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Schoemaker Plantage Update
Goed nieuws. Op 16 april aanstaande
start de verkoop van het eerste buurtje
in Schoemaker Plantage (voormalig
TNO-terrein); Klinkerbuurt 1. In deze
nieuwe buurt proef je duidelijk het oude
Delft in architectuur en opzet.
Nu kunnen we wel zeggen dat de opzet
en de architectuur van Schoemaker
Plantage het gevoel van het oude Delft
oproept, maar we komen liever met
bewijs door de architect het hemd van
het lijf te vragen. Enthousiast werkt
Architect Thomas Bedaux mee.

Waar staat de Delftse School voor?
“De Delftse School is een
architectuurstroming die vanaf de
jaren twintig tot halverwege de jaren
vijftig populair was. “De Delftse School
ontstond in een tijd dat er crisis was”,
legt Thomas uit. “Ambacht was relatief
goedkoop, maar materiaal was schaars
en daardoor kostbaar. Daarom werd er
veel gebruikgemaakt van bakstenen en
is de uitstraling vrij ingetogen. Andere
kenmerken zijn hoge schoorstenen en
steile daken.”

Geïnspireerd door de Delftse School
“Vreewijk in Rotterdam en de wijk
Agnetapark in Delft hebben ons
geïnspireerd. Vervolgens hebben we
de Delftse School geanalyseerd. Dat
leidde tot wat wij noemen de Nieuwe
Delftse School. Een vrije interpretatie
van de stroming die gekenmerkt
wordt door een combinatie van de
spreekwoordelijke eenvoud, met variatie
en speelsheid. Hoekhuizen die wat
hoger zijn, in hoogte verspringende
daken en goten, verschillende
schoorstenen en afwijkende gevels. In
Schoemaker Plantage zie je nooit tien
dezelfde huizen naast elkaar. Speelse
variatie is het devies.”

Stedelijk, maar ook groen en dorps
In de Schoemaker Plantage komen
twee buurtjes: de Klinkerbuurt en de
Grasbuurt. Vanuit
het park lopen
de graswegen de
Grasbuurt in en de
klinkerwegen de
Klinkerbuurt in.
Er komen huizen
langs het park
en overal zijn
dwarsstraten.
Thomas: “Alle
huizen in de wijk
krijgen ruime
tuinen.

Toch heeft de Klinkerbuurt straks veel
weg van een ouderwetse binnenstad,
met kleine straatjes en pleintjes, en met
huizen die met een Delftse stoep aan de
straten staan. De Grasbuurt krijgt een
andere sfeer; daar krijgen de huizen een
voortuin. Centraal in de wijk komt een
park. Het mooie van de huizen die wij
ontwerpen, is dat je vanuit bijna elke
hoek zicht hebt op dat park.”
Op zaterdag 19 maart start de
vergroening van de buurt met een
boomplantdag.
Kijk voor meer informatie op www.
schoemakerplantage.nl of like ons op
facebook.com/schoemakerplantage.

Redactioneel

Beste Wippolderbewoners en
lezers van de wijkkrant Wippolder
Niets is meer wat het lijkt, in razend
tempo veranderen wij en een ieder
om ons heen op deze wereld. Die
verandering zit deels in alle informatie
die wij via alle media over ons heen
gestort krijgen. Wij mensen worden
daardoor afgestompt, harder en
egocentrischer. De oude uitdrukking
“dat is een ver van mijn bed show” kan
eigenlijk niet meer, want iedereen
weet ongeveer wel wat er om ons heen
gebeurt.
Saamhorigheid, omzien naar anderen,
sociale belangstelling gaan hierdoor
een steeds kleinere rol spelen. De vraag
is hier natuurlijk waarom: is het de
Delftse politiek die alleen maar een te
grote broek heeft aangetrokken, die
ons uitkleed en ons achter de voordeur
houdt of is er meer aan de hand.
Hebben we angst of zijn we bezorgd

voor de dag van morgen? Of is het
gewoon desinteresse. Wie het weet mag
het zeggen.
Zo is het ook met het bestaansrecht
van de Wippolderkrant. Als je mensen
spreekt zijn ze geïnteresseerd en vinden
het leuk dat er nog zoiets bestaat als
een krant op papier specifiek voor onze
wijk. Voor 2016 komen we helaas nog
iets te kort om de vier edities uit te
brengen maar positief als wij zijn zal
het waarschijnlijk nog wel lukken. Dit
mede mogelijk gemaakt door de vele
giften van sponsoren die we hebben
mogen ontvangen maar dan is de pot
leeg. Jammer, hoor ik U zeggen alweer
zo’n mooi sociaal initiatief de nek
omgedraaid.
Maar gelukkig is daar Delft voor
Elkaar. Zij heeft in de Wippolder de
mogelijkheid gelanceerd om gezamenlijk

elkaar digitaal te informeren met het
platform “Mijn buurtje”. U leest er
alles over in deze krant. Alleen jammer
dat het digitaal is en er toch ca 22%
van onze wijkbewoners geen PC of
anderszins hebben. Tja, dat ligt gevoelig
dus. Maar je moet even hard zijn en het
initiatief gewoon laten gebeuren volgens
de initiatiefnemers. En dat is misschien
wel de essentie. Volgens ons een
beetje afstandelijke en egocentrische
gedachtengang.
Wij zijn als redactie kritisch en zitten vol
met praktische vragen over dit initiatief
en vinden dat wij onze ouderen en onze
mensen zonder een digitaal apparaat
niet mogen vergeten en dat gaan wij
als redactie ook niet doen. Zolang wij
kunnen en U ons ondersteunt zullen
wij de papieren Wippolderkrant daarom
in de lucht houden zodat U allemaal
geïnformeerd wordt over het wel en wee
in onze “dijk van een wijk”.
Namens de redactie
veel leesplezier

wijkkrantwippolder@gmail.com

Gif in het Zuidplantsoen:
wie weet er van?
Bewoners vroegen zich af wat er aan de hand was in het Zuidplantsoen, in het
deel van het park bij de Muyskenlaan. Er waren hekken geplaatst en er werd
gegraven. Dan gebeurde er weer helemaal niets en lag het werk weer stil.
Uit navraag bij de gemeente bleek er wel wat aan de hand te zijn…
Zoals bekend regent het vaker en
leiden zware regenbuien vaker tot
wateroverlast. In het enkele jaren
geleden gestarte project Groenblauw
Delft Zuidoost zijn daarom in het
Zuidplantsoen poelen voorzien voor
extra waterberging.
Afgelopen november is met de
aanleg van de poelen gestart. Er zijn
piketpaaltjes geslagen waar de poelen
komen en er zijn grondmonsters
genomen om te controleren op
bodemverontreiniging. Omdat de
monsters niet diep genoeg genomen
waren, moest dit overgedaan
worden op grotere diepte. Uit het
onderzoek bleek een aanzienlijke
bodemverontreiniging met zware
metalen zoals zink, koper en
incidenteel lood. Het werk aan de
poelen moest stil worden gelegd.
Omdat de bodemverontreiniging
ernstig bleek, moest de bodem weer

gezond worden gemaakt: gesaneerd.
De verontreiniging werd in kaart
gebracht en hieruit bleek deze gelukkig
niet door te lopen naar de naastgelegen
woningen van Villa Academica.
Bij de provincie is in december een
procedure voor de sanering gestart.
Het is niet duidelijk geworden van
wanneer deze verontreiniging
dateert en hoe deze daar is gekomen.
Misschien dat lezers van de Wijkkrant
een idee hebben van de oorzaak? Het
zou kunnen zijn dat dit terrein in het
verre verleden invloed had van de
stookinstallatie van de TU-gebouwen.
Ooit stond hier een groot ketelhuis.
Het terrein van Villa Academica was
al eerder onderzocht, voorafgaand aan
de bouw van de appartementen. De
destijds gemeten waarden vormden
geen belemmering voor de bouw. Als
er te veel verontreiniging zou zijn
gevonden zou er geen bouwvergunning
zijn afgegeven. De grond zou dan eerst
gesaneerd moeten worden.
Inmiddels heeft een gespecialiseerd
bedrijf de bodemsanering uitgevoerd.
Na afgraven van iedere twee meter
grond moest deze onderzocht worden
tot aan het punt waar de grond schoon

De bodemsanering in het Zuidplantsoen
genoeg was. Inmiddels is dit werk
helemaal afgerond. Daarna zijn ook
de poelen aangelegd en is de grond
eromheen afgewerkt. Het gebied
rond de poelen zal tenslotte opnieuw
worden ingezaaid. Het park wordt dan
weer vrij toegankelijk.
De herinrichting van het park krijgt
nog een vervolg, naar verwachting
in de tweede helft van het jaar. Het
gaat om de Muyskenlaan, het stukje
weg tussen Schoemakerstraat (bij
de koffietent) en Zuidplantsoen,
de straat achter Bouwkunde. Het
wegdek van de Muyskenlaan verdwijnt
dan grotendeels. Het wegdek wordt
versmald met 75 centimeter aan iedere
zijde. Hierdoor krijgen de prachtige
monumentale kastanjebomen aan de
voet meer ruimte en wordt de kans op
beschadiging verkleind.
Een lang bestaande wens van de
bewoners van het Zuidplantsoen
is verder om de parkeerplaats voor
grote voertuigen weer in ere te
herstellen tot onderdeel van het park.
Een toezegging die al jaren door de
gemeente is gedaan en herhaald.
Zoals op de luchtfoto van vroeger te
zien is, was de huidige parkeerplaats
een deel van het park met gras en
wandelpaden.
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Bussen gaan parkeren op
Zuidplantsoen:
Lange ziekte of korte pijn ?
Het lijkt erop dat de gemeente steeds meer kiest voor een lange ziekte, liever
dan voor een korte pijn. Inherent aan de financiële situatie van de gemeente
Delft? In deze situatie verwacht je juist dat de gemeente goed nadenkt voor
er iets besloten wordt. Wat is het probleem? Per jaar komen er naar schatting
5000 bussen met toeristen naar Delft. Prachtig want dat brengt geld in het
laatje. Maar de bussen moeten ook kunnen parkeren om eerst de toeristen af
te zetten en later weer op te halen.
Situatie
Op dit moment is er een
parkeerterreintje naast het gemaal
voor vrachtauto’s. Dat wordt al jaar
en dag op donderdag en zaterdag
gebruikt door de vrachtwagens van
de marktkooplieden. Waar moeten
die dan heen als er bussen komen?
Zij weten het niet. Maar ook de
gemeente heeft nog geen antwoord!.
Daar blijven? En dan moet u weten;
5000 bussen op jaarbasis betekent
100 per week en in het hoogseizoen
zal dit eerder richting de 200 per
week zijn. De conclusie: onmogelijk
om dit aantal bussen kwijt te kunnen
op dit parkeerterreintje. Ja, er zijn 18
plaatsen in een open groenbestrating
aangegeven. Maar zie eens de ruimte.
Het wordt onmogelijk om hier
optimaal gebruik van te maken omdat
er geen ruimte is om te draaien. Met
een beetje passen en meten zullen er
12 touringcars kunnen staan. En waar
mag de rest staan? Parkeren langs het
Zuidplantsoen op het fietspad?
Verkeersdrukte.
In het antwoord op een schrijven van
een groot aantal bewoners aan B&W
van de gemeente staat dat aan het
einde van het jaar verkeerslichten
geplaatst gaan worden waardoor
de doorstroom van het verkeer
op de Schoemakerstraat en het
Zuidplantsoen verbeterd gaat worden.
Aan het eind van de dag is er nu al
filevorming op dit kruispunt. En
dan moeten er nog bussen draaien
en parkeren op het Zuidplantsoen.
Hoe creëer je gevaarlijke situaties.

Oh ja, aangedragen alternatieven
waren geen optie o.a. vanwege druk
fietsverkeer(?) Dat is niet het geval op
het Zuidplantsoen/Schoemakerstraat?
Hoe krijg je zo’n antwoord bedacht.
Procedure.
19 april 2007 heeft de Raad het
bestemmingsplan TU Noord
vastgesteld met daarin de belofte het
parkeerterrein aan het Zuidplantsoen
om te vormen tot openbaar groen.
Al bijna 10 jaar geleden is deze
belofte aan de buurt gedaan. Een
bestemmingsplan gaat 10 jaar mee en
voor nieuwe bestemmingen in het plan
wordt uitgegaan van realisatie binnen
deze 10 jaar. Het is daarom een grote
tegenvaller dat deze papieren ambitie
nog steeds niet in daden is omgezet.
Onze belangenvereniging TU Noord
was hier destijds al kritisch op, maar
het College heeft destijds verzekerd dat
het niet ging om loze beloftes.
Zo is dan ook deze parkeerruimte
opgenomen in het ontwerpplan voor
de Groen-Blauw zone Delft-Zuidoost.
Dit is jaren geleden geleden afgetikt
en is het werk in de omgeving reeds
gestart.
Gelukkig maken belangenvereniging
TU Noord en bewoners van het
Zuidplantsoen zich sterk om dit plan
van de wethouder te voorkomen en
dringen erop aan de beloftes door de
achtereen-volgende wethouders waar
te maken.
Tekst en foto Wim Bloom

Luchtfoto van het Zuidplantsoen
met in het kader het grasveld dat in
gebruik genomen is voor vrachtwagens
en bussen, nu vooral touringcars. In
de officiële plannen van de gemeente
wordt dit gebied hersteld als park

LEKKER UIT ZEE
Klein assortiment aan verse vis.
Heerlijke palingfilet
uit Volendam.
Hele paling op bestelling.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Project: Groen - Blauw
Het aanzien van de straat
Aanleg natuurvriendelijke
oevers Zuidplantsoen
In het plantsoen gelegen tussen de Schoemakerstraat, Zuidplantsoen en
Muyskenlaan naast begraafplaats Jaffa is in opdracht van Hoogheemraadschap
Delfland en de gemeente Delft in november jl. begonnen met het aanleggen van
natuurvriendelijke oevers. Dit klusje kost maar liefst € 250.000,00.

