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Redactioneel

Beste Wippolderbewoners en 
lezers van de wijkkrant Wippolder
Het zijn spannende tijden voor de 
redactie van de wijkkrant Wippolder.
Er zijn nog financiële middelen voor 
de krant van december 2015 en maart 
2016. Aan het enthousiasme van alle 
vrijwilligers en de redactie zal het niet 
liggen om de wijkkrant in het jaar 
2016 te laten verschijnen. 

In 2015 was er nog iets van 
gemeentelijke subsidie en konden wij 
met sponsoring van iedereen die de 
wijkkrant een warm hart toedraagt 
de financiën rond krijgen. Nu ook 
het laatste stukje van subsidie van de 
gemeente Delft wegvalt, zijn wij als 
wijkkrant echter in zeer zwaar weer 
beland. 
Om U inzicht te geven in de 
exploitatie van de wijkkrant hebben 
wij in deze uitgave een financieel 
verslag opgenomen. 

Mocht U willen dat uw wijkkrant 
Wippolder ook in 2016 verschijnt, 
dan kunt U ons sponsoren. Wilt 
U opgenomen worden op de 
sponsorpagina, neem dan even met 
ons contact op. 

Het woord en de daad is aan U!
Maar... Het is allemaal nog niet zo ver. 
Voor U ligt een gezellige en 
informatieve wijkkrant Wippolder 
met allerhande nieuws en overzicht 
over alle sociale activiteiten in onze 
wijk. 
Wij wensen U veel leesplezier.

Tevens maken wij van de gelegenheid 
gebruik om U en de uwen een fijn en 
gezellig kerstfeest, een knallend oud 
en nieuw zonder ongelukken en voor 
2016 voorspoed en vooral een gezond 
jaar toe te wensen. 

De redactie

Bijna elke bewoner van de wijk 
Wippolder weet de kapsalon van  
Fred Jansen te vinden, namelijk op 
de hoek van de Professor Krausstraat 
en de Koningin Emmalaan. Vanaf 31 
december a.s. sluit Fred zijn vertrouwde 
deur en geeft hij de sleutel over aan 
Mandy Schenkeveld, die de kapsalon per 
1 januari 2016 heeft overgenomen.

Wat verandert, is niet de kwaliteit 
maar wel de naam. 
Deze wordt ‘Gezellig Geknipt’.
Vanaf 2 januari 2016 zal de kapsalon 
wat aanpassingen ondergaan. Vanaf 
half januari is het streven dat iedereen 
welkom is voor het knippen van heren 
en dames van jong tot oud.

Veranderde openingstijden: 
Maandag van 12.00 t/m 20.00 uur. 
Dinsdag gesloten. 
Woensdag van 09.00 t/m 19.00 uur. 
Donderdag gesloten. 
Vrijdag van 09.00 t/m 17.30 uur. 
Zaterdag van 09.00 t/m 14.00 uur.

Het stoppen van zijn werkzaamheden 
als kapper markeert  tevens het einde 
van vier generaties kapper Jansen. De 
eerste generatie werd in 1861 voor het 
eerst genoemd. De tweede generatie is 
geboren in 1890. De derde generatie is 
geboren in 1916. De vierde en huidige 
generatie is in 1948 geboren.
Meer over de kappersgeschiedenis treft 
u aan op pagina 2.

Op 12 december jl. heeft Fred op gepaste 
wijze afscheid genomen in het bijzijn 
van zijn klantenkring en relaties.

De redactie wenst Fred een plezierige en 
gezonde pensionering.

Na 50 jaar stopt 
Fred Jansen 
met het knippen 
van zijn klanten
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LEKKER UIT ZEE
Supermalse haring

vers gesneden en schoongemaakt
€ 1,75 per stuk   of   4 voor € 6,00.

Vervolg van de voorpagina

Kappersgeschiedenis: 155 jaar en 4 generaties van kapsalon Fred Jansen

Ook in de Prof. Krausstraat werd de com-
binatie kapperszaak annex tabakswinkel 
voortgezet.

Inmiddels was de heer P. Jansen gehuwd 
en vader geworden van een zoon, Fred, 
die zich later als vierde generatie kapper 
zou aandienen. 

De liefde voor het 
kappersvak kwam 
bij hem wat later 
boven, toen hij op 
zestienjarige leeftijd 
naar de kappers-
school in Rotterdam 
ging. 

Ook nu werd er besloten het vak eerst 
bij een ander te leren en na zich eerst in 
Delft en later in Den Haag bekwaamd te 
hebben in het vak kwam Fred in 1969 bij 
zijn vader in de zaak. Zijn vader ging zijn 
aandacht richten op de tabaksverkoop 
met aanverwante artikelen zoals tijd-
schriften en kaarten. 

In 1979 besloot de heer P. Jansen als 
derde generatie te stoppen en te gaan 
genieten van zijn rust. Na enige maan-
den werd ook met de tabaksverkoop en 
aanverwante artikelen gestopt.

Zo staan dus al sinds 1861 vier generaties 
Jansen klaar om een deel van de man-
nelijke bevolking van Delft van een pas-
send kapsel te voorzien. De heren komen 
niet alleen uit de Wippolder maar uit alle 
delen van Delft, Delfgauw en Pijnacker, 
omdat daar geen specifieke herenkappers 
zijn. 

Veel klandizie is afkomstig van de TU 
universiteit en T.N.O. De mensen die 
daar werken of studeren vinden het mak-
kelijk een kapsalon zo kort in de buurt bij 
hun werkplek te hebben.

In 1861 wordt de overgrootvader van 
Fred Jansen voor het eerst als “barbier” 
genoemd. Vier generaties en 155 jaar la-
ter kan er een uniek jubileum herdacht 
worden in het kappersvak. 
Het is in de ambachtelijke sector niet 
ongebruikelijk dat het vak van vader op 
zoon/dochter overgaat. Vier generaties 
bij de vaders en zonen in het kappersvak 
is echter een opmerkelijke gebeurtenis.

Het begon allemaal toen Johannes Ma-
theus Jansen, van beroep metselaar, en 
Johanna Munnikhuizen in 1835 trouw-
den en in 1836 een zoon kregen die zij 
Pieter Leonardus noemden. Van zijn kin-
derjaren is niets bekend, maar toen hij op 
26 november 1873 huwde met Gertruida 
Gersabeck stond als beroep op de huwe-
lijksakte “barbier” vermeld. Ook van deze 
eerste jaren als barbier is niets bekend, 
maar in 1881 vinden wij hem terug met 
een zaak in het pand Kethelstraat 20. 
Via omzwervingen op de Boterbrug. het 
Zuideinde en de Raamstraat woont hij 
vanaf juli 1886 in de Crommelinlaan 82.

Van deze periode 
weten we meer om-
dat vier jaar later 
in 1890 grootvader  
H. Jansen werd ge-
boren. 

Deze wist zich nog te herinneren dat 
zijn vader op het Zuideinde de toen niet 
ongebruikelijke combinatie café annex 
kappersbedrijf uitoefende. Zo vlak aan 
het water van de Schie, met het komen en 
gaan van de beurtschippers en de dage-
lijkse vracht- en passagiersdiensten van 
het “Delftse bootje”, lijkt deze keus niet 
onverstandig. 

Ook wist hij dat zijn vader als vogellief-
hebber een volière in de zaak had en hij de 
jonge vogels verlootte onder zijn klanten 
als er overbevolking dreigde te ontstaan 
in zijn volière. Met grootvader H. Jan-
sen begint de tweede generatie, toen hij 
als 13-jarige jongen een leermeester in 
Naaldwijk vond, waar hij in de kost kwam 
en zich in het kappersvak kon bekwamen.

Op maandagmorgen om zes uur liep hij 
de deur uit naar Naaldwijk. Op zondag 
mocht hij dan weer naar huis na eerst ‘s 
morgens bij het scheren geholpen te heb-
ben. Na een half jaar werd er een patroon 
gevonden in Delft aan de Haagpoort 
waar op zaterdag tot 23.00 uur werd ge-
werkt. Zondagmorgen moest hij om zes 
uur weer aanwezig zijn om de nachtploeg 
van de Spiritusfabriek een gladde kin te 
bezorgen. 

Na nog een tijd in Den Haag op de Ge-
dempte Gracht gewerkt te hebben, had 
hij na zijn huwelijk in 1915 een zaak in de 
Graswinckelstraat 66. 

In 1916 werd een zoon geboren, die naar 
zijn grootvader Pieter Leonardus werd 
genoemd.

Ook deze generatie 
bleek bestemd voor 
het kappersvak, 
want als school-
jongen moest er in 
drukke tijden mee-
geholpen worden 
met het inzepen van 
klanten.

In juli 1933 werd er verhuisd naar de 
Coenderstraat 27/28 waar op de hoek 
van de Westerstraat de combinatie kap-
perszaak annex tabakswinkel werd ge-
start. Dit duurde tot 1941 toen de heer 
H. Jansen besloot een nieuwe zaak op het 
huidige adres in de Prof. Krausstraat te 
beginnen en de zaak in de Coenderstraat 
aan zijn zoon overdeed. 

Deze had zich inmiddels bij diverse pa-
troons, en drie avonden per week op de 
vakschool in Den Haag het kappersvak 
eigen gemaakt.
Zijn start in de Coenderstraat werd ech-
ter ruw onderbroken door de Duitse be-
zetter die hem op transport zette naar 
Duitsland om daar in de fabrieken te-
werkgesteld te worden. 

De heer H. Jansen is toen teruggekeerd 
naar de Coenderstraat om deze zolang 
waar te nemen. In die periode was er in 
de Prof. Krausstraat nagenoeg geen om-
zet vanwege de oorlog en het stopzetten 
van de bouwactiviteiten rondom de Kon. 
Emmalaan. Toen zijn zoon na de oorlog 
behouden terugkeerde uit Duitsland kon 
eenieder zijn eigen zaak weer voortzet-
ten.

Een opmerkelijke gebeurtenis in die ja-
ren na de oorlog is het vermelden wel 
waard. Op een dag was een paard van 
de groenteman zo geschrokken van een 
voorbijrijdende trein, dat het op hol sloeg 
en via de winkeldeur de kapsalon aan de 
Coenderstraat binnenstormde. Doordat 
de groentewagen te breed was bleef deze 
bij de ingang steken en kwam deze zeer 
opmerkelijke klant vlak achter de scheer-
stoelen tot stilstand, dit tot grote hilari-
teit van de aanwezige klanten, nadat zij 
eerst van de schrik bekomen waren.

In 1955 vond de volgende wisseling plaats 
toen de heer H. Jansen besloot een punt 
te zetten achter zijn kappersloopbaan en 
zijn zoon de zaak in de Prof. Krausstraat 
overnam.
De zaak aan de Coenderstraat werd 
voortgezet door de heer Koos Meijer, 
die na korte tijd de Coenderstraat ver-
ruilde voor de Van Schuylenburchstraat. 
De zaak aan de Coenderstraat werd toen 
overgedaan aan de heer Anton Haring 
die tot ver na zijn pensionering de zaak 
voortzette.

 Bovendien zijn er door het afspraak sy-
steem geen wachttijden. Zo is de klanten-
kring heel divers, wat juist zo’n boeiend 
aspect van het kappersvak is.
Allerlei klanten maken Fred als derde 
generatie mee en dat geeft een speciale 
band. Een bijzonder voorbeeld hiervan 
is dat één klant al meer dan zeventig jaar 
over de vloer komt!

Je leert elkaar zo beter kennen en krijgt 
een wat persoonlijker gesprek met elkaar 
tijdens het knippen. Met de interesse van 
Fred voor hardlopen, Delft, de Franse- en 
Italiaanse taal en klassieke muziek is er 
genoeg gesprekstof tijdens de knipbeurt. 
De klassieke muziek op de achtergrond 
en de wisselende exposities van Delftse 
kunstenaars in de zaak maken de sfeer 
aangenaam en rustig.

Tijdens het jubileum op 12 december 
jl. heeft Fred op gepaste wijze afscheid 
genomen in het bijzijn van zijn klanten-
kring en relaties.
 

Met dank aan iedereen die het moge-
lijk heeft gemaakt om een periode van 
155 jaar de generaties Jansen aan de  
schaar te verbinden.

Tekst en foto’s:
Fred Jansen en J.A. van den Berg
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WIJ VRAGEN 
UW HULP

Mede dankzij onze lezers en sponsors is het financieel gelukt om de 
wijkkrant voor 2015 te behouden.

Voor 2016 ziet U in het financiële verslag dat er nog aardig wat 
euro’s nodig zijn om 2016 met een gerust hart door te komen.
Zoals aangegeven komt de krant in 2016 een bedrag van € 3.035,45 
tekort. Wij als redactie doen verschrikkelijk ons best voor 2016 
weer de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen om de 
wijkkrant bij u te kunnen bezorgen.
Mogen wij daarom een oproep doen aan onze lezers om een bedrag 
naar draagkracht te storten op de bankrekening van de wijkkrant? 
U krijgt daarvoor vier kranten per jaar terug, oftewel 64 bladzijden 
met informatie over uw wijk. Ook zullen er weer veel mooie foto’s in 
komen.

Evenals vorig jaar houden wij alle donaties apart, totdat we het 
totaalbedrag van € 3.035,45 binnen hebben. Lukt dat niet, dan 
ontvangt U het door U gestorte bedrag weer terug. 

U kunt uw bijdrage storten op het volgende 
bankrekeningnummer:

NL67 INGB 0006 50 67 38 
T.n.v. wijkkrant WIPPOLDER

Stelt U ons niet teleur? 
Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage.
Wij informeren u in de krant van maart 2016 hoe de stand 
van zaken is.

Namens de redactie: Johan van den Berg.

Financieel verslag van 09-06-2014 t/m 30-11-2015

Over 2014 waren geen kosten, deze werden nog betaald door de 
Gemeente Delft en Vestia.

Inkomsten van sponsors en particulieren 2014 - 2015:  € 8.176,50

Betaalde kosten januari tot en met november 2015:
Drukken van de krant € 4.197,60
Bezorgen Delftzicht 2014 en 2015,
is door Reaxion betaald € 300,00
Inschrijving Kamer van Koophandel € 50,00
Bankkosten € 11,65
 ---------------
Totaal:   € 4.559,25
   ---------------
Banksaldi op 30 november 2015   € 3.617,25

Te verwachte kosten in december 2015:
Drukken van de krant € 1.399,20
Verwachte bankkosten door
administratieve fout ING € 57,00
 ---------------
Totaal:   € 1.456,20
   ---------------
Saldi op 30-11-2015   € 2.161,05
   =========
Prognose voor 2016.

