
In deze krant

19e jaargang nr. 4 december 2016

Pagina 3
Financieel verslag 2016

Pagina 5
Brand in de wijk

Pagina 11
Van kapsalon tot klaslokaal

Pagina 16
Het lege groene gebouw

Pagina 4
AED in de Wipmolen

Redactioneel

Een blik terug en vooruit

Het budget van 2016 was net 
niet voldoende. Na onze oproep 
heeft Traub Stuc het verschil 
aangezuiverd. Maar zij waren niet 
de enigen! 
Toen het bankafschrift op de mat 
viel bleek dat er ook particulieren 
hun financiële bijdrage hebben 
gestort voor 2016. 

Vooruitkijkend wordt het opnieuw 
spannend om aan voldoende 
middelen te komen in 2017. Op 
pagina 3 staat een financieel 
verslag dat die bezorgdheid met 
getallen inzichtelijk zal maken. 

Maar wij blijven optimistisch en 
zetten ons weer volledig in voor 
2017.

Deze inzet zal helaas wel 
moeten geschieden met één 
redactielid minder. Na jaren van 
samenwerking voor de Wijkkrant 
heeft Kees Graafland te kennen 
gegeven om persoonlijke redenen 
te willen stoppen als redactielid. 
Uiteraard respecteren wij zijn 
beslissing en danken Kees voor 
alles wat hij heeft gedaan als 
redactielid en voor menige hand- 
en spandiensten. 

De Wijkkrant is de laatste in 
de jaargang met het getal 19. 
Hopelijk zal maart 2017 de start 
van jaargang 20 laten zien. Maar 
voordat het zo ver is, komen eerst 
de feestdagen eraan. 

De redactie dankt iedereen voor 
zijn/haar steun, op welke wijze 
dan ook, en wenst u 
fijne kerstdagen,  
een goed uiteinde voor 2016 en 
bovenal een gezond 2017.

namens de redactie,
Johan van den Berg

In de Wijkkrant van september hebben wij u gevraagd massaal per mail te 
reageren maar jammer genoeg waren er niet zoveel reacties. 
Dus vragen wij u om op een andere manier te reageren en dat is door mee te 
helpen de Wijkkrant te behouden voor 2017 en liefst nog daarna. 

Begin oktober is de bouw gestart van 
de eerste huizen in de Klinkerbuurt 1 
van Schoemaker Plantage. Dat is ge-
vierd met een feestelijke eerste paal. 
Een heel mooi moment na de lange 
voorbereidingstijd die dit plan heeft 
gekend. 

Het gaat goed met de verkoop van de 
huizen in de nieuwe woonbuurt. Hoog 
tijd voor vervolg. Vanaf 16 december 
t/m 15 janauri kan je alvast een voor-
proefje krijgen van de nieuwste nul-op-
de-meter huizen in Klinkerbuurt 2. 
Bij elke fase die opgeleverd wordt, 
wordt ook een stuk park aangelegd. 
Dus je woont gelijk in een gezellig 
buurtje!

De bouw van Schoemaker Plantage is gestart!

De duurzaamste buurt van Delft
Een ander pluspunt van de huizen is 
het hoge afwerkingsniveau en natuur-
lijk het feit dat elk huis in Schoemaker 
Plantage net zoveel energie opwekt als 
je verbruikt (bij normaal gebruik uiter-
aard). Gedurende de periode 17 decem-
ber t/m 15 januari zijn wij elke dag 
geopend. 

We ont vangen  j e  g ra a g  in  de 
Schoemakerloods om je alles over het 
plan en de huizen te vertellen. 

Schaatsbaan nieuws
Wij hebben een leuk nieuwtje!
Schoemaker Plantage wordt de nieuwe locatie én de nieuwe hoofdsponsor van de 
Delftse schaatsbaan. 
De schaatsbaan staat van 17 december t/m 15 januari. Dankzij de grotere ruimte 
kan organisator Nota Bene helemaal los met haar ideeën. Denk aan een glij-ijs-
baan, een kinderkrabbelbaan en een apart deel voor allerlei ijssporten zoals cur-
ling, broomball en eisstockschiessen. 
Bij zoveel meer dan een schaatsbaan hoort ook een nieuwe naam: ‘Winters Delft’. 

Het team van Schoemaker Plantage 

wenst je een sfeervolle decembermaand!
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Het geheim van de buurt

Luister goed 
Dat is wel eens anders geweest. Zo’n tien tot 
vijftien jaar geleden bestonden er grootse plan-
nen waarin de oude TU gebouwen grotendeels 
gesloopt zouden worden voor duizenden nieu-
we woningen. Trouwe lezers van de Wippolder 
Wijkkrant weten dat het anders gelopen is. 
Bewonersprotesten en juridische procedures 
gooiden roet in het eten, de crisis deed de rest. 

Sinds een jaar of twee lijkt het tij gekeerd. 
Ontwikkelaars hebben weer kapitaal, de wo-
ningmarkt trekt weer aan. En vooral, er wordt 
meer rekening gehouden met wensen van be-
woners. De vraag bepaalt meer dan vroeger 
wat er gebouwd wordt, zie de plannen voor de 
Schoemakerplantage van AM Wonen. 
Maar er wordt ook meer geluisterd naar omwo-
nenden. Nog niet altijd en ook niet altijd van 
harte, maar toch… ook dat is wel eens anders 
geweest.

Voor TU Noord wordt een nieuwe visie ontwik-
keld. Aanleiding is de gewenste transformatie 
van Gele Scheikunde en Biotechnologie. Het 
grote verschil met 2003 is dat toen één ambiti-
eus masterplan werd gemaakt om alle project-
ontwikkelaars de ruimte te geven, met inbe-
grip van appartementen in het oudste deel van 
de Botanische Tuin. In groen, water en andere 
openbare voorzieningen werd niet geïnvesteerd. 

Het harde oordeel in 2009 van de bestuursrech-
ter leidde tot nieuwe inzichten, ook bij de poli-
tiek, dat er meer aandacht moet zijn voor onder 
andere groen. Vanaf dat moment is samen met 
bewoners, ontwikkelaars zoals Duwo en TU ge-
werkt aan bijstelling van de bouwplannen en 
meer ruimte voor groen en water.

Inspraak of aandeel
Inspraak aan het begin en tussentijds werkt 
beter dan alleen aan het einde. Wettelijk mag ie-
dereen wat van een plan vinden als het besluit er 
over genomen gaat worden. Dan is het meestal 
te laat en gebeurt er niets met de inspraak, tot 
grote frustratie van bewoners. Dat is niet alleen 
in onze buurt zo, maar in het hele land. 

Nederland heeft heel veel wetten en regels over 
ruimtelijke ordening, bouwen en milieu. Zo veel 
dat plannenmakers en omwonenden door de 
bomen het bos niet meer zien. En omdat in-
spraak vooraf vaak ontbreekt, volgen juridi-
sche procedures waar altijd tenminste een partij 
ongelukkig door wordt. Al geruime tijd wordt 
daarom gewerkt aan één grote nieuwe wet, de 
Omgevingswet, die in 2019 in moet gaan. 

De wet moet meer ruimte bieden voor initia-
tieven, met minder gedetailleerde regels. Maar 
tegelijkertijd moet de omgeving – bewoners, 
bedrijven en andere belanghebbenden, ook wel 

Het gaat weer goed met de economie: de files groeien elke dag en er wordt weer gebouwd. Ook 
in en rond TU Noord wordt volop gebouwd. Aan de Kanaalweg en de Schoemakerstraat bij de 
Stieltjesweg verrijzen meer dan duizend woningen voor studenten. Na meer dan tien jaar braak 
te hebben gelegen wordt het voormalige TNO-terrein ontwikkeld tot een woonbuurt. Eindelijk. 
De TU heeft de gebouwen van Gele Scheikunde aan de Julianalaan verlaten. Het gebouw voor 
Biotechnologie aan de Julianalaan, naast de ingang van de Botanische Tuin, wordt herontwikkeld 
voor bedrijven.

aandeelhouders of ‘stakeholders’ – meer invloed 
krijgen op de totstandkoming en de uitwerking 
van de plannen. Een werkelijk aandeel hebben 
dus. 

Wat moet het zijn: invloed, inspraak, betrok-
kenheid, participatie, meedoen, co-creatie, sa-
menwerking? De gemeente Delft is op zoek bij 
burgers en organisaties hoe deze invloed vanuit 
de omgeving er uit moet zien. Wat is het geheim 
van succesvolle participatie?

De Belangenvereniging TU Noord is al ruim 
dertien jaar actief op allerlei manieren. Door in 
te spreken bij plannen, door te lobbyen bij po-
litieke partijen, de raad of de wethouder. Door 
de publiciteit te zoeken en actie te voeren. Door 
samen te werken met andere belangenorganisa-
ties. En ook door juridische procedures te voe-
ren, op dit moment bijvoorbeeld tegen het tou-
ringcarparkeren in het Zuidplantsoen. 

Maar ook door samen met ambtenaren en ont-
wikkelaars het gesprek aan te gaan over de plan-
nen en daar eigen kennis en ideeën in te bren-
gen. Met wisselend succes lukt dat de ene keer 
beter dan de andere keer.

Groenblauw voorbeeld
Eén van de betere voorbeelden voor samen-
werken met succes is het plan Delft Zuidoost 
Groenblauw waarin ontwikkelaars, gemeente 
en bewoners samen hebben gewerkt aan een 
integraal plan voor groen en waterberging in 
de wijk. Bij onder andere de herinrichting van 
de Rotterdamseweg, de Schoemakerstraat en 
een deel van het Zuidplantsoen zijn allerlei 
maatregelen uit dit plan inmiddels uitgevoerd. 
Gedurende enkele jaren is er een ‘stakeholder-
overleg’ geweest met bewoners, gemeente en 
ontwikkelaars. 

De praktijk, in de afgelopen jaren, heeft laten 
zien dat een beperkt aantal bewoners hier tijd in 
wil stoppen. Bewoners zijn geen ontwikkelaars, 
de resultaten laten soms lang op zich wachten of 
komen in het geheel niet, of de maatregelen zijn 
te ver weg van de eigen directe woonomgeving. 
Bij een plan met rechtstreekse nadelen voor de 
buurt ontstaat meestal wel grote betrokkenheid. 
NIMBY: Not in my backyard of als eigentijdse 
variant NIVEA (Niet In Voor- En Achtertuin) is 
de houding die omwonenden vaak wordt verwe-
ten door ontwikkelaars of gemeente. 

Een onterecht verwijt, want niemand wil wel de 
lasten, maar niet de lusten van een plan direct 
bij de eigen woning. Het is dus de kunst om niet 
alleen de lasten te beperken, maar om tegelijker-
tijd de lusten te vergroten: bewoners moeten er 
ook baat bij hebben. 
In de zoektocht met gemeente en ontwikkelaars 
brengen wij onze kennis en ervaring in die wij 

met vallen en opstaan hebben opgedaan. Dat 
doen we in de hoop dat de gemeente – en ont-
wikkelaars – structureel en beter rekening gaan 
houden met bewoners. 

Over de resultaten van deze gesprekken hou-
den we u op de hoogte, bijvoorbeeld via de 
website www.tunoord.nl en Wijkkrant, maar 
nog liever via directe betrokkenheid, gewoon 
door zelf mee te praten zoals we dat al met een 
aantal bewoners doen bij het maken van de 
Ontwikkelingsvisie TU Noord. 

Hoe meer actieve bewoners, hoe groter onze in-
vloed op een beter resultaat voor iedereen. Het 
geheim van succesvolle participatie? Gewoon 
meedoen!

Groenblauw maatregel Zuidplantsoen

Nieuwbouw Kanaalweg 
(foto Duwo / Cepezed architecten)

Nieuwbouw Stieltjesweg / hoek Schoemakerstraat 
(foto RoosRos Architecten)
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Bankstand op 1-12-2016 € 2.854,68 +/+
Bij: betalingen onderweg € 150,00
  ---------------
 € 3.004,68 +/+
Af: te verwachte bankkosten € 35,00
Af: drukken december krant € 1.399,28
  --------------- 
Nog te besteden 1 januari 2017 € 1.570,40 +/+
Af: kosten voor 2017 - 4 kranten - € 6.350,00
  ---------------
Nadelig saldo voor 2017 € 4.779,60 -/-
  =========

Wat is de Wippolderkrant 
zonder vrijwilligers?

Fam. J.C. v.d. Meer
Dhr. v.d. Lee
Fam. Mergeler
Dhr. Rozendal
Mevr. L. v.d. Plas
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

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.

Onze dank gaat ook naar de sponsors en iedereen die de Wijkkrant financieel heeft 
ondersteund, waardoor het mogelijk was om voor het tweede jaar de Wijkkrant te laten 
drukken en te verzorgen. Wij zijn al die vrijwilligers en professionals zeer erkentelijk. 

Ook danken we de medewerkers op onze uitdeelplaatsen, waarvandaan men de krant 
mee kan nemen alsmede alle onderstaande bezorgers (in willekeurige volgorde) die in weer 
en wind met pakken kranten op stap gaan om ze bij u door de brievenbus te stoppen. 

Voor 2017 wensen wij u allen een goed en vooral een gezond jaar toe.
Mogen wij in het jaar 2017 weer op u rekenen?

