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Nieuwe krant in gewijzigde vorm

In deze krant

Ja dat ziet u goed maar dat heeft een reden.
Wij als redactie zijn op zoek naar mogelijkheden om de wijkkrant te behouden en
daar is dit een onderdeel van. Door het wijzigen van formaat en wat bladzijden
meer zijn de drukkosten 25% goedkoper. Dit komt omdat de drukker nu meer
bladzijden tegelijk kan drukken waardoor de machine in verhouding goedkoper
in gebruik is.

Pagina 3
HELP!

Dat is natuurlijk goed nieuws, maar daar zit natuurlijk wel een maar aan.
Dit leest u dan verder op bladzijde 3.
Redactie
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NIEUWE WOONWIJK KOMT ER
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Hoge bloembakken Nassaulaan

Professor Schoemaker Plantage

Hierbij ziet u een impressie van het plan voor de nieuwe woonwijk op het TNO Zuidpolder - terrein.
Het is een foto van de maquette waarbij het centrale park is te zien met woningen aan de oost en westkant.
De foto is genomen aan de zuidkant van de maquette kijkend naar de Wippolder Prof. Evertslaan.
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Wippolder 60 jaar bevrijd
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Tekst: J.A. van den Berg | Foto: AM Holding Vastgoedontwikkeling B.V.

Redactioneel
Beste Wippolderbewoners en lezers van de wijkkrant Wippolder
Heeft u dat ook wel eens dat u boos
bent en je machteloos voelt en niet
weet wat je moet doen om het gebeurde te voorkomen? Nou dat hadden wij niet zo lang geleden. Wij zijn
gehackt. Meestal lees je dat van een
ander, je hoort erover op de radio of
tv maar nu is het menens bij de redactie. Wij werken met gmail en gebruiken dit programma uitsluitend
voor de krant.
Er is ingebroken in dit programma
bij één van de redactieleden en er
werd een bericht naar alle adressen
v.d. Berg

foto: onbeken
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gestuurd met de vraag geld te betalen
voor een (zgn) in privé nood zittend
redactielid. Erg vervelend. Daarnaast
was het antwoordadres van de mail
vervangen door een fake adres.
Het gevolg is veel werk. Alle bestanden
op een hoop in de prullemand en wijzigingen van instellingen. U begrijpt
het. Dit wil je niet, blijf met je poten
van andermans spullen af. Je kan er
echter niet veel mee. Het gebeurt op
afstand, het spoor van de hackers leidde naar Nigeria.

Je voelt je machteloos, wat kan je
nog meer doen, als je, voor zover je
kan nagaan goed beveiligd bent. Of
is Gmail(Google) niet zo veilig?
Maar beste mensen wij blijven moed
houden en doorvechten om alles
weer in orde te krijgen in een periode
waarin we bezig zijn om ons hoofd
financieel boven water te houden.
Helpt U mee om de krant te laten
overleven?
De redactie wenst u veel leesplezier.

wijkkrantwippolder@gmail.com
Zo Kinderopvang aan de Julianalaan
liep mee in de carnavalsoptocht
Langzaamaan wordt het een traditie.
Zo Kinderopvang aan de Julianalaan
deed voor de tweede keer mee aan de
carnavalsoptocht van Delft. Carnaval is
voor onze kinderen een jaarlijks terugkerend feest. Dan organiseren we een
fijne middag waarbij we even heerlijk
met z’n allen genieten van de polonaise, muziek, confetti en ‘gek’ doen. En
daarnaast lopen we nu ook ieder jaar
mee met de optocht! Dit jaar extra leuk,
want Dora, Koekiemonster en Elmo liepen met ons mee! (Zie foto.)
Wie is Zo Kinderopvang?
Wij zijn een kleinschalige kinderopvang
aan de Julianalaan, met drie groepen
voor baby’s, dreumesen en peuters.
Huiselijkheid, vertrouwde veilige omgeving voor de kinderen en vaste pedagogisch geschoolde medewerkers voor
de kinderen zijn kernpunten die we belangrijk vinden voor de kinderen.

Net even uitgebreider dan bij een
andere opvang
Bij die kernpunten hoort ook een zeer
gevarieerd activiteitenaanbod voor alle
kinderen, waarbij we elk ontwikkelingsgebied van ieder kind stimuleren. Als
extra’s bieden we kinderen ook een peuterplusaanbod (speciaal programma
voor grote peuters ter voorbereiding
op school) en “snoezelen” we met de
baby’s. (Snoezelen is het aanbieden van
rustgevende activiteiten in een sfeervolle omgeving , waarbij kinderen kunnen genieten van allerlei sensorische
waarnemingen.)
Bent u geïnteresseerd of wilt u een kijkje komen nemen bij ons, u kunt gerust
een keertje contact opnemen voor een
rondleiding met de locatiemanager Els
Visser, 015-2146636
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De Wippolder-dokter

door: Dr. G. Damen

Palliatieve sedatie
Onlangs hebben we in onze praktijk twee maal kort achter elkaar palliatieve
sedatie toegepast bij twee ernstig zieke mensen. De eerste patiënt had een
vorm van kanker waarbij we niet meer in staat waren om haar ernstige klachten weg te nemen of te verlichten. De tweede dame was dement. Ze at en dronk
niet meer en was onrustig in haar sterfbed. In beide heel verschillende gevallen
heeft het rust gebracht en het lijden verzacht in de laatste levensfase.
Ondanks dat het vaak wordt toegepast (10.000 keer per jaar in Nederland) is
er volgens mij nog veel onduidelijkheid over palliatieve sedatie en wat het inhoudt. Vaker wordt er gesproken over euthanasie. Om de toepassing en de verschillen duidelijk te maken heb ik dit stukje geschreven. Mogelijk helpt het u
om tijdig met uw arts in gesprek te gaan over dit moeilijke onderwerp.
Wat is palliatieve sedatie
Onder palliatieve sedatie wordt verstaan het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase van een ernstig zieke patiënt.
Palliatieve sedatie heeft als doel om lijden te verlichten dat niet op een andere
manier te verlichten is. Het is niet de bedoeling om het leven te verkorten of
het overlijden te bespoedigen. Het lijden kan bestaan uit een combinatie van
klachten of symptomen die lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel kunnen zijn. Vaak gaat het om benauwdheid, pijn, braken of verwardheid.
Wat is het verschil met euthanasie?
Het belangrijkste verschil is dat palliatieve sedatie normaal medisch handelen
is. Iemand sterft door de ziekte en niet door toegediende medicijnen. De bedoeling van sedatie is het lijden te verlichten en in rust te kunnen sterven. Dat
kan zelfs als de patiënt niet meer in staat is om daar toestemming voor te geven of om te vragen. De beslissing ligt dan bij de arts of het behandelteam.
Euthanasie is het door een arts beëindigen van het leven van een patiënt op
diens uitdrukkelijk verzoek en op een afgesproken tijdstip. Daarvoor moet ook
een scen-arts ingeschakeld worden om te toetsen of aan alle zorgvuldigheidseisen wordt voldaan.
Hoe werkt palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie kan in een zorginstelling maar zeker ook thuis toegepast
worden. De arts moet volgens vastgestelde richtlijnen zorgvuldig bepalen wanneer het juiste moment is om sedatie toe te passen. Meestal kiest de arts een
slaapmiddel dat met behulp van een naaldje onder de huid wordt toegediend.
De naald kan met een pompje verbonden worden zodat de hoeveelheid van het
slaapmiddel goed geregeld kan worden. De zorg voor het pompje wordt dan
door een gespecialiseerde verpleegkundige overgenomen. Er kan voor gekozen
worden om iemand in een diepe slaap te brengen en te houden. Het is ook mogelijk om minder diep te slapen of om de medicijnen niet continu te geven zodat het soms mogelijk is om met naasten te praten. Het doel is dus niet om te
slapen maar om verlichting en meer comfort te bieden.

Sloop en bouwrijp maken van
de locaties Kanaalweg 2E en 3
de opdracht gekregen om de locatie
bouwrijp te maken.
De onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf heden tot en met
zomervakantie 2015.

Om de locaties aan de Kanaalweg
geschikt te maken voor de geplande nieuwbouw, heeft VAN EIJK
Sloopwerken b.v. van Stichting DUWO

Eten en drinken doen mensen in de laatste levensfase vrijwel niet meer. Het
lichaam vraagt daar niet meer om. Het heeft dan ook geen zin om vocht toe te
blijven dienen met behulp van een infuus. Het lichaam blijft meestal wel een
beetje urine produceren. Daarom wordt vaak een blaascatheter gegeven.
Tijdig bespreken
Wacht niet tot het allerlaatste moment. Praat met uw naasten en uw arts over
uw wensen en verwachtingen. Uw arts kan u dan in alle rust uitleggen wat de
mogelijkheden zijn en wat hij of zij voor u kan doen. Belangrijk is ook dat uw
arts weet hoe u denkt over uw eigen levenseinde. Zo zorgt u ervoor dat alles
goed met u afgestemd is en uw arts u zo goed als mogelijk kan helpen.

Werkzaamheden
De sloop van gebouw Kanaalweg 3 incl.
de restanten (kelders) Kanaalweg 3A
en 3B (waarvan de bovenbouw v.m.
Dish Hotel in een eerder stadium is
gesloopt). Het saneren van de asbesttoepassingen.
De sloop van de kelders van de voormalige bebouwing aan de Kanaalweg
2E.
Mocht u tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden vragen, opmerkingen
of anderszins hebben dan verzoeken
wij u hiertoe contact op te nemen met
onze uitvoerder ter plaatse, de heer
Bart Erbe, 06-29573108.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Gaat de wijkkrant
“WIPPOLDER“ nu wel
of niet verdwijnen?

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

Het zal u niet ontgaan zijn dat op de voorpagina al is ingegaan op het
nieuwe formaat van de krant.
Zoals u weet zijn wij al maanden bezig om alles uit de kast te halen om de
wijkkrant te behouden. Wij hebben nog een tweetal aanvragen lopen voor financiële ondersteuning maar hebben tot op dit moment nog geen antwoord
ontvangen.

Wij hebben nog een bedrag nodig van € 1.800,00 om de wijkkrant
in 2015 te laten verschijnen.
U, dat wil zeggen de lezers die in het
verleden nog geen bijdrage hebben
gestort en dat nu alsnog kunnen
doen, worden dan de redders
van de krant.
Ook bedrijven uit de Wippolder die nog niet hebben
gereageerd kunnen helpen
ons doel te bereiken.
Bedrijven die bedragen vanaf € 100,00 storten worden
vermeld als sponsor van de
wijkkrant.

De vorige opgave:
In de vorige opgave van december 2014 zag u het bovenste deel van een woning.
Het betrof de dienstwoning van de Katholieke begraafplaats aan de Kanaalweg.
Per mail hebben wij geen oplossing van u mogen ontvangen. Echter hebben wij
wel een telefonische oplossing mogen ontvangen van onze trouwe lezers de heer
en mevrouw Rijnsent vanuit Australië. Zij hadden het goed. Echter de prijs van
€ 12,50 is daar niet te gebruiken en daarom stellen zij de prijs ter beschikking
voor de volgende fotoprijsvraag. Onze dank daarvoor.

Ook nu doen wij de belofte dat als het ons niet gaat lukken om de financiering rond te krijgen u de inleg minus de gemaakte kosten krijgt terugbetaald. Toch geen slechte deal lijkt ons.
Wij blijven positief, u toch ook!

Wij hebben tot op heden een
bedrag van € 4.800.00 op onze
rekening bij de bank staan.
Onze dank alvast voor uw begrip en voor uw
bijdrage, wij houden u op de hoogte.
Namens de redactie: Johan van den Berg.

Parkeren TU

Nieuwe opgave:
De nieuwe opgave is mogelijk wat lastig maar als u alert bent geweest in de afgelopen jaren in de Wippolder dan zal u dit ook zijn opgevallen.
Waar is deze graffiti gemaakt en wat is er uiteindelijk mee gebeurd?
Wij geven toe, het is lastig maar als u het weet dan bent u goed oplettend geweest.