Kosten 2016
4 x drukken van de krant
 incl. vormgever € 6.000,00
4 x bezorgen Delftzicht € 200,00
Te verwachte bankkosten € 126,50
 ---------------
Totaal:   € 6.326,50

Inkomsten 2016
Toezeggingen:
Bezorgkosten Delftzicht door Reaxion € 200,00
Toezeggingen door sponsors € 930,00
Saldi van 30-11-2015 € 2.161.05
 --------------
Te besteden in 2016   € 3.291,05
Prognose kosten voor 2016   € 6.326,50 -/-
    ---------------
Nog te vragen aan de lezers en sponsors
het tekort van   € 3.035,45
    =========

Komend jaar is het alweer 
10 jaar geleden dat Lijm & 
Cultuur voorzichtig begon 
met de exploitatie. Reden 
om van 2016 een bijzon-
der jaar te maken! Zeker 
na een bewogen 2015 
waarin Lijm & Cultuur de 

aankoop eindelijk rond kon maken met de 
gemeente en nu vol energie vooruit kan. 

Vrolijke chaos
Vol energie gaat Lijm & Cultuur door met 
het organiseren en faciliteren van bijzon-
dere evenementen, congressen, sympo-
sia, vergaderingen, workshops, feesten, 
huwelijken en meer. Een deel van de eve-
nementen is besloten, maar Lijm & Cul-
tuur organiseert en ondersteunt ook tal-
loze publiek toegankelijke evenementen 
zoals festivals, voorstellingen, exposities, 
lezingen en niet te vergeten onze steeds 
weer opduikende Chaos aan de Schie. Zo 
is er altijd wat te doen en de vrolijke chaos 
is voor de bezoekers en artiesten een rijke 
voedingsbodem: iedereen gaat na een be-
zoek vol nieuwe inspiratie de wereld weer 
in. We nodigen onze buurtbewoners van 
harte uit om langs te komen en het zelf te 
ervaren.

Urine Town
In de eerste week van februari speelt het 
NuRT uit Rijswijk i.s.m. Delftse jonge-
ren de musical ‘Urine Town’ op Lijm & 
Cultuur. ‘Urinetown’ vertelt het absurde 
verhaal van een grauw stadje waar water 
schaars is. Privé-toiletten zijn verboden 
en het boosaardige bedrijf dat de wc’s uit-
baat, floreert door torenhoge toegangs-
prijzen te vragen. Urinetown is een ver-
haal over hebzucht, corruptie, liefde en 
revolutie. Urinetown speelde ruim drie 
jaar succesvol op Broadway en groeide uit 
tot een ware cult-hit. Nu in Delft!

VPRO Tegenlicht Meet Ups
Net als in het afgelopen jaar zal Lijm & 
Cultuur ook weer verschillende Meet 
Ups organiseren n.a.v. uitzendingen van 
VPRO Tegenlicht. In de Meet Ups praten 
we door met gasten en publiek aan de 
hand van fragmenten. De meest uiteenlo-
pende onderwerpen komen aan bod en de 
toegang is gratis.

Chaos aan de Schie
Uiteraard komen er weer meerdere edities 
van Chaos aan de Schie. Het restaurant 
‘Experiment’ dat alle werkdagen open is 
van 10-17 uur, opent dan ook van woens-
dag t/m zaterdag ‘s avonds de deuren zo-
dat je er heerlijk kunt dineren. Onze Chef 
Bas Hoog maakt voor iedere editie een 
nieuw menu in lijn met het thema dat elke 
keer weer anders is. Steeds verrassend, 
altijd smullen. Tijdens de Chaos program-
meert het team van Lijm & Cultuur ook 
telkens weer bijzondere culturele activi-
teiten. Je mag het combineren, maar het 
hoeft niet: vrijheid blijheid.

Multifunctionele ruimtes
Lijm & Cultuur biedt ook ruimte aan klei-
ne culturele ondernemers, die een kan-
toor betrekken of cursussen aanbieden in 
een van de studio’s. Van djembe tot yoga, 
je komt van alles tegen. Toevallig op zoek 
naar een repetitieruimte, cursusruimte of 
kantoor? Informeer eens naar de moge-
lijkheden.

Groepen en Bedrijven
Het team van Lijm & Cultuur maakt din-
gen mogelijk. Van een kleine intieme ver-
gadering, een feestje of een prikkelende 
workshop tot een trainingstraject of sym-
posium. Van een ontspannen avond met 
theater, dans, muziek, kunst en een goed 
diner tot een werklunch of netwerkborrel. 
Lijm & Cultuur heeft een groot netwerk 
en de meest bijzondere artiesten en spre-
kers waren al eens te gast. Niets leukers 
dan samen een topevenement te maken. 
Of het nu groot is of klein. Heb je een idee 
en wil je er eens over brainstormen, bel 
dan gerust of stuur een e-mailtje.

Nieuwsgierig
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan 
eens een kopje koffie drinken of lunchen 
in het Experiment, dat kan alle werkda-
gen van 10-17 uur, of bezoek eens een 
Chaos aan de Schie (www.chaosaande-
schie.nl). 

Hou vooral de activiteitenagenda in de ga-
ten op www.lijmencultuur.nl. 
Je mag voor meer informatie ook altijd 
mailen naar info@lijmencultuur.nl of  
bellen naar 015 262 9400.

10 Jaar Lijm & Cultuur

Lekker uit Zee
aan de Nassaulaan

bedankt alle vaste klanten !bedankt alle vaste klanten !

mede dankzij hen zijn
wij het 1e jaar doorgekomen. 

In 2016 zijn wij weer tot uw dienst.
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B o t a n i s c h e  T u i n  T U  D e l f t

KERST IN DE BOTANISCHE TUIN TU DELFT
De tuin is mooi versierd met prachtig gedecoreerde kerstbomen volgens gebruiken 
uit de hele wereld. 

Op 12 december is er een lezing over Beschermde Planten door Dhr. B. Ursem 
in collegezaal A van 14.00 – 15.30, ingang via de tuin. 
Ook zijn er leuke kerstcadeautjes te koop in de Museum Shop. 

13 december: Kerst event, speciaal voor kinderen
Toegang is 4 euro, Kinderen gratis.
Van 12:00 uur tot 17:50 uur is er van alles te doen zoals een kerststukjes of vetbollen 
maken, er is een springkussen (Frozen), laat je schminken, er zijn marshmallows, je 
kunt cupcakes versieren en er is een winterspeurtocht door de tuin.
Ook kan er gesmuld worden van warme chocolademelk en gluhwein.

Tenslotte is er nog een lezing “Kerstbomen over de hele wereld” door Bob Ursem, 
die vertelt over de verschillende gebruiken van ieder land bij het versieren van 
kerstbomen. De lezing is 14:00 uur tot 15:30 uur.

Plukkebol en zwemles

Terug- en vooruitkijken
Nu het einde van het jaar vlak voor de deur staat, is men vaak, bewust of 
onbewust, bezig vooruit te kijken, soms met een terugblik naar het huidige 
jaar en zelfs nog naar de jaren daarvoor. Wat is er terechtgekomen van de 
voornemens van begin dit jaar? En wat is er eigenlijk terechtgekomen van de 
voornemens van daarvoor?

Geijkte voornemens zijn: stoppen met roken, gezonder eten, vaker met de fiets 
op stap. Stoppen met roken is een kwestie van de juiste knop omzetten. Maar 
waar zit die knop? Pas als die is gevonden, heeft men kans van slagen.

Gezonder eten is lastig als men in de krant leest dat wat voorheen gezond was 
nu weer ongezond is. Zoiets geeft verwarring. Moeten we bijvoorbeeld allemaal 
glutenvrij gaan eten? Zijn gluten de boosdoeners die onze darmen overhoop 
gooien, met alle gevolgen van dien? Of valt het wel mee met die gluten? Suiker 
eten is slecht, maar hoe zit het dan met de suikers in fruit? Navraag bij een arts 
leert dat er geen probleem is en dat men elke dag fruit kan eten, maar dat men 
wel matig moet blijven. Altijd alles met mate lijkt dan de beste leidraad te zijn.

En wat heeft U gedaan voor Uw medemens? Helpt U een buur? Zegt U Uw buren 
gedag? Helpt U mee op de school waar uw kinderen zitten? Verleent U hand- en 
spandiensten bij de sportvereniging waar Uw kinderen lid van zijn, of bij Uw 
eigen sportvereniging? Of gaat U zoals velen na het sporten gewoon naar huis 
met het idee dat een ander alles wel opruimt?
Maakt U weleens een praatje met een ouder iemand die nagenoeg de deur niet 
meer uitkomt? Helpt u mee met het verwijderen van onkruid in zijn of haar 
tuintje? 

Tijdens het schrijven van deze tekst denk ik ook aan alle vrijwilligers die toch 
maar zorgen dat deze wijkkrant zijn bestaansrecht kan behouden, mits de 
financiële middelen toereikend zijn. En daar wordt weer voor gezorgd door al die 
lezers die vrijwillig een financieel steentje bijdragen. 

Zo is alles via vrijwilligheid in elkaar verweven. Dwang helpt niet; begrip en 
respect voor elkaar vormen de basis waarop al onze handelingen van nu rusten, 
die zullen weerklinken in de toekomst.

We naderen het einde van het jaar en blikken vooruit. Bent U bereid een handje 
te helpen, daar waar dat nodig is? Neemt u de eerste stap in 2016? Uit ervaring 
kan ik zeggen dat de eerste stap het moeilijkste is. Is deze eenmaal gezet, dan 
kan het verslavend worden om door te gaan, omdat men er veel voor terug krijgt 
in de vorm van een goed gevoel over jezelf of een lach, traan, schouderklopje of  
knuffel van een medemens.

Laat mij U voor 2016 een gezond en behulpzaam jaar toewensen.

A. Letterman

Op onze locatie voor buitenschoolse 
opvang op het terrein van hockeyclub 
Hudito bieden we ouders sinds kort de 
mogelijkheid om tijdens de opvang van 
hun kind zwemles af te nemen.

Ontzettend leuk voor kinderen en erg 
handig voor ouders! De lessen vinden 
plaats op maandagmiddag in Zwem- en 
Squashcentrum Delft op de Clara van 
Sparwoudestraat. 

Eén van onze eigen Plukkebol mede-
werkers draagt zorg voor het vervoer 
naar het zwembad en helpt de kinderen 
waar nodig met omkleden. Starten met 
zwemles kan als jouw kind 4,5 jaar oud 
is en de zwemlessen vinden elke week, 
met uitzondering van de zomervakan-
tie, plaats. 

Het afzwemmen gebeurt op een zater-
dag. Kinderen die geen zwemlessen vol-
gen, blijven op de locatie en vanzelfspre-
kend kunnen zij, zoals altijd, kiezen uit 
een gevarieerd activiteitenaanbod.

Over Plukkebol kinderopvang
Plukkebol is een organisatie voor kinder-
opvang met 3 gunstig gelegen locaties in 
Delft (vlak nabij het Centraal Station en 
in de TU wijk). 
Het aanbod richt zich op kinderen van 0 
t/m 12 jaar. Al bijna 30 jaar staat Pluk-
kebol in de stad bekend als een solide fa-
miliebedrijf dat hoogwaardige kwaliteit 
levert.
Surf voor meer informatie naar 
www.plukkebol.nl of neem contact 
met ons op via 015-2570604 

Nieuw: 
Zwemles tijdens de buitenschoolse opvang van Plukkebol kinderopvang

De deelnemende buurtbewoners had-
den een uitgereikt flyertje voor het 
raam gehangen en/of een lichtje voor 
het raam gezet. Dat was het teken voor 
de kinderen om aan te bellen en voluit 
het bekende Sint Maarten lied te zin-
gen. In ruil daarvoor kregen de kinde-
ren van de buurtbewoners een lekker 
snoepje of stukje fruit.

Grote opkomst!
Zo had een route uitgestippeld die groot 
genoeg was om vol te houden voor de 
kleintjes van 3-8 jaar. Ook had Zo de 
kinderen in de middag uitgenodigd 
voor een workshop lampionnen knut-
selen. Al met al een zeer geslaagde dag 
met een hele grote opkomst. We kijken 
met z’n allen uit naar volgend jaar!

Jingle bells, jingle bells…
Ook op de plaatselijke kerstmarkt op 
18 december aanstaande is Zo Kinder-

Sinte, Sinte Maarten op de Julianalaan

Kleurrijk en zingend de wijk door op Sint Maarten, wij wel!
Met circa 70 kinderen vergezeld van schitterende lampion-
nen, ging Zo aan de Julianalaan op Sint Maarten zingend 
de wijk door. Kinderen van Zo Kinderopvang, broertjes, 
zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en kinderen uit de buurt 
waren van harte welkom de tocht mee te lopen en dat de-
den ze! 

opvang aanwezig met een eigen kraam. 

Kinderen kunnen bij ons kerstknutselen en een leuk presentje ophalen. 
Ouders kunnen gelijktijdig bij ons terecht voor informatie over kinderopvang 
bij Zo aan de Julianalaan.
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De Wippolder-dokter door: Dr. G. Damen

In de uitnodiging staat informatie over 
het onderzoek. U kunt dan aangeven 
of u wel of niet wil deelnemen. Als u 
besluit deel te nemen dan ontvangt 
u daarna een zelfafnametest. Met de 
test kunt u met een staafje vier keer in 
uw ontlasting prikken waarna u het in 
een buisje en een speciale envelop kunt 
terugsturen. Vier weken later krijgt u 
bericht of er bloed is gevonden in uw 
ontlasting. Als dat het geval is dan is 
de kans op darmkanker verhoogd. U 
wordt dan uitgenodigd voor een colos-
copie. Een coloscopie is een kijkonder-
zoek waarbij de arts met een slang de 
binnenkant van de darm goed kan zien 
zodat de oorzaak van het bloedverlies 
duidelijk wordt.

Meedoen aan de zelfafnametest is gra-
tis. De coloscopie valt onder uw zorg-
verzekering. Als uw eigen risico nog 
niet volledig gebruikt is dan kan dat 
dus kosten met zich meebrengen.

Wat zijn de nadelen?
Het onderzoek geeft u niet 100% ze-
kerheid dat u geen darmkanker heeft 
of het nooit zult krijgen. De zelfafna-
metest vindt soms geen bloed terwijl 
er wel darmkanker is. Omdat u iede-
re 2 jaar een uitnodiging krijgt is de 
kans dat de diagnose gemist wordt wel 
steeds kleiner.

De coloscopie is niet helemaal zonder 
risico. Er kan altijd is misgaan. 

De kans daarop is gelukkig heel klein. 
Het ondergaan van een coloscopie en 
de voorbereiding(laxeren) zijn ook niet 
prettig.

Wanneer kunt u beter niet mee-
doen?
Als ontlasting veranderd is en u weet 
niet hoe dat komt. Er zit bijvoorbeeld 
bloed of slijm in. Wacht dan niet op de 
uitnodiging. Maak dan een afspraak 
met uw huisarts.
Als u al behandeld wordt voor darm-
kanker dan hoeft u niet deel te nemen 
aan het bevolkingsonderzoek.