Last but not least dank aan mijn mederedactieleden en de vormgever.

J.A. van den Berg

Mevr. van Staalduinen
Fam v.d. Berg
Mevr. Verhaaren
Mevr. van Akkeren
Mevr. v.d. Pas
Mevr. v.d. Meer (2)
Mevr. de Groen sr.
Mevr. Kloosterman

VISPAVILJOEN LEKKER UIT ZEE
Nassaulaan 18-a Delft

Tel: 015 - 25 666 74
Openingstijden

di t/m vr. 11.00 t/m 18.30 uur
zaterdag 10.00 t/m 14.00 uur

Het zal u niet ontgaan zijn dat wij als redactie onze uiterste best moeten doen om 
het financieren van de Wijkkrant mogelijk te maken. Maar wij kunnen niet zonder 
de hulp van onze lezers en andere geïnteresseerden.

Dus vragen wij u opnieuw om mee te helpen aan ons plan ter behoud van de 
Wijkkrant

Wat vragen wij?
Als u ook vindt dat de krant in 2017 en daarna moet blijven bestaan, bent u dan 
bereid om een donatie te storten op onze bankrekening?
Als wij voldoende geld ontvangen, kunnen wij verder. Is dat niet het geval, dan 
wordt editie maart 2017 de laatste te verschijnen krant.
In de krant van maart laten wij u weten wat wij op dat moment aan donaties en 
toezeggingen hebben ontvangen. Is dat niet voldoende om door te gaan, dan krijgt 
ieder zijn of haar geld terug, na aftrek van de kosten tot en met maart 2017..

Helpt u ons weer de 
wijkkrant te behouden ?

Financieel verslag 2016
en

Budget voor 2017

Wij hebben voor 2017 nog een bedrag van € 4.779,60 nodig.

Dit lijkt misschien een groot bedrag maar als dat verdeeld zou worden  
over alle lezers -lees oplage 4 x 5400 exemplaren- dan zou dat neerkomen  

op slechts € 0,87 per persoon per jaar! (4.779,60 : 5500 = 0,87)

Doet u ook mee? 
Stort dan uw bijdrage op banknummer: NL67 INGB 0006 506 738, 
ten name van Wijkkrant WIPPOLDER

Onze dank alvast voor uw bijdrage !

namens de redactie, Johan van den Berg

De Wijkkrant Wippolder zoekt

VRIJWILLIGERS
1) Redactielid die de vacature van Kees Graafland kan innemen
Voor een omschrijving van de werkzaamheden, mail ons op onderstaand adres.

2) Hulp bij het bezorgen van de Wijkkrant bij de bezorgers

De werkzaamheden: vier keer per jaar assisteren bij het rijden naar de bezorgers om 
daar de kranten af te geven. Vanaf het depot duurt dat ongeveer 2 uur per keer.
De werkzaamheden zijn meestal ’s middags. Tillen en dragen mag geen problemen 
opleveren. Bovengenoemde is op basis van vrijwilligheid.

Graag zien wij uw mailtje tegemoet op wijkkrantwippolder@gmail.com 
Dan nemen wij met u contact op.

Alvast dank namens de redactie

Slaap, Dromen en Nachtmerries
Heb je in de nacht last van nachtmerries of levendige dromen? Zo intens, 
dat je er helemaal weer bij bent. Of kan je je de droom juist niet herinne-
ren maar wordt je wel onrustig van een sfeer of gevoel uit die droom? Of 
je bent bang dat iets weer gaat gebeuren. En heb je er last van omdat je de 
dag erna moe bent. Of juist sneller boos bent vanwege je vermoeidheid.

Volgens psycholoog Paula Koolmees, werkzaam in gezondheidscentrum 
Wippolder, is het normaal om dit soms mee te maken. Tijdens de slaap 
verwerken we allerlei indrukken van de dag. Tijdens de slaap is het nor-
maal om te dromen, dit doen we tijdens de REM slaap. Maar mocht 
dit iedere nacht zo zijn of zo vaak dat je er last van hebt en het je leven 
overneemt dan is het verstandig om te overwegen bij een psycholoog in 
behandeling te gaan. 

Het kan zijn dat je last hebt van angsten of stress. Of dat je eraan toe 
bent om dingen uit het verleden te verwerken. Of omdat je gewoon weer 
wilt slapen. Want slaap is erg belangrijk om te kunnen functioneren in je 
studie, je werk of je dagelijks bestaan. 

Wil je meer weten of wil je een afspraak 
maken? Eindelijk eens iemand die luistert en 
professioneel is? 
Ik ben Paula Koolmees, Psycholoog, en je 
kunt mij bereiken op 06 - 40 059 080 of 
via info@psycholoogkoolmees.nl. 

Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij 
mij terecht. 
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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

GEEN KERSTMARKT IN DE BOTANISCHE TUIN

Er is dit jaar geen Kerstmarkt in de Botanische tuin. 
Wel zal de tuin feestelijk worden aangekleed met versierde kerstbomen en verlichting.

Spreekwoord
Hutje bij mutje leggen

Een hutje is een ouderwets woord voor 
boodschappenmand, maar wat een mutje is, blijft 
onduidelijk. Het is waarschijnlijk toegevoegd voor 
het rijm. 

Wie hutje bij mutje legt, schraapt alles wat hij 
heeft bij elkaar om iets te kunnen bekostigen.

Bron: Ed van Eeden

GA MAAR ZITTEN...
Wat is de bedoeling van het buitenzetten van je bankstel? 
Ga maar zitten, thee en koffie zijn hier gratis? Of een vorm van “opgeruimd staat 
netjes” binnenshuis en buitenshuis zoekt een ander het maar uit?

Bel de gemeente Delft, 14015 en regel zelf het opruimen van je rommel. Het wordt 
dan netjes voor je deur weggehaald. 

Tekst en Foto: J.A. van den Berg

Elk jaar krijgen zo’n 30.000 mensen 
in Nederland een hartstilstand. Dan 
is snelle hulp geboden, want al na 6 
minuten zonder zuurstof beginnen de 
hersens af te sterven. Via een elektri-
sche schok op de borst kan het hart van 
de patient vaak weer op gang worden 
geholpen. 
Om de elektrische schok te kunnen toe-
dienen is een apparaat nodig, een Auto-
matische Externe Defibrillator (AED).

Sinds 16 november hangt zo’n AED 
apparaat aan de muur van het vrijetijds-
centrum Wipmolen bij de ingang aan 
de Oudemansstraat. Het apparaat werd 
die dag officieel in gebruik genomen in 
bijzijn van onze nieuwe burgemeester 
Marja Bijsterveldt, die benadrukte dat 
ze het initiatief van animatie vrijwil-
liger Marcel Mattijssen van City-AED 
van harte ondersteunt.

Snelle hulp bij een hartstilstand

Zijn plan is om een fijnmazig netwerk 
van AED apparaten in Delft te organi-
seren in samenwerking met bedrijven 
en particulieren, zodat overal in Delft 
binnen 6 minuten hulp kan worden ge-
boden. Er zijn al naar schatting zo’n 100 
AED’s in Delft bij bedrijven en instel-
lingen, maar om een volledige dekking 
te hebben denkt Marcel Mattijssen aan 
165 AED’s.

City-AED is een initiatief van Stichting AED 
Platform Nederland. Dit onafhankelijke platform 
heeft de City-AED ontwikkeld, speciaal bedoeld 
voor openbaar gebruik. Stichting AED Platform 
Nederland regelt de financiering, plaatsing en het 
beheer van de City-AED’s. In elke woonwijk en in 
elke gemeente kunnen City AED’s geplaatst wor-
den. Meer informatie op www.city-aed.nl

De Wippolder kent inmiddels een nieuwe traditie in de Lichtpuntjes van Wippolder. 
Een knusse Kerstmarkt waar je alle zintuigen kunt laten genieten op vrijdagavond 
23 december tussen 17.00 en 21.00 uur op het Nassauplein in de Wippolder.

De naam zegt het al, de ‘Lichtpuntjes 
van Wippolder’ (ondernemers uit de 
wijk) zullen deze avond een stand 
vullen met leuke artikelen. Geïnitieerd 
dóór ondernemers en vóór bewoners. 
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: Lichtpuntjes van Wippolder!

De Lichtpuntjes van Wippolder
Dé Kerstmarkt voor het hele gezin!

Voor de kleine kids zal er een echte 
opblaasbare Winterse Sleebaan staan, 
onder begeleiding van ‘Olaf’ uit Frozen. 
Daar kunnen ze hun energie goed kwijt! 

Dit jaar zal de Kerstman, vergezeld door 
zijn kerstelfjes, zorgen voor een heus 
sfeervol kerstmuziekje. Uiteraard wordt 
iedereen op de rode loper ontvangen 
door de levende Kerstboom en kunnen 
de liefhebbers van lekkernijen en 
hebbe-dingetjes een rondje langs de 
kramen lopen. 

Dit jaar zal de Lichtpuntjes van 
Wippolder alweer voor de 4e keer op rij 
plaats vinden en van een echte traditie 
is inmiddels dan ook wel sprake. 
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Thuisarts.nl door: Dr. G. Damen

LEKKER UIT ZEE

Dagelijks vers gebakken 
HEEK Lekkerbekjes zonder graat

€ 2,00 per stuk, 3 voor € 5,00

Wat is het verhaal
Onderzoekers van de Universiteit 
Leiden (LUMC) en het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG) 
hebben onderzoek gedaan naar 
het gebruik van deze website en 
een verband gelegd met het aantal 
contacten met de huisarts. 

In een periode van 6 jaar hebben zij 
gekeken naar het aantal telefoontjes 
en consulten bij de huisarts. 
Halverwege die periode ging de 
website van start. 

Nu blijkt dat het aantal telefoontjes 
en consulten sindsdien met 12 % 
is afgenomen. Dat zijn er 8 miljoen 
per jaar. 
Conclusie: betrouwbare e-health 
(zorg via internet) is effectief om 
zelfredzaamheid te vergroten 

Goed nieuws voor fietsers
Eerst was er het slechte nieuws.

De fietstunnel die jaren de 
mogelijkheid gaf om op snelle wijze 
van de Wippolder in het Voorhof 
te komen, werd door de bouw van 
de treintunnel meerdere malen 
veranderd en dat leverde niet 
bepaald verbeteringen op.
Twee steile trappen noodzaakten 
de fietser met het rijwiel te gaan 
sjouwen, of om te rijden via de 
Westlandseweg of de Kruithuisweg. 

Maar nu is er het goede nieuws.
Fietsers kunnen deze route voortaan zonder obstakels nemen, want deze loopt nu 
gewoon rechtdoor, zonder tunnel of trappen.

Minder goed nieuws voor fietsers
Prof. Telderslaan
Bijgaande foto laat duidelijk zien dat er wat fout kan gaan als je met je fiets, 

brommer of scooter bij nat, glad of 
donker weer net even verkeerd langs 
de putdeksel rijdt.

Wie is dan verantwoordelijk? 
Dat lijkt mij duidelijk. Is het dat ook 
voor de gemeente Delft? 
We hopen dat die dit via de 
Wijkkrant zal vernemen. En hopelijk 
volgen er dan direct maatregelen…

Teksten en foto’s: J.A. van den Berg

en helpt om het gebruik van de 
gezondheidszorg te verminderen in 
tijden van toenemende kosten van de 
zorg.

Wat hebben we er aan
Thuisarts.nl is in 2012 gelanceerd op 
initiatief van het NHG. De website is 
onafhankelijk en wetenschappelijk 
verantwoord. U kunt er informatie 
vinden over gezondheid en allerlei 
ziekten. Er wordt gebruik gemaakt 
van een zoekfunctie of letterbalk om 
snel bij het gewenste onderwerp te 
komen.
Informatie wordt steeds in duidelijke 
taal met behulp van plaatjes en soms 
filmpjes aangeboden. 

Huisartsen, waaronder ikzelf, 
gebruiken de website vaak tijdens of 
na het consult om zaken inzichtelijk 

te maken of om dingen thuis nog eens 
na te laten lezen. 

Hoe te gebruiken
Gebruik de website bij niet al te 
ingewikkelde kwalen om te kijken 
of u zelf de oorzaak van uw klachten 
kunt achterhalen en tot een oplossing 
kunt komen. 

Lees wat de mogelijkheden zijn en wat 
uw huisarts voor u kan doen. 

Lees na een telefoontje of consult 
op de praktijk wat er besproken is of 
maak gebruik van één van de links 
voor meer achtergrondinformatie. 

Als u er niet uitkomt: bel uw huisarts! 

Bij twijfel: overleg met de praktijk.

 Wacht niet te lang als uw klachten 
niet over gaan. De website vervangt 
niet het contact met uw huisarts of 
doktersassistente.

Toegevoegde waarde
Mijn conclusie is dat thuisarts.
nl een goede aanvulling is op de 
bestaande zorg. Maar het doel 
moet zijn om de zorg en zelfzorg 
te verbeteren. Dat daarmee op 
de kosten van de zorg mogelijk 
bespaard kan worden is een mooie 
bijkomstigheid. Dat laatste moet 
overigens nog wel bewezen worden.

