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Beste Wippolderbewoners en lezers van de wijkkrant Wippolder

DE VREDESKERK 75 JAAR

Vertrouwen hebben in mensen en 
betrokken zijn bij de Wippolderwijk.  
Dat vertrouwen en die betrokken-
heid zijn de elementen die hebben 
bijdragen aan het voortbestaan van 
uw Wippolderwijkkrant. 

Het doet ons daarom heel veel genoe-
gen dat velen van U die betrokken-
heid  daadwerkelijk hebben omgezet 
in doen en een financieel steentje 
hebben bijgedragen aan de realisatie 
van de Wippolderwijkkrant. 

Dat het is gelukt voor 2015 daarvoor 
willen wij als redactie U bijzonder har-
telijk danken. Achter in dit blad vindt 
U een overzicht van al onze sponsoren.

Uw vertrouwen schept bij ons als re-
dactie verplichtingen, daarom zullen 
wij van onze kant er alles aan doen 
om U, lezer van deze krant, zo breed 
mogelijk te informeren over het wel en 
wee in onze wijk. 

In deze krant  weer veel informatie 
over de activiteiten binnen onze 
wijk. Nieuw is in deze de dierenzorg 
columm. 
Mocht U zelf nieuwtjes hebben of 
willen reageren
 dan kan dat via het email adres: 
Wijkkrantwippolder@gmail.com

Wij wensen U veel leesplezier met 
deze krant.  

De redactie

Op 14 maart 1939 werd de eerste 
heipaal geslagen voor de R.-K. kerk 
aan het Poortlandplein en op dinsdag 
25 juli volgde om 11 uur de eerste 
steenlegging. (Het weer was schoon, 
terwijl het heel den morgen tot half elf 
had geregend.)

Begin april 1940 was het kerkgebouw 
nagenoeg klaar. Er wordt afgesproken, 
dat op 21 mei 1940 de bisschop de kerk 
zal komen inwijden. De uitnodigingen 
werden verzonden.

Maar op vrijdag 10 mei 1940 ’s morgens 
te 4 uur dalen uit Duitse vliegmachines 
in grote getale in de polders van Delfts 
onmiddellijke nabijheid parachutes 
met honderden goed gewapende 
Duitse soldaten. De sinds een week 
gemobiliseerde Hollandse soldaten 
vertoefden in onze scholen aan de Prins 
Mauritsstraat en hadden alle lokalen in 
beslag genomen. Er werd terstond rond 
Delft hevig gevochten, vele manschappen 
werden gedood.

En dan op woensdag 15 mei. 
Bevreesd dat onze nieuwe kerk in beslag 
zou worden genomen, vroegen wij de 
deken of de nieuwe kerk niet ingezegend 
zou kunnen worden om haar dan in 
gebruik te nemen.

Donderdag 16 mei werd de kerk in alle 
eenvoud en stilte in tegenwoordigheid 
van het kerkbestuur en een paar honderd 
gelovigen door de deken ingezegendgelovigen door de deken ingezegend. . 

gehouden werd onder toeloop van zeer 
vele parochianen, die uiterst dankbaar 
waren dat onze kerk en scholen gespaard 
waren.

Zaterdag 18 mei werd de oude kerk 
aan de Simonsstraat in gereedheid 
gebracht voor de vluchtelingen uit 
Rotterdam.

Op 10 september komt de bisschop 
uit Haarlem om de kerk alsnog 
plechtig in te wijden. Hij moet bijtijds 
terug, want er is een avondklok 
ingesteld door de Duitsers.

Kees Ruigrok

Die dag werden ook de banken en 
beelden in de voor- en namiddag uit 
de oude naar de nieuwe kerk verhuisd, 
zodat ’s avonds te 7 uur meimaandlof 
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Huisartsenpost en SEH 
gaan samenwerken:
de Spoedpost Delft

De Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp gaan in het nieuwe Reinier de Graaf 
ziekenhuis onder één dak samenwerken, onder de naam Spoedpost Delft. Geen 
gescheiden loketten meer, maar één balie voor de spoedeisende huisartsenzorg 
buiten kantoortijden en voor 24-uurs spoedeisende ziekenhuiszorg. Door het 
gezamenlijke loket wordt bevorderd dat u de zorg op de juiste plaats krijgt. 
Alleen ziekenhuiszorg als het moet, in alle overige gevallen staat de huisarts 
klaar. De Spoedpost Delft draagt hiermee ook bij aan het betaalbaar houden 
van goede en juiste zorg. 

Eind augustus is het zover. Het bestaande Reinier de Graaf ziekenhuis ver-
huist van de huidige twee gebouwen naar het nieuwe pand dat inmiddels z’n 
voltooiing nadert. Kort daarna, in de eerste week van september, trekken de 
huisartsen met de huisartsenpost bij hen in. Spoedeisende hulp en huisartsen-
post hebben vanaf dat moment dezelfde ingang onder één luifel waarop staat: 
Spoedpost. Daarachter bevindt zich eerst een modern ingerichte en uitgeruste 
Huisartsenpost. Voorbij de balie is dan de compleet vernieuwde Spoedeisende 
Hulp. 

Aan dit project is hard gewerkt door ziekenhuis en huisartsen om er voor te 
zorgen dat vanaf de verhuizing de samenwerking een stuk efficiënter zal ver-
lopen dan nu nog het geval is. Dat heeft voor u als patiënt duidelijk voordelen.  
Als u belt naar de spoedpost krijgt u te horen welke zorg voor u het meest pas-
send is. Dat kan een telefonisch advies zijn. Soms is een huisbezoek van de 
dienstdoende huisarts noodzakelijk. U kan ook uitgenodigd worden om te ko-
men naar de Spoedpost. Dat kan bij de huisarts zijn of op de spoedeisende hulp. 
Die zitten dan onder één dak. U krijgt zorg op één locatie. Er kan daardoor ook 
sneller geschakeld worden. 

Een voorbeeld. U belt op een zaterdagochtend naar de Spoedpost omdat u buik-
pijn heeft. De triage assistente die u aan de lijn krijgt is speciaal getraind om 
de juiste vragen te stellen en snel een goede inschatting te maken van de zorg 
die u nodig heeft. Ze besluit u uit te nodigen op de Spoedpost voor een afspraak 
met de huisarts. De huisarts onderzoekt u en u blijkt gelukkig een onschuldige 
buikgriep te hebben. U mag weer naar huis met advies en eventueel een recept. 
Maar het kan ook zijn dat de huisarts denkt aan een ontstoken blinde darm. 
Een deur verder wacht dan de spoedeisende hulp om verder onderzoek te doen 
en uw opname in het ziekenhuis te regelen. Soms blijkt aan de telefoon al dat u 
op de spoedeisende hulp moet zijn. De assistente nodigt u dan uit om naar de 
spoedeisende hulp te komen of belt indien nodig een ambulance. 

Hiermee hopen ziekenhuis en huisartsen de spoedzorg buiten kantoortijden 
patiëntvriendelijker, efficiënter en uiteindelijk ook goedkoper te maken voor 
iedereen.
Voor alle duidelijkheid staat hieronder mijn belangrijkste boodschap:

Wie belt u in geval van spoed.
 Bij levensbedreigende spoed (bijvoorbeeld een beroerte of hartaanval): 
 bel 112.
 Voor spoedgevallen tussen 8.00 en 17.00 uur op werkdagen:
 bel uw huisarts. 
 Als de praktijk gesloten is op het moment dat u belt, dan hoort u van het 

antwoordapparaat welke telefoonnummers u kunt bellen voor huisartsen-antwoordapparaat welke telefoonnummers u kunt bellen voor huisartsen-
zorg en spoedgevallen. 

 ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend. Voor zaken die niet kunnen wachten 
tot de volgende werkdag: bel de Huisartsenpost of Spoedpost 

 vanaf september 2015. Telefoonnummer 015-2511930.

De Wippolder-dokter door: Dr. G. Damen

Bij toeval vond ik in het zuiden van 
Frankrijk een uniek project. Ik reed er 
langs en besloot te stoppen en te gaan 
kijken. Het betreft een grootschalig 
project van zonnepanelen. 
Dit is te vinden in Belvézet, gelegen 
in de Gard. Het is een zonne-park be-
staande uit drie fotovoltaïsche instal-
laties respectievelijk Belvesol A, B en C 
genaamd.

Met 78.700 panelen verspreid over 32 
hectare, produceert het park ongeveer 
29GWb elektriciteit per jaar wat over-
eenkomt met het jaarlijks verbruik van 
ongeveer 20.000 inwoners. 

Het ontwerp en uitvoering werd uitge-
voerd door Altergie en Tenergie, specia-
listen in nieuwe energie.
De bouwvergunningen werden in sep-
tember 2012 uitgegeven. De werk-
zaamheden begonnen in het begin van 
2014 en door inzet van veel mankracht 
werd de bouw van de drie fabrieken die 

deel uitmaken van het park in minder 
dan 6 maanden gerealiseerd. Er hebben 
22 bedrijven deelgenomen aan de bouw 
waarvan 45% lokaal zijn gevestigd.

De gemeente Belvézet, eigenaar van 
een groot landoppervlak, had een ster-
ke behoefte om aan een globale milieu 
platform deel te nemen met het doel 
het creëren van een door biodiversiteit 
beschermende oppervlakte van bijna 
600 hectare.

Zeer uitgebreide naturalistische studies 
werden uitgevoerd alvorens gestart kon 
worden met de bouw en aanleg.

Gegevens ontleend aan informatie op 
het park.

Tekst Wim Bloom

Een veld vol zonnepanelen

Winter 2014 - 2015
Gladheidsbestrijding Wippolder

Hoera, de zomer is in aantocht, met ho-
pelijk veel zon en weinig regen. En de 
sneeuwschuiver kan een poosje ‘in het 
vet’. We hebben een gunstige winter 
gehad hier in Delft. Af en toe wat glad, 
maar een dik pak sneeuw dat weken 
bleef liggen was er niet bij. Toch zijn en 
blijven we blij met alle vrijwilligers die 
zich opgegeven hebben om ons en voor-
al de senioren onder ons voor valpar-
tijen te behoeden en zo nodig  de mooie 
witte sneeuw aan de kant te schuiven!

Hartelijk dank voor uw enthousiasme 
en bereidwilligheid! Mogen we volgend 
jaar weer op u rekenen?

P.S. Mocht u het jammer vinden dat de 
schuiver zo lang werkloos staat? U kunt 
hem ook prima gebruiken om in de herfst 
de bladeren op te scheppen. 
Dat ruimt ook lekker op.

In alle gevallen: geniet van de zomer!
En tot horens of ziens in het komend 
najaar!

Wim, Leo en Riek.

Riek Koerts: riekkoerts@casema.nl
Leo van der Lee: lee@casema.nl
 06-22 513 362
Wim Rozendal: wcrozen@ziggo.nl
www.gladheidsbestrijdingwippolder.nl 

Hoi Hoi vrijwillige Sneeuwschuivers van de Wippolder Delft

Vanaf 17 juni de
NIEUWE HARING vangst 2015

Per stuk € 1,75 bij
Vispaviljoen aan de Nassaulaan
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 Fotoprijsvraag;  Waar is deze plek…?
 Foto´s: J.A. van den Berg

De vorige opgave:
In de vorige opgave van maart 2015 zag u een muurschildering. Het betrof hier 
een beschildering in een woning op de derde etage aan de Prof. Telderslaan, 
deze kwam tevoorschijn bij de sloopwerkzaamheden. Deze foto is genomen op 1 
maart 2013. 

Ook deze keer heeft niemand gereageerd, dat is jammer want er stonden altijd 
heel veel  personen te kijken bij de sloopwerkzaamheden. Dus vreemd dat nie-
mand dit beeld onthouden  heeft. 

Maar niet getreurd, we hebben weer een nieuwe opgave voor u. 

Nieuwe opgave:
De nieuwe opgave hebben we deze keer wat laag bij de grond gehouden en zal 
niet al te  moeilijk zijn. Kunt u ons laten weten waar dit beeldje staat, wat de 
naam is en waarom het daar staat? 

Stuur  uw oplossing met eventueel een zelfgemaakte foto naar de redactie van de 
wijkkrant. Oplossingen kunt u digitaal  sturen naar het email adres: 
wijkkrantwippolder@gmail.com of in de brievenbus doen op het redactieadres 
dat staat vermeld in het Colofon. 

Uiteraard zal na loting de laatste waardebon van € 12,50 verloot worden.

Wij wensen u veel succes bij het vinden van deze oplossing.

Redactie

DANK 
en een nieuwe 

OPROEP
2015 dat is gelukt.

Dankzij velen van u en de sponsoren is het gelukt om de benodigde gelden 
bij elkaar te krijgen. Dit om de wijkkrant “Wippolder” te laten verschijnen 
en bij u thuis te laten bezorgen.

Onze welgemeende dank daarvoor.

2016 dat zal toch zeker ook gaan lukken.

Men zegt vaak regeren is vooruitzien zo ook moeten wij als redactie voor-
uitzien. Vandaar dat wij nu al gaan starten met het verzoek aan u als lezer 
om � nancieel mee te werken voor het jaar 2016.
Mogen wij wederom een beroep op u doen om een � nanciële bijdrage te 
geven voor de wijkkrant in 2016. 

Wij hebben voor de opmaak en de drukkosten een bedrag nodig van 
€ 6.000,00. Alle andere kosten worden gedragen door de vrijwilligers.

Alle ontvangen bijdragen vanaf de maand juni worden apart gehouden van 
2015. Dan geven wij weer de belofte lukt het niet om de � nanciering rond 
te krijgen dan krijgt een ieder zijn gestorte geld minus de gemaakte (bank-
kosten) naar rato terugbetaald. Dit is toch geen slechte deal lijkt ons.

U kunt uw bijdrage storten op het navolgend 
bankrekeningnummer: NL67 INGB 0006 506 738 

t.n.v. wijkkrant “WIPPOLDER”. 

Onze dank alvast voor uw begrip en voor uw bijdrage, wij informeren u in 
de wijkkrant van september a.s. hoe de stand van zaken is.

Namens de redactie: Johan van den Berg

WIE HEEFT ER TIJD VOOR...
het versterken van het redactieteam?

Nu de wijkkrant � nancieel zelfstandig moet functioneren is de
hoeveelheid werk voor het huidige team onder druk komen te staan.
Wij zijn op zoek naar de juiste vrijwilliger met een WIPPOLDER hart.

Het moet wel iemand zijn die:

√ redelijk jong is en van schrijven houdt√ redelijk jong is en van schrijven houdt√

√ altijd ogen en oren open heeft voor de gebeurtenissen in de wijk.√ altijd ogen en oren open heeft voor de gebeurtenissen in de wijk.√

√ � exibel kan werken in teamverband√ � exibel kan werken in teamverband√

√ over de juiste moderne communicatie middelen beschikt.√ over de juiste moderne communicatie middelen beschikt.√

en
√ die bereid is om alle voorkomende hand- en spandiensten te ver-√ die bereid is om alle voorkomende hand- en spandiensten te ver-√

richten voor het laten slagen van de wijkkrant.

Lijkt u dat wat, of wilt u meer informatie neem dan contact op met de 
redactie van de wijkkrant. Stuur even een mail met wat persoonlijke ge-
gevens en wij nemen dan contact met u op. U kunt uw mail sturen naar: 
wijkkrantwippolder@gmail.com

Onze dank alvast en wij wachten af.
Redactie

Wij zoeken ook vrijwillige bezorgers
voor een aantal straten in de wijk

Zie Colofon op pag 16 voor de gegevens
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Ja, ik ben weer terug

In de column van maart jl. heb ik min of meer al afscheid genomen van u, 
maar gelukkig niet voor lange duur. Want het is de redactie van de wijkkrant 
gelukt om het benodigde geld voor 2015 bij elkaar te krijgen, super toch zo’n 
initiatief van een aantal mensen. Ook ik ben blij dat ik weer benaderd ben om 
te schrijven.