Hoe kunt u de kans op darmkanker 
verkleinen?
Gezond leven speelt een grote rol. 
Mensen die veel bewegen en een ge-
zond gewicht hebben krijgen minder 
vaak darmkanker. Roken, alcohol en 
het eten van rood vlees en voorbewerkt 
vlees vergroot ook de kans op darm-
kanker. Erfelijkheid speelt ook een rol. 
Daar kunt u alleen niets aan verande-
ren.

Voor meer informatie kunt u kijken op: 
www.thuisarts.nl en www.rivm.nl 

Darmkanker: 
het bevolkingsonderzoek 

In 2014 is het bevolkingsonderzoek op 
darmkanker gestart. Iedereen van 55 
tot en met 75 jaar krijgt iedere 2 jaar 
een uitnodiging voor het onderzoek. 

Waarom nog een bevolkingsonder-
zoek?
De komende 25 jaar kan dit bevol-
kingsonderzoek 1400 sterfgevallen 
aan darmkanker per jaar voorkomen. 
Op langere termijn kan dat aantal 
nog verder stijgen. Darmkanker is een 
ziekte die, als hij op tijd wordt ontdekt, 
beter behandeld kan worden. De kans 
op genezing is veel groter. Daarbij zal 
de behandeling ook minder zwaar zijn. 
Vaak kunnen poliepen die een voorsta-
dium van darmkanker zijn al verwij-
derd worden. Daarmee wordt darm-
kanker voorkomen.

Hoe gaat het in z’n werk?
U krijgt een uitnodiging. Dit gaat op 
geboortejaar. Door de eerste uitnodi-
gingen te spreiden over een langere 
periode zorgen we ervoor dat de orga-
nisatie van zo’n groot bevolkingson-
derzoek in goede banen geleid wordt. 
Als het goed is heeft in 2019 iedereen 
van 55 tot en met 75 jaar minstens 
eenmaal een uitnodiging gekregen. Op 
de website van het RIVM staat welke 
geboortejaren volgend jaar en de jaren 
daarna worden opgeroepen. 

Geslaagde 
Buurtbijeenkomst 
krijgt vervolg
‘Dit is het. Verder wordt er niet bezui-
nigd op voorzieningen. Maar dat bete-
kent wel dat we even opnieuw moeten 
ontdekken wat we kunnen doen met 
het geld dat er nu is.’ Woorden van deze 
strekking sprak wethouder Raymond de 
Prez van Wonen, Stedelijke vernieuwing 
en Zorg op de buurtbijeenkomst, die 
vrijdag 18 september in De Wipmolen 
werd gehouden.

Voor deze buurtbijeenkomst waren alle 
buurtbewoners in de directe omgeving 
uitgenodigd (de ‘professorenbuurt’) 
inclusief gemeentelijke organisaties, 
zorg- en welzijnsorganisaties. En zij 
kwamen in groten getale! Tot en met 
de kinderopvang en de winkeliersver-
eniging aan toe! Zij spraken met elkaar 
rond vier thema’s over wat er al is in de 
Wippolder en wat we met elkaar zouden 
kunnen doen om het leven en welzijn in 
de buurt nog een beetje beter te maken. 

De ideeën tuimelden over elkaar heen. 
Van studenten te eten vragen voor een 
beter onderling begrip tot en met een 
‘mini bibliotheek’, zo’n kastje waaruit je 
zonder te vragen boeken mag lenen en 
oude boeken kan terugzetten.

Hoe nu verder?
De buurtbijeenkomst was een initiatief 
van wijkgemeente Immanuel, de Vre-
deskerk aan de Nassaulaan en enkele 
buurtgenoten en werd door de gemeen-
te Delft ondersteund. Van de vier uur 
durende bijeenkomst is een verslag. Dat 
wordt naar alle betrokken organisaties 
gestuurd zodat zij daaruit kunnen op-
pakken wat in hun ‘takenpakket’ past. 

Ook vanuit de betrokken kerken wor-
den er vervolgstappen gezet. Als ‘snel 
winstpunt’ wordt nu eerst een mini-
bibliotheek gerealiseerd. Daarna volgt 
in februari 2016 een ‘open huiskamer’ 
in De Wipmolen waar buurtgenoten 
terecht kunnen met (financiële) vragen 
en behoefte aan een gesprek. Zie elders 
in deze wijkkrant.

Voor meer informatie of het verslag 
van 18 september: mail naar buurtbij-
eenkomstwippolder@gmail.com of volg 
ons op Facebook (www.facebook.com/
buurtbijeenkomst)

Vanaf de eerste krant, die al zo’n acht-
tien jaar geleden verscheen, is Leo 
Vijverberg bij de krant betrokken ge-
weest. 
Leo zette zich de eerste acht jaar in als 
redactielid, secretaris en bezorger. 
De laatste tien jaar heeft Leo zich in-
gezet als bezorger en hij zorgde voor 
de distributie van de kranten naar de 
bezorgers. Door zijn inspanning was 
het mogelijk dat alle bezorgers de juiste 
hoeveelheid kranten kregen om hun 
deel te bezorgen.

Leo is verhuisd vanuit de Wippolder en 
kan om deze reden niet meer deelne-
men als vrijwilliger bij de wijkkrant.

Wij als redactie danken Leo voor de ja-
renlange inzet die hij heeft getoond en 
spreken de wens uit dat Leo met zijn 
vrouw een goede en gezonde tijd mogen 
hebben op hun nieuwe woonadres.
Nogmaals veel dank en Leo, 
het ga je goed. 

Namens de redactie,
Johan van den Berg.

Afscheid van 
Leo Vijverberg, 
het langst meewerkende 

lid van de wijkkrant 

Wippolder

Vanaf februari 2016 kunt u elke don-
derdagmiddag terecht in De Wipmolen 
(Prof. Krausstraat 71B) voor een goed 
gesprek of als u financiële zorgen hebt. 
Daar zitten dan gastvrije en deskundige 
mensen die naar u willen luisteren of 
een eerste antwoord hebben op uw (fi-
nanciële) vragen.

De muren thuis zeggen niets terug. En 
als ook de zorgverlener minder vaak 
langs komt – aan wie moet u dan vertel-
len dat uw kleinkind zo ziek is? Of plot-
seling hebt u veel minder inkomsten, 
stijgen uw zorgkosten, blijkt uw verze-
kering niet alles te dekken en staat het 
water u aan de lippen? 

Of  u staat er alleen voor, gunt uw kin-
deren alles, maar heeft geen idee hoe u 
de eindjes aan elkaar moet knopen en 
wilt wel eens uw hart luchten? Voor dit 
en nog veel meer kunt u vanaf februari 
volgend jaar voortaan wekelijks terecht 
in De Wipmolen.

Gewoon eens tegen iemand aan 
praten
De verschillende kerken in de buurt 
hebben de handen ineen geslagen voor 
dit initiatief. 

‘Voor een goed gesprek 
of een financiële zorg’

Elke donderdagmiddag zijn er in De 
Wipmolen mensen aanwezig die willen 
luisteren naar zorgen en vragen, met 
wie u gewoon een goed gesprek kunt 
hebben en tegen wie u gewoon eens 
even kunt  aan praten. 

Tegelijkertijd zijn er mensen aan-
wezig die veel weten van allerlei wet-
telijke en gemeentelijke regelingen 
als het gaat om financiën, zorg (Wet 
Maatschappelijke ondersteuning) en 
nog veel meer. 

Mocht u vragen hebben op dat gebied, 
kunnen zij u een eerste antwoord geven 
en de richting wijzen.

Let op de informatie
Op verschillende manieren zullen we 
laten horen dat deze mogelijkheid op-
gestart is: posters, brieven huis-aan-
huis, Delftse Post en Delft op Zondag, 
Facebook, deze wijkkrant etc.. 

Houd het in de gaten! Dan merkt u van-
zelf wanneer u terecht kunt. 
Voor meer informatie kunt u een e-mail 
sturen naar buurtbijeenkomstwippol-
der@gmail.com.
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Buurtonderneming
Onder de Schie

www.onderdeschie.nl

Ook mag u een boek ruilen in het geval 
u het houden wilt.
Ons doel is dat de boeken in beweging 
zijn, zodat zoveel mogelijk mensen 
ervan kunnen genieten. Regelmatig 
worden er boeken bij ons ingeleverd. 
Hiervoor onze dank.

Mocht u vragen of suggesties hebben 
betreffende onze buurtbibliotheek, dan 
kunt u mij mailen: 
els.wallenburg@zonnet.nl 
Veel leesplezier toegewenst.

Gladheidsbestrijding.
Het doel van de Gladheidsbestrijding 
is vanaf je eigen voordeur samen met 
je buren een begaanbare looproute te 
schuiven. Voor elkaar en met elkaar!
Vrijwilligers kunnen een sneeuw-
schuiver afhalen of bestellen, bij 
Wim, Riek of Leo. Je krijgteen Safety 
hesje en/of handschoenen. Neem je 
buurman/vrouw mee. Niet omdat het 
moet, maar omdat het leuk is!
Vrijwilligers hoeven zich niet centraal 
te melden, maar kunnen gewoon met 
hun eigen straatje beginnen. Wel is het 
goed om bepaalde gevaarlijke plekken 
per telefoon, per e-mail of even langs 
gaan, met elkaar te delen.
Voor informatie:
www.gladheidsbestrijdingwippolder.nl
Of bel 06-22 513362 of (nog liever) 
e-mail naar:
Wim Rozendal wcrozen@ziggo.nl
Riek Koerts Riekkoerts@casema.nl
Leo van der Lee lieverlee@casema.nl

CURSUSSEN 
De cursussen staan open voor iedereen. 
Meldt u aan bij de docent voor meer 
informatie over de beschikbaarheid en 
de kosten.

Koor: Zingen Onder de Schie 
geeft Plezier voor Drie!
Gemengd koor (volwassenen van alle 
leeftijden) zingt wereldmuziek, pop en 
licht klassiek. Leuk en creatief zingen, 
met een prettig sociaal contact en niet 
duur. We gaan nu het vijfde seizoen in 
en u vindt vast gemakkelijk aansluiting. 
Doe eens gratis met een repetitie mee 
om het te proberen! Zet een stap naar 
zingplezier! Het is gezellig hier!
(NB: Mogelijk is er een wachtlijst voor 
vrouwen! Informeer even.)
Maandagavond van 20.00 tot 22.00u.
We beginnen (i.v.m. verbouwing) pas op 1 
februari. Kosten voor (wrsch.)  
15 avonden à € 3 = € 45.
Docent: Fon van Oosterhout, tel.  
06-24 498944 / fon.oosterhout@ziggo.nl

Gitaarles bij Onder de Schie. 
Lestijden in onderling overleg. Zowel 
overdag, als in de avonduren zijn er 
mogelijkheden.
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 
muziekschuur. De lessen zijn er op 
gericht snel enkele liedjes te kunnen 
spelen, met in acht neming van een 

Koffieochtenden
TIJDENS DE VERBOUWING IN DE CURSUSRUIMTE 
(links van de ingang)
Iedere vrijdag van 9:30 uur tot 12:00 uur. Gezellig bijkletsen met andere 
buurtbewoners; de koffie kost 1 euro.

Onze Bibliotheek “Boek in Beweging”.
Ook nu willen we u weer van harte uitnodigen om een kijkje te nemen in onze 
bibliotheek in het Buurthuis “Onder de Schie”.
Wie in het buurthuis binnen is geweest is het waarschijnlijk wel opgevallen 
dat de bibliotheek vorige maand verhuisd is. Dit in verband met de komende 
veranderingen binnen het buurthuis. We hebben nieuwe kasten gekregen en 
er staan nu 3 gevulde kasten in de eerste ruimte bij binnenkomst links. De 
luisterboeken zijn hierin ook geplaatst. Het lenen is gratis, er hoeft niets genoteerd 
te worden en er zijn ook geen regels wat betreft de duur van het lenen. 

goede houding, en techniek. De liedjes 
van Beatles tot Ed Sheeran, Bruno 
Mars en Bob Dylan of de Stones, of 
gewoon een “bluesje” kunnen snel tot 
het repertoire behoren. 
Bovenal staat het speelplezier voorop.
Een gratis proefles is altijd mogelijk.
Docent: Rob Kramer, tel. 06 38715694
Robkramer1960@gmail.com

Schilderen met acryl en 
verschillende technieken
(zoals collage met foto’s)
Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Lessen beginnen op 4 september
Prijs: € 80 voor 10 lessen, aansluiten 
kan altijd.
Docent: Jeanette van der Helm 
jeanetart@hotmail.com
www.jeanetart.nl
Telefoonnr.: 06 38900620

Tekenen&Schilderen (voor ieder niveau)
Voor iedereen die het avontuur aan wil 
gaan en te ontdekken wat je kan om 
het witte vlak te vullen. Lekker bezig 
zijn, gezelligheid, inspiratie halen uit 
jezelf en je omgeving. Hoe je het ook 
doet, het gaat om het plezier.
Kosten: € 80 per 10 lessen, inclusief 
materiaal
Woensdagavond, 19.30 tot 22.00 uur
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com 
Tel. 06 46551286

NIEUW
Stijl- en materiaal verkenning: 
tekenen, schilderen
Experimenteren aan de hand van 
oude(re) meesters, lekker werken 
waarbij je eigen stijl en het historisch 
erfgoed gaat ontdekken. De eerste 
les neem je één ding mee waar je tot 
heden ervaring mee hebt, dit kan 
variëren van kleurpotloden en stiften 
tot houtskool en olieverf. Neem in het 
laatste geval alleen het penseel mee.
Prijs: € 80 per 10 lessen, inclusief 
materiaal
Lessen beginnen op 21 januari
Donderdagavond, 20.00 tot 22.00 uur.
Docent: Jelca Sorine
Email: sorine3a@gmail.com
Tel: 015-7607666

Blei dat ik klij
Dinsdagochtend, 9.30 tot 12.00 uur
kosten: € 90 voor 8 lessen
Docent: Juul Camps
juulcamps@gmail.com 
Tel. 06 44168037

Yoga
Dinsdagavond, 20.00 tot 21.00 uur
Hatha-/Raja-Yoga rek/strek, massage, 
adem/ontspanning, meditatie, 
klankschaal.
Kosten: €40 (serie van 10 lessen)
Docent: Allan van de Graaff
Info: 06 30749349 of 
allanvandegraaff@gmail.com

Groepsles Oefentherapie Cesar
Dinsdag of vrijdag, 10.30 tot 11.30.
Kosten: 9 euro per les (12 lessen voor 
100 euro)

Stichting Buurtonderneming Onder de Schie huurt een aantal ruimtes van De Lan-
ge Keizer voor buurtactiviteiten en cursussen in Buurtgebouw De Buuf. De Buuf is 
een ruim en gezellig buurthuis waar enthousiaste vrijwilligers zich inzetten. Met 
plezier verwelkomen 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 Rot-
terdamseweg. 