Bij het rondgaan door de wijk kom je
van alles tegen. De een heeft een mooie
tuin, de ander heeft er een rommeltje
van gemaakt. Zoals u ziet op de
bijgaande foto’s zijn er bewoners die in
de veronderstelling zijn dat hun tuin als
opslag moet dienen van de drie bekende
containers grijs, groen en blauw.
Wat de Prof. Telderslaan en de Hendrik
Casimirstraat betreft was het een hele
verbetering toen de oude flats waren
weggehaald en er eengezinswoningen
met een tuintje en een schuur voor in
de plaats kwamen. Helaas, wat doen de
meeste bewoners? Zij zetten twee, soms
drie van de eerder genoemde containers
voor de deur. Kijk maar eens goed op de
foto’s.
Dit gedrag maakt het aanzien van de
straat en de wijk tot een schande. Zet
dus deze containers gewoon in het
tuintje achter het huis. Dan houden we
een mooie straat waar iedereen trots
op kan zijn. Dit geldt ook voor andere
straten waar de containers voor in de
tuin staan terwijl er achter het huis
voldoende ruimte is.

Wat gaat er gebeuren voor dat bedrag?
Het gehele gebied wordt op de schop genomen en er worden waterbekkens
aangelegd om zowel het grond- als hemelwater op te sparen teneinde op andere
plaatsen droge voeten te houden. Ook zal de Muyskenlaan worden aangepast; de
klinkers gaan eruit er komt een schelpenpad voor in de plaats, waardoor het weer
meer op een park gaat lijken. Het zal gaan aansluiten bij het groene deel achter de
twee appartementsgebouwen Oxford en Cambridge.

Mee eens? Kunnen wij in de krant van
juni melden dat dan alle containers
verhuisd zijn? Wij zijn benieuwd.
Foto’s en tekst J.A. van den Berg

Het plantsoen werd vaak gebruikt om te voetballen en honden uit te laten. Het
is wel begrijpelijk dat een fikse renovatie noodzakelijk is, maar ook jammer
dat het plantsoen daarvoor opgeofferd moet worden. Misschien dat, als alle
werkzaamheden gedaan zijn, de herindeling toch een mooi aanzien zal geven. Dat
zal komende zomer dan duidelijk worden.
Tekst en foto’s: J.A. van den Berg

Wij hebben aldoor uw financiële hulp gevraagd

Cornelis Mussiusschool

In de wijkkranten van 2015 hebben wij u gevraagd om een financiële bijdrage ten
behoeve van het behoud van de wijkkrant Wippolder voor het jaar 2016. Bij dit verzoek
stond een financieel verslag, waaruit bleek dat de krant nog een bedrag van € 3.035,45
tekort kwam.

Stadsboerderij
gesteund

Wederom vragen wij uw hulp om het laatste beetje euro's te mogen ontvangen.

Op donderdag 17 december 2015 was er
op de Cornelis Mussiusschool een kerstVoor 2016 hebben wij een totaalbedrag nodig van		
€ 6.326,50
markt.Het schoolplein was in kerstsfeer
Op dit moment - begin maart 2016 - is het banksaldo: € 4.518,20
gebracht door kerstverlichting en vuurNog te ontvangen toezeggingen:
€ 950,00
korven.De kinderen van de school hadTotaal		
€ 5.468,20
den de weken daarvoor hard gewerkt
Dat betekent dat er voor 2016 nog een tekort is van 		
€ 858,30
om mooie kerstversieringen te maken.
		========
Deze werden verkocht door de leraren
op de kerstmarkt.De ouderraad zorgde
Mogen wij daarom een oproep doen aan onze lezers om een bedrag naar draagkracht te
voor erwtensoep, warme glühwein en
storten op de bankrekening van de wijkkrant?
chocolademelk.
Als het lukt om het streefbedrag op de bankrekening te krijgen dan is de wijkkrant voor
2016 weer gered. In ruil ontvangt u iedere drie maanden 16 bladzijden met informatie
Door deze zeer geslaagde avond hebben
over uw wijk. Het is zelfs zo dat wij, wat kopij betreft, zoveel aangeboden krijgen dat
we een mooi bedrag opgehaald met de
uitbreiding van de krant in pagina's bijna noodzakelijk wordt.
verkoop van de kerstversieringen en
het drinken.Van te voren is er in overleg
met de leerlingenraad besloten om het
U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer:
mooie bedrag van € 290,30 te schenken
NL67 INGB 0006 50 67 38 t.n.v. wijkkrant Wippolder.
aan de stadsboerderij BuytenDelft in
het Delftse Hout.
Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage. Wij informeren u in de krant van juni 2016
hoe de stand van zaken is.
Op vrijdag 22 januari is de leerlingenNamens de redactie: Johan van den Berg

raad samen met leden van de ouderraad en directrice Marja Bocxe naar de
stadsboerderij geweest. Ze hebben daar
de cheque overhandigd aan Mariette
van der Duijn. De stadsboerderij BuytenDelft was hier zeer dankbaar voor
en gaat het geld gebruiken om een vuurplaats aan te leggen. Zo kunnen er meer
activiteiten voor de kinderen worden
georganiseerd.

Open dag

De Cornelis Mussiusschool organiseert
op 8 april 2016 een open dag. Iedereen
die meer wil weten of interesse heeft in
de school is van harte welkom tussen
9.00 uur en 12.00 uur.
U kunt natuurlijk ook een afspraak
maken voor een kennismakingsgesprek met Marja Bocxe, directeur
Telefoonnummer : 015- 2568365
E-mail: cornelismusius@laurentiusstichting.nl

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

wijkkrantwippolder@gmail.com

Zo Kinderopvang viert Carnaval !
De traditie is ook boven de rivieren een feit. Carnaval wordt
in Delft volop gevierd. ‘Zo Kinderopvang aan de Julianalaan’
deed al voor de derde keer mee aan de carnavalsoptocht van
Delft. Carnaval is een jaarlijks terugkerend feest voor onze
kinderen. We organiseren een fijne middag met de kinderen
waarbij we even heerlijk met z’n allen genieten van de
polonaise, muziek, confetti en ‘gek’ doen.
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Kerstmarkt
Op 18 december 2015 werd er in het parkje aan het Nassauplein de kerstmarkt
“Lichtpuntjes van Wippolder” gehouden. Deze markt was georganiseerd door de
winkeliersvereniging Wippolder, Yourevents en het Ondernemersfonds Delft.
De kerstmarkt trok zeer veel bewoners
en er kan dan ook gesproken worden over
een groot succes.
Tekst en foto’s J.A. van den Berg

En ook dit jaar liepen we weer mee met
de optocht! ’s Ochtends versierden we
de auto. Daarna zijn we verkleed en
opgetogen richting de optocht gelopen.
Wat een plezier! We zongen en dansten
met z’n allen en deelden ballonnen uit
aan alle kinderen.
Zo Kinderopvang aan de Julianalaan is een kleinschalige kinderopvang, met drie
groepen voor baby’s, dreumesen en peuters. Huiselijkheid, vertrouwde en veilige
omgeving voor de kinderen en vaste pedagogisch medewerkers zijn kernpunten
die we belangrijk vinden voor de kinderen. Hierbij 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 vestigingsmanager Els Visser;
015-2146636

Zo Kinderopvang krijgt
nieuwe directeur
Per 1 januari 2016 neemt Leonie
Wesseling MBA het directeurschap
en daarmee de dagelijkse leiding
over van Zo Kinderopvang van
Corona Sanders-Koek. Leonie is
sinds 2007 adjunct-directeur en
manager dienstverlening van Zo
Kinderopvang.
Corona blijft ook na 1 januari 2016
eigenaar van Zo Kinderopvang en
algemeen directeur van de koepel
waaronder Zo Kinderopvang valt, maar
krijgt hiermee haar handen vrij om
zich op verdere bedrijfsontwikkeling
van de koepelorganisatie te richten.
Zo is de koepel sinds 1 juli 2015 een
advies- en administratiebureau rijker,
onder de naam KEKZ (www.kekz.nl).
Binnen KEKZ vervult Corona onder
meer de rol van strategisch adviseur.
Zo Kinderopvang dankt Corona
voor haar inspirerende leiderschap.
Onder haar directeurschap is Zo van
klein MKB-bedrijf uitgegroeid tot de
omvangrijke professionele krachtige
organisatie die Zo is. Dat zij daarnaast
zeer actief heeft bijgedragen aan
de landelijke ontwikkeling van de
sector kinderopvang, toont haar
grote betrokkenheid bij het vak en de
kindontwikkeling.
Leonie accepteert deze uitdaging
vol betrokkenheid. “Het samen met
collega’s mogen bouwen aan een
kinderdagverblijforganisatie waar
ouders met hun kinderen graag komen
en waar medewerkers graag werken,
doe ik met ontzettend veel plezier!

Ik heb dit de afgelopen 8 jaar samen met
Corona met heel veel genoegen gedaan
en ik vind het een eer en een ontzettend
leuke uitdaging om het directeurschap
van Corona over te nemen”, aldus
Leonie. “Daarbij zal ik samen met
onze medewerkers blijven werken aan
hoogwaardige kinderopvang, waarbij het
kind centraal staat en de samenwerking
met ouders en onderwijs steeds meer
aandacht krijgen. Ik wens Corona
heel veel plezier toe bij haar nieuwe
uitdagingen!”
Heeft u vragen over deze
directiewisseling of wilt u meer
weten? Neem dan contact op met
het directiesecretariaat op 070 345
85 63 of e-mail naar secretariaat@
zokinderopvang.nl.

Mijn moeder
Mijn moeder is oud geworden.
Bijna 92 jaar en tot op het laatst erg goed
en ook geestelijk helemaal in orde. In mijn
beleving zou ze eeuwig blijven leven, want je moeder gaat
nooit dood. Iedereen gaat dood, behalve je moeder. Je weet,
met je verstand, dat het onzin is, maar ja zo denk je. Alles
gaat door, je gaat op bezoek, viert haar verjaardag en denkt
dat het altijd zo door blijft gaan. Je zou er, met de levenservaring die je hebt anders
over moeten denken maar je schuift het moment voor je uit. En dan, ineens, belt je
broer op en zegt: “het is waar Bert, ma is ernstig ziek en zal ons binnen afzienbare
tijd verlaten.” Het is niet waar, denk je. Ze gaat nog jaren mee. Samen met mijn
moeder, en mijn broer praten wij met elkaar. Ma wil niet vegeteren en geeft aan dat
“een luier dragen” het moment gaat worden dat ze niet meer wil. Euthanasie zal
op dat moment het afscheid worden. Haar uitvaart wordt tot op het laatste detail
besproken en de adressenlijst wordt door haarzelf samengesteld.
Het leven kabbelt door en langzaam gaat onze moeder achteruit. De kwaliteit van
leven verminderd. Lichamelijke ongemakken dienen zich aan en voorbereidingen
worden getroffen. De huisarts wordt bij het proces betrokken. Ma bespreekt met
hem alle details en wil “bij blijven tot het einde”. Pijnlijke weken volgen tot op een
dag, de “luier-dag”, geeft ma aan, jongens het is zover, ik wil niet meer. De scanarts
heeft een gesprek met onze moeder en geeft zijn toestemming. Moeder mag
gaan en de vrijdag wordt als dag gekozen. Zo onwerkelijk. Zo vreemd. En toch zo
mooi. Je verstand zegt dat het goed is, maar je hart wil niet. Niet nu nee, het kan
en mag niet. Je zegt tegen je moeder, ma, moeder het moet nee. Je moet je er bij
neerleggen. Vrijdag. De verpleegster komt een infuus aanleggen. De laatste uren.
Mijn broer en ik blijven bij haar. De schoondochters en de kleinkinderen komen
ook. Ze praat individueel met ons en geeft ons goede raad. Bert, zegt ze, niet zo
hard werken hè en stop nou eens een keer met roken.
De dokter komt om 8 uur en vraagt “weet u het zeker?” “Wat denk je zelf” zegt
onze moeder. We lachen door onze tranen heen en staan allemaal rond haar bed.
Ik hak de knoop door en geef aan dat het nu zo ver is. De dokter vertelt dat ze onze
moeder eerst in slaap gaat brengen en aansluitend een middel gaat toedienen
waardoor haar hart zal stoppen. Voordat het “slaapmiddel” wordt toegediend
richt onze moeder zich op en zwaait ons met twee handen gedag. Ze slaapt vrijwel
direct in. Het laatste middel wordt toegediend en gespannen kijken wij allen naar
haar kloppende halsslagader. Het lijkt een eeuwigheid te duren, maar naar enige
minuten stopt het hart. Onze moeder is overleden.
Enige weken later staan mijn broer en ik in een leeg appartement. “zo wordt een
leven uitgegumd” zegt mijn broer. Ik denk te weten hoe rouwen gaat. Ik weet
niets en kom in een maalstroom van gevoelens terecht. Alles wat ik altijd tegen
nabestaanden vertel is waar. Maar nu betreft het mijzelf en ik besef dat verlies en
rouw moeilijk is, en blijft.
Mijn moeder gaat nooit dood.
Bert van Proosdij

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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De Wippolder-dokter
Hooikoorts
De lente komt er aan. Wie kijkt er niet
uit naar langere dagen en stijgende
temperaturen! Bloemen en bomen
gaan weer bloeien. Lentekriebels? Dat
betekent helaas ook voor velen dat de
kriebel aan neus en ogen weer begint.
In dit stukje leest u wat u zelf kunt
doen aan hooikoortsklachten en wat
uw huisarts daar nog aan kan toevoegen.

door: Dr. G. Damen
Zo kunt u zich beter voorbereiden op
hooikoortsklachten en het contact met
bepaalde pollen vermijden.

Als duidelijk is waar u allergisch voor
bent dan kunt u met behulp van een
pollenkalender zien wanneer u klachten kunt verwachten.
Een kruisallergie kan voorkomen bij
mensen met een boompollenallergie.
Het afweersysteem verwart bijvoorbeeld boompollen van Berken met appels: het Paraberksyndroom. Er volgt
een allergische reactie op appel terwijl er eigenlijk alleen een allergie voor
Berkenpollen is.