Noodkreet van een bewoner
Schoemakerstraat
Kan er nu eens iets gedaan worden aan
het parkeerbeleid van de TU? Wij bewoners van de Schoemakerstraat zijn het
zat dat werknemers van de TU, bezoekers van de TU en studenten massaal
hun voertuig bij ons in de straat parkeren. De TU en met name de aula had een
gigantische parkeerplaats en dan krijgen
ze vergunning om op die parkeerplaats
een bibliotheek te bouwen. Prachtig gebouw daar niet van, maar zonder zich af
te vragen of er nog genoeg parkeerplaats

is voor bezoekende congresleden. enz.
Nu hebben ze aanwijsborden geplaatst,
maar geen hond leest het. Ik vind dat
ze nog meer moeite moeten doen. Of
laat de gemeente er een vergunning parkeerplaats van maken en de TU betaalt
onze vergunningen voor tenminste een
periode van vijf jaar. In elk geval een vervelende situatie. Ik hoop dat men er iets
aan kan doen.

Let op, u kunt uw oplossing uitsluitend digitaal aan de redactie van de wijkkrant
toezenden. Mailadres van de wijkkrant is wijkkrantwippolder@gmail.com.
Verstuur uw oplossing voor 18 mei 2015. Dan zal onder de goede inzenders de €
12,50 verloot worden die de heer en mevrouw Rijnsent ter beschikking hebben
gesteld.
Wij wensen u veel succes bij het vinden van deze oplossing.
Redactie.

Hoogachtend, K.J.Deighton

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Fysiotherapie bij longziekten
Bij reaXion Fysiotherapie in de Wippolder kan het: fysiotherapie bij
longziekten. Bij o.a. de longziekten COPD, astma, longfibrose en sarcoïdose kan fysiotherapie zeer waardevol zijn. Ook bij de revalidatie van
een operatie aan een longtumor kan de fysiotherapeut een helpende
hand bieden.
trainingsprogramma kan hierin veel
veranderen. Maar naast fysieke training kunnen patiënten op veel meer
vlakken geholpen worden: het aanleren van ademtechnieken, gebruik van
juiste technieken om vastzittend slijm
goed op te hoesten, trainen van de
ademhalingsspieren, tips voor ademhaling en ontspanning, advies over een
gezonde beweegstijl in het dagelijks
leven en het aanleren van fysieke grenzen behoren allemaal tot de behandelmogelijkheden.
René Roelfsema, fysiotherapeut bij
reaXion Fysiotherapie, is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding
van longpatiënten, mede door het
volgen van aanvullende scholing op
dit gebied en de werkervaring op de
longrevalidatie van het Rijnlands revalidatiecentrum in Leiden.

Bij reaXion zijn alle faciliteiten aanwezig om iedere longpatiënt veilig en
verantwoord te laten trainen om zo de
kwaliteit van leven zo goed mogelijk te
maken!
Meer informatie? Kijk op de website
www.reaxion.nl of loop eens binnen bij
onze lokatie op de Nassaulaan 2A.

De voornaamste klacht is meestal
benauwdheid, soms al bij de kleinste
inspanning. Een goed uitgebalanceerd
Fysiotherapie Sportfysiotherapie Manuele therapie

Hoge bloembakken Nassaulaan
Het zal u niet ontgaan zijn dat de
Nassaulaan is verfraaid met hoge
bloembakken.
Het ziet er netjes uit alleen de plaats
waar de bakken staan is niet altijd even
handig. Misschien heeft u het zelf ervaren maar als je bijvoorbeeld de Sint
Aldegondestraat uit rijdt met de auto
dan belemmeren de bakken het uitzicht. Dit ook mede door de verhoogde
stoep waardoor je als bestuurder een
ander zicht op de Nassaulaan krijgt.
Misschien zouden de bakken iets verder de straat in gezet moeten worden.
In de Collignystraat is dat niet nodig
omdat daar eenrichtingsverkeer is.
Tekst en foto’s: J.A. van den Berg.

Als je op je fouten gewezen wordt wat
doe je dan?
Ik weet natuurlijk niet of u het AD Delft leest maar dat maakt voor mijn ervaringen niets uit. In die krant staat een rubriek met als titel “UW BUURT IN
DE KRANT” prima deze rubriek maar als je deze rubriek goed leest en de weg
weet in Delft dan kom je er achter dat de verwijzingen vaak niet kloppen.
Een voorbeeld waar ik de krant meerdere malen op gewezen heb is over
de SCHIEWEG. Daar zou dan de Kluizenaarsbocht moeten zijn. Weet u
waar deze bocht is? Ja, niet aan de Schieweg maar aan het einde van de
Buitenwatersloot. Deze fout staat constant in de krant ook vandaag 3 maart jl.
Nog een voorbeeld: wijk HOF VAN DELFT dan wordt er verwezen naar de
Phoenixstraat 66, sorry hoor maar deze straat hoort bij de binnenstad. Op
deze bladzijde wordt ook verwezen naar de BINNENSTAD naar het St.
Agathaplein dat klopt maar dit is een zijstraat van de Phoenixstraat.
Mag ik dan de conclusie trekken dat men bij het AD Delft geen stratenkennis
heeft. Ik ben gestopt met het mailen naar de krant want men luistert niet of
men leest mijn mail niet.
Nu we toch met namen en wijken bezig zijn: de Wippolder heeft ook
zijn eigen onderverdeling in buurtnamen, Zeeheldenbuurt, TU-Noord,
Wippolder-Noord, Wippolder-Zuid, Bedrijventerrein Rotterdamseweg-Noord,
TU-Campus, Professorenbuurt, Bedrijventerrein Delftech, Pauwmolen,
Koningsveldbuurt, Bedrijventerrein Rotterdamseweg-Zuid, Bedrijventerrein
Technopolis, Ackersdijk en als laatste heeft de Gemeente Delftzicht er aan
toegevoegd. De optelsom van deze wijken cq buurten geeft een inwoners getal
van 10640 volgens de gegevens van de Gemeente Delft.
Wie weet tot de volgende krant van juni want ook voor mij is het onduidelijk of
ik u in de volgende editie van de wijkkrant mijn column kan laten lezen.
Mocht het niet zo zijn dan dank ik u dat u de moeite heeft genomen om mijn
columns in de afgelopen jaren te lezen.
U gegroet
A. Letterman

Nederland Schoon op 28 maart
OOK in de Zeeheldenbuurt
Op zaterdagmorgen 28 maart nodigen we iedereen uit om mee te helpen
onze buurt weer helemaal schoon te
maken. Om 10.00 uur staat er koffie
met taart klaar in het buurthuis aan
de Rotterdamseweg. Daarna gaan we
op pad om onze hele buurt weer lekker
schoon te maken. Dus handen uit de
mouwen, vuilniszak en bezem onder
de arm en aan de slag. Gezamenlijk
gaan we de straten langs om alle rommel weg te halen zodat we met elkaar
kunnen genieten van een schone omgeving. We zijn benieuwd hoeveel vuilniszakken we kunnen vullen met het
zwerfvuil uit de buurt.
Natuurlijk hebben we ook aan de kinderen gedacht. Ook jullie zijn uitge-

nodigd. Kom lekker meehelpen met
schoonmaken, dan ligt er aan het eind
van de morgen een presentje voor jullie klaar.
Nederland schoon:
28 maart 10.00 - 13.00
Verzamelen bij de Buurthuis Onder de
Schie, Rotterdamseweg 51A Delft
Voor meer informatie kunt u terecht
bij de Buurtvrienden:
Aletta, Ellen, Els, Erik, Ellen, Hanna,
Marit
ellen.rijsdorp@gmail.com
015 -2619099
06 - 39722241
Maerten Trompstraat 15 Delft

Spreekwoord
Allemans raad is allemans gek
Wie in zijn nood de raad van iedereen vraagt, heeft goede kans om zoniet bedrogen, dan toch voor de gek te worden gehouden. Zoals men zijn vrienden
voorzichtig moet kiezen, moet men ook voorzichtig zijn bij de keuze aan wie
men raad en daad vraagt.
Bron: Ed van Eeden.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Volksdans vereniging Radost aan de Kloosterkade
Vraagt u zich als buurtbewoner ook wel eens af wat de mensen komen doen die ‘s avonds het grote schoolgebouw aan de
Kloosterkade binnengaan? Ik wist het niet. Daarom ben achter 1 van die mensen naar binnen gestapt, en dat bleek dansinstructeur Richard van der Kooij te zijn, en zo kwam ik terecht bij een repetitieavond van Volksdansvereniging Radost. De vereniging bestaat al 50 jaar.
De vereniging is onderverdeeld in
dansgroepen voor volwassenen en
dansgroepen voor kinderen, daarnaast is er een Theatergroep en een
Zanggroep. Van maandag tot en met
donderdag wordt er in de school geoefend in een sfeervolle danszaal.
Er worden regelmatig thema avonden
gehouden waarbij zang en of dans uit
een bepaald land centraal staan. Zoals
bijvoorbeeld een workshop Zwarte Zee.
Daarnaast zijn er instuif avonden,
waar iedereen langs kan komen die belangstelling heeft voor volksdansen.
Ook wordt er elk jaar een open middag
georganiseerd voor mensen die in de
buurt van de school wonen. Dan wordt
er gedanst en muziek gemaakt op het
schoolplein.
Naast het volksdansen wordt er ook
gezongen door een zanggroep onder

leiding van Jan Knoppers. In de zanggroep richt men zich op de stemtechnieken van de Balkan muziek. Maar er zijn
ook uitstapjes naar musical-repertoire
en pop muziek.
Op zondag 19 april treedt de
Theatergroep van Radost ‘s middags
om 14:30 uur op in Theater in de Veste,
en is er ‘s avonds een concert van het
Charivari Trio om 20:00 uur.
Facebook pagina https://www.facebook.com/pages/VolksdansverenigingRadost/
Website http://www.radostdelft.nl
Fred Koning

Zoals het was, zoals het nu is
Hier ziet u de huidige situatie - na 103 jaar - wat weinig uitleg nodig heeft. In
de loop der jaren heeft hier zich heel veel veranderingen voorgedaan. Zoals u
nu ziet is er maar één onderdoorgang naar drie grachten n.l. het Oude Delft,
Korte en Lange Geer en ook het Achterom.
Foto’s en tekst: J.A. van den Berg

Ook het zicht vanuit de wijk veranderd ook hier het zicht vanaf de hoek Hertog
Govertkade en Scheepmakerij. Met het zicht op het Achterom, Oude Delft met
het Armamentarium.
Deze foto is van 1912.Toen nog met twee onderdoorgangen naar de grachten.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Buurtonderneming
Onder de Schie

www.onderdeschie.nl
Buurthuis “Onder de Schie”
Rotterdamseweg 51A
2628 AJ DELFT
015 256 7774
email: onderdeschie@gmail.com
website: www.onderdeschie.nl
Facebook: buurthuisonderdeschie
Twitter: @onderdeschie

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

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

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

U kunt ruimtes huren die
variëren van een kleine
vergaderkamer tot de grote zaal
met bar en keuken.
Buurtonderneming Onder de
Schie
Onder De Schie is een ruim en gezellig
buurthuis waar enthousiaste vrijwilligers zich inzetten. Met plezier verwelkomen wij mensen die wonen tussen
de Michiel de Ruijterweg en de Schie,
maar ook bewoners van Delftzicht,
de Wippolder of elders uit de stad! De
buurtonderneming biedt steeds meer
activiteiten aan en meer en meer mensen vinden de weg naar deze prachtige
plek, verscholen achter de huizen aan
de Rotterdamseweg.
Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan”
Iedere twee weken op donderdag serveert buurtrestaurant “Schuif ‘s aan”
een heerlijk driegangen menu.
U kunt voor 5 euro mee eten; vanaf
17:30 uur binnenlopen en om 18.00
uur aanschuiven. Aanmelding via een
inschrijflijst in het buurthuis.
De eerstvolgende dineravonden zijn:
donderdag 26 maart en 9 april.
Contact via Heleen heleenvthof@
gmail.com en Leo lee@casema.nl
(tel Leo 06 22 513362)
Koffieochtenden
Op dinsdag en vrijdag van 9:30 uur tot
12:00 uur gezellig bijkletsen met andere buurtbewoners, koffie is € 1.
Biljarten
Er zijn verschillende mogelijkheden
in de week om een potje te biljarten.
Vaste tijden zijn in ieder geval maandagmiddag en woensdagmiddag.