Een paar veranderingen
Er is een tijd van komen en van gaan, zoals dat heet. De nieuwe eigenaar van het 
pand, De Lange Keizer, heeft inmiddels in twee ruimtes van het buurtgebouw haar 
kantoor gevestigd. 
Gedurende de maand januari worden de centrale (bar)ruimte en de keuken ver-
bouwd. Het wordt niet alleen prachtig, maar daar komt ook het kinderkookcafé 
van De Lange Keizer. Er komt steeds meer leven in de brouwerij en dat is leuk. 
Het minder goede nieuws is dat sommige van onze oude activiteiten plaats moeten 
maken. 
Zo hebben we helaas afscheid moeten nemen van het biljart. En ook de cursus Be-
wegen Valt Goed gaat tot onze grote spijt vanaf 2016 naar een andere locatie om op 
hetzelfde dagdeel door te kunnen gaan (zie elders in deze wijkkrant).
Maar, zoals u uit ons activiteitenoverzicht hieronder kunt lezen gaan alle andere 
activiteiten door, al zijn er hier en daar aanpassingen. Ons buurtrestaurant Schuif 
’s Aan verhuist na de verbouwing van de keuken naar de woensdag. Houd het 
nieuws hierover in de gaten! 
De buurtbibliotheek staat nu in gloednieuwe kasten uitgestald in de cursusruimte 
(links van de ingang). En om met z’n allen de winter goed door te komen wordt 
ook ditmaal de gladheidsbestrijding weer vanuit het buurtgebouw georganiseerd. 
Al met al zijn we zeer tevreden met de nieuwe situatie. Het buurtgebouw blijft be-
schikbaar voor een reeks van activiteiten voor en door de buurt. 

Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan” 
IS WEGENS VERBOUWING VAN DE KEUKEN IN JANUARI GESLOTEN. 
NA DE VERBOUWING GAAN WE OP DE WOENSDAG DOOR.
Iedere 2 weken op de woensdag serveert buurtrestaurant “Schuif ‘s aan” een heerlijk 
driegangen menu. U kunt voor € 5,00 mee eten. Drankjes zijn voor eigen rekening. 

Vanaf 17:00 uur binnenlopen en om 
18.00 uur aanschuiven. Aanmelding via 
een inschrijflijst in het buurthuis of een 
email. 
De eerstvolgende dineravonden zijn: 
10 september, 24 september, 8 oktober 
en zo voort. Contact via Heleen: 
heleenvthof@gmail.com en 
Leo: lee@casema.nl / tel 0622513362
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Door: Thea Heesakkers 
Oefentherapeut Cesar
Info: 06-27127154 of 
theaheesakkers@hetnet.nl
www.theaheesakkers.nl
www.vvocm.nl
Oefeningen doen volgens de 
bewegingsleer van Marie Cesar. De 
groepsles is een soort gymnastiek 
waar mensen op een gezonde manier 
bewegen zonder prestatiedruk. 
Ontspanningsoefeningen. 
Ademhalingsoefeningen. Er wordt 
gekeken hoe iemand zijn lichaam 
gebruikt en hoe dat verbeterd kan 
worden. Er worden gerichte houdings- 
en bewegingsadviezen gegeven. 
Bewegen is gezond! Bewegen is leuk!
Voor mensen met lichte klachten, die 
het fijn vinden om in een groep van 
maximaal 10 personen te bewegen 
met veel individuele aandacht. Alle 
leeftijden.

hiervoor een mail naar:
onderdeschie@gmail.com 

We danken de sponsoren van 
Stichting Buurtonderneming onder 
de Schie:
BedrijvenKring Schieoevers (BKS)
Die Twee Snacks & Lunch
P. van Mullem Dierbenodigdheden
Praktijk voor Fysiotherapie Delft-Oost 
Stichting Klein Breteler Fonds
Supermarkt Hans Meijer

Buurtonderneming Onder de Schie
Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen via: 
e-mail:  onderdeschie@gmail.com 
website:  www.onderdeschie.nl

www.facebook.com/
buurthuisonderdeschie

@onderdeschie 
www.twitter.com/onderdeschie

Boekenclub
Bij elke bijeenkomst staat er één boek 
centraal, dat alle deelnemers gelezen 
hebben.
Woensdagochtend: 1x per maand op de 
laatste woensdag van de maand 
Tijd: van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Docent: Maria Wensveen m.wensveen@
stanislascollege.nl 

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

VOOR KINDEREN
Technica 10

Voor kinderen 
vanaf 9 jaar.
Wil je leren 
timmeren en zagen? 
Behalve met hout 

leer je werken met metaal, kunststof, 
elektriciteit en chemie. Je gaat leuke 
werkstukken maken.
Woensdag, 13.30 - 15.00 uur en/of van 
19.00 - 20.30 uur
Kosten: 10 lessen voor 50 euro 
(inclusief materialen)
Docent : Elly Heldring
Informatie: ellyheldring@gmail.com

VERHUUR VAN RUIMTES
Er is plaats voor cursussen, recepties, 
kinderpartijtjes, (bescheiden) 
familiefeestjes, vergaderingen, 
lezingen, presentaties, enzovoort. 
Verhuur van ruimtes is in principe 
bedoeld voor bewoners uit de (ruime) 
omgeving van het buurtgebouw 
(Rotterdamseweg e.o. en Delftzicht) 
dan wel voor activiteiten die op deze 
omgeving betrekking hebben.
Voor nadere informatie kunt u contact 
op nemen met het buurthuis, stuur 

               Techniek voor kinderen 

                       vanaf 9 jaar  

          Wil jij leren timmeren en zagen 
           en leuke werkstukken maken? 
          Behalve met hout, werk je met 
     metaal, kunststof, elektriciteit en chemie. 
 
De nieuwe cursus begint woensdag 6 januari 2016 

         wekelijks van  18.30  tot  20.00 uur 

          Buurtcentrum “ Onder de Schie” 
             Rotterdamseweg 51a Delft 

 
     8 lessen voor 40 euro (met materialen), 
              0152564629 0649367188 

            ellyheldring@gmail.com 

Samen eten? Doen we vaker!
Op zondag 27 september organiseerde het VTV samen met buurtbewoners- 
en vrijwilligers een burendagactiviteit in Vrijetijdscentrum de Wipmolen. 
Vrijwilligers hebben een Italiaanse maaltijd klaargemaakt. Onder de gasten waren 
buurtbewoners en buurtkinderen, deelnemers van vtv activiteit eetcafé de Likkepot 
en vrijwilligers. De sfeer was heel gezellig!

Eetcafé de Likkepot wordt aangeboden om de twee weken op zondag en staat open 
voor buurtbewoners en dit was een mooie eerste kennismaking. 
U bent welkom van 17.00 tot 20.00 uur,  kosten voor een drie gangen maaltijd 
€6,75 (excl. drankjes). Deze activiteit is financieel mogelijk gemaakt door het 
Oranjefonds en Douwe Egberts. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met 
Kristel van den Berg, 015-2618648, k.vandenberg@vtvzhn.nl

Burendag in de tuin
tussen Prof. Telderslaan en Prof.Henketstraat

Het was erg leuk. Er was limonade en 
er waren broodjes met knakworstjes. 
Iedereen had zijn best gedaan om er een 
leuke middag van te maken. 

Er was een heel groot dambord waarop 
gedamd kon worden. En er was een 
heel mooi boek met dieren foto’s. De 
kinderen mochten raden hoe de dieren  
in dat boek heetten. 

Ook werd er verteld aan de kinderen 
dat ze plastic nooit zomaar moesten 
weggooien maar apart moeten 
weggooien in de speciale plastic 
afvalbakken, omdat plastic niet 
verteerd maar altijd in het milieu blijft 
rondzwerven.

Nel Smoor

Werkzaamheden rondom Kanaalweg 
De sloopwerkzaamheden rond het pand op de Kanaalweg zijn afge-
rond. Kanaalweg 3 (de oude brandweerkazerne) is gesloopt, evenals 
een gedeelte aan de achterkant van Kanaalweg 2b. Over de verdere 
werkzaamheden in dit gebied  informeren we u in deze nieuwsbrief. 

Kanaalweg 2B wordt Kanaalweg 3A 
De Kanaalweg 2B in Delft, het oude facul-
teitsgebouw naast de brug, heeft een nieuw 
huisnummer gekregen: Kanaalweg 3A. In 
de Basis Administratie Gebouwen (BAG) is 
het huisnummer 2B ingetrokken en vervan-
gen door het huisnummer 3A. De aanpas-
sing is mogelijk, omdat het 'oude' huisnum-
mer 3, dat wellicht nog bekend staat als het 
voormalige DISH-hotel, is gesloopt. 

Omgevingsvergunning ISH Schermerhornstraat 
Naast Kanaalweg 3A, op de plaats van de 
voormalige brandweerkazerne en het ge-
sloopte DISH-hotel, gaat DUWO het Inter-
national Student House bouwen. De plan-
nen daarvoor zijn in 2014 – 2015 met de 
buurt besproken. De omgevingsvergunning 
voor dat plan wordt op 24 september a.s. in 
de gemeenteraad besproken. Inmiddels is 
de aannemer die het werk gaat uitvoeren 
bekend: bouwbedrijf Waal start medio no-
vember 2015 met de bouw. De oplevering is naar verwachting eind 2016. 

Gebiedsinrichting TU Noord 
Het aan de buurt gepresenteerde Voorlopig Ontwerp van park en plein wordt op dit 
moment uitgewerkt naar een Definitief 
Ontwerp. Dit Definitief Ontwerp gebied-
sinrichting is eind oktober gereed. Er zijn 
geen wijzigingen in de bouwplannen of de 
gebiedsinrichting, het betreft een verdere 
verfijning/detaillering van het bekende 
Voorlopig Ontwerp. 

Nieuw kantoor DUWO 
In het pand aan de Kanaalweg 3A worden 
47 studentenwoningen gebouwd, die vanaf volgend jaar verhuurd zullen worden. Daar-
naast verhuist het kantoor van DUWO van Kanaalweg 4 naar het nieuwe pand. Omdat 
DUWO een andere ingang heeft, krijgen wij een ander adres: Professor Schermerhorn-
straat 

Heeft u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen, neem dan contact op met 
DUWO via communicatie@duwo.nl.
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Bouwberichten

A
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Cyclotronweg
Op foto A ziet U dat de uitbreiding van HPM International Oil Company na drie maanden bouw behoorlijk ver is gekomen. 
Op foto B ziet U de aankondiging van de bouw van zeventien multifunctionele bedrijfsunits. 
Op foto C ziet U dat de bouw zeer snel is gegaan; de hallen zijn bijna klaar voor de afwerking. Nu maar hopen dat de ander 50% 
ook verkocht kunnen worden.

Molengraafsingel
Op foto D ziet U de uitbreiding van 
het Yes-complex voor beginnende 
ondernemers die tijdens hun studie 
aan de TU een bedrijfje willen 
opstarten. Deze initiatieven kennen 
overigens veel succes, zoals al in 
andere media is vermeld.

Protonenkliniek
Op foto E ziet U de vorderingen van de 
bouw voor deze medische kliniek.
Zoals eerder vermeld zal de bouw 
afgerond zijn in 2017, waarna de kliniek 
operationeel zal worden.

Voormalig TNO Zuidpolder terrein, nu Professor Schoemakerplantage
Op foto F ziet U een enorm stuk braakliggend grond. Daar is nu wat beweging in 
gekomen.
Foto G laat zien dat achter het TNO-gebouw een nieuwe bouwweg is aangelegd 
om het vervoer van de eerste fase mogelijk te maken.

Stieltjesweg
Op foto H ziet U de lawaaimaker van de buurt. Deze is al wekenlang zes dagen per 
week tot in de avond bezig met het slaan van heipalen. Volgens de berichten zou op 
19 november jl. de eerste paal geslagen 
zijn maar er zijn er tientallen 
voorgegaan. 

Foto I laat de ruimte zien waar de 
nieuwbouw komt. 
Op foto J ziet U wat het resultaat moet 
worden: studentenhuisvesting. Zodra 
de bouw voltooid is zal DUWO de 
beheerder en verhuurder zijn.

Deltares
Op de foto’s K en L kan men duidelijk zien de nieuwe toegangsweg die naar 
Deltares loopt. Deltares staat aangegeven op de Rotterdamseweg - blijkt voor 
vrachtverkeer te zijn - maar toch heeft Deltares een ingang haaks aan de 
Heertjeslaan de Boussinesqweg. De afgelopen jaren is daar 
ook druk gebouwd en verbouwd. 

Technopolis
Foto M. Bij de laatste halte van de 
tramlijn 19 - nu stopt daar de bus - is 
men bezig met het aanleggen van een 
fietspad.
Op foto N ziet U dat het 
gebouw van TNW (Technische 
Natuurwetenschappen ) zijn 
voltooiing nadert. 
Foto O toont dat de parkeergarage 
voor 750 auto’s al ver gevorderd is.

Kluyverweg
Foto P laat zien dat het middenstuk van 
de voormalige rijbaan weer gesloten 
is. Op de achtergrond is een deel van 
TNW zichtbaar. Aan het begin van de 
Kluyverweg staat aangegeven dat het 
geen verkeersweg meer wordt.

Rotterdamseweg
Foto Q. De werkzaamheden aan 
Buitenrust zijn nog niet afgerond. 
Mogelijk zal dit nog wel enige tijd in 
beslag nemen met de winter voor de 
deur.
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Foto’s en tekst J.A. van den Berg. 
Tenzij anders vermeld of via de plaatselijke media

R

S T U V
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Zicht vanaf de Hertog Govertkade
Foto Z. Door alle 
sloopwerkzaamheden aangaande de 
spoorzone is er een meer ruimtelijke 
blik ontstaan. Zo is nu vanuit de 
Wippolder de rooms-katholieke kerk 
in de Raamstraat te zien.

Kanaalweg
Foto R. Het terrein, waar de nieuwbouw 
komt aan de Prof. Schermerhorn, ligt klaar 
voor de komende werkzaamheden. 
Foto S. U ziet de voorzijde van de bestaande 
bouw, die nog ingepakt zit voor renovatie.
Foto T. Toont de achterzijde van het gebouw 
waar DUWO zijn nieuwe kantoor gaat 
realiseren. 

Uitzicht naar de Nieuwelaan
Foto U en V. De bomen zijn inmiddels 
kaal geworden. U ziet de vorderingen van 
de Parel aan de Schie. Het complex laat 
duidelijk zijn afmetingen zien.

Spoorzone
Foto W toont, nu de eerste tunnelbuis voor de trein klaar is, de aanleg van de 
tweede tunnelbuis, gezien richting centrum van Delft. 
Foto X laat u ook de aanleg van de tweede tunnelbuis zien richting Rotterdam.
Beide foto’s zijn genomen vanaf de aangepaste fietsverbinding bij de 
Abtswoudseweg.

Delfgauwseweg richting Delfgauw
Foto Y. De werkzaamheden aan de 
kadeverbetering en de rijbanen zijn 
afgerond, weliswaar met vertraging, 
maar het was het wachten waard.