Gijs Damen

Vaste lezers van deze rubriek is het misschien opgevallen dat ik vaak aan het eind van mijn verhaal verwijs naar een website: www.thuisarts.nl. 
Deze keer begin ik er juist mee omdat de website onlangs in het nieuws was. De NOS kopt: Website leidt tot miljoenen minder consulten bij de huisarts.

Brand in de wijk

Donderdag 17 november aan het eind 
van de ochtend was er veel lawaai van 
sirenes in de wijk. Wat bleek? Een leeg-
staand pand van TNO op het voorma-
lige Zuidpolderterrein stond in brand. 
Dit gaf gelijk herinneringen aan de 
brand bij Bouwkunde in de TU-wijk op 
13 mei 2008.

Aanvankelijk leek het mee te vallen. Er 
was veel rook. Maar na het middaguur 
kwamen er vlammen uit het gebouw en 
werd de brand opgeschaald naar ‘zeer 
grote brand’.

De brandweer, aangesterkt met korpsen 
uit de omgeving Delft, was met groot 
materieel aanwezig. Toen bleek dat er 
niemand in het gebouw aanwezig was, 
besloot men het gebouw gecontroleerd 
uit te laten branden. Er ontstond een 
behoorlijke rookontwikkeling. De wind 
stond gunstig voor wat betreft de pro-
fessorenbuurt. 
Alleen de studentenflat aan de Prof. 
Evertslaan kreeg de volle laag rook 
tegen de gevel aan. De aanwezige stu-
denten kregen het dringende advies de 
flat te verlaten. 

De rook ging over de A13 richting Eme-
rald. De A13 had over een afstand van 

Op het voormalige TNO Zuidpolder terrein

zo’n 200 meter last van de rook, die 
geregeld pikzwart was. De aanwezige 
matrixborden op de A13 gaven een 
snelheid van 70 km per uur aan.

De brand werd van buitenaf bestreden, 
mede gelet op de veiligheid van de 
brandweerlieden. Tijdens de brand werd 
tot in de wijde omtrek een harde dreun 
waargenomen, toen een muur van zo’n 
12/13 bij 20/22 meter uit het gebouw 
knalde.

Hetzelfde gebouw, waar vroeger bots-
proeven met auto’s werden gedaan, 
heeft vorig jaar ook al een keer in brand 
gestaan. Het staat zeker al zo’n tien jaar 
leeg.

Later werd bekend dat de brand is ver-
oorzaakt door brandstichting. De poli-
tie heeft twee jongeren aangehouden.

Tekst en foto’s: J.A. van den Berg
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Bouwberichten Foto’s en tekst J.A. van den Berg.
Tenzij anders vermeld of via de plaatselijke media
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Stieltjesweg
Foto A laat de vorderingen zien van 
de hoogbouw voor 665 studenteneen-
heden in de 23 verdiepingen tellende 
woontoren.

Zicht naar de Nieuwelaan
Foto B laat zien dat de bouw van de Parel 
aan de Schie is voltooid. Nu de bladeren 
bijna van de bomen zijn verdwenen, is te 
zien dat de eerste bewoners inmiddels zijn 
gehuisvest.

Julianalaan 67
Foto C laat zien welk gebouw dit is. Er staan nu bouwhekken voor en een paar bouwke-
ten. De te verrichten werkzaamheden hebben te maken met asbest.
Foto D toont het lage, witte gebouw dat is vastgebouwd aan het oude. Dit lage gebouw 
zal gesloopt worden. Wat met de vrije ruimte gaat gebeuren is nog niet helemaal duide-
lijk. Als alle werkzaamheden achter de rug zijn, zal het gebouw een functie krijgen voor 
kleine ondernemers die daar ruimtes kunnen huren.

hoofdingang van het voormalige congresgebouw van DUWO. 
Foto G toont de bouwactiviteiten naast deze hoofdingang, waar de 
nodige huisvesting wordt gerealiseerd. 
Foto H toont de achterzijde van de Kanaalweg. Hier is een stuk oud- en 
nieuwbouw tegen elkaar geplaatst waarin het nieuwe kantoor van 
DUWO gaat komen. 
Foto I toont de binnenzijde van de linkervleugel van het gebouw. In 
deze vleugel wordt hard gewerkt. Volgens de aanwezige werklieden is 
dat deel eind november bedrijfsklaar. 
Foto J toont het voormalige gebouw voor Technische Natuurkunde dat 
grotendeels aan de buitenkant onder handen genomen wordt. Momen-
teel is men druk bezig de binnenzijde bewoonbaar te maken. 
Foto’s K, L en M tonen de moderne uitstraling van het nieuwe kantoor 
van DUWO. 
Foto N toont de werkzaamheden gezien richting Kanaalweg.

Kanaalweg 
Aan de Kanaalweg wordt hard 
gewerkt om het International 
Student House eind 2016/begin 
2017 operationeel te krijgen. 
(foto’s E t/m N).
Foto E toont wat er aan de Ka-
naalweg wordt gerealiseerd. 
Foto F toont de glazen voorgevel 
van de hoofdingang van het 
gebouw. Voorheen was hier de 

Michiel de Ruyterweg
Foto O toont de afrondende werkzaamheden aan de riolering ter hoogte van de Mijnbouwstraat. 
Foto P laat hetzelfde zien nabij de Piet Heinstraat. Volgens de aanwezige werklieden zijn de werk-
zaamheden bijna klaar en kan er een andere indeling worden gemaakt voor het verkeer naar de Mijn-
bouwstraat. Ook het fietspad wordt weer aangepast. De werkzaamheden worden nu verplaatst naar de Julianalaan en de Mijnbouwstraat. Zodra de St. Sebastiaansbrug wordt 
vervangen, gaan de rioolwerkzaamheden verder vanaf de Mijnbouwstraat dwars over de Michiel de Ruyterweg naar de nieuwbouw achter het oude ketelhuis. 

Julianalaan
Foto Q toont de materialen en 
het begin van de rioolwerk-
zaamheden aan de Julianalaan 
richting Rotterdamseweg.

Julianalaan hoek 
Maerten Trompstraat 
Foto R toont hotel Juliana, dat 
volledig wordt gemoderniseerd.

Delftzicht Engelsestraat
Foto’s S, T en U tonen de afrondende werkzaamheden richting centrum, Voorhof en 
Rotterdam aan de bovenzijde van de treintunnelbuizen die door de stad lopen.

Technopolis
Foto V toont de 
laatste herin-
neringen aan de 
nieuwbouw van 
TNW (Technische 
Natuurweten-
schappen). 

Foto X toont de 
oprijlaan die toe-
gang geeft tot de 
TNW-nieuwbouw 
en de aanwezige 
parkeergarage.

Foto W biedt 
zicht op TNW, 
gezien vanaf 
Vliegtuigbouw. 
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De Cornelius Musiusschool

Halloween
Op vrijdag 28 oktober was er 
door de ouderraad een speurtocht 
georganiseerd in de wijk in het 
teken van Halloween.
Voor sommige kinderen was het erg 
spannend, voor anderen kon het 
nog wel spannender!

International Primary Curriculum
Op de Cornelis 
Musius zijn we gestart 
met thematisch 
werken in de vakken 
aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur, 

creativiteit, techniek en het gebruik 
van ITC daarbij. 

Hiervoor is de methode 
International Primary Curriculum 
(IPC) ingevoerd op de Musius.
De achterliggende gedachte is 
dat we in de ochtenduren de 
basisvakken blijven geven, zodat 
er een goede ondergrond is. In de 
middag, bij de lessen van IPC, kan 
dan het geleerde toegepast worden. 
Het wordt dan voor de kinderen nog 
meer duidelijk waarom ze bepaalde 
dingen moeten leren. 
Meer info op: www.ipc-nederland.nl

We gaan ervan uit dat de 
kinderen door deze werkwijze 
meer gemotiveerd raken en dat 
de resultaten op verschillende 
gebieden zullen verbeteren.

De thema’s die gekozen zijn: groep 
3 en 4 speelgoed, groep 5 en 6 
chocola en groep 7 en 8 Nederland 
Waterland. De kleuters werken 
aan het thema ‘Het is feest in huis’ 
In de komende periode kunt u de 
resultaten op de IPCwanden in de 
groepen zien. Loopt u dus eens 
binnen! 
We sluiten deze periode af met een 
presentatie op vrijdag 16 december.

Kerstfeest
De Kerstwerkgroep is nog de 
puntjes op de i aan het zetten. De 
viering in de kerk, het kerstdiner en 
de kerstmarkt zullen ongetwijfeld 
weer voor een sfeervol Kerstfeest 
zorgen.

‘De Vindplaats’
In de Vindplaats, de bieb in de 
school, worden er ook andere 
activiteiten omtrent lezen en 
boeken aangeboden: Voorlezen voor 
kleuters, theaterlezen voor oudere 

kinderen, ‘ouders bij de les! op 
woensdag voor ouders.

De eerste serie Theaterlezen is 
net afgesloten. In kleine groepjes 
worden er boeken gelezen waarbij 
ieder zijn eigen ‘rol’ leest. Na 
zo’n week of 6 is er een gezellige 
afsluiting waarbij de kinderen vol 
trots laten horen wat ze geleerd 
hebben. 

Er was weer aardig wat 
belangstelling! Wat deden ze het 
goed! Je kon wel horen dat ze goed 
geoefend hadden.

Bent u op zoek naar een 
basisschool? Maak dan vrijblijvend 
een afspraak voor een informatief 
gesprek en een rondleiding op onze 
school. 

U kunt ook onze site bekijken: www.
cornelismusius.nl

Cornelis Musiusschool
Marja Bocxe, directeur
Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft 
Tel. 015-2568365
www.cornelismusius.nl
cornelismusius@laurentiusstichting.nl

De leerlingenraad
Al enige jaren is er op de Cornelis Musiusschool een leerlingenraad.
Deze leerlingenraad wordt gekozen door de kinderen in de groepen 5 t/m 8. 
Zij vertegenwoordigen de leerlingen in het overleg met de directeur, en helpen 
met het organiseren van activiteiten op school. 
Leerlingenraad 2016-2017: Dylan, Mert, Salma en Toeba.

Professor Schoemakerplantage 
Foto’s CC, DD, EE tonen de beginfase van de bouw van de Klinkerbuurt aan deze plantage.
Foto FF toont de plaats waar mogelijk de schaatsbaan komt, vanaf half december tot half januari 2017. Deze vervangt de schaatsbaan 
die jarenlang op de Beestenmarkt was. Dat zal een strop zijn voor de horeca en omliggende middenstanders van de Beestenmarkt.

Foto’s Y en Z tonen de vergevorderde bouw aan de buitenkant van de Protonenkli-
niek. Dit gebouw is moeilijk te fotograferen door de veiligheidsmaatregelen. Het 
zal nog zeker een jaar duren eer het klaar is.

Rotterdamseweg en de Molengraafsingel
Foto AA toont de Rotterdamseweg waar Yes begonnen is. Het is nu volledig ge-
sloopt. De grond wordt klaar gemaakt voor mogelijk een andere bestemming. 
Foto BB aan de Molengraafsingel toont het hoge nieuwe gebouw, de tweede uit-
breiding van Yes, die nu geheel is afgerond.

Zo viert 
weer 

Sint Maarten

Het wordt langzaam aan een traditie. 
Zo Kinderopvang aan de Julianalaan 
organiseert jaarlijks de St Maarten 
optocht. Vrijdag 11 november was het 
weer zover. Na een heerlijke maaltijd 
op de opvang zijn de kinderen in een 
stoet langs alle deuren gegaan. Met hun 
mooie, zelf gemaakte lampionnen in de 
hand zongen 
ze weer uit 
volle borst. 
Wat was het 
leuk!

Het is een 
fantastische 
ervaring voor 
de kleintjes. 
Zingen en 
dan beloond 
worden met 
wat lekkers! 

Ook was het dit jaar weer fantastisch 
om te beleven hoe enthousiast de 
buurtbewoners uit Wippolder mee 
deden, hartelijk bedankt buren! 

Volgend jaar weer, we kijken er nu al naar 
uit!
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Buurtonderneming
Onder de Schie

www.onderdeschie.nl

Maandagavond van 20.00 tot 22.00u.
Kosten per avond € 3 (in één keer te vol-
doen).
Docent: Fon van Oosterhout, tel. 06 244 
989 44  fon.oosterhout@ziggo.nl

Tekenen & Schilderen (voor ieder niveau)
Voor iedereen die het avontuur aan wil 
gaan en 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 / 10 lessen, incl. materiaal
Woensdagavond, 19.30 tot 22.00 uur
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com 
Tel. 06 46551286

Blei dat ik klij
Creatieve kleiclub die elke dinsdagochtend 
bij elkaar komt.
Dinsdagochtend, 9.30 tot 12.00 uur
kosten: € 90 voor 8 lessen
Docent: Juul Camps
juulcamps@gmail.com 
Tel. 06 44168037

Keramiek ‘’de Rode scherf”
Op maandagavond en woensdagavond 
geeft Noëlle Lamers keramiekles1.
Keramiek is net even iets anders dan 
beeldhouwen. Het onderscheidt zich 
door het feit dat er alleen met klei 
wordt gewerkt en dat er een glazuurlaag 
overheen zit.
Er zijn 6 draaischijven waarop cursisten 
kunnen pottenbakken (zit op dit moment vol!).
Daarnaast is er plek voor 4 
handvormers (hier is nog plek).
Op de entresol staan rekken waar de 
cursisten het werk kunnen drogen en 2 
pottenbakkersovens.
1 kijk eens op haar website: www.derode-scherf.nl 

Voor beginners en gevorderden zijn er
jaarcursussen van 36 lessen (sept t/m 
mei cursusprijs € 575 excl. materiaal)
en kennismakingscursussen (10 lessen, 
€ 200 incl. materiaal).