Ja, wat speelt zich eigenlijk af in de wijk? Soms lijkt het “weinig” maar let je 
goed op dan gebeuren er toch wel een aantal dingen die opvallen.
Zo valt mij o.a. op dat de bewonersorganisatie BOWzuid muisstil is, ik lees 
geen artikelen meer in de diverse huis aan huis bladen en ook de voorman is 
stil. Hoe zou dat komen?

Uiteraard zijn er zaken welke nog steeds de aandacht vragen en krijgen denk 
maar eens aan het hoofdpijndossier St. Sebastiaansbrug. Te weinig toezicht op 
de snelheid van het verkeer in straten waar 30 km max. is toegestaan. Het te-
ruglopen van de bezoekers aan het buurthuis aan de Prof. Krausstraat - mede 
door de veranderingen aldaar -. Wat ik begrepen heb, als je een buurtinitiatief 
hebt en je zou gebruik willen maken van ruimte aldaar dan moet je die ruimte 
huren “ ja, huren met Euro’s “.
En dan is de lol er snel af bij de initiatiefnemers.

Ophef over een te bouwen woonflat bij de Van Emdenstraat welke niet is be-
sproken en getoond bij eerdere bijeenkomsten met de bewoners van de aan-
grenzende straten,  grenzend aan het oude TNO terrein.
Ga je verder de wijk in en je komt in het gebied van Technopolis dan schiet 
daar ook e.e.a. de grond uit.

Ja, de zomer staat weer voor de deur en ook de vakanties, waardoor een aantal 
zaken stil komen te liggen. Ook ik maak daar gebruik van, alhoewel ik niet stil 
ga liggen maar toch even de stad uit ga om bij te tanken. Dit om in de periode 
na de vakantie er weer met frisse energie tegenaan te gaan.
Mag ik u een fijne en onvergetelijke vakantie toewensen, ongeacht hoe en 
waar u naar toe gaat.

Veel zon en gezondheid toegewenst.
A. Letterman

Soepeler bewegen met reuma

RA verloopt zeer wisselend: periodes 
waarin de ziekte actief en rustig is wis-
selen elkaar af. Als een gewricht ont-
stoken is wordt het warm en gezwol-
len, gaat het pijn doen en is minder 
goed te bewegen. Iemand met RA kan 
zich ook grieperig en moe voelen. 

De behandeling kan het ziektepro-
ces aanzienlijk afremmen ook al is de 
ziekte zelf niet te genezen. De behan-
deling rust over het algemeen op drie 
pijlers: medicijnen, in beweging blijven 
en leefregels om de gewrichten op een 
verantwoorde manier te gebruiken.

- Medicijnen, door een arts voorge-
schreven, zijn het belangrijkste mid-
del om de ontsteking af te remmen 
en de pijn te verminderen. Mits in 
een vroeg stadium in vrij hoge dose-
ring gebruikt kunnen zij zeer gun-
stige resultaten hebben.

- De fysiotherapeut kan een advise-
rende rol spelen bij het in beweging 
blijven. Uit recent onderzoek blijkt 
dat, ook als de ziekte actief is, het 
van belang blijft om in beweging te 
blijven. Het gewricht ondervindt 
hiervan geen schade. Integendeel, 
rust roest, vaardigheden die eenmaal 
verloren zijn gegaan zijn moeilijk te-
rug te winnen. 

 Spieren die in goede conditie zijn, 
kunnen de ontstoken of beschadigde 
gewrichten ontlasten. Het is natuur-
lijk wel van belang aan te sluiten bij 
de mogelijkheden van het moment. 
Als de RA actief is, dient iemand 
zichzelf meer in acht te nemen dan 
in een rustige periode van de ziekte.

- Enkele leefregels zijn: regelmatig 
van houding veranderen, rust en ac-
tiviteit afwisselen en tijdig een hulp-
middel gebruiken.

Fysiotherapie Delft-Oost is gespeciali-
seerd in reumatische aandoeningen en 
werkt samen met de afdeling reumato-
logie van het Reinier de Graaf Gasthuis.

Fysiotherapie Delft-Oost
Delfgauwseweg 329/hoek Nassaulaan
Tel.nr. 015-2620952
E-mail: info@fysiotherapiedelftoost.nl
Website: www.fysiotherapiedelftoost.nl

Onze overige specialisaties zijn:
manuele therapie, haptonomie, looptrai-
ning bij vaatproblematiek, lage rug- en
bekkenklachten, bekkenpijn tijdens en na 
zwangerschap, sportrevalidatie,
bekkenbodemtherapie, schouder-  en 
knieklachten, medical taping en 
McConnelltaping bij knieklachten.

Reuma is een verzamelnaam voor een heleboel verschillende aandoenin-
gen van gewrichten en spieren. Eén van de meest voorkomende vormen: 
reumatoide artritis, meestal afgekort tot RA, is een aandoening die zich 
kenmerkt door chronische ontsteking van meerdere gewrichten.

DELFT – Het leven van Joop Rem (72) 
stond 29 januari 2003 op z’n kop toen 
z’n vrouw plotseling aan een hartstil-
stand overleed. Avondeten werd vervol-
gens het vervelendste moment van de 
dag. Met het initiatief ‘Eet en Vergeet’ 
wil hij dit voor zichzelf en anderen ver-
helpen.

Het idee is simpel. Eenzame senioren 
melden zich aan en worden ingedeeld in 
groepjes van drie tot vier personen. Elke 
week kookt iemand uit de groep voor 
de anderen. Zodat vier Delftenaren, die 
anders moederziel alleen aan tafel zit-
ten, met z’n vieren een gezellige avond 
beleven. 

Joop Rem maakte na het overlijden 
van zijn vrouw een moeilijke tijd door. 
“Ik kom uit een gezin met vier oudere 
broers”, vertelt hij. Zij zeiden altijd: niet 
bang zijn en niet huilen. Zo ben ik opge-
voed. Maar je forceert jezelf vervolgens 
verschrikkelijk. Ik heb na het overlijden 
van m’n vrouw veel gezopen en aspiri-
nes gegeten, terwijl ik helemaal geen 
liefhebber van drank was. Maar dan 
mixte ik het met cola en dronk ik tot ik 
uiteindelijk kon slapen. 

Totdat m’n psychiater zei dat ik m’n 
verdriet juist moest laten gaan en dat 
het juist goed is te huilen. Dat heeft 
heel veel geholpen.” Joop Rem zwoer de 
drank weer af en krabbelde langzaam 
op uit een diep dal. “Maar ’s avonds 
eten, dat vond ik altijd het naarste mo-
ment van de dag. 

Normaal gesproken nam je dan samen 
de dag door en zo. Ik denk dat er meer 
mensen zijn die het avondeten onge-
zellig vinden. Dat is niet op te lossen 
door in je eentje naar een restaurant te 
gaan.”

Nee, leuker is het om in groepjes van 
drie a vier mensen voor elkaar te ko-
ken. Waarbij het volgens de 72-jarige 
Delftenaar bepaald niet de bedoeling 
is er een eetwedstrijd van te maken. 
Deelnemers hoeven dan ook geen hoog-
staande culinaire vaardigheden te heb-
ben. Een ouderwets Hollands prakkie 
is prima. 

Aan een initiatief als ‘Eet en Vergeet’ is 
behoefte, verwacht Joop Rem. 
Door schaalvergroting en veranderin-
gen in de maatschappij raken steeds 

meer senioren in een isolement. Niet 
altijd weten ze goed hoe dit te verhel-
pen is. Eén ding weet Joop Rem wel: 
“Er komt niemand op je deur kloppen 
die zegt: Ik kom jou gelukkig maken. 
Het is, denk ik, heel hard nodig dat dit 
initiatief er komt om het isolement te 
doorbreken.”

Welzijnsorganisatie ‘Delft voor Elkaar’ 
is positief over de plannen en staat 
Joop Rem bij waar het kan. Eerst hoopt 
hij zoveel mogelijk aanmeldingen te 
ontvangen. Dan wil hij een voorlich-
tingsavond organiseren, daarna kunnen 
groepjes worden ingedeeld en kan het 
grote genieten en de gezelligheid be-
ginnen. “Ik hoop dat het allemaal mag 
lukken en het mensen helpt, dat ze het 
fijn vinden om er aan mee te doen en er 
plezier aan hebben. Dáár gaat het uit-
eindelijk om.” 

Geïnteresseerden kunnen zich richten 
tot Joop Rem voor meer informatie of 
zich aanmelden via jooprem@ziggo.nl. 
of telefonisch naar Delft Voor Elkaar 
015 - 76 00 200.

Bron: Delft op Zondag,  Jesper Neeleman

‘Eet en Vergeet’
Nieuw initiatief om ouderen uit isolement te halen
‘Eet en Vergeet’
Nieuw initiatief om ouderen uit isolement te halen
‘Eet en Vergeet’

Joop druk in de weer voor zijn gasten.
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Professor Schoemaker Plantage

De woningen worden gebouwd in de stijl 
van de Nieuwe Delftse school

Impressie van het stadspark
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ACTIVITEITEN 2015
BOTANISCHE TUIN TU DELFT
Bonsaiweekend 13 en 14 juni  10.00 – 17.00 uurBonsaiweekend 13 en 14 juni  10.00 – 17.00 uurBonsaiweekend
Monumentenweekend 12 en 13 september  10.00 – 17.00 uurMonumentenweekend 12 en 13 september  10.00 – 17.00 uurMonumentenweekend
Plantenruilbeurs 10 oktober 10.00 – 12.00 uur 
Wetenschapsdag 25 oktober  10.00 – 17.00 uurWetenschapsdag 25 oktober  10.00 – 17.00 uurWetenschapsdag
Kerstmarkt 12 december 10.00 – 19.00 uurKerstmarkt 12 december 10.00 – 19.00 uurKerstmarkt
Kerstevent voor kinderen 13 december 12.00 – 17.00 uur

TENTOONSTELLINGEN

Planten op en in de Rode Lijst
Beschermde planten: 
één tentoonstelling in 24 botanische tuinen

24 botanische tuinen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Botanische 
Tuinen organiseren samen één tentoonstelling getiteld Beschermde Planten. De 
tentoonstelling is vanaf 22 mei (Wereldbiodiversiteitsdag) te zien in alle botani-
sche tuinen. De tuinen laten zo via de verhalen van de planten hun stem horen 
over het belang van biodiversiteit te beginnen bij de planten.

In elke tuin worden tien planten uitgelicht met een felrode lijst omdat ze op de 
Rode Lijst van in de natuur bedreigde planten staan. De internationale Rode Lijst 
is opgesteld door IUCN (International Union for Conservation of Nature), de 
Nederlandse Rode Lijst door FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland). Deze 
maatstaf voor biodiversiteit geeft aan welke planten in de natuur bescherming 
verdienen. Ingekaderd door een rode lijst staan de planten zo niet alleen op maar 
tijdelijk ook in een Rode Lijst.

De uiterst gevarieerde expositie van de Rode Lijst planten in de botanische tuinen 
levert een bizarre bos bloemen op. Portretjes van soorten. Van woudreuzen tot 
moshoge kruipertjes. Van pas ontdekte orchideeën tot kleine, vleesetende plantjes 
die voorkomen op de Nederlandse hei. Allemaal op de een of andere manier be-
dreigd door uiteenlopende oorzaken zoals klimaatverandering, overconsumptie, 
verdroging en overbemesting, houtkap of landhonger. Elke plant heeft haar eigen 
bijzondere verhaal, haar eigen geschiedenis en actualiteit.

U kunt deze tentoonstelling in zijn geheel bezichtigen als u alle 24 tuinen bezoekt. 
De tentoonstelling is echter ook per tuin zeer de moeite waard. De verhalen van al 
deze planten zijn te lezen in kleine catalogi in de tuinen, te beluisteren bij monde 
van verhalenvertellers in de tuinen en te vinden op de website www.botanische-
tuinen.nl. Centrale opening van de tentoonstelling is op vrijdag 22 mei om 14.30 
in de Hortus botanicus te Leiden.

Voor meer informatie: 
NVBT/Planten voor de Toekomst: Joke ’t Hart (06-20 083154)
 en Marie-Anne Eij (06-3093 9854)
IUCN NL: Marijn van der Pas (06-20 263 954)

Deze tentoonstelling maakt deel uit van het NVBT samenwerkingsproject Planten voor de Toekomst.

B o t a n i s c h e  T u i n  T U   D e l f t

BESCHERMDE PLANTEN
Van 22 mei tot 25 oktober

FLOWER POWER KERAMIEK
Van 21 juni tot 25 oktober 

Wat is het probleem?
De bakken zijn behoorlijk hoog en 
staan vrij dicht op de kruising van de 
zijstraten. Als je als automobilist op de 
hoek van de straat staat dan wordt je 
uitzicht belemmerd, deels doordat de 
stoep is verhoogd en je schuin komt te 
staan met je auto, zie foto 1. Een per-
sonenauto is laag en daardoor heb je 
onvoldoende zicht op de Nassaulaan 
zowel naar rechts als naar links. 

Nogmaals:
Hoge bloembakken Nassaulaan !

Professor Schoemaker Plantage

In een hoge auto heeft de chauffeur wel 
voldoende zicht, zie foto 2.

Mogelijk zal dit stukje er toe bijdragen 
dat de verantwoordelijken de bloem-
bakken wat meer naar achteren plaat-
sen om de veiligheid op de kruispunten 
te verbeteren.

Foto’s en tekst: J.A. van den Berg

De Nassaulaan is al enige tijd voorzien van bloembakken op diverse kruispunten. 
Op zich een fraai gezicht maar toch is de plaatsing niet zo handig.
In de wijkkrant van maart jl. is daar ook al aandacht aan besteed maar er is nie-
mand die actie heeft ondernomen.

Foto 1 Foto 2

Het voormalige TNO terrein aan 
de Schoemakerstraat wordt de ko-
mende jaren door AM (projectont-
wikkelaar) getransformeerd naar 
de prachtige, nieuwe woonbuurt  
‘Professor Schoemaker Plantage’.  Het 
plan was ooit bekend onder de naam 
Watertuinen van Delft wat een stuk 
kleiner was dan het plan van nu. 
Het woongebied verrijst naast de TU 
Campus tussen de Schoemakerstraat 
en de doorgaande groene zone langs 
de A13. Aan de noordzijde sluit de wijk 
aan op de Prof. Evertslaan. 

De locatie wordt gekenmerkt door de 
prachtige, groene randen die het plan-
gebied als het ware inbedden in een 
groen landschap. De nieuwe groen-  en 
waterstructuur en de nieuwe wandel-  
en fietsroutes sluiten naadloos aan op 
de aanwezige structuren en verbindin-
gen van de stad Delft.

De Professor Schoemaker Plantage 
herbergt een aantal unieke kwalitei-
ten. De gunstige locatie ten opzichte 
van voorzieningen en het Delftse cen-
trum is er één. 

Maar misschien nog wel belangrijker 
is het stadspark dat de twee verschil-
lende woonsferen met elkaar verbindt. 
Het park wordt straks omringd door 
woningen die aan of deels in het park 
staan. Een lange diagonale zichtlijn 
geeft zicht op de Nieuwe Kerktoren, 
waardoor het nieuwe woongebied en 
de stad Delft visueel aan elkaar ver-
bonden zijn. 

