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Britte fietst tegen kindhuwelijken
Britte Drenth uit Delft fietst van
27 mei tot 6 juni 500 kilometer
door Malawi voor het goede
doel. De deelnemers aan Cycle
for Plan zamelen van tevoren
geld in voor projecten van Plan
tegen kindhuwelijken.
Opbrengst van Cycle for Plan gaat naar projecten van Plan
International Nederland. ‘Voor mij een toffe reis en uitdaging, voor de
meisjes in Malawi een goede toekomst.‘
De deelnemers bezoeken onderweg de projecten waar ze geld voor
hebben ingezameld. De tocht eind mei voert door groene glooiende
heuvels en langs traditionele dorpen. Van Kasungu naar Mzuzu om
vervolgens de route naar het zuiden, via Lake Malawi, te vervolgen.
Na een route van 500 kilometer met dik 5500 hoogtemeters over
verharde wegen en dirt roads, eindigt de tocht bij het meer bij
Nkhotakota.
Kindhuwelijken in Malawi
De opbrengst van Cycle for Plan Malawi investeert Plan in
programma’s tegen kindhuwelijken. Malawi staat op de negende
plaats van landen met het hoogste aantal kindhuwelijken ter wereld.
Kindhuwelijken maken een goede toekomst voor meisjes onmogelijk:
ze kunnen hun schoolopleiding niet afmaken, lopen grotere kans
om te worden mishandeld en hun gezondheid komt ernstig in
gevaar door een zwangerschap op jonge leeftijd. Plan strijdt tegen
kindhuwelijken door toegang tot onderwijs voor meisjes te vergroten
en helpt meisjes om hun zelfvertrouwen op te bouwen. Ook lobbyt de
organisatie voor betere handhaving van de wet.

Cycle for Plan
Cycle for Plan is een gesponsorde fietstocht georganiseerd door de
ontwikkelingsorganisatie Plan International Nederland. Er zijn
diverse edities naar Malawi, Vietnam en Guatemala. Elke tocht is
een uitdagende fietstocht door een uniek gebied. Om deel te nemen
halen alle deelnemers sponsorgeld op. Onderweg bezoekt de groep
deelnemers projecten van Plan waar geld voor is ingezameld.
Britte kan worden gesteund via haar crowdfundingsplatform
‘Gewoon Blijven Trappen’ op www.cycleforplan.nl of www.malawi.
cycleforplan.nl/actie/britte-drenth.
Plan International Nederland
Plan International Nederland is een internationale
ontwikkelingsorganisatie die werkt aan duurzame
armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de
levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor
gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan komt wereldwijd op voor
betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.

Wippolder
75 jaar bevrijd

Oorlogsherinneringen aan de
Wippolder 1940-1945
zie pagina 8 en 9

REDACTIONEEL
Verandering van de
wijkkrant Wippolder
Zoals u ziet is de wijkkrant
anders van vorm en
uitvoering. Ook zit er een
extra bijlage bij van de wijk
Vrijenban.
Het betreft een proefperiode
voor van één jaar. Deze
verandering komt door de
samenwerking van de beide
winkeliersverenigingen
Wippolder en Vrijenban.
Deze verandering brengt geen
zwaardere last voor onze
begroting.
Wij stellen het zeer op prijs
om van u te vernemen of
u deze verandering kunt
waarderen via ons mailadres
wijkkrantwippolder@gmail.
com.

Trots, ja dat is menigeen die in Delft woont. Dat komt omdat je dan bijvoorbeeld blij bent omdat je al
die mooie gebouwen ziet of omdat je hier werkt. Het kan ook zijn omdat de Technische Universiteit
hier gevestigd is en je hier studeert. Je merkt, het kunnen vele redenen zijn. Echter, dat moet ook zo
blijven. Veranderingen moeten als het kan ook verbeteringen zijn.
Elders in deze krant lees je de visie van de Technische Universiteit “Hoe de TU Delft omgaat met
vastgoed.” Prachtige plannen waar menigeen zich in kan vinden. Deze publicatie roept wel wat
vragen op. Als je naar de Technische Universiteit kijkt moet je concluderen dat het een belangrijke
plaats inneemt in Delft, in Nederland en zelfs wereldwijd. Denk aan de ontwikkeling van de auto’s
met zonnecellen. Het transportsysteem door een buis, de Hyperloop. Dit gaat ongetwijfeld voor
veranderingen zorgen. Een toename van het aantal studenten, meer bedrijven. Dit is allemaal nog
positief te noemen. Maar het gevolg is meer verkeer, auto’s en fietsen. En dit is al een groot probleem.
Hoe ga je dat oplossen in de toekomst?
In een plan is al eens genoemd om de wijk ter hoogte van bouwkunde “af te sluiten” t.o.v. van de
stad. Er kan geen autoverkeer vanaf de stadkant naar de TU. Al het verkeer buitenom en ook daar
parkeren. Inmiddels is de parkeergarage op de oude plek van bouwkunde klaar voor gebruik. Is dit
het begin?
En dan de fietsers... hoeveel zijn dit er wel niet. Dit is hét vervoermiddel vanaf het station naar de
TU. Kijk maar naar al die mooi gekleurde fietsen die je overal ziet staan en liggen. Dat kan toch niet.
Hoe los je dat op? Door te zorgen voor een goed alternatief. Let op.
De Technische Universiteit timmert aan de weg. Laat dat dan ook eens zien als je in Delft komt.
Kom met een toekomstgerichte oplossing voor de infrastructuur naar de TU. Laat je creativiteit eens
spreken. Denk aan een monorailsysteem zoals bv. in Las Vegas of Dubai. Een air taxi met een drone.
We hebben ook nog zo’n mooi stuk water door Delft lopen. Is dat niet te gebruiken?
Het lijkt mij voer voor onze nieuwe stadsbouwmeester Tako Postma.

Redactie
Een auto- en fietsluwe Wippolder. Utopie of werkelijkheid?

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Nieuwsbrief Belangenvereniging TU Noord
Ontwikkelingen in de wijk
De afgelopen maanden is er weer aan verschillende plannen in de wijk gewerkt. Sommige plannen gaan over de gehele stad maar werken ook door in de Wippolder zoals het
Mobiliteitsplan. Andere plannen zijn maar op één plek, maar kunnen toch gevolgen van betekenis hebben voor bepaalde buurten of straten. Hieronder enkele plannen waarbij
de Belangenvereniging TU Noord betrokken was in werkbijeenkomsten of in schriftelijke reacties.
Mobiliteitsplan Delft 2040
Het Mobiliteitsplan Delft 2040 wordt
een nieuw beleidskader voor de
ontwikkeling van verkeer en vervoer
in Delft. Het wordt een flexibel plan
dat kaders stelt om Delft nu en in de
toekomst goed bereikbaar te houden.
De voorloper van dit plan is het Lokaal
Verkeers- en Vervoerplan (LVVP)
uit 2005 met ook plannen voor de
herinrichting van de verkeersstructuur
in TU Noord.
Zo wordt de Mijnbouwstraat voor het
Science Center nu tweerichtingsverkeer
en de Julianalaan voor Bouwkunde
fietspad. De Michiel de Ruyterweg
wordt in het LVVP 30-km-weg, het
verkeersbesluit is recent bekend
gemaakt. De Julianalaan tussen
Poortlandplein en Oostplein zou
volgens het LVVP 40-km-weg
worden en ingericht zoals de Ruys de
Beerenbrouckstraat, maar dat is niet
gebeurd. Ook tram 19 is onderdeel van
het LVVP, maar ingebruikname gaat
toch weer langer duren dan gepland.
Interessant onderdeel van het
Mobiliteitsplan is dat vrijwel alle wegen
in de Wippolder 30-km-wegen moeten
worden. Alleen de Oostpoortweg (A13
– Oostplein) blijft 50-km-weg. Een
uitgebreide presentatie van het plan is
te vinden op ris.delft.nl.
Schieoevers Noord, bouwplan
Panjo-locatie
Al eerder hebben we bericht over
de bouwplannen voor het gebied
Schieoevers Noord (ten noorden van de
Kruithuisweg). De gemeente heeft vorig
jaar besloten dat hier tot 8.500 woningen
gebouwd moeten kunnen worden met
behoud van bedrijvigheid. Belangrijke
zorgen vanuit onze buurt zijn dat er
heel veel (auto)verkeer bijkomt, naar
verhouding (te) weinig groen, dat er
vooral woningen komen voor startende,
hoogopgeleide kenniswerkers die later
weer weg-trekken en dat in het slechtste
geval het gebied wordt volgebouwd met
hoge flats.

De Belangenvereniging TU Noord heeft
daarom samen met de Buurtvereniging
Delftzicht beroep ingesteld bij de Raad
van State tegen het plan in deze vorm.
Ook bedrijven uit het Schieoevers-gebied
hebben dat gedaan. Minder woningen en
meer ruimte voor groen is onze inzet in
deze procedure.
Op de hoek van het Zuideinde en de
Abtswoudseweg, de Panjo- / Bo-rentlocatie, is een groot bouwplan voorzien
met galerijflats tot tien verdiepingen
hoog. Omwonenden, in de schaduw
van deze flats, zoals Koningsveld en
Leeuwenstein, hebben uiteraard grote
bezwaren tegen dit plan, ook vanwege
al het extra autoverkeer, vooral door
de Laan van Braat. Met de inspraak bij
dit plan van ontwikkelaar Van Mierlo
is het helemaal mis gegaan. Het plan is
jarenlang in stilte uitgewerkt. Pas na
een beroep op de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) komt beetje bij beetje aan
het licht hoe de buurt hier buitenspel
is gezet. De hoop is nu gevestigd op
de politiek die nog over het plan moet
beslissen later dit jaar.
Gele Scheikunde
Nadat een eerder plan van Blauwhoed
Eurowoningen voor het gebied van Gele
Scheikunde in 2009 door de Raad van
State naar de prullenbak was verwezen
en vervolgens door de economische crisis
alle bouwplannen stil zijn gevallen, is nu
een nieuw plan in ontwikkeling.
Het gebouw staat al jaren leeg na 50
jaar onderwijs en onderzoek. De TU
Delft heeft een biedboek gemaakt
waar geïnteresseerde partijen op
konden reageren met een inschrijving
voor een plan. De winnende partij is
ontwikkelaar Kondor Wessels. Het
terrein aan de Julianalaan wordt in de
komende drie jaar voorzien van circa 300
koopwoningen en huurwoningen in het
sociale - en middensegment.
Naast woningen komen er
maatschappelijke en commerciële
voorzieningen aan de rand.