Zonder vrijwilligers kunnen wij niet
Uw Wijkkrant Wippolder zou niet telkens in uw brievenbus kunnen liggen zonder de 
hulp en inzet van vrijwilligers. Wij zijn zelfs voor bijna 100% van hen afhankelijk.  

Wij zijn al die vrijwilligers en professionals die telkens weer kopij aanleveren, zeer 
erkentelijk. Dank aan mijn mederedactieleden en de vormgever. Ook bedanken we de 
medewerkers op onze uitdeelplaatsen, vanwaar men de krant mee kan nemen.
En uiteraard danken wij onderstaande bezorgers (in willekeurige volgorde) die, in weer 
en wind, op stap gaan om deze krant bij U in de brievenbus te doen.

J.A. van den Berg

Fam. J.C. v.d. Meer
Dhr. v.d. Lee
Fam. Mergler
Dhr. Rozendal
Mevr. Ottevanger
Dhr. Mulder
Mevr. Onderstal

Dhr. Vermeulen
Dhr. Westmaas
Dhr. v. Geest
Mevr. Groen
Dhr. Tettero
Dhr. Kunz
Dhr. Postel

Fam v.d. Valk
Dhr. Zantingh
Fam. Graafland
Dhr. Roverts
Mevr. v. Staalduinen
Fam v.d. Berg
Mevr. Verhaaren

Dhr. Vijverberg
Dhr.  Saidifar
Mevr. Kloosterman
Mevr. v.d. Pas
Mevr. v.d. Meer (2)
Mevr. de Groen sr.

Voor 2016 wensen wij U en de uwen een goed en vooral een gezond jaar toe. 
Mogen wij in het jaar 2016 weer op U rekenen?

LEKKER UIT ZEE

Dagelijks vers gebakken HEEK Lekkerbekjes
zonder graat

€ 2,25 per stuk, 3 voor € 6,00

Salsa Verde catering, het nieuwe smaak-
vol  i n ge r ic ht  et a bl i s s e me nt o p de 
Delfgauwseweg 67, straalt bij binnenkomst 
nostalgie en smaak uit, dit in een mediter-
raans jasje. Salsa Verde wordt gerund door 
de dames Suus en Judith en heeft ca 24 zit-
plaatsen.

Salsa Verde is een cateringbedrijf dat al 4 
jaar haar keuken heeft in Delft. De vraag die 
opborrelt, is natuurlijk waarom een bedrijfje 
openen aan de Delfgauwseweg.

Veel van onze vaste catering afnemers, zo 
vertelde Judith, willen graag vooraf met ons 
overleggen met betrekking tot menu samen-
stelling en proeven welke mogelijkheden er 
zijn. In de catering keuken was daartoe geen 
gelegenheid. Na enig zoeken hebben we deze 
locatie gevonden, verbouwd en mediterraans 
ingericht. Nu kunnen we onze klanten nog 
beter de sfeer en de smaken laten proeven 
van onze producten.
Binnen de catering hebben wij ook weer al-
lerlei mogelijkheden zoals het verzorgen van 
een pop-up kitchen voor door ons verzorgde 
feestelijkheden op locatie. Een pop-up kit-
chen is een tot keuken getransformeerde 
marktkraam waarin echt gekookt gaat wor-
den. Ook geven wij workshops en coaching 
in toepassing van onze ingrediënten. 

Salsa Verde werkt nauw samen met Hoeve 
Biesland, het biologisch familie bedrijf in de 
Delftse Hout. 

Salsa Verde:
de mediterraanse smaakmaker

Voordat we een menu samenstellen, kijken 
we in de stallen van Hoeve Biesland en de 
moestuin van de Linda de Groenteboerin, 
zodat we weten wat Hoeve Biesland ons op 
dat moment kan bieden. Het is een en al bio-
logisch wat onze keuken in en uitgaat, dat is 
onze filosofie.

Nieuwsgierig? 
Tijdens de openingstijden kunt U gerust bin-
nen wandelen om iets van de producten van 
Salsa Verde te proeven of iets te drinken. 
Openingstijden van Salsa Verde 
maandag t/m vrijdag 10.30 -15.00 uur
Voor groepen ook buiten deze tijden.
Adres: Delfgauwseweg 67 
(hoek Frederik Hendrikstraat)
Telefoon: Judith 06-33087873 
en Suus: 06-11649949
Mail: info@salsaverde-catering.nl  
of via Facebook

Tekst en foto Kees Graafland
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Nieuws van de Prins Mauritsschool

September 2015: Bij het zien van de beelden van de vele vluchtelingen ontstond bij enkele 
ouders van kinderen van de Prins Mauritsschool het idee om met de kinderen een bedrag 
bijeen te brengen voor noodhulp aan vluchtelingen. Gekozen werd voor de organisatie ZOA; 
deze richt zich op het ter plaatse verlenen aan hulp aan mensen in nood. 

De kinderen verkochten allerlei 
lekkers op bestelling zoals een 
appelkruimelvlaai, muffins, 
appelflappen, suikerwafels en donuts 
met chocoladedip. 

Op 25 september werden de 
bestellingen bezorgd. Beelden van 
deze actie zijn opgenomen door het 
NOS-jeugdjournaal, zij kwamen 
vrijdagochtend op bezoek op school. 
Op zaterdag 26 september was er 
een special over de vele acties van 
schoolkinderen voor vluchtelingen en 
deze actie kwam ook in beeld. 

De kinderen hebben een bedrag van 
€ 5655,53 opgehaald! 
Een prachtig resultaat met dank aan 
de verschillende ouders, leerkrachten, 
kinderen en ondernemers die 
belangeloos meewerkten.

In oktober de jaarlijkse 
kinderboekenweken. De kinderen 
hebben zich op allerlei manieren bezig 
gehouden met het thema Techniek.

In alle groepen is aandacht besteed 
aan het bezig zijn met en rondom 
boeken, waarbij boeken over proefjes en 
uitvindingen centraal stonden. 

Op vrijdag 28 augustus hadden de 
groepen 3 t/m 8 al een heuse ‘Mad 
Science’ show te zien gekregen, als een 
kick off voor de Kinderboekenweken.

Vrijdag 16 oktober kregen de kleuters 
bezoek van Bram Kasse, schrijver 
van het actie prentenboek voor de 
onderbouw, die een voorstelling 
gaf en in de groepen 3 vertelde juf 
Margriet de Graaf, zelf schrijfster van 
kinderboeken, over haar werk.

Op woensdag 11 november was de 
school ingeloot voor het 

Nationale Schoolontbijt. 
Op die ochtend stond er 
voor de kinderen in de 

klas een heerlijk ontbijt 
klaar: brood, beleg, fruit en 

drinken, met dank aan de COOP voor 
de levering!
Het ontbijt is een initiatief van het 
Voorlichtingsbureau Brood. Doel is om 
kinderen te leren dat het belangrijk is 
om de dag te beginnen met een goed en 
gezond ontbijt! 

Voor ieder kind stond ook een rode 
broodtrommel klaar, een cadeautje 
van de COOP waarvoor namens alle 
kinderen: hartelijk dank!

Heeft u een kind dat binnenkort naar 
de basisschool gaat? Maak dan een 
afspraak voor een rondleiding en een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek  
(tel. 015-2568251 of 
info@prinsmauritsschool.nl). 
Maar ook wanneer uw kind twee of 
drie jaar is en u bent aan het nadenken 
over een basisschool, bent u van harte 
welkom voor een rondleiding en 
kennismaking.

Tenslotte onze website: 
www.prinsmauritsschool.nl, 
daarmee blijft u op de hoogte van alle 
activiteiten.

In de steigers
Prof. Krausstraat en 
de Prof. Henketstraat

In de maand november verscheen er een 
behoorlijke vracht aan steigermateriaal 
in de groenstrook van de Prof. Telder-
slaan en op de stoep van de Prof Henket-
straat. Waar zou dat materiaal allemaal 
voor nodig zijn?

Het gedeelte besloten tussen de Prof. 
Krausstraat, Prof Henketstraat, Ernst 
Casimirstraat en de Prof. Telderslaan 
werden deels voorzien van steigers. Wat 
zou hier gaan gebeuren?

Uw verslaggever ging informatie in-
winnen bij Woonbron die ons de juiste 
informatie kon verstrekken. In de Prof. 
Krausstraat ging men schilderen, beton-
rot herstellen, goten vervangen, schoon-
maken en de schoorstenen voegen en 
kitten. In de Prof. Henketstraat betrof 
het uitsluitend het voegen en kitten van 
de schoorstenen.

Tekst en foto’s: J.A. van den Berg

Van Baarle Stoffeerderbedrijf – Wo-
ningen en Projecten is een bedrijf dat 
is gespecialiseerd in wand- en vloeraf-
werking. Het bestaat al sinds 1988. Het 
bedrijf is van Cor van Baarle, die van-
uit zijn huis werkt. Behalve wand- en 
vloerafwerking, is dit bedrijf ook in te 
schakelen voor behangen, wit- en schil-
derwerk. Cor van Baarle, een heel beken-
de naam in Delft, waar ook een bekend 
gezicht bij hoort. 

De hoofdmoot van zijn bedrijf bestaat 
uit tapijt leggen, vinyl aanbrengen, la-
minaat, PVC-vloeren en marmoleum. De 
gebruikelijke procedure is, dat Cor bij de 
mensen langs komt met stalen. 

Cor van Baarle bij zijn bedrijfsvoertuig.

Burgernet
Op 18 oktober was er een buurtbijeen-
komst in de Wipmolen. Een van 
de thema’s was veiligheid. Naar 
aanleiding van dit thema verzocht 
Hans Boogaard (wijkagent) mij om het 
aanmeldingsformulier van Burgernet in 
de Wippolderkrant te plaatsen.

Het doel is samenwerken met uw gemeente 
en politie aan veiligheid in onze buurt.

Hoe werkt Burgernet?
Wanneer u deelnemer bent, ontvangt 
u een spraak- of sms-bericht met het 
verzoek in uw buurt uit te kijken naar een 
persoon of voertuig. 

Contactgegeven:
Telefoon: (015) 2125806. 
Mobiel: (06)54 292188. 
E-mail: corvanbaarle@hotmail.com.

Tekst en foto: Delft op Zondag

Sponsor Cor van Baarle presenteert zich
C. Van Baarle Stoffeerderbedrijf, voor top wand- en vloerafwerking

Dit gebeurt helemaal vrijblijvend. Is 
de klant positief, dan volgt er ook een 
vrijblijvende offerte. Altijd wordt er een 
scherpe prijs berekend. Uw trap laten 
stofferen kan al vanaf 349 euro. “Ik le-
ver een totaalplaatje”, legt hij uit. “Alles 
is bespreekbaar en alle werkzaamheden 
worden geleverd onder volledige garan-
tie.” 

Met de vergrijzing die in deze tijden nu 
eenmaal een feit is, biedt Cor van Baarle 
nog een verder gaande service. Uit de 
woonkamer worden alle meubelen weg 
gehaald. Het oude tapijt wordt afgevoerd 
en na het aanbrengen van de nieuwe 
vloer wordt alles weer netjes terug gezet. 

Heeft u informatie dan kunt u recht-
streeks met de meldkamer bellen via het 
gratis Burgernetnummer 0800-0011.

Hoe meer mensen aan Burgernet 
meedoen, hoe groter de kans dat de 
politie snel een verdacht of vermist 
persoon kan opsporen. 
Op dit moment wordt al 1 op de 10 
Burgenetacties opgelost dankzij tips van 
deelnemers. 

Help ook mee en meld u aan voor 
Burgernet op de website 

www.burgernet.nl
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LEKKER UIT ZEE
Voor de feestdagen

op bestelling 

heerlijke vissalades

 Fotoprijsvraag;  Waar is deze plek…?
 Foto´s: J.A. van den Berg

Nieuwe opgave:
Ook deze keer is er weer gekozen voor een fraai gemetselde gevel. Kunt u ons 
laten weten waar dat is en hoeveel van dezelfde gevels zich in deze straat 
bevinden? Maak desnoods een foto en als u meer details weet dan vernemen 
wij dat graag.

Ook nu stelt de Coop weer een waardebon van € 12,50 ter beschikking voor de 
prijswinnaar.
Onze dank aan de Coop.
Stuur uw oplossing voor 21 februari 2016 per mail naar wijkkrantwippolder@
gmail.com of deponeer uw oplossing in de brievenbus van het redactieadres 
zoals vermeld in de colofon.

Kijk goed omhoog en succes bij het vinden van deze gevels.
Redactie

De ronde bovenlichten zijn bijzonder. De panden zijn in de jaren tien van 
de vorige eeuw eclectisch gebouwd. Er kwamen toen ook winkels op de 
Rotterdamseweg. Van de winkels is er nog slechts één in de vorm van een 
kleine supermarkt aanwezig. Voor die tijd bestond de Rotterdamseweg 
uit boerderijen waarvan er nog twee aanwezig zijn. Dat betreft het pas 
gerestaureerde pand op nummer 13 waar in de vorige eeuw een rijwielzaak in 
gevestigd was, en de al genoemde supermarkt van Hans Meijer.

De aan weerszijden gelegen bovenlichten zijn van de benedenwoningen met 
een erker en een kamer en suite. Ze hebben aan de achterzijde een uitbouw 
met het slaapgedeelte. De twee middendeuren leiden via de trap naar een 
twee verdiepingen tellend bovenhuis. De woningen aan de achtergelegen Piet 
Heinstraat zijn ook in deze stijl gebouwd.

De gelukkige na loting is de heer B. van der Hoek. Proficiat met uw gewonnen 
waardebon van € 12,50, ter beschikking gesteld door de Coop aan de 
Nassaulaan.

De vorige opgave:
In de vorige opgave van september 
2015 zag U een fraaie gevel met zeer 
opvallende details. Wij vroegen U 
waar het was, welk huisnummer(s), of 
dat U mogelijk meer details wist.
Er kwamen veel goede inzendingen 
binnen en hebben dus moeten loten. 
Alvorens wij laten weten wie de 
gelukkige winnaar is geworden, volgt 
hier eerst een toelichting op deze 
fraaie bovenlichten.

Het betreft de panden 27 t/m 33 aan 
de Rotterdamseweg op de hoek van 
de Mijnbouwstraat. 

Laatste fase TU-Noord
in de startblokken
Iedereen die langs de Kanaalweg komt, ziet het liggen: het 
grote terrein naast het hoofdkantoor van studentenhuisves-
ter DUWO ligt klaar voor verdere actie. Alles staat in de start-
blokken voor het laatste stukje van de herontwikkeling van 
de TU-Noordcampus: het International Student House en studentenwoningen aan de 
Prof. Schermerhornstraat. Ook komt er een groen park.

In de afgelopen maanden werd de oude brandweerkazerne gesloopt en werd het 
terrein bouwrijp gemaakt. Hier komen een International Student House (ISH) en 300 
studentenwoningen voor internationale studenten. In het ISH komen allerlei voorzie-
ningen voor de studenten, zoals verschillende verenigingen, een studentengezond-
heidscentrum, horeca, vergaderzalen, fitnessruimte enz. Het is bedoeld als een soort 
‘huiskamer’ en ontmoetingsruimte. Inmiddels zijn er al veel partijen die hebben laten 
weten graag een plekje in het gebouw te willen hebben. 