Daarnaast schrijft de huisarts soms
een neusspray voor met corticosteroiden. Deze neussprays remmen na een
paar dagen de overgevoeligheid van
het slijmvlies. Ze kunnen dus niet af en
toe gebruikt worden.

De Agapanthus op de foto groeit op het eiland
Wat zijn de klachten?
Wat is hooikoorts?
Madeira (“het bloemeneiland”). U kunt hier geHooikoorts is een allergie voor stuif- Vooral jeuk aan ogen en neus. Rode rust even aan ruiken. Bijna niemand is allergisch
meel dat ontstaat door bloeiende tranende ogen. Een verstopte neus of voor het stuifmeel van deze bloem.

planten, grassen of bomen. Dit stuifmeel, ook wel pollen genoemd, zweeft
door de lucht waarbij het in aanraking
komt met de slijmvliezen in onze neus,
mond, luchtpijp en ogen.
Ongeveer 15 tot 20 procent van de
mensen reageert daarop met een allergische reactie: er komt histamine
vrij als gevolg van een verwarring in
ons afweersysteem. De slijmvliezen
gaan zwellen, produceren meer slijm
en gaan jeuken.
De eerste boompollen van de Hazelaar
en Els kunnen al in februari verschijnen. Berken en Eiken volgen in april en
mei. De meeste grassoorten en kruiden
beginnen in mei en juni te bloeien.

een “loopneus”. Niezen. Vol gevoel in
het hoofd. Kriebel in mond en keel.
Kortademigheid. Alle klachten kunnen De neusspray werkt vaak ook tegen
een algeheel gevoel van moeheid en jeukende ogen. Antihistaminica werkoortsigheid geven.
ken snel en kunt u zo nodig gebruiken. Neusspray of oogdruppels met
Wat doe je eraan?
cromoglicinezuur gaan pas werken na
Weet wanneer u klachten kunt ver- een paar weken. Dat is meer preventief
wachten door een pollenkalender te bedoeld.
gebruiken en via internet of radio/
tv het (hooikoorts)nieuws te volgen. Wat kan uw huisarts doen?
Bescherm uw ogen met een (zonne) De huisarts kan een allergietest (laten)
bril. Zorg dat er zo min mogelijk pollen doen als de klachten onduidelijk zijn.
in huis komen door ramen en deuren Meestal wordt u daarvoor verwezen
zoveel mogelijk gesloten te houden. naar een laboratorium voor bloedafKoop bij drogist of apotheek antihis- name. In combinatie met uw specifietaminica (tabletten, neusspray of oog- ke klachten kan zo uitgezocht worden
druppels).
waar u precies allergisch voor bent.

Bij ernstige klachten verwijst de huisarts ook wel door naar een allergoloog
om te bepalen of immunotherapie nog
een optie is. Hierbij wordt steeds een
klein beetje van het stofje toegediend
waar u allergisch voor bent. Zo wordt
het immuunsysteem op den duur minder gevoelig voor dit stofje. Dit gaat
meestal met een prikje onder de huid
of soms met een middel onder de tong.
Deze behandeling is niet zonder risico’s. Er is een kleine kans op een ernstige, soms fatale, allergische reactie
tijdens het toedienen.
Meer informatie vindt u op
www.pollennieuws.nl
of download de app.

Spetterende Buitenspeeldag bij
Plukkebol kinderopvang
op woensdag 8 juni 2016
Woensdag 8 juni is het weer Nationale
Buitenspeeldag. Het buitenschoolse
opvang team van Plukkebol haalt
ook dit jaar alles uit de kast en zal in
samenwerking met hockeyclub Hudito
een supergave middag organiseren
voor jou!

Botanische Tuin TU Delft
ACTIVITEITEN IN 2016
Plantenruilbeurs
Museumweek
Hortusdag
Lezing: De Japanse planten van Von Siebold
door mevr Carla Teune
Bonsai weekend
Opening keramiek
Monumenten weekend
Plantenruilbeurs
Wetenschapsdag
Halloween
Lezing: Extremer klimaat en Planten reacties
Kerst Event
TENTOONSTELLINGEN:
Japan: Groene weelde uit Japan
Kerade in de Mix: keramiek
Professionele Beeldententoonstelling
met titel: ‘Balancing on borders’

Ben je tussen de 3 en 12 jaar oud? Kom
dan die woensdagmiddag van 14:00
tot 17:00 uur naar het sportcomplex
van Hudito op de Rotterdamseweg.

16 april van 10:00 -12:30 uur
16 – 24 april
29 mei van 10:00 – 17:00 uur

Hutten bouwen, schminken, een lesje
kick fun of een stoere hockey clinic.
Durf jij over de reuze stormbaan?

29 mei van 14.30 – 15.30 uur
4 – 5 juni van 10:00 – 17:00 uur
19 juni om 12:00 uur
10 – 11 september
15 oktober van 10:00-12:30
23 oktober van 10:00- 17:00 uur
29 oktober van 17:00 – 21:00 uur
13 november van 14:00 -16:00 uur
17 – 18 december van 10:00 – 18:00 uur

Het exacte programma is vanaf mei
bekend. Houd www.plukkebol.nl dus
goed in de gaten.
Vergeet je vriendje of vriendinnetje
niet mee te nemen!
Ook als je normaal geen gebruik maakt
van de buitenschoolse opvang van
Plukkebol, ben je van harte welkom!

Over Plukkebol kinderopvang
Plukkebol is een organisatie voor
kinderopvang met 3 gunstig gelegen
locat ies in Delf t (vl a k nabij het
Centraal Station en in de TU wijk).
Het aanbod richt zich op kinderen van
0 t/m 12 jaar. Al bijna 30 jaar staat
Plukkebol in de stad bekend als een
solide familiebedrijf dat hoogwaardige
k wa l iteit lever t. Sur f voor meer
informatie naar w w w.plukkebol.nl
of neem contact met ons op via 0152570604

LEKKER UIT ZEE
29 mei –23 oktober
19 juni –23 oktober
4 juni – 23 oktober

Dagelijks vers gebakken HEEK Lekkerbekjes
zonder graat
€ 2,00 per stuk, 3 voor € 5,00

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

www.onderdeschie.nl
Stichting Buurtonderneming Onder de Schie heeft de verhuur van ruimtes overgedragen aan de eigenaar van het gebouw, De Lange Keizer. Voor u verandert er
echter niets. U kunt onder dezelfde voorwaarden en prijzen ruimtes blijven huren
voor buurtactiviteiten en cursussen in Buurtgebouw De Buuf. Voorwaarde is wel
dat het activiteiten van, voor of door buurtgenoten betreft die geen overlast geven
aan direct omwonenden. Mensen die wonen tussen de Michiel de Ruijterweg en
de Schie, maar ook bewoners van Delftzicht, de Wippolder of elders uit de stad
zijn allen welkom op deze prachtige plek, verscholen achter de huizen aan de Rotterdamseweg.
Metamorfose
De nieuwe eigenaar van het pand, De Lange Keizer, heeft inmiddels de centrale
(bar)ruimte en de keuken verbouwd en veranderd in een (kinder)kookcafé. Het is
prachtig geworden en biedt ruimte voor een reeks van nieuwe activiteiten waarover we een volgende keer zullen berichten. De rest van het gebouw wordt in de
loop van dit jaar stukje bij beetje aangepakt. Er komt steeds meer leven in de brouwerij en dat is leuk.
In ons activiteitenoverzicht hieronder kunt lezen dat veel activiteiten doorgaan,
al zijn er hier en daar aanpassingen. De buurtbibliotheek staat nu in gloednieuwe
kasten uitgestald in de cursusruimte (links van de ingang). Deze cursusruimte is
inmiddels voorzien van inklapbare tafels zodat deze voor meer doeleinden te gebruiken is. En voor het geval het nog echt gaat vriezen en sneeuwen wordt ook
ditmaal de gladheidsbestrijding weer vanuit het buurtgebouw georganiseerd. Het
buurtgebouw De Buuf blijft al met al beschikbaar voor een reeks van activiteiten
voor en door de buurt.
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met Channa Degreef
via onderdeschie@gmail.com of tel 06 8322 2583. Zij is bereikbaar op dinsdag en
donderdag.
Overzicht activiteitenaanbod
Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan”
Vanaf de tweede week van maart
beginnen nieuwe activiteiten.
Iedere 2 weken op de donderdag
serveert buurtrestaurant “Schuif ‘s
aan” een heerlijk driegangen menu. U
kunt voor € 5,00 mee eten. Drankjes
zijn voor eigen rekening.
Vanaf 17:00 uur binnenlopen en om
18.00 uur aanschuiven. Aanmelding
via een inschrijflijst in het buurthuis
of een email. Contact via Leo: lee@
casema.nl.
Koffieochtenden
Iedere vrijdag van 9:30 uur tot 12:00
uur.
Gezellig bijkletsen met andere
buurtbewoners; de koffie kost 1 euro.
Onze Bibliotheek “Boek in
Beweging”.
Ook nu willen we u weer van harte
uitnodigen om een kijkje te nemen
in onze bibliotheek in het Buurthuis
“Onder de Schie”. Wie in het buurthuis
binnen is geweest is het waarschijnlijk
wel opgevallen dat de bibliotheek
verhuisd is. We hebben nieuwe kasten
gekregen en er staan 3 gevulde kasten

in de eerste ruimte bij binnenkomst
links. De luisterboeken zijn hierin ook
geplaatst. Het lenen is gratis, er hoeft
niets genoteerd te worden en er zijn ook
geen regels wat betreft de duur van het
lenen. Ook mag u een boek ruilen in het
geval u het houden wilt.
Ons doel is dat de boeken in beweging
zijn, zodat zoveel mogelijk mensen
ervan kunnen genieten. Regelmatig
worden er boeken bij ons ingeleverd.
Hiervoor onze dank.
Mocht u vragen of suggesties hebben
betreffende onze buurtbibliotheek, dan
kunt u mij mailen:
els.wallenburg@zonnet.nl
Veel leesplezier toegewenst.
Gladheidsbestrijding.
Het doel van de Gladheidsbestrijding
is vanaf je eigen voordeur samen met
je buren een begaanbare looproute te
schuiven. Voor elkaar en met elkaar!
Vrijwilligers kunnen een
sneeuwschuiver afhalen of bestellen, bij
Wim, Riek of Leo. Je krijgt een Safety
hesje en/of handschoenen. Neem je
buurman/vrouw mee. Niet omdat het
moet, maar omdat het leuk is!
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Vrijwilligers hoeven zich niet centraal
te melden, maar kunnen gewoon met
hun eigen straatje beginnen.
Wel is het goed om bepaalde gevaarlijke
plekken per telefoon, per e-mail of even
langs gaan, met elkaar te delen.

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

Voor informatie:
www.gladheidsbestrijdingwippolder.nl
Of bel 06-22 513362 of (nog liever)
e-mail naar:
Wim Rozendal
wcrozen@ziggo.nl
Riek Koerts
riekkoerts@casema.nl
Leo van der Lee
lieverlee@casema.nl

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-, denken bewustzijns-wereld. Je zult meer
meer tot rust komen, je grenzen
leren kennen en een bewuster leven
leiden. 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 mee. Kussens en matjes
zijn aanwezig en een proefles is altijd
mogelijk (kosten €5,-).

CURSUSSEN
De cursussen staan open voor iedereen.
Meldt u aan bij de docent voor meer
informatie over de beschikbaarheid en
de kosten.
Koor: Zingen Onder de Schie
geeft Plezier voor Drie!
Gemengd koor (volwassenen van alle
leeftijden) zingt wereldmuziek, pop en
licht klassiek. Leuk en creatief zingen,
met een prettig sociaal contact en niet
duur. We gaan nu het vijfde seizoen in
en u vindt vast gemakkelijk aansluiting.
Doe eens gratis met een repetitie mee
om het te proberen! Zet een stap naar
zingplezier! Het is gezellig hier!
(NB: Mogelijk is er een wachtlijst voor
vrouwen! Informeer even.)
Maandagavond van 20.00 tot 22.00u.
De resterende avonden dit seizoen zijn:
7, 14, 21 maart; 11, 18, 25 april;
2, 9, 23, 30 mei; 6 juni.
Kosten per avond € 3 (in één keer te voldoen).
Docent: Fon van Oosterhout, tel.
06-24 498944 / 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 per 10 lessen, inclusief
materiaal
Woensdagavond, 19.30 tot 22.00 uur
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com
Tel. 06 46551286
Stijl- en materiaal verkenning:
tekenen, schilderen
Experimenteren aan de hand van
oude(re) meesters, lekker werken
waarbij je eigen stijl en het historisch
erfgoed gaat ontdekken. De eerste les
neem je één ding mee waar je tot heden
ervaring mee hebt, dit kan variëren van
kleurpotloden en stiften tot houtskool
en olieverf. Neem in het laatste geval
alleen het penseel mee.
Prijs: € 80 per 10 lessen, inclusief
materiaal
Lessen zijn begonnen op 21 januari
Donderdagavond, 20.00 tot 22.00 uur.
Docent: Jelca Sorine
Email: sorine3a@gmail.com
Tel: 015-7607666

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. We
doen ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Er wordt gekeken hoe
iemand zijn lichaam gebruikt en
hoe dat verbeterd kan worden.
Er worden gerichte houdings- en
bewegingsadviezen gegeven.
Voor mensen met lichte klachten, die
het fijn vinden om in een groep van
maximaal 10 personen te bewegen
met veel individuele aandacht. Alle
leeftijden.
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 uur tot 11.30 uur.
Docent: Maria Wensveen
m.wensveen@stanislascollege.nl
Nederlandse conversatie (voor
beginners of gevorderden)
Maandag/woensdag/donderdag
ochtend/middag (1x/w)
Docent: Tineke Ruiter atruiter@ziggo.nl

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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VOOR KINDEREN
Technica 10
Voor kinderen vanaf 9 jaar.
Wil je leren timmeren en zagen?
Behalve met hout leer je werken met
metaal, kunststof, elektriciteit en
chemie. Je gaat leuke werkstukken
maken.
Woensdag, 13.30 - 15.00 uur en/of
van 19.00 - 20.30 uur
Kosten: 10 lessen voor 50 euro
(inclusief materialen)
Docent : Elly Heldring
Informatie: ellyheldring@gmail.com