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

Kijk ook op onze website
www.onderdeschie.nl
U bent van harte uitgenodigd eens langs
te komen.
Onze bibliotheek “Boek in beweging”
In het buurthuis staan 2 kasten vol met
boeken. Er is ook een grote collectie
Audioboeken die u kunt lenen. U bent
vrij om boeken te lenen of te ruilen.
Donaties van boeken zijn welkom.
Onder in de kast staan dozen waar teruggebrachte boeken en nieuwe boeken
in gedaan kunnen worden. Vraag ernaar
bij de Beheerder.
Het doel van onze bibliotheek is boeken
in beweging te brengen zodat velen ervan kunnen genieten.
Onze bibliotheek heeft in de wijk ook 2
kleine filialen: één in de Bernardlaan en
één in de Maerten Trompstraat.
We wensen u veel leesplezier.
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 vanaf 16 jaar zingt wereldmuziek, pop en licht klassiek.
Maandagavond van 20:00 tot 22:00.
Op dit moment hebben we meer heren
dan dames, wat best wel uniek is voor
een koor! Dames, zet een stap naar
zingplezier! Het is gezellig hier!
Docent: Fon van Oosterhout fon.oosterhout@ziggo.nl

Pagina 6
NIEUW
Gitaarles bij Onder de Schie.
Lestijden in onderling overleg.
Docent heeft jarenlange ervaring, onder meer: drumles bij Cesar
Zuiderwijks Musicstation, gitaarles bij
Jeugdzorgplus instelling, tevens werkzaam bij GGZ instelling Parnassia.
De lessen zijn voor gitaar, gericht op het
snel leren spelen van liedjes en daarbij
dan eventueel ook te zingen. Van Ed
Sheeran tot Sam Smith en Kate Perry,
The Beatles en Bob Dylan.
Docent: Rob Kramer, tel. 06 38 715694
Robkramer1960@gmail.com
Schilderen (collage met foto’s)
Vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur
Prijs: € 80 voor 10 lessen, aansluiten
kan altijd
Docent: Jeanette van der Helm
jeaneart@hotmail.com, www.jeanetart.nl
Telefoonnr.: 06-38900620
Schilderen / tekenen (acryl)
Woensdag van 19.30 tot 22.00 uur.
(Hiervoor geldt een wachtlijst)
Docent: Hedy Adihardjo
hedyadihardjo@gmail.com
Blij dat ik klei
Dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur
(Hiervoor geldt een wachtlijst)
Docent: Juul Camps juulcamps@gmail.com
Yoga
Dinsdagavond
Hatha-/Raja-Yoga (rek/strek, massage,
adem/ontspanning, meditatie).
(Hiervoor geldt een wachtlijst; bij aanmelding van 8 personen zal een 2e groep
starten)
Docent: Allan van de Graaff
allanvandegraaff@gmail.com
NIEUW
Groepsles Oefentherapie Cesar
Dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00
wekelijks
Gratis Proefles 31 maart
Kosten: € 9 per les (12 lessen voor € 100)
Docent: Thea Heesakkers
Oefentherapeut Cesar
Info: 06-27127154,
theaheesakkers@hetnet.nl,
www.theaheesakkers.nl, www.vvocm.nl
Oefeningen doen volgens de bewegingsleer van Marie Cesar.
De groepsles is een soort gymnastiek
waar mensen op een gezonde manier
bewegen zonder prestatiedruk. Er
wordt geoefend om de bewegelijkheid
te verbeteren of te onderhouden. De
spieren te rekken en te verstevigen.
Ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Er wordt gekeken hoe iemand zijn
lichaam gebruikt en hoe dat verbeterd
kan worden. Ook krijgt u adviezen mbt
uw houding en beweging bij dagelijkse
activiteiten thuis, op het werk of bij het
uitoefenen van uw hobby. Bewegen is
gezond! Bewegen is leuk!
Doelgroep: mensen met lichte klachten,
die het fijn vinden om in een groep van
maximaal 10 personen te bewegen met
veel individuele aandacht. Alle leeftijden.

Nederlandse conversatie
(voor beginners of gevorderden)
Maandag/woensdag/donderdag ochtend/middag (1x/w)
Docent: Tineke Ruiter atruiter@ziggo.nl
Bridge-cursussen
*Beginners* Gevorderden* Oefenclub
Docent: H.H. van Dam
he.to.vandam@ziggo.nl
Boekenclub
Woensdagochtend: 1x per maand op
de laatste woensdag vd maand
Tijd: van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Docent: Maria Wensveen
m.wensveen@stanislascollege.nl
VOOR KINDEREN
Technica 10
Voor kinderen
vanaf 9 jaar die
op de woensdagmiddag of
begin van de
avond willen leren timmeren en zagen, werken met metaal, kunststof,
elektriciteit en chemie.
Docent: Elly Heldring ellyheldring@
gmail.com
45 PLUS
Bewegen valt goed!
Is een combinatie van bewegen en valpreventie en wordt gegeven door een
ervaren sportinstructrice.
Doelgroep 45+.
Dinsdag van 14:00 tot 15:00 uur
Docent: Joan van den Berg, 070
4161853
Het sportprogramma voor senioren
”Bewegen valt goed” wordt steeds effectiever. Niet alleen dat door de regelmatige beweging de mensen leniger en
sterker worden, ook hun honger naar
meer kennis over goede “voeding”
wordt bevredigd. Na het sport uurtje
is het gezellig en verstandig om wat
uit te blazen en een kopje koffie of
thee te drinken, met elkaar een team
te bouwen en tenslotte van gedachten
te wisselen over onderwerpen die samenhangen met het in standhouden
van een gezond lichaam, namelijk voedingswetenswaardigheden. Harry en
Riek Koerts verzorgen om de beurt de
op prijs gestelde informatie.
VERHUUR VAN RUIMTES
Er is plaats voor cursussen, recepties,
kinderpartijtjes, (bescheiden) familiefeestjes, vergaderingen, lezingen,
presentaties, enzovoort.
Voor nadere informatie kunt u contact
op nemen met het buurthuis:
stuur een mail naar onderdeschie@
gmail.com
Huurtarieven vindt u op de website
www.onderdeschie.nl
FILM ‘Een familieverhaal’
Regie: Mieneke Meij
27 Maart 20.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur)
in buurthuis Onder de Schie
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Kosten: vrijwillige bijdrage €2,50, inclusief koffie of thee
Een film over jaloezie en schuldgevoel.
De film won in 2012 de eerste prijs
op het amateurfestival in Zuid
Holland. Opnames vonden plaats
in o.a. Zevenhuizen, in Delft, op de
Rotterdamseweg en bij de Oostpoort.

Hoi allemaal,
Waarschijnlijk kennen jullie mij (of mijn ouders) wel. Ik ben Tijmen, dat vrolijke jongentje in die hippe rolstoel J die jullie
vaak in de buurt of in de supermarkt zien met mijn ouders. Sinds enkele weken sta ik op de wachtlijst bij de Delftse Stichting
Syndroom van de Lach om Dolfijn ondersteunende therapie in Curacao te volgen (zie www.syndroomvandelach.nl en klik
dan door naar ‘wachtlijst’). Dat betekent dat mijn ouders ook van start gaan voor de Stichting.

Samen met supermarkt Hans Meijer organiseren mijn ouders
voor mij en Syndroom van de Lach deze mooie actie!!

Wat gaan we doen?
De actie is eigenlijk heel eenvoudig. In plaats van uw statiegeld bij de kassa te gelde te maken kunt u uw statiegeld doneren
aan de Stichting. Hans Meijer zal aan het eind van de actieperiode uw ingebrachte statiegeld VERDUBBELEN!!
Uiteraard mag u ook een extra donatie doen!!
Deze actie loopt van 1 maart t/m 31 maart.
Meer informatie over de stichting is te vinden op
www.syndroomvandelach.nl of www.facebook.com/syndroomvandelach
Syndroom van de Lach is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI).
Het ingezamelde geld komt voor 100% ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Poortlandplein project

Verhaal:
Het echtpaar Van Onselen viert een
huwelijksjubileum in huiselijke kring.
Na afloop neemt zoon Kornelis (John
Schneider) het besluit dat hij zijn oudere broer Harry (Piet ven der Pas) niet
meer wil zien. Betrekkelijk snel na het
huwelijksjubileum overlijdt vader en
daarna ook moeder. Met name voor
Harry breekt een moeilijke periode
aan. En als Kornelis ontdekt hoe de
zaken er echt voor hebben gestaan, is
er veel gebeurd dat niet meer terug te
draaien is.
Momenten van inzicht zijn niet altijd
prettig, maar ze bieden wel mogelijkheden om verder te gaan.
Deze bedrijven sponsoren
Stichting Buurtonderneming
onder de Schie
P. van Mullem Dieren benodigheden
Supermarkt Hans Meijer
Die Twee snacks & Lunch
Praktijk voor Fysiotherapie Delft-Oost

Het project wordt gezamenlijk uitgevoerd met de afsluiting van de St.
Sebastiaansbrug. Zoals u waarschijnlijk al in diverse media heeft kunnen
vernemen, is de bouw van een nieuwe
brug vertraagd. Besloten is om ook de
aanleg van het Poortlandplein (rotonde
+ inrichten Mijnbouwstraat (oost) voor
2 richting verkeer) mee te laten vertragen. Het uitvoeren van dit project, terwijl de brug open is voor verkeer, heeft
te hoge risico’s voor zowel de uitvoerende partij als voor het verkeer.
Zodra er bekend is wat de nieuwe
planning voor de St. Sebastiaansbrug
wordt, zal de planning van het project
Poortlandplein ook hierop aangepast
worden.

Extra handen nodig
1 Onderdeel zal echter wel in 2015
uitgevoerd worden: Het aanpassen
van de kruising Schoemakerstraat –
Zuidplantsoen (aanbrengen verkeerslichten). Op dit moment is er nog 1 bezwaar dat afgehandeld moet worden bij
de Raad van State. Indien hier voor de
gemeente een positief resultaat uit volgt
en het hogere waarde besluit onherroepelijk is, kan er gestart worden met
de werkzaamheden. De verwachting is
dat deze werkzaamheden in het derde
en vierde kwartaal van het lopende jaar
zullen worden uitgevoerd. Voordat er
gestart wordt, zullen direct omwonenden hierover worden geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Delft - Ingenieursbureau
Olaf Hoogerdijk, Projectleider

met vier wielen
Wie van onze lezers is bereid om ons
team van vrijwilligers te versterken om
eenmaal in de drie maanden met zijn
auto ongeveer een uurtje met één van
onze vrijwilligers de bezorgers in de
wijk te bevoorraden?
Het is dan de bedoeling om de gesorteerde kranten bij het depot in de auto
te zetten en deze samen met Leo bij de
bezorgers te brengen.
Heeft u belangstelling of wilt u wat
meer weten dan kunt u contact met
de redactie opnemen via het telefoonnummer 06 53 69 34 92.
De redactie

Buitenrust
Na jaren verstopt te zijn geweest
achter dikke en zeer fraaie bomen is
Buitenrust - aan de Rotterdamseweg zichtbaar geworden.
Na jaren is het dan zo ver dat het pand
de nodige herstelwerkzaamheden ondergaat.
Tekst en foto’s: J.A. van den Berg

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

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Wie wordt hier vrolijk van?
Antwoord is makkelijk te geven: de veroorzaker
want die is van zijn rotzooi af.
Het is voor een ieder die daar moet zijn om welke
reden dan ook geen gezicht als men de zooi daar
zomaar neergooit. Waarom gebeurt dit? Weet
men niet dat je grofvuil kan bellen zodat het
opgehaald wordt of is dit puur gemakzucht, weet
u het? De veroorzaker zal het antwoord weten.