Ook is het mogelijk om in de weekenden 
workshops te doen, evt. met lunch.
Denk aan moeder/dochterdag, 
vrijgezellenparty, teambuilding.
(max. 10 pers., € 65 per uur ongeacht hoeveel 
mensen meedoen. Lunch € 10 p.p. extra)

Voor verdere informatie en eventuele 
voorwaarden kunt u mailen naar:
info@de-rode-scherf.nl

Yoga onder de Schie
Dinsdagavond, 20.00 tot 21.00 uur
Hatha-/ Raja- Yoga (rek/ strek, massage, 
adem- en ontspannings-oefeningen).
Er worden verschillende vormen 
van Yoga beoefend, die allen tot 
doel hebben je fysiek en mentaal te 
sterken en verder te ontwikkelen. Van 
de Yoga-oefeningen gaan heilzame 
werkingen uit en ze brengen meer 
evenwicht tussen je fysieke-, denk- en 
bewustzijns-wereld. Je zult meer meer 
tot rust komen, je grenzen leren kennen 
en een bewuster leven leiden. 

Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan” 
Om de week is er 
op donderdag in 
de centrale ruimte 

‘’Schuif ’s aan”. Chef-kok Leo en zijn 
team koken een heerlijk driegangen 
menu voor €5. De drankjes zijn daarbij 
niet inbegrepen. 
Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom en 
om 18.00 gaan we aan tafel. 
Zin om eens gezellig mee te tafelen? 
Dan kunt u zich aanmelden via de mail 
bij Leo via e-mail: lee@casema.nl

Koffieochtenden
Iedere vrijdag van 9.30 tot 12.00 staat 
er een lekker kopje koffie klaar en 
komen buurtbewoners samen om bij 
te kletsen. De koffie kost € 1.

Onze Bibliotheek “Boek in 
Beweging”.
Onze prachtige nieuwe 
bibliotheekkast is weer terug van 
weggeweest en gevuld met diverse 
boeken. Voor iedereen zit er wat 
bij en er zijn zelfs luisterboeken 
beschikbaar. Het lenen is gratis en 
hoeft niet genoteerd te worden. Er zijn 
ook geen regels over de duur van het 
lenen. U mag ook een boek ruilen in 
het geval dat u een boek wilt houden. 
Het doel is dat de boeken in beweging 
zijn en zoveel mogelijk mensen er van 
kunnen genieten. Regelmatig worden 
er boeken bij ons ingeleverd hiervoor 
onze dank.

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

De yogalessen zijn niet zwaar, 
geschikt voor iedereen en worden 
begeleid door rustgevende muziek.
Draag loszittende kleding, kom 
tijdig de les binnen en neem een 
badhanddoek en matje mee. Kussens 
zijn aanwezig en een proefles is altijd 
mogelijk (kosten €5,-).

Kosten: 10 lessen voor € 50.
Docent: Allan van de Graaff
Info: 06-30749349 of of 
allanvandegraaff@gmail.com

Groepsles Oefentherapie Cesar
Dinsdag of vrijdag van 10.30 - 11.30
Door: Thea Heesakkers Oefentherapeut 
Cesar
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. 
Kosten: € 9 per les (12 lessen voor € 100)
Info: 06-27127154 of 
theaheesakkers@hetnet.nl
www.theaheesakkers.nl
www.vvocm.nl

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 tot 11.30 uur.
Docent: Maria Wensveen 
m.wensveen@stanislascollege.nl 

Streetdance
Het belangrijkste is dat kinderen 
plezier hebben in een veilige en 
open sfeer waar ze zichzelf kunnen 
en durven zijn en samen met 
leeftijdgenootjes leren genieten van 
dansen en bewegen.
De danslessen worden alleen op 
vrijdag geven en duren een uur. 
Ouders en leerlingen kunnen 10 
minuten van tevoren wachten in de 
grote en gezellige centrale ruimte.

Lestijd  Leeftijdsgroep
16.00 – 17.00 uur 7-10 jaar
17.00 – 18.00 uur 11-14 jaar
Docent: babette van der Veen 
Email: babette_vdv@hotmail.com
Tel: 06-34416716

Samen afvallen
Docent: Stefania Usai 
(EatBetter, www.eatbetter.nl)

Je hoeft niet in je eentje de uitdaging 
van het afvallen aan te gaan. Samen 
ben je sterker! In groepsverband leer je 
samen wat een goed voedingspatroon 
is en hoe je met moeilijke situaties 
omgaat, je steunt elkaar en je deelt met 
elkaar informatie en tips.

Opbouw:
- individuele intake van ca. 30 minuten
- 8 wekelijkse bijeenkomsten van
 1 of 2 uur (duur afhankelijk van het aantal 
 deelnemers).

De afgelopen tijd zijn er in het buurthuis een aantal nieuwe cursussen bij gekomen. 
Ook worden er veel kleine verjaardagsfeesten,vergaderingen, kookworkshops, 
etentjes en babyshowers bij ons gedaan. Nu alle ruimtes gerenoveerd zijn zijn 
er nog meer mogelijkheden. Zo is de centrale 
ruimte/kookcafé ideaal voor een feestje of om 
met een grotere groep te koken. De grote zaal 
biedt genoeg ruimte voor sport en bewegingsac-
tiviteiten en grote groepen en is sinds kort voor-
zien van een spiegelwand die daarbij goed van 
pas komt. Er valt bij het buurthuis dus genoeg 
te doen en te organiseren. Natuurlijk wel onder 
de voorwaarde dat de activiteiten geen overlast 
voor de buurt bezorgen.

De buurtbibliotheek is weer helemaal terug van weg ge-
weest en de boeken hebben een mooie plek gekregen in de 
gang. Hieronder staat een activiteitenoverzicht van alle 
activiteiten die er bij ons plaatsvinden.
Wilt u ook gebruik maken van een van onze ruimtes dan 
kunt u mailen naar onderdeschie@gmail.com of bellen, op 
dinsdag of donderdag tussen 8.30 en 18.00 uur, naar de 
beheerder Channa Degreef tel: 06-83222583. 
Het buurthuis is te vinden op de Rotterdamseweg 51. Het gebouw ligt op een plein 
achter de straat en is dus niet direct zichtbaar. Maar het is een prachtige verscholen 
plek met er om heen een leuk speelplein voor het jongere publiek.

Overzicht activiteitenaanbod

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.

Voor informatie:
www.gladheidsbestrijdingwippolder.nl
Of bel 06-22513362 of 
nog liever 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 zitten nu in het vijfde seizoen 
en u vindt vast gemakkelijk aansluiting. 
Doe eens gratis met een repetitie mee om 
het te proberen! Zet een stap naar zing-
plezier! Het is gezellig hier!
(NB: Mogelijk is er een wachtlijst voor vrouwen!  
Informeer even.)

Kok Leo 
en zijn team
bij Schuif ‘s aan

de centrale ruimte

buurtbibliotheek
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Buurtplatform 
OnzeWippolder 
Afgelopen 22 september werd het 
online dorpsplein ‘Onze Wippolder’ 
feestelijk gelanceerd. Dit werd met een 
druk op de knop gedaan door niemand 
minder dan onze eigen burgemeester, 
die speciaal voor deze gelegenheid een 
bezoekje bracht aan de Wippolder. 

Nadat zij, de wethouder en andere 
aanwezigen hadden gesproken en 
de buurtverbinders felicitaties en 
een presentje in ontvangst hadden 
genomen, barstte het feest los. 

Er was muziek, een springkussen, 
popcorn en suikerspinnen voor de 
kinderen, roofvogels en noem maar 
op. De grote hoeveelheid bewoners 
en ondernemers die de lancering 
bezochten maakten het feest compleet. 

Nieuwsgierig geworden naar het online 
dorpsplein? Neem een kijkje op www.
onzewippolder.nl en schrijf je in! 
Onze Wippolder is er voor en door 
iedereen uit de wijk.

Tekst: Onze Wippolder. 
Foto J.A. van den Berg.

Tijdens deze bijeenkomsten krijg je 
feedback, instructies, voorlichting, 
tips, recepten, en antwoord op al je 
vragen over voeding en gewicht.
Kosten: euro 90,- , incl. voorlichtings-
materiaal, recepten, weekmenu’s etc.
Aantal deelnemers: min. 4 - max. 8
Startdatum, dag en tijdstip: worden 
in overleg met de deelnemers bepaald, 
zodra er 4 aanmeldingen zijn.

Gezonder eten voor iedereen
Docent: Stefania Usai 
(EatBetter, www.eatbetter.nl)

Hoe lees ik etiketten als ik bood-
schappen doe? Wat zijn e-nummers? 
Waarom houden we van ijs en koekjes, 
van chips en worstjes? Is honing beter 
dan tafelsuiker? Is stevia beter dan 
aspartaam? Kan ik beter in boter of in 
olijfolie bakken? Of in maïsolie? Hoe 
krijg ik mijn kind aan de groenten? Is 
appelstroop wel goed voor hem? Ofte-
wel: Gezonder eten, hoe doe je dat? 

Een verrassende reis in de wereld van 
voeding in vier workshops:
- Weet je wat je koopt?
 Gezond eten begint bij de boodschappen

- Suiker, zout, vet: 
 feiten en (marketing)fabels
- De nieuwe Schijf van Vijf: 
 een modernere kijk op voeding
- Kinderen en voeding:
 over snacks, sapjes en moeilijke eters.

Kosten: Per workshop € 8,- 
Alle vier workshops: € 30 (in 1 keer voldoen)
Startdatum, dag en tijdstip: worden 
in overleg met de deelnemers bepaald, 
zodra er voldoende aanmeldingen zijn.
Interesse in een of meer workshops? 

Meer informatie? 
Neem contact op met Stefania: 
06-14916026 of info@eatbetter.nl

Yoga 
DO-IN Yoga baseert zich op de energie-
stroom in het lichaam, aan de hand van 
de meridianenleer vanuit de Shiatsu.
Het is een systeem van bewegingen om 
het energiepeil in je lichaam te reguleren. 
Het ontgift je lichaam, helpt spierspan-
ning te verminderen en zorgt voor men-
tale rust. Door geregeld deze vorm van 
Yoga te beoefenen, kom je beter in je vel te 
zitten. DO-IN Yoga bestaat uit bewegin-
gen en strekkingen om goed in je lichaam 

VERHUUR VAN RUIMTES
Er is plaats voor cursussen, recepties, 
kinderpartijtjes, kookworkshops, 
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 
opnemen met het buurthuis, stuur een 
mail naar: onderdeschie@gmail.com 

We danken de sponsoren van  
St. 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

te komen. Je leert bewuster te voelen 
hoe de energiestroom in je lichaam loopt. 
Door soepel te bewegen en te strekken, 
activeer je het zelfhelend vermogen van je 
lichaam. DO-IN Yoga is een laagdrempe-
lige vorm van Yoga, is voor iedereen toe-
gankelijk en kent, door middel van deze 
eenvoudige strekkingen, een groot effect 
van ontspanning en je echt in het lijf 
kunnen voelen. Omdat men vaak onder 
stress toch moet presteren, is dit even een 
moment uit het hoofd komen, zodat men 
zich beter leert te ontspannen en daarna 
beter in je vel zit, om de dagelijkse gang 
van zaken te kunnen vervolgen.

Een serie Yoga lessen bestaat uit zeven 
lessen en kost € 65. 
Een losse les kan ook en kost € 10.
Woensdag van 10-11 uur in de grote Zaal
Schrijf je nu in! 
Docent: Nathalie de Vreede
Contact: n.devreede@outlook.com 
find@innerpeace-foryou.com

Chakra Zingen 
Door: Yvonne van Gameren
Wanneer: Woensdagavond om de week 
van 19.30 tot 21.30 in de cursusruimte
Contact: yvonne@unlimitedvoice.nl

Nieuws van de Prins Mauritsschool

Naast de dagelijkse lessen worden er veel leerzame en vooral ook leuke dingen georganiseerd op de Prins Mauritsschool. 

schoolzwemwedstrijden

 de nieuwe directeur, 
Patrick Vogelaar

Begin september konden de 
kinderen weer genieten van een 
dagje uit: het schoolreisje. De 
kinderen van groep 1 en 2 zijn 
een dagje naar speeltuin de Kievit 
geweest. De groepen 3 en 4 gingen 
naar Plaswijckpark en de groepen 5, 
6, 7 en 8 zijn naar Drievliet geweest. 
Een leuke en gezellige dag uit met 
de bus!

Dit jaar hebben tien kinderen 
voor het eerst meegedaan met de 
schoolzwemwedstrijden. In 
totaal deden ongeveer 200 kinderen 
mee. De school is op de vierde plaats 
geëindigd en de kinderen hebben 
heel wat medailles gewonnen.