De 300 woningen zitten in hetzelfde gebouw, dat komt te staan aan de (nieuwe) Prof. 
Schermerhornstraat (tussen de nieuwbouw en Kanaalweg 2b). De studentenwoningen 
en het ISH krijgen een binnenplaats; ervoor komt een plein. Het complex is eind 2016 
klaar. Aan Kanaalweg 2b, het monumentale pand met de torentjes, wordt al geruime 
tijd hard gewerkt (achter de blauwe zeilen). Hier komen 47 studentenwoningen en het 
nieuwe hoofdkantoor van DUWO. In het huidige hoofdkantoor van de studentenhuis-
vester, Kanaalweg 4, komen mogelijk kleine/startende bedrijven van (oud)studenten.

Inmiddels is er ook een definitief ontwerp voor het park dat wordt aangelegd op wat nu 
nog een groen weiland is tussen het huidige DUWO-kantoor en Mijnbouwstraat. Met 
de aanleg wordt onmiddellijk na de op-
levering van het ISH begonnen. Zo’n zes 
tot acht maanden later is het klaar. Ver-
der wordt er aan de Mijnbouwstraat een 
nieuwe entree ingericht, die naar park, 
plein en Prof. Schermerhornstraat leidt. 
Deze dient tevens als ontsluiting van de 
parkeerterreinen op deze hele locatie.

Al deze werkzaamheden zijn de laatste fase van een grote herontwikkeling van het 
TU-Noord gebied, waarin DUWO, gemeente en TU Delft samenwerken. Eerder werden 
al voormalige TU-panden als De Vries van Heijstplantsoen en Mijnbouwplein door 
nieuwbouw, verbouw en renovatie herontwikkeld tot studentenhuisvesting.

Spreekwoord
Altijd krank, maar nooit ziek.

Het verschil tussen ‘krank’ en ‘ziek’ is hier dat iemand 
die echt beroerd is, ‘ziek’ heet te zijn, terwijl iemand die 
slechts vage klachten heeft ‘krank’ is. 

De uitdrukking is van toepassing op mensen die altijd 
klagen en zeggen allerlei kwaaltjes hebben, zonder ooit 
iets wezenlijks of ernstigs te mankeren.

Bron: Ed van Eeden

•Oproep•
Wekelijks lekker ontspannen en 

je geest leeg maken van de dagelijkse dingen ? 
Ga (weer) tafeltennis spelen!Ga (weer) 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 je bent van harte welkom !!

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

Tafeltennisvereniging DVC
al meer dan 60 jaar sport en speelplezier
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Dé Kerstmarkt voor het hele gezin!

Dit jaar zal de Lichtpuntjes van 
Wippolder alweer voor de derde keer op 
rij plaats vinden. Van een echte traditie is 
inmiddels wel sprake. De hele Wippolder 
loopt uit met hun vrienden en familie 
die de knusse sfeer willen proeven. De 
naam zegt het al, alle ‘Lichtpuntjes van 
Wippolder’ (alle winkeliers uit de wijk) 
zullen deze avond een stand vullen 
met leuke artikelen. Geïnitieerd dóór 
winkeliers en vóór bewoners!

Dit jaar zal de inmiddels geboren 
traditie op vrijdagavond 18 december 
tussen 17:00 en 21:00 uur plaats vinden 
op het Nassauplein in de Wippolder. 
Daar zullen een kleine 20 kramen terug 
te vinden zijn die gevuld zullen worden 
met lekkere hapjes, drankjes en veel 
curiosa. 

Ook zal iedere bezoeker ontvangen 
worden door de Kerstman met zijn 
Kerstelfjes die natuurlijk niet kunnen 
ontbreken. Ook zal er veel sfeer gecreëerd 
worden door de mooie verlichting, de 
kerstmuziek en aan de kleintjes is ook 
ruim gedacht. 

Wil je even lekker zelf een rondje lopen 
dan kan dat want er zal een ‘Santa’ 
stormbaan op het grasveld komen 
te staan waar iemand een oogje in 
het zeil zal houden op de kinderen. 
Als dat misschien te actief is zal een 
sfeervolle verlichte zweefmolen ook niet 
ontbreken. 

In de TU-wijk verrijst een nieuwe stu-
dentenflat. Op 19 november werd de 
eerste paal geslagen voor 665 studen-
tenwoningen aan de Stieltjesweg. Ze 
worden gebouwd door een ontwikkel-
combinatie en na gereed komen ver-
huurd en beheerd door studentenhuis-
vester DUWO. De woningen komen in 
en om het voormalige kantoorpand 
van het technologisch instituut voor 
water, ondergrond en infrastructuur 
Deltares, dat is verhuisd naar een 
nieuw kantoor aan de Rotterdamse-
weg. 

De ontwikkelcombinatie Stieltjesweg 
BV verbouwt het bestaande kantoor 
tot studentenwoningen en bouwt aan 
de overkant een grote nieuwe studen-
tenflat. Dat gebeurt allemaal volgens 
de regels die DUWO voor de bouw van 
studentenwoningen hanteert. Behalve 
woningen is er op studenten gerichte 
commerciële ruimte in het plan opge-
nomen. 

In het oude kantoorpand komen ca. 110 
studentenkamers met eigen douche, toi-
let en keuken. Per zes of negen kamers 
is er een groepsruimte met een gemeen-
schappelijke keuken. 
Daarnaast komen in het pand nog 52 
iets grotere zelfstandige appartemen-
ten. 

De tegenover gelegen nieuwbouw krijgt 
ruim 500 zelfstandige woningen van 
minimaal 24 m2. In de bedrijfsruimte 
van 1.500 m2 komen voorzieningen die 
handig zijn voor de bewoners. 
Het gaat om een studentencafé, een kof-
fiecorner, een medische praktijk, een 
kleine supermarkt en een klein waren-
huis. 

De verwachting is dat de nieuwe grote 
studentenflat in de zomer van 2017 
klaar is. De woningen in de bestaande 
laagbouw zijn iets eerder gereed.

Bouw studentenflat
Stieltjesweg begonnen

De Lichtpuntjes van Wippolder
vrijdag 18 december 2015

Maar voor de echte actieveling zal er 
een Snowboard Simulator staan om de 
balans te oefenen en natuurlijk om de 
andere te kunnen uitlachen als ze eraf 
vallen. Al deze ingrediënten bij elkaar 
zorgen ervoor dat dit een heel gezellige 
avond gaat worden met veel leuke 
activiteiten!

Wil je op de hoogte blijven van alle 
leuke dingen die je op de Kerstmarkt 
Wippolder kan terug vinden? Houdt dan 
www.yourevents.nu in de gaten. En voor 
de laatste nieuwtjes of leukste feitjes, 
dan is er natuurlijk een facebook pagina 

Datum: Vrijdag 18 december 2015
Plaats: Nassauplein Wippolder
Tijden: 17.00 tot 21.00 uur

LEKKER UIT ZEE

Klein assortiment aan verse vis. 

Diverse gerookte vis.

 Heerlijke palingfilet 

uit Volendam. 

Hele paling op bestelling.

Een zeer machtig en majestueus Seminar over 
“de verhandeling van enige  
der acht wereldcrisissen”. 

Dit onderwerp is, waar wij de zienswijze en de gedachten 
van God in Zijn verlossing mogen gaan leren zien. 

Wij willen vooraf  de mensen die ons eventueel willen gaan 
verwijten, dat wij een evolutie theorie propaganderen, het 
zwijgen opleggen door het volgende heel duidelijk te 
stellen.  

Wij verwerpen elke vorm en elke gedachte van de evolutie 
theorie, laat dit heel duidelijk zijn. In Joh. 1:3 staat: “Alle 
dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord 
is geen ding gemaakt dat gemaakt is”. Jezus is het vlees 
gewordende Woord. Door Hem is alles geschapen!  

Locatie seminar: de Colignystraat 55 te Delft. Het seminar  wordt in een serie van 15 maandagen gegeven, 
te beginnen op maandag11 januari 2016. Meld je vooraf aan! Tel. 06 - 13 59 39 20. Geen kosten, wel 
collecte. Aanvang 19.30 uur tot 21.00 uur. 

Een zeer machtig en 
majestueus Seminar over

“de verhandeling van enige 
der acht wereldcrisissen”

Dit onderwerp is, waar wij de zienswijze en de gedachten van God in Zijn verlossing 
mogen gaan leren zien.

Wij willen vooraf de mensen die ons eventueel willen gaan verwijten, dat wij een 
evolutie theorie propaganderen, het zwijgen opleggen door het volgende heel duidelijk 
te stellen: Wij verwerpen elke vorm en elke gedachte van de evolutie theorie, laat dit 
heel duidelijk zijn. 

In Joh. 1:3 staat: “Alle dingen zijn door het 
Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen 
ding gemaakt dat gemaakt is”. 
Jezus is het vlees gewordende Woord. 
Door Hem is alles geschapen!

Locatie seminar: de Colignystraat 55 te 
Delft. Het seminar wordt in een serie 
van 15 maandagen gegeven, te beginnen 
op maandag11 januari 2016.

Meld je vooraf aan! Tel. 06-13 593920.
Geen kosten, wel collecte. 
Aanvang 19.30 uur tot 21.00 uur.

We verdelen de kaarten die beschikbaar 
zijn over het aantal uren dat kan worden 
ingeschreven, het andere deel is voor de 
inschrijvers via mail/telefoon.

Inschrijven na 15 december kan via mail: 
seniorenzomerenwinterschool@gmail.com

Op een enkele uitzondering na zijn er in 
deze Winterschool geen limieten bij het 
inschrijven. 

Het volledig programma is te bekijken 
op de volgende sites: 
www.ssbodelft.nl
www.participe.nu
www.delftvoorelkaar.nl

Het programma is weer één grote 
reis, van cultuur naar gezondheid en 
bloemschikken naar de Koninklijke 
familie. 

SeniorenWeb

Winterschool voor senioren 2016
Deze zal worden gehouden van maandag 11 januari t/m vrijdag 22 januari 2016. 

Heeft u ze ook gezien? Schaapjes in de wijk.
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Ook in het komende seizoen biedt  
SeniorWeb Delft weer een gevarieerd 
aanbod aan activiteiten rond personal 
computers, laptops, tablets (android en 
Apple) en smartphones en de vele pro-
gramma’s daarvoor. 

Zo bieden wij weer de succesvolle reeks 
cursussen aan (op instap-, basis- of ge-
vorderden niveau) voor mensen die  
(beter) willen leren omgaan met hun  
Android Tablet. Ook de basiscursus IPad 
is weer van de partij, waarin alle gang-
bare handelingen op deze handige appa-
raten, ook de mini-versie, de revue pas-
seren. Speciaal voor mensen die de weg 
dreigen kwijt te raken in het woud van 
files, foto’s en e-mails op hun computer is 
er de geheel opgefriste korte cursus “Com-
puteronderhoud – Orde op de PC”. 

Voor mensen die al een tijdje gebruik ma-
ken van Windows 8.1, maar die daarover 
nog steeds een aantal vragen hebben is er 
een speciale korte cursus. Nieuw is een 
korte cursus Windows 10 Check-in, die 
gaat over de voor- en nadelen van over-
schakelen van oudere Windows-versies 
naar de nieuwste Windows 10. 
Verdere informatie over deze en nog veel 
meer andere cursussen en workshops 
van SeniorWeb Delft is te vinden op onze 
website http://delft.seniorweb.nl/cursus-
sen of op te vragen via telefoonnummer 
06-51919303.

SeniorWeb Delft biedt weer 
gevarieerd cursusaanbod

Achtergrondinformatie 
SeniorWeb Delft organiseert al jaren ac-
tiviteiten rond personal computers, lap-
tops, tablets (android en Apple) en smart-
phones en de vele programma’s daarvoor. 

Het is dè Delftse organisatie die ou-
deren maar ook andere geïnteres-
seerden op een laagdrempelige ma-
nier helpt bij het gebruiken van de 
vele  mogelijkheden van de digitale 
samenleving. Verdere informatie via  
http://delft.seniorweb.nl 

Dat gebeurt tijdens inloopmiddagen, 
workshops en cursussen die worden  
georganiseerd in het eigen leercentrum in 
de Wipmolen, Professor Krausstraat 71-B, 
2628 JR Delft. 

Daarnaast vinden steeds meer activitei-
ten plaats in wijk-, buurt- en ouderencen-
tra door heel Delft. Zo ondersteunt Seni-
orWeb Delft de inloopspreekuren van de 
Digitale Huiskamer in DOK Centrum en 
diverse wijkcentra. 
Nadere informatie over de digitale huis-
kamer via www.digitalehuiskamer.nl. 

Nadere informatie: 
Annelies Groeneveld 
Secretaris SeniorWeb Delft 
Website http://delft.seniorweb.nl
Mail: seniorweb.delft@gmail.com 
Mob SeniorWeb: 06 51 91 93 03

Positiviteit in de wijk!
Heeft u de bloembakken al zien staan 
op de Nassaulaan? Juist, die hoge 
én die lage bloembakken zijn door 
de Winkeliersvereniging Wippolder 
geregeld! Want sinds enkele jaren 
willen zij wat voor de wijk doen om wat 
positiviteit in de Wippolder te brengen 
en ‘dé’ winkelstraat, het visitekaartje 
van de wijk, wat meer sfeer en uitstraling 
te geven. Daar zijn 
gelukkig heel veel 
positieve reacties op 
gekomen uit diverse 
hoeken en mogen 
dan ook een succes 
genoemd worden.

Gebied11, bedankt!
Aangezien de Winkeliersvereniging 
Wippolder niet de beschikking heeft 
over veel financiële mogelijkheden 
hebben we onze buren van ‘gebied11’ 
(dit is het gebied van de TU, TNO, 
Delftechpark en Technopolis) om hulp 
gevraagd. Want de bloembakken staan 
er binnenkort weer schitterend bij, maar 
zonder hulp van onze buren had dit 
niet zomaar gekund. Wij willen hen via 
deze weg dan ook enorm bedanken voor 
hun steun om de bloembakken weer 
te voorzien van schitterende nieuwe 
seizoensbeplanting!

Ook zullen binnenkort de posters weer 
in de wijk hangen van de Lichtpuntjes 
van Wippolder, oftewel de Kerstmarkt 
Wippolder. De meeste winkeliers uit de 
Wippolder zullen daarbij aanwezig zijn 
om hun lekkerste of mooiste artikelen 
onder uw aandacht te brengen. Een 
tweede stukje positiviteit wat in de wijk 
gebeurt vanuit de Winkeliersvereniging 
Wippolder. In de donkere periode 
willen we graag alle ‘Lichtpuntjes’ van 
de Wippolder uitlichten en daar is een 
Kerstmarkt de perfecte gelegenheid 
voor. Voor elk zintuig, voor jong en oud 
en voor de hele wijk zal er voldoende te 
doen zijn om een leuke avond te hebben.