Het groene speelterrein aan de Julianalaan zal behouden blijven. Vanuit de buurt
is eerder in verschillende bijeenkomsten meegedacht over de plannen: een hele
verbetering met 15 jaar geleden toen er van inspraak geen sprake was.
De Vries van Heijstplantsoen
Nu de Mijnbouwstraat en het Poortlandplein op de schop gaan, is Julianalaan midden
(voor Bouwkunde) niet meer nodig
voor auto’s. Het park wordt opgeknapt
en vergroot. De oude noordelijke
rijbaan van dat stukje Julianalaan,
tot voor kort als parkeerstrook in
gebruik, wordt bij het park gevoegd.
Vanuit de buurt is meegedacht bij de
herinrichtingsplannen, zowel voor
het verkeer als van het groen.

Artist impression van de Julianalaan voor Bouwkunde uit 2008; het nieuwe plan wordt nog uitgewerkt

Professor Schoemakerplantage
Ook de nieuwe buurten in de Prof. Schoemakerplantage, Klinkerbuurt en toekomstige
Grasbuurt ontwikkelen zich. In de Klinkerbuurt is een actieve groep bewoners die
zich inzet voor behoud en versterking van het groen. Zo is afgelopen maanden met
succes geijverd voor het behoud van het centraal gelegen Granpré Molièrepark dat op
de nieuwe plankaart leek te zijn verdwenen. Daarnaast is er het nodige te doen over
parkeeroverlast en wordt er in de rustige woonstraatjes regelmatig te hard gereden,
bijvoorbeeld door bezorgdiensten. Zowel ontwikkelaar AM als de gemeente Delft
spannen zich hier goed in om met de bewoners mee te denken in oplossingen ter
verbetering.
Actieve bewoners gevraagd
Maandelijks wordt bijeen gekomen door een actieve groep bewoners uit de Wippolder
in buurthuis Onder De Schie (Rotterdamseweg 51a). De Belangenvereniging TU Noord
organiseert deze bijeenkomsten waar belangstellenden van harte welkom zijn. Zie voor
verdere details www.tunoord.nl.
In ons gesprek met wethouder Karin Schrederhof is naar voren gekomen dat de
gemeente wil meedenken en meedoen bij activiteiten die de leefbaarheid in de wijk
verbeteren, maar dat het initiatief daartoe vanuit de wijkbewoners zelf moet komen.

OPROEP
Graag aan de slag met leefbaarheid in de Wippolder?!
In juli 2019 is er een goed bezochte bijeenkomst in de Immanuelkerk geweest, waarin
is verkend of er behoefte is aan een leefbaarheidsoverleg in de Wippolder.
De uitkomst van de avond was duidelijk, die behoefte is er zeker.

Wilt u graag aan de slag met bovenstaande uitdagingen en bent u op zoek naar
anderen die dat ook willen? Meldt u dan aan bij: info@topdelft.nl
TOPDelft kan vervolgens geïnteresseerden met elkaar in contact brengen.

Een aantal mensen is daarna voortvarend aan de slag gegaan met de overlast die
zij ervaren van studentenhuizen in een deel van de Wippolder. Daar heeft u over
kunnen lezen in de vorige wijkkrant. En ook in deze wijkkrant doen zij weer verslag
van hun activiteiten.
Maar er speelt meer in de Wippolder: gebrek aan sociale samenhang, eenzaamheid,
zwerfvuil etc.

Vrijenban
De toegang tot Delft

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Verkamering in de Wippolder
Dit is inmiddels de derde keer dat er een stukje speciaal over verkamering in de wijkkrant
staat. Helaas is er deze keer niet veel nieuws te melden. Hoewel wethouder Schrederhof
de toezegging heeft gedaan dat het kleine groepje bewoners dat zich actief bezig houdt
met de verkamering in een deel van de Wippolder, betrokken wordt bij de evaluatie,
is het nog niet zo ver. Daarom zijn we nu ook nog niet opnieuw in gesprek gegaan met
wethouder Schrederhof.
Er staan wel wat acties op de agenda
vanuit de gemeente.
Zo is een onderzoek naar 50 adressen in
Delft in de afrondende fase. Onder deze
50 woningen is ook een aantal woningen
in de Wippolder. De resultaten daarvan
worden eind maart verwacht. Dit heeft
te maken met de evaluatie van een en
ander met betrekking tot verkamering
in Delft waaronder de evaluatie van de
omzettingsvergunningen.
Juist die omzettingsvergunningen
zijn zo belangrijk; als een eigenaar
een woning met een WOZ-waarde
onder de 265.000 euro wil opdelen in
meerdere kamers om te verhuren heeft
hij een omzettingsvergunning nodig.
Woningen boven die waarde komen niet
in aanmerking voor zo’n vergunning
behalve als zij boven winkels of horeca
liggen. Bij verkoop van woningen met
een omzettingsvergunning moet deze
opnieuw aangevraagd worden.
Wat de aanpak van verkamering echter
moeilijk maakt is dat eigenaren soms
meerdere kamers verhuren zonder dat zij
zo’n omzettingsvergunning hebben. Bij
navraag bij de gemeente blijken er dan
bijvoorbeeld maar een of twee mensen
ingeschreven op zo’n adres. Dan kan de
gemeente zelf weinig doen. Met twee
ingeschreven bewoners op een adres
kan er immers niet gesproken worden
van illegale verkamering. Bij navraag
bij de gemeente hoe dan te handelen
om de overlast tegen te gaan dan wel
te voorkomen, kwam het volgende
antwoord: Als omwonenden echter
met zekerheid kunnen stellen dat er
minimaal 3 personen dagelijks verblijven
dan zou er een verzoek tot handhaving
gedaan kunnen worden.

Dit moet dan schriftelijk richting het
college van burgemeester en wethouders,
postbus 78, 2600ME in Delft.
We moeten dan als het ware zelf
eerst bewijs verzamelen! Dit is voor
omwonenden natuurlijk bijzonder lastig,
zeker als dit naast werk en een gezin
moet gebeuren.
Een tweede actie die nog plaats gaat
vinden is een bezoek van het college
van B&W aan de Wippolder en dan met
name aan de buurt rond de Frederik
Hendrikstraat, Prins Mauritsstraat,
stukje Julianalaan, Oostplein en stukje
Delfgauwseweg. Dit zal half maart
gebeuren dus de uitkomsten daarvan
komen te laat voor deze wijkkrant.
Tijdens de wandeling in deze buurt wil
het college van B&W van bewoners horen
wat het betekent om naast, onder, voor of
achter een verkamerd pand te wonen. En
niet alleen kan het college van B&W dat
horen van bewoners maar zij kan het zelf
ook zeker zien aan de aantallen fietsen
voor ogenschijnlijk gewone panden!
Belangrijk is tijdens dit bezoek ook
weer de inventarisatie van bewoners
naast die van de gemeente te leggen.
Dit is alleen al interessant omdat in de
gemeentelijke registratie bijvoorbeeld
soms één huisnummer staat terwijl
er in de werkelijkheid sprake is van
extra huisnummers die gewoon op de
buitenmuur staan aangegeven!
Kortom, nog niet veel nieuws maar
we houden u op de hoogte. En vergeet
u ondertussen niet te melden als u
overlast ervaart; bij acute situaties kunt
u de politie bellen en anders melden bij:
verkamering@Delft.nl
Marie-José Hijnekamp

Was dat niet eerder bekend?
Tramlijn 19 komt naar de TU maar wanneer?
Er wordt al jaren gesproken over de tram
naar de TU. Er zijn veel euro’s gestoken
in het ontwerpen van alle plannen. Zelfs
een nieuwe brug is daar voor nodig en
dat kost niet weinig. Maar wat lazen wij?
De tram gaat voorlopig nog niet rijden
omdat er straling van de tram komt:
“elektromagnetische golven ontwrichten systemen van de TU.”
Dat zal dan wel, maar dit is wel de zoveelste vertraging in een lange rij.
Men geeft als verklaring voor dit onvoorziene probleem het feit dat met de nieuwe
Avenio-tram gaat worden gereden. Maar waarom wordt dan niet voorlopig een oude
tram gebruikt, als die blijkbaar wel zonder dat probleem kan rijden?
Of zijn er bij de aan de denk- en tekentafel gemaakte plannen denkfouten gemaakt
waardoor er weer behoorlijk geïnvesteerd moet worden om het probleem op te lossen?
Of was het dan toch verstandiger geweest om de tram over de Schoemakerstraat
te laten rijden i.p.v. de Mekelweg? Mogelijk wel, want dan konden de bewoners
van de woonwijken naast de Schoemakerstraat beter gebruik maken van deze
tramvoorziening.
Nu moeten we maar hopen dat de nieuwe Sint Sebastiaansbrug zonder gemor
binnenkort zijn klep kan laten zakken en dat wij, de bewoners aan de zuidzijde,
weer soepel en zonder problemen gebruik kunnen maken van deze brug om in de
binnenstad te komen.
Ik ben benieuwd, U ook?

Tekst: Johan van den Berg

Update begroting 2020
Bankstand op 01-01-2020				
€
2.076,00 +/+
Betalingen toegezegd				
€
425,00 +/+
					----------------Bankstand op 01-03-2020				
€
2.501,00 +/+
Bankkosten (verwacht)
€
140,00 -/Drukken 4 edities + vormgeving €
6.350,00 -/Bezorging 4 edities*
€
200,00 -/		----------------				
€
6.690,00 -/					----------------Nog benodigd voor dit jaar				
€
4.189,00 -/					===========
* € 200,00 voor de bezorging in de wijk Delftzicht daar er geen aparte sponsor meer voor is.

We hebben voor het jaar 2020 een leuke financiële start
en kunnen daarmee de krant nu uitbrengen.
Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt !
Wilt u de krant ook de rest van het jaar ontvangen dan hopen we dat u ons
wil helpen het nu nog ontbrekende saldo van € 4.189 bij elkaar te krijgen.
Lukt het onverhoopt niet dan krijgt u uw bijdrage terugbetaald.
Doet u ook mee? Stort dan uw bijdrage op banknummer:

NL67 INGB 0006 506 738
t.n.v. Wijkkrant Wippolder

Onze dank alvast voor uw bijdrage!