In de maand oktober is het tijd 
voor de kinderboekenweken. 
Het thema dit jaar was: ‘Vertel nog 
eens’. Kinderboekenschrijfster (en 
juf op onze school) Margriet de 
Graaf heeft in een aantal klassen 
over haar boeken verteld. In alle 
groepen zijn we bezig geweest met 
en rondom boeken, waarbij boeken 
over opa’s en oma’s en hoe het 
vroeger was, centraal stonden. Ook 
zijn er echte opa’s en oma’s komen 

voorlezen uit het favoriete boek van 
hun jeugd, en hebben zij verteld 
over hoe het was toen zij klein 
waren!

Op 31 oktober kwam één van de 
Mad Science professoren op school 
om een spetterende Science show 
te geven. Kinderen van groep 3 
t/m 8 kunnen sindsdien meedoen 
aan de naschoolse wetenschap- en 
techniekcursus.

Op woensdag 9 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. Het doel is 
om kinderen bewust te maken van 
een goed ontbijt en goede voeding. 
Met dank aan de COOP voor de 
levering!
Bij die COOP kunnen ook 
weer DOEKOE-punten worden 
ingezameld voor speelmateriaal 
voor de school. Op dit moment is de 
actie nog in volle gang. We hebben 
opnieuw een leuke samenwerking 
met de COOP, de supermarkt aan de 
overkant.

Tenslotte hebben de leerlingen van 
de beide groepen 8 hun best gedaan 
voor de Kruidnotenactie ZOA. 
Met de opbrengst van €2.007,00 
kan ZOA 70 Syrische gezinnen 
die gevlucht zijn, dekens voor de 
koude winter geven. Zo vergeten de 
kinderen ook hun naaste in nood 
niet.

Na de herfstvakantie heeft de Prins 
Mauritsschool in de persoon van de 
heer Patrick Vogelaar een nieuwe 
directeur gekregen.

Heeft u een kind dat binnenkort 
naar de basisschool gaat? 
Maak eens een afspraak voor een 
rondleiding en een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek . Ook eerder 
bent u al van harte welkom.

Alle activiteiten vind u op onze website: 
www.prinsmauritsschool.nl.
Prins Mauritsschool
Nassaulaan 54, 2628 GJ Delft
T. 015-2568251
M: jvreugdenhil@prinsmauritsschool.nl 
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Laat ik om een indruk te geven een 
willekeurig vriendinnenclubje ne-
men, waar schrijfster toevallig deel 
van uitmaakt. Daar is S. uit Oost-
Duitsland, opgegroeid onder de 
schaduw van de Stasi. 
M. en L. komen beiden uit Rusland. 
Dan is er L. uit Zwitserland, C. uit 
Frankrijk; beiden trouwden met een 
Canadees. Dan is er A. uit Honga-
rije, C. en nog een C. uit Engeland, 
nog een C. maar dan uit India, S. uit 
Frankrijk en ondergetekende dus uit 
Nederland. Van de Canadezen zijn 
L., J., en J. Engelstalig, en C. en nog 
een C. uit de Franstalige provincie 
Québec.

Een rondje door de buurt van 
schrijfster levert de volgende nati-
onaliteiten op: buren overkant uit 
Polen, buren ernaast van Canada, 
buren daarnaast uit Engeland, bu-
ren rechts naast ons uit Nederland 
(hij) en Engeland (zij), buren daar-
naast uit Libanon, buren links van 
ons van Canada, buren daarnaast 
uit Frankrijk (hij) en België (zij), bu-
ren links tegenover ons van Canada, 
buurman achter ons uit India. 

Loopt schrijfster met haar hond, 
dan komt ze regelmatig K. en haar 
hondje tegen, uit Engeland. Of I., 
afkomstig uit Polen. Of J. met haar 
leuke spaniel, uit Nederland. De 
hondenoppas is van Amerikaanse 
ouders die ook in de buurt wonen, er 
is nog een stel uit Argentinië, en ga 
zo maar door.

Gaan we naar de school van schrijf-
sters jongste dochter, dan zien we 
voornamelijk zwartharige hoofdjes. 
Het blonde haar is duidelijk in de 
minderheid. De meeste zwarthari-
gen komen uit China. 

De school is niet representatief 
voor Ottawa; het betreft een zoge-
naamde IB-school (International 
Baccalaureate), waar slimme kinde-
ren zich massaal voor aanmelden, 
waarna de school de ondankbare 
taak heeft om uit die honderden en 
honderden aanmeldingen slechts 
een beperkt aantal gelukkigen te se-
lecteren. En al die kinderen hebben 
hetzelfde doel: slagen met mooie cij-
fers, zodat ze daarna naar een goede 
universiteit kunnen om een mooie 
studie te beginnen, die vervolgens 
moet leiden tot een mooie baan.

Canada’s immigranten komen uit 
alle windstreken, van alle continen-
ten. Hoewel Amerikaanse, Engelse 
en Franse immigranten nog altijd de 
hoofdmoot vormen, zijn voorheen 
sterke stromen als de Nederlandse 
goeddeels opgedroogd en vervangen 
door import uit met name Azië. 
Vanzelfsprekend trekken Fransta-
lige nieuwkomers vooral naar Qué-
bec. Deze mensen komen niet alleen 
uit Frankrijk, maar ook uit voorma-
lig Franse koloniën. Haïtianen zijn 
er ook veel; zij zijn in groten getale 
Canada binnengestroomd na de 
zware aardbeving in 2010.

Hoewel Canadezen het liefst zien 
dat immigranten zich vestigen op 
het platteland, doen de meesten 
precies wat de meeste Canadezen 
ook doen: naar de grote steden trek-
ken. Daar zijn immers de meeste ba-
nen. Toronto’s bevolking (grofweg 
zes miljoen) bestaat voor ongeveer 
de helft uit lieden die niet in Canada 
zijn geboren. En in de voorsteden 
van Toronto wordt dat aantal nog 
groter. 

Schrijfster ontmoette Bilal, zoon 
van Indiase immigranten, wie het 
was gelukt om, na een tussenstop in 
Kenya en Tanzania, Canada binnen 
te komen en in Mississauga, een van 
Toronto’s voorsteden, een nieuw 
leven op te bouwen. Hij verwoordde 
zijn stad als volgt: “Mississauga 
bestaat uit eenvormige wijken met 
dezelfde types grijze huizen. In al dat 
grijs woont een bonte verzameling we-
reldburgers, die niets liever willen dan 
Canadees zijn. Dus doen ze wat Cana-
dezen ook doen: ze trekken saaie kleren 
aan, gaan naar saaie banen, waarna ze 
weer terugkeren naar hun saaie huizen 
in hun saaie wijken.”

In deze context doet het kleurige 
logo voor Canada’s 150e verjaardag 
volgend jaar opmerkelijk aan. Het 
is een veelkleurig esdoornblad, het 
blad dat ook de Canadese vlag siert.
De punten stellen de provincies en 
territoria voor, het kleurige repre-
senteert multiculti Canada.

Botsen al deze culturen niet? Is er 
discriminatie van minderheden? 
Natuurlijk zijn er problemen met 
samenleven in Canada. Het is niet 
altijd makkelijk om met elkaar door 
één deur te gaan. Maar het scheelt 
wel dat er zoveel eerste generatie-
nieuwelingen zijn. Men raakt daar-
door gewend aan confrontaties met 
andere opvattingen over kernzaken 
als politiek, religie of maatschappij.

Verder leren Canadezen van kleins 
af aan beleefd te zijn en respect te 
hebben voor de ander. Scholen heb-
ben strenge pestprotocollen; bij de 
minste verdenking van pesten of 
discriminatie wordt direct ingegre-
pen. Al in de middelbare schooljaren 
zijn uitwisselingen met buiten-
landse scholen gebruikelijk. Univer-
siteiten tellen niet mee als ze geen 
“student exchange programs” kun-
nen aanbieden, die de mogelijkheid 
bieden om een half jaar of langer 
aan een universiteit in den vreemde 
te studeren. 

Of het een recept is dat oude naties, 
met lange wortels en ingesleten 
gebruiken, kunnen overnemen van 
het piepjonge Canada, staat te be-
zien. 
Maar het is het proberen waard.

J. Struyk

THE CANADA CONNECTION

Was de schrijfster dezes vorige keer nog in Lunenburg aan de oostkust van Canada, inmiddels is ze teruggekeerd naar haar 
thuisbasis in Ottawa, Canada’s hoofdstad van dit multiculturele land. Want dat is een van Canada’s karakteristieken: de hele 
wereld woont hier om de hoek. 

Dit was deel 2 van The Canada Connection. Voor reacties kunt u schrijven naar de Wijkkrant

MULTICULTI CANADA

SeniorWeb Leercentrum Delft
SeniorWeb Leercentrum Delft voor Cursussen, Workshops en Spreekuren voor PC, Laptop, IPAD, Tablet, voor Iphone, Smartphone of SeniorenTelefoon.

Een aanrader is de Workshop Digitaal 
op Pad om te ontdekken wat u over 
DELFT kunt vinden. 
Ook het vinden van passende zorg of 
hulp, in en om het huis, kan online 
gevonden en geregeld worden. In 
samenwerking met de zorgcoöperatie 
WIJZELF wordt de Workshop: Hoe dat 
te regelen georganiseerd. 

Windows 10 is al weer een jaar actief. 
Werkt u er al mee? Heeft u er vragen 
over, komt u onverwachte dingen tegen 
waar u niet uitkomt? In de Basiscursus 
Windows 10 laten we zien wat er 
veranderd is en leert u door gebruik te 
maken van Apps er uw eigen de weg in 
te vinden. 

Heeft u een IPAD, een Tablet? Is het 
nieuw voor u of werkt u er al mee, 
maar blijven er vragen? We geven 
verschillende cursussen en workshops. 

Op onze Spreekuren kunt u terecht als 
u geen passende workshop of cursus 
vindt, maar persoonlijk advies of 
individuele hulp nodig heeft.

Elke 2de dinsdag van 10.00 – 12.00 
uur en elke 4de zaterdag van 13.00 – 
15.00 uur van de maand organiseert 
SeniorWeb Delft de Spreekuren 
Digitale Huiskamer in samenwerking 
met DOK DELFT Centrum, Vesteplein 
100, Delft. Neem uw eigen apparaat 
mee. 

Heeft u dat niet, dan kunt u ook 
gebruik maken van de apparatuur 
van de Digitale Huiskamer. Op alle 
spreekuren is gratis Wi-Fi aanwezig. 

De bijzondere speekuren in ons 
Leercentrum in de Wipmolen zijn volop 
in ontwikkeling. 

Meer weten? Informatie hierover en 
over onze cursussen en workshops 
zijn te vinden op onze website http://
delft.seniorweb.nl/cursussen of via 
telefoonnummer 06 - 519 193 03. 

Ook in 2017 bent u welkom bij al onze 
digitale activiteiten in Leercentrum De 
Wipmolen, Prof. Krausstraat 71b, 2628 
JR Delft en bij de Spreekuren Digitale 
Huiskamer in de Centrale Bibliotheek 
DOK DELFT. 

De Overheid wil minder papier gaan 
gebruiken. Online allerhande zaken 
opzoeken en regelen. Je kunt er bijna 
niet meer omheen. Bij de Workshop 
Digitale Overheid helpen wij u op weg 
zodat u vanachter uw PC, Laptop, 
Tablet of IPAD thuis veel kunt vinden 
en veilig het internet op kunt. U zult 
verbaasd zijn als u ziet wat er allemaal 
aan informatie te vinden is, maar ook 
hoe leuk het is. 
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Loop eens binnen!
Stichting VTV organiseert al vele jaren diverse activiteiten voor mensen met een 
beperking. Deze vinden plaats in ons eigen vrijetijdscentrum de Wipmolen en op an-
dere locaties in Delft en omstreken. Denk hierbij aan zumba, koken, houtbewerking, 
muziekmiddagen en in de vakanties zijn er speciale vakantieactiviteiten.

Loopt u weleens langs het pand en bent u benieuwd naar wat wij allemaal doen? 
Loop dan gerust eens even naar binnen. We informeren u graag over onze stichting.

Momenteel zijn we ook op zoek naar een aantal vrijwilligers voor o.a. darten/poo-
len, vervoer, schaken en computerclub. Sluiten deze vacatures niet aan bij uw inte-
resses? Ook bij andere activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers.

Wil je meer weten over het VTV of ben je geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij het 
VTV? Neem dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

Groetjes van het VTV Team

Contactgegevens:
De Wipmolen
Prof. Krausstraat 71b, Delft
015-2618648
www.stichtingvtv.nl
vtvdelft@vtvzhn.nl

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

De vorige opgave:
In de Wijkkrant van september zag 
u een afbeelding van een dakdeel 
voorzien van een klok en een bel, te 
zien op de Nassaulaan op de Prins 
Mauritsschool.

Het bleek dit keer niet zo moeilijk te 
zijn want er kwamen heel wat juiste 
oplossingen binnen, zodat er weer 
geloot moest worden. Na loting werd 

mevrouw E. Bos de winnaar. Proficiat met de waardebon van € 15,00 die ter 
beschikking werd gesteld door de COOP aan de Nassaulaan.