De wijk krijgt twee verschillende 
woonsferen. 

‘De compacte stad’ (oostelijk deel) ‘De compacte stad’ (oostelijk deel) ‘De compacte stad’
heeft een groen stedelijk karakter, 
vergelijkbaar met het Doelenplein en 
de Schuttersstraat in de Delftse bin-
nenstad. Hier staan de huizen aan een 
netwerk van straten, stegen en plein-
tjes. Bomen staan midden op het plein 
en groen groeit over de stadstuinmu-
ren. De woningen worden gebouwd in 
de stijl van de Nieuwe Delftse school 
dat geïnspireerd is op de architectuur-
stijl Delftse school. 

‘De groene stad’ (westelijk deel) wordt ‘De groene stad’ (westelijk deel) wordt ‘De groene stad’
een heerlijke tuinwijk. Hier liggen de 
woningen aan de groene uitlopers van 
het park. Op die manier wordt het 
park verweven in de woonbuurt, zoals 
dat ook bij het Delftse Agnetapark is 
gedaan. Het prachtige stadspark ver-
bindt de twee woonsferen met elkaar.

Momenteel werkt AM de eerste fase 
van de Compacte Stad uit. AM wil 
graag weten wat de woonwensen van 
de geïnteresseerden zijn. 
Geïnteresseerden kunnen daarom via 
de woonenquête hun woonwensen 
kenbaar maken. 
Iedereen die zich via de projectsite 
www.wonenaanhetpark.nl heeft aan-
gemeld, of zich in de komende tijd 
aanmeldt, kan aan deze woonenquête 
meedoen. 

Naar verwachting worden in het derde 
kwartaal van dit jaar de eerste plan-
nen gepresenteerd.
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Buurthuis  “Onder de Schie”
Rotterdamseweg 51A
2628 AJ  DELFT
015 256 7774
email: onderdeschie@gmail.com
website: www.onderdeschie.nl
Facebook: buurthuisonderdeschie
Twitter: @onderdeschie

Wist u dat ...
Buurthuis Onder de Schie 
beschikbaar is voor kinderfeestjes, 
vergadering, receptie, reünie, 
cursus, en andere kleinschalige 
bijeenkomsten? 

U kunt ruimtes huren die 
variëren van een kleine 
vergaderkamer tot de grote zaal 
met bar en keuken.

Meer informatie via
onderdeschie@gmail.com
Vraag de beheerder wat er mogelijk is.

BESTUUR & VRIJWILLIGERS
We zoeken buurtbewoners die 
willen helpen bij het reilen en zeilen 
van het buurthuis.

Er is nog altijd plaats voor 
bestuursleden en voor vrijwilligers 
die activiteiten willen organiseren 
en/of willen bijdragen aan het 
beheer van het buurthuis. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen via email
onderdeschie@gmail.com

Kijk ook op onze website 
www.onderdeschie.nl

Buurtonderneming
Onder de Schie

www.onderdeschie.nl

CURSUSSEN
De cursussen staan open voor ieder-
een. Meldt u aan bij de docent voor 
meer informatie over de beschikbaar-
heid en de kosten.

Koor: Zingen Onder de Schie geeft 
Plezier voor Drie!
Gemengd koor (volwassenen van alle 
leeftijden) zingt wereldmuziek, pop en 
licht klassiek. 
Maandagavond van 20:00 tot 22:00. 
Leuk en creatief zingen, met een prettig 
sociaal contact. Zet een stap naar zing-
plezier! Het is gezellig hier!
Docent: Fon van Oosterhout fon.ooster-
hout@ziggo.nl

Gitaarles bij Onder de Schie. 
Lestijden in onderling overleg zowel 
overdag als in de avonduren zijn er mo-
gelijkheden.
Docent heeft jarenlange ervaring, onder 
meer: drumles bij Cesar Zuiderwijks 
Musicstation, bij het JJC, een jeugdzorg 
plus instelling, en geeft thans les bij 
Parnassia en bij de Scheveningse mu-
ziekschuur.

De lessen zijn er op gericht snel enkele 
liedjes te kunnen spelen, met in acht 
neming van een goede houding, en 
techniek. De liedjes van Beatles tot Ed 
Sheeran, Bruno Mars en Bob Dylan of 
de Stones, of gewoon een “bluesje” kun-
nen snel tot het repertoire behoren. 
Bovenal staat het speelplezier voorop.

Een gratis proefles is altijd mogelijk.
Docent: Rob Kramer, tel. 06 38 71 56 94
Robkramer1960@gmail.com

Schilderen (collage met foto’s)
Vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur
Prijs: € 80 voor 10 lessen, aansluiten 
kan altijd.
Docent: Jeanette van der Helm 
jeaneart@hotmail.com 
www.jeanetart.nl
Telefoonnr.: 06-38900620

Schilderen / tekenen (acryl)
Woensdag van 19.30 tot 22.00 uur.
Prijs: € 80 voor 10 lessen , inclusief ma-
teriaal (Hiervoor geldt een wachtlijst)
Voor info: 06-46551286
Docent: Hedy Adihardjo 
hedyadihardjo@gmail.com

Blei dat ik klij
Dinsdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur
€ 90 voor 8 lessen
Docent: Juul Camp
juulcamps@gmail.com 
Tel. 06 4416803

Yoga
Dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur
Hatha-/Raja-Yoga (rek/strek, mas-
sage, adem/ontspanning, meditatie). 
(Hiervoor geldt een wachtlijst; bij 
aanmelding van 8 personen zal een 2e 
groep starten)
Docent: Allan van de Graaff
allanvandegraaff@gmail.com

Buurtonderneming Onder de Schie
Onder De Schie is een ruim en gezellig 
buurthuis waar enthousiaste vrijwil-
ligers zich inzetten. Met plezier verwel-
komen wij mensen die wonen tussen 
de Michiel de Ruijterweg en de Schie, 
maar ook bewoners van Delftzicht, de 
Wippolder of elders uit de stad! 
De buurtonderneming biedt steeds 
meer activiteiten aan en meer en meer 
mensen vinden de weg naar deze 
prachtige plek, verscholen achter de 
huizen aan de Rotterdamseweg. 

Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan” 
Iedere twee weken op donderdag ser-
veert buurtrestaurant “Schuif ‘s aan”
een heerlijk driegangen menu. 
U kunt voor € 5 mee eten (exclusief 
koffie); vanaf 17:00 uur binnenlo-
pen en om 18.00 uur aanschuiven. 
Aanmelding via een inschrijflijst in het 
buurthuis.
De eerstvolgende dineravonden zijn: 
iedere twee weken op donderdag. Loopt 
gewoon door in de zomerperiode. 
Contact via Heleen heleenvthof@gmail.
com en Leo lee@casema.nl 
(tel Leo 06 22 513362)

Ko�  eochtenden
Op dinsdag en vrijdag van 9:30 uur tot 
12:00 uur gezellig bijkletsen met an-
dere buurtbewoners, koffie is € 1.

Biljarten
Vaste tijden zijn maandagmiddag en 
woensdagmiddag. U bent van harte 
uitgenodigd eens langs te komen. 

Onze bibliotheek “Boek in beweging”
In het buurthuis staan 2 kasten vol met 
boeken. Er is ook een grote collectie 
Audioboeken die u kunt lenen. U bent 
vrij om boeken te lenen of te ruilen. 
Donaties van boeken zijn welkom. 
Onder in de kast staan dozen waar te-
ruggebrachte boeken en nieuwe boeken 
in gedaan kunnen worden. 
Het doel van onze bibliotheek is boeken 
in beweging te brengen zodat velen er-
van kunnen genieten.
Onze bibliotheek heeft in de wijk ook 
2 kleine filialen: één in de Bernardlaan 
en één in de Maerten Trompstraat. 
Boeken worden onderling gewisseld, om 
een wisselend aanbod aan te kunnen 
bieden.

Een zomertip: neem gerust één of meer-
dere boeken mee op vakantie. Als  het 
uit is mag u het boek achterlaten waar 
u wilt. Boek in beweging, her en der in 
Nederland en wie weet misschien ook 
wel in het buitenland. 

Wanneer u in het buurthuis bent, bent 
u van harte uitgenodigd om een kijkje 
in de twee bibliotheekkasten te nemen. 
Dit is ook mogelijk op de koffieochten-
den op dinsdag en vrijdagochtend van 
9.30 tot 11.30 uur. Meestal ben ik zelf 
op vrijdagochtend vanaf 11.45 uur aan-
wezig. Mocht u vragen of opmerkingen 
hebben, betreffende onze buurtbiblio-
theek, dan kunt u mij mailen: els.wal-
lenburg@zonnet.nl
Veel leesplezier toegewenst en een goe-
de zomer.

NIEUW
Groepsles Oefentherapie Cesar
Dinsdag van 10.00 tot 11.00 weke-
lijks: Vanaf september op woensdag
Kosten: 9 euro per les (12 lessen voor 
100 euro)
Door: Thea Heesakkers 
Oefentherapeut Cesar
Info: 06-27127154 of 
theaheesakkers@hetnet.nl 
www.theaheesakkers.nl;
www.vvocm.nl

Bewegen is gezond! Oefeningen 
doen volgens de bewegingsleer van 
Marie Cesar. De groepsles is een 
soort gymnastiek waar mensen 
op een gezonde manier bewegen 
zonder prestatiedruk. Er wordt 
geoefend om de bewegelijkheid te 
verbeteren of te onderhouden.De 
spieren te rekken en te verstevigen. 
Ontspanningsoefeningen. 
Ademhalingsoefeningen. 
Er wordt gekeken hoe iemand zijn 
lichaam gebruikt en hoe dat verbeterd 
kan worden. Er worden gerichte 
houdings- en bewegingsadviezen 
gegeven. Ook krijgt u adviezen mbt 
uw houding en beweging bij dagelijkse 
activiteiten thuis, op het werk of bij 
het uitoefenen van uw hobby.

Bewegen is gezond! Bewegen is leuk!
Doelgroep; voor mensen met lichte 
klachten, die het fijn vinden om in 
een groep van maximaal 10 personen 
te bewegen met veel individuele aan-
dacht. Alle leeftijden.

Nederlandse conversatie (voor 
beginners of gevorderden)
Maandag/woensdag/donderdag och-
tend/middag (1x/w)
Docent: Tineke Ruiter 
atruiter@ziggo.nl

Bridge-cursussen
* Beginners* Gevorderden* Oefenclub 
Docent: H.H. van Dam 
he.to.vandam@ziggo.nl

Boekenclub
Woensdagochtend: 1x per maand op 
de laatste woensdag v.d. maand 
Tijd: van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Docent:  Maria Wensveen
m.wensveen@stanislascollege.nl

VOOR KINDEREN

Technica 10
Voor kinderen vanaf 9 jaar die willen 
leren timmeren en zagen, 
werken met 
metaal, 
kunststof,
elektriciteit 
en chemie.

Woensdag 
middag of begin van de avond.
Docent: Elly Heldring
ellyheldring@gmail.com  
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45 PLUS
Bewegen valt goed! 
Is een combinatie van bewegen en val-
preventie en wordt gegeven door een 
ervaren sportinstructrice. 
Doelgroep 45+. 
Dinsdag van 14:00 tot 15:00 uur 
Docent: Joan van den Berg
070 4161853 

We gaan tot eind juli door en pakken 
in september de draad weer op. We ne-
men alleen in augustus vakantie. 

Het sportprogramma voor senioren 
”Bewegen valt goed” wordt steeds ef-
fectiever.  Niet alleen dat door de re-
gelmatige beweging de mensen leniger 
en sterker worden, ook hun honger 
naar meer kennis over goede “voe-
ding” wordt bevredigd. 

Na het sport uurtje is het gezellig en 
verstandig om wat uit te blazen en een 
kopje koffie of thee te drinken, met el-
kaar een team te bouwen en tenslotte 
van gedachten te wisselen over onder-
werpen die samenhangen met het in 
standhouden van een gezond lichaam,  
namelijk voedingswetenswaardighe-
den.  Harry en Riek Koerts verzorgen 
om de beurt de op prijs gestelde infor-
matie.

VERHUUR VAN RUIMTES
Er is plaats voor cursussen, recepties, 
kinderpartijtjes, (bescheiden) fami-
liefeestjes, vergaderingen, lezingen, 
presentaties, enzovoort. Voor nadere 
informatie kunt u contact op nemen 
met het buurthuis: stuur een mail 
naar onderdeschie@gmail.com 

Deze bedrijven sponsoren 
Stichting Buurtonderneming 
onder de Schie

P. van Mullem Dieren benodigheden
Supermarkt Hans Meijer
Die Twee snacks & Lunch
Praktijk voor Fysiotherapie Delft-Oost

Buurtonderneming Onder de Schie
Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen: 
E-mail: onderdeschie@gmail.com 
Website: www.onderdeschie.nl
Volg ons op facebook: www.facebook.
com/buurthuisonderdeschie en op 
twitter: @onderdeschie 
www.twitter.com/onderdeschie

Spreekwoord

Te groot voor het servet, maar nog te klein voor het tafellaken.

Bij het linnengoed is er tussen het servet en het tafellaken
geen standaardtussenmaat. 

Zo ook vallen kinderen van een jaar of vijftien precies tussen
de categorieën in: ze zijn te oud om tot de kleine kinderen
te worden gerekend, en nog te jong om bij de volwassenen
te kunnen horen. Dit brengt op allerlei gebied
problemen met zich mee.

Bron: Ed van Eeden. 

Op vrijdag 18 september wordt er in 
De Wipmolen een inloopmiddag en 
–avond gehouden om met elkaar te 
praten over het wonen en het welzijn 
in de Wippolder. Meer specifiek: in de 
‘professorenbuurt’ tussen Nassaulaan, 
Delfgauwseweg en Schoemakerstraat. 

De meeste bewoners zijn het wel met 
elkaar eens: het wonen en het welzijn in 
dít stukje Wippolder zou best beter kun-
nen. Meer voorzieningen (winkels, zorg), 
meer onderling contact misschien, meer 
veiligheid, meer onderhoud aan huizen 
en openbare ruimte. Maar de grote vraag 
is natuurlijk: hóe? En: wie doet wat en 
wat kunnen we samen?

Het doel
Op vrijdag 18 september wordt er 
daarom een inloopmiddag- en avond ge-
houden om met elkaar van gedachten te 
wisselen en ideeën op te doen. Het doel 
hiervan is om tot een lijst met ‘actiepun-
ten’ te komen die het wonen en welzijn 
in de Wippolder misschien verder kun-
nen verbeteren.

Het programma
Het programma bestaat uit vier losse 
uren, met vier verschillende thema’s: 
‘wonen’, ‘onderling contact’, ‘welzijn en 
voorzieningen’, en ‘samen verder’. U kunt 
uw eigen ‘programma’ samenstellen. U 
kunt één uur komen of alle vier de uren 
komen. Het is de bedoeling dat hier ook 
mensen van de gemeente Delft, van 
welzijns- en zorginstellingen en van wo-
ningcorporaties bij aanwezig zijn. 

Om vragen te beantwoorden of om met 
u ervaringen uit te wisselen. Halverwege 
is er een pauze en een lopend buffet. Ook 
een mooie manier om elkaar te ontmoe-
ten en beter te leren kennen!