De redactie

KANS
KANS is een verzamelnaam voor klachten aan de arm, nek en/of schouder. De
klachten kunnen bestaan uit stijfheid, pijn, krachtverlies en/of tintelingen in het
gebied van de nek tot aan de hand. Vroeger werd dit probleem aangeduid als RSI
(repetitive strain injury) en in de volksmond spreekt men wel eens van muisarm,
tablet-nek, whatsapp-duim/pols etc.
Vaak is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen bij deze klachten, vooral omdat
de klachten geleidelijk ontstaan. In veel gevallen worden de klachten veroorzaakt
door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie
van beiden. Verder kunnen de overige factoren een belangrijke rol spelen bij het
ontstaan, verergeren of het in stand houden van de klachten:
- Fysiek zwaar werk, zoals zwaar tillen of werken boven schouderhoogte
- Langdurig met een computer of muis werken
- Een ongunstige werkhouding door een niet goed ingestelde werkplek
- Hoge werkdruk; het niet naar de zin hebben op het werk
- Stress/ spanningen
KANS klachten kunnen worden opgedeeld in ‘specifieke’ en ‘aspecifieke’ klachten.
- Onder specifieke KANS klachten vallen alle aandoeningen waarbij een duidelijke
medische diagnose gesteld kan worden die de klachten veroorzaakt. Denk
bijvoorbeeld aan een tenniselleboog of het Carpaal Tunnel Syndroom.
- Bij aspecifieke KANS klachten heeft een patiënt last van de nek, schouders en/of
arm, maar is er geen medisch aantoonbare afwijking voor de klachten.
Het is belangrijk om je klachten niet te onderschatten en bij beginnende klachten
snel te handelen om verergering te voorkomen. Veel mensen hebben wel eens last
van pijn of stijfheid in hun arm, nek of schouder. Als je merkt dat de klachten
langer duren dan een paar dagen en erger worden, dan is het verstandig om een
afspraak te maken bij een fysiotherapeut. Met fysiotherapie zijn er verschillende
behandelmogelijkheden voor KANS klachten.
Bij KANS klachten maakt de fysiotherapeut allereerst een inventarisatie van de
klachten en bespreekt samen met jou wat de behandelmogelijkheden zijn. Ook kan
de fysiotherapeut een oefenprogramma voorstellen om de balans tussen belasting
en belastbaarheid te herstellen. Tijdens de behandeling zal aandacht besteed
worden aan (werk)houding, beweeglijkheid van de gewrichten en lichamelijke
conditie. In onze praktijk is ruime ervaring aanwezig in de behandeling van KANS
klachten. Hoewel het soms lang kan duren, is herstel over het algemeen goed
mogelijk.

Fysiotherapie

Delft-Oost

Fysiotherapie Delft Oost
Nassaulaan 177, 2628 GG Delft
015-2620852
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Onze overige specialisaties zijn: manuele therapie, haptonomie, looptraining bij
vaatproblematiek, lage rug- en bekkenklachten, bekkenpijn tijdens en na zwangerschap,
schouder- en knieklachten, medical taping en Mc Connell taping bij knieklachten.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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ZO! Muzikaal
Wetenschappelijk onderzoek bevestigt
dat vroegtijdige stimulering van jonge
kinderen belangrijk is en dat muziek
hierin een belangrijke rol kan spelen.
Baby’s luisteren bijvoorbeeld eerder en
langer naar zingen dan naar spreken.
Baby’s herkennen melodieën en
taalpatronen en de hoeveelheid tijd die
ouders spelend, zingend en sprekend
met hun jonge kind doorbrengen blijken
evenredig gekoppeld aan de hoeveelheid taal die zij later tot hun beschikking hebben.
Het potentieel tot ontwikkeling is bij alle kinderen aanwezig maar zonder de juiste
opvoeding en stimulans komen deze talenten niet volledig tot hun recht.
Bij Zo Kinderopvang aan de Julianalaan zorgen we ervoor dat alle jonge kinderen
tussen 0 en 4 jaar in aanraking komen met muziek. Ieder kind heeft het recht om in
zijn/haar muzikale ontwikkeling gestimuleerd te worden. Wanneer muziek en zang
spelenderwijs geïntegreerd zijn in de opvoeding en dus in het dagelijks leven van
kinderen, wordt er een fundament gelegd waarop verder kan worden gebouwd.
Bent u nieuwsgierig naar de muzikale talenten van Zo aan de Julianalaan en hebt
u interesse om vrijblijvend even een kijkje achter de schermen te nemen, neem dan
gerust contact op met locatiemanager Suzanne Rijswijk via email julianalaan@
zokinderopvang of via 015 214 66 36

In de Botanische Tuin is altijd wel wat moois te zien of te beleven.
De tuin is geopend van maandag t/m zaterdag 10.00 t/m 17.00 uur.
Poortlandplein 6, 2628 BM te Delft.

BOTANISCHE TUIN TU Delft
Agenda 2020

Tentoonstellingen
01 maart – 31 maart

Tentoonstelling – ‘De tuin door uw lens’
Winnende foto’s gemaakt in onze tuin
31 mei – 18 oktober Zomertentoonstelling – ‘China - een botanische schatkamer’
31 mei – 31 augustus Tentoonstelling – ‘Thee - tea - 茶 - cha – chai’ - Alles over thee
21 juni – 18 oktober Keramiek-tentoonstelling – Met kunst en vliegwerk
Activiteiten
11 april
18 april
25 - 26 april
3 mei
31 mei
6 - 7 juni
21 juni
5 juli
29 - 30 aug
12 - 13 sep
10 oktober
23 oktober
25 oktober
19 december

Spreekwoord

Eén getuige is géén getuige

Paaseieren verven - kinderworkshop
Plantenruilbeurs
Nationale Museumweek
Let’s Swing – Glen Miller Band
Hortus Dag & Botanische Kunst Markt
Bonsai weekend
Opening Keramiek-tentoonstelling
Expeditie Azië
Pasar Botanica
Open Monumentenweekend
Plantenruilbeurs
Halloween
Science Day
Kerstival

13.00 – 15:00
10.00 – 11:30
10:00 – 17:00
14:00 – 16:30
10.00 – 17:00
10.00 – 17:00
12:00 – 15:00
12.00 – 17:00
11:00 – 18:00
10.00 – 17:00
10.00 – 11:30
17:00 – 21:00
11:00 – 16:00
15:00 – 19:00

toeslag
vrij toegang

toeslag
vrij toegang
toeslag
toeslag
vrij toegang
vrij toegang
toeslag
vrij toegang
toeslag

• Elke tweede zondag van de maand tussen 13:00 – 14:00
de inlooprondleiding ‘Van Plant tot Techniek’
(gratis voor bezoekers aan de tuin, verzamelen bij de MuseumShop)

In de van het Romeinse recht afgeleide juridische
systemen is het zo dat er tenminste twee belastende
getuigenverklaringen nodig zijn om iemand te mogen
veroordelen. Daarom geldt het principe dat een enkele
getuige voor de wet eigenlijk geen getuige is, omdat zijn
of haar verklaring geen rechtskracht heeft.
De uitdrukking wordt ook wel gebruikt, wanneer
iemand zich in het dagelijks spraakgebruik tracht te
verontschuldigen door zich te beroepen op iemand
‘die het ook heeft gezien’.

Botanische Tuin TU Delft

Voor deelname aan bovenstaande activiteiten geldt de gewone entreeprijs van de
Botanische Tuin TU Delft, tenzij anders vermeld.

Bron: Ed van Eeden

E-nieuwsbrief
Weet u dat u zich kunt aanmelden voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief?
Er vinden regelmatig leuke activiteiten plaats die spontaan opkomen of niet lang van
te voren gepland zijn. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van alles wat binnenkort
in de tuin te doen is.
Aanmelden kan door uw emailadres op te geven via reserveringbtd@tudelft.nl.

Winters Delft

Schaatsen op de grens van 2019 en 2020
Delft begint er al aan te wennen dat er in een periode binnen december en januari
een overdekte schaatsbaan wordt gerealiseerd. Na jaren op de Beestenmarkt en ook
bij de Schoemakerplantage, was nu deze schaatsbaan gerealiseerd aan de Mekelweg,
naast de sporthal van de TU.
Het was een prima locatie, alles wat je nodig had was er, zowel bij goed als bij slecht
weer. Er was voldoende ruimte voor het nuttigen van een versnapering en voor
ontspanning na de nodige inspanning.
De locatie werd ‘X’ genoemd, maar toch met het adres: Mekelweg 8.
In de periode van 6 december 2019 t/m 5 januari 2020 werd deze winterse attractie
heel goed bezocht, wat zeker om herhaling vraagt in 2020/2021.
Tekst en foto’s: Johan van den Berg
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De Zon
De zon is heerlijk, maar uren in de zon liggen is niet zonder gevaar. Zonlicht stimuleert
de aanmaak van vitamine D in de huid, maar door zonverbranding kan huidkanker
ontstaan. Wat zijn nu de voor- én nadelen van zonnen?
Voordelen van zon
Zonlicht zorgt zoals al genoemd, voor de aanmaak van vitamine D in de huid. Dat is goed
voor gezonde botten, spieren en een goede weerstand. Voor voldoende Vitamine D heb je
aan 10-15 minuten zonlicht per dag genoeg. Langer dan 15 minuten in de zon: bescherm
jezelf dan altijd met zonnebrandcreme.
Zonlicht heeft een stimulerende uitwerking op de hormoonhuishouding. Bij mannen
stijgt dan o.a. de testosteronspiegel in de zomer. Ander voordeel: zonlicht stimuleert ook
de afgifte van endorfinen, dat een positieve uitwerking heeft op je humeur. Je hebt meer
energie.
Zonlicht kan huidziekten zoals eczeem en psoriasis helpen verminderen.
Ten slotte schijnt zonlicht goed te zijn voor ons geheugen.
Nadelen van zon
Nadelen van blootstelling aan zonlicht zijn er ook. De huid veroudert er sneller door. Er
is een duidelijk verband tussen zonlicht (met name verbranding) en het ontstaan van
huidkanker. Huidkanker komt steeds vaker voor. Het aantal gevallen neemt jaarlijks met
5-10% toe. Bruin worden was in de mode in de jaren ’70 en ’80. Mensen konden toen voor
het eerst echt zonvakanties boeken in zuid Europa. De oudere generaties zijn niet gewend
geweest te smeren met zonnebrandcrème. De laatste jaren is men gelukkiger verstandiger
omgegaan met zonnen. Omdat we ouder worden neemt de totale hoeveelheid zonlicht
die gedurende het leven op onze huid valt, toe en daarmee het risico op huidkanker.
Huidkanker in cijfers
Jaarlijks krijgen 47.000 mensen in Nederland de diagnose huidkanker. Van alle
Nederlanders krijgt 1 op de 5 waarschijnlijk een keer in zijn leven huidkanker. Daarmee
is huidkanker een van de meest voorkomende kankervormen in Nederland. Gelukkig
gaat het bij een groot aantal gevallen om een meer onschuldige vorm van huidkanker die
gemakkelijk operatief te verwijderen is en niet snel uitzaait.
Bij zo’n 3500 mensen wordt jaarlijks helaas een melanoom ontdekt.
UVA- en UVB-straling.
Zonlicht bestaat uit UVA en UVB straling. Het zit ook in het licht van een zonnebank.
UVA dringt diep in de huid en veroorzaakt huidveroudering en zonneallergie;
UVB dringt minder diep door in de bovenste huidlagen en zorgen voor huidverbranding
maar ook voor de aanmaak van vitamine D.
Beide vormen van straling dragen bij aan het risico op huidkanker.