Nieuwe opgave:
Ook nu is er weer gekozen voor een 
gevel; daar zijn er immers veel van in 
de wijk. Een goed oplettende bewoner 
of passant in de wijk zal vast wel eens 
omhoog hebben gekeken en de gevel 
gezien hebben. 

Hint: de gevel is geen eenling.

Wij vragen u ons te laten weten in welke straat deze gevel is en hoeveel gelijke 
gevels er zijn. Neem uw fototoestel mee en zoeken maar. 

Stuur uw oplossing voor 18 februari 2017 per mail naar ons mailadres: 
wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer de oplossing in de brievenbus van 
het redactieadres zoals vermeld in de colofon.
Ook nu wordt door de COOP een waardebon van € 15,00 ter beschikking 
gesteld. Onze dank aan de COOP hiervoor.

Succes met de zoektocht,
Redactie

LEKKER UIT ZEE
HOLLANDSE NIEUWE HARING

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

In de jaren voor en na de oorlog was 
kapsalon De Groot een bloeiend bedrijf. 
Eigenaar Hans de Groot senior: “De luxe 
kapperszaak had aparte cabines voor Da-
mes en Heeren. Gemengd contact tijdens 
knip- of scheerbeurt was namelijk niet de 
bedoeling in die tijd. In de oorlog liepen de 
zaken slecht. Vrijwel niemand had meer 
geld voor een bezoek aan de kapper. 

Bovendien werd mijn vader opgeroepen om 
te gaan werken voor de Duitsers. Om die 
reden heeft hij nog benauwde uurtjes onder 
de planken vloer van het woongedeelte 
doorgebracht.”

Van kapsalon tot klaslokaal
Huiswerkbegeleiding in de Wippolder

Decennialang konden de bewoners van de Wippolder er terecht voor al hun haarza-
ken. Kapsalon De Groot op de hoek van de Willem de Zwijgerstraat en de Juliana-
laan was een begrip in Delft. In januari van dit jaar sloot De Groot Coiffures na 86 
jaar haar deuren. Door een grondige verbouwing onderging de zaak een metamor-
fose. De kapsalon werd omgetoverd tot Studielab015, een instituut voor huiswerk-
begeleiding , bijles en studiecoaching. 

Nu zitten er leerlingen te blokken in 
de voormalige kapperszaak. Eigena-
resse Marleen Derksen is dolblij met de 
mooie locatie: “Bij Studielab015 werken 
betrokken en deskundige huiswerkbe-
geleiders, die leerlingen enthousiast 
ondersteunen bij het effectief plannen 
van hun huiswerk. Hier ligt de nadruk 
op motivatie en zelfstandigheid. In ons 
mooie gerenoveerde pand heerst een 
warme en ontspannen sfeer. Er is veel 
persoonlijke aandacht en tijd voor hu-
mor of een goed gesprek. 
En ja… onze heerlijke tosti’s krijg je er 
gratis bij.”

Kijk voor meer informatie op de website www.studielab015.nl

Zaterdag 17 december 2016
Van 18:30-21:00 uur

KERSTMARKT
VTV DELFT

In Vrijetijdscentrum 
de Wipmolen

Prof. Krausstraat 71b, Delft

Toegang is gratis

Wat is er allemaal te doen op de kerstmarkt?
Diverse kramen met kerstspullen, lekkere kerstversnaperingen 
(tegen betaling), kerstworkshop (deelname kind € 5, volwassene €7,50), 
kerstmuziek en nog veel meer.

Voor wie?
Iedereen! Kinderen, ouderen, omwonenden, 
vrijwilligers, mensen met en zonder beperking.

Twijfel niet en kom gezellig langs!

Voor meer informatie:
vtvdelft@vtvzhn.nl
015-2618648
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 Zoals het toen was, zoals het nu is 

Jaffalaan hoek Michiel de Ruyterweg

Op deze foto ziet u de oude situatie 
die enige uitleg nodig heeft voor wie 
daar niet bekend mee is.

Vroeger stopte de Michiel de Ruy-
terweg daar waar nu de Mekelweg 
begint. Op het terrein waar nu Stud 
Uitzendbureau, voorheen de ABN-
AMRO bank, is gevestigd, liep het 
grondgebied van de TH (nu TU) 

door. Daar stonden meerdere houten gebouwen die gebruikt werden als col-
legezalen en in een ervan meen ik dat het Rekencentrum was gevestigd. Bij 
het betreden van het terrein kwam men bij een portiersloge.

Het gebouw dat u op de foto ziet, werd later gebruikt door de Hervormde Ge-
meenschap Wippolder als kerk. Achter dit gebouw ziet u een stukje braaklig-
gende grond. Daar was en is de ingang van de algemene begraafplaats Jaffa. 

Toen alles daar op de schop ging en de houten gebouwen plaats moesten ma-
ken voor de aanleg van de Mekelweg en uitbreiding van de TH-nieuwbouw, is 
de Hervormde Gemeenschap verhuisd in 1956 naar de Maranatha-kerk in de 
Charlotte de Bourbonstraat. In 2000 is de kerk gesloten en in 2001 werd deze 
door brand verwoest en vervolgens afgebroken. 

Jaren later is er een appartementen-
gebouw voor in de plaats gekomen.

Op deze foto ziet u de huidige situ-
atie, die geen verdere uitleg nodig 
zal hebben. De grote kastanjebomen 
worden nog altijd node gemist.

Foto’s en tekst: J.A. van den Berg

Bij Humanitas Home-Start+ kan je een opvoedmaatje zijn als steuntje in 
de rug voor gezinnen. Suzanne was een jaar lang vrijwilliger. Ze is moeder 
en een vriendelijke persoonlijkheid, ze heeft begrip voor mensen waar het 
even niet zo goed mee gaat en dat betekende veel voor het gezin waar ze 
steun aan gaf. Bij haar is het besef groter geworden dat het belangrijk is in 
het leven dat er iemand is waar je jezelf mag zijn en waar je hulp aan mag 
vragen. Dat is volgens haar wat Home-Start betekent voor gezinnen. Ook 
ontdekte ze dat moeders soms veel meemaken en hun situatie uitzichtloos 
kan zijn maar dat ze dan toch met kracht doorgaan voor de kinderen.

Suzanne heeft een baan gevonden en dat maakt dat ze stopt als vrijwilliger 
bij Home-Start. Ze woonde bijeenkomsten bij Humanitas Home-
Start bij waar ze andere vrijwilligers ontmoette en er werd geleerd van 
elkaars ervaringen. Daarnaast was het fijn dat ze begeleiding kreeg van 
coördinatoren en ze op hen terug kon vallen. 

Wat hield het opvoedmaatje zijn in? Ze was een luisterend oor, gaf advies als 
de moeder daarom vroeg, ze bood vriendschap en gezelligheid en ze oefende 
met moeder met naar buiten gaan. Deze moeder durft nu weer naar buiten 
te gaan. 

Wat bood het vrijwilligerswerk jou Suzanne? 
“Het is heel mooi om te zien dat de Home-Start moeder sterker is geworden en ze 
de touwtjes veel meer in handen heeft gekregen. Ik ben blij dat ik dit een jaar lang 
gedaan heb en iemand er baat bij heeft gehad. Het gaf mij voldoening en ik ging 
elke week met plezier naar haar toe. Het gaf mijn leven ook afwisseling.”

Als het jou ook aanspreekt en je hebt wekelijks tijd in je hart en je agenda 
om dit vrijwilligerswerk te doen, dan komen we graag met je in contact.
Humanitas nodigt je uit om contact op te nemen met onze coördinator Ina 
Gebuijs van Home-Start+ Delft Rijswijk: 06 124 610 90
of te e-mailen naar home-start.delft-rijswijk@humanitas.nl. 

Voor meer informatie kan je ook kijken op de website www.home-start.nl of 
www.humanitasdelft.nl. 

Reiskosten worden vergoed. Indien er voldoende aanmeldingen zijn start er weer een training. 
Bij Humanitas kan je ook vrijwilligerswerk doen bij de thuisadministratie, Gezinsnetwerk+, 
Rouw en Verlies of bij Maatjes projecten voor ouderen: zie www.humanitasdelft.nl 

Help een gezin weer vertrouwen in het 
opvoeden te krijgen

er wachten gezinnen op zo’n steuntje in de rug

Sinds september dit jaar organiseert 
Delft voor Elkaar in samenwerking 
met Sportief Plan, het Oranjefonds en 
sv Wippolder een seniorenactiviteit: 
Bewegen valt Goed. 
Na het daverende succes van de (nog 
actieve) 1e groep, begint de 2e groep 
ook meer omvang te krijgen. 

Onder professionele begeleiding van 
Donald Hessing, beweegcoach van 
Sportief Plan, wordt er een uur lang 
bewogen. 

Met meerdere individuele oefeningen 
en samenwerkingsoefeningen is het 
naast gezond, ook erg gezellig. 

Ben je geïnteresseerd? Kom dan snel 
eens langs en neem een gratis proefles!

Waar? sv Wippolder
 Rijksstraatweg 9
 2628 GZ, Delft

Wanneer? Elke donderdag 
 van 14.00-15.00

Kosten? Proefles gratis
 Strippenkaart (5 lessen) € 10

Meer info? Bel of mail buurtsportcoach 
Tim Heemskerk
Tel: 06 53 60 99 51
Mail: t.heemskerk@se-haaglanden.nl

sv Wippolder thuisbasis 
voor senioren beweeggroep
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Fysiotherapie
Delft-Oost

Hoofdpijn Daarnaast kan ondersteunend aan 
deze therapieën bijvoorbeeld massage 
toegepast worden om de spierspanning 
in de nek/schouders te verminderen of 
haptonomie om te leren hoe er minder 
spanning kan opgebouwd worden.

Cervicogene hoofdpijn 
Cervicogene hoofdpijn ontstaat in 
gelijktijdige relatie met de nekklachten. 
De hoofdpijn verbetert of verdwijnt 
in samenhang met verbetering of 
verdwijnen van de nekklachten. 
De beweeglijkheid van de nek is 
verminderd en bewegingen van 
de nek verergeren de hoofdpijn. 
Wetenschappelijk onderzoek laat 
zien dat een combinatie van manuele 
therapie en oefentherapie van de 
nekspieren leidt tot vermindering van 
pijn, nekpijn en beperkingen in de nek. 

Medicatie afhankelijke hoofdpijn
Kan ontstaan door het langdurig 
gebruik (langer dan 3 maanden) van te 
veel pijnstillers. Alle pijnstillers kunnen 
medicatie afhankelijke hoofdpijn geven. 
De enige behandeling die voor deze 
vorm van hoofdpijn helpt is stoppen 
met het gebruik van deze medicatie. 
Overleg altijd eerst met uw huisarts 

voordat u stopt met het slikken van de 
medicatie. 

Clusterhoofdpijn
Deze vorm van hoofdpijn komt het 
minst voor. Het treedt op in aanvallen 
die gemiddeld 5-180 minuten duurt. 
De pijn zit aan een zijde van het hoofd. 
De pijn wordt als heftige, snijdende 
doorborende pijn ervaren. Deze 
hoofdpijn wordt behandeld middels 
medicatie.

Mocht u zich nu herkennen in één 
van deze hoofdpijn vormen en bent 
u benieuwd of wij wat voor u kunnen 
betekenen, neem dan contact op met 
Fysiotherapie Delft Oost en plan een 
afspraak in. 

Fysiotherapie Delft Oost
Nassaulaan 177 / Delfgauwseweg 329
015-2620952 
www.fysiotherapiedelftoost.nl

96% van de mensen heeft ooit weleens 
hoofdpijn gehad in zijn leven. Dat 
is erg vervelend, gelukkig kunnen 
sommige vormen van hoofdpijn 
goed behandeld worden door een 
fysiotherapeut/manueeltherapeut. 

Er zijn verschillende vormen van 
hoofdpijn:

Migraine
Is een veel voorkomende vorm 
van hoofdpijn. Migraine komt in 
aanvallen voor. De pijn zit aan één 
kant van het hoofd en is te typeren 
als heftig bonzende of kloppende 
pijn. Vaak gaat deze vorm van 
hoofdpijn gepaard met misselijkheid 
of braken en overgevoeligheid voor 
licht en/of geluid. Bijna iedere vorm 
van inspanning is onmogelijk. We 
kunnen 2 vormen van migraine 
onderscheiden, die zonder aura en met 
aura (de volgende symptomen horen 
daar onder andere bij: verandering 
in je zicht, spraakstoornissen en 
gevoelsstoornissen).

Wetenschappelijk onderzoek laat zien 
dat een combinatie van het gebruik 
van medicatie en het verbeteren van de 
beweeglijkheid van de nek zorgt voor 
een afname in frequentie van migraine 
aanvallen. 

Spanningshoofdpijn
Deze hoofdpijn zit aan beide zijde van 
het hoofd. De pijn is dof, drukkend 
en voelt als een strakke band om 
het hoofd heen. De pijn wordt als 
zeurend ervaren. Hierbij zijn vaak 
de spieren in de nek stijf en pijnlijk. 
Wetenschappelijk onderzoek toont aan 
dat een combinatie van het verbeteren 
van de beweeglijkheid van de nek, 
houdingstherapie en het trainen van 
de nekspieren zorgt voor een reductie 
van het aantal hoofdpijndagen. 