Luisteren naar u
Deze inloopmiddag- en avond wordt 
georganiseerd door wijkgemeente 
Immanuël, een onderdeel van de 
Protestantse Gemeente Delft, die wijk-
gebouw De Wipmolen gebruikt als ‘kerk’. 
Vanaf deze plek wil zij kijken of ze van 
betekenis kan zijn voor de buurt en iets 
kan bijdragen aan het wonen en welzijn 
in de Wippolder. Dat begint met luiste-
ren, naar u.

Concrete informatie
Alle bewoners uit de Wippolder zijn van 
harte uitgenodigd naar deze inloopmid-
dag- en avond te komen! 

De datum is vrijdag 18 september. De 
locatie is De Wipmolen (Prof Krausstraat 
71B). 
Vanaf 15.30 uur zijn de deuren open. 

Het eerste uur begint om 16 uur, het 
tweede om 17 uur.  Tussen 18 en19 uur is 
het pauze en ‘lopend buffet’. 
Om 19 uur begint het derde thema en 
om 20 uur het vierde. 

Meer informatie of aanmelden voor het 
buffet, kan via e-mailadres 
18sept15www@gmail.com. 
Houd ook uw brievenbus in de gaten; 
meer informatie volgt!

Wonen en welzijn in de Wippolder: 
praat en luister mee!

Wonen en wel-zijn in de Wippolder. 
Maar dan moet je er wél zijn op 18 september!

Al anderhalf jaar lang is er elke twee 
maanden op zondag een Lunchcafé in 
De Wipmolen. Daar kunt u zo maar even 
binnenlopen, koffie of thee pakken, een 
broodje of een soepje en even kletsen 
met andere buurtgenoten. Het volgende 
Lunchcafé is op 28 juni.
Voor veel mensen is de zondag soms wat 
saai en een beetje stilletjes. Daar wil het 
Zondags Lunchcafé een kleine veran-
dering in brengen. Door gewoon twee 
uurtjes gezelligheid en contact te bieden. 
Het lunchbuffet is iedere keer een grote 
verrassing,  omdat alle gerechten worden 

28 juni: Lunchcafé in De Wipmolen!
klaargemaakt door vrijwilligers. Daarom 
zijn er ook geen kosten aan verbonden: u 
kunt zó maar binnenlopen.

Méér dan eten
Maar er gebeurt méér dan alleen even 
gezellig samen eten. De laatste keer – de 
zondag voor Koningsdag – werd er een 
Grote Konings Quiz gehouden. En in de-
cember was er een soort mini-kerstmark-
tje met allemaal (zelfgemaakte) spulletjes 
van de jeugd. En binnenkort worden er 
misschien ook wel sport- en spelactivitei-
ten voor kinderen georganiseerd. 

Welkom!
Kortom: iedereen is van harte wel-
kom tijdens het Zondagse Lunchcafé 
in De Wipmolen (Prof. Krausstraat 
71B). Dit is een initiatief van wijkge-
meente Immanuël, een onderdeel van 
de Protestantse Gemeente Delft, die De 
Wipmolen als ‘kerk’ gebruikt. 

Wij zien u graag op zondag 28 juni 
van 12 - 14 uur !! 

Later in het jaar zijn er nog Lunchcafé’s op 
30 augustus, 18 oktober en 13 december.

«Fietsgroep Delft Natuurlijk Genieten»
is op 24 januari 2011 notarieel opgericht.
De doelstelling van de vereniging is: 
Het bevorderen van het fietsen voor se-
nioren in de ruimste zin van het woord.

Fietsen is genieten. 
Elk lid van de vereniging kan het hele 
seizoen gratis genieten van fantastische 
en gezellige Senioren Fiets & Geniet 
Fietstochten, die elke woensdag gemaakt 
worden in een mooie omgeving. Voor de 
Maandag Fiets & Geniet tochten moet 
men zich apart inschrijven en er dient 
een extra vergoeding betaald te worden.

De vereniging richt zich uitsluitend op 
de recreatieve fietser die met een stads- 
of hybride fiets mee wilt gaan op deze 
tochten. Want is het niet gezelliger dan 
een mooie vooraf uitgeschreven tocht 
met een hele groep mensen te maken en 
je alleen maar hoeft te genieten (en fiet-
sen natuurlijk). De snelheid die gefietst 
wordt is ongeveer 15 km per uur, uiter-
aard wordt de snelheid aangepast wan-
neer de omstandigheden hier om vragen.

Al onze fietstochten zijn aangemeld bij 
de NTFU onder haar label van Fiets & 
Geniet. Tijdens deze fietstochten gaan 
er ook begeleiders mee om de fietsgroep 
veilig door het verkeer te begeleiden, ook 
wanneer je een lekke band krijgt of iets 
anders, dan staan de begeleiders klaar 
om je te helpen. Veiligheid van de fiets-
groep staat hoog in het vaandel.

Daarom heeft de vereniging door de 
NTFU opgeleide en gecertificeerd men-
sen om deze fietstochten te organiseren. 
De fietstochten zijn via een Garmin 
fietsnavigatie systeem vooraf helemaal 
uitgewerkt. Daarnaast maken wij ge-
bruik van een mobilofoonsysteem om 
tussen de voorste- en de achterste fietser 
contact te houden om de groep veilig bij 
elkaar te houden.

De vereniging heeft met een aantal res-
taurants, waar wij onze lunchpauze hou-
den, afgesproken dat wij onze eventueel 
eigen meegebrachte boterham mogen 
opeten wanneer men ook een consump-
tie (b.v. koffie) uit het restaurant nuttigt. 
Dit voorkomt onnodige kosten voor de 
deelnemers. Deze regeling geld niet voor 
de Maandag Fiets & Geniet Fietstochten. 

Samen als leden van de Vereniging 
Fietsgroep Delft Natuurlijk Genieten 
volop genieten van fantastische tochten!

T: +31 (0)15 88 93 063
W: www.fietsgroepdelft.nl
E: info@fietsgroepdelft.nl

De Vereniging
FDNG 
een dijk van een
vereniging in de wijk

Bron: Ed van Eeden. 
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In de Wippolder opge-
groeid. Ons gezin woonde 
in de Prof. Krausstraat 108. 
De eerste nieuwbouw na de 

Tweede Wereldoorlog. Een rijtje wonin-
gen tussen de Prof. Oudemansstraat en 
de Prof. Henketstraat. Tegenover een 
stuk grond dat tientallen jaren braak 
gelegen heeft. 

Een prachtig speelveld. Een eenge-
zinswoning zonder warm waterkraan, 
zonder centrale verwarming. Er was 
weliswaar een Badhuis in het eerste 
gedeelte van de straat, maar daar heb-
ben wij nooit gebruik van gemaakt. Eén 
keer per week op vrijdagavond in een 
teil in de woonkamer. Met warm en 
koud water. Het water gekookt op gas. 
’s Winters was dit afschuwelijk. De teil 
stond wel voor de kolenkachel. Je pro-
beerde ’s winters de tijd te rekken om 
naar bed te moeten, want elders in het 
huis was geen verwarming. 

Ik ging naar de kleuterschool aan de 
Nassaulaan onder leiding van juffrouw 
Ranselaar. Hoe kom ik aan dit veel ge-
zongen liedje: “O Juffrouw Ranselaar, 
wat staan uw benen raar, wat staan uw 
benen krom? Dat is van ouderdom!”

En daarna naar de Prins Mauritsschool 
onder leiding van Meester Docter. 
Voor elke maandagmorgen moest je 
een psalmversje uit je hoofd leren. Een 
gevaarlijke morgen! Want van mijn 
ouders kreeg ik zendingsgeld mee. 
Daarvoor ging er een busje rond door 
de klas. Maar die boze buitenwereld. 
Op weg naar school, over het bruggetje 
van de Koningin Emmalaan, en dan de 
Kloosterkade oversteken. Maar daar 
was Haak, de waterstoker. En daar 
stond een enorme snoeptafel. Ik was 
een vroom jongetje, maar niet ál het 
zendingsgeld kwam in het zendings-
busje. 

Ons zendingsveld was Haak. Je kon 
er snoep krijgen voor een paar centen. 
Spekkies, dropjes, zoethout, dropve-
ters, zuurtjes enzovoorts. En voor de 
zending spaarden we ook het zilverpa-
pier van chocoladerepen. Voor de arme 
negerkinderen in Afrika. En ook de 
zilveren melkdoppen. Dat had blijkbaar 
waarde. Nooit begreep ik wat die hon-
gerige kinderen met ons zilverpapier 
moesten doen. 

Op oudere leeftijd hoorde ik dat zo’n 
kindje terug geschreven had: 
“Lieve kinderen in Delft. Dank jullie wel 
voor het zilverpapier. Het smaakte heel 
lekker”. 

Dat overhoren van het psalmversje 
was geen pretje. In de hogere klassen 
moesten we vragen en antwoorden van 
de Heidelbergse Catechismus uit het 
hoofd leren. 
Toen ik zelf puberde, hoorde ik een 
buurjongen eens schreeuwen tegen 

zijn moeder: “Ik wil later marechaussee 
worden en dan zing je die rot versjes 
toch niet meer?” 

Wat ik me herinner is dat de leerkrach-
ten erg streng waren. Meester Docter 
gooide, als er wanorde in de klas was, 
zijn enorme zware sleutelbos dwars 
door het lokaal. Dat was duiken onder 
de banken. Mijn lievelingsmeester was 
Meester Verhoef, die zó prachtig vertel-
len kon. Bijbelverhalen en geschiede-
nisverhalen. 

Maar ik ben er ook gepest vanwege 
mijn toen rode haren. Ik was geen 
vechter. Ik liet me in elkaar slaan. Er 
is één heldendaad door mij verricht. 
Die klaarovers bij het zebrapad over de 
Nassaulaan naar de Prof. Krausstraat 
hoefden maar een bord op te houden 
en het verkeer kwam tot stilstand. 

Toen ik een jaar of 10 was, heb ik dat, 
zonder bord, ook eens gedaan. Midden 
op het zebrapad met mijn handen op-
gestoken zag ik tot mijn stomme ver-
bazing dat al het verkeer stopte, terwijl 
er niemand hoefde over te steken. Even 
voelde ik me oppermachtig. Maar toen 
er luid getoeterd werd, ben ik er als een 
haas vandoor gegaan. 

De Maranathakerk aan de Charlotte de 
Bourbonstraat speelde een grote rol. ’s 
Zondags ging ik er naar de kinderkerk 
in de grote bijzaal. En op woensdag-
avond tussen half 7 en half 8 naar de 
figuurzaagclub. 

En na de kinderkerk ook nog eens 
naar de zondagsschool in de Openbare 
Lagere School aan de Keurenaerstraat. 
In de kinderkerk waar notabene man-
nen in zwarte pakken aanwezig waren 
als ‘oppassers’ en er een meester was 
die verhalen vertelde en voor mijn 
gevoel heel lang bad. Ik telde het aan-
tal keren dat hij ‘Heere’ zei. Eén keer 
kwam ik tot 100 keer. God als stop-
woord. 

Boodschappen deed je bij Meijer of Van 
Zon. Briefje van moeder mee. Op het 
kruispunt met de Kloosterkade was 
een viswinkel, een groentewinkel en 
Van Zon, de kruidenier en even ver-
derop Haak, Bakker Verleg en op de 
hoek met de Keurenaerstraat nog een 
groentewinkel. Daar stond een hard-
horende vrouw en ik stond altijd vol 
verwondering te kijken naar de aardap-
pelschilmachine. 

In 1970 ben ik uit huis gegaan. Ik ben 
theologie gaan studeren in Brussel. 
Wat een omschakeling! 
Mijn broer en schoonzus wonen nog 
altijd in de wijk. En bekenden van 
vroeger: Johan van den Berg en Theo 
Mulder.

Hartelijke groeten
Peter Gerrets

HERINNERINGEN Rails

Er liggen al weer een tijdje rails 
door onze wijk. Nou ja, niet door de 
Wippolder, wel door wat de gemeente 
dan zo mooi noemt: Wippolder groot. 
De rails liggen er maar,  verder gebeurt 
er niet zo veel mee. Over de trambaan 
rijden bussen, taxi’s en af en toe een ver-
dwaalde auto of een haastige fietser. Dat 
ligt, begrijp ik, aan de Sebastiaansbrug, 
die verbreed moet worden. 

Men kan maar niet tot overeenstem-
ming komen over hoe en wat en omdat 
de provincie ook meebeslist blijven die 
rails voorlopig ongebruikt liggen. 

Ik heb het met die rails te doen. Kom je 
vers uit de rails fabriek, ben je door vak-
lui neergelegd, heb je geweldige dromen 
over de talloze trams die per dag van 
jouw diensten gebruik zullen maken, 
komt er niets van terecht. Alleen een 
paar bussen. Maar die hebben jou niet 
nodig. En daar lig je weer. Niets om han-
den. 

Soms kom ik mensen tegen die zich net 
als die rails voelen. Jongeren die niet aan 
het (juiste) werk kunnen komen.

Ouderen, die gewerkt hebben alsof hun 
leven er van hing maar nu gepensioneerd 
zijn. Niemand die nog naar hen omkijkt. 
Daar lig je dan, te wachten, daar zit je 
dan, op je bankje, te zitten. 

De oplossing voor de rails is makkelijk: 
over een paar jaar zal die tram wel over 
de brug komen. Maar voor mensen ligt 
het moeilijker. Prettig werk kun je niet 
altijd zelf maken, en als je ouder wordt, altijd zelf maken, en als je ouder wordt, altijd zelf maken, en als je ouder wordt, 
en minder kunt, ook dat is iets dat blijft. 

Daarom is het goed te weten dat er in de 
wijk veel activiteiten zijn die u misschien 
wel kunt bezoeken. En misschien is uw 
buurman toch aardiger dan u denkt! In 
ieder geval is een mens zo veel flexibeler 
dan rails. Mensen zijn bewegelijk, ook 
ouderen. Je kunt veel meer dan liggen a 
la de rails op de Mekelweg. Als gelovige 
zeg ik: God heeft mensen geschapen om 
er iets van te maken, en elk mens heeft 
kansen gekregen. 

Die kansen wens ik u toe, dat u ze ziet, 
samen met zoveel anderen. 

David Knibbe

75 jaar ‘Vredeskerk’

Een kerkgebouw is meer dan een wil-
lekeurige stapel stenen met een dak er 
op; het is anders dan zomaar een huis 
waarin af en toe een aantal mensen bij 
elkaar komt. Voor katholieken is een 
kerk een afgebakende en gezegende 
ruimte waarin niet alleen mensen sa-
menkomen, maar die bovenal de ruimte 
van God zelf is. Zo’n gebouw is - plech-
tig geformuleerd - geconsacreerd, dat 
wil zeggen: toegewijd en geheiligd.

Dezer dagen vieren we dat de kerk aan 
de Nassaulaan 75 jaren in gebruik is, als 
zo’n uitgespaarde plek. Een plaats waar 
mensen samenkomen, vieren en geden-
ken dat het leven meer is dan alleen al-
ledaagsheid, gewoonte en sleur. 

Alle jaren door hebben we er het leven 
gevierd, met al zijn hoogte- en diepte-
punten; we hebben nieuw leven begroet 
door baby’s te dopen en afscheid geno-
men van onze overledenen, en alles wat 
zich tussen begin en einde afspeelt. We 
hebben ons leven willen toevertrouwen 
aan de zegenende hand van onze God.

 Het is reden tot grote dankbaarheid 
dat in dit deel van Delft en Delfgauw we 
die mogelijkheid hebben. Reden genoeg 
voor een feestje dat we in september 
zullen vieren.