Wist je dat…
t Zonkracht is de maat voor de hoeveelheid UV straling die in zonlicht zit en de schaal
loopt van 1 - 10. Vanaf 7 is de zonkracht behoorlijk hoog. Check de zonkracht via
www.knmi.nl.
t UV-straling is er het hele jaar door.
t UV-straling reflecteert op water, zand en sneeuw.
t de meeste mensen te weinig zonnebrandcrème smeren en herhalen het insmeren niet
vaak genoeg.
Hoeveelheid zonnebrand
Voor een goeie smeerbeurt gebruik je als volwassene al gauw 6-7 theelepels, ongeveer 33
ml. Met een fles van 200 ml kun je je dus een keer of 6 van top tot teen insmeren.
De SPF op zonnebrandcrème staat voor Sun Protection Factor. Dit geeft aan hoeveel
UVB-straling het zonnebrandmiddel kan absorberen of reflecteren. UVB-straling
veroorzaakt zonverbranding in de opperhuid die rood wordt.
Als je na 10 minuten zou verbranden, dan duurt dit met factor 30: 30x zo lang, dus 10
minuten x 30. Maar hoe snel dat gaat ligt ook aan de zonkracht-schaal van dat moment.
De SPF zegt niets over het vermogen om UVA-straling te blokkeren. UVA richt dieper in
de huid schade aan en is de belangrijkste veroorzaker van kanker en veroudering.
Welke factor moet ik kiezen?
In Nederland is voor de meeste mensen factor 15 voldoende. Ga je op een zomerse dag
naar het strand of park: gebruik dan minstens factor 30 en smeer je meerdere malen per
dag opnieuw in.
Wanneer herhalen
Herhaal het insmeren iedere 2 uur. Ook na zwemmen of intensief zweten. Zelfs als
je een waterproof-zonnebrandmiddel gebruikt. Fabrikanten mogen ‘waterbestendig’
op de verpakking zetten, als na een waterbadje van 2 keer 20 minuten nog 50% van
de beschermingsfactor op de huid zit. Na het zwemmen ben je dus niet meer goed
beschermd.
Tips: verstandig zonnen
t Geniet van de zon, maar voorkom verbranding.
t Bouw het aantal uren in de zon langzaam op, zodat je huid aan de zon kan wennen.
t Bescherm de huid niet alleen tijdens een stranddag. Ook met sporten, tuinieren en
wandelen is zonbescherming nodig.
t Vermijd de zon bij voorkeur tussen 12.00 en 15.00 uur.
t Ogen zijn ook kwetsbaar voor de felle zon. Bescherm deze goed om staar- of lasogen
te voorkomen. Koop voor kinderen een kinderzonnebril.
internet
https://www.consumentenbond.nl/veilig-zonnen/hoeveel-zonnebrand-moet-ik-smeren
https://www.consumentenbond.nl/veilig-zonnen/wat-is-de-spf
https://www.knmi.nl.

Artsen van de Wippolder

De zonkrachtschaal van het KNMI i.s.m. KWF Kankerbestrijding
Huisartsenpraktijk
MM van Miert & GJ Damen
Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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(Ver-)Bouwberichten

Tekst en foto's: Johan van den Berg
Prins Mauritsstraat/Simonstraat Cornelis Musiusschool
Foto C t/m F geven u een indruk van de vorderingen van de modernisering
van de Cornelis Musiusschool. Zo te zien zal de school zich zelf voorzien van
de nodige elektriciteit. Het zal tot na de zomervakantie duren eer de kinderen
weer in hun vertrouwde omgeving plaats kunnen nemen.

Jan de Oudeweg / Pauwmolen
Foto A en B laten u zien dat er
driftig wordt gewerkt aan de basis
van het complex met 285 woningen
“Campus 015 Pauwmolen”. Het
betreft hier de onderlaag, namelijk
de parkeergarage, zoals mij is verteld
door een ijverige bouwvakker.

A

Poortlandplein / Mijnbouwstraat
/ Julianalaan / Nassaulaan
Foto G laat u een klein detail
zien van het grote geheel. Bij de
verplichte richtingpijl zijn een aantal
stoepranden gemaakt. Dit is op zich
niet verkeerd, maar toch zit hier een
gevaarlijke situatie aan.

C

D

E

F

I

J

B

Als je komt aanrijden met de auto
of motor vanaf de Julianalaan of
Nassaulaan richting TU wijk dan
moet je de aangegeven plek op de
foto zien te vermijden, omdat deze
stoepranden onder een verkeerde
hoek liggen om de bocht vloeiend te
kunnen vervolgen.
DUS U BENT GEWAARSCHUWD!
Maar hopelijk wordt het bij de
lopende werkzaamheden alsnog
aangepast.

G

H

Sint Sebastiaansbrug
Foto H t/m J geven u een indruk van de werkzaamheden aan en rondom de nieuwe Sint Sebastiaansbrug. Zo te zien
moet er nog heel veel werk worden verzet om de brug met een paar maanden toegankelijk te krijgen.

K

L
Heertjeslaan
Foto M laat u de locatie zien
waar het nieuw te bouwen
hoofdkantoor van Oldelft
Ultrasound gerealiseerd wordt.
Het in Delft erg bekende bedrijf
was voorheen gevestigd aan de Van
Miereveltlaan (nu woonhuizen),
later aan de Röntgenweg (nu
studentenhuisvesting) en vervolgens
aan de Elektronicaweg, gelegen langs
de Kruithuisweg, in de hoek bij de
Schoemakerstraat.

M

Foto N (deze is van het internet
gehaald) toont u het nieuw te
bouwen hoofdkantoor. Het bedrijf
houdt zich voornamelijk bezig met
het ontwikkelen en realiseren van
medische hoogwaardige producten.

N

Abtwoudseweg
Foto K laat u zien hoe snel de vorderingen zijn gegaan in drie maanden tijd bij het realiseren van deze vijf dure
koopwoningen ( € 370.000,00). Als alles meezit dan kunnen de eerste eigenaren de komende zomer daar al wonen.
Foto L laat u zien: het voormalige kantoor en magazijn van Haring groothandel. Na hun vertrek aldaar hebben daar
allerlei kleine startende bedrijven in gezeten. Nu is het leeg en staat het op de nominatie om gesloopt te worden. Het
zal plaats gaan maken voor wederom nieuwe woningbouw met hoogbouw.

O

P

Q

R

Engelsestraat hoek
Westlandseweg “De Groene
Haven”
Foto’s T t/m V laten u de vorderingen
zien van de gerealiseerde nieuwbouw
aan deze straten. Momenteel is
men druk doende de omgeving van
deze appartementen begaanbaar te
maken, zodat het complex spoedig in
gebruik genomen kan worden.

S

Engelsestraat / Mercuriusweg
Op de foto’s O t/m R ziet u de
veranderingen in het gebied
tussen deze genoemde straten.
De verbindingsweg vanaf de
Abtwoudseweg richting de
Westlandseweg is verlegd, waardoor
er nu meer ruimte is gemaakt om
dat gebied te gaan bebouwen met de
nodige nieuwbouw. De bewoners
van de Engelsestraat hebben hier
al bezwaar tegen gemaakt i.v.m.
het ontnemen van hun uitzicht. Zij
geven aan dat de hoogbouw mogelijk
te dicht op hun huizen komt te staan.

Foto W laat u zien een van de straten
in de Schoemakerplantage. Ook ziet
u een gedeelte waar nog aardig wat
vrije ruimte is. Voor zover bekend is
zal in maart, april dit jaar begonnen
worden met de volgende fase wat de
bouw betreft.

Mercuriusweg
Foto S toont u de verdere afbouw om
en aan de nieuwe appartementen, 72
stuks, welke zo te zien binnenkort
bewoond gaan worden.

T
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Nieuws van de
Prins Mauritsschool
Naast de dagelijkse lessen worden er veel leerzame en vooral ook leuke dingen georganiseerd
op de Prins Mauritsschool. U kunt altijd een kijkje nemen op onze website:
www.prinsmauritsschool.nl, dan bent u op de hoogte van alle activiteiten in en om de school
en kunt u ook een virtuele rondleiding door het schoolgebouw inzien.

Fotoprijsvraag: Waar is deze plek…?
Foto´s: Johan van den Berg

De vorige opgave:
In de wijkkrant van december 2019
was een foto te zien van een gevel met
negen gekleurde vlakken. Onze vraag
was waar deze gevel of gevels zich
bevinden en hoeveel u er kunt zien.