T o e n  e n  n u  i n  d e  p r o f e s s o r e n b u u r t
Prof. Henketstraat, Prof. Oudemansstraat en de Prof. Krausstraat

De huizen gelegen in deze drie straten zijn deels gebouwd in de jaren ’50 en 
’60 door de toenmalige woningstichting Hof van Delft. Het waren redelijk 
moderne woningen, zgn. doorzonwoningen. Jonge gezinnen namen er hun 
intrek in. De woningen zijn tweemaal gerenoveerd, eerst in 1980 en later 
in 1993. Na een fusie in 1995 met de SDSH (Stichting Delftse Studenten 
Huisvesting) werd een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam. 
Die werd DUWO, afkorting voor DuurzaamWonen.

Zowel Hof van Delft als DUWO hebben de woningen altijd 
goed onderhouden. Nadat DUWO zijn beleid ging richten op 
studentenhuisvesting werden sociale huurwoningen verkocht aan de 

huurders zelf. Maar in bovenvermeld wijkje woonden veel huurders voor wie een hypotheek niet was weggelegd. 
Zo bleven deze huizen lang in de verhuur. 

DUWO kreeg op zeker moment de mogelijkheid deze huurwoningen massaal te verkopen aan het WIF (Woning 
Investering Fonds). Vanaf dat moment deed DUWO alleen nog het beheer ervan. Onderhoud werd redelijk 
bijgehouden. 

Eind 2014 besloot het WIF, genoodzaakt door de crisis op de huizenmarkt, om zijn woningportefeuille te 
verkopen. Op 14 juli 2015 was het zover en gingen de woningen over naar Round Hill Capital, een van oorsprong 
Engelse belegger. Round Hill Capital droeg het beheer van de woningen over aan Vivo Woningen Amsterdam.
Inmiddels is het grootste deel van de huizen weer doorverkocht aan Woonbron Delft. Een viertal woningen bleef 
echter in handen van Vivo, die daarvan het beheer overdeed aan Van ‘t Hof Rijnland te Zoetermeer. Dat was voor 
de bewoners geen beste optie voor wat het onderhoud betreft.

Anno nu wonen er nog altijd een aantal van de oorspronkelijke bewoners of hun kinderen in bovengenoemde 
straten. Verder zijn er, mede door alle veranderingen, bewoners van divers pluimage bijgekomen. Huizen zijn 
aangepast met bijvoorbeeld dakkapellen of verhoogde zonnepanelen op de daken. Ook zijn er bewoners die 
hun woning hebben verlengd de tuin in. Dit zijn luxe verbeteringen en het woongenot zal er zeker door zijn 
toegenomen, maar hoe staat het met het algemene onderhoud? Worden de straten nog wekelijks geveegd en 
worden de ramen gelapt zoals vroeger gebruikelijk was? En worden de tuinen netjes bijgehouden? Helaas, die 
worden maar al te vaak gebruikt als dumpplaats van afgedankte spullen of vaste plek van de verschillende 
bakken voor groen, huisvuil en papier. Voor de oorspronkelijke bewoners, die er andere opvattingen qua gedrag 
en communicatie betreft op nahouden, is dat een doorn in het oog. 

Daarom wil ik oproepen dat men rekening houdt met elkaar, dat men positief blijft en indien nodig elkaar 
aanspreekt op ergernissen. Alleen dan blijft deze buurt leefbaar voor iedereen. 

Tekst en foto: A. Letterman

Een van de activiteiten waar de 
stichting Delft-Freiberg momenteel 
aan werkt is de organisatie van 
een meerdaagse busreis naar 
partnerstad Freiberg (Saksen) in 
het voorjaar van 2017 waarbij het 
wandelen extra aandacht krijgt. 

Freiberg ligt in een prachtig 
natuurgebied, even ten zuiden van 
Dresden. Het wandelprogramma 
wordt zorgvuldig samengesteld 
zodat het voor niemand te zwaar 
is en het plezier des te groter. 
Naast wandelen in deze prachtige 
omgeving zijn ook excursies 
inbegrepen. 

De reis staat natuurlijk ook open 
voor niet-wandelaars Zo behoort 
een bezoek aan Dresden tot de 
mogelijkheden. Ook Freiberg zelf 
biedt tal van interessante plekjes en 
musea om te bekijken...

Gaat u graag mee en wilt u meer 
informatie? Neem dan contact op 
met Stichting Delft-Freiberg:

M: stichtingdelft-freiberg@live.nl
T: 015-256 42 49 (secretariaat).
W: www.stichtingdelft-freiberg.nl

Oproep aan 
wandelliefhebbers
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Gemengde gevoelens

Pauline Stadhouders en Ina Gebuijs,
coordinatoren van het project

Humanitas zoekt voor
Gezinsnetwerk+
gezinnen of grootouders

Voor gezinnen in Delft die weinig contacten
 hebben, heeft Humanitas een
nieuw programma: Gezinsnetwerk+.

Bent u een opa of oma en zijn de kleinkinderen groot en komen ze niet meer zo 
vaak, dan vindt u het misschien leuk om een grootouderrol te bieden aan een gezin 
die geen opa of oma heeft.

Bent u ouder van een gezin, dan kan het zijn dat u iets wilt betekenen voor een 
ander gezin, maar niet goed weet hoe u dat moet aanpakken.

Als u gelijkwaardigheid belangrijk vindt en u bent positief ingesteld, komen wij 
graag met u in contact. Er wordt gekeken naar wat u wilt bieden en Humanitas 
zoekt een gezin dat bij u past.

Aanmelden of informatie? 
U kunt contact opnemen met de 
coördinatoren in Delft, tel. 06 124 610 90
email hs.delft-rijswijk@humanitas.nl of 
website www.humanitasdelft.nl

Het is een vreemde maand: december.

Toen ik kind was en opgroeide in de Wippolder was het een gezellige maand. 
Sint Nicolaas, pakjesavond, met de hele familie rond de uitgeschoven eetkamerta-
fel. Cadeautjes krijgen is altijd leuk, maar er waren ‘praktische cadeautjes’ waar ik 
niets aan vond: een paar sokken, een paar handschoenen. Om daar nou hard voor 
te roepen: ‘Dank u wel Sinterklaas!’, vond ik overdreven.
Als je wat ouder was, ging je zelf surprises en gedichtjes maken. Ieder op zijn of 
haar eigen plek en voor elke kamer gold: ‘Verboden voor onbevoegden’. 

En dan: Kerstfeest. Een échte boom met naalden in huis, lichtjes, ballen, piek.
Nee, bij ons geen kerststalletje. Want wij waren protestants. Een kerstboom 
in de kerk? Wel in de Schoolstraatkerk. Op de hoek van de Schoolstraat en 
de Phoenixstraat stond de vroegere Hervormde armenkerk. Het is schanda-
lig, maar arme mensen mochten niet naar de Oude Kerk, maar kwamen in de 
Schoolstraatkerk. Wie dáár ‘s zondags de kerkdienst bezocht kreeg van de regen-
ten van de Hervormde Diaconie bijvoorbeeld een brood.

In mijn jeugd was het een gewone kerk, waar altijd het zondagsschoolkerstfeest 
werd gevierd. Kerstliederen zingen, een mooi verhaal horen en na de dienst cho-
colademelk drinken en dan kregen alle zondagsschoolkinderen een boek en een 
sinaasappel. Helaas is de Schoolstraatkerk afgebroken. In de Oude Kerk kun je in 
een zijbeuk de preekstoel en het orgel nog zien.

Nee, Santa kenden we hier nog niet. De kerstman speelde niet zo’n dominante rol 
als vandaag. Het ging toch nog om de kern. God, die uit liefde voor een wereld die 
geen rekening met hem hield, als een gewone baby in Bethlehem geboren werd.
Jozef, zijn pleegvader en Maria, zijn moeder.
Feestverlichting, de kerstboom op de Markt, veel mensen in de kerk.

En dan Oudejaarsavond.
In de Maranathakerk aan de Charlotte de Bourbonstraat (in 2000 gesloopt) was 
er een zwaarmoedige kerkdienst. Iedereen werd herdacht die in het afgelopen jaar 
overleden was. Een jankavond en thuis oliebollen en appelflappen en Wim Kan 
moest alles weer goed maken wat de dominee had verpest.

In de Wippolder gingen na de Kerstdagen bendes op pad om afgedankte kerstbo-
men te verzamelen. Er werd strijd geleverd tussen verschillende bendes. Wie had 
de meeste kerstbomen en waar werd het grootste vuur gehouden? Vuurwerk heb 
ik nooit leuk gevonden, nu nog niet. Als onze kerstboom het huis uitging was het 
uit met de gezellige sfeer. 
Januari vond ik de meest kille en ongezellige maand van het jaar.

Gemengde gevoelens?
Ja! Waarom worden we in december zo ontzettend sentimenteel? Zo meelevend? 
Zo gastvrij? Zo vergevingsgezind? Ineens moét het vrede zijn. Nu heb je Het 
Glazen Huis, hét Liefdadigheidscentrum van ons land. En storten maar voor het 
goede doel.

Wat maakt zich meester van ons en ons land? Wie of wat maakt ons zo week?
Waarom pruimen ongelovigen dan een Kerstnachtdienst in b.v. de Nieuwe Kerk? 
Of een Nachtmis? Waarom benieuwd naar de Kersttoespraak van onze koning?
Waarom is 00.00 uur hét knuffel-, zoen-, kus-, hugmoment van het jaar?

Voor zovelen is december een rotmaand. Juist dan missen velen een dak boven het 
hoofd, hun kinderen, hun geliefden. Zovelen missen warmte, meeleven, respect, 
gastvrijheid.

En ik moet toegeven, ik heb eraan meegedaan: waarom zeggen wij nadrukkelijk 
dat het niet gaat om kerstverlichting, de kerstboom, de kerstman, het overvloe-
dige eten en drinken. We hebben er een behagen in het moderne Kerstfeest te ont-
mantelen, de sfeerballons door te prikken. Omdat het nep is.

Onze volle aandacht zou gericht moeten zijn op Gods liefde die zichtbaar ge-
worden is in en door Jezus. Die gekomen is in een wereld die ver, te ver van God 
verwijderd is geraakt. Jezus die bereid was in onze plaats Gods oordeel over onze 
misdaden te dragen door die verschrikkelijke kruisdood te sterven en onze schuld 
in te lossen, zodat God ons onze zonden vergeven kan en wil. Dat in zijn opstan-
ding Jezus de dood verslagen heeft, zodat wij als wij in Jezus geloven voor altijd in 
Gods nabijheid kunnen leven.

En inderdaad dáár gaat het om. Daar sta ik nog steeds achter. Daar heeft Santa 
niets mee te maken.

Maar dan mag je wel feestvieren. Het gezellig hebben. Lekker eten en drinken.
Maar kijk: als het nep is, dan is alles nep... het hele jaar door.
Als het écht is, omdat je dankbaar bent voor die alles- en allen omvattende liefde 
van God, dan blijft het. Die liefde, die vriendschap, dat omzien naar elkaar, die 
vergevingsgezindheid, die vrijgevigheid blijven.
Het is niet maar voor een maand, het blijft levenslang totdat we bij God thuis mo-
gen komen.

Zo wens ik alle lezers een heerlijk feest, dat er niemand wordt overgeslagen
 en een gelukkig en gezond 2017.

Peter Gerrets

Moeders die het fijn vinden andere 
moeders te ontmoeten en te spreken, 
zijn van harte welkom bij wekelijkse 
bijeenkomsten op donderdagochtend 
van 9.00 u tot 10.30. 

Deelname is gratis en de koffie en 
thee staan klaar.

We starten weer op 8 december aan 
de Nassaulaan 23, 2de etage. 

Voor informatie of aanmelden:
bel/sms naar Ina Gebuijs,
 coordinator bij Humanitas 
M: 06 124 61 090 of e-mail naar
hs.delft-rijswijk@humanitas.nl.

Moeders uit de Wippolder zijn
van harte welkom!

D e  mo e d e r g ro e p  w ordt  ge -
organiseerd door Humanitas Delft. 
Onder het genot van een kopje 
koffie of thee is het mogelijk om 
ervaringen uit te wisselen over alles 
wat zich in het gezinsleven kan 
voordoen. 

Bijvoorbeeld praten over opvoeden, 
schoolkeuze, (peuter) puberteit, 
koken, recepten u it w isse len, 
creativiteit en wat er allemaal te 
doen is in Delft. 
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Kerstfeest in de Vredeskerk

Kerst plaats meer. Alsof je als aannemer 
geen plaats krijgt om je materialen 
neer te leggen. Hoe kun je je werk dan 
doen? Jezus weet het toch voor elkaar 
te krijgen.

Ik hoop dat u ruimte krijgt voor uw 
leven. Uw verdriet, uw vreugde, al-
les wat een mens mee maakt de jaren 
door. 

Ik hoop dat er voor u een keet is waar 
u kunt schuilen voor de regen om 
daarna uitgerust weer te kunnen door-
gaan. 

Ik hoop dat Kerst zoveel voor u gaat 
betekenen, dat u er blij van wordt en 
dat u in die ruimte iets van Jezus mag 
ervaren. Je wordt er meer mens van. 