Hoewel de parochiegemeenschap is toe-
gewijd aan het Heilig Sacrament, ken-
nen de meesten van ons de kerk vooral 
als Vredes kerk. Dat is niet zo gek overi-
gens, want de tekst “Vrede” staat sinds 
lang op de toren, boven de ingang. 

De kerk werd tijdens de begindagen 
van de Tweede Wereldoorlog in allerijl 
geconsacreerd. Toen ons land de bezet-
ting inging, was het nog meer dan ooit 
nodig om de vrede als hoop te koeste-
ren. We blijven bidden in die heilige 
ruimte, dat we de vrede houden, hier in 
de Wippolder en elders in onze gebro-
ken wereld.

Pastor Dick Verbakel

Vanaf 17 juni de
NIEUWE HARING vangst 2015

Per stuk € 1,75 bij
Vispaviljoen aan de Nassaulaan
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  Bouwberichten Foto’s en tekst J.A. van den Berg.
Tenzij anders vermeld of via de plaatselijke media

Zuidplantsoen
Foto - R - Bouwkunde doet zijn naam eer aan want nog steeds zijn 
ze bezig om de buitenkant van het gebouw te herstellen. Zo te zien 
is dit het laatste stukje want vorig jaar is men ook begonnen aan 
deze zijde van het gebouw.

Uitzicht naar de Nieuwelaan
Foto - A - Al geruime tijd zijn er 
werkzaamheden aan de Niewelaan voor 
het realiseren van Parel aan de Schie. De 
bouw is weliswaar niet in de wijk zelf maar 
toch zal het uitzicht vanuit de wijk heel 
anders gaan worden.

Kanaalweg
Foto - B t/m E - In de hoek van de Kanaalweg Botaniestraat met de St. Sebastiaansbrug wordt 
druk gesloopt en gerenoveerd. Dit om alles bouwklaar te maken voor het grote bouwproject 
van DUWO met als naam Prof. Schermerhorn. 

Rotterdamseweg
Foto - F - Buitenrust, de werkzaamheden 
vorderen gestaag. Buitenrust is uit zijn 
isolement gekomen en mag en kan weer 
aan een ieder getoond worden. De nieuw 
aangebrachte groenvoorziening doet het 
ook goed dus het zal weer een mooi en 
compleet plaatje gaan worden.

Abtwoudseweg
Foto - G - Hier ziet u de in stukken liggende delen van de voormalige � etstunnel naar de 
Mercuriusweg. Doordat de trein nu gebruik maakt van de spoortunnel kan deze � etstunnel 
onder het oude spoor gesloopt worden. Dit is voor vele bewoners een uitkomst want je hoeft 
nu niet meer je � ets te duwen of er aan gaan hangen om deze tegen te houden.

Foto - H - Hier ziet u de nieuwe oversteek 
naar de Mercuriusweg alhoewel niet geheel 
waterpas maar deze hobbel is gemakkelijk 
te nemen.
Foto - I - Doordat de spoortunnel in 
gebruik is genomen zijn er diverse 
aanpassingen gedaan voor wat het 
verkeer betreft. Hierdoor hebben � etsers 
een nieuw � etspad tot hun beschikking 
gekregen tussen de Westlandseweg en de 
Abtwoudseweg. 

Foto - K- Dichter bij het gebouw aan de 
kopse kant bij trambaan 19 laat wel zien 
dat er nog behoorlijk wat werk verzet 
moet worden. Volgens de laatste berichten 
zal hier ook nog een parkeergarage 
worden gebouwd voor maar liefst 285 
parkeerplekken. Maar indien noodzakelijk 
kan het aantal parkeerplekken worden 
uitgebreid tot 750. Kan deze parkeergarage 
een verlichting geven aan de parkeerdruk 
in de TU wijk en deels ook in de Wippolder?

Technopolis
Foto - J - Hier ziet u dat het gebouw van 
TNW - Technische Natuur Wetenschappen 
behoorlijk is gevorderd. Ook de directe 
omgeving is al behoorlijk aangepast voor 
het gebruiksklaar maken van het gebouw.

Protonenkliniek
Foto - L - Een aantal jaren heeft het bord 
“Protonen tegen kanker” daar gestaan, 
zonder dat er duidelijkheid was of het er 
wel gebouwd kon worden.
Maar nu is er duidelijkheid, het centrum 
komt er. Het bouwterrein is bouwklaar 
gemaakt en de eerste heipalen zijn daar 
neergelegd.

Foto - M - Bij toeval was ik getuige van het 
slaan van de eerste paal. Niet o�  cieel, zo 
gaat dat, eerst gaan er een aantal de grond 
in voordat de feestelijke eerste paal de 
grond in gaat. De verkregen informatie - 
ter plaatse - was dat over één jaar de bouw 
zal zijn afgerond en dat in 2017 de eerste 
patiënten geholpen kunnen worden. 
Het plaatsen van de apparatuur is een 
tijdrovend en secuur werk waar strenge 
eisen aan verbonden zijn.

Cyclotronweg
Foto - N - Hier wordt hard gewerkt aan de 
uitbreiding van hal nummer 9 van HPM 
International Oil Company B.V.

Professor Schoemaker Plantage
Foto - O en - P - Om u een beeld te geven 
van de oppervlakte waar de nieuwe 
woonwijk komt ziet u op deze twee foto’s. 
Het voormalige TNO Zuidpolder terrein.

Muyskenlaan
Foto - Q - Hier ziet u het resultaat van 
maanden werken van het ombouwen van 
het jongerencentrum naar het huidige 
uitvaartcentrum de Schakel. Dat inmiddels 
o�  cieel is geopend.
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Nieuws van de Prins Mauritsschool

Aktiemarkt MAF
In april heeft groep 8A een grote actie-
markt gehouden voor de MAF die hulp 
biedt aan mensen in nood in afgelegen 
gebieden (www.MAF.nl) Na schooltijd 
konden kinderen en ouders spelletjes 
doen, raadsels oplossen en allerlei lek-
kers kopen. De actie leverde het mooie 
bedrag van €2500,- op.

Koningsspelen
V r i j d a g  2 4  a p r i l  w e r d e n  d e 
Koningsspelen gehouden. 

Kamp groep 8
In de week van 18 mei zijn de kinde-
ren van de groepen 8 op schoolkamp 
geweest naar Ermelo. Een kamphuis 
waar we al vele jaren met veel plezier 

komen. Vrijdagmiddag 22 mei zijn ze 
vermoeid na alle belevenissen weer 
terug gekomen. Zij gaan zich voorbe-
reiden op de afscheidsmusical en het 
afscheid van hun bassisschoolperiode 
op de Prins Mauritsschool.

Informatiemarkt
En misschien hebben we u wel ontmoet 
op de Informatiemarkt voor het basis-
onderwijs en buitenschoolse opvang 
op 30 mei in het winkelcentrum In de 
Hoven. Door het busvervoer is de Prins 
Mauritsschool bereikbaar voor ieder 
kind.

Inschrijven
Het schooljaar nadert het einde. De 
voorbereidingen voor het nieuwe 
schooljaar 2015-2016 zijn in volle 
gang. Gaat uw kind binnenkort naar 
de basisschool? Maak dan een af-
spraak voor een rondleiding en een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek 
(015-2568251 of email naar info@
prinsmauritsschool.nl). Ook als u 
overweegt om uw kind bij de Prins 
Mauritsschool in te schrijven, kom 
dan gerust eens langs en maak een af-
spraak.

Inpakken en vertrek van de kampgangers

Bij Zo aan de Julianalaan wonen sinds 
april dit jaar 2 kippen! Na onze moes-
tuin en veel groen-elementen in de 
tuin, was onze wens om, samen met 
onze kinderen, kippen te houden.

Door vooronderzoek kwamen we erach-
ter dat:
• Kippen erg sociale dieren zijn
• Kippen houden van mensen
• Kippen makkelijk handtam worden 

en op schoot komen zitten
• Kippen “hokvast” zijn wat betekent 

dat ze vrij kunnen scharrelen en al-
tijd weer terugkeren naar hun hok.

• Het van onschatbare waarde is om 
kinderen met andere dieren in con-
tact te laten komen dan met poezen, 
honden, parkieten, konijnen, vissen 
enz.

We hebben de kippen in het begin rus-
tig geïntroduceerd bij onze kinderen. 
We hebben samen met hen het hok ge-
bouwd, daarna verteld dat ze kwamen,  
en zijn de kippen samen met de kinde-
ren gaan halen en hebben ze een warm 
welkom geheten. 
En, we zijn begonnen met het rustig 
kennis laten maken met de kippen, voer 
laten geven enz.

En onze kippen blijken fantastisch, zijn 
geaccepteerd door alle kinderen en zij 
accepteren ons, het zou inmiddels heel 
gek zijn om hun gekakel niet meer te 
horen!

Dagelijks zorgen onze kinderen voor de 
kippen. Ze geven ze eten, en helpen met 
verschonen. Onze kippen worden erg 
verwend, hebben het ’s avonds heerlijk 
stil wanneer ze op stok gaan en worden 
vaker verschoond en gevoerd dan een 
“normale kip” die niet op een kinder-
dagverblijf woont!

En ja, niet alles is rozengeur en mane-
schijn in het leven van een kip op een 
kinderdagverblijf. 
De kippen worden wel eens achterna 
gezeten door de kinderen, en een kip 
wordt wel eens te ruw opgepakt, maar 
daar komt de goede begeleiding van 
het team om de hoek kijken: onze me-
dewerkers kunnen de kinderen actief 
leren dat dat niet fijn is voor de kip en 
dat je lief voor ze moet zijn. 
Een kip “pikt” ook wel eens van zich af 
(niet vaak, want kippen zijn socialer dan 
menig ander dier), maar ook dat bete-
kent een leermoment voor onze kin-
deren.

De kippen hebben ervoor gezorgd 
dat buiten spelen nog aantrekkelijker 
wordt, dat er minder kinderen bang zijn 
voor dieren en ze blijken een langdurig 
studieproject voor onze baby’s. 
En eerlijkheidshalve moet gezegd wor-
den: Wij zijn zelf ook grote fans gewor-
den van onze kippen. Ze geven ons de 
mogelijkheid om onze kinderen te leren 
hoe je zorg draagt voor dieren en dat 
de omgang met dieren leuk is; ze zijn 
o nderdeel geworden van ons dagelijks 
leven!

Alle kinderen begonnen de dag met 
een heerlijk Koningsontbijt in de klas. 
Daarna een warming-up op het school-
plein met vrolijke muziek zodat ieder-
een voorbereid was voor alle spellen 
op het voor- en achterschoolplein. De 
leerlingen van de beide groepen 8 had-
den alles voorbereid en begeleidden 
ook de kinderen op het schoolplein bij 
de spelletjes. 
De hele ochtend en middag was het 
stralend weer zodat het voor iedereen 
een feestelijke dag was.

Kippetjes bij kinderopvang Zo
aan de Julianalaan 

door Els Visser, Vestigingsmanager

Nieuw 
Uitvaartcentrum 

aan de 
Muyskenlaan

Na maanden hard werken heeft het 
buurthuis aan de Muyskenlaan een me-
tamorfose ondergaan. De ruimte die 
beschikbaar was is omgetoverd tot een 
uitvaartcentrum waar sfeer van uit-
straalt. 
Maandag 4 mei was de officiële opening 
welke verricht werd door burgemeester 
Bas Verkerk.

De open dag was op zaterdag 9 mei. De 
gehele dag waren bezoekers aanwezig 
om een indruk van deze vernieuwing 
op te doen.
De foto’s geven een impressie van de 
sfeer, warm en huiselijk.
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Anders dan je zou denken heeft een 
Dreamteam niets te maken met een 
televisie show of de gemeenteraad 
van Delft. Een Dreamteam is een 
groep studenten vanuit diverse studie 
richtingen van de TU Delft. Binnen 
de dreamteams wordt de verkregen 
theoretische studie tastbaar gemaakt 
met toetsing in de praktijk.

Op project basis wordt onderzoek 
en uitvoer gegeven aan mogelijke 
toepasbare toekomst mogelijkheden. 
In wedstrijdverband worden deze 
veelal zelf gemaakte en ontwikkelde 
toepassingen getest met andere 
universiteiten in Nederland en 
daarbuiten.

Op 29 april 2015 waren de deuren 
van de D-Dreamhal aan de 
Stevinweg geopend voor een ieder die 
belangstelling had voor de projecten 
van de Dreamteams van de TU. Een 
buitenkansje om te horen en te zien 
hoe vernieuwingen als bijvoorbeeld 
bio-ethanol als brandstof in plaats van 
benzine of diesel kan worden toegepast. 
Wie van ons kent de zonneauto van 
het Nuna-Solar-team niet waarmee in 
Australië races worden gehouden. 
Zonne energie wordt ook toegepast in 
het team van de Delta Lloyd Solar Boat. 
In combinatie met een e�  ciënte en 
lichte romp en een diepgang van slechts 
10 cm kan zo’n boot een topsnelheid 
van 26 km per uur halen.

Maar er was veel meer te zien zoals 
het motor race team die een motor op 
bio-ethanol laat rijden. Naast deze 
brandstof zijn de studenten continu 
in de weer om de constructie behalve 
degelijk ook zo licht mogelijk te maken. 

Een zoektocht naar het optimum van 
materiaal en brandstof.

Verderop in de Dreamhal stonden de 
wagens waarvan menig mannenhart 
sneller gaat kloppen. Scheurmobielen 
of race auto’s in allerlei vormen en 
uitvoeringen. Het DUT Racing Formula 
Student Racing Team ontwikkelt en 
bouwt superlichtgewicht race auto’s 
en gaat naar races met een waterstof 
brandstofcel kart in een competitie 
genaamd Formula Zero. Doel van de 
wedstrijd is om duurzame mobiliteit te 
bevorderen. 

 “Out of the box” denken daar gaat het 
om bij Rise (Rowing Innovation en Sport 
Engeneering). De ontwikkeling van de 
boot waarbij niet de roeier heen en weer 
gaat als hij/zij aan de riemen trekt maar 
de beugel waaraan de riemen zitten 
(rolrigger). Daarnaast is het gebruik van 
draagvleugels een bijkomstig voordeel. 
De super� ets waarbij de � etser in 
een cocon zit is, voor mij, minder 
interessant. Ik bedoel waar kan je in 
Nederland 120 km per uur � etsen? 
Ook de onderwater� ets, een soort � ets 
duikbootje was leuk om te zien. De 
studenten waren er in ieder geval druk 
doende mee. 

Het was een leuke en interessante 
ontmoeting met de vele disciplines 
die betrokken zijn binnen de diverse 
dreamteams en het is weer iets heel 
anders dan informatie over onze stads- 
en wijk-perikelen. 

Kees Graa� and

‘Pak jij ook een stoel Fred, wil je koffie?’
Beide tantes hebben een heel lang en 
bewogen leven achter de rug. Nu zijn ze 
oud. Ze zitten voor het raam van de flat 
en kijken naar buiten. ‘Daar heb je die 
donkere met die helm weer.’ ‘Ja die heeft 
er wel kijk op.’ ‘Zie je hoe hij aanwijzingen er wel kijk op.’ ‘Zie je hoe hij aanwijzingen er wel kijk op.’
geeft aan die man met de planken?’

In twee stoelen voor het raam zitten ze 
elke dag, veertien dagen lang, in deze 
flat tot mijn vriendin terugkomt van 
haar vakantie in Drenthe. Ze passen 
op haar poezen. Buiten komen ze niet. 
De trappen zijn te bezwaarlijk voor hun 
zwakke benen. ‘Daar komt een vrachtauto 
met betonnen stukken, let op de hijskraan.’
‘Kijk, daar gaat Mien met het groene jas-
je.’ ‘Waar?’ ‘Hier beneden op de stoep. Ik ‘Waar?’ ‘Hier beneden op de stoep. Ik ‘Waar?’
heb precies zo’n jasje. Zie je hoe ze loopt?’