Wijkcentrum Wippolder,
Prof. Krausstraat 50.
Telefoon: 015- 760 02 70
net: www.wippolder.nl
e-mail: wijkwerk@wippolder.nl

Tekst en foto: J.A. van den Berg

Onkunde of tolerant?
Soms weet je gewoon niet hoe iets zal
verlopen. Je kan er wel over praten en
vooral goede raad ter harte nemen. Ik
heb veelal de indruk dat er ambtenaren
zijn die liever hun mening willen
doorvoeren. De Muyskenlaan zou
autovrij moeten zijn. Er zijn inderdaad
maatregelen getroffen. Borden bij het
kruispunt aan de Schoemakerstraat
geven aan dat het verboden voor auto’s
is. Aan de zijde van het Zuidplantsoen
zijn paaltjes geplaatst om inrijden
te voorkomen. Het gevolg van deze
situatie is dat auto’s , ondanks het
verbod, toch de Muyskenlaan oprijden.
In het gunstigste geval wordt gekeerd
als de paaltjes gezien worden, maar wel
via het plantsoen en in het slechtste
geval wordt de Muyskenlaan verlaten
door via het plantsoen of tuin van de
bewoners het Zuidplantsoen op te
zoeken. Doordat de auto’s zo makkelijk
de Muyskenlaan op kunnen wordt
deze weg ook volop als parkeerplaats

MAANDAG
• Schilderen
9.30-12-00 uur
12.30-15-00 uur
• Sjoelen 13.30-16.00uur
• Klaverjassen ( competitie)
19.00-23.00uur

gebruikt. Kijk maar naar de foto’s en
naar de schade die aangericht wordt.
De omwonenden hebben al regelmatig
geklaagd bij de gemeente, recent
nog werd hun zorg uitgesproken bij
de gemeente over de komst van het
uitvaartcentrum. Misschien geven
deze beelden nu genoeg bewijs voor
de gemeente dat het met het autovrij
maken van de Muyskenlaan gewoon
fout zit. Gemeente doe er wat aan.
Tekst Wim Bloom

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

LENTE IN DE WIJK.

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

U zal het ongetwijfeld ook gemerkt hebben dat de temperatuur buiten behoorlijk is opgelopen.
Ook de krokussen hebben de warme gevoeld en zijn massaal aan het groeien en bloeien gegaan.
Vandaar dit mooie lente tapijt van bloeiende krokussen.
Tekst en foto: J.A. van den Berg.

KOPIJDATUM
De volgende Wijkkrant komt uit in juni
Graag kopij inzenden vóór:

2015

22 mei 2015
ABSOLUTE INLEVERDATUM
naar:

Uitsluitend per e-mail naar:
wijkkrantwippolder@gmail.com
Floppydisks, handgeschreven en getypte tekst een week eerder inzenden Als u stukken per e-mail
stuurt, dan tekst en afbeeldingen scheiden in aparte attachments.In overleg tussen redacteur en
auteur wordt soms afgesproken stukken naar het e-mail adres van de redacteur te zenden.
In dat geval geen afschriften naar het redactie-adres versturen om verwarring te voorkomen.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Bouwberichten

Foto’s en tekst J.A. van den Berg.
Tenzij anders vermeld of via de plaatselijke media

A

Muyskenlaan
Op foto - A - ziet u de vorderingen
aangaande de Schakel aan de
Muyskenlaan.
Ook in het te realiseren
uitvaartcentrum zijn de vorderingen
al aardig op dreef. De opening zal
niet meer zo lang duren.

Technopolis
Op de foto’s - C en D - ziet u dat het
gebouw voor TNW, het gebouw voor
Technische Natuur Wetenschappen,
behoorlijk in omvang is toegenomen
sinds de krant van december 2014.

B

C

F

G

Bouwkunde aan het Zuidplantsoen
Op foto - B - ziet u het gebouw voor
Bouwkunde behoorlijk ingepakt - niet
voor de kou - maar voor de renovatie
aan de buitenzijde van het gebouw.
Men is al een lange periode bezig maar
het ziet er nu wel naar uit dat dit het
laatste stukje van deze operatie is.

D

E

Rotterdamseweg
Op foto - E - ziet u de uitbreiding van de parkeergelegenheid voor
de aanwezige bedrijven naast de Porceleynefles op het braakliggend
stuk grond naast de haven.

H

I

K

M

J
Kanaalweg
Op foto - F t/m K - ziet u de veel
omvattende werkzaamheden i.v.m. het
renoveren van de huidige gebouwen en
het realiseren van de nieuwbouw aldaar.
Namelijk studentenwoningen en de daarbij
noodzakelijke voorzieningen.

L
TU wijk
Op foto - L en M - ziet u twee borden van de
opnieuw geplaatste bewegwijzering van de TU
gebouwen. Een nobel streven maar ook niet
altijd heel duidelijk. Het lijkt wel of M in de
woestijn is neergezet.

O

N

Bouwplannen TNO Zuidpolder terrein.
Professor Schoemaker Plantage.
In deze krant lieten wij u al weten dat op 10 maart een informatieavond zou zijn over de
bouwplannen.Op foto - O - ziet u een deel van de belangstellenden bij deze informatieavond.
Op foto - N - ziet u het schema van de te bouwen Professor Schoemaker Plantage. Welk een
tijdsbestek van 10 jaar zal hebben.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Nieuws van de ‘Niet bang voor water?
Prins Mauritsschool Wat de waterschappen voor je doen’
Nederlanders zijn vaak zorgwekkend gemakzuchtig over waterveiligheid. De
Watersnoodramp van 1953 lijkt misschien lang geleden, maar Nederland heeft een
lange historie van watersnoden. Nog in 1995 moesten een kwart miljoen mensen uit
de Betuwe worden geëvacueerd. Dit boek vertelt het verhaal van onze strijd tegen
het water vanaf het ontstaan van de eerste polders tot het huidige Deltaprogramma.
Wat doen de waterschappen? En waarom zijn er verkiezingen voor de waterschappen?
gelijk om alles wat in het afvalwater
zit er ook weer uit te halen, denk aan
biogas, fosfaat en papiervezels. Er is berekend dat de helft van de Nederlandse
behoefte aan fosfaat voor kunstmest in
de landbouw kan worden teruggewonnen uit ons afvalwater. De papiervezels
worden gebruikt in de wegenbouw en
met het biogas kan de afvalwaterzuivering volledig zelfvoorzienend worden.

Vrijdagavond 19 december 2014: De
Prins Mauritsschool, Peuterspeelzaal
de Kleine Prins en de Grote Prins, de
buitenschoolse opvang van CKO- de
Ark waren met een vrolijk versierde
kraam aanwezig op de kerstmarkt op
het Nassauplein. Met warme chocolademelk, kleurplaten en spelletjes werden
langslopende bezoekers aangesproken,
kregen informatie en konden kinderen
mee doen met het oplossen van een rebus. Uit de vele goede antwoorden van
de rebus (‘Er is een kindeke geboren op
aard’) is Björn van Vliet de winnaar van
de doos Merci chocolade geworden.
Eind januari 2015 is het verouderde
klimtoestel op het voorplein vervangen
door een nieuw klimtoestel. Halverwege
februari is het kunstgras gelegd waarna
de kinderen er weer volop gebruik van
konden maken.

Tenslotte zijn we alweer bezig met
de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar 2015-2016. Gaat uw kind
naar de basisschool? Maak dan een afspraak voor een rondleiding en een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook
als u overweegt om uw kind bij de Prins
Mauritsschool in te schrijven, kom dan
gerust eens langs en maak een afspraak.

De informatiekraam van de Prins
Mauritsschool op de kerstmarkt.

TNO - Zuidpolder
Volgens eerder verstrekte informatie zou het grote groene gebouw aan de
Schoemakerstraat per 1 januari 2015 leeg moeten zijn en al de werknemers verhuisd naar het nieuwe onderkomen in Den Haag bij het Centraal Station - Babylon -.
Bij navraag blijkt het gebouw in Delft per 2 maart jl. te zijn verlaten.
Nu is de grote vraag: wat komt er voor in de plaats - weet u het? - .
Foto en tekst: J.A. van den Berg

‘Waterbeheer is nooit af’
Nederlanders zijn vaak zorgwekkend
gemakzuchtig over waterveiligheid. Het
klimaat verandert, de zeespiegel stijgt
en de bodem in West-Nederland blijft
dalen. Het waterbeheer is dus nooit af.
In Nederland is in de afgelopen jaren
het Deltaprogramma opgetuigd om
integraal naar de toekomst van onze
waterveiligheid te kijken. Eén van de
meest controversiële onderwerpen is
de bouw van een zeesluis in de Nieuwe
Waterweg ter hoogte van Vlaardingen.
‘Niet nodig’ vindt de deltacommissaris
‘want de stormvloedkering bij Hoek van
Holland is pas in 2070 afgeschreven’.
Maar een zeesluis biedt wel zeer effectieve bescherming in Dordrecht en de
Drechtsteden, en maakt dat de dijkverhogingen langs de Waal minder
zwaar hoeven te worden uitgevoerd.
Daar komt bij dat bij afsluiting van de
Nieuwe Waterweg het rivierwater weer
via de zeegaten naar buiten moet stromen, en dat is goed nieuws voor de natuur in de delta en voor de vismigratie
van bijvoorbeeld glasaal en zalm.

Waterschapsdemocratie
Waterschappen zijn financieel onafhankelijk en heffen hun eigen belasting. In
New Orleans zijn in 2005 bij Katrina
de dijken bezweken, omdat president
Bush had bezuinigd op dijkenonderhoud om geld vrij te maken voor de
oorlog in Irak. Dat willen we dus niet
in Nederland! Het Algemeen Bestuur
van een waterschap is de democratische
controle hoe de waterschapsbelasting
wordt uitgegeven, net zoals de gemeenteraad het college van burgemeester en
wethouders controleert.
Het boek ‘Niet bang voor water? Wat de
waterschappen voor je doen’ is verkrijgbaar via de boekhandel en Bol.com. Het
is ook rechtstreeks te bestellen via de
website van de schrijver: www.hansmiddendorp.nl. De vastgestelde boekenprijs
is 16,95 euro.

Aardverschuiving in afvalwater
Waterschappen zuiveren ook ons afvalwater. Nieuwe technieken veroorzaken momenteel een aardverschuiving in
de afvalwaterzuivering. Was afvalwater
tot voor kort iets waar je zo goedkoop
mogelijk vanaf wilde, nu is afvalwater
‘goud’ waard. Technisch is het nu mo-

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Op het nippertje
Een dubbeltje was in het guldentijdperk het kleinste muntje, in omvang, niet in waarde, want je had
ook de cent en de stuiver (vijf cent)
die in omvang groter waren maar in
waarde minder. Het dubbeltje was
tien cent waard. Dit kleine muntje
heeft het tot een mooi gezegde gebracht: een dubbeltje op zijn kant.
Het kan lukken, of niet, en het verschil tussen beide is zo klein, dat je
tot het laatst in spanning blijft.
Het begint er op te lijken dat het
bestaan van de kerken op zo’n dubbeltje lijkt. Redt de kerk het of niet.
Steeds minder mensen geloven op
zijn kerks – wat wat anders is dan
dat zij niet zouden geloven. Als ik de
statistieken mag geloven is de kans
dat u en jij, lezer, niet gelooft groter
dan dat u wel op een kerkelijke manier gelooft.
Is dit erg? Waarom heeft die groep
mensen die nu in de Wipmolen
kerkt, daar zo’n moeite voor gedaan?
Wat gaat er verloren als de kerk zijn
laatste deuren sluit?
Verliezen we dan ook het laatste dogma, leerstellingen bijvoorbeeld over God, Jezus, de kerk en
de Geest? Dat lijkt me niet het ergste. Ik ben niet zo van de leerstellingen. Het gaat mij meer om God
zelf en hoe je steun van Hem krijgt
als er moeilijkheden in je leven zijn.
Misschien is dat wel waar het in de
kerk om gaat: steun voor mensen.
En God die niet moe wordt ons daar
op te wijzen. Op onze manier openen we op gezette tijden het lunchcafé om gezelligheid te bieden aan
wie daar behoefte aan heeft. We hebben niet de illusie daarmee grote
problemen als armoede en eenzaamheid op te lossen. Wel denken we dat
als we elkaar kennen, die problemen
beter te hanteren zijn. Geven om elkaar op Wippolderniveau.
Als je elkaar kent, mopper je minder
gauw op elkaar en wordt het leven
leuker. Temeer als je er dan ook nog
lekker bij kunt eten.
Is het al of niet voortbestaan van de
kerk een dubbeltje op zijn kant? Nee,
dat geloof ik toch niet. We hebben
het moeilijk, dat wel. Maar er zal altijd behoefte zijn aan menselijkheid,
aan warmte en geluk. En aan een
God, die ons daar steeds maar weer
op wijst, in de kerk, voor de buurt en
de wereld. Een
God, die niet
moe wordt ons
te bestoken met
zijn liefde.
Tekst David
Knibbe