David Knibbe

Tijdens de vieringen van de kerstdagen hebben we onze kerk extra 
versierd, staat de grote kerststal in de kerk en komen we samen als 
gemeenschap, 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. Ons bezinnen op wat werkelijke waardevol is. 
Ook u bent van harte uitgenodigd. Iedereen is welkom.

Op Kerstavond 24 december is er om 18.30 uur de kindergezinsviering, 
waarin het kerstverhaal door kinderen wordt uitgebeeld. 
Om 21.00 uur is er een plechtige Eucharistieviering met medewerking van 
de cantorij.

Kerstmorgen 25 december is de feestelijke kerstviering om 10.00 uur.
Zie ook www.rkdelft.nl.

Voor u allen: gezegende Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar!

Ook in het nieuwe jaar willen wij de vrede en gastvrijheid bieden. 
Daarom willen wij (Wijkgemeente Delfgauw, Immanuelgemeenschap en 
Sacramentskerk) u ook uitnodigen om met elkaar de ‘Week van Gebed’ te 
vieren. 

Op zondag 15 januari begint om 10 uur de Week van gebed voor de 
eenheid met een Oecumenische viering, waarin ds R. Stigter voorgaat met 
als thema: ‘Jouw hand, mijn glimlach’.

Het is 500 jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een 
naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther hing zijn stellingen op 
en dat werd het begin van de reformatie. Voor Luther was de kern de 
rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus. 

Helaas is er een “muur” ontstaan 
tussen christenen, maar gelukkig 
ontstaat er steeds meer begrip en 
is er inmiddels veel samenwerking. 
In de week van gebed (15 tot 
22 januari) is er elke avond in 
een ander kerk in Delft een 
samenkomst.

Onze parochie geeft niet alleen 
aandacht aan problemen elders 
in de wereld, zoals in Bethlehem. 
Voor ondersteuning van 
probleemsituaties in onze eigen 
omgeving is er een eigen fonds: het 
St. Ursulafonds. 

Meestal werkt het fonds vrij 
onzichtbaar voor de leden van onze 
geloofsgemeenschap. Toch krijgen 
we de laatste jaren tussen de 20 en 
30 aanvragen per jaar. 
Aanvragen die meestal te maken 
hebben met financiële problemen 
van mensen. Soms ook met 
meer praktische vragen, zoals 
hulp bij de inrichting van een 
nieuw toegewezen woning of de 
vervanging van een versleten 
wasmachine. 

Gaat het om financiële 
hulpvragen, dan beginnen we 
met een intakegesprek, waarin 
we de achtergronden van de vraag 
uitdiepen en de persoonlijke 
omstandigheden nagaan.

Het St. Ursulafonds heeft per 
jaar slechts een beperkt budget 
beschikbaar en hanteert daarom 
grenzen aan de hulp die we 
kunnen geven. Is er meer geld 
nodig, of is er sprake van grote, 
structurele of complexe financiële 
problemen, dan verwijzen we 
door naar instanties die meer 
mogelijkheden hebben om tot 
oplossing te komen. We werken 
daarom samen met andere 
organisaties in Delft, zoals het 
ISF (Interkerkelijk Sociaal Fonds), 
ISOFA (hulp bij het organiseren 
van de financiële administratie/
schuldhulpmaatje), Stichting 
Present, Voedselbank en de Non-
foodbank. 

Het aantal aanvragen neemt de 
laatste jaren toe en de problemen 
waarmee we te maken krijgen 
worden groter en ingewikkelder. 
Daarom hebben we niet alleen 
financiële bijdragen nodig op 
onze bankrekening (NL25 INGB 
0004 6717 69 t.n.v. PCI Sint 
Ursulafonds Delft), maar kunnen 
we ook nieuwe vrijwilligers 
gebruiken die ons bestuur komen 
versterken. U kunt het fonds 
bereiken via 06 51516031 of de 
brievenbus van Nassaulaan 2.

Voor de christenen is Kerstfeest een groot feest, daarom is er een voorbereidingstijd van vier 
weken: de Advent. In die periode denken we na over wat kerstmis eigenlijk zou moeten zijn: 
een boodschap van vrede in deze wereld via een kind! 
In onze katholieke kerken geven we ook altijd aandacht aan een sociaal project. Dit jaar is dat 
een project in Bethlehem, waar we samen met een organisatie daar voor behuizing zorgen 
voor een aantal gezinnen.

Eindelijk zijn ze er dan. De mannen 
-ik heb geen enkele vrouw kunnen 
ontdekken– die bij ons voor de riool-
buizen gaan aanleggen. Het was ons 
al jaren geleden beloofd, maar be-
stuurlijke onmin voorkwam dat die 
belofte gauw werd uitgevoerd. 

Enorme betonnen, kubusachtige, hier 
en daar van gaten voorziene blokken, 
die, geloof ik, onder de putdeksels 
komen te liggen. Drainage buizen. 
Andere buizen. Een keet, die mij in de 
verte aan Pipo de clown doet herinne-
ren maar door zijn egaal oranje kleur 
en zakelijke uitstraling die herinne-
ring meteen weer doet vergeten. 

Alleen als het regent laten ze zich uit 
het veld slaan, anders werken deze 
mannen er met planmatige precisie aan 
om ook onze straat onder het maaiveld 
schoon te houden. 

Wij hebben de luxe dat er tegenover 
ons huis, tussen twee rijstroken in, 
een strook is waar onze auto’s kunnen 
staan. Die strook is nu in beslag geno-
men door de aannemer en zo staat de 
oranje keet prominent voor ons huis. 
Oranje te zijn. Er is plek, ruim plaats 
voor alle spullen die nodig zijn. 

Die plaats is ook ruimschoots inge-
ruimd voor het vieren van Kerst. Er is 
geen parkeerstrook die vrijgemaakt 
moet worden, wel krijgen we vrij, soms 
zelfs in de vorm van vakantie, niet om 
onze straat van onderen schoon te hou-
den, maar om onze geest te bevrijden 

van druk. Om onze lichamen rust te ge-
ven na een stressvolle tijd. Of om onze 
collega’s weer ruimte geven om even uit 
te blazen na die moeilijke klus. 

Kerst is een feest dat ruimte biedt. 
Ruimte voor mensen om weer een beet-
je mens te worden. Daarom werd Jezus 
mens, om ons weer bij de les te hou-
den. Het gaat niet alleen om jezelf. Het 
gaat niet alleen om betere cijfers voor 
je bedrijf. Beiden zijn niet onbelang-
rijk, maar ze hebben geen alleenrecht 
op onze aandacht. Het gaat om ruimte 
voor elkaar en voor jezelf om mens te 
zijn zoals Jezus dat voordeed. 

Het is verrassend dat iemand die ons 
ze de ruimte biedt, zelf nauwelijks 
plaats kreeg om geboren te worden. In 
het gastenverblijf, de gastenkamer –wel 
eens wijds herberg genoemd– was geen 

Een hele nieuwe uitdaging met een ietwat moderne kijk op de geboorte van 
het kerstkind. 

Een Kerstoratorium met verhalen, wachten op wat komt toen en nu. Dat 
eeuwenoude verhaal dat ons verhaal is geworden. Een verhaal rondom Jozef 
en Maria, maar ook met Elisabeth, de engel Gabriël, de herders, de drie 
koningen en Simeon.
Het wachten eindigt met een zeker weten!!! Ja hoe???? 

Kom luisteren en meezingen op zaterdag 17 december a.s. om 19.00 uur in 
de HH Antonius en Corneliuskerk in Den Hoorn.

Voor de pauze het Kerstoratorium “De verhalen”, na de pauze de bekende 
niet meer weg te denken kerstliederen. 
Er is weer een groot koor ontstaan vanuit verschillende koren uit Den 
Hoorn en Delft. Het ad hoc orkest doet zoals elk jaar weer mee. Het wordt 
een avond voor iedereen. Het geheel staat onder leiding van Sonja Nowee.

Voor informatie kunt u terecht bij Ineke Willems: ineke.willems@gmail.com

KERSTCONCERT met als thema “DE VERHALEN”
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Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

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

Fysiotherapie 
Delft-Oost
Delfgauwseweg 329/hoek Nassaulaan
015-2620952 of 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 
Rijnbende

Nassaulaan 18-a, Delft
tel 015-2566674

Openingstijden
di t/m vr 11:00 - 18:30
zaterdag 10:00 - 14:00

Vispaviljoen Lekkers uit Zee

•Oproep•
Wekelijks lekker ontspannen en 

je geest leeg maken van de dagelijkse dingen ? 
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 !

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

Koster Sportclubs
Simonstraat 109, 2628 TG Delft
U kunt alle dagen van de week
bij ons sporten en aan 
zelfverdediging doen. 
Vanaf € 12,50 per maand.

Tel: 015 - 257 01 60 www.kostersportclubs.nl

Schoonheidsspecialiste Yvette van Zon
Medisch Pedicure en nagelstudio
Spiekmanstraat 48, 2628 VG Delft

015 - 380 76 50 of www.yvettevanzon.com

Slijterij en Wijnhandel De Wijnstok
Fred. Hendrikstraat 34a, 2628 TC Delft.
Telefoon 015 - 256 85 67
E-mail b.kooiman@de-wijnstok.nl

Contact Nel Pelle - Plugge
030 - 6097317,
E-mail: nel.pelle@am.nl

Professor Krausstraat 84, 2628 JP Delft
015 - 256 0589 of 06 - 18 713 773

www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl

Lijstenmakerij van Dijk
«lijST in STijl»

Frederik Hendrikstraat 2a
2628 TB Delft, 015-2125813

www.lijstenmakerijvandijk.nl

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries
Nassaulaan 6, 2628 GH Delft
Tel: 015 - 256 87 75

DE DELFTSE HOUT
T E N N I S V E R E N I G I N G

Pal naast de TU Delft heeft Camelot Real 
Estate het 9.500m² kantoorcomplex aan de 
Schoemakerstraat 97a aangekocht, om het 
project vervolgens te gaan transformeren 
naar 290 gloednieuwe zelfstandige studio’s 
voor één- en tweepersoons huishoudens. 

Delft is daarmee, na Eindhoven, Arnhem, Enschede en Amsterdam de vijfde studen-
tenstad waar een Camelot Campus zal verrijzen.
De leegstand specialist, in 1993 begonnen als antikraak bedrijf, transformeert daar-
mee zelf ook. Olaf Terpstra, ontwikkelaar Camelot: “Met ons eigen team van projectont-
wikkelaars hebben we ons, naast het traditioneel beheren en beveiligen van leegstaand vast-
goed, sinds 2009 aanvullend gespecialiseerd door te adviseren, te beheren en te investeren in 
het ombouwen van overbodig commercieel vastgoed naar broodnodige betaalbare woonruim-
te voor starters en studenten. Met transformaties naar ons Camelot Campus concept slaan 
we twee vliegen in 1 klap; minder leegstand, meer woningen voor starters en studenten.”

Het project is aangekocht van Crosslane Dutch Development, die de bouwvergunning 
verzorgde. Gert Jan van de Sande, van Camelot Real Estate vult aan: ”Wij voegen onze 
kennis uit eerdere projecten toe, om zo tot duurzame, energievriendelijke, veilige en betaal-
bare woonunits te komen. Ook investeren we in gezamenlijke ruimtes voor ontspanning en 
recreatie, om zo de sociale cohesie in het wooncomplex te verzekeren.”

De verwachting is dat het project voor de start van het collegejaar 2017 zal worden 
opgeleverd. Camelot exploiteert daarmee in Nederland dan ruim 2.100 studentenka-
mers via het eigen Camelot Campus model en nog eens 1.900 uit naam van derden.

Bron: Via internet van Camelot
Foto: J.A. van den Berg.

Het lege groene gebouw aan de 
Schoemakerstraat

Vacature
Vrijwilligers Keukenteam

Eetcafé de Likkepot
VTV Delft

Eetcafé de Likkepot is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 
Het eetcafé wordt begeleid door een vakkracht en vrijwilligers. 
Wij zoeken vrijwilligers die de maaltijden willen bereiden voor de deelnemers van 
het eetcafé. Het eetcafé vindt plaats om de week op zondag van 17.00 tot 20.00 uur. 
Het keukenteam koopt de boodschappen en start eerder in de middag met de voor-
bereidingen.

Voor deze activiteit zoeken wij vrijwilligers die:
- affiniteit hebben met de doelgroep;
- ervaring hebben met het koken (eventueel met groepen);
- binnen een beperkt budget kunnen koken;
- gezond willen koken;
- in een team kunnen werken.

Het VTV biedt:
- een zinvolle vrijetijdsbesteding; 
- gezellige contacten;
- natuurlijk mag er meegegeten worden.

Heb je interesse, vragen of weet je 
iemand, neem dan (graag zo spoedig 
mogelijk) contact op met 
Kristel van den Berg, 015-2618648 of 
k.vandenberg@vtvzhn.nl
Vrijetijdscentrum de Wipmolen, 
Prof. Krausstraat 71b, Delft

Vrijwilligers zijn via het VTV verzekerd en kunnen eventueel reiskostenvergoeding ontvangen. 
Studenten kunnen studiepunten verdienen of praktijkervaring opdoen.