Heb je wat vragen of wil je meer 
informatie over de Winkeliersvereniging 
Wippolder, kijk dan even op www.
ondernemersfondsdelft.nl en klik 
dan even op het kopje ‘Gebieden’ en 
vervolgens op ‘Wippolder’.

Winkeliersvereniging Wippolder

Wat is een verstuikte enkel?
Als u uw voet te ver naar de binnen- of 
buitenkant beweegt, kunt u uw enkel 
verstuiken (verzwikken). Om de enkel 
te verstevigen, zit er normaal gespro-
ken een gewrichtskapsel omheen dat 
er samen met de pezen en enkelban-
den voor zorgt dat de enkel stabiel 
blijft. Wanneer u uw enkel verstuikt, 
rekken (vaak) de buitenste enkelban-
den uit en ontstaan er kleine scheur-
tjes. Dit heeft een verzwikte enkel tot 
gevolg. Op het moment van de ver-
zwikking kunt u het gevoel hebben 
gehad dat er iets scheurde of knapte.

Wat zijn de risicofactoren? 
De kans op een verstuikte enkel 
neemt toe als u:
- een verminderd gevoel voor even-

wicht heeft
- wandelt, loopt of sport op ongelijke 

grond (of als u een kuil, trapje of stoep-
rand niet gezien heeft)

- sporten beoefent waarbij mensen 
tegen elkaar botsen zoals volleybal 
of (zaal)voetbal

- al eerder een verstuikte enkel heeft 
gehad

Wat zijn de klachten en sympto-
men van een verstuikte enkel? 
Lopen en staan met een verstuikte 
enkel is moeilijk en pijnlijk. Door een 
bloeduitstorting kan de enkel blauw 
worden en dik aanvoelen.

Hoe kan ik het beste mijn enkel-
blessure behandelen?
Probeer de enkel zo snel mogelijk na 
de verstuiking te koelen om de zwel-
ling tegen te gaan. Het liefst met de 
schoen aan, omdat dit de zwelling mi-
nimaliseert en om ervoor te zorgen 
dat de schade niet verergert (voor het 
geval er sprake is van een breuk). 
Koel 15 tot 20 minuten met koud stro-
mend water of met ijs. Wikkel het ijs 
in een theedoek of washandje om er-
voor te zorgen dat de huid niet be-
vriest en herhaal dit vier tot vijf keer. 

Als u na het koelen nog steeds veel 
pijn hebt of nog niet kunt steunen op 
de enkel, raden wij u aan om langs 
te gaan bij uw huisarts, de fysiothe-
rapeut of de afdeling Spoedeisende 
Hulp. 

Naast het koelen van de enkel kunt u 
het volgende doen:
- leg de enkel hoog om de zwelling te 

verminderen
- laat de enkel rusten tot de ergste 

zwelling weg is
- draai rondjes met uw tenen of voet: 

dit stimuleert de doorbloeding, 
dringt de zwelling terug en voor-
komt dat de enkel stijf wordt

Fysiotherapie
Delft-Oost

Als u een paar dagen na de ‘misstap’ 
weer gewoon op uw enkel kunt staan 
en weer kunt lopen, kunt u de enkel 
gewoon belasten tijdens dagelijkse 
bezigheden. Sport de eerste 2-3 we-
ken niet en pas opbouwen wanneer de 
pijn- en zwikklachten weg zijn.

Wat kan de fysiotherapeut doen? 
Als u bovenstaande adviezen hebt op-
gevolgd en niet snel effect merkt, is 
het verstandig een afspraak te maken 
met de fysiotherapeut. Dit bespoedigt 
uw revalidatieproces. Ook met chro-
nische klachten kunt u bij hen terecht. 
De fysiotherapeut kan u oefeningen 
geven en kijken of het nodig is de en-
kel te verstevigen.

Wat houdt de behandeling van de 
fysiotherapeut in?
Bij een lichte tot matige verstuiking 
van de enkel is het belangrijk de zwel-
ling en pijn te verminderen. De fysio-
therapeut kan daarom een zwachtel 
aanbrengen of u het advies geven een 
elastische kous te dragen. 
Bij een zwaardere blessure heeft de 
enkel ondersteuning nodig van tape, 
een brace of een spalk. Een ernstige 
verstuiking kan behandeld worden 
met kortdurend gipsverband gevolgd 
door een tapeverband of, in uitzonder-
lijke situaties, een operatie. 

De fysiotherapeut zal u begeleiden in 
het oefenen en trainen, om weer een 
stabiele en functionele enkel te krij-
gen.

Wanneer kan ik mijn enkel weer 
gewoon belasten?
In de meeste gevallen kunt u één tot 
twee weken na het ‘ongelukje’ weer 
normaal lopen. Bijna iedereen kan na 
zes tot acht weken vrijwel alles weer 
doen. Overleg met uw fysiotherapeut 
wanneer u kunt beginnen met sporten 
(meestal na 8-12 weken).

Hoe voorkom ik in de toekomst 
een enkelblessure?
Om een enkelbandblessure te voorko-
men, is het verstandig om goed pas-
sende schoenen te dragen. Daarnaast 
kunt u uw onderbenen trainen, tape 
aanbrengen of een brace dragen bij   
het beoefenen van risicovolle sporten 
zoals zaal- en contactsporten. Beperk 
het gebruik van tape of een brace al-
leen tot wedstrijden. Voor hulp bij 
het aanbrengen van de tape of een 
zwachtel kunt u bij de fysiotherapeut 
terecht.

Fysiotherapie Delft Oost, Nassaulaan 
177 aan de rotonde Delfgauwseweg 329, 
Telefoon: 015-2620952
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Enkelverstuiking

Namens alle fysiotherapeuten van Fysiotherapie Delft Oost,
wensen wij u fijne feestdagen en veel gezondheid voor 2016.
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GEEF VREDE HEER, GEEF VREDE

Tijdens de kerstdagen horen we lie-
deren met een oude traditie: Jingle 
bells, White Christmas, We komen 
tesamen enz. En ook horen we het 
woord Vrede vaak op radio en tv.

In onze wereld is er helaas weinig 
vrede, maar we proberen het thuis 
met elkaar gezellig en vreedzaam te 
maken. Traditioneel zetten we naast 
de versierde kerstboom met lichtjes 
een kerststal, want in onze christe-
lijke kerken vieren we de geboorte 
van Jezus. Zoals paus Franciscus zei: 
“Ook Jezus was een dakloze, want er 
was geen plaats voor hem in de her-
berg”. 

Voor de christenen is kerstfeest een 
groot feest, daarom is er een voorbe-
reidingstijd van vier weken: de ad-
vent. In die periode denken we na 
over wat kerstmis eigenlijk zou moe-
ten zijn: een lichtpunt in deze wereld. 

In onze katholieke kerken geven we 
ook altijd aandacht aan een project. 
Dit jaar is dat een project in Brazilië: 
een woonboerderij die een veilige 
plaats vormt voor dakloze wezen, 
maar ook een plaats waar ze de kans 
krijgen een diploma te behalen. 

Op het moment dat ik dit 
schrijf, liggen terroristische aanslagen 
in Beirut (Libanon) en Parijs (Frankrijk) 
vers in het geheugen.
Mijn vragen: ‘Hoe is het mogelijk, dat je 
geen enkele waarde hecht aan je eigen leven 
en je jezelf opblaast, opoffert voor zo’n de-
monische organisatie?’ ‘Hoe is het mogelijk, 
dat je zó bezeten van haat, medemensen 
doodt, andersdenkenden vermoordt, cul-
tuurschatten zwaar beschadigt?’

Vrijdag 13 november was Parijs aan de 
beurt. FB-pagina’s kleurden blauw-wit-
rood, de Franse vlag. En wat mij op-
viel was dat gelovigen en niet-gelovi-
gen opriepen om te bidden voor Parijs. 
Alle profielfoto’s bedekt met de Franse 
vlag. En overal de tekst van Martin 
Luther King: Alleen Licht verdrijft de 
Duisternis. Alleen Liefde de Haat.

Zaterdagavond, 14 november 19.45 uur. 
Ineens besloot ik om een Moslimfamilie 
te bezoeken op mijn galerij. Ik ken ze, 
maar was nog nooit bij hen thuis ge-
weest. Gastvrij werd ik ontvangen. De 
ouders van de buurman waren er ook. 
Thee, gebak... een warm welkom. En de 
tv stond aan, een hele zaterdagavond 
aandacht voor Parijs. 
De tv stond aan, niemand keek.
Maar we hebben gesproken over onze 
families, over kinderen en kleinkinde-
ren. Over broers en zussen.

De donkere dagen...

Ik houd niet van de winter. Geef mij 
maar de zomer. Ik kan nu al verlangen 
naar die zonnestralen in de tuin, de 
groene boom, de bloemen die in juli op 
hun mooist zijn, o, waar is de zomer 
gebleven! 
Maar goed, het is nu bijna winter, de 
zon komt om een uur of acht op en 
verdwijnt rond vijf uur, je houdt haast 
geen licht meer over met dat regen-
achtige weer en we moeten nog een 
paar weken. Voordat het 21 december 
is en de dagen weer gaan lengen... En 
voordat je dat dan ook nog eens gaat 
merken. Ik ben op de verkeerde breed-
tegraad geboren.

Toch zijn er lichtpuntjes. Een week ge-
leden stonden er een paar kinderen 
voor de deur die Sint Maartenliedjes 
zongen! De eerste keer sinds ik in Delft 
woon gebeurde het. Prachtig, die lam-
pions, die gezichtjes, de ouders op de 
achtergrond, ik was weer helemaal te-
rug in mijn jeugd. 

Een ander lichtpuntje is Sinterklaas. 
Ook zo’n Sint waar ik blij van wordt. 
De gedichten die je dan mag maken, 
grappige dingen over anderen in dicht-
vorm rondstrooien door de kamer, een 
waar genot. Heerlijk. ’t Heerlijk avond-
je zal gauw komen. 

Of ik getrouwd was, kinderen had.
De vader van Ali is in 1970 naar 
Nederland gekomen. Zijn vrouw in 1977. 
Ze hebben 8 kinderen en 15 kleinkin-
deren. Vader heeft gewerkt bij V&D 
en als schoolconciërge. Nooit Sociale 
Dienst. Nooit. Ze zouden nooit meer 
naar Marokko willen terugkeren om er 
te wonen. Wel voor de jaarlijkse vakan-
ties. Met Ali sprak ik over het geloof. 
Over de aanslagen van IS.

En dít wil ik eens gezegd hebben:
Denk eens terug aan Noord-Ierland.
De wereld zei destijds: ‘Rooms-Katholieken 
en Protestanten maken elkaar af ’, of nog  
erger: ‘Christenen maken elkaar af ’.
En let nu op!!!!!
Dat waren traditionele katholieken en tra-
ditionele protestanten.
Het waren ‘christelijke mensen’, maar 
zeker geen christenen. Dat waren geen 
mensen met een door de heilige Geest 
veranderd hart.

Christenen hebben een persoonlijke re-
latie met God. Gods liefde vervult hun 
hart. Zij kúnnen niet moorden.
Nooit hebben de media verteld dat er in 
Noord-Ierland vele katholieke en pro-
testantse christenen in talloze gebeds-
groepen samen kwamen om voor hun 
verscheurde land te bidden.
Ali zei me: De ‘moslims’ die moorden, 
aanslagen plegen, zijn géén moslims.

Ze worden daarmee klaargemaakt 
voor een leven in een maatschappij 
die ze tot nu toe als bikkelhard heb-
ben ervaren. Tijdens de advent den-
ken we na over hun leven daar en het 
onze hier. We vergelijken het met an-
dere probleemsituaties in de wereld. 
We zijn dankbaar dat we hier in vrede 
mogen leven en we zamelen geld in 
voor het project in Brazilië. Voor de 
kinderen in Brazilië willen we daar-
mee een lichtpuntje zijn.

In onze kerk zien we rondom het 
kerstfeest velen samen komen. Dat 
begint al voor de kerstvakantie met 
de kinderen van de scholen, die hun 
kerstspel op voeren. Een spel met een 
verhaal, muziek en beelden. Een spel 
met een boodschap van Vrede die de 
kinderen heel goed kunnen begrijpen. 

Tijdens de vieringen van de kerstda-
gen hebben we onze kerk extra ver-
sierd, staat de grote kerststal in de 
kerk en komen we samen als gemeen-
schap, maar ook met mensen die we 
niet zoveel zien. We hebben iets te 
vieren en we trekken ons even terug 
uit de vaak niet zo vreedzame wereld. 
En samen maken we even pas op de 
plaats. 

Even ons bezinnen op wat werkelij-
ke waardevol is. Iedereen is welkom. 
Ook u bent van harte uitgenodigd.

Vieringen met Kerst
Op Kerstavond 24 december is er 
om 18.30 uur de kindergezinsviering, 
waarin het kerstverhaal wordt uitge-
beeld met een echt kerstkindje. 

Om 21.00 uur is er een plechtige 
Eucharistieviering met medewerking 
van de cantorij o.l.v. Sonja Nowee.

Kerstmorgen 25 december is de fees-
telijke kerstviering om 10.00 uur.

Op 31 december is de oudejaars-
avondviering waarin wij God wil-
len danken voor het afgelopen jaar. 
Aanvang 18.30 uur.

Vrijdag 1 januari is er een viering om 
10.00 uur, waarin we zegen vragen 
over het nieuwe jaar en waar wij el-
kaar na afloop een zalig Nieuwjaar 
wensen en een kopje koffie drinken 
met een oliebol erbij.
Zie ook www.rkdelft.nl

In de Koran staat: ‘Als je één mens 
doodt, doodt je de hele mensheid en wie 
één mens redt, redt de hele mensheid’ 
en hij zei me: ‘Ik geloof in God, ik kan 
niet moorden. Zou ik mijn eeuwig geluk 
in de waagschaal stellen door tegen God 
in te gaan?’

Wij zeggen: ‘Kijk de moslims slachten 
medemoslims, ongelovigen, joden en 
christenen af ’. Maar al die terroristen 
zijn geen moslims. Ze misbruiken de is-
lam om hun zonden te bedekken.

We spraken over onze dankbaarheid 
voor het leven. Dat het leven genade 
van God is. Elk mensenleven is kost-
baar, in Kaboel, in Bagdad, in Beirut, in 
Jeruzalem en in Parijs.  Allebei deelden 
we onze blijdschap over God. Hoe blij 
we met elkaar zijn.

Bij het weggaan heb ik hen allen de vre-
de van God toegewenst en zij mij. En Ali 
en ik hebben elkaar omhelsd. 
En nu schrijf ik: 
Niet iedereen die naar een kerk 
gaat is een christen.
Niet elke moslim is een terrorist.