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

We danken de sponsoren van
Stichting Buurtonderneming onder
de Schie:
BedrijvenKring Schieoevers (BKS)

Buurtonderneming Onder de
Schie
Voor meer informatie kunt u contact
met ons opnemen via:

Die Twee Snacks & Lunch

e-mail: onderdeschie@gmail.com

P. van Mullem Dierbenodigdheden

website: www.onderdeschie.nl

Praktijk voor Fysiotherapie Delft-Oost

www.facebook.com/
buurthuisonderdeschie

Stichting Klein Breteler Fonds
Supermarkt Hans Meijer

@onderdeschie
www.twitter.com/onderdeschie

Mini conferentie in buurthuis Onder de Schie op zondag 10 april, thema: Het ‘hoogste’ leven leven
De belevenissen van de vroege kerk zijn iets waar veel christenen van dromen.
Deze gebeurtenissen zijn zo wonderbaarlijk, dat ze bijna een mythe zijn geworden.
Belevenissen waarvan nog slechts een enkeling durft te dromen dat ze vandaag de dag
mogelijk zijn. De meeste christenen denken dat de eerste christenen op een of andere
manier ‘anders’ waren dan wij, wij geloven dat dat niet zo is! En jij?
In onze huidige (christelijke) samenleving kan er vaak niet genoeg nadruk worden
gelegd op de Bijbel. Het lijkt er op dat de Bijbel het gewonnen heeft als dé autoriteit
op het christelijke leven i.p.v. Christus zelf. De vraag rijst dan, hoe leid(de) Jezus Zijn
kerk? Het eerste stukje Nieuwe Testament dat ooit geschreven werd, was de brief aan
de Galaten, ongeveer 20 jaar na de opstanding van Jezus. Hoe slaagde de eerste kerk
er in een levende relatie met Jezus te hebben zonder Nieuw Testament?
Paulus verkondigde het evangelie van Jezus Christus aan de heidenen. Zij hadden
geen toegang tot de Joodse geschriften. Ondanks het ontbreken van het Nieuwe
Testament slaagden zij er in gezamenlijk een relatie te hebben met Jezus. Is het mogelijk dat juist het gezamenlijke aspect van het kerk zijn zo belangrijk is en wij in onze
huidige individualistische samenleving iets verloren hebben?

Het is verbazingwekkend te bedenken dat Paulus sprak over leraren in een zeer jonge
gemeente! Zij hadden, nogmaals, geen testament, oud óf nieuw. De meeste gelovigen
konden zelfs niet lezen. Schattingen zijn dat meer dan 96% van de bevolking ongeletterd was. Wat kunnen wij leren van deze “leraren’?
Tijdens een mini conferentie, die zal worden gehouden op zondag 10 april in het
buurthuis aan de Rotterdamseweg in Delft (van 10:30 tot +/- 17:00), willen wij op
bovenstaande vragen en meer ingaan. Zo zullen ook onderwerpen als een dieper geestelijk leven en organisch kerk zijn besproken worden. Er zal tenminste 1 gastspreker
aanwezig zijn die getraind is door Gene Edwards (auteur van o.a. ‘Leider naar Gods Hart’)
De conferentie zal gehouden worden in een informele sfeer met alle ruimte voor vragen. De toegang is gratis, opgeven is wel een vereiste, dit omdat er voor een simpele
lunch gezorgd wordt en er natuurlijk genoeg koffie en thee moet zijn.
Er is helaas geen kinderopvang.
Als je op zoek bent naar een dieper leven met de Heer, misschien heb je zelfs de kerk
hierom verlaten, dan hopen wij dat je zal komen!
Voor meer informatie, vragen en/of opgave mail naar: zalmneusje@gmail.com

SeniorWeb Delft organiseert
weer workshops,
korte cursussen en Inloopspreekuren
Geef uw kind een topvakantie

Spannende Voetbaldagen bij SV Wippolder

Meer en meer Online zaken regelen met de Overheid. Diensten worden steeds meer
digitaal aangeboden en daarmee doet de Overheid een groot beroep op de digitale
zelfredzaamheid van de burger. Om u op weg te helpen is er de Workshop Digitale
Overheid.

Drie dagen voetballen, dolle pret en (nieuwe) voetbalvrienden maken, dat zijn de
Clubvoetbaldagen bij SV Wippolder! Iedere dag op en top genieten met nieuwe oefeningen, trucjes, lekkere lunch, gave animatie en een te gekke voetbaloutfit. De
Clubvoetbaldagen vinden plaats op 17, 18 en 19 augustus 2016.

Overgestapt op Windows 10 of twijfelt u nog? In de Workshop Windows 10 Check In
laten we zien wat er veranderd is en leert u er mee om te gaan.

De hele dag lekker voetballen maar wel thuis slapen
Je bent al vanaf 9.00 welkom bij SV Wippolder om te genieten van alle leuke en
spannende activiteiten. Ook ideaal voor (drukke) ouders dus. ’s Avonds slaap je in
je eigen bed zodat je weer helemaal scherp bent voor de volgende dag. Bekijk al het
leuks op: www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-SV Wippolder/

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 Inloop Spreekuren Digitale Huiskamer
in en met DOK Centrum, Vesteplein 100, Delft. Deze gratis inloop is bedoeld voor
mensen die via hun eigen IPad, tablet of laptop (beter) willen kennismaken met
internet, e-mail en andere standaardapplicaties. Neem dus uw eigen apparaat mee.
Hebt u dat niet, dan kunt u ook gebruik maken van apparatuur van de Digitale
Huiskamer. Op alle spreekuren is gratis Wi-Fi aanwezig.

Schrijf je snel in want er is beperkt plek
Uit vorige jaren is gebleken dat deze dagen razend populair zijn en daardoor snel gevuld. Inschrijven kan alleen (of met je teamgenoten!) via www.clubvoetbaldagen.nl/
voetbaldagen-SV Wippolder/. SV Wippolder organiseert dit drie daagse voetbalfeest
voor alle voetballers van 6 t/m 13 jaar uit de regio. Je hoeft dus geen lid te zijn.
De inschrijving start 1 februari. En zoals gezegd vol=vol.

Woensdag 16 maart organiseren wij van 10.00 – 12.00 uur weer een
InloopWorkshopSpreekuur in de Wipmolen. Als u zich hiervoor aanmeldt, staat
er een docent klaar om u te helpen. U kunt uw eigen apparatuur meenemen. In
verband met de huur van het leslokaal vragen wij voor dit spreekuur een bijdrage
van €5,00 inclusief koffie/thee.
Verdere informatie over deze en nog veel meer andere cursussen en workshops van
SeniorWeb Delft is te vinden op onze website http://delft.seniorweb.nl/cursussen of
op te vragen via telefoonnummer 06-51919303.

LEKKER UIT ZEE
Supermalse haring
vers gesneden en schoongemaakt
€ 1,50 per stuk of 4 voor € 5,00.
Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Bouwberichten

Foto’s en tekst J.A. van den Berg.
Tenzij anders vermeld of via de plaatselijke media
Zicht naar de Nieuwelaan
Foto A. Hier ziet u de vorderingen van het
bouwproject de Parel aan de Schie.
Het overgrote deel is ingepakt,
vermoedelijk voor de winter. Zo kan ook
het binnenwerk verder worden afgewerkt.
Er wordt verwacht dat de eerste bewoners
al in de loop van dit jaar hun woningen
zullen kunnen betrekken.

A
Rotterdamseweg
Foto F. Het renoveren van het pand
Buitenrust is ondanks de winter
behoorlijk opgeschoten. Zo te zien is
het nagenoeg klaar aan de buitenkant.
Binnen is het nog niet klaar maar dat
zal ook niet lang meer duren.

Kanaalweg
Foto B t/m E. Sinds op 14 januari jl. de eerste paal werd geslagen van het
International Student House is er al heel wat werk verzet. Elders in deze krant staat
meer informatie over deze bouw.

B

C

D

E

G

F

H

Rotterdamseweg
Foto G. Dit is het voormalig woon-/
winkelpand op nummer 114 van de
familie Middendorp.
Leo Middendorp was zestien jaar toen
hij begon met groente en fruit in het
pakhuis naast het café van zijn ouders.
De zaken gingen goed en er was een groot
assortiment groente en fruit. Bijna vijftig
jaar hield de familie de winkel draaiende.
Kluyverweg
Foto H. In de vorige wijkkranten was
al aangegeven dat de Kluyverweg
afgesloten zou gaan worden voor al het
verkeer. Dit is nu duidelijk te zien. Hier
wordt hard gewerkt om de toegang tot
Vliegtuigbouw mogelijk te maken.

In 1996 hielden Leo en zijn vrouw het echter voor gezien en stopten ze. Ze bleven er
wel wonen en hun woning werd een aanspreekpunt voor de buurt, kopje koffie erbij.
Na het overlijden van Leo Middendorp is zijn vrouw verhuisd naar een appartement
in Delft-Zuid. Het pand werd verkocht. Op de foto is te zien dat het momenteel
grondig wordt gerenoveerd.
Technopolis
Foto I en J. Op beide foto’s is duidelijk te zien dat de nieuwbouw van TNW (Technisch
Natuurwetenschappen) zijn eindfase bereikt. Volgens goed geïnformeerde bron zal
na de zomer het gebouw in gebruik genomen worden.

I
K

L

J

Voormalig TNO Zuidpolder terrein, nu Professor Schoemakerplantage
Foto O laat zien hoe vredig en gezellig het is om in te tekenen voor een koopwoning
aan de plantage. Op foto P is te zien dat er al gewerkt wordt aan de toegankelijkheid
voor de bouw van de nieuwe woonwijk.

Protonenkliniek
Foto K. Elke drie maanden ziet men vooruitgang van de bouw, maar het wordt pas
2017 eer het gebouw klaar is en de eerste patiënten daar kunnen worden behandeld.
Yes
Foto L. Aan de Molengraafsingel is hard gewerkt om de uitbreiding van het Yescomplex voor beginnende ondernemers tot een mooi resultaat te krijgen. De
buitenkant is klaar. Maar van binnen moet nog heel veel werk worden verzet.
Cyclotronweg
Foto M. Van buitenaf bekeken lijkt de uitbreiding van HPM International Oil
Company inmiddels voltooid.
Foto N. De uitbreiding met 17 nieuwe bedrijfsunits nadert zijn voltooiing. Net als
drie maanden geleden vermeldt het bord dat er 50% is verkocht.
Mogelijk stagneert de verkoop?

M

N

P
O
Stieltjesweg
Foto Q. Na het slaan van alle palen is men met
de opbouw begonnen van dit behoorlijk grote
wooncomplex waar in totaal 655 wooneenheden
komen, verdeeld in 161 woningen. De oplevering zal
plaatsvinden in augustus 2016. Daarna volgen nog
eens 494 eenheden die in juli 2017 opgeleverd gaan
worden. In de bedrijfsruimte van 1.500 m2 komen
voorzieningen die handig zijn voor de bewoners. Het
gaat om een studentencafé, een koffiecorner, een
medische praktijk, een kleine supermarkt en een
klein warenhuis.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

Q

wijkkrantwippolder@gmail.com

Pagina 9

Opknapbeurt voor woningen
Jan de Oudeweg/Prof. Telderslaan
In 2015 onderzocht Vidomes de toekomstmogelijkheden van het complex
aan de Jan de Oudeweg en Prof. Telderslaan (hoge nummers). Aanleiding was
een snellere achteruitgang van de technische staat van de woningen dan voorzien.

Grote onderhoudsbeurt
Om tot een goed afgewogen besluit te
komen, liet Vidomes verschillende bouwkundige onderzoeken uitvoeren. Deze
onderzoeken hebben uitgewezen dat de
woningen nog voldoende mogelijkheden
bieden om ze op te knappen en te verbeteren. Uitgangspunt is dat de woningen
na deze opknapbeurt technisch gezien
weer passen bij de eisen van deze tijd.

Bovendien voldoen de woningen aan een
behoefte. En verwachten we dat deze
behoefte ook de komende jaren blijft bestaan. Daarom heeft Vidomes besloten
een grote onderhoudsbeurt uit te voeren
in het complex.

plannen de komende tijd verder uit. Dat
doet zij samen met enkele bewoners uit
het complex die het belangrijk en leuk
vinden om hierbij betrokken te zijn.
Aanleg cv vooruitlopend op andere
werkzaamheden
Nu is besloten om het complex op te
knappen heeft Vidomes de bewoners het
voorstel gedaan om, vooruitlopend op de
andere werkzaamheden, nu al centrale
verwarming in hun woning aan te brengen. Een groot aantal bewoners heeft
inmiddels laten weten van dit aanbod
gebruik te maken.

Verdere uitwerking in 2016; opknappen start in 2017
Technische adviseurs van Vidomes hebben in grote lijnen bepaald wat er nodig
is om de woningen op te knappen. In
ieder geval staan het vervangen van de
keukens, badkamers en toiletten en een
aantal energiebesparende maatregelen
op het programma. Vidomes werkt de

Bouw International Student House
aan de Kanaalweg
Start nieuwbouw 332 appartementen
Waal is een bouwkundig aannemer uit
Vlaardingen. Wij bouwen in opdracht
van Duwo een woongebouw met 332
studenten appartementen, gelegen aan
de Kanaalweg.
De werkzaamheden:
Deze week (week 50 van 2015) zullen de werkzaamheden van de terrein
inrichting gaan opstarten. In week 51
wordt de heistelling aangevoerd. Op het
moment dat de stelling is aangevoerd,
zullen de heiwerkzaamheden starten.
Het heien neemt ongeveer 7 á 8 weken
in beslag. We heien niet met een traditioneel systeem, maar met een trillingsvrij en geluidsarm DPA-systeem,
dit geeft al veel minder overlast. Vervolgens zullen vanaf week 4 de vervolg
werkzaamheden plaats- vinden van de
gebouw realisatie.
Overlast beperken:
De bouwperiode is een periode waarvan
u als omwonende last kunt ervaren.
Geluidsoverlast, een bouwplaats dichtbij het universiteitsterrein waar moeilijk te parkeren is, aan- en afvoer van
bouwmaterialen, etc. Wij begrijpen dat
dit voor u vervelend is. Om die reden
trachten wij de overlast zoveel mogelijk
te beperken al zal er altijd enige vorm
van overlast optreden.
Parkeren:
Waal zal een tijdelijk parkeerterrein inrichten achter het kantoor van DUWO.