Wat hebben we de afgelopen tijd weer meegemaakt? Hieronder wat leuke momenten:
Landelijke Voorleeswedstrijd
Op vijdag 29 november werd de uitslag bekend gemaakt
van onze jaarlijkse voorleeswedstrijd. Elf kandidaten
uit de groepen 7 en 8 streden om de eerste, tweede en
derde plaats. Met veel plezier luisterde de jury naar hun
voordracht. De uitslag was: op de derde plaats Emma
Langeveld, de tweede Salome Linde en de eerste voor onze
nieuwe schoolkampioen: Caro van Adrichem! Caro las
voor met lef, emotie en prima passend stemgebruik en
tempowisselingen. Ze mocht door naar de volgende ronde
in DOK Delft op 15 februari. Daar las ze heel ontspannen
voor, de jury vond het een grappig stukje, ze keek het
publiek goed aan en het was duidelijk verstaanbaar,
kortom: leuk om naar te luisteren. Maar er waren geduchte
tegenstanders en Caro was jammer genoeg niet één van de winnaars. Toch na afloop een
oorkonde en boek om mee naar huis te nemen; de Prins Mauritsschool is trots op Caro
dat ze zover gekomen is!
First Lego League wedstrijd in Science
Centre Delft
Zaterdag 7 december deed een aantal
leerlingen van de Prins Mauritsschool
mee in de First Lego League. Daar
werd o.a. met een zelf gebouwde en
zelf geprogrammeerde Lego-robot een
hindernisbaan met opdrachten afgelegd.
De wedstrijd werd gehouden in het Science
Centre. Het was een spannend gebeuren
en met veel inzet werd het parcours
afgelegd.
Kerstvieringen
Eind december vierden we het feest van de geboorte van Jezus. De groepen één tot en
met vier kwamen met hun familieleden naar de Immanuëlkerk en vierden daar met
Bijbelvertelling, declamatie, zang en muziek het kerstfeest en de groepen vijf tot en met
acht vierden dit in hun eigen klas. Daarna volgden twee weken kerstvakantie.
Mad Science
Dit voorjaar nemen 37 leerlingen na schooltijd deel aan de activiteit ‘Mad Science’. Deze
naschoolse techniekcursus geeft kinderen een eerste kennismaking met wetenschap &
techniek. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren
een onderzoekende leerhouding door de talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. Dit alles geleid door een professionele Mad Science docent. Na iedere les
krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en
experimenteren.
Naam en logo voor Bambino
Bambino, de organisatie die de kinderopvang in ons gebouw
verzorgt, heeft een nieuwe naam gekregen. Eind 2019 is een
prijsvraag georganiseerd en woensdag 5 februari is de nieuwe naam
“Delfts Blauw” bekend gemaakt. De naam is bedacht door Suze van
Dis, leerling van onze school.
Zo’n naam verdient ook een mooi logo waarop de naam ‘Delfts Blauw’ staat. Een
ontwerper heeft een prachtig logo gemaakt en dat mocht prijswinnares Suze die dag
onthullen.
Eigenwijs-prijs leesraad
Lezen vinden we belangrijk op de Prins Mauritsschool. Ook dit schooljaar is de Eigenwijs
prijs leesraad weer opgestart: één in middenbouw en één in de bovenbouw. De kinderen
lezen een aantal boeken (7 in de middenbouw en 12 in de bovenbouw) en geven daar
hun mening over. In april gaan we kijken welk boek er voor de Prins Mauritsschool
uitspringt en de meeste punten krijgt. De punten worden doorgegeven aan een landelijk
verzamelpunt. Uiteindelijk zal in september 2020 de landelijke uitslag bekend worden
gemaakt. U begrijpt het vast: de leden van de leesraad zijn druk aan het lezen!
Het schooljaar 2019-2020 draait volop en de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar
gaan beginnen. Heeft u een kind dat binnenkort naar de basisschool gaat? Maak dan
een afspraak voor een rondleiding en een vrijblijvend kennismakingsgesprek (tel. 0152568251 of directie@prinsmauritsschool.nl). 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.

De getoonde foto is gemaakt in
de Cornelis Trompstraat, aan de
linkerkant, gezien vanaf de
Michiel de Ruyterweg.
Het zijn in totaal acht gevels.
Na loting werd mevrouw B. v.d. Drift de winnaar. Proficiat met de door u
gewonnen waardebon van € 15,00 van de COOP Nassaulaan.

Nieuwe opgave:
Ook deze keer ziet u een foto van een gevel met aan de nok gekleurde vlakjes.
Laat ons weten in welke straat deze
verfraaiing is aangebracht.
Trek de wandelschoenen aan of pak
de fiets en neem uw camera mee en
laat ons zien waar dit pand is met de
aangegeven gekleurde vlakjes.
Stuur uw oplossing uiterlijk 22 mei
2020 per mail naar ons mailadres
wijkkrantwippolder@gmail.com
of deponeer uw oplossing in de
brievenbus van het redactieadres zoals vermeld in de colofon.
Ook nu wordt er weer een waardebon van € 15,00 ter beschikking gesteld door de
COOP Nassaulaan. Onze dank aan de COOP voor deze bijdrage.
Wij wensen u succes met uw zoekactie.

Redactie

Waarom?

Prof. Telderslaan / Prof. Evertslaan
De afgelopen maanden januari en
februari is er behoorlijk huis gehouden
aan deze beide lanen langs de wetering.
Zoals u ziet zijn er veel mooie en vooral
grote hoge bomen omlaag gehaald en
door de versnipperaar gegaan.
WAAROM was dit nodig?
Zeker nu is deze vraag aan de orde,
omdat beide lanen ingesloten liggen
tussen de A13 en de Schoemakerstraat,
waar veel verkeer is met de nodige
uitstoot van CO2. Daarnaast speelt de
toename van het aantal woningen aan de
Schoemakerplantage, wat ook leidt tot
veel meer verkeer en dus ook meer CO2.
De wijk heeft juist meer van dergelijke
bomen en planten nodig, zie hieronder
waarom.
“Bomen en planten
De zuurstof geven ze af aan de lucht.
Bomen slaan vooral extra CO2 op als ze
groeien. De CO2 wordt dan vastgelegd in
de toenemende biomassa van de boom.
Zodra ze volgroeid zijn, slaan bomen geen
extra CO2 meer op (ze zetten nog wel CO2
uit de lucht om in onder andere zuurstof).”
(Bron: Internet bij CO2).
Nu hopen we maar dat er weer jonge
aanplant komt om het verlies van deze
prachtige statige bomen te compenseren.

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

Tekst en foto’s: Johan van den Berg
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Oorlogsherinneringen aan de Wippolder
Nu, 75 jaar na de bevrijding, komen in een gesprek met mevrouw R. Bakker (87 jaar)
alle gebeurtenissen vanuit de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) weer helder voor haar
in beeld. Zij was 8 jaar toen de oorlog uitbrak en woonde met haar ouders en broer in de
Wippolder.

De bommen vielen op de wijk vanaf de
Kon. Emmalaan -tussen de kapsalon
en een deel van de Kon. Emmalaan
richting de Schoemakerstraat-, de
Kloosterkade -tussen de Snackbar en
een deel van de woningen richting
de Schoemakerstraat-, de Sint
Aldegondestraat -tussen de ijssalon
en de Cohen Stuartstraat- en de
Nassaulaan -tussen de ijssalon en de
Collignystraat, maar ook het hoekpand
waar nu de pinautomaat is van de
Rabobank- wat veel schade tot het
gevolg had. Door dit bombardement
kwamen op de Nassaulaan een moeder
en haar dochter om het leven.
Op dat moment was de vader van
mevrouw Bakker niet thuis, want hij
was opgeroepen voor militaire dienst
en was gelegerd op een van de ZuidHollandse eilanden.
Haar vader was niet de enige die was
opgeroepen voor de dienstplicht. Dit
was wel wat anders dan je vak uit te
oefenen, vader was immers bakker bij de
COOP bakkerij in de binnenstad.
Mevrouw Bakker vertelt ons het
volgende: “10 mei 1940 zette heel je leven
op zijn kop, waardoor er veel dagelijkse
dingen gingen veranderen. Zo moesten
wij ons huis verlaten; wij niet alleen,
ook andere bewoners van de wijk werd
verzocht om naar elders te gaan. Dit was
omdat de Wippolder in de frontlinie lag
van de oorlogshandelingen. In diverse
straten waren de stoepen aangepast met
diepe sleuven om bij onraad je schuil te
kunnen houden.
Wij zijn vertrokken naar familie aan de
Stalpaert van der Wieleweg. Vandaar
zagen wij een Duits motorregiment met
doodskoppen op hun kleding voorbij rijden.
Daar zijn wij een kleine 14 dagen geweest.
Op 14 mei 1940 konden wij vanaf de Kon.
Emmalaan - dat was de laatste straat
van de wijk - de bombardementen zien
op de stad Rotterdam. Het gevolg was
een toestroom van mensen die vanuit
Rotterdam naar Delft waren gevlucht.
Vanaf 10 mei was er geen school meer
i.v.m. de omstandigheden. Dit werd
opgelost door samenvoeging van leerlingen
van diverse scholen in de scholen aan de
Kloosterkade en Keurenaertstraat. In de
andere scholen in de wijk werden Duitsers
ingekwartierd.

Vrijenban
De toegang tot Delft

Ook werden er Duitse soldaten bij
bewoners in huis ingekwartierd, zo ook
bij ons thuis. Ik moest mijn slaapkamer
verlaten om deze zeer onsympathieke
militair onderdak te verlenen. Dat heeft
zo’n twee weken geduurd. Ik weet wel dat
ik, wanneer hij er niet was, stiekem in de
kamer ging kijken en onder het bed. Daar
trof ik veel chocolade en dameskleding aan,
ik durfde geen chocolade te pikken van
hem.

Poortlandlaan - nu Julianalaan

V

Op de ochtend van 10 mei 1940, het
zal ongeveer 05.00 uur geweest zijn,
werd zij wakker van veel lawaai. Ze ging
voor haar slaapkamerraam staan, keek
naar buiten en zag vanaf Rotterdam
vliegtuigen komen. Deze lieten
parachutisten neerdalen in de weilanden
van de Wippolder, daar waar nu de
professorenstraten zijn. Deze zelfde
avond, het zal rond 19.30 uur geweest
zijn, werd een Duits vliegtuig aan de
staart geraakt door afweergeschut en
werd onbestuurbaar met als gevolg dat
de piloot zijn lading liet vallen, met
grote gevolgen voor de wijk.

Interviews: Johan van den Berg
Foto's: Het Uur U en archief Johan van den Berg

Gaandeweg de tijd werd het weer wat
normaler in de wijk, maar je bleef zeer
alert op vreemde gebeurtenissen. Ook
hield je de mensen in de gaten want je was
geïnformeerd dat daaronder verkeerde
personen konden zijn (NSB’ers) welke niet
te vertouwen waren. De angst bleef, ook
een naaste bewoner kon immers ‘ fout’ zijn.
Wel sterk aanwezig in zo’n periode was een
goede solidariteit met elkaar.