Vrachtwagens rijden af en aan. Heipalen 
worden gebracht, betonnen elementen 
worden afgeladen. In het flatje staan 
twee makkelijke stoelen voor het raam. 
In de ene stoel zit tante Nel van 98 jaar 
oud. De andere stoel wordt bezet door 
haar jongere zus van over de 80. Tante 
Nel praat bijna nooit over vroeger, haar 
zus doet niets liever. En het liefst praat 
ze over de oorlog.

Ze grijpt elk gespreksonderwerp aan 
om het om te buigen naar de Tweede 
Wereldoorlog. Je kan het over brood heb-
ben, over het weer, over een hond en heel 
knap komt dan na een klein aanloopje: 
‘Toen moesten we schuilen voor het bom-
bardement in het ruim van een schip op de 
scheepswerf aan de Rotterdamseweg. Daar 
hebben we dagenlang gezeten. Dat was heel 
angstig hoor.’ Nu moet ik haar snel op angstig hoor.’ Nu moet ik haar snel op angstig hoor.’
een ander onderwerp krijgen, bedenk ik, 
maar het is al te laat.

‘Heeft u nog boodschappen nodig?’
‘Nee, joh, we hebben van alles in huis, 
dat was in de oorlog anders, toen leden 
de mensen honger.’ Te laat.
‘Jullie hadden het zeker ook moeilijk’, 
zegt ze tegen mij. ‘Ach’, zeg ik.‘Ach’, zeg ik.‘Ach’
‘Het was voor je moeder zeker niet mak-
kelijk.’ ‘Ze was alleen met twee kleine kin-
deren’, zeg ik, deren’, zeg ik, deren’ ‘ik lag op sterven in de hon-
gerwinter en mijn vader zat drie jaar lang 
gevangen in Stalag IVB in Duitsland. Toen 
hij na de bevrijding terugkwam, had hij een 
vrolijke verpleegster bij zich.’

‘Ach, dat moedertje!’ Ik vertel haar niet 
dat wij de verpleegster leuker vonden 
dan het geklaag van mijn moeder die 
steeds maar huilde. We noemden de ver-
pleegster ‘tante’. ‘Wat zal ze een verdriet 
gehad hebben, dat arme moedertje.’

“Ach, dat moedertje!”

Nu moet ik snel weg. Ik vertel haar niet 
dat mijn vader een flesje whisky had 
meegenomen om, zoals hij zei, ‘het ge-
zellig te maken’.

‘De hond moet uit’, zeg ik.‘De hond moet uit’, zeg ik.‘De hond moet uit’
Onwillekeurig denk ik aan mijn vader, 
die drie jaar lang de Russische dokter in 
dat gevangenenkamp moest helpen met 
opereren onder erbarmelijke omstandig-
heden, omdat hij als 1ste stuurman op 
de grote vaart een EHBO-diploma had.

‘En is hij bij je moeder teruggekomen?’
‘Nee’, zeg ik, ‘Nee’, zeg ik, ‘Nee’ ‘maar veel plezier heeft hij niet 
gehad van de verpleegster want na vier jaar 
overleed ze aan kanker.’ ‘En toen is hij weer overleed ze aan kanker.’ ‘En toen is hij weer overleed ze aan kanker.’
bij je moeder teruggekomen?’ Nee, zeg 
ik, want hij vond een nieuwe vrouw in 
Indonesië. Daar waren we wel blij mee, 
want die zorgde dat we eindelijk de ali-
mentatie op tijd kregen.

‘Ach dat moedertje, wat zal ze het moei-
lijk hebben gehad.’ ‘Ze had het niet mak-
kelijk.’

‘Dien, moet je kijken’, roept tante Nel, die ‘Dien, moet je kijken’, roept tante Nel, die ‘Dien, moet je kijken’
nooit luistert als het over de oorlog gaat, 
‘daar heb je die kale kerel weer.’
Ik ben gered. ‘Wat zou hij toch doen?’ zegt ‘Wat zou hij toch doen?’ zegt ‘Wat zou hij toch doen?’
tante Nel, ‘Hij staat maar te kijken bij dat 
gat. Dat deed hij gisteren ook.’ ‘Heeft hij er gat. Dat deed hij gisteren ook.’ ‘Heeft hij er gat. Dat deed hij gisteren ook.’
iets in laten vallen?’ ‘Kijk, nou roept hij de 
anderen.’ ‘Zie je ze wijzen?’ anderen.’ ‘Zie je ze wijzen?’ anderen.’ ‘Hebben ze iets 
gevonden?’ ‘Daar ligt misschien een vlieg-gevonden?’ ‘Daar ligt misschien een vlieg-gevonden?’
tuigbom uit de oorlog’, zegt Dien.

‘We hebben geen melk’, zegt tante Nel.‘We hebben geen melk’, zegt tante Nel.‘We hebben geen melk’
‘Nee, dat is waar’, zegt Dien. Even later 
scharrelen we door de supermarkt.
‘Fred kijk jij eens’, zegt ze bij elk stuk voed-‘Fred kijk jij eens’, zegt ze bij elk stuk voed-‘Fred kijk jij eens’
sel, ‘zou dit nog vers zijn? Dat paardenrook-
vlees ziet er zo vreemd uit.’ Ze kijkt ver-vlees ziet er zo vreemd uit.’ Ze kijkt ver-vlees ziet er zo vreemd uit.’
twijfeld langs de volle schappen. ‘Wat zal 
ik nou eens nemen, wat denk jij?’ Ze pakt ik nou eens nemen, wat denk jij?’ Ze pakt ik nou eens nemen, wat denk jij?’
iets op en legt het weer neer. Ze schar-
relt zo langzaam en gezellig, meter voor 
meter langs al het opgetaste voedsel, dat 
ik een kop koffie kan gaan drinken, al 
mijn eigen boodschappen kan doen en 
als ik terug kom, staat ze tien meter ver-
der op haar winkelwagentje geleund met 
een kennis te praten over het gebrek aan 
voedsel in de oorlog. Anderhalf uur later 
zijn we klaar. Het wagentje is mudvol. 

‘Zou dit genoeg zijn? Wat denk jij, moet ik 
nou nog chocola voor de kleinkinderen ko-
pen?’ Alles is betast en bekeken.pen?’ Alles is betast en bekeken.pen?’

Als we thuis komen zegt ze: ‘Fred, weet je 
wat ik nou nog vergeten ben...?’
‘De melk…?’

Fred Koning

Dreamteam

Vispaviljoen aan de Nassaulaan,
daar treft u de lekkerste gebakken vis aan.

Kibbeling, lekkerbekjes en nog veel meer!
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Aan de Rotterdamseweg 272 in Delft 
gebeuren spannende dingen. Het ter-
rein en de vele grote en kleine ruimtes 
zijn weer gevuld met een bonte verza-
meling activiteiten: vergaderingen, cur-
sussen, voorstellingen, debatten, fees-
ten, congressen, festivals, exposities, 
lunches, diners, enzovoort. 
Op werkdagen is het Experiment ge-
opend en regelmatig is er Chaos aan de 
Schie: het culinaire culturele pop-up 
evenement: de 11e editie loopt nog tot 
11 juli. Laten we eens een kijkje achter 
de schermen nemen.

Op het kantoor is het druk. Het com-
pacte team heeft de handen vol aan de 
vele aanvragen. Particulieren en bedrij-
ven informeren naar de mogelijkheden. 

De mensen die Lijm & Cultuur nog niet 
zo goed kennen vragen steeds weer: 
“Wat is Lijm & Cultuur eigenlijk?” Dat is 
moeilijk in twee regels uit te leggen. 
Het is geen standaard cultureel cen-
trum, theater of evenementencomplex. 
Toch kun je er voorstellingen geven of 
bezoeken, evenementen organiseren, 
vergaderen, lunchen, werken, kantoor 
houden en genieten van culinaire en 
culturele festivals. 

Wat is Lijm & Cultuur dan wel? Lijm 
& Cultuur is een concept dat verschil-
lende werelden met elkaar verbindt: het 
bedrijfsleven met de culturele sector, 
de professionele met de amateurkunst. 
Het is een creatief laboratorium en een 
inspiratieplek voor veel verschillende 
communities.

Elkaar inspireren
Dat wordt het meest duidelijk als je de 

vele verschillende activiteiten ziet die 
er plaats vinden. De ene dag is er een 
groot congres, dat samen met Lijm & 
Cultuur is ontwikkeld, de andere dag 
een lustrum feest, is er een voorstelling 
of wordt er druk vergaderd en gewerkt. 
Sterker, die verschillende activiteiten 
vinden vaak genoeg tegelijk plaats, zo-
dat er veel inspirerende toevallige ont-
moetingen plaatsvinden.

Sfeer proeven
Op werkdagen kun je de sfeer van Lijm 
& Cultuur proeven in het Experiment. 
Links achter op het terrein vindt je dit 
lunch/lounge/werk restaurant dat op 
werkdagen geopend is van 10-17 uur. 
Chef Bas Hoog bereidt er heerlijke lunch 
gerechten en WiFi is er gratis.

Chaos aan de Schie
Sinds 2010 organiseert Lijm & Cultuur 
een paar maal per jaar de Chaos aan 
de Schie, een mix van eten en cultuur. 
Iedere editie heeft een eigen sfeer en 
thema, en Lijm & Cultuur program-
meert rond de Chaos culturele activitei-

Creatief Laboratorium Lijm & Cultuur
Een kijkje achter de schermen

ten die je niet zo snel elders ziet.

Het thema van de lopende editie - num-
mer 11 - is “Touch Base”. Men is aan de 
slag met de pure frisse basisingrediën-
ten in de keuken, in het theater, de mu-
ziek en het debat. 
De Chef heeft een ‘Nordic’ menu sa-
mengesteld dat zich kenmerkt door: 
puurheid, simpelheid, versheid en sei-
zoensproducten. Prachtig vormgegeven 
bijzondere smaakcombinaties zijn het 
resultaat. Elk onderdeel een feest op 
zichzelf, tezamen een schitterend culi-
nair verhaal. Op het culturele program-
ma staan bijzondere theatervoorstellin-
gen, muziekoptredens, circus en Meet 
Ups n.a.v. de programma’s Tegenlicht en 
De Volmaakte Mens van de VPRO.

Nieuwsgierig?
Kom eens een kopje koffie drinken of 
lunchen; bezoek eens een Chaos aan 
de Schie en hou de agenda in de gaten: 
www.lijmencultuur.nl. 
Voor informatie over de Chaos: 
www.chaosaandeschie.nl.

  Zoals het was, zoals het nu is 

Uit mijn gegevens blijkt dat zij daar in 1966 al gevestigd waren. Vandaar zijn zij 
naar de Vulcanusweg verhuisd alwaar zij nu nog zitten. 

De nieuwe situatie: aan de panden is weinig veranderd. Alleen de inrichting van de 
laan is veranderd. Geen benzinepomp meer en het parkeren op de middenberm kan 
en mag niet meer. 

Toen Kinesis was vertrokken heeft het pand een tijdje leeggestaan. 
Nu zit Eradus Zonwering B.V. daarin. Zij zijn daar al meer dan 25 jaar gevestigd.

Tekst en foto nieuw: J.A. van den Berg.
Foto ‘oud’ is een krijgertje, van wie ?

Op de oude foto ziet u de panden aan de Julianalaan tussen de nummers 114 en 
134. Welk jaartal ik aan deze foto moet geven weet ik niet. 
De oude auto, een Ford, gaat ver terug in de tijd en de geparkeerde auto geeft denk 
ik een beter beeld. Het model doet mij denken aan een Ford Perfect of Angela. 
Beide uit de jaren 1950. 
Deze auto’s stonden daar vaak omdat er jaren een Ford garage was gevestigd op de 
nummers 116 t/m 126, de Ford dealer Kinesis. Ook was het mogelijk om daar te 
tanken zoals u ziet. De werkplaats was om de hoek in de Simonstraat. Kinesis is in 
de jaren 1960/1970 verhuisd naar de Voorstraat 18/20 in de binnenstad. 

Op 27 april 2015 (Koningsdag) was 
het niet alleen feest in de binnenstad 
van Delft maar ook in een zonnige 
Wippolder. Op het speelveldje tussen 
de nieuwbouw aan de Telderslaan en 
Prof. Henketstraat werd een buurtfeest 
georganiseerd met als doel de oude en 
nieuwe bewoners kennis met elkaar te 
laten maken. 

De achtergrond, zo vertelde Attie 
Aarssen, is dat in de nieuwbouw aan de 
Telderslaan veel nieuwe gezinnen zijn 
gekomen. Een feestje gaat er altijd in dus 
wat is er dan mooier dan een buurtfeest 
te organiseren om dit mogelijk te maken. 

Na overleg en met � nanciële hulp van 
Jolanda Kouwenoord (Vidomes) en 
Jolanda Buzing (Gemeente Delft) bleek 
realisatie mogelijk te zijn op Koningsdag. 
Samen met Lucy, Linsey, Romy en 
Samantha hebben we het plan verder 
uitgewerkt. 

Hierna was het zaak om nog enkele 
omliggende bewoners te mobiliseren 
en spel- en speel-materiaal te regelen 
om het buurtfeest handen en voeten te 
geven. 

Buurt-
Ontmoetingsfeest 
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Het mooie weer en de vele aanwezige 
omwonenden die gehoor gaven aan de 
oproep om kennis te maken met elkaar, 
maakten het feest zeer geslaagd. 

Op de middag, die duurde van 14.00 
tot 19.00 uur, was er voor ieder wat 
wils. Spelletjes voor de kinderen, 
luchtkussens en snoep. Ook konden de 
ouders zich vergapen aan de kunsten 
van hun kroost op het open podium en 
waren er hapjes en drankjes aan het 
eind van de middag.
Een gezellig buurtfeest met dank aan 
iedereen die hieraan heeft bijgedragen 
en die de omliggende bewoners met hun 
kroost zeker wat dichter bij elkaar heeft 
gebracht.

Kees Graa� and 
Foto’s: Kees Aarssen

Professorenbuurt

Ook fonds 1818 levert een bijdrage 
aan deze lift.

Op zaterdag 23 mei jl. is door de 
commissie Zwaluwen Jeugd Actie, 
tijdens de beker� nales van het KNVB 
district West II, de cheque o�  cieel 
overhandigd aan SV Wippolder. Dit 
heeft om 11.00 uur plaatsvinden.
De bezoekers van deze � nales kregen 
de mogelijkheid om, tegen een donatie 
van 2 euro, 5 keer op een gatendoel 
te schieten. Daarmee konden mooie 
prijzen worden gewonnen. 

Naast de marktkraam van de 
Zwaluwen Jeugd Actie stond er een 
marktkraam van de Ruimte, waar 
mensen met een verstandelijke 
beperking werken, die eigen gemaakte 
spulletjes aan de man brachten.

Wist u dat?

- Het eerste team van SV Wippolder 
nacompetitie speelt met als 
mogelijke � nish een plek in de 2e 
klasse!

- Folkert Schrok van SV Wippolder 
clubheld van Zuid-Holland van de 
Amateursport is geworden. Helaas 
is Folkert en dus ook SV Wippolder 
niet in de prijzen gevallen voor de 
landelijke titel. Deze ging naar de 
provincie Overijssel.