Het parkeerterrein krijgt een inrit aan
de Kanaalweg naast het kantoor van
DUWO. Hiermee voorkomen we parkeeroverlast in de directe omgeving van
het bouwterrein.
Aan- en afvoer van bouwmaterialen
en auto`s
Al het bouwverkeer zal met borden
worden omgeleid via de Mijnbouwstraat
en Schermerhoornstraat naar de bouwplaats. Help ons dit te verbeteren met
uw hulp, ziet u punten die beter kunnen
meldt het ons.
Werktijden:
Op werkdagen beginnen wij om 7.00
uur. Wij stoppen met werken rond
18.00 uur. Wij streven ernaar deze
werktijden niet te overschrijden. Toch
kan het noodzakelijk zijn om over te
werken.
Niet spelen op de bouw:
Het is voor omwonenden ten allen
tijde verboden om de bouwplaats te
betreden. De bouwplaats is ook geen
speelplaats voor kinderen. Veel kinderen
lopen jaarlijks tijdens het spelen op een
bouwplaats ernstig letsel op. Ook komt
het voor dat bouwvakkers voor onveilige situaties komen te staan, omdat de
bouwplaats anders wordt aangetroffen
dan dat deze is achtergelaten. Wij vragen
daarom uw hulp bij het aanspreken van
uw kinderen en uw buurtkinderen. Alleen samen houden we de bouwplaats
veilig.

Veilig laden en lossen bouwmaterialen:
Als voorzorgsmaatregel hebben wij een
bouwhek om het hele werkterrein geplaatst. Wij doen er alles aan om onveilige situaties te voorkomen. Het laden
en lossen van de bouwmaterialen zal
binnen de bouwhekken plaatsvinden.
Tevens worden er twee bouwkranen
binnen de hekken opgesteld.
Vragen:
Tijdens de nieuwbouw van de appartementen kunt u bij onraad op het bouwterrein tijdens kantooruren (7.45uur
– 17.15uur) bellen met Waal (Wij zijn
bereikbaar via telefoonnummer 010 –
248 28 28). Bij ongeregeldheden buiten
kantooruren kunt u bellen met de politie: 0900 - 88 44.

Gezellig geknipt
Verandering doet eten. Zo ook bij de
kapsalon “Gezellig Geknipt” van Mandy
Schenkeveld aan de Professor Krausstraat 84. Het is voor de mannen van
Fred Jansen natuurlijk wel even wennen dat de herenkapper nu een kapsalon voor Hem en Haar is geworden.
Fred heeft met de nieuwe eigenaresse
een goede keuze gemaakt om de continuïteit van de kapper op deze plek in de
Wippolder te waarborgen
Het kappersvak zit bij Mandy in het
bloed. Haar vakkennis en kwaliteit, die
zij door de jaren heen heeft opgebouwd
bij kapsalon Verbeek en Voskuyl, zal
zeker ook door haar nieuwe klanten
gewaardeerd worden. Bij kapsalon “Gezellig Geknipt” staat klant tevredenheid
en persoonlijke aandacht hoog in het
vaandel evenals het gebruik van goede
milieuvriendelijke produkten.
Mandy heeft zich in haar carrière als
kapster gespecialiseerd in de behandeling van Psoriasis en andere haar en
hoofdhuid problemen, dit om haar
klanten nog beter van dienst te kunnen
zijn.
Deze kapster houdt van licht en daarom
is het in de kapperszaak ook licht. Geen
half gesloten jalouziën meer maar alles
open. Een uitstraling die bij haar persoon past.
Een afspraak maken om geknipt te
worden of iets anders aan uw haar te
laten doen kan naast telefonisch 0152560589 ook gewoon door even naar
binnen te lopen of, en dat is nieuw,
direct in haar agenda op haar site www.
gezelliggeknipt.nl Deze laatste communicatie mogelijkheid maakt het U nog
makkelijker. Op haar site zijn ook de
mogelijkheden met betrekking tot het
knippen, wassen e.d. terug te vinden.
Wilt U iets speciaals bel, mail of kom
even langs. De koffie of thee met een
koekje staat klaar.
De openingstijden zijn variabel op
maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag - zie de openingstijden op www.
gezelliggeknipt.nl
Wilt U meer informatie: zie haar facebook of stel uw vraag via info@gezelliggeknipt.nl of whatsapp.
Kapsalon “Gezellig geknipt” voor hem
en haar aan de Professor Krausstraat
84 - 2628 JP Delft
Kees Graafland

We hopen op uw medewerking en
begrip en vertrouwen erop u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het uitvoeringsteam,
Dhr. G. (George) van Scheijndel
Waal

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Nieuws van de Prins Mauritsschool
Op de zolder van de school werden in november 2015 de spannende voorleeswedstrijden gehouden. Een aantal kinderen uit de groepen zeven en acht streed om de titel
“voorleeskampioen van de Prins Mauritsschool”. David Kuczogi uit groep 8b werd de
winnaar en mocht op 6 februari 2016 als vertegenwoordiger van de school door naar
de volgende ronde in de Voorhof bibliotheek in Delft. Er waren 7 Delftse voorleeskandidaten die hun uiterste best deden. David was als laatste aan de beurt en las voor uit
een boek uit ‘De Grijze Jager’ serie. Helaas heeft hij niet gewonnen, maar het is een hele
prestatie dat hij zo ver gekomen is!
Ook verzamelden we die maand 144
schoenendozen voor de Actie4Kids. Kinderen versierden een schoenendoos en
vulden deze met schoolspullen, hygiëne
producten, speelgoed en een knuffel voor
kinderen in de allerarmste landen.

Zoals al vele jaren heeft de Sint en zijn
Pieten onze school weer een bezoekje gebracht. In de vroege ochtend van vrijdag
4 december stonden de kinderen op het
schoolplein klaar om hem te verwelkomen.

Het feest stond in het teken van water
en zwemmen. Achter de auto met de Sint
hing een aanhanger met daarin een rubber boot met Pieten die zwemles hadden
gekregen.

Op donderdagavond 17 december kwamen alle kinderen van de onderbouw met
hun (groot)ouders en andere belangstellenden naar de Immanuëlkerk om met elkaar het kerstfeest te vieren. Er werd veel
gezongen, voorgedragen en geluisterd
naar een prachtige Bijbelvertelling.
Vrijdagochtend 18 december vierden de
andere groepen het kerstfeest in hun eigen klas. Vrijdagmiddag en – avond bent
u ons wellicht tegengekomen op de Kerstmarkt op het Nassauplein met een informatiekraam over de school, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang.
Kinderen konden een rebus invullen en
uit de vele goede inzendingen werd Cengiz Vuran, leerling uit groep 6B, de winnaar.

De kinderen van groep vijf tot en met
acht hadden hun best gedaan om de
mooiste surprises te maken voor elkaar.

juf voor een nieuwe instroomgroep 1D
met vierjarige kinderen. Deze groep zal
richting de zomervakantie uitgroeien tot
een groep met ruim 20 leerlingen.
Heeft u een kind dat binnenkort naar
de basisschool gaat?
Maak dan een afspraak voor een rondleiding en een vrijblijvend kennismakingsgesprek: tel. 015-2568251 of
info@prinsmauritsschool.nl
Maar ook wanneer uw kind twee of drie
jaar is en u bent aan het nadenken over
een basisschool, bent u van harte welkom
voor een rondleiding en kennismaking.
En wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten op school, bekijk dan onze website: www.prinsmauritsschool.nl.

Na de kerstvakantie, op maandag 4 januari 2016 zijn we gestart met een nieuwe

Overlast touringcars uit binnenstad verplaatst naar Zuidplantsoen
Al jarenlang is de grote hoeveelheid touringcars in de binnenstad een ergernis voor de bewoners, vooral rond de Nieuwe Langendijk. Het gaat om zo’n
5.000 bussen per jaar die vaak uren lang geparkeerd staan, in veel gevallen
met draaiende motor. Vanaf nu mogen de bussen alleen nog maar toeristen
laten uitstappen en instappen bij het New Hampshirehotel aan de Koepoortplaats om vervolgens in het park aan het Zuidplantsoen te parkeren. De bewoners van het Zuidplantsoen zijn boos en overwegen juridische stappen
samen met de Belangenvereniging TU Noord.
De gemeente dacht de ideale oplossing te hebben gevonden in een weinig
gebruikt parkeerterrein aan het Zuidplantsoen. Dit terrein is alleen toegankelijk voor grote voertuigen zoals
vrachtwagen en bussen. Helaas was verantwoordelijk wethouder Harpe (VVD)
niet op de hoogte van de voorgeschiedenis van dit stukje van onze buurt…
Al in 1868 wordt buiten de binnenstad
van Delft een begraafplaats aangelegd:
Jaffa. Lange tijd is dit een groot, rustig
parkachtig terrein. Vanwege de eisen
voor begraafplaatsen ligt er een groene
gordel omheen waar geen land- of tuinbouw plaats mag vinden. Als in de jaren
’20 het gebouw voor Rode Scheikunde
wordt gebouwd, het tegenwoordige TU
Bouwkunde, wordt In 1929 het Zuidplantsoen aangelegd. Samen met Jaffa
vormt het Zuidplantsoen het belangrijkste groengebied in de Wippolder –
een wijk die arm is aan grotere groenvoorzieningen. Aan de kant van de TU
Bibliotheek sluit het groen mooi aan op
het Mekelpark en ook de oostzijde en de
westzijde zijn nog redelijk intact. Naar
het noorden toe verandert dit beeld.
De Muyskenlaan is een monumentale
en karakteristieke kastanjelaan met

tweeëntwintig witte paardenkastanjes,
maar in de omgeving en langs de weg
Zuidplantsoen is in de loop der jaren een
‘rafelrand’ ontstaan met een aantal kleinere en grotere bouwwerken, een pompstation en parkeerterrein.
Wat niet algemeen bekend is, en zelfs bij
de wethouder niet bekend leek te zijn,
is dat het ‘vrachtwagen-parkeerterrein’
niet alleen in het park ligt, maar daar officieel ook als groenvoorzieningen deel
van uitmaakt.
In de jaren ’80 en ’90 ondervond de TU
Delft achter het toenmalige hoofdge-

bouw (nu Bouwkunde) overlast van parkerende vrachtauto’s en soms een groot
aantal wagens van kermisexploitanten.
Hoewel dit grond van de TU betrof, wilde
de gemeente hier aanvankelijk niets aan
doen. Om vooral de incidentele kermiswagens toch een plek te kunnen bieden
is toen tijdelijk een deel van het park
voorzien van grasklinkers: groen en toch
geschikt om af en toe te parkeren. Al snel
werd dit een parkeervoorziening voor
grote voertuigen en zelfs enige tijd voor
personenauto’s.
Met de bouw van de appartementencomplexen Oxford en Cambridge als onderdeel van het plan TU Noord ontstond
discussie over het verdwijnen van groen.
Ook een groot deel van de Botanische

Tuin was immers al opgeofferd voor
nieuwbouw – die overigens pas dit jaar
begonnen is. Toenmalig wethouder
Grashoff (Groenlinks) zegde voor het
eerst in 2004 toe dat de omgeving van
de nieuwbouw aan het Zuidplantsoen
groen zou worden: de parkeervoorziening kwam onder de gebouwen en het
parkeerterrein voor grote voertuigen
kwam in 2007 op de bestemmingsplankaart als groenvoorziening. Het
parkeren zou daar verdwijnen.
Overgangsrecht
Omdat het terrein voor 2007 al jaren
in gebruik was als parkeerterrein, werd
het parkeren nog gedoogd voor kermiswagens. Zulk oud gebruik dat in strijd
is met een nieuw bestemmingsplan is

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Fotoprijsvraag; Waar is deze plek…?

Sponsor aan het woord

Foto´s: J.A. van den Berg

Koster Sportclubs
Verbeter uw conditie
In de week van 4 april 2016 t/m 10 april 2016 zijn er
Open Dagen met gratis gebruik van alle faciliteiten.

De vorige opgave:
In de vorige opgave van december
2015 zag u een fraai gemetselde,
schuine dakgevel.
De vraag was waar deze gevel is en
hoeveel van deze gelijke gevels er in
die straat zijn.

NIEUW
Vanaf 4 april 2016 zijn alle groepslessen bij de standaardprijzen inbegrepen.
Deze groepslessen bestaan uit: yoga, Pilates, zumba en zelfverdediging.
Sporten vanaf € 12,50 per maand,
inclusief groepslessen.

LET OP

Bij de inzendingen werden geen
nadere details verteld maar de
gelukkige winnaar is de heer W.
van Nimwegen. Proficiat met uw
gewonnen waardebon van € 12,50,
ter beschikking gesteld door de Coop
aan de Nassaulaan.

1e week van ap
ril
(2 en 3 april)

gesloten

Op deze tijden kunt u bij ons terecht:
Ma - Wo - Vr van 07.00 t/m 22.00 uur.
Di - Do
van 08.00 t/m 22.00 uur.
Za - Zo
van 09.00 t/m 14.00 uur.

wegens
uitbreiding en
onderhoud

Simonstraat 109, 2628 TG Delft, tel 015 - 127 01 60 www.kostersportclubs.nl

Sponsor aan het woord
Waar laat u uw schoenen repareren? Als het even kan toch liefst bij een Vakman!
Wij zijn een bijna 90 jaar bestaand bedrijf, volledig gediplomeerd, verwerken
uitsluitend de beste materialen en geven 100% garantie op ons werk.
Geef mooie schoenen niet bij de hakkenbar of bij de supermarkt maar bij de
vakman, dan weet u dat er zorg aan word besteed.
Door het stijgen van mijn leeftijd is de winkel geopend van 10.00 t/m 13.00 uur.
Wij stellen het op prijs als u de reparatie bij het brengen betaalt.