Nassaulaan winkel van
de gebroeders Vouw
Nu de ruimte van de
Rabobank om te pinnen

Gaandeweg de tijd werd het slechter met
de voorzieningen, o.a. met het eten. Vanaf
dat moment ontstond de zwarte handel in
o.a. etensbonnen, maar ook de ruilhandel
kwam aardig op gang.
In 1944 vielen twee zaken samen,
namelijk razzia’s en de hongerwinter.
Op 9 december 1944 was er een grote
razzia in de wijk. Wij wisten dat gelukkig
op tijd, waardoor mijn vader zich via een
luik bij de voordeur kon verstoppen in de
gang onder de vloer. Er kwam inderdaad
een militair binnen, maar deze was heel
aardig en liet ons weten dat wij niet bang
hoefden te zijn. “Ik laat jullie met rust.”
Ik zag aan de overzijde van ons huis een
andere militair staan met een geweer in
aanslag. De militair ging weer naar buiten
en liet zijn maat weten dat er niemand
was die mee kon.
De hongerwinter hebben wij niet bepaald
vervelend ervaren. Mijn vader was bakker
bij de COOP en dat gaf toch wel voordelen.
De bewoners van de stad moesten eten
hebben, maar ook de Duitsers; dus wij
thuis hadden wel wat te eten en ook
stonden mijn ouders geregeld eten af aan
anderen als die er om vroegen.
Omdat mijn vader bakker was en in de
nachten over straat moest kreeg hij een
Ausweis - Vergunning en Bewijs van
vrije doortocht. Hiermee werd je tijdens
de speruren vrije doorgang gegeven. Dit
was belangrijk als je naar of van je werk
kwam in de uren dat niemand zich op
straat mocht begeven. Had je dat niet, dan
verdween je in de politiecel. Het verlengen
van zo’n document was ingewikkeld, want
dat ging via een kantoor in Amersfoort.

Kruidenierszaak van Kunz
Hoek Nassaulaan en
St. Aldegondestraat

Kon. Emmalaan aan de

kant van de kapper

nt van de snacbar
Kloosterkade aan de ka
Doork ijk huizen aan de
Uiteindelijk werd er feest gevierd; wij
was het bewijs geleverd dat de oorlog na
gingen naar de binnenstad, o.a. naar
5 jaar voorbij was. Maar helaas was er
de Pieterstraat en omgeving, want
die dag nog een groot incident. Patrouilles
feestvieren konden zij daar wel.
van de BS trokken er op uit om NSB’ers
en collaborateurs te arresteren. Door een
Nu, jaren later, heb ik de gebeurtenissen
vuurgevecht in de Wippolder, tussen de BS
wel een plaats kunnen geven. Je wist in die
en een twintigtal Duitsers, eindigde de dag
tijd wel aan wie je wat had.”
in mineur; er vielen nog slachtoffers.

Op vrijdag 20 april werden er
voedseldroppings gehouden boven de
landerijen tussen de Brasserskade en
Ypenburg. Veel bewoners vonden hun deel
en namen het mee naar huis.
Op zaterdag 5 mei 1945 hoorden wij
via radio Oranje en ook op straat dat de
bevrijding was aangebroken. Op 8 mei
1945 kwamen de tanks met Canadese
militairen naar de Wippolder en daarmee

Intocht van de Canadezen op de Rotterdamseweg bij de Hertog Govertkade

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Deze foto’s zijn
afkomstig uit het
boek uur u.

Oorlogsherinneringen aan de Wippolder
Nu, 75 jaar na de bevrijding, komen
wij in gesprek met mevrouw E.W. van
Oosten (91 jaar). Alle gebeurtenissen
zijn wel diep in het geheugen gegaan
maar nu er over gesproken wordt komen
deze weer helder boven.
Mevrouw Van Oosten vertelt ons:
“Er zijn wel herinneringen waarvan
je de beelden nog voor je ziet als je het
er over hebt. Ik ben opgegroeid aan de
Rotterdamseweg 141; veel huizen in dit
gedeelte zijn later gesloopt vanwege de
bouw van de toenmalige TH (nu TU). Ons
gezin bestond uit 10 kinderen, waarvan
ik de jongste was. Ik had een zus en
acht broers. Mijn vader was in 1939 op
55-jarige leeftijd met pensioen gegaan
want dat was toen zo bij de politie. Hij was
de laatste veldwachter in Delft.
Ik was 12 jaar toen de oorlog begon.
Het zal tussen 4 en 5 uur in de ochtend
geweest zijn dat wij wakker werden door
veel lawaai van vliegtuigen. Wij gingen
snel kijken en zagen meerdere vliegtuigen
overvliegen, waarvan er enkele waren die
zo te zien parachutisten dropten, daar
waar nu de Professorenbuurt is. Ik zag dat
de militairen een kaart, mogelijk door hen
gebruikt om te bepalen op welke plaats zij
waren, in de heg legden om vervolgens hun
weg te zoeken voor hun missie.

Waar nu de Haagse Hogeschool is, tegen
de Jaffalaan aan, lagen Nederlandse
militairen welke de Duitse militairen onder
schot namen. Onze buurman, bakker Van
Wijngaarden, stond voor het raam en werd
in zijn arm geschoten, de dader is niet
bekend.
In ons huis was een grote kelder en deze
werd gebruikt als schuilkelder voor ons
gezin en andere gezinnen uit de buurt. In
opdracht van vader of een oudere broer is
de kelder verstevigd met houten palen om
het plafond te steunen ter voorkomng van
instorten bij een aanval van buitenaf.
Tijdens de gevechten, welke zich
afspeelden in het weiland achter ons huis,
werd een Nederlandse militair geraakt
in zijn heup. Maar deze militair mocht
niet worden gehaald, ook niet door het
Rode Kruis. Onze andere buren, de fam.
Van Wingerden, waren hulpverleners en
zij hebben deze jonge soldaad later op de
avond uit het weiland gehaald.
Hij was er slecht aan toe en had blijkbaar
het gevoel dat het niet goed zou aflopen.
Hij gaf zijn horloge af met het verzoek dit
aan zijn ouders te geven, die woonden in
Zwolle.
Later op de avond is de soldaat aan zijn
verwondingen overleden.

In het weiland stond het huisje van
Huisman, dat zwaar beschadigd was door
het oorlogsgeweld. Ook toen het huis niet
meer bewoond was, werd er telkens op
geschoten; dit gebeurde om te voorkomen
dat het huis als uitvalsbasis werd gebruikt
of als schuilplaats.
De eerste maanden van de oorlog konden
wij niet naar school, maar na de zomer
konden wij weer naar school aan de van
Speykstraat, school 11; achter deze school
stond de ULO. Daarna ben ik naar de
huishoudschool “Rust Roest” gegaan in het
park.
De moeilijkste tijd voor ons gezin, zeker
voor mijn moeder, was de hongerwinter
van 1944. Op de Rotterdamseweg zaten
enkele boeren en zij zetten de bussen
met melk aan de kant van de weg. Daar
maakten een paar broers van mij gebruik
van door vroeg in de ochtend de deksel
te lichten en dan melk er uit te pikken.
Ook ging ik wel eens mee op de fiets naar
Schipluiden om daar melk of andere
etenswaren te halen.
Mede door allerlei listen wisten enkele
broers nu en dan aan etenswaren te
komen. Ook mijn vader kwam weleens
thuis met een grote vis welke hij had
gevangen bij een kennis in de Oude Leede.
Ik zelf had zo’n honger dat ik een bakje met

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

stijfsel heb klaargemaakt en dat aan het
opeten was. Mijn broer kwam binnen dus
ik verstopte het onder mijn stoel; daarna
heb ik verder gegeten. Ik ben er niet ziek
van geworden.
Twee broers moesten naar Duitsland: een
naar Mülheim en een naar Mannheim.
Gelukkig zijn beide broers ongeschonden
weer thuis gekomen; de eerste kwam in
augustus 1945 thuis en de tweede in
november / december.
Van de bevrijding hebben wij weinig
gemerkt, want ons huis was wel aan de
Rotterdamseweg, maar het was bijna
bij de Lijm- en Gelatinefabriek en het
bevrijdingsfeest was aan het begin
van de Rotterdamseweg, bij de Hertog
Govertkade.
Mijn moeder zei dikwijls: “Wij wonen
hier in Siberië.” Vooral in de winter
voelden wij ons ver van alles uit de rest
van de wijk. Wij gingen vaak schaatsen
en gingen dan lopend door de weilanden
naar de schaatsbaan “Voorwaarts” aan
de Delftsestraatweg, parallelweg langs de
A13.
Die ‘goeie oude tijd’ bestaat eigenlijk niet,
maar wel was de samenhorigheid in die
tijd veel en veel beter dan nu.”

Vrijenban
De toegang tot Delft

wijkkrantwippolder@gmail.com

Buurtonderneming
Onder de Schie
(De Buuf)
www.onderdeschie.nl
Bij buurthuis Onder de Schie kun je een ruimte huren voor een leuke cursus. Ook kunnen
er vergaderingen, kookworkshops en etentjes bij ons gedaan worden. Het kookcafé is
ideaal om met een grotere groep te koken. De grote zaal biedt genoeg ruimte voor sport en
bewegingsactiviteiten en grote groepen en is voorzien van een spiegelwand die daarbij goed van
pas komt. Er valt in het buurthuis dus genoeg te doen en te organiseren Natuurlijk wel onder de
voorwaarde dat de activiteiten geen overlast voor de buurt bezorgen. De buurtbibliotheek kan
je vinden in de gang. Hier kan je een groot assortiment aan boeken en luisterboeken vinden.
Hieronder staat een activiteitenoverzicht van alle activiteiten en cursussen die er bij ons
plaatsvinden. Wilt u ook gebruik maken van een van onze ruimtes dan kan dat. U kunt dan
mailen naar onderdeschie@gmail.com of bellen naar 015-2120905 en vraag naar Mariëlle.
Het buurthuis is te vinden op de Rotterdamseweg 51. Het gebouw ligt op een plein achter de
straat en is dus niet direct zichtbaar. Maar het is een prachtige verscholen plek met er om heen
een leuk speelplein voor kinderen.

OVERZICHT ACTIVITEITEN
Onze Bibliotheek “Boek in
Beweging”.
De naam van de buurtbibliotheek geeft
goed aan wat we willen bereiken met
de goed gevulde boekenkast in ons
buurthuis: Boeken die gebruikt worden en
waarvan zoveel mogelijk mensen kunnen
genieten. Regelmatig worden er boeken
ingeleverd; hiervoor onze hartelijke
dank.
Kijk gerust in onze fraaie boekenkast
en neem iets mee. Mocht u ergens
komen waar u het boek achter kunt
laten voor andere geïnteresseerden,
geen enkel probleem. Dit uitgangspunt
is geheel in de lijn van “Boek in
Beweging”.
NB: De luisterboeken willen we wel weer
graag terug ontvangen.
In onze bibliotheek hoeft niets
genoteerd te worden.
De bibliotheek is te vinden in de gang
links bij binnenkomst in het buurthuis.
Het buurthuis is open op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur.
Mocht u vragen, suggesties of boeken
hebben voor onze bibliotheek, dan
kunt u mailen naar:
els.wallenburg@zonnet.nl.