DE DOOD IS DOOD, LEVE HET LEVEN!
Pasen is voor mij: de winter ligt definitief achter ons.
Het voorjaar is aangebroken.
De kale bomen botten uit. Lentegroen
komt tevoorschijn.
Schapen lammeren. Bloemen komen
uit.
Nieuw leven!
Dit principe ligt besloten in de natuur:
opgaan, blinken en verzinken.
Maar dit gezegde is niet compleet.
Het is: opgaan, blinken, verzinken en
weer opgaan.
In Paastaal: geboren worden, groeien,
bloeien, vruchtdragen, sterven en opstaan om nooit meer te sterven.
Ja, dát is het. Pasen, het feest van dé
Opstanding.
Sinds Jezus Christus uit de dood is opgestaan, is het niet meer waar: ‘Dood
is dood!’
In 1969 kwam ik er tijdens een ziekteperiode achter dat Jezus, de Joodse
rabbi, méér was dan een gewoon mens.
Met Kerst vieren we dat Jezus geboren
werd in Betlehem. God zélf werd mens.
Zoon van God, maar ook mens. God zélf
kwam in Jezus op aarde, werd één van
ons. Gods wereld, Gods volk, dat hem
de rug had toegekeerd. Met alle gevolgen van dien.
Ziekte en dood hadden hun intrede gedaan op aarde. Mensen kenden
hun Schepper niet meer. Men hield
zich niet meer aan de spelregels.
Machtsmisbruik, mensen buitten elkaar
uit. Er werden oorlogen uitgevochten.
Godsdienst was een religie geworden.
Doodse rituelen. Inhoudsloze woorden
en gebeden.
En Jezus liet ons zien hoe ons leven is,
als wij ons totaal omkeren. Met het gezicht naar God toegekeerd. Hij wees ons
de weg tot God, de Vader.
God, die liefde is. Maar de mensen van
toen en nu weigerden zich om te keren.
De mens bleef vijandig ten opzichte van
God.

Wij hebben hem de wereld uit gekruisigd.
Wij hebben de liefde vermoord.
Jezus had zich in Gods naam kunnen
verzetten.
Maar daar aan het kruis werd hij het
volmaakte offerlam dat de zonden van
de wereld op zich nam. Uw en mijn falen. Uw en mijn ongeloof.
Schuldig staan we ten opzichte van
God. We hebben toen en nu een puinhoop van zijn wereld gemaakt. Jezus
nam de schuld over van de mensheid,
van u en mij, en stierf de kruisdood.
De beslissende woorden van hem waren: HET IS VOLBRACHT. Letterlijk:
VOLDAAN, BETAALD.
Zou God dit zomaar laten gebeuren dat
een onschuldige door een oneerlijke
rechtsgang tot de doodstraf werd veroordeeld.
Jezus, die alle verantwoordelijkheid
voor ons ongeloof, ontrouw en schuld
op zich genomen heeft, onderging deze
wrede dood in uw en mijn plaats.
Het oordeel dat voltrokken had moeten
worden over u en mij heeft Jezus ondergaan.
Zou God ons nu echt niet meer straffen?
Was dit offer voldoende?
Dat werd bewezen op de éérste dag van
de week, op de zondag van Pasen.
Die gehate Jezus was in een rotsgraf
gelegd. Een zware steen was voor de
ingang gerold. Op verzoek van de Joden
was de steen ook nog verzegeld en er
stonden Romeinse soldaten om het graf
te bewaken. Want dood is wel dood,
maar je weet het met Jezus maar nooit.
Er zijn er velen door de eeuwen heen
en ook vandaag de dag die niet kunnen
geloven dat op Pasen Jezus, de Zoon
van God, de zoon des mensen, is dóórgebroken. Zijn doodskleding lag keurig
opgerold. Door een zware aardbeving
in de vroege Paasmorgen, werd de verzegeling verbroken, de steen rolde weg,

de Romeinse soldaten vluchtten naar
Jeruzalem en Jezus stond op. In Gods
kracht overwon hij de grootste vijand
van het leven, namelijk DE DOOD.
De dood is dood, leve het leven! Dat
is PASEN. Dat is het PAASFEEST. Het
grootste feest van allen die in Jezus
Christus geloven.
Geloof het niet, dat Jezus nog begraven ligt. De bijbel vertelt dat de levende Jezus aan vele mensen verschenen
is. De apostel Paulus schrijft zelfs dat
Jezus aanwezig was bij een meeting met
500 mensen tegelijk. Er zijn nog overlevenden die het je kunnen vertellen.
Vijftig dagen lang heeft de opgestane
Heer aan mensen gezegd dat hun zonden vergeven waren. Er is niets na de
dood! Een leugen. Na de dood komt er
een opstanding en een leven in de nabijheid van onze Schepper, onze Verlosser.
Een leven dat eeuwig duurt. In een wereld van enkel liefde.
Geen pijn, geen ziekte, geen lijden, geen
tranen, geen ongehoorzaamheid meer,
geen verleiding, geen verslaving, geen
dood.
Keer u naar God toe. Dank hem voor de
vergeving van zonden. Dank hem voor
dat wat Jezus deed. Geef uw leven over
in de handen van de hemelse Vader en
u zult nooit meer van God gescheiden
zijn. LEVE DE LEVENDE GOD. LEVE
HET LEVEN. LEVE HET EEUWIGE
LEVEN.
Ds. Peter Gerrets.

Voormalig TNO Zuidpolder terrein
Er is al veel geschreven over het verlaten TNO terrein. Maar toch zijn er
nog activiteiten gaande. Al in een vorige wijkkrant lieten wij u een foto zien
van een nieuw gebouw van TNO. Zie
nogmaals de bijgevoegde foto. Het betreft het MEC-bouwlab. Dat betekent
Materialen Energie en Constructies, dit
gebouw is neergezet voor een periode
van minimaal 7 jaar.

Bewoners grenzend aan het TNO terrein zijn uitgenodigd op 10 maart jl.
voor een informatieavond. Deze werd
gehouden bij Plukkebol kinderopvang
aan de Van Embdenstraat.

Wij komen uiteraard hierop terug in de
volgende wijkkrant om u verder te informeren.
Tekst en Foto:
Gemeente Delft en J.A. van den Berg

Ook de bouwplannen worden weer uit
de kast gehaald, ze zijn eigenlijk al
uit de kast want er is weer een nieuwe
naam voor deze bouwplannen en voor
de te realiseren woonwijk n.l. Professor
Schoemaker Plantage.
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Hond
in de keuken.

Nieuwe planning wegwerkzaamheden bekend
De gemeente heeft een analyse gemaakt van de geplande weg werkzaamheden in 2015 en 2016. Hiermee
worden werkzaamheden op elkaar afgestemd zodat mogelijke knelpunten
worden voorkomen.
Het uitstel van de vervanging van de
Sint Sebastiaansbrug betekent dat er
meer tijd is voor andere werkzaamheden op het hoofdwegennet, zonder dat
hierdoor de bereikbaarheid van de stad
onder druk komt te staan.

Er is veel over geschreven en
gesproken maar het gedoe met de
hond in het buurthuis aan de Prof.
Krausstraat tijdens het koken op
de woensdag heeft grote gevolgen
gekregen.
De hond viel niet eens op maar was
er wel. De gezellige en smaakvolle
middagen mochten met de
aanwezigheid van de hond niet meer
plaatsvinden.
Kok Catering in het Delftech park aan
de Schoemakerstraat heeft spontaan
zijn ruimte ter beschikking gesteld met
de voorwaarde dat de hond niet in de
keuken mocht zijn. De eters zijn daar
nu al een aantal keren geweest en de
accommodatie is goed maar toch kleven
hier volgens een aantal gasten wel wat
problemen aan.
Het restaurant ligt niet meer centraal
in de wijk. Dit geeft problemen voor
sommigen met het vervoer. Lopen is
geen optie - met een rollator - daar de
Schoemakerstraat niet veilig is wat de
bestrating betreft, stoeptegels liggen
omhoog, de bomen staan te ver naar
de stoep. De voetgangers moeten dan
gebruik maken van het fietspad en dat
is niet aan te bevelen met al dat verkeer
aldaar.
Dus men neemt deels de auto en deels
de fiets en sommigen zijn aangewezen
op het busje van de Regio Taxi.
Voorheen kon je na afloop gezellig met
elkaar naar huis lopen en een praatje
maken maar nu is dat ook niet meer zo.
Zo zijn er al deelnemers die te kennen
hebben gegeven niet meer deel te
nemen aan deze eetmiddagen.
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Vanaf augustus tot november worden
op de Zuidwal en de Westvest werkzaamheden uitgevoerd voor de aansluiting van de trambaan. Tram 19 slaat
hier in de toekomst vanaf de Westvest
linksaf richting TU Noord. Hoewel
deze werkzaamheden het verkeer op
de Zuidwal zullen beïnvloeden blijft
de doorgang van het verkeer mogelijk.
Bovendien blijft de Zuidwal bereikbaar
via de Sint Sebastiaansbrug.
Ook de sloop van de Irenetunnel heeft
invloed op het verkeer, maar de verbinding tussen de Westlandseweg en
de Zuidwal blijft open. Vanaf begin
april rijdt het verkeer niet meer door

de Irenetunnel, maar met een slinger eromheen. Op de kruising met de
Engelsestraat komt een rotonde.
De sloop van het treinviaduct is in de
komende maanden merkbaar voor
het verkeer. Vanaf medio maart tot
medio april is de onderdoorgang op
de Kampveldweg dicht. Voor fietsers
blijft er een verbinding in twee richtingen. De Spoorsingel blijft vanaf de
Phoenixstraat bereikbaar voor autoverkeer. Doorgaand autoverkeer van
en naar de Ruys de Beerenbrouckstraat
is tijdelijk niet mogelijk en zal worden
omgeleid via de Westlandseweg.
In de TU Wijk zal de kruising Schoemakerstraat-Zuidplantsoen worden
voorzien van verkeerslichten. Een gedeelte van de Schoemakerstraat zal
worden geasfalteerd. Deze werkzaamheden worden in de tweede helft van
dit jaar uitgevoerd. Op enkele kortdurende stremmingen na kan het verkeer blijven doorgaan. De gemeente
ziet erop toe dat deze korte stremmingen niet samenvallen met de geplande afsluiting van de Delfgauwseweg.
Hier wordt in de tweede helft van dit

jaar de kade vervangen en de weg gereconstrueerd. Dit betekent een volledige afsluiting voor het autoverkeer,
dat zal worden omgeleid via de N470.
Fietsverkeer kan ter plaatse worden
omgeleid. Bussen rijden tijdelijk via de
Hoflaan.
Verspreid over de stad zullen in het
komend jaar reguliere onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. In de
binnenstad gebeurt dat alleen buiten
het toeristenseizoen. In de zomervakantie zal een aantal fietspaden van
een nieuwe asfaltlaag worden voorzien. Ook krijgt de Schieweg, vanaf
Sita tot de zandoverslag een nieuwe
asfaltlaag. De uitvoering van dit werkt
wordt afgestemd op werkzaamheden
op de Zuidwal.
De algemene waardering voor de bereikbaarheid is dit jaar opnieuw gestegen. Uit de gehouden DIP-enquête blijkt
dat de algemene bereikbaarheid met
een 6,8 wordt gewaardeerd. In 2013 was
dit een 6,7 en in 2012 een 6,2. Fietsers
zijn met een 7,8 het meest tevreden. De
waardering van de automobilisten is
met een 5.6 mager te noemen.