- Er een lift is geplaatst in het 
clubgebouw van SV Wippolder, 
zodat mindervaliden en ouderen 
ook naar de kantine kunnen. De 
lift is er gekomen door subsidie van 
Zwaluwen Jeugdactie en Fonds1818 
en werd op zaterdag 23 mei o�  cieel 
in gebruik genomen.

- Op zaterdag 23 mei organiseerde de 
KNVB de beker� naledag bij 
SV Wippolder. Grote verenigingen 
zoals Feijenoord, Sparta en SV 
Wippolder deden hieraan mee.

- Er voetballen al veel meiden bij SV 
Wippolder. Op woensdag 13 en 27 
mei waren voor meiden t/m 12 jaar 
de voetbalmiddagen om meisjes 
beter bekend te maken met het 
voetballen.

SV Wippolder is een voetbalvereniging die Maatschappelijk Verantwoord Verenigen 
hoog in het vaandel heeft staan. 
De commissie die zich hiermee bezig houdt heeft inmiddels een leidende rol binnen 
Nederland gekregen. Vanuit dit oogpunt wil zij ook voor de buurt/wijk in Delft een 
prominentere rol gaan spelen. Het beleid is er op gericht dat zij van SV Wippolder 
een multifunctionele vereniging maken met als hoofddoel voetbal maar daaromheen 
een actievere rol te gaan spelen waar groepen mensen met een beperking zich 
welkom voelen.

De activiteiten zullen gericht zijn op de 
gehandicapte jeugd maar ook voor de 
ouderen worden activiteiten verzorgd. 
Verder is de vereniging bezig met het 
opzetten van een jeugd G-afdeling. In 
de visie van de SV Wippolder wil de 
club graag binnen een paar jaar een 
G-voetbalteam binnen de gelederen 
hebben. De eerste stappen daarvoor 
worden binnenkort genomen.

De kantine van SV Wippolder ligt op 
de eerste etage en is voor mindervalide 
moeilijk te bereiken. 

De oplossing die men hiervoor bedacht 
heeft is het aanbrengen van een 
plateaulift. Vandaar dat de vereniging 
een subsidieaanvraag heeft ingediend 
bij de Zwaluwen Jeugd Actie voor een 
bijdrage aan deze lift. 

trots op de geleverde prestatie van 
hun jongens.

Tijdens het jaarlijkse Franz Kraus 
toernooi bij Wippolder zaten de 
jongens nog in the winning mood, 
want ook dat toernooi mochten zij 
als winnaar afsluiten. Na a� oop 
van het toernooi vond de huldiging 
plaats en dat werd groots gevierd met 
champagne, muziek en vuurwerk!!! 

De mannen kregen allemaal een 

Maatschappelijk Verantwoord SV Wippolder

De competitie was super spannend 
en de beslissing moest komen uit de 
wedstrijd van hun directe concurrent. 
Soccerboys moest namelijk met 15-0 
winnen maar de uitslag werd anders!!! 

Wat een feest, de jongens van 
Wippolder waren helemaal door het 
dolle want het is natuurlijk niet niks 
om kampioen te worden in de 1ste 
klasse. 
Ook de trainers/coaches Jan de Boer 
en Niels van Zwieten (16) waren zeer 

Geweldige seizoensafsluiting voor de E1 SV Wippolder

mooie beker waar de Eredivisie spelers 
jaloers op zouden zijn.

Maar dan waren de jongens er nog 
niet, op zondag 17 mei stond het NK 
E pupillen op het programma. Dit 
werd gespeeld bij voetbalvereniging de 
Foresters te Heiloo.

De jongens van de E1 kregen 
versterking van Daan Engels en Isan 
van Diederen en wonnen alle drie de 
poulewedstrijden met veel overtuiging 

Wat een geweldige afsluiting van het seizoen voor de E1 van SV Wippolder

De jongens van de E1, bestaande uit Alex Einfeld, Remco van Langen, Remon van der Laan, Stijn Meijer, Tycho Bosman, 
Quint Maas, Wessel de Boer en Youri Twerda hebben hun seizoen met succes kunnen afsluiten.

en zaten dus bij de 8 beste teams van 
Nederland. De druk bij Wippolder was 
groot, wedstrijd één werd gewonnen 
maar helaas werden de overige twee 
wedstrijden verloren. 
Maar wie kan zeggen dat ze vierde 
van Nederland zijn geworden!!! Dat 
zijn de mannen van Wippolder!!! 

Nog een aantal toernooien voor de 
boeg en dan maken deze toppers de 
overstap naar de D jeugd!! 
Heel veel succes jongens!!!
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De 3 leukste voetbaldagen van de zomervakantie

Voor elke voetballer van 6 t/m 13 jaar, lid van SV Wippolder of geen lid, 
iedereen kan meedoen! Drie dagen voetballen, pret en vrienden maken. 
Je wordt geheel verwend met nieuwe oefeningen, trucjes, lekkere lunch, 
te gekke animatie en een spetterende voetbal out� t.

Je slaapt lekker thuis maar voor de rest ben je elke dag de gast van SV Wippolder. 
Ook ideaal voor (drukke) ouders dus. Bekijk al het leuks op 
www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-svwippolder

Deze voetbaldagen in Delft vinden plaats op 19, 20 en 21 augustus 2015.
Meld je nu aan voor deze topdagen in je vakantie en schrijf snel in 
want VOL is echt VOL!
Meld je nu aan voor deze topdagen in je vakantie en schrijf snel in 
want VOL is echt VOL!
Meld je nu aan voor deze topdagen in je vakantie en schrijf snel in 

SV Wippolder is clubheld van Zuid-Holland
De verkiezing voor de beste Clubheld van de  Amateursport

Op maandag 27 april is de einduitslag van de verkiezing Clubheld van 
de Amateursport van het jaar bekend geworden. Folkert Schrok van het 
Delftse SVWippolder is de clubheld van Zuid-Holland geworden. 
De club ziet deze overwinning ook als een opsteker voor alle vrijwilligers die 
wekelijks vele uren aan de vereniging spenderen. Bekijk de tussenstand op de 
website www.adclubheld.nl/tussenstandperprovincie/dv/province21167.

Maar SV Wippolder is er nog niet
Folkert Schrok en alle andere provinciewinnaars moeten zich op 8 mei komen 
presenteren op het hoofdkantoor van het AD. De 12 provinciewinnaars krijgen 
3 minuten de tijd om de vakjury te overtuigen waarom zij de Clubheld van 
Nederland zijn. 
Het campagne-team van sv Wippolder wacht dus nog een � inke uitdaging om dit 
voor te bereiden. voor te bereiden. 
  Zie ook: www.adclubheld.nl/nieuws. 

Schrijf je nu in voor de
Clubvoetbaldagen bij SV Wippolder!
Schrijf je nu in
Clubvoetbaldagen bij SV Wippolder!
Schrijf je nu in

Zo staat hij er nog en zo is hij weg: 
de oude brandweerkazerne aan de 
Kanaalweg. 

Studentenhuisvester 
DUWO is momenteel 
druk bezig met de 
sloop van het pand. 
Op de plaats van 
de brandweerkazerne komen een 
International Student House en 
studentenwoningen. 

Het oude gebouw wordt handmatig 
gesloopt, stukje voor stukje. Dat 
gebeurt, omdat het naastgelegen 
kantoor van DUWO, Kanaalweg 4, 
een rijksmonument is dat vastzit aan 
de brandweerkazerne. In dit gebouw 
zit bovendien de oude sterrenwacht 
(de groene koepel). Met de handmatige 
sloop wordt de kazerne voorzichtig 
los gemaakt van het monumentale 
gebouw. 

Behalve het gebouw zelf moeten 
ook de kelders eronder worden 
gesloopt. Om dat veilig te kunnen 
doen wordt tijdelijk een stalen 
damwand aangebracht in het 
dijklichaam langs de Schie. Het stalen 
scherm moet voorkomen dat het 
dijklichaam onverhoopt doorbreekt 
door de waterdruk. De plaatsing 
van het damwandscherm gebeurt 
dan ook onder toezicht van het 
Hoogheemraadschap van Del� and. Als 
de kelder eenmaal is gesloopt, wordt 
het gat opgevuld met zand. Daarna 
wordt de damwand weer verwijderd. 

Rond eind augustus moeten de 
sloopwerkzaamheden helemaal zijn 
afgerond.

TU-Noordcampus
Daarna kan worden begonnen met de 
voorbereidingen voor de bouw van het 
International Student House (ISH) 
en de studentenwoningen. In het 
ISH is plek voor studieverenigingen, 
horecavoorzieningen voor studenten 
en faciliteiten voor buitenlandse 
studenten. Om de hoek, aan de 

Schermerhornstraat, komen de 
studentenkamers, 332 in totaal. De 
grote binnenruimte erachter wordt 
ingericht als park.

Behalve aan de sloop van de 
brandweerkazerne wordt inmiddels 
ook gewerkt aan de renovatie van 
Kanaalweg 2b, het rijksmonument 
dat even verderop langs het DUWO-
parkeerterrein aan de Schie staat. 
Hierin komen 47 studentenwoningen 
en het hoofdkantoor van DUWO dat 
nu nog in Kanaalweg 4 zit. 

Dit laatste pand wordt rond 2016-2017 
ingericht als bedrijfsverzamelgebouw 
waar afgestudeerde TU-studenten met 
een eigen bedrijf(je) terecht kunnen. 
De projecten zijn het laatste deel 
van de nieuwe TU-Noordcampus in 
wording.

Maar voordat het zover is wordt er dus 
nog even gesloopt aan de Kanaalweg… 
Naar verwachting is in augustus het 
karwei helemaal afgerond.

De brandweerkazerne is bijna weg…

U ziet ze ook vast wel lopen in de Wippolder: honden die zich voortdurend krabben!
Als een hond zich af en toe likt of met zijn poot richting oor gaat, zou je dat nog 
normaal kunnen noemen. Als het echter vaker gebeurt, is dat niet normaal en noem je normaal kunnen noemen. Als het echter vaker gebeurt, is dat niet normaal en noem je normaal kunnen noemen. Als het echter vaker gebeurt, is dat niet normaal en noem je 
dat jeuk. Dit is een van de meest voorkomende klachten waarmee de eigenaar van een dat jeuk. Dit is een van de meest voorkomende klachten waarmee de eigenaar van een dat jeuk. Dit is een van de meest voorkomende klachten waarmee de eigenaar van een 
hond op het spreekuur komt. Wel terecht dat men komt, want net zoals bij mensen is hond op het spreekuur komt. Wel terecht dat men komt, want net zoals bij mensen is hond op het spreekuur komt. Wel terecht dat men komt, want net zoals bij mensen is 
bij dieren het hebben van jeuk heel vervelend, zo je wilt ‘zelfs erger dan pijn’.bij dieren het hebben van jeuk heel vervelend, zo je wilt ‘zelfs erger dan pijn’.bij dieren het hebben van jeuk heel vervelend, zo je wilt ‘zelfs erger dan pijn’.
In dit stukje enkele belangrijke oorzaken van jeuk en wat je daar als Delfts baasje In dit stukje enkele belangrijke oorzaken van jeuk en wat je daar als Delfts baasje In dit stukje enkele belangrijke oorzaken van jeuk en wat je daar als Delfts baasje 
aan zou kunnen doen. Een voor de hand liggende oorzaak, die een ieder wel weet te aan zou kunnen doen. Een voor de hand liggende oorzaak, die een ieder wel weet te aan zou kunnen doen. Een voor de hand liggende oorzaak, die een ieder wel weet te 
noemen, is dat er sprake zou kunnen zijn van parasieten.

De bekendste is dan wel de vlo. Je hebt hondenvlooien en kattenvlooien . Je hebt hondenvlooien en kattenvlooien . Je hebt hondenvlooien en kattenvlooien (in Nederland 
overigens bijna tot helemaal geen mensenvlooien meer)overigens bijna tot helemaal geen mensenvlooien meer), die zowel honden als katten , die zowel honden als katten 
kunnen belagen. Vooral als in deze tijd van het jaar de temperatuur gaat oplopen, kunnen belagen. Vooral als in deze tijd van het jaar de temperatuur gaat oplopen, kunnen belagen. Vooral als in deze tijd van het jaar de temperatuur gaat oplopen, 
kunnen vlooieneitjes snel uitkomen en kunnen de vlooien in korte tijd zich kunnen vlooieneitjes snel uitkomen en kunnen de vlooien in korte tijd zich kunnen vlooieneitjes snel uitkomen en kunnen de vlooien in korte tijd zich 
vermenigvuldigen. De vlooien zitten dan op de huid van de hond of kat en de eitjes vermenigvuldigen. De vlooien zitten dan op de huid van de hond of kat en de eitjes vermenigvuldigen. De vlooien zitten dan op de huid van de hond of kat en de eitjes 
komen op alle plekken waar het beestje rondloopt: zowel buiten als ook binnen. In komen op alle plekken waar het beestje rondloopt: zowel buiten als ook binnen. In komen op alle plekken waar het beestje rondloopt: zowel buiten als ook binnen. In 
korte tijd komen er via tussenstadia weer nieuwe vlooien uit, zodat in huis zelfs een korte tijd komen er via tussenstadia weer nieuwe vlooien uit, zodat in huis zelfs een korte tijd komen er via tussenstadia weer nieuwe vlooien uit, zodat in huis zelfs een 
vlooienplaag kan ontstaan. 

Niet altijd hebben dieren er jeuk van. Als de hond heel veel vlooien heeft of de Niet altijd hebben dieren er jeuk van. Als de hond heel veel vlooien heeft of de 
pech heeft er heel gevoelig voor te zijn (zogenaamde vlooienallergie), gaat de pech heeft er heel gevoelig voor te zijn (zogenaamde vlooienallergie), gaat de 
hond krabbelen en/of zich vooral achterop de rug kapot bijten. Gelukkig zijn er hond krabbelen en/of zich vooral achterop de rug kapot bijten. Gelukkig zijn er 
tegenwoordig allerlei veilige middelen te koop om vlooien te bestrijden of liever nog tegenwoordig allerlei veilige middelen te koop om vlooien te bestrijden of liever nog 
te voorkomen. Meestal wordt een pipet op de huid leeggedrukt, gebruikt men een te voorkomen. Meestal wordt een pipet op de huid leeggedrukt, gebruikt men een 
band of wordt de hond eens per maand of per drie maanden een tablet gegeven.band of wordt de hond eens per maand of per drie maanden een tablet gegeven.
Als honden wat meer in hoger gras of bebost gebied lopen kunnen ze teken oplopen. 
Een teek geeft soms jeuk op de plek waar de teek op de hond terecht komt.
Luizen komen bij mensen veel meer voor dan bij honden. Als we het –als 
uitzondering- te zien krijgen, zitten de luizen en de luizeneitjes (neten) meestal 
vooral in de haren op de kop van de hond. Schurft bij honden zien we nog minder. Schurft bij honden zien we nog minder. Schurft
De schurft wordt veroorzaakt door een bijtende mijt, die in de huid kleine gangetjes 
maken en erge jeuk geeft. Als dit –heel af en toe- gezien wordt, is dit voor andere 
honden door huidcontact heel besmettelijk.