Nieuwe opgave:
Delft, en zeker ook de Wippolder, heeft veel mooie en fraai versierde gevels
en zodoende is ook nu weer de keus gevallen op een gevel met een versiering
daarin. In welke straat is deze gevel, met dit mooie detail erin gemaakt?
Maak desnoods een foto en als u meer weet te vertellen over deze gevel met dit
detail dan vernemen wij dat graag.

Schoenmakerij Rijnbende

J.W. Frisostraat 62, 2628 TS Delft, Tel: 015 - 257 10 19

niet direct onmogelijk, maar moet binnen tien jaar eindigen. Dat betekent dat
uiterlijk in juni 2017 de tien jaar voorbij
zijn, waarin het ‘strijdige’ gebruik moet
stoppen. En de strijdigheid mag niet
verder toenemen, dat wil zeggen dat er
niet meer geparkeerd mag worden dan
in 2007. Dat hebben we de gemeente laten weten. Wethouder Koning (PvdA),
opvolger van Grashoff, heeft met het
bestemmingsplan echter de belofte dit
stukje groen te maken herhaald.
Groenblauwe belofte
Alsof de beloftes in 2004 en 2007 nog
niet genoeg waren werd zelfs een plan
gemaakt door de gemeente, in 2012
vastgesteld onder wethouder Junius
(CDA), waarin nogmaals toegezegd
werd het parkeerterrein weer groen te
maken. Ooit was het een grasveld met
wandelpaden en opnieuw zou dit stuk
bij het park komen. Helaas was er toen
en nu nog steeds geen geld voor de uitvoering. De eerdere verplichting werd
in het plan Groenblauw Delft Zuidoost
daarom benoemd als ‘kans’. Wethouder
Junius bleef in gesprekken met bewoners bij haar groene belofte…

Hoe betrouwbaar is het stadsbestuur?
Inmiddels zijn we een reeks beloftes
en vele jaren verder en lijkt de huidige
wethouder, Harpe, geen boodschap te
hebben aan eerdere beloftes en de verplichting van het bestemmingsplan TU
Noord. Er is de bewoners toegezegd om in
de gaten te houden of het echt zo erg is als
de bewoners vrezen. De verwijsborden
voor de touringcars hangen er al en de
bewoners kunnen zich instellen op zo’n
10.000 extra busritten dit jaar bovenop
de grote stroom verkeer die Julianalaan,
Poortlandplein en Schoemakerstraat al
te verwerken krijgen. Ook om dat verkeersprobleem op te lossen is voorlopig
helaas geen geld.
Mocht er vanuit de gemeente geen betere
oplossing komen voor de overlast van de
touringcars dan wordt een juridische procedure overwogen.
Politieke beloftes – we komen er weer op
terug in verkiezingstijd…

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

LEKKER UIT ZEE
Dagelijks vers gebakken HEEK Lekkerbekjes
zonder graat
€ 2,00 per stuk, 3 voor € 5,00

Spreekwoord
Een Engelse brief schrijven
Iemand die zich terugtrok met het excuus dat hij
iets nuttigs ging doen, moet als smoes hebben
gebruikt een Engelse brief te gaan schrijven.
Hij hoopte daarbij kennelijk niet te worden
gestoord, want hij ging een middagdutje doen.
Bron: Ed van Eeden

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

wijkkrantwippolder@gmail.com

Bouw
International
Student House
begonnen
Aan de Kanaalweg
wordt momenteel
druk gebouwd door
studentenhuisvester
DUWO. Op 14 januari sloegen wethouder verkeer, vervoer,
grondzaken, vastgoed en Spoorzone
Lennart Harpe en Anka Mulder, vicepresident Education & Operations van
de TU Delft de eerst paal voor het International Student House dat langs de
Schie verrijst. Als het klaar is (eind van
het jaar) is alle bouwerij in TU-Noord
afgerond.
Er komt ook nog een openbaar park achter het gebouw.Het International Student House is een combinatie van ruim
330 kamers voor internationale studenten en allerlei voorzieningen voor
(alle) studenten, zoals fittnessruimte,
studenten- en studieverenigingen, een
studentencafé, vergaderzalen, studentengezondheidszorg enz.
Behalve voor huisvesting is het bedoeld
als een soort multifunctionele ‘huiskamer’ voor Delftse studenten, in het

bijzonder voor de internationale studenten in de stad.
De plannen ervoor – onderdeel van
een totale herontwikkeling van het
TU-Noordgebied - dateren al van lang
geleden, maar liepen vertraging op
doordat er nog een milieu effecttrapportage voor het gebied moest worden
uitgevoerd. In de tussentijd ging DUWO
wel al aan de slag met andere projecten in TU-Noord: zo werd het oude De
Vries van Heijstplantsoen gerenoveerd
en – samen met een flinke nieuwbouw
– veranderd in het nieuwe studentencomplex Michiel de Ruyterweg (met 297
woningen). Een ander fraai oud TUgebouw aan het Mijnbouwplein werd
gerenoveerd en volledig verbouwd tot
95 studentenkamers.
Prof. Schermerhornstraat
Sinds kort wordt dus gebouwd aan de
Kanaalweg, op het terrein waar vroeger
het DISH-hotel en de oude brandweerkazerne stonden. Het DISH-hotel is al
jaren geleden gesloopt; met de kazerne
gebeurde dat vorig jaar zomer.
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was Schermerhorn bovendien minister
en minister-president in het kabinet
Schermerhorn-Drees. Park
Voor het International Student House
komt een plein dat dienst gaat doen als
ontmoetingsruimte voor bewoners en
gebruikers van de omliggende gebouwen. Het hele complex zelf ligt rond
een binnenplaats. Aansluitend aan de
afronding van de nieuwbouw eind 2016
wordt begonnen met de inrichting van
de omgeving. Zo komt er achter het gebouw een openbaar park met veel groen
en water. Aan de Mijnbouwstraat komt
een (nieuwe) entree die naar het park,
het plein en de Professor Schermerhornstraat leidt. De entree is verder de
ontsluiting voor de parkeerterreinen op
de hele locatie. De aanleg van het park
en verdere inrichting duren ongeveer
zes tot acht maanden.

Carnaval 2016 op
de Cornelis
Musiusschool
De Raad van Elf 2016 van de Cornelis
Musiusschool. We hebben op maandagmiddag 8 februari Carnaval gevierd. ‘s
Middags eerst spelletjes door de school
en daarna dansen in de aula. Na het
dansen waren er optredens van alle
groepen. Soms één leerling en dan weer
een groepje. Knap als je dat in je eentje
durft! Al met al was het een geslaagd
feest. Meer foto’s zijn op onze website
te vinden. Iedereen die geholpen heeft:
hartelijk bedankt!
Zie voor foto’s en andere informatie
onze site: www.cornelismusius.nl
onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/
Cornelis-Musiusschool

De nieuwbouw komt te staan aan een
nieuwe straat: de Prof. Schermerhornstraat, een zijstraat van de Kanaalweg.
De straat is genoemd naar Wim Schermerhorn die als hoogleraar landmeten,
waterpassen en geodesie was verbonden
aan het naastgelegen Kanaalweg 4 (de
toenmalige gelijknamige TH-faculteit,
met het koepeltje). Vlak na de oorlog

Zoals het toen was, zoals het nu is

Rectificatie,

Nassaulaan

Zoals het toen was,
zoals het nu is
Delfgauwseweg.

Linker foto.
Dat is altijd al een drukke doorgaande laan in de wijk geweest. Voor de oorlogsjaren 1940 / 1945 was dat bijna de laatste laan in de wijk met het zicht op
Rotterdam.
In de oorlogsjaren waren in de Wippolder bunkers aanwezig o.a. achter het toenmalige hoofdgebouw van de TH nu Bouwkunde TU de bunkers waren gelegen op
een braakliggend stuk grond. Meerdere oproepen of iemand daar nog foto’s van
heeft leverde geen resultaten op.
Maar bij toeval via de heer Joop de Blij ben ik in het bezit gekomen van een foto
met bunkers op de Nassaulaan ter hoogte van de Prins Mauritsstraat terwijl ik in
de veronderstelling was dat het om de eerder omschreven bunkers ging.
Deze bunkers aan de Nassaulaan - 1944 vermoedelijk - waren schuilbunkers niet
zo erg groot maar waren blijkbaar wel van belang. Deze bunkers zijn in de jaren
rond 1950 gesloopt toen daar de nieuwe huizen werden gebouwd de zgn. professorenwoningen.
Middelste foto.
Deze foto is net langs het gedeelte genomen waar de bunkers hebben gestaan. Op
het stuk grond waar later de Maranatha kerk is gebouwd. Ook de huizen aan de
Amalia van Solmslaan waren er nog niet.

LEKKER UIT ZEE

Het braakliggend stuk grond heeft voor
de oorlog gediend als volkstuinen.
Het is niet bekend wanneer deze foto
is gemaakt want op de foto is het
pand waar nu de pinautomaat van de
Rabobank is gevestigd duidelijk in takt.
In de oorlog is dit pand waar Piet de
Fouw een zaak had door een bom getroffen en dat is hier niet te zien.
Bij aantekeningen kom ik het jaar 1948
tegen en dat zou ook nog kunnen want
toen was de schade weer hersteld.
Rechter foto.
Deze foto laat de huidige situatie zien
welke verder geen uitleg nodig heeft.
Tekst, middelste en rechter foto:
J.A. van den Berg.
Linker foto: NIOD via de heer J. de Blij.

Supermalse haring
vers gesneden en schoongemaakt
€ 1,50 per stuk of 4 voor € 5,00.

In de wijkkrant van december jl.
stond in de tekst vermeld dat kapper
de Groot zijn kapperszaak had op
de hoek van de Delfgauwseweg en de
Lipkenstraat. Echter, de naam was
verkeerd weergegeven dat moet zijn
van Yperen.
De tekst was al bij de drukker en kon
dus niet aangepast worden.
J.A. van den Berg.

Uitje naar kerstshow
Driesprong
Zoetermeer
Tijdens het koffiedrinken in het Wijkcentrum op de woensdagochtend half
november kwamen de feestdagen ter
sprake. Een aantal bezoekers vertelde
dat zij thuis de kerstboom lieten neer
zetten door kinderen of kleinkinderen.
Andere bezoekers hebben er niets mee.
Van het een kwam het ander ter tafel,
zo ook het bezoek aan het tuincentrum
vorig jaar. Wat was dat leuk, riep een
dame. Met een aantal vrijwilligers belangeloos naar de Driesprong, bijdrage van
de barcommissie Wippolder voor koffie
met gebak. Dat moet toch weer kunnen
bedachten de vrijwilligers. We schrijven
een Fonds aan! Zo gezegd zo gedaan, een

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

wijkkrantwippolder@gmail.com
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DE DIERENARTS

Bijtwonden bij
honden
Helaas is het zo dat honden en katten
elkaar niet altijd gunstig gezind zijn. Regelmatig komt het dan voor dat er sprake
is van een bijtwond. Dit geeft vaak meer
problemen dan men zich wellicht zou realiseren. In onze kliniek zien we het meest
bijtwonden bij de hond. Vaak heeft dit te
maken met dat uitgevochten moet worden wie ‘de baas’ is. Dit komt dan vooral
voor als het een conflict is tussen twee
intacte (dat betekent: niet gecastreerde)
reuen. Het kan er dan stevig aan toe
gaan, waarbij met de hoektanden de huid
meestal door en door gebeten wordt.
In dat geval komen er altijd bacteriën
vanuit de bek van de hond onder de huid
terecht, wat per definitie een ontsteking
oplevert. Dit houdt in dat de plek pijn zal
doen, gaat zwellen en rood wordt. In de
kortste tijd komt er ter plekke pus uit.
Dat is dan ook de reden dat het eigenlijk
altijd goed is met een gebeten hond naar
de dierenarts te gaan, die de wond zal inspecteren, reinigen en desinfecteren en
bijna altijd toch ook antibiotica zal moeten voorschrijven.
Soms is een bijtwond zo uitgebreid dat
er hechtingen geplaatst moeten worden.
In de echt serieuze gevallen zal de hond
zelfs in narcose gebracht moeten worden
en is het soms nodig om een drain in de
wond te plaatsen om abcesvorming tegen
te gaan.
aanvraag van Fonds 1818 en hoera, een
toezegging, we zijn met 2 bussen van
connexion, 14 bezoekers, een stuk of wat
rollators, een aantal vrijwilligers op pad
gegaan richting Driesprong. Na een welkom praatje, koffie met gebak was het tijd
om de kerstafdeling te bewonderen. Koffie/thee als afsluiter.
Iedereen weer in de bussen geladen en
netjes voor de deur afgezet.
Bedankt voor jullie inzet. Vrijwilligers
Wippolder

Jumbo Actie***
Wijkcentrum Wippolder is aangemeld
voor de landelijke “kerstdiner Jumbo
Actie “ koken voor bewoners. Een aantal
vrijwilligers hebben geïnventariseerd
welke bewoners er in aanmerking kwamen. Het aantal inschrijvingen was binnen twee weken tot veertig personen.
Om het kerstdiner wel een feestelijke
uitstraling te geven heeft Floris Dekker
(sportfondsen) een kerstboom verzorgd,
vrijwilligers hebben onder elkaar het
wijkcentrum in kerstsfeer gebracht. De
voorbereiding van het ‘kerstdiner’ begon
al vroeg in de ochtend, boodschappen ophalen en uitladen.
Na koffie en overleg wie doet wat, ging
iedereen aan zijn eigen werk. Aardappels
schillen, vlees bakken, toetje maken, het
was een gezellige chaos. Dinerzaal was
een kopie uit een glamourblad. Gang na
gang is er geserveerd van soep tot tira-

Soms kan het gebeuren dat een hond totaal onverwacht een andere hond grijpt.
Soms is het zo dat een hond meer ‘aanleg’
heeft om dit te doen, soms heeft het meer
te maken met wat een hond heeft meegemaakt. Meestal zullen de eigenaars van
de gebeten hond(en) in goede harmonie
tot een oplossing komen. Helaas gebeurt
het echter ook regelmatig dat de eigenaar
van de ‘aanvallende’ hond geen verantwoordelijkheid op zich neemt en de gebeten hond met eigenaar met de problemen
achterlaat. Dit is vooral triest als dit een
grote sterke hond is die een klein aangelijnd hondje te grazen neemt. Het zal duidelijk zijn dat iemand met een dominante
hond die al meerdere malen een andere
hond gebeten heeft en niet in staat is om
zijn of haar hond in bedwang te houden
schuldig is.
Het is overigens niet bepaald vrij van risico om als twee honden aan het vechten
zijn te proberen de honden uit elkaar te
halen. Als een mens gebeten wordt door
een hond is het gevolg hetzelfde als wanneer een hond gebeten wordt: een pijnlijke ontsteking, die meestal met antibiotica bestreden moet worden.
Bij de mens heb je dan nog in geval van
diepere wonden het risico op tetanus, een
reden om bijdat soort wonden naar de
huis- of spoedarts te gaan voor een ‘tetanus injectie’. Het is te hopen dat door training en opvoeding en het verantwoord
uitlaten van honden het aantal bijtwonden af zal nemen!
misu. Koffie/thee na afloop maakte de
avond compleet.
Dank je wel voor je inzet.
Vrijwilligers Wippolder: Mien, Petra, Lia,
Jacqueline, Irma, Nel, Maggi, Daniëlle en
Ingrid
Participe: Anja en Bruno
Sportfondsen: kosteloos het wijkcentrum
en koffie/thee verzorgd.