Gedragsverandering?
De Wippolder en Delft kennen een lange historie met fietsen. Als je door de wijk wandelt, kom je overal fietsen
en fietsers tegen. Het is ook een erg fijn vervoermiddel. Zo fijn dat de gemiddelde student er wel een heeft en een
tweede ergens vergeten is.
’s Ochtends en ’s middags wringen de
fietsers zich richting TU of richting het
centrum door de wijk. De stroom fietsers is tijdens de spitsuren zó groot,
dat het autoverkeer nauwelijks de wijk
uitkomt. Dat komt voornamelijk door
de tweerichtingsfietspaden. Dat ontwerp is niet erg geschikt voor massa’s
fietsers met kruisende auto’s in een
stad. Automobilisten weten vaak niet
waar ze moeten kijken. Als links vrij
is, dan komt er wel weer van rechts
een groepje fietsers en andersom. Het
gevolg is dat auto’s gaan duwen; langzaam het fietspad oprijden, net zolang
tot de fietsers inhouden. Of anders
met een dot gas snel door de stroom

fietsers heen hopen te komen. Dat alles gaat vaak goed, maar het leidt ook
tot vervelende ongelukken.
Op de campus staan dagelijks verkeersregelaars auto’s en fietsers te
scheiden. Maar die regelaars zijn
er niet op de kr uisingen bij het
Mijnbouwplein, de Piet Heinstraat, de
Cornelis Trompstraat, de Julianalaan,
Rotterdamseweg/Jaffalaan, Schoemakerstraat.
De oplossing moet nu komen van gedragsverandering bij fietsende studenten. Een campagne wordt gevoerd waarbij de fietsers en de automobilisten oog

moeten hebben voor elkaar. Dat kan je
ze nu vertellen, maar straks is iedereen
het weer vergeten en hebben wij weer
een nieuwe lichting studenten.
De keuze voor tweerichtingsfietspaden in de Wippolder is een verkeerde
geweest. Dat weet eigenlijk iedereen
nu wel. De fietsers en automobilisten
moeten zich maar aanpassen aan deze
situatie.
Wij geven al jaren aan dat eenrichtingsfietspaden beter zijn. Maar als
je de politiek vraagt het nu eens goed
te doen, is het antwoord dat Delft nu
geen geld meer heeft.

Hoe zal dit verder gaan?
Foto: Delft op Zondag
Tekst: J.A. van den Berg

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Het leven in de Wippolder tijdens oorlog en bevrijding 1940-1945

Het leven in de Wippolder tijdens oorlog en bevrijding 1940-1945
VOORWOORD:

Het is nu zo’n 65 jaar geleden dat de 2e Wereldoorlog is uitgebroken en zo’n 60 jaar geleden dat de vrede weer terug is gekeerd.
Ook onze wijk heeft het zeer zwaar te verduren gehad zowel in menselijk leed maar ook materialistisch gezien is er wel het een en ander gebeurd.
Vele lezers hebben de oorlog bewust of bijna bewust meegemaakt d.w.z. ouders of grootouders zaten er midden in en hebben natuurlijk ook hun verhaal verteld.
Ook een groot deel van de huidige bewoners hebben het niet meegemaakt omdat zij ver na 1945 zijn geboren of van elders in de Wippolder zijn komen wonen.
Vooral voor deze groep lezers is het de moeite waard om eens te lezen wat er zo al is gebeurd in straten en of plekken waar men nu loopt en geen idee heeft wat of daar in de oorlog
heeft afgespeeld.
Wij hopen met het samenbrengen van de tekst en vele foto’s een beeld geschetst te hebben om u het gevoel te geven dat het toch wel moeilijk is geweest en dat je toch wel trots mag
zijn op de mensen die het zo moeilijk hebben gehad en de oorlog hebben overleefd.
Tevens danken wij alle tekst schrijvers voor hun inzet. Men heeft toch hun gevoelige en persoonlijke ervaringen voor een ieder weer gegeven.
Tekst en foto’s deels afkomstig van particulieren, uit het boek Uur U en van het Gemeente archief te Delft.
Ook onze dank aan de Stichting Wijkwerk Wippolder, Gemeente Delft en Vestia Delft voor de Financiële steun om deze uitgave mogelijk te maken.
Johan van den Berg,
Wijkkrant “Wippolder”.

DE MOBILISATIE

De meidagen van 1940

Als u interesse heeft om de volledige tekst te lezen van de 8 pagina’s tellende krant dan kunt u deze bestellen. U kunt de krant bestellen in het formaat A4 of A3.
De kosten voor een A4 krant zijn € 1,00 en voor de A3 krant € 2,00. winkel van de gebroeders Fouw. Een
van die broers is daarbij omgekomen.

Beide bedragen worden verhoogd tot minimaal € 5,00 dit voor het behoud van de wijkkrant “WIPPOLDER” jaargang 2015.

foto: uit ‘het uur U’