De belangrijkste oorzaak van jeuk bij honden is allergie. Helaas komt dit veel voor. 
Heel vaak geeft dit ernstige jeukklachten. Afhankelijk van de oorzaak kan dit 
soms vooral de kop zijn, soms meer de buik, de liezen of tussen de tenen. In het 
voorgaande is al de vlooienallergie genoemd. Deze honden zijn soms zelfs op straat 
al als dusdanig herkenbaar, omdat dit vooral voorkomt in de zomer en nazomer en 
vooral roodheid en kaalheid veroorzaakt achterop de rug. Deze dieren hebben de 
pech dat één vlooienbeet genoeg kan zijn om 2-3 weken lang er jeuk van te hebben. 
In dat geval is de therapie dat de vlo gedood moet worden en dat de hond via een 
injectie of tabletten of een spray of zalf iets tegen de jeuk krijgt. Dit soort middelen 
onderdrukken de allergie en voorkomen dat dat de hond doorgaat met zichzelf te 
krabben en te bijten.

Voorzichtige sloop vanwege 
rijksmonument

Over jeuk bij honden
DE DIERENARTS
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Een terrein van 29 hectare – meer 
dan 35 voetbalvelden – wacht al ruim 
tien jaar op een nieuwe bestemming. 
In 2005 werd het gebied in vier delen 
opgedeeld: een kwart TNO, een kwart 
nieuwe woningen en de rest nieuw be-
drijventerrein. De plannen wijzigden 
en enkele jaren later werd één grote 
nieuwe woonwijk voorbereid waarvoor 
uiteindelijk in 2010 een overeenkomst 
werd gesloten tussen gemeente en de 
projectontwikkelaars AM en Staedion. 

Er zouden 800 tot 2.400 woningen 
moeten komen. De crisis zette echter 
door, de vraag naar woningen nam 
af en de eisen voor het gebied, vooral 
voor groen, waterberging en geluidbe-
perking van de A13 maakten het plan 
minder aantrekkelijk voor ontwik-
keling. Het drassige terrein werd wel 
verder bouwrijp gemaakt, maar in de 
loop der jaren nam de natuur het over. 
Padden, kikkers, weidevogels, vleer-
muizen en moerasplanten vestigden 
zich, ondanks draineren en maaien.

Om de ontwikkeling van nieuwbouw 
meer in balans te brengen met groen 
en water, is voor Delft Zuidoost een 
Groen-blauwplan opgesteld, ook 
voor het TNO Zuidpoldergebied.  Bij 
de uitwerking van dit plan zijn aller-
lei partijen betrokken waaronder de 
Belangenvereniging TU Noord en de 
ontwikkelcombinatie AM Staedion. 

Verschillende keren is door de 
Belangenvereniging gepleit voor tij-
delijk gebruik van het gebied voor bij-
voorbeeld natuur, recreatie of tuinen. 
Zonder resultaat. Weliswaar is toege-
zegd dat het gebied een park en water-
partijen zou krijgen, maar verder dan 
de tekentafel is dit plan niet gekomen.

Schoemakerplantage
Nu ligt er dan een eerste plan voor 
een deel van het gebied. Het idee is om 
beetje bij beetje woningen te ontwikke-
len, te beginnen in de noordwesthoek, 
nabij de hoek Schoemakerstraat – Prof 
Evertslaan. In januari van dit jaar zijn 
allerlei partijen, van bedrijven en ge-
meente tot verenigingen en bewoners 
door de ontwikkelaar gevraagd om in 
creatieve bijeenkomsten mee te den-
ken over het karakter van de nieuwe 
woningen. Groenstedelijk wonen in 
een fijne, rustige omgeving – wie wil 
dat niet? 

Dat de A13 nogal veel geluid produceert, 
maakt het wel wat lastiger om een ideale 
woonbuurt te ontwikkelen.
Positief is zeker de ambitie om een park 
en waterpartijen aan te leggen en wo-
ningen te ontwikkelen waar vraag naar 
is. Een groot deel van het gebied blijft 
waarschijnlijk braak liggen en planten 
en dieren hebben daar onbedoeld profijt 
van. Maar het is niet alles groen wat er 
blinkt of klinkt…

Compositietekening van een deel van het 
plangebied, het donkere blok is de nieuwe 
hoogbouw, rechts daarvan TU Vista

Groot was de teleurstelling bij een aan-
tal direct omwonenden toen in april 
het ontwerpbestemmingsplan bekend 
werd – dat als concept in januari al ge-
reed was – en waar de tot 40 meter hoge 
nieuwbouw letterlijk zijn schaduw over 
de woningen aan de Professor Evertslaan 
werpt. Of aan de hoogbouw behoefte 
is moet natuurlijk nog blijken. Het iets 
verder gelegen plan voor de Pauwmolen 
woontoren met ruim 300 woningen op 
de rand van de A13 is na het bouwrijp 
maken ook alweer een wilgenbos aan het 
worden. 

Maar dat de hoogbouw op het TNO-
terrein uitgerekend op de enige plek 
komt in het gebied waar bewoners er het 
meeste last van hebben, is op zijn minst 
onhandig of, erger, laat zien dat de ont-
wikkelaars de omwonenden geen pro-
bleem vinden.

Een grote tegenvaller is ook dat er geen 
geluidwal of – scherm tussen A13 en 
de nieuwe woonbuurt komt. De nieuwe 
woningen zouden daarmee duurder wor-
den en dat is niet ‘doelmatig’ volgens de 
ontwikkelaar. Dat ook gebruikers van 
het groengebied en omliggende wonin-
gen zouden kunnen meeprofiteren van 
de geluidswal lijkt niet te zijn bedacht. 
Omwonenden vrezen daarbij door re-
flecties van de nieuwbouw zelfs een toe-
name van het geluid. 

Na gesprekken met de gemeente en ont-
wikkelaar is toegezegd dat dit punt ver-
der onderzocht zal worden.

Hoewel de geluidbelasting op een deel 
van de nieuwe woningen de hoogst toe-
laatbare grens overschrijdt, is een ont-
snappingsroute gevonden in een zelden 
toegepaste tijdelijke wet, de Interimwet 
Stad en Milieubenadering.  Met die wet 
kan de gemeenteraad al dan niet tijdelijk 
een uitzondering toestaan als milieu-
maatregelen zoals een geluidscherm niet 
haalbaar zijn. Het is de vraag of deze 
oplossing houdbaar is: de ontwikkelaar 
heeft aangegeven dat een geluidscherm 
te duur is en dus niet ‘doelmatig’. Bij deze 
rekensom zijn vraagtekens te plaatsen, 
zeker als bedacht wordt dat indirect en 
later veel meer woningen profiteren van 
een scherm.

Bewoners van TU Vista, de flat aan de 
Schoemakerstraat – Van Emdenstraat,  
maken zich verder zorgen over de 
verkeersafwikkeling van en naar de 
Schoemakerstraat: het is nu al een be-
hoorlijk probleem dat met dit bestem-
mingsplan niet verbetert, wel verergert. 

Wonen op een plantage, kan dat in de Wippolder?
Ook bestaan er zorgen over het wind-
klimaat: na realisatie van de nieuwe 
hoogbouw kan er wel eens een flink 
‘tochtgat’ zijn ontstaan op de Van 
Emdenstraat. 

Last but not least,  het bestemmings-
plan laat heel veel open, onder andere 
de vraag waar en wanneer groen en wa-
ter – en andere voorzieningen – worden 
aangelegd. 

Na tien jaar is het wel eens tijd dat 
er een goed plan komt voor het TNO 
Zuidpoldergebied en die kans is er dus 
nu. Het geld bij de gemeente is op en 
ook AM Staedion lijkt niet genoeg te 
kunnen investeren in een goede leef-
omgevingskwaliteit. 
Maar het is te hopen dat de ge-
meenteraad wel kans ziet de 
Schoemakerplantage op een hoger plan 
te tillen en zo niet, na al die jaren wach-
ten, dan nog maar wat langer wacht tot 
een goed plan wel doelmatig wordt. 

Informatie over het plan en inspraak-
reacties: www.tunoord.nl 

Na jaren van voorbereiding is het plan bekend gemaakt voor woningbouw 
tussen de A13 en de Schoemakerstraat op het voormalige TNO-terrein: de 
Schoemakerplantage. De verwachtingen in de buurt waren hoog gespannen, 
maar worden deze waar gemaakt? Het plan heeft zeker een aantal goede pun-
ten, maar ook enkele minder aangename verrassingen. De meningen blijken 
verdeeld en het laatste woord is nog niet gezegd.

Het nieuwe bestemmingsplan op de plek van TNO Zuidpolder, linksboven in het vlak Fase 1 
komt hoogbouw

De volgende Wijkkrant komt uit in september 2015
Graag kopij inzenden vóór:

22 augustus 2015
ABSOLUTE INLEVERDATUM

Uitsluitend per e-mail naar:
 wijkkrantwippolder@gmail.com

NB: Handgeschreven en getypte tekst een week eerder inzenden  Als u stukken per e-mail 
stuurt, dan tekst en afbeeldingen scheiden in aparte attachments. In overleg tussen redacteur 
en auteur wordt soms afgesproken stukken naar het e-mail adres van de redacteur te zenden. 
In dat geval geen afschriften naar het redactie-adres versturen om verwarring te voorkomen. 
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Sponsoren van de wijkkrant
Met dank aan onze sponsoren:

Wordt u de volgende sponsor?
Dan komt uw naam  ook in deze lijst te staan.

  
COLOFON
  
COLOFON
  

Wijkkrant Wippolder wordt 
samengesteld door vrijwilligers, 
met behulp van en ondersteuning 
door professionals. De uitgave 
wordt financieel mogelijk gemaakt 
door vrijwillige bijdragen van 
lezers en van sponsoren.
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2628 JT Delft
Tel: 06 - 53 69 34 92
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KvK Haaglanden 60729724
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ander medium, is alleen toege-
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•Oproep•
Wekelijks lekker ontspannen 
en je geest leeg maken van de 
dagelijkse dingen ?
Ga tafeltennis spelen! 
Of weer opnieuw tafeltennis 
spelen! 

Dat kan elke donderdagavond van 
20.00 t/m 22.30 uur. Het maakt 
niet uit of je pas 17 jaar of al (veel) 
ouder, een dame bent of een heer, 
ervaren speler of beginner,
je bent van harte welkom !

Kijk voor nadere informatie 
op www.ttvdvc of 
bel naar 06 53 69 34 92.

Tafeltennisvereniging DVC
al meer dan 60 jaar 
sport en speelplezier

Fysiotherapie   Sportfysiotherapie   Manuele therapieReaxion Fysiotherapie
Nassaulaan 2a, Delft 
Leeuwenstein 8-10, Delft 
Tel: 015-7009731
www.reaxion.nl

AM Projectontwikkeling
Ptolemeauslaan 80
Utrecht
Tel: +31 (0)30 6097334
www.am.nl

Fysiotherapie
Delft-Oost
Delfgauwseweg 329/hoek Nassaulaan
tel 015-2620952
info@fysiotherapiedelft oost.nl
www.fysiotherapiedelft oost.nl

Zijpendalstraat 59/81, 
2531 GS Den Haag
Tel: 070 - 396 39 59
www.traubstuc.nl

Dierenkliniek Delft  Centrum
Crommelinplein 3-5, Delft 
Tel: 015-2850230

Nassaulaan 18-a, Delft      tel 015-2566674
Openingsti jden di t/m vr 11:00 - 18:30
 zaterdag 10:00 - 14:00

vangst 2015
€ 1,75 per stuk

Bij Vispaviljoen Nassaulaan haalt u 
ook de lekkerste gebakken vis, zoals 
kibbeling en lekkerbekjes.

Vispaviljoen Lekkers uit Zee

J.W. Frisostraat 62, Delft 
tel 015-2571019

Openingsti jden
di t/m vr 10:00 - 13:00

Schoenmakerij Rijnbende

Vanaf 18 juni de  NIEUWE HARING

Een tweede soort allergie is de 
zogenaamde voedingsallergie. Dit kan 
naar voren komen vanaf een leeftijd 
van iets van 6 maanden en geeft jeuk, 
nu meer in de liezen en op de buik. De 
diagnose is niet zo makkelijk te stellen. 
Een hond moet een langere periode 
(minstens 6-8 weken) zogenaamd 
allergie arm voer eten om na te gaan of 
in die periode de jeuk verdwijnt. Men 
kan dan kiezen voor het zelf koken 
van een koolhydraat bron (rijst of 
aardappel) met een vleessoort die de 
hond daarvoor nog nooit gehad heeft of 
men kan overwegen een kant en klare 
zogenaamde hypoallergene voeding 
te geven. Als men genoemde periode 
dit voer geeft en de jeukklachten 
verdwijnen, dan wordt de hond verdacht 
van een voedingsallergie.

Vaker dan voedingsallergie komt de 
zogenaamde atopie voor, in de volksmond 
hooikoorts genoemd. Ook in dat geval hooikoorts genoemd. Ook in dat geval hooikoorts
heeft de hond erge jeuk, nu meer rondom 
de lippen, ter plekke van de oorschelpen, 
in de oksels en tussen de tenen. Bepaalde 
rassen hebben er vaker last van. De 
diagnose wordt soms gesteld door 
uitsluiting van andere oorzaken of door 
middel van een allergietest in de huid en/
of in het bloed. In het geval van atopie 
kunnen jeuk onderdrukkende middelen 
gegeven worden of kan de hond door de 
eigenaar zelf ingespoten worden met de 
sto� en waar de hond allergisch voor bleek 
te zijn.

Naast parasieten en de mogelijkheid van 
een allergie kunnen er soms als gevolg 
van een onderliggende huidafwijking een 
bacterie of gist infectie voorkomen. In dat 
geval ziet de eigenaar meestal afgeronde 
schilferige en/of rode plekken.

Niet altijd is het makkelijk om als 
dierenarts te achterhalen wat de oorzaak 
van jeuk is. Dit is wel belangrijk, omdat 
het voor het dier heel vervelend is jeuk te 
houden. Wordt de oorzaak opgespoord 
dan kan de jeuk soms heel snel voorbij 
zijn, verdwijnen allerlei kale plekken en/
of korsten en kan de eigenaar weer vol 
trots met een schone, mooie en gezonde 
hond verder wandelen!

Mochten er vragen en/of opmerkingen 
zijn, mail ze ons!

Dierenarts Jacob van Nijhuis 
Dierenkliniek Delft-Centrum
Crommelinplein 3-5
2627 BM  Delft
015-2850230
dkldelftcentrum@online.nldkldelftcentrum@online.nl
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 Wijkcentrum Wippolder,
 Prof. Krausstraat 50.
 Telefoon: 015- 760 02 70
 net: www.wippolder.nl
 e-mail: wijkwerk@wippolder.nl  

MAANDAG 
• Schilderen
   9.30-12-00 uur & 12.30-15-00 uur
• Sjoelen 13.30-16.00uur
• Klaverjassen (competitie)
   19.00-23.00uur
DINSDAG
• Volksdansen 10.15-11.15uur
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Speksteen 13.30-15.30 uur
WOENSDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
•Het Smikkelrestaurant
1x2 weken 18.00-20.00uur
DONDERDAG
• Gym 50+ 9.00-10.15uur
• Uitclub 1x 6 weken 10.00-11.30uur
• Digitale fotografieclub
10.00-12.00uur
• Competitie klaverjassen
13.00-16.00uur
• HCC 1e en 3e donderdag
19.00-23.00uur
• Patch work
1x2 weken 19.30-21.30 uur
VRIJDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Afgewisseld crea –bingo
-spellenmiddag 13.30-16.00uur
• Country line dance 19.00-23.00uur
ZATERDAG
• Bingo 2e za v.d. mnd 9.00-11.30uur

Meer informatie over deze activiteiten:
Klantenservice Participe
015-7600 100
klantenservice@participedelft.nu