In mijn flat en in mijn woning begroet 
en omhels ik een moslim, een hindoe, 
een boeddhist, een christen, een onge-
lovige. Ik ben niet superieur, omdat ik 
christen ben.

God roept mij om met al mijn mede-
mensen de liefde waarmee God mij lief-
heeft te delen.

Dáár gaat Kerst over.

God die in het kind van Bethlehem in-
cognito de aarde bezoekt. Mens onder 
mensen is. Onze onderlinge liefdeloos-
heid ervaart. En dat iemand die écht en 
oprecht liefheeft gewantrouwd wordt, 
beschuldigd van kwade bedoelingen, 
een schaamteloos proces wordt aange-
daan en de doodstraf krijgt. Maar ons 
zó liefheeft, dat hij in zijn liefde zelfs de 
dood overwint. 

Kerst en Pasen vallen op één dag. Wie 
Gods liefde in zijn of haar hart wil ont-
vangen, nodigt het kind van Betlehem 
uit in zijn of haar hart. En onze blik op 
God en op mensen verandert voorgoed.

En alleen Gods liefde is in staat het 
hardste hart te breken zodat we vrede-
stichters worden.

Gelukkige feestdagen voor alle lezers en 
lezeressen.

Peter Gerrets

Kerstfeest in de Vredeskerk
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Bouwen aan de buurt doe je samen !

De volgende Wijkkrant komt uit in maart 2016
Graag kopij inzenden vóór:

19 februari 2016
ABSOLUTE INLEVERDATUM

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

NB: tekst en afbeeldingen scheiden in aparte attachments. 

KOPIJDATUM

Back to the future…
De crisis is voorbij: de files groeien 
weer en de woningmarkt trekt weer 
aan. Na jaren van stilstand of zelfs 
teruggang groeit langzaamaan de 
werkgelegenheid en wordt er weer ge-
bouwd. “Business as usual”? Nee, er 
is wel wat veranderd de afgelopen ja-
ren. Aardig om de toekomstvoorspel-
lingen van zo’n tien jaar geleden eens 
tegen het licht te houden en na te 
gaan wat we daarvan kunnen leren.

Bouwdrift
In 2006 werd nog uitgegaan van on-
geveer 5.000 – 8.000 woningen extra 
in onze wijk! Alleen al het voormalige 
TNO-terrein zou aan 2.400 woningen 
ruimte moeten bieden. Inmiddels is 
deze verwachting flink naar beneden 
bijgesteld. In 2004 werd aangekon-
digd dat tram 19 in 2008 zou rijden 
en Technopolis zo’n 16.000 nieuwe 
arbeidsplaatsen op zou leveren waar-
door het verkeer nog met 60% zou 
groeien op de drukke doorgaande we-
gen in de buurt. Investeringen van 
vele honderden miljoenen waren 
voorzien.

En toen kwam 2008. Bouwplannen 
voor honderden woningen in de 
Botanische Tuin en elders werden – 
met succes - door bewoners en tuin-
vrienden aangevochten bij de Raad 
van State. Financiële markten stor-
ten in en beleggers in bouwplannen 
haakten af. 

Terwijl in mei 2008 de sloopvergunning 
voor het oude hoofdgebouw van de TU 
al klaar lag, brandde Bouwkunde af.

Een schone lei
In 2009 werd begonnen met een min of 
meer schone lei. BK City werd geboren, 
bouwplannen in de Botanische Tuin en 
op andere plaatsen werden geschrapt 
of aangepast. Het inzicht ontstond dat 
de Wippolder niet gebaat was met een 
grote stapel losse bouwplannen. 

Door de crisis was er ook minder haast: 
een ambitieus plan voor groen en wa-
ter, Groenblauw Delft Zuidoost, werd 
ontwikkeld. Gefaseerde en f lexibele 
planvorming was de oplossing voor de 
toekomst. Het eerste nieuwe bestem-
mingsplan werd in 2011 Pauwmolen: 
300 woningen voor starters en studen-
ten op de rand van de A13. Plantsoen 
werd gekapt, de grond bouwrijp ge-
maakt. Nu, vijf jaar later, groeien de 
wilgen er weer omdat ook dit plan niet 
haalbaar bleek.

Een symbolische brug
De Sint Sebastiaansbrug staat sym-
bool voor veel van de planvorming in 
onze buurt. Aanvankelijk leek een een-
voudige aanpassing voldoende voor de 
tram – bestuurlijk was alles al rond. 
Techniek en omgeving bleken toch 
minder mee te werken. De brug bleek 
in zeer slechte staat en de omwonen-
den waren niet gediend van knarse-
piepende trams en nog meer verkeer. 

Opnieuw kregen bewoners gelijk van 
de Raad van State en opnieuw ont-
stond jarenlange vertraging. De laatste 
planning gaat uit van 2020. Twaalf jaar 
vertraging dus. Een zigzagkoers van 
het stadsbestuur, slecht management 
en slecht luisteren naar de omgeving 
zijn zich herhalende tekortkomingen 
in het planproces. Gelukkig lijkt er de 
laatste jaren wel sprake van verbete-
ring: er wordt beter geluisterd en min-
der beloofd wat niet waargemaakt kan 
worden. Maar we zijn er dan ook nog 
lang niet.

Nieuwe bouwborden
Wie een rondgang maakt door de 
buurt ziet opvallend meer nieuwe 
bouwborden dan vijf jaar geleden: aan 
de Kanaalweg, de Stieltjesweg en de 
Schoemakerstraat staan de opvallend-
ste borden. Duwo bouwt nu door. Bij 
de ontwikkeling van deze plannen is 
gelukkig meer rekening gehouden met 
de omgeving dan in het verleden. Ook 
AM Wonen is na jarenlang wachten 
en plannen maken begonnen met de 
bouwvoorbereidingen op het TNO-
terrein. 

De voormalige TNO-kantoren die er 
nog staan (het oude hoofdkantoor) 
worden omgebouwd tot studenten-
woningen. 

Schreven we in het vorige nummer 
van de Wijkkrant nog dat direct om-
wonenden niet blij waren met nieu-
we hoogbouw bij hun achtertuin en 
bezwaar hiertegen hadden gemaakt, 
inmiddels is duidelijk dat AM en de 
gemeente het plan bijgesteld hebben. 
De hoogbouw wordt minder hoog en 
een groene bufferzone wordt zorg-
vuldig uitgewerkt.

Dus?
Een terugblik maakt duidelijk dat 
meer rekening moet worden gehou-
den met feitelijke ontwikkelingen en 
dat deze ontwikkelingen vaak on-
voorspelbaar zijn. Dure, betrekkelijk 
nieuwe kantoren worden nu voor veel 
geld omgebouwd tot woningen. Een 
meer flexibel ontwerp zou het moge-
lijk maken het gebruik aan te passen, 
ook in de toekomst. 

Bewoners die zich goed organiseren 
en kennis van zaken hebben, kunnen 
behoorlijk wat invloed hebben op de 
plannen. En plannen worden er vaak 
alleen maar beter van als deze samen 
met de buurt worden gemaakt. 

Het lijkt zo simpel, maar echt samen 
over de brug komen vergt moed en 
inzet!

En die Zwarte Pieten? Zwart als roet. 
Och, Piet zal het niet erg vinden van 
kleur te verschieten, denk ik. Liever 
dat dan mensen kwetsen. Hij kan wel 
tegen een stootje. Hij gebruikt zijn 
zak ook al jaren niet meer om stoute 
kindertjes naar Spanje te brengen, en 
heeft u wat aan hem gemerkt? Is-ie er 
chagrijnig van geworden? Dat heeft 
Piet toch goed verwerkt. 

Dat kleurtje, volgens mij, er wordt ge-
fluisterd, dat dat zijn echte kleur niet 
is. Zeg het niet tegen hem, maar in het 
echt schijnt hij wit te zijn! U heeft het 
niet van mij, maar het verhaal gaat 
dat hij ook wel eens een zij is. Ik weet 
van niks. Maar dan moet hij een ander 
kleurtje ook aan kunnen, toch, Piet? 
Als hij maar wel Piet blijft heten. 

Wat v indt u van Ware Piet? Ook 
m a k ke l i jk  i n te  v u l len bi j  a l le 
Sinterklaasliedjes in plaats van zwar-
te. Ware Piet en echte Sinterklaas. En 
Sinterklaas blijft echt Sinterklaas. 

Ik heb het niet zo op de Kerstman ziet 
u, die heet eigenlijk Santa Claus, en dat 
is Engels voor Sinterklaas. Gewoon een 
beetje na-apen, dat mag ik niet zo.

Maar het allermooiste feest is het 
Kerstfeest. Waarom? Voor wat we 
dan zingen. Daar zijn de Engelsen wel 
goed in, wat hebben die een mooie 
Kerstliederen geschreven. In en bui-
ten de kerk. The little Drummerboy, A 
White Christmas. Maar ook in de kerk, 
Away in a manger, God rest you merry 
gentlemen. 

Dat gaat ook eigenlijk over kou en 
warmte, licht en donker, wachten op de 
zomer. Maar dan niet onze zomer van 
zon en licht, maar die van God: geen 
aanslagen in Koeweit, Afghanistan en 
Parijs, meisjes die in Afrika niet bang 
hoeven te zijn om te worden ontvoerd. 

O, wat verlang ik naar die zomer...
...van Kerst. 

David Knibbe
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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.

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@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.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

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

Openingstijden
di t/m vr 10:00 - 13:00

Schoenmakerij RijnbendeSchoenmakerij Rijnbende

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

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

Vispaviljoen Lekkers uit Zee
NIEUWE HARING

€ 1,75 per stuk

Op zondag 13 december is er weer een 
gezellig Lunchcafé in De Wipmolen 
(Prof Krausstraat 71B). Dit twee-
maandelijkse Lunchcafé is vrij toe-
gankelijk voor iedereen die de zondag 
maar lang en stil vindt en best zin 
heeft in een praatje. Tegelijk kan men 
dan genieten van een (gratis) kopje 
soep, wat broodjes, salades of ander 
lekkers. 

Het Lunchcafé van 13 december heeft 
bovendien twee aantrekkelijke extra’s: 
een ‘Blikkenbazaar’ en een boeken-
markt.

De Blikkenbazaar is een oude beken-
de. Die was er vorig jaar rond deze tijd 
ook en wordt georganiseerd door de 
jeugd van wijkgemeente Immanuël. 
Wat is de bedoeling? U neemt blik-
ken, rijst, pasta, houdbaar broodbe-
leg en dergelijke mee – zoveel als u 
kunt missen. Die gaan allemaal naar 
de Voedselbank. 

Voor elk blik of pak dat u inlevert 
krijgt u een waardebon. Met die waar-
denbonnen kunt u op de bazaar al-
lemaal leuke dingen doen: mooie zelf-
gemaakte  of tweedehands spulletjes 
kopen, spelletjes doen (lege blikken 
gooien…), en zo nog wat dingen die we 
een verrassing laten zijn.

Dat is dus een win-win-situatie. U 
heeft een paar vrolijke momenten en 
de Voedselbank kan zijn voorraden 
aanvullen. 

Boekenmarkt
De boekenmarkt is nieuw en slechts 
eenmalig. Wijkgemeente Immanuël 
heeft in de loop van de jaren een enor-
me bibliotheek opgebouwd, maar lang 
niet alle boeken zijn nu nog actueel of 
nodig. 

Niettemin zitten er misschien wel boe-
ken bij die u graag zou willen hebben of 
nog een keer zou willen lezen. 
Kom daarom gezellig kijken en blade-
ren! Mochten er boeken bij zitten die u 
wilt hebben, dan mag u die meenemen, 
eventueel tegen een kleine (vrijwilli-
ge) bijdrage. Ook dit geld gaat naar een 
goed doel.

K o m o o k g e z e l l i g  n a a r  o n s 
Lunchcafé, de Blikkenbazaar en de 
boekenmarkt! 
Ook leuk voor kinderen! 

Zondag 13 december van 12-14 uur, in 
De Wipmolen (Prof. Krausstraat 71B).

Welkom! Lunchcafé Wipmolen op 
13 december wordt gezellig druk!

  Zoals het toen was, zoals het nu is 

Op de oudste foto ziet u de Delfgauwseweg vanaf de Lipkensstraat 
richting de binnenstad.
Op de hoek had kapper de Groot zijn kapperszaak. Verderop zat nog een kapper nl. 
dhr. Melief. Dit gedeelte van de Delfgauwseweg was goed voorzien van winkeliers. 
In eerdere wijkkranten met de titel “Wandeling door de Wippolder” is dit reeds be-
schreven. Deze foto zal tussen 1900 en 1920 gemaakt zijn. Het geheel doet rustig en 
dorps aan. Wat opvalt is dat er ook toen een aparte fietsstrook was gemaakt vanaf de 
Fred. Hendrikstraat tot aan de Julianalaan richting de binnenstad. De Delfgauwse-
vaart was toen nog in gebruik voor alle tuinders aan de rechterzijde vanuit Delfgauw 
en Pijnacker.
Vergelijken we dit met de foto van nu, dan zien we dat de verschillen niet zitten in 
de bouw van de panden. Deze zijn nagenoeg gelijk gebleven. Maar de kar met paard 
heeft plaats gemaakt voor de auto en de brug rechts is verdwenen. Daar is nu de toe-
gangsweg naar de opritten Den Haag, Rotterdam en Ikea. Ook hier is de scheiding 
te zien van voetpad, fietspad en hoofdrijbaan. De Delfgauwseweg is een drukke weg 
vanuit Delfgauw en Emerald en geeft de eerdergenoemde aansluiting.  Bij toeval was 
het vrij rustig toen deze foto werd gemaakt.

Tekst en foto: J.A. van den Berg

Foto van Mw. A. v.d. Sloot - Blijleven

Delfgauwseweg

Vrijwillige Sneeuwschuivers
Het doel van de Gladheidsbestrijding is vanaf je eigen voordeur samen met je bu-
ren een begaanbare looproute te schuiven. Het is dus niet zo dat van de vrijwillige 
sneeuwschuivers wordt verwacht dat zij de stoepen van hun hele straat sneeuwvrij 
maken. Wel is het goed om bepaalde gevaarlijke plekken met elkaar te delen per te-
lefoon, per e-mail of door even langs te gaan.

Haal een sneeuwschuiver. 
Kom je met je buurman/-vrouw dan krijg je een Safety hesje en/of 
Handschoenen. Vrijwillige Sneeuwschuivers kunnen een sneeuw-
schuiver afhalen of bestellen bij Wim, Riek of Leo. Vrijwilligers hoe-
ven zich niet centraal te melden, ze kunnen gewoon met hun eigen straatje beginnen. 

Contactinformatie:
Telefonisch: 06 22513362 of per email: Wim Rozendal, wcrozen@ziggo.nl 
Riek Koerts, Riekkoerts@casema.nl of Leo van der Lee, lieverlee@casema.nl
www.gladheidsbestrijdingwippolder.nl

Voor elkaar en met elkaar
niet omdat het moet, maar omdat het leuk is