0ok schuin aan de overkant werd
de Nassaulaan geraakt. Die rij huizen
U betaalt op onze bankrekening met vermelding van uw adres en formaat
deDe
bestelde
vloog invan
brand.
brand gingkrant.
door deDe krant wordt dan bij u thuis bezorgd.
Banknummer is: NL67 INGB 0006 506 738 t.n.v. Wijkkrant Wippolder
hele rij huizen heen en verwoestte ook
een deel van de Sint Aldegon-dastraat.
Alvast onze dank voor uw bestelling en ondersteuning.
De ravage was enorm.
De tweede Wereldoorlog stond voor de Wippolder een wijk was waar
Hemelsbreed lag ons huis daar
de deur en in augustus 1939 werd de ROOD de meerderheid was – SDAP
niet ver vandaan. Ik zie nog de door
– en Oranje was niet welkom. ( Mr.
algehele mobilisatie afgekondigd.
de luchtdruk de tuindeuren een stuk
Troelstra had immers die mislukte
naar binnenbuigen.
mijn gevoel
redding
geweest.
Op werden
Ik kom uit een gezin van vijf kindeDe Delfgauwseweg had in die De
jaren
dedag verliep
tijd daar
opeten,
je ging
metwaseen
staatsgreep
gedaan.}
De kreet
dangoed
Alle
scholen in
de Wippolder
eerste
in bangeonze
een
kwam
thuis met
ren, twee
daarvan
zijn van
geboren
in de
Mijn broers
gingen de
gevulde
maag
weer
naar
huis.
ook geen
Oranje
voor onze
ramen.
Het Ook
gevorderd
dooreen
het stapelleger. Behalve
afwachting
van wat
er dag
verder
zou hij
zussennodige
en m’n tuinders.
broer om ongeveer
De algehele
mobilisatie
september
heefthad
toenhet
alle zwaar
oranje kaarten
in detomatensoep
Dat was bij
eigenlijk en school
vier uurtuinderijen
wakker van dof
1939 was voor mij het begin
van de ik
tjeons
gamellen
daar 8zat
Van Oldenbarneveltstraat
waarvan
langsgedreun,
en namen gebeuren.
ongevraagd
onzecomité
moeder
en kwam
en school 12 op de met een zuur gezicht weer opgehaald
eens zo veel. In de namiddag
jaar was ik. 0nze straat ontploffingen, bominslagen en
in - goed gevuldKeurenaerstraat
- want hij was
altijd te
er éénoorlog.
was. Tien
10 mei
1940 was ik net 6
de koolbladeren mee naarniet
huis.
Mijn
ook de nodige vitamine tekort zij kreeg
Kloosterkade. In deze scholen werd en deze vervangen door een Gele kaart
werd ons door Nederlandse militairen
werd vol gezet met allerlei soorten luchtafweergeschut.
voet.
Het
eten
was
hoogst
nodig
want
jaar geworden
toen
de
oorlog
uitbrak.
moeder
sneed
deze
bladeren
en
maakvia
IKBin ook
extrastond:
eten“Soldaten
om aan te
waarop
vette letters
in
deeltijd
lesgegeven
en
wel
’s het
aangeraden om naar de binnenstad
vrachtwagens, gevorderd door het leger. Ik ben er vreselijk van geschrokken,
welkom …….Personen “.
morgens of ’s middags. Zo kwamen
vluchten.
Het zat ons
er dik
in datwas
de uitgehongerd.
gezin
De opmars
de Duitsers
waswevante daar
soep
met
sterken.
ik trilde
en rilde
overvan,
mijn dat
helewas te“water
Niet vanvan
die zware
jongens zoals
dus de kinderen van de Katholieke en
Duitsers
‘s nachts de Wippolder in
duurde totHet
verdagelijks
in de
die nu kennen,
maar stukken
kleiner. lichaam.
uit Rotterdam
waardoor
de Wippolder
eenDat
smaakje”.
leven moest
Christelijke scholen op de Openbare Wij hadden vier soldaten als vaste
zouden trekken. Toch zijn we de
Met of zonder dekzeil of overdekte ochtend, toen werd ik wat rustiger. Ik
Ik
weet
wel
dat
ik met de etensbonzwaarlaadbak.
onder Het
vuur
kwam
te
liggen.
Ook
weer
verder
gaan
en
dat
lukte
aardig.
Deze jaren van oorlog eindigden welisschool terecht. De vorderingen gasten. Mijn ouders kwamen uit
eerste nacht nog thuis gebleven. De
was eigenlijk een zooitje wilde van mijn vader maar horen of
nen
een halfje brood
ha- op waar
werden
op die dag
in niemand
een aantal
op 5 mei
- de is
bevrijding
en daar
gastvrijheid- op
een mijn
hadden moest
ook hungaan
weerslag
de Brabant
matrassen werden in
de huiskamer
dit kabaal nou oefenen was, toen we
ongeregeld.
Er was
die opstrabegrip. Het
waren
en tuinders uit
de de
omgeving,
gelegd,we
weéén
sliepen len
dus niet
met z’nOp
allen
“gevlucht”
waren
naar miste
die dingen
lette, dus het was eenzodat
uniek de
bij boven.
bakker boeren
Warmerdam
aan
ten huizen
gebombardeerd
een
gegeven
ogenblik
verjaardag.
Maar
op 6twee
meiBrabantse
werd er toch
soldaten en een tweeling uit Zeeland.
want
gingen ’swerd
zondags
Achteraf
veel mensen dit
“het grote
het was
echt wat
speelterrein
voor
deur, voor
Hetzijbroodje
nietmet hun
Duitsers
bij onsvlak
door
dedestraat
liepen.
vanbed”.
onzeMaar
broers.
“Felix“,
bleekbleek
hij dat Spiekmanstraat.
nog hevig
gevochten in de Wippolder
koetsen naar de Katholieke kerk Zij waren de zonen van een groot
ook zo gedaan hadden. ’s Nachts werd
oorlog.
knulletjes zoals ik.
ingepakt
dus
ik
kon
het
niet
laten
om
Het vliegtuig is kort daarop in een weiwas ondergedoken op de Gasthuislaan
en
dat
heeft
nogentwee
mensenlevens
beiden
kok in het
aan de Nassaulaan. Hun koetsen fruitteeltbedrijf
er geschoten in onze achtertuinen
een deel van dewerden
zachtedanbinnenkant
er van
land neergestort.
bij de stonden
al eerder
vermelde
endie
tante.
gekost.
Maar
kortZijdaarna
zelfde
regiment.
brachten kwamen
altijd iets de
op de binnenplaats
en in
van de Wippolderstraat.
in de
portiek oom
Het was het begin van een Veel mensen
uit de keuken
ons mee.
dete
meisjesschool
in de Simonsstraat
Nederlandse
soldaten
door
de deur,
toen
hetmooie
wat stiller
spannende tijd. 0nze school was of aan Daar
uitzijn
te nog
halen
en op
eten.
was
een
plek gemaakt
achCanadezen
en voor
barstte
het feest los.
geparkeerd en de paarden in de Tijdens de oorlog hebben wij tot aan
mijn vader binnendoor naar de tuinen
In de klassen waren was geworden, om poolshoogte te
Onze gevorderd.
ouders vonden
het niet verantter een kast met een dubbele
wand.
Ook werden we vanuit de lucht bepaardenstal gezet. De paardenstal is de spoorwegstaking van 17 september
geloodst.
stromatrassen en dekens neergelegd nemen. Vanuit onze straat, de Van
Het
bleek
dat
ikzelf,
mijn
zus
en
broer
woordvoor
om de
thuis
te
blijven.
Een
kinderWel
erg
gehorig,
hij
hoorde
de
buren
voorraad
met
met o.a.
Zweeds
1944 bij
hunvoedsel
thuis appelen
en peren
er nog steeds aanwezig. In die periode
soldaten. M’n broer en ik 0ldebarneveldtstraat, hadden we
kunnen kopen. Mijn vader werkte bij
stonden
er alleen
uitziende
De andere
zijn we naar de
zicht op
en opgaan. Dat
interessant.
waren
geraakt.
Wij grimmig
moesten
wagenvonden
was het
nogmachtig
voorhanden
enWedeze
viadedeDelfgauwseweg
trap naar boven
dacht dag ondervoed
brood.
de NS, dus reizen was geen probleem.
legervoertuigen.
binnenstad getrokken,
temiddenworden
van
over “de
vaart.
Ineens de Duitsers
veel rond
in ende
omhoogstnodige
onze school, het bruggetje
gekeurd
op de Oranje Plantage
werd hingen
ingeladen
met
hij want
het
bleken
te
De beide broers zijn naar Canada
een grote stroom vluchtelingen. De
de Cornelis Musiusschool op de kwam er een Duitser over in een lange
en
wat
bleek:
wij
kwamen
in
aanmer“Wat
heeft dezeenoorlog
spullen
en
vooral
kleding
dat
was
een
zijn”
dus
dat
was
billen
knijpen.
geëmigreerd
hebbenons
nog geleerd?”
jaren
Bommen op de wippolder
hele Wippolder liep leeg. Van alles
donkergroene jas en stevig bewapend.
Nassaulaan.
king
voor extraOpvoeding.
Wijbrak
kregen
behoorlijke stapel voor een gezin van
Als udaarna
nu demetkrant
leestcorrespondentie
of de TV aanzet
mijn ouders
10 mei 1940
in de vroege
en nog wat werd er
meegesleept,
Hij liep richting Pauwmolen.
onderhouden.
ochtend
en was met
de het
aan een
kanarie,een
in een
kooitje
Kennelijk
een parachutist.
Die waren
A a n b e v eWe
i l i g igingen
n g w e r dnaar
n i e t een
oranjekaartje
om de
onsoorlog
nek, uit
daarzeven personen.
Gelukkig
had mijn
vader tot
altijd
werk
nieuws, wat er nu allemaal in
Wippolder het strijdtoneel van Op het erf van de boerderij “De
bungelend aan een fietsstuur, toe. Die
gedaan. Alle deuren en ramen open heel vroeg in de morgen zuidelijk van
op werden zegels geplakt. De maaltijd
oom en tante – broer en zus van mijn
wat de nodige voordelen had. In de
de wereld gebeurt. Weet u het?
strijdende Nederlandse soldaten tegen Zeven Linden “in Delfgauw ( toen
vlucht maakte heel diepe indruk op
en vrije toegang tot de kazerne- de Koningin Emmalaan gedropt en
ininde
Oorlogswinter van 1944 werkte
moeder
– aan
de Gasthuislaan
en daar
de
de Keurenaerstraat
rondom liggende weilanden Ouders Hoeve geheten ) stond een
me. Elke mijn
keer als ikwerd
– ook uitgedeeld
nu nog daar verzameld.
achtige
klaslokalen.
Al gauw hadden
luchtdoelTh.
geschutsbatterij
gedropte
Duitse Parachutisten.
ik ja, aldaar.
school
Je moest
de maal- OnzeMevrouw
M. Pietersedie
vanredelijk
den Broek
werden
met
armenVos
ontvanvader aan de Oliefabriek. vluchtelingen
Dat is voorop TVinzie,dedenk
we wij
contact
metopen
twee soldaten,
uit
soldaten waren hier eigenlijk helemaal succesvol was in het neerschieten van
dat maakte ik ook mee.
Gouda
en Maris
Brabant,
meen dus De Koningin Emmalaan was
gen, het
huisje
wasuit
niet
al teikgroot
niet op voorbereid. Zeker ook door Duitse vliegtuigen. Omstreeks 18.00
De draaibrug bij de 0ostpoort stond
uit 0irschot. We vroegen ze mee naar nog maar aan één kant bebouwd. De
het was
behelpen. We zijn daar een
het toedoen van de Beweging van uur op 10 mei 1940 schoten zij een
constant open. Dus doorlopen
huis en zo hadden deze huisvaders Nederlandse soldaten verdedigden
aantalnog
dagen
gebleven.
Mede
doordat
het “Gebroken Geweertje” waarin de Heinkel bommenwerper aan deze is
naar de Koepoortbrug. Daar was
Delft aan die kant ramen en deuren
wat huiselijk
verkeer.
0ok andere
SDAP zeer nadrukkelijk participeerde! neergestort aan de overzijde van de
met zandzakken een barricade
beschoten ze de Duitsers in de
mensen vingen
wel jarig
soldaten
op.hebmijn moeder
de 11ezomei
was
De uitrusting en opleiding waren Koningin Emmalaan - aan de kant van
opgeworpen. Je kon de stad niet zo
tegenoverliggende weilanden.
Datdat
duurde
tot aan
Duitse inval.
ben we
daar
nogdegevierd
– geen
vergeleken met de vijand vér onder de Prof. Oudemanstraat-. De Koningin
maar in.
In de zomer van ’40 zijn ze nog eens Alhoewel veel Nederlandse soldaten
groot teruggeweest,
feest natuurlijk
–.
de maat. Tijdens de mobilisatie was er Emmalaan was de eerste vesting vanuit
We gingen naar een vrijgezelle
om te vertellen
hoe ze de totaal ongeoefend waren en voor het
een Christelijke Vereniging opgericht de polder gezien vanuit Rotterdam.
broer en zus van mijn moeder. Een
eerst een geweer in handen hadden,
oorlosdagen hadden overleefd.
om de soldaten bij de burgerbevolking Veel soldaten hadden zich in de
benedenhuisje op de Gasthuislaan.
hebben ze dapper stand gehouden.
Wat wel angstig was, de lancering van
’s avonds een kop koffie of thee te woningen verschanst. Op nummer 117
Het was Pinksterzaterdag verjaardag
zo kwamen “de meidagen” er
de V1aan.
enEn
V2
aan
de
Rotterdamseweg
laten drinken, in dien mogelijk een het ouderlijke huis van de toen bekende
van mijn moeder. In dat huisje hebben
Ik weet niet meer precies hoe laat,
Zo werden de vijf oorlogsdagen
bij degenoemd.
Lijm en
Fabriek.
kaartje te leggen. Daartoe moest men DHC – voetballer Jan Dijkman, is de
we met z’n negenen de oorlogsdagen
het zal in de middag geweest zijn,
NietGelatine
als “de oorlog”
maar als Dat
dan een Oranje kaart voor het raam uit Delft afkomstige soldaat Piet Keet
doorgebracht. We sliepen met vier
toen twee vliegtuigen plotseling laag
“de een
meidagen”.Ik
ze nogLangs
steeds de
maakte
angstignoem
lawaai.
plaatsen met de tekst dat hier “Onze Emmalaan. Zijn verloofde Mieke,
kinderen in een bedstee. Waar de
over ons huis scheerden. Er zat een
zo. Tevoren
vertelden
mijn ouders nietsmet
rijksweg
(13) had
je schuilputten
Jongens” welkom waren. Aangezien eveneens 20 jaar, werd dezelfde dag
anderen sliepen weet ik niet meer.
over dreigend oorlogsgevaar. Maar Nederlander een Duitser achterna. De
twijgen
er omheen.
De radio stond de hele dag aan.
kogels van de Nederlander raakten het
vaders
van jongensIk
uiten
de mijn
klas zozus
veelgingen die
twijgen
verwijderen
en namen
Steeds kwamen er berichten door van
dak van de achterburen. Nog steeds
te meer.
Ik hoorde
de ergste verhalen
de Luchtwachtdienst, tot gek worden
zie ik een rits dakpannen in stukken
over oorlog
en zo. Ik
werd er
eigenlijkdeze
deze mee
naar huis.
Thuis
werden
toe. Zo konden we het bombardement
behoorlijk angstig van, zeker toen er naar beneden komen.
gebruikt
om in de kachel op te stoken
op Rotterdam goed volgen. Dat
één zei; “Mijn vader zegt dat we al
en datbinnen
gaf deeen
nodige
warmte.
was op 14 mei. De andere dag gaf
Het Duitse vliegtuig liet zijn
half uur
oorlog kunnen
Nederland zich over. We konden weer
bommen vallen om meer snelheid te
hebben”.
veilig naar huis. De tuin lag vol met
kunnen maken. Die kwamen terecht
En met een paar dagen was het zo ver.
as en verschroeide papiersnippers,
op de Nassaulaan, het stuk tussen
overgewaaid uit Rotterdam.
0p 5 mei werden we – mijn drie sigarenwinkel van Zwang en de
foto: via J.A. v.d. Berg

foto: onbekend

Herinneringen aan 1940 – 1945
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De stoel

Wippolder leefbaar en veilig?

Een goede vriend zou op bezoek komen. In zijn huis zal je geen stofje vinden,
zijn inrichting getuigt van goede smaak. Bij mij is dat minder. Ik begon haastig
te poetsen en te boenen, maar één ding zat mijn schoonmaakwoede in de weg.
Dat was de kapotte leunstoel.
Mijn vriend heeft meer carrière gemaakt dan ik, hij is helaas ook veel
dieper gevallen (door de drank) maar
hardnekkig omhoog geklauterd. Ik heb
respect voor hem. Ja, ik kijk tegen hem
op. Een verslaving aan de uitwerpselen van gist overwinnen is niet iedereen gegeven. Ik zou niet willen dat hij
mij een viespeuk vond. (Zei niet laatst
een buurman, die onverwachts binnen
kwam en verbaasd de puinhoop van
kranten en boeken aanschouwde: „Ja,
sommige mensen kunnen zo leven!”)
Daar was ik van geschrokken. Ik heb
geen onbetaalde dienstmeid zoals die
heer. Ik ben vrijgezel.
Ik bezag die oude vuile versleten leunstoel, aangevreten door mijn papegaai
zaliger, met scheuren in de armleuning
en in de zitting en dacht: zo kan dat
niet meer. Dat ding moest weg. Maar...
hij zat zo lekker. Mijn hondje lag er
graag in. Allebei waren we reuze gehecht aan die oude versleten stoel van
Terre des Hommes.
Er moest snel iets gebeuren. Ik stapte
vlug in mijn bestelauto en reed naar
de Kringloopwinkel, gevestigd in een
ruime fabriekshal. Ik had geluk, daar
stond een mooie makkelijke fauteuil,
hij was nog zwart ook (dus niet besmettelijk!). Puntgaaf. Was ook niet
duur: 35 euro. In nog geen tien minuten had ik de prachtstoel gekocht en
was al weer op weg naar huis. Ik ben
een meester in verkeerde impulsaankopen.
Nu moest hij naar binnen. Eerst maakte ik de voordeur open. Daarna trok
en duwde ik het zwarte gevaarte tot
aan de voordeur. Het was schrikken.
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De fauteuil kon niet naar binnen. Hij
was domweg te breed en te groot. Dat
was me in de ruime fabriekshal van de
kringloopwinkel niet opgevallen, daar
was plek zat. Wat nu?
Je begint toch te duwen en te trekken,
tegen beter weten in, tot het zwarte
ding helemaal klem zat in het halletje
bij de voordeur.
Men zou mij eigenwijs kunnen noemen. Die stoel moest en zou naar binnen. De mens, bedacht ik, is in de evolutie zo ver gekomen omdat hij steeds
weer zijn hersens gebruikte. Dat ging
ik nu ook doen.
Mijn oude stoel zat lekker, hij zag er alleen heel lelijk uit. De nieuwe fauteuil
was veel te groot, maar zag er bijzonder
netjes uit. Ik moest van die 2 componenten 1 geheel maken. De huid van
deze overmaatse stoel, bedacht ik, zou
gemakkelijk over mijn oude stoel heen
passen.
Ik haalde mijn vlijmscherpe Zweedse
werkmes, en sneed het kunstleer van
de nieuwe stoel aan de onderkant los.
Daarna begon ik de stoel voorzichtig
te villen. Ik stroopte de huid omhoog,
sneed de schuimrubberen armleuning
los, en de schuimrubberen rugleuning
en de schuimrubberen zitting, tot ik
iets in mijn armen had dat heel flexibel
naar binnen ging. Het lelijke houten
frame bleef achter op straat.
Binnen kleedde ik mijn oude stoel
uit en trok de nieuwe kunstleren jurk
met al dat aangeplakte schuimrubber
er overheen. Met wat passen en meten leek het warempel op een keurig
nette fauteuil. De bekleding viel wat
ruim, maar dat kleedt ook af, zou een
vrouw zeggen. En de stoel zat een beetje vreemd. Niet zo gemakkelijk als ik
gewend was. Ik zat een beetje schuin
voorover. Dat was natuurlijk een kwestie van wennen. Zo’n nieuwe stoel
moet je inzitten. Hij zag er piekfijn uit.
Een sieraad voor mijn kamer.
De visite werd een doorslaand succes. Het viel mijn vriend direct
op dat ik die vieze oude kapotte stoel had weggedaan. „Want
eerlijk Fred, die stoel was vies,
hij lag altijd vol met zand van
de hond.”
Hij toonde zich geroerd dat ik
speciaal voor zijn bezoek deze
nieuwe stoel had aangeschaft. Ik
hielp hem niet uit de droom. Ik
ben niet gek. Waarom zou je een
mooie illusie bezoedelen met de
lelijke waarheid die schuil ging
onder de nieuwe kleren van de
keizer?
Fred Koning