Dry-needling

Fysiotherapie

Delft-Oost
Dry needling is een behandelmethode
van de fysiotherapeut waarbij spieren
op een speciale manier worden aangeprikt met een dunne naald. De patiënt
voelt dit bijna niet. Er wordt hierbij geprikt in specifieke ‘triggerpoints’. De
spier kan daardoor in een langdurige
ontspannen toestand raken. Hiermee
kunnen verschillende soorten chronische pijn en stijfheid in spieren worden behandeld.
Triggerpoints
Triggerpoints zijn verkrampte punten
in een spier die pijn op die plek, of pijn
op afstand veroorzaken. Door in de
spier te prikken ontstaat eerst kort
een verkrampende reactie, een zogenaamde ‘local twitch’. De patiënt voelt
deze reactie waarna deze overgaat in
het ontspannen van de spier. Dat kan
direct zijn (de patiënt voelt dan onmiddellijk een soort “losheid”), maar
kan ook pas later optreden. Meer ontspanning in de spier betekent dat de
doorbloeding kan toenemen en herstel
kan optreden. De beweeglijkheid van
de aanliggende gewrichten kan verbeteren. Het uiteindelijke doel van Dry
Needling is dat de spier zich geleidelijk herstelt. De pijn vermindert en de
spier en gewrichtsfunctie neemt toe.
Hoe kunnen triggerpoints ontstaan
- Acuut; bijvoorbeeld door een verkeerde beweging of een ongeval
- Chronische; bijvoorbeeld door een
langdurige verkeerde houding
- Langdurige overbelasting van bijvoorbeeld arm, schouder en/of nek
bij gebruik van de computer

- Overbelasting en/of blessures bij
sporters
- Verkramping van spierweefsel zoals
bij meniscusletsel of een hernia
- Langdurige afwezigheid van beweging bijvoorbeeld door gips of een
sling
- Psychologische factoren zoals stress
en depressie
- Voetafwijkingen of verschillen in
beenlengte bijvoorbeeld ontstaan
na een botbreuk
- Slaaptekort
- Te strakke kleding of het verkeerd
dragen van een rugzak /handtas
Verschil met acupunctuur
Dry Needling lijkt op acupunctuur
in die zin dat dezelfde soort naalden worden gebruikt. Alleen bij Dry
Needling is de focus dus gericht op
het stimuleren van specifieke triggerpoints en niet op energetische banen.
Fysiotherapie Delft Oost
Nassaulaan 177, hoek Delfgauwseweg
Telefoon: 015-2620952
www.fysiotherapiedelftoost.nl
In onze praktijk is Manouk van
Adrichem gediplomeerd voor deze
nieuwe behandelmethode.
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GEEN BLIJVENDE STAD
Enkele keren heb ik gedroomd. Dezelfde verwarrende droom.
De Wippolder werd op de schop genomen, met name de Professorenbuurt. Dáár waar ik ben opgegroeid.
De Koningin Emmalaan bleef ongemoeid. Gelukkig, ik ken geen mooiere laan. Maar de Prof. Krausstraat, de Prof.
Oudemansstraat, de Prof. Henketstraat waren platgegooid en er stonden prachtige nieuwe woningen. Maar het stratenplan was totaal gewijzigd. Ik kon de plek waar mijn ouderlijk huis stond niet meer terugvinden. Ik raakte daarvan in paniek. Navragen hielp niet. Ik kon de plek nooit meer terugvinden.

Eigenlijk is de Wippolder best een grote
stadswijk. Dat realiseer ik me nu.
Begint de wijk bij het Oostplein? Al
die straatnamen die te maken hebben met stadhouders, het vorstenhuis?
Gebouwd voor de Tweede Wereldoorlog?
Grote doorgaande wegen: Julianalaan,
Nassaulaan, Delfgauwseweg.
Na de oorlog werd de Professorenbuurt
uitgebreid. Mijn grootouders van vaders kant woonden in de Simonsstraat.
Mijn ouders in de Prof. Krausstraat tegenover een terrein dat tientallen jaren braak heeft gelegen en waarop nu
De Wipmolen staat. Begin vijftiger jaren kwamen die huizen beschikbaar en
waar nu de Prof. Telderslaan is liepen
koeien. Huizen werden na de oorlog uit
de grond gestampt vanwege de enorme
woningnood.
Ik vraag me af: wat was en is nu eigenlijk het centrum van de Wippolder?
Er waren winkels aan de Delfgauw-

Vier muren
Vier je feestdagen! Een mooie tekst die
verrassend genoeg uit de Bijbel stamt.
Meestal denk je dan aan ernst, hier
toont zij haar feestelijke kant.
Maar hoe doe je dat als je tussen vier
muren moet verblijven? Mensen in de
Bieslandhof, het ziekenhuis of in een
gevangenis?
Vier je verjaardag maar eens als de mumuren op je afkomen, of als je deze winter
nog geen voet buiten de deur hebt gegezet. Ik geef het je te doen.
Overslaan dan maar? Geen Pasen dit
jaar? Geen verjaardag, geen jubileum?
Ik zit tussen vier muren, ik sla een
keertje over?
Aan de voet van de Bijlmerbajes staan
zeecontainers die voor studenten
zijn ingericht. Daar zag je regelmaregelma tig kratten pils en andere restanten
van het goede leven slingeren. In de
Bijlmerbajes oogde alles altijd kraakkraakhelder. Een enkele keer hoorde je ieie mand uit die hoge toren schreeuwen
naar een bevriende voorbijganger.
Maar vlaggetjes heb ik daar nooit gegezien, kratten met lege flesjes nooit
horen rinkelen. Zouden ze daar nooit
feestvieren? Of doen ze het stiekem,
dat je het van buiten niet kunt zien of
horen? Of zitten ze tussen hun vier
muren, somber broedend op het ververleden en naargeestig kijkend naar de
toekomst?

seweg, Frederik Hendrikstraat. Maar
ook een kruidenier Nolman in de
Simonsstraat, langs de Nassaulaan
en het Nassauplein. En in het eerste
stuk van de Prof. Krausstraat waar de
Kloosterkade werd gekruist. En de hoek
Prof. Krausstraat/Koningin Emmalaan.
De kruideniers Meijer en Van Zon.
Kapper Janssen. Waterstoker Haak,
Bakker Verleg, twee groenteboeren, een
viswinkel en op het Nassauplein slager
Gillemans.
Je moet er toch niet aan denken als
zo’n stadswijk in fasen zou worden afgebroken en totaal geherstructureerd
zou worden? En dat de enige herkenningspunten de Sacramentskerk en
de Immanuëlkerk zouden zijn? De
Maranathakerk aan de Charlotte de
Bourbonstraat is er sinds 2000 niet
meer.
Nee, die telkens terugkerende droom
veroorzaakt paniek, verwarring.
Ik denk aan die zieke, die de muren op
zich af ziet komen. Ziekte gaat wel eens
over, maar je weet nooit wanneer preprecies. En sommige ziekten blijven.
Hoe blijf je vrolijk? Of hoeven zieken
niets te vieren, is dat alleen voor gegezonde mensen?
Moeten gevangenen maar tussen hun
vier muren blijven zitten? Zijn ze daar
niet netjes opgeborgen en is dat niet
hun verdiende loon? Vier uw feesten,
mensen, maar niet als u tussen vier
muren verblijft?
Gevangen de gevangenis! Dat is zo’n
mooie uitspraak. Daar geloof ik in.
Mensen horen niet tussen vier muren.
Die vormen een noodoplossing die eens
niet meer nodig is. Mensen die ziek zijn
kunnen niet anders en ik weet nu ook
geen andere oplossing voor de gevangevangenis.
Maar het hoort niet! Ook aan de
Bijlmerbajes moet je vlaggetjes kunnen
zien wapperen en feestmuziek moet
ook daar van tijd tot tijd klinken. In het
ziekenhuis moet gedanst worden en
in dat kamertje van vier bij vier waar
je oma ligt, daar zou het feest moeten
zijn.
Ik weet het, het kan niet. Maar toch gegeloof ik dat die tijd er komt, geboren zal
worden. Iemand als Jezus kon zo mooi
over die tijd vertellen. En dat helpt mij
als ik mensen in een kleine ruimte zie
liggen. Er komt een tijd …

In de bijbel staat: “Wij hebben hier geen
blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige”.
Er zijn gebouwen voor de eeuwigheid
gebouwd. In het centrum van Delft
vind je ze volop. De Oude- en de Nieuwe
Kerk, het Sint Agathaklooster en zovele panden langs de grachten. Hoeveel
naoorlogse gebouwen zijn al niet afgebroken?
In de bijbel wordt een mens geroepen
uit Ur. Een metropool. God geeft hem
de opdracht te gaan naar een land dat
hij hem zal wijzen. Het blijkt Kanaän
te zijn, waar het huidige Israël en de
Palestijnse gebieden liggen. Dit is het
beloofde land.
Maar het merkwaardige is dat Abraham
wéét dat dit het beloofde land is, maar
er nooit een stenen huis heeft gebouwd,
ook Izaak en ook Jakob niet. Ze hebben
zich nooit gesetteld. Het was het en het
was het niet.

Van Abraham wordt zelfs gezegd, dat
hij een stad verwachtte waarvan God
zelf de architect en uitvoerder was. Met
andere woorden: jij en ik, wij zijn op
doorreis.
Pelgrims. Daar waar God woont, dat is
ons ware Thuis. God heeft in Jezus ons
de weg willen wijzen naar dat eigenlijke
Thuis.
Het huis dat wij lang geleden de rug
hebben toegekeerd. Met een dreun hebben we de deur van het Vaderhuis in het
slot gegooid. Wij willen van niets en van
niemand afhankelijk zijn. En we zijn de
weg naar huis vergeten.
En de enige weg naar huis is Jezus. Het
is lang geleden dat ik mijn leven overgegeven heb in Jezus’ handen, maar sinds
ik dat in 1969 mocht doen, wéét ik zeker dat ik de weg naar Huis vinden zal.
Niet de Prof. Krausstraat, niet het aan
Abraham beloofde Kanaän, maar het
huis van de hemelse Vader dat ik ooit
als opstandeling verliet. Als ik dat huis
binnenga, dan pas zal ik me volmaakt
gelukkig voelen. Delft is prachtig.
Maar het hemelse Jeruzalem overtreft de heerlijkheid van Delft en de
Wippolder.
Peter Gerrets

Levensvragencafé:
de plek om úw verhaal te doen
De muren thuis zeggen niets terug. En er
kunnen dágen voorbij gaan zonder dat
iemand een keer ‘goedemorgen’ zegt of
vraagt hoe het met u gaat. Laat staan dat
iemand u nog weer eens bij uw voornaam
noemt.
Herkent u dat gevoel? Kom dan gewoon
een keer langs, op donderdagmiddag
tussen 15.00-17.00 uur in De Wipmolen
(Prof. Krausstraat 71B). Dan mag u praten en zullen wij luisteren…
Gewoon eens even praten. Vertellen wat
u op het nieuws hebt gehoord en waar u
zich zorgen over maakt. De vrolijke foto’s
van uw kleinkind laten zien. Even kunnen zeggen dat u zich zo verdrietig voelt.
Of blij kunnen melden dat uw zoon eindelijk een baan heeft… Of dat de dokter
heeft gezegd dat er gelukkig niets aan de
hand is… of juist wel…
Het zijn zo maar wat voorbeelden van
situaties waarin men zo graag eens iemand zou willen spreken! Maar in deze
drukke tijden lijkt niemand daar nog
gelegenheid voor te hebben. Soms ís er
gewoon niemand om mee te praten, of
het moet snel omdat er altijd haast is…
Alle tijd en aandacht
Maar nu niet meer! Sinds donderdag 3
maart is er altijd een plek waar u even
terecht kunt met uw verhaal. In het
Levensvragencafé van De Wipmolen.

Daar zitten elke donderdagmiddag tussen 15.00-17.00 uur mensen die graag
naar u luisteren, met u mee kunnen meegenieten of misschien nét even het goede
woord op het goede moment kunnen
zeggen. Het leuke van deze mensen is
dat ze alle tijd van de wereld hebben voor
ú. En bovendien kijken ze nergens gek
van op, want ze hebben zelf ook al wel zo
het een en ander gezien en meegemaakt
in het leven. U bevindt zich dus in goed
gezelschap. En koffie of thee is er gelukkig ook altijd…
Twee café’s
Dit zogeheten Levensvragencafé is een
initiatief van wijkgemeente Immanuël
in samenwerking met buurtbewoners
en andere kerken. De protestantse kerkgemeenschap Immanuël huist al sinds
2013 in De Wipmolen en wil vanuit
die plek graag van betekenis zijn voor
de buurt. Elke twee maanden organiseert het op zondagmiddag het Zondags
Lunchcafé, waar iedereen kan binnenlopen voor een broodje en wat gezellig
geklets. Het Levenvragencafé ligt in het
verlengde hiervan, dit is meer de plek
voor het echte gesprek… Met u? Dat kan.
Weet u altijd welkom.
Levensvragencafé
Elke donderdag van 15.00-17.00 uur
De Wipmolen (achterste zaal)
Prof Krausstraat 71B.