Koffieochtenden
Iedere vrijdag van 9.30 tot 12.00 staat er
een lekker kopje koffie klaar en komen
buurtbewoners samen om bij te kletsen.
De koffie kost € 1 per persoon.
Het Eetcafé
Zondagavond van 17:00 tot 20:00 uur,
eenmaal per twee weken
Eens in de twee weken op zondagavond
wordt het eetcafé verzorgd door een
enthousiaste groep vrijwilligers. De
vrijwilligers koken voor de gasten een
heerlijke maaltijd.
Leuk, om nieuwe mensen te ontmoeten!
Voor wie? Het eetcafé staat open
voor iedereen die sociale contacten
wil opdoen. Momenteel nemen
mensen met een lichte beperking deel
aan de activiteit. Wij hopen dat we
meer in contact kunnen komen met
buurtbewoners die ook behoefte hebben
aan gezelligheid en een lekker hapje
eten. Kom gerust eens mee eten!
Of als u meer informatie wilt, neem
contact op met het VTV.
Kosten:
€ 7,50 per keer.
Coördinator: Kristel van den Berg
van Stichting VTV
Email:
k.vandenBerg@vtvzhn.nl
Telefoon:
06 – 10 67 51 06

Veel leesplezier.
Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan”
Eén keer per twee weken op
donderdagavond van 17:00 – 19:30 uur
Prijs:
€ 5,- (exclusief drank)
Chefkok: Leo van der Lee en zijn team
E-mail: lee@casema.nl
Om de week is er op donderdag in het
Kookcafé ‘Schuif ’s aan”. Chef-kok Leo
van der Lee en zijn team koken een
heerlijk driegangen menu voor € 5 per
persoon. Drankjes zijn niet inbegrepen.
Iedereen is welkom vanaf 17 uur. De
tafels staan dan al gezellig gedekt klaar
en het ruikt heerlijk in het kookcafé.
Onder het genot van een drankje
kan er alvast gekletst worden met de
andere gasten. Om 18 uur is het eten
klaar en wordt het uitgeserveerd.
Zin om eens gezellig mee te tafelen?
Dan kunt u zich aanmelden bij Leo, per
e-mail: lee@casema.nl

Vrijenban
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OVERZICHT CURSUSSEN
De cursussen staan open voor iedereen.
Meldt u aan bij de docent voor meer
informatie over de beschikbaarheid en
de kosten.
Schildercursussen voor beginners en
gevorderden.
Maandagochtend 9:00 tot 11:30 uur
Maandagmiddag 12:30 tot 15:00 uur
Lesgeld: € 11,- per les van 2,5 uur
inclusief koffie/thee
Docent: Helene Verbakel
E-mail: lenverbakel@hotmail.com
Tel: 0640324484
Koor: Zingen Onder de Schie geeft
Plezier voor Drie!
Maandagavond van 20.00 tot 22.00u.
Gemengd koor (volwassenen van alle
leeftijden) zingt wereldmuziek, pop en
licht klassiek. Leuk en creatief zingen,
met een prettig sociaal contact en niet
duur.
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Doe eens gratis met
een repetitie mee
om het te proberen.
Zet een stap naar
zingplezier! Het is
gezellig hier!
NB: Op dit moment is er een goede
verhouding vrouwen/mannen (2 : 1).
Dit willen we graag zo houden en mannen
komen niet op de wachtlijst!
Kosten per avond € 3,50 (totaalbedrag in
één keer te voldoen).
Docent: Fon van Oosterhout,
E-mail: fon.oosterhout@ziggo.nl
tel.: 06 244 989 22
Blei dat ik klij
Dinsdagochtend van 9:30 tot 12:00 uur
Creatieve kleiclub die elk
dinsdagochtend bij elkaar komt.
NB: De kleiclub is vol!
kosten: € 100 voor 8 lessen, incl klei,
bakken en glazuren.
Docent: Juul Camps
Info: juulcamps@gmail.com
Yoga Onder de Schie
Dinsdagavond van 20:00 tot 21:00 uur
In het buurthuis ‘Onder de Schie’
worden diverse vormen van yoga
beoefend, die allen tot doel hebben
je fysiek en mentaal verder te
ontwikkelen.
De yogalessen
zijn niet zwaar,
geschikt voor
iedereen
en worden
begeleid door
rustgevende muziek. Hatha-, Raja, Karma-, rek-, strek-, massage-,
meditatie-, klankschaal-, adem- en
ontspanningsoefeningen worden
onderwezen.
Van yoga-oefeningen gaan heilzame
werkingen uit. Ze brengen meer
evenwicht tussen je fysieke- en
bewustzijnswereld. Je zult meer tot rust
komen.

Tekenen&Schilderen
(voor ieder niveau)
Woensdagavond van 19:30 tot 22:00
uur
Voor iedereen die het avontuur aan wil
gaan en te ontdekken wat je kan om
het witte vlak te vullen. Lekker bezig
zijn, inspiratie halen uit jezelf en je
omgeving.
Kosten: € 9,50 per les, incl. materiaal.
(Een lesblok bestaat uit ca 19 lessen)
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com
Tel. 06-46 55 12 86
Keramiekcursus
Dinsdag en woensdag,
19:30 tot 22:00 uur
Altijd al eens een
kommetje willen
draaien op een
draaischijf en/of
een mooi beeldje
willen maken van klei? Kom dan naar
de keramieklessen.
De lessen worden gegeven door Noëlle
Lamers, professioneel pottenbakster.
Kosten: (36 lessen, sept t/m mei)€ 585,E-mail: info@de-rode-scherf.nl
VERHUUR VAN RUIMTES
Er is plaats voor cursussen,
kookworkshops, vergaderingen,
lezingen, presentaties, enzovoort.
Verhuur van ruimtes is in principe
bedoeld voor bewoners uit de
omgeving van het buurtgebouw
(tussen het Mijnbouwplein, Michiel de
Ruyterweg, Julianalaan, Abtwoudsepad,
Proosdijpad, Hertog Govertkade &
Kanaalweg) 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

Draag loszittende kleding, kom tijdig de
les binnen en neem een badhanddoek/
plaid mee. Kussens zijn aanwezig

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

Kom eens voor een proefles (€5,-.)

Volg ons op facebook:

Open voor inschrijvingen
Kosten: € 50,- voor 10 lessen
Docent: Allan van de Graaff
Info: 06-30749349
E-mail: allanvandegraaff@gmail.com
Boekenclub
Laatste woensdag van de maand van
10:00 uur tot 11:30 uur.
8x per jaar van januari t/m mei en
van september t/m december.
Kosten: € 40 voor een heel jaar
Elke bijeenkomst staat 1 boek centraal
dat alle deelnemers gelezen hebben.

facebook.com/buufonderdeschie

De redactie van de
wijkkrant wenst
u en de uwen
Fijne Paasdagen

NB: de boekenclub is momenteel VOL!
Docent: Maria Wensveen
E-mail: merwensveen@gmail.com

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Zoals het toen was, zoals het nu is

Prof. Bosschastraat
Op de oudste foto - hieronder van 16 september 2003 - ziet u de linkerkant van de Prof. Bosschastraat tussen de St.
Aldegondestraat en de Prof. Krausstraat. De Prof. Bosschastraat heette toen
anders, namelijk gewoon Bosschastraat. De naamsverandering is gekomen
omdat er verwarring was met een andere straat in Delft met de naam Van
Bossestraat. Aangezien de straat op de foto tegen de Professorenwijk aan ligt,
werd de (aanspreek-)titel ‘Professor’ er voor gezet omdat professor Bosscha
hoogleraar natuurkunde was van 1878 t/m 1885, hier in Delft aan de TH (nu
TU).
In de jaren 2004/2005 zijn deze huizen gesloopt omdat deze te slecht waren geworden en renoveren was geen optie meer.
De huidige foto laat u zien hoe het na de nieuwbouw in 2005 is geworden. Het is een mooi resultaat, maar het zijn wel veel
minder woningen; daarnaast zijn het geen huurwoningen meer maar koopwoningen.
Tekst en foto's: Johan van den Berg

De bruisende agenda
van Lijm & Cultuur
Er staan weer veel activiteiten gepland bij Lijm & Cultuur. Zo openen
wij binnenkort onze deuren voor de 22e editie van Chaos aan de Schie,
hebben we een ruim aanbod aan diverse workshops op ons terrein,
bereiden we ons voor op het festival seizoen, hebben we allerlei
ruimtes te huur en is er een nieuwe samenwerking ontstaan met
BrandweerSurvival.

Chaos aan de Schie
Heb je zin om
te reizen? Het
Experiment van Lijm
& Cultuur opent
haar deuren voor de
22e editie van Chaos
aan de Schie. Ons
pop-up restaurant
is geopend vanaf
woensdag 4 maart en
staat in het teken van
reizen. Laat je heerlijk
verrassen door onze
nieuwe kaart, ontdek de culinaire
bestemmingen en het aanvullende
culturele programma. Ga naar www.
chaosaandeschie.nl en reserveer
vandaag nog!
Workshops
Lijm & Cultuur heeft een wekelijks
aanbod van diverse workshops
op haar terrein. Denk hierbij o.a.
aan danslessen van Pure Dance,
meditatieve ligconcerten van KKida of
een 2-daagse masterclass clowning van
Ruut van Hooft! Neem een kijkje op
onze agenda via www.lijmencultuur.nl.
Festivals
In het voorjaar hebben wij twee grote
festivals gepland staan; JustJazz &
het OHM festival. JustJazz komt
op 20 mei 2020 voor de tweede keer
naar Lijm & Cultuur met een rijk
programma aan nieuwe en bekende
jazz muzikanten.
Meer informatie over dit festival kunt
u vinden op
http://www.justjazz.grooverjazz.nl/.
Daarnaast hebben we op 13 juni 2020
het OHM festival op ons terrein. Na
al meerdere geslaagde en uitverkochte
edities, komen zij deze zomer weer
terug. Pak nu nog je kans om een
ticket te bemachtigen via http://www.
ohmfestival.nl/