De afgelopen tijd was er in de gemeenteraad aandacht
voor het verkeer in de Wippolder. Aanleiding
hiervoor was de verkeersonveilige situatie
op een aantal plekken in de wijk. Het
Mijnbouwplein onderaan de
Sint Sebastiaansbrug is
al jaren een onoverzichtelijke en zelfs
gevaarlijke plek.
Ook de kruisingen van de
Julianalaan
met de Michiel
de Ruyterweg en
van de Mekelweg
met de Jaffalaan
z ijn voorbee lden
van verkeersonveilige situaties.
Al jaren wordt er gewerkt aan de
uitvoering van het Lokale Verkeers- en
Vervoersplan, het LVVP 2005-2020,
waar onder andere tram 19 deel van
uit maakt. Zoals bekend heeft tram 19
inmiddels zo’n tien jaar vertraging opgelopen en moet nu wachten op de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug.
Al die jaren hebben bewoners te maken
met ‘tijdelijke’ verkeerssituaties die
gebrekkig zijn uitgevoerd of nog niet
aangepakt. Men loopt voortdurend
achter de feiten aan.
Na jarenlange verkeersopstop pingen op de Schoemakerstraat nabij de Kruithuisweg is de situatie
daar uiteindelijk door een reconstructie verbeterd. Maar aan het begin van de Schoemakerstraat, bij het
Zuidplantsoen, bij het Poortlandplein
en op andere plekken is helaas nog altijd sprake van te veel en onveilig verkeer. Bovendien heeft de afsluiting van
de TU campus voor auto’s geleid tot
extra verkeer in de omliggende woonbuurten. Gaat de gemeente hier nu eindelijk iets aan doen?
Voorstel
Een aantal partijen, te weten de SP, D66
en de VVD hebben eind vorig jaar een
voorstel gemaakt om te onderzoeken of
er betere verkeersoplossingen mogelijk
zijn: is het mogelijk om het verkeer in
de wijk minder door woonstraten te
leiden. Dit voorstel heeft tot veel discussie geleid in de raad. Er zijn, samen
met bewoners uit de wijk, allerlei mogelijk verkeersonveilige plekken aangewezen. En er is gesproken over alternatieve verkeersontsluitingen voor het
TU-gebied en omgeving. Vooral deze
laatste discussie bleek een brug te ver
voor de raad. Bij veel partijen heerst
de angst dat verkeersplannen geld kosten. Delft zit immers financieel aan de
grond door (te) ambitieuze plannen uit
het verleden. Ook is men bang dat de
TU Delft niet mee wil werken aan andere verkeersroutes voor het TUgebied.
Eigenlijk durfde alleen de SP het aan
om te onderzoeken of er betere oplossingen mogelijk zijn voor het verkeer.

Misschien een beetje veiliger?
De raad vond wel in grote meerderheid
dat er gekeken moet worden naar die
plekken waar nu al dagelijks bijna-ongelukken gebeuren. Op de kruising van
de Jaffalaan met de Mekelweg staan
nu bijvoorbeeld in de ochtendspits
verkeersregelaars omdat de situatie er
anders onhoudbaar is. Met de auto de
Mijnbouwstraat of Julianalaan uitrijden naar de Michiel de Ruijterweg is
een waagstuk met gevaar voor de veiligheid van de massaal in twee richtingen stevig doorfietsende studenten.
De wethouder voor verkeer, Lennard
Harpe (VVD) heeft toegezegd hier nog
eens goed naar te kijken en zo nodig
(en liefst goedkoop) met oplossingen
te komen.
Geduld
Echte oplossingen voor de dagelijkse
opstoppingen voor het Poortlandplein
en het Oostplein, komen er dus voorlopig niet. Als eind dit jaar of begin
volgend jaar de A4 Delft-Schiedam
open gaat zal de filedruk op de A13
naar we hopen afnemen. Misschien
dat dan de files naar de A13 in onze
buurt ook verminderen. Dan zal het
nog zo’n twee jaar duren voordat de
Sint Sebastiaansbrug wordt vervangen, de Mijnbouwstraat tweerichtingsverkeer wordt, het Poortlandplein een
grote rotonde wordt en er een groot
kruispunt met verkeerslichten komt
bij Schoemakerstraat – Zuidplantsoen,
om maar enkele maatregelen te noemen. Al die tijd blijven we als bewoners ons inzetten voor betere plannen,
bijvoorbeeld om het zware vrachtverkeer permanent te weren van de Sint
Sebastiaansbrug in plaats van dit weer
mogelijk te maken zoals het college
van B&W wil. En we willen bereiken
dat straten veiliger én leefbaarder worden ingericht. Bij het westelijk deel van
de Julianalaan, tussen de Michiel de
Ruyterweg en de Rotterdamseweg, is
dat na ruim 30 jaar ook gelukt! Geduld
is een schone zaak…
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KERSTMARKT
2014
Algemene LedenVergadering TU Noord
Vrijdag 13 februari heeft TU Noord
zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Voorzitter Eric van
Hunnik presenteerde met een terugblik op 2014 de ondernomen activiteiten. Onderwerpen die de aandacht
kregen zijn:
1 Herinrichting Poortlandplein en
omgeving
2 Groen-Blauw. Hekwerken rondom
voormalig TNO terrein. Overleg
omtrent inrichting.
3 Omgevingsvergunning
Muyskenlaan 1
4 Sebastiaansbrug
5 Kanaalweg/Duwo
6 Oprichting Werkgroep Verkeer
Delft ZO
7 Internationale School
8 Nieuwbouw Studentenwoningen
Korvezeestraat & Balthasar van der
Polweg

F Openbaar toegankelijk tijdelijk
groen op langdurig leegstaande gebieden zoals achter TNO en bij de
Nieuwe Haven.
G Het betrekken van bewoners in een
vroeg stadium van planvorming:
gebruik de kennis en ervaring in de
wijk.
H Herleving Bomenkapbarometer en
acties rond beloofde herplant bomen.
U ziet genoeg zaken die in onze wijk de
aandacht vragen. Daarvoor zijn wel
mensen nodig die e.e.a. kunnen oppakken. De voorzitter roept dan ook
een ieder op om deel nemen in de activiteiten. M.a.w. Meld u aan als vrijwil-

liger. We mogen niet vergeten dat er
ook kosten gemaakt worden. Daar zijn
leden voor nodig. Beste lezers geef u
op als lid: www.tunoord.nl. Uw steun
kan altijd gebruikt worden en u krijgt
er veel voor terug in de wijk.
De avond werd besloten met een presentatie van Frans Remery met als onderwerp: ”Vroeger was bruggenbouwen
ook al een gedoe”. Een interessante
presentatie over alles wat met bruggen
bouwen te maken heeft en wel door de
geschiedenis heen. En uiteraard werd
er afgesloten met een discussie over de
Sebastiaansbrug.
Tekst Wim Bloom

Op vrijdag 19 december 2014 werd
in het park aan het Nassauplein
voor de derde maal de Kerstmarkt
gehouden.
Het was die avond droog en behoorlijk koud. Dat was ook wel te zien
aan de belangstellenden.
De Kerstmarkt werd druk bezocht.
Er stonden kraampjes welke waren voorzien van lekkernijen tot en
met gebruikte spulletjes. Ook de
Kerstman en zijn aanhang was op
bezoek.
Voor de jongeren was er huize
Kersttrampoline neer gezet en dat
was genieten.
Het was gezellig vertoeven en ook
kon men smullen van snoepgoed en
oliebollen en flappen.
Een aanrader voor december 2015.
Op de vier foto’s ziet u hoe e.a. werd
getoond en beleefd.
Foto’s en tekst: J.A. van den Berg.

Onderwerpen die in 2015 de aandacht
vragen:
A Chr. Huijgensweg als ringroute om
TU ipv Zuidplantsoen
B Een Transferium, auto’s de wijk uit.
C Blijvende omleiding vrachtwagens,
ook nadat Sebastiaansbrug vernieuwd is.
D Een verkeersveilige wijk, o.a. oplossing voor doorkruisen fietsstroom
van en naar TU
E Een extra oost-west verbinding
door het TU gebied.

Beste Buurtbewoners
Na de inloop koffieochtend ( is succes ) op vrijdag willen we de mogelijkheden om
gezellig langs te komen uitbreiden en U hierbij informeren over de openings-dagen
dat U welkom bent, en heeft U andere ideen laat het ons dan weten.
Dinsdag’s

Koffie inloopochtend

09.30- 12.00 uur

Vrijdag’s

Koffie inloopochtend

09.30- 12.00 uur

Maandag avond

Vanaf,

19.00 uur

Dinsdag avond

Vanaf,

19.00 uur

Donderdag avond Vanaf,

19.00 uur

(biljarten, Darten, Kaarten, e.a. )

Tot ziens in jullie Buurthuis aan de Rotterdamseweg.
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• Oproep•
Wekelijks lekker ontspannen en je geest
leeg maken van de dagelijkse dingen.
Ga tafeltennis spelen! Of weer opnieuw tafeltennis
spelen! Dat kan elke donderdagavond van 20.00 uur
t/m 22.30 uur.
Je bent 17 jaar of ouder of zelfs veel ouder, het maakt
niet uit of u een dame bent of een heer u bent van
harte welkom.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar:
www.ttvdvc of bel naar 06 53 69 34 92.
Bij Tafeltennisvereniging DVC al meer
dan 60 jaar sport en speelplezier.

Durf jij ze op te pakken?
Meld je aan
Zonder hulp sterven ongeveer 5000 padden,
kikkers en salamanders in
Bergschenhoek, Delft, Hoek van Holland,
Leidschenveen, Maasland, Monster
en Pijnacker. Ieder jaar weer!
De KNNV zoekt daarom minimaal 250 overzetters.
- tussen half maart en half april
(ongeveer vier a vijf weken)
- één avond per week
- ook als Maatschappelijke stage

Bel voor informatie en deelname:
Geert van Poelgeest
015 – 261 00 48
afdelingDelfland@knnv.nl
www.knnv.nl/afdelingDelfland
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Fysiotherapie
Fysiotherapie Sportfysiotherapie Manuele therapie

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

Delft-Oost

Delfgauwseweg 329/hoek Nassaulaan,
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info@fysiotherapiedelftoost.nl,
www.fysiotherapiedelftoost.nl
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