David Knibbe

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Bericht uit de Vredeskerk
Even iets minder, voor een ander
Tussen carnaval en Pasen zijn er
veertig dagen. Deze periode wordt in
de Rooms-Katholieke kerk de Vasten
genoemd. Een periode om je voor te
bereiden op het hoogfeest van Pasen.
“Je voorbereiden” hoe doe je dat? Het
is goed om af en toe eens afstand te
nemen van het gewone dagelijkse levensritme. Dat kun je doen door je
ergens terug te trekken, maar wie
kan dat? Wie heeft daar de gelegenheid toe?
Het kan ook door af en toe stil te
staan bij de fijne en goede aspecten
in ons leven en dan even wat van die
fijne zaken terzijde te schuiven, even
iets op een andere manier te doen.
Een keertje wat minder eten, een
keertje geen koekje bij de koffie, enz.
Bewust even ergens vanaf zien, even
“pijn lijden”. (Moslims doen dat in
hun ramadanperiode ook.)
Maar ook willen we ons richten op
anderen. Elk jaar kiezen we een project dat onze aandacht verdient. Dit
jaar richten we ons op een project in
Oeganda.

Wippolder. Aanvang 17.00 uur en de
kosten zijn € 7,50.
Het zou fijn zijn als u zich even aanmeldt met een mailtje naar marijark@xs4all.nl.

De klimaatverandering is daar merkbaar. Uit ervaring wist men vroeger
wanneer de regentijd ging komen en
wanneer de velden klaar moesten zijn
om in te zaaien.
Het begin van de regentijd is tegenwoordig minder voorspelbaar. Er zijn
extreem droge perioden, waarin erg
weinig tot niets groeit, of juist perioden met erg veel regen, zodat de oogst
wegspoelt. In veel landen in Azië en
Afrika, zoals Oeganda, leidt dat tot
hongersnood.
Met ons vastenproject willen wij de
mensen in het noorden van Oeganda
steunen. Het is een achtergebleven gebied, waar de mensen heel erg afhankelijk zijn van de landbouw. Geen goede oogst? Dan lijdt men honger.

Met Pasen zijn er speciale vieringen
in onze kerk: Palmzondag (20 maart)
is er om 10 uur een viering waarin de
palmtakken worden gewijd en de kinderen met hun eigengemaakte palmpaasstokken voorop zullen lopen in
de processie. Deze palmpaasstokken
gaan na de viering naar ouderen en
zieken in de parochie.
Een dag niet met de auto, maar met de
fiets is een ander voorbeeld.

De partner van de Vastenactie is een
lokale organisatie, Socadido, die de gemeenschappen helpt hoe om te gaan
met extreme droogte en extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en
de mensen voldoende te eten hebben.

Ook is er op zaterdag 19 maart een
vastenmaaltijd in De Wipmolen.
Een eenvoudige maaltijd, waarvan de
opbrengst naar het project gaat.
Maar misschien nog belangrijker: met
elkaar praten we over het project in
Oeganda (er is een korte fotopresentatie) en we vragen ons af hoe we door
iets te minderen, iets kunnen doen
voor een ander.

We zamelen op verschillende manieren
geld in. Een dagje niet SMS-en spaart
geld uit. Een dag niet roken ook.

Deze vastenmaaltijd houden wij samen
met het Kerkelijk Centrum Delfgauw
en de Immanuel gemeenschap uit de

Op zaterdag 26 maart is er om 19.00
uur een speciale gezinspaasviering
voor kinderen en hun (groot)ouders.
Op paasmorgen is er een feestelijke
viering, die om 10 uur begint.
U bent van harte uitgenodigd.
En in alle vieringen geven we aandacht aan het project in Oeganda:
Water bron van alle leven.

Zondags Lunchcafé

Humanitas zoekt opa’s en/of oma’s of vriendschapsgezinnen

Het begint intussen een aardig bekend
verschijnsel te worden:
het Zondags Lunchcafé in De Wipmolen
(Prof. Krausstraat 71B).

Voor gezinnen die weinig contacten hebben en vriendschap wensen, heeft Humanitas een nieuw programma ontwikkeld met de
naam Gezinsnetwerk+.
Als u ouders bent van een gezin, kan het zijn dat u samen met uw gezin een band met een ander gezin op zou willen bouwen waar
contact hebben met mensen zo gewenst is. Maar het kan ook zijn dat u graag de rol van oma en/of opa vervult voor een ander gezin
omdat u dat leuk lijkt? Voor kinderen is visite gezellig en ouders vinden het fijn om met andere volwassenen te praten. Spelletjes
doen of samen er even op uit, het geeft plezier en gezelligheid.

Elke twee maanden staat hier op zondagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur
een uitgebreid (gratis!) lunchbuffet
klaar, voor iedereen die de zondag maar
lang, saai en stil vindt en graag onder de
mensen is.
Elk Zondags Lunchcafé trekt wel zo’n
tachtig tot honderd bezoekers. Dat
geeft een gezellig en druk geklets in De
Wipmolen. Dus als u nog eens nieuwe
contacten zoekt of gewoon vrijblijvend
een keer wat wil babbelen? Kom gerust
langs! Ook voor de kinderen wordt er
regelmatig iets (binnen of buiten) georganiseerd.
Dit Zondagse Lunchcafé is een initiatief
van wijkgemeente Immanuël in samenwerking met buurtbewoners en andere
kerken. De protestantse kerkgemeenschap Immanuël huist al sinds 2013
in De Wipmolen en wil vanuit die plek
graag van betekenis zijn voor de buurt.
De Lunchcafé’s zijn in 2016 nog op de
volgende zondagen:
17 april, 26 juni, 21 augustus, 9 oktober
en 18 december.
Altijd van 12.00-14.00 uur in
De Wipmolen (Prof. Krausstraat 71B).

Als u gelijkwaardig om wilt gaan met mensen en positief ingesteld bent dan komen we
graag met u in contact. U krijgt een half jaar begeleiding en er gaat een training aan de
koppeling vooraf. Er wordt gekeken naar wat u wilt bieden en Humanitas zoekt een
gezin dat daarbij past.
Aanmelden of informatie? U kunt bellen naar de coördinatoren
in Delft: 06 124 610 90 of mailen naar hs.delft-rijswijk@humanitas.nl.
U kunt ook kijken op www.humanitasdelft.nl.

Mijn buurtje in de Wippolder!
Er is vaak zo veel in een buurt aanwezig:
spullen, verenigingen, clubjes, buren
die graag een helpende hand bieden. En
zeker ook in de Wippolder! Misschien
weet je wel waar je buurjongen sport en
waar de buurvrouw schildert, maar daar
houdt het vaak mee op.

dorpsplein opzetten voor, door en met
inwoners van de Wippolder. Dit doen
we volgens de methodiek van www.
mijnbuurtje.nl. Want, zo blijkt uit
onderzoek: bewoners die elkaar en hun
buurt goed kennen, voelen zich veiliger,
prettiger én gelukkiger.

Om alle mooie initiatieven in een wijk
zichtbaar te maken is het mijnbuurtje
concept ont w i k ke ld: een on l i ne
dorpsplein waarop alles in de buurt te
vinden is: hulpvraag en hulpaanbod
maar vooral ook nieuwtjes, spullen,
winkels, agenda, gemeentenieuws en
veel meer.

Buurtverbinders
Om dit online dorpsplein
goed op te kunnen
zetten is een groepje van
ac t ie ve buu r t b e woners
opgestaan. Zij worden de
‘ buurtverbinders’ van de
Wippolder en zullen zorgen
dat bewoners én organisaties
zich gaan aanmelden op de
website.

Om de Wippolder nóg leuker en
veiliger te maken gaan we een digitaal

Pauline Stadhouders en Ina Gebuijs,
coordinatoren van het project
Meer informatie of meedoen?
Om de ideeën over de opzet van dit
online dorpsplein verder uit te kunnen
werken, zoeken we samenwerking met
zoveel mogelijk bewoners uit de buurt.
Wil jij actief mee werken aan dit concept
als buurtverbinder? Of wil je meer weten
over wat het precies inhoudt? Je kunt
contact opnemen met Anja van Oosten
via email a.van.oosten@participedelft.nu
of 06 – 26 11 08 21.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

wijkkrantwippolder@gmail.com

Lijm & Cultuur in Beweging
Vo o r L i j m &
Cultuur is 2016 een
bijzonder jaar: het
jaar van het 10-jarig bestaan. Lijm &
Cultuur ziet de toekomst zonnig tegemoet en zal dit jaar
weer bijzondere activiteiten ontplooien. Als creatief laboratorium geven we
daarbij iedereen de gelegenheid mee
te doen en onderdeel te worden van de
bruisende community.
Divers programma - Zend je eigen tips
en wensen Als altijd zal er op Lijm &
Cultuur van alles te beleven zijn: festivals, theatervoorstellingen, Tegenlicht
Meet Ups, verschillende edities van
Chaos aan de Schie, beurzen, culturele
experimenten en meer. Je vindt ze allemaal op de agenda van www.lijmencultuur.nl. We gaan niet alleen zelf op
zoek, maar laten ons ook graag inspireren door wat er op ons pad komt en door
tips van jou..... Heb je wensen of suggesties voor bijzondere voorstellingen of andere activiteiten die je graag in Delft ziet,
mail ze naar ons, dan zullen wij kijken of
we het voor elkaar kunnen krijgen.
Lustrumprojecten
Ter ere van het 10-jarig bestaan, biedt
Lijm & Cultuur haar ruimtes en faciliteiten aan voor projecten van eigen bodem.
Wij roepen iedereen op om plannen in
te dienen. Wij laten ons graag verrassen
door innovatieve creatieve voorstellen.
Lijm & Cultuur biedt leegte en ruimte,
zodat je met je creativiteit alle kanten op
kunt. Grijp deze unieke kans om dingen
te doen die ergens anders minder makkelijk zijn te verwezenlijken! Uiteindelijk
zal een keuze worden gemaakt en worden de projecten in co-creatie met de inzenders gerealiseerd. Als creatief laboratorium maken wij de keuze niet zelf, wij
vinden dat onze creatieve community
de keuzes moet maken. Daarover later
meer. Stuur je tips of voorstellen vandaag nog naar info@lijmencultuur.nl.
Festivals en meer
De komende tijd staan er meerdere
mooie festivals op stapel. Wil je dit
jaar opnieuw genieten van jong talent,
verrassende cultuuracts, enthousiaste muzikanten en heerlijk eten op een
sfeervol festivalterrein? Kom dan op
24 maart naar Festival Aangeschoten
Wild. Iedereen is welkom op dit festival dat wordt georganiseerd door DSV
Sint Jansbrug. Kaartjes kun je kopen via
www.aangeschotenwild.com; op die
site vindt je ook het hele programma.
Op vrijdag 1 april is de bijzondere en
eenmalige try-out van Symphonic Rock
Night. Dan brengen onder anderen
Ferdinand Bakker en Michel van Dijk

(Alquin), Guus Willemse (Solution),
Henk Koorn (Hallo Venray) en een aantal leden van Pink Project – onder wie
gitarist Ruud Verwijk en zanger/bassist
Peter Chattelin – songs van legendarische artiesten als Yes, Camel, Rush,
Genesis, Pink Floyd, Marillion, Gino
Vannelli, Solution en Alquin.
Ook op Koningsdag zullen er activitei-
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Sponsoren van de wijkkrant
Met dank aan onze sponsoren:

Fysiotherapie

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

ten zijn en op zaterdag 4 juni komt
Herr Zimmerman zijn 10-jarig bestaan
bij Lijm & Cultuur vieren met een festival. Tel daarbij op nieuwe edities van
Chaos aan de Schie, verschillende VPRO
Tegenlicht Meet Ups, losse voorstellingen en straks de lustrumprojecten en
het feest is compleet.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom
dan eens een kopje koffie drinken of lunchen in ons restaurant het
Experiment, dat kan alle werkdagen
van 10-17 uur, of bezoek eens een
Chaos aan de Schie (www.chaosaandeschie.nl).
Maar hou vooral de activiteitenagenda
in de gaten op www.lijmencultuur.nl.
Er kan elke dag iets moois bijkomen.
Je mag voor meer informatie ook altijd
mailen of bellen naar info@lijmencultuur.nl / 015 262 9400.

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

Delfgauwseweg 329/hoek Nassaulaan
015-2620952 of info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

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

Fysiotherapie Sportfysiotherapie Manuele therapie
Reaxion Fysiotherapie
Nassaulaan 2a, Delft
Leeuwenstein 8-10, Delft
Tel: 015-7009731
Dierenkliniek Delft Centrum
www.reaxion.nl
Crommelinplein 3-5, Delft
Tel: 015-2850230

Schoonheidsspecialiste Yvette van Zon
Medisch Pedicure en nagelstudio
Spiekmanstraat 48, 2628 VG Delft
015 - 380 76 50 of www.yvettevanzon.com

•Oproep•

Wekelijks lekker ontspannen
en je geest leeg maken van de
dagelijkse dingen ?

Ga tafeltennis spelen!

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

je bent van harte welkom !
Kijk voor nadere informatie op
www.ttvdvc of
bel naar 06 53 69 34 92.

Tafeltennisvereniging DVC
al meer dan 60 jaar
sport en speelplezier

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

Schoenmakerij
Rijnbende

J.W. Frisostraat 62, Delft
tel 015-2571019
Openingstijden
di t/m vr 10:00 - 13:00

Koster Sportclubs
Simonstraat 109, 2628 TG Delft
U kunt alle dagen van de week
bij ons sporten of aan Yoga, Pilates,
Zumba en zelfverdediging doen.
Vanaf € 12,50 per maand.
Tel: 015 - 257 01 60 www.kostersportclubs.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

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

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