Ruimte te huur
Naast vergaderzalen en ruimtes die wij
verhuren per dagdeel, hebben wij ook
kantoorruimtes die u kunt huren. Op
zoek naar een inspirerende thuisbasis
voor uw onderneming? Lijm & Cultuur
heeft diverse ruimtes beschikbaar
en is op zoek naar nieuwe bewoners.
Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden via info@lijmencultuur.
nl.
Lijm & Cultuur en
BrandweerSurvival
Lijm & Cultuur biedt samen met
BrandweerSurvival arrangementen
aan voor teambuildingsactiviteiten,
BHV cursussen en personeelsuitjes.
Wie droomt er nou niet van om, op
een leuke en verantwoorde manier,
met water en vuur bezig te zijn? Er
wordt op maat een leuk, leerzaam en
passend programma gemaakt. Het
belangrijkste staat voorop; veiligheid,
veel lol, lekker eten en eventueel een
feest! Enthousiast geworden?
Neem contact met ons op!
Houd de agenda in de gaten!
Elke week zijn er weer nieuwe
activiteiten op onze agenda. Dus
houd de agenda in de gaten voor
workshops, voorstellingen, festivals
en onverwachte optredens via www.
lijmencultuur.nl

Wethouder Schrederhof trapt af voor
Delfts Actieplan middenhuur Delft
Tijdens het Delftse Vastgoedcafé op woensdag 5 februari heeft wethouder Karin
Schrederhof de symbolische aftrap gegeven voor het Delftse Actieplan middenhuur.
Het Vastgoedcafé vond plaats in de voormalige kantine van de voetbalvereniging
Delfia. In de toekomst verrijzen hier naar verwachting onder andere woningen in
het middeldure huursegment. Deze woningen zijn er nog te weinig op de Delftse
woningmarkt. Afspraken met marktpartijen hierover zijn noodzakelijk. In de oude
Delfia-kantine ging de wethouder in aanwezigheid van bouwers, ontwikkelaars en
corporaties in op het hoe en waarom van het Actieplan.

Middeldure huurwoningen zijn
woningen met een huurprijs tussen de
720 en 950 euro. De gemeente wil dat
op termijn 13% van de huurwoningen in
Delft een middeldure huur heeft. Dat is
nu nog 8%. Op grote nieuwbouwlocaties,
zoals in Schieoevers, rond het Reinier
de Graaf ziekenhuis en ook op het
voormalige Delfia-terrein zet de
gemeente in op 20% middeldure huur.
Middeldure huurwoningen zijn vooral
bestemd voor mensen die vanwege een
te hoog inkomen niet terecht kunnen in
een sociale huurwoning en niet willen
of kunnen kopen. Of voor mensen die
liever huren omdat zij zich niet voor
lange termijn aan een stad willen en
kunnen binden.
Versterken van wijken en buurten
Karin Schrederhof, wethouder Wonen,
Wmo en Sport: “Ik ben blij met de
afspraken die we met verschillende
partijen hebben kunnen maken.
Middeldure woningen zijn van belang
voor het versterken van wijken en
buurten. Door deze woningen te
bouwen, hebben mensen die duurder
kunnen gaan wonen maar in de eigen
wijk willen blijven meer kans.

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

Ook trekt het meer nieuwe
wijkbewoners aan. Dit vergroot de
diversiteit van bewoners, sociale cohesie
in de wijk en de sociale en economische
draagkracht van de buurt.
Bovendien kunnen ouderen, die nu
nog in een grote gezinswoning wonen,
hierdoor verhuizen naar een woning die
beter past bij het ouder worden. Nieuwe
gezinnen kunnen dan in hun oude
woningen terecht.”
Afspraken met partijen
De afspraken over nieuwbouw van
woningen met een middeldure huur zijn
in nauwe afstemming met beleggers,
ontwikkelaars en woningcorporaties tot
stand gekomen.
De gemeente Delft zet in op een
duurzame samenwerking met deze
partijen. Afspraken met marktpartijen
over middeldure huur zijn nodig om
ervoor te zorgen dat de huurprijzen voor
langere tijd worden gematigd en dat
de woningen bij de juiste doelgroepen
terecht komen.
Ook zijn afspraken gemaakt over de
gewenste kwaliteit, duurzaamheid en
klimaatbestendigheid van de woningen.

Vrijenban
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wijkkrantwippolder@gmail.com

Column, geen column
In dit nummer van de wijkkrant staat geen column van mij.
Vanwege plaatsgebrek kreeg ik een verzoek om deze keer de column over te slaan,
en ik geef gehoor aan dit verzoek.
U de hartelijke groeten en tot de krant van juni a.s.
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Een uitvaart verzorgen
met een klein budget

dit zijn de mogelijkheden

A. Letterman

Heb jij wat tijd over en wil je wat betekenen voor een ander?
Meld je dan aan bij Vrijwillige Thuishulp Regio Delft!
Wat is de Vrijwillige Thuishulp (VT)?
De Vrijwillige Thuishulp bemiddelt bij het vinden van geschikte vrijwilligers voor
mensen van alle leeftijden met een (licht) verstandelijke beperking, autisme of
chronische ziekte. Je kunt je inzetten als:
• Maatje: samen wandelen, koffie drinken, samen erop uit (bijvoorbeeld naar een
museum, evenement of concert).
• Oppas: een avond of een middag oppassen in een gezin.
• Speelhulp: bijvoorbeeld een spelletje doen of samen knutselen.
• Gastgezin of logeeradres: het kind verblijft bij een ander gezin, het gastgezin,
bijvoorbeeld een weekeinde of een dag.
Hoe vaak word ik ingezet?
Dit verschilt per hulpvraag. De ene hulpvrager wil graag 1x per week gezellig koffie
drinken en een beetje bijkletsen, terwijl de andere hulpvrager voor één avond in de
maand hulp zoekt.
Hoe gaat het in zijn werk?
Als je geïnteresseerd bent om een vrijwilliger te worden bij VT Delft kun je jezelf
aanmelden. Er vindt dan een intakegesprek plaats. Hierbij wordt gevraagd naar jouw
ervaring, hobby’s en voorkeuren. Aan de hand van de intake wordt er gekeken naar
welke hulpvragers bij jouw aanbod passen. Je kunt zelf kiezen voor welke hulpvrager je
vrijwilliger wilt worden.
Vervolgens vindt er een koppelingsgesprek plaats. Hierbij wordt gekeken of het klikt
tussen jou en de hulpvrager. Is dit het geval, dan vindt er een proefperiode van twee
maanden plaats. Na deze twee maanden wordt er geëvalueerd of het van beide kanten
klikt. Gedurende de koppelingsperiode wordt je begeleid door de professionals van
Vrijwillige Thuishulp en kun je altijd met vragen bij ons terecht.
Wat krijg ik er voor terug?
Je krijgt een introductiecursus ter kennisbevordering en reiskostenvergoeding. Je doet
heel veel nieuwe ervaringen op en ontvangt veel waardering.
Wil je meer weten? Kijk op http://www.vrijwilligethuishulp.nl/.
Vrijwillige Thuishulp regio Delft
Bezoekadres: Prof. Oudemansstraat 56a, 2628 KG Delft
Postadres: Prof. Krausstraat 71b, 2628 JR Delft
Telefoon: 015 2 618 648 E-mail: vtdelft@vtvzhn.nl
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Uitvaartkist
Ook in de keuze voor de uitvaartkist zitten prijsverschillen. “Kies je voor een massief
houten kist, dan zal deze duurder zijn dan een kist gemaakt van spaanplaat met een
fineerlaag. Steeds vaker wordt er ook gekozen voor ecokisten. Deze kisten zijn gemaakt
van hout afkomstig uit de bossen van het Staatsbosbeheer.”

Rouwadvertentie
“Een rouwadvertentie in een landelijke krant kost al snel € 1.700,-.” weet Bert. “In
een regionale krant kost dit zo’n € 500,-. Door de rouwadvertentie achterwege te laten
worden de kosten bespaard. Daarbij weet je nooit zeker hoeveel gasten exact op de
uitvaart zullen komen. Hierdoor kunnen de cateringkosten oplopen. Wil je toch graag een
advertentie in de krant? Dan kun je ervoor kiezen om achteraf een aangepast bericht te
plaatsen.”

COLOFON

Vormgeving: Claudia Vos, Nabla VOF
Druk: Delta Print B.V.

Crematie of begrafenis
Dit wist je misschien niet, maar het maakt qua kosten veel uit of je kiest voor een
crematie of begrafenis. “Over het algemeen liggen de kosten voor het begraven hoger.
Dit komt omdat de kosten grotendeels bestaan uit grafkosten. De kosten verschillen
sterk per gemeente,” vertelt Bert. “Niet alleen de grafkosten maken een begrafenis
duurder, ook de kosten van een grafsteen kunnen flink oplopen. Zo kost een gemiddelde
grafsteen al zo’n
€ 2.250,-. Een urn of as-sieraad is vaak goedkoper.”

Catering
“In plaats van de gasten koffie met cake of belegde broodjes te serveren wordt er steeds
vaker voor gekozen om na een afscheid bij iemand thuis samen te komen. Zo worden de
kosten van de catering gedrukt.” aldus Bert.

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

Eindredacteur: Johan v.d. Berg
Secretaris: Wim Bloom
Redactielid/corrector: Fred Koning
Corrector: Bob van Ravesteijn

Je wilt het afscheid van je dierbare natuurlijk zo mooi en uitgebreid mogelijk
maken, maar soms zit dat er financieel niet in. Daarom is het fijn om te weten
waarop je kunt besparen, zodat je een mooi en gepast afscheid kunt verzorgen
zónder er bankroet van te gaan.

Digitale rouwkaart
Er kunnen ook kosten bespaard worden door te kiezen voor een digitale
rouwkaart. Bert: “Zo kost een postzegel tegenwoordig al € 0,93. Dat lijkt niet veel, maar
wanneer er 250 rouwkaarten verstuurd moeten worden lopen de kosten toch aardig op.
Digitale rouwkaarten zijn kostenloos.”

De volgende Wijkkrant komt uit in juni 2020

Wijkkrant Wippolder wordt samengesteld door vrijwilligers, met behulp
van en ondersteuning door professionals.
De uitgave wordt financieel mogelijk
gemaakt door vrijwillige bijdragen van
lezers en sponsoren.

Het is triest, maar vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken dat geliefden
overlijden. Na het overlijden van een dierbare moeten er in korte tijd veel keuzes
gemaakt worden. Keuzes die allemaal geld kosten. Wat zijn de mogelijkheden om
geld te besparen op een uitvaart? Bert en Cheryl van Uitvaartcentrum De Schakel
lichten je in.

E-mail adres:
wijkkrantwippolder@gmail.com

Rouwvervoer
Ook op volgauto’s is flink geld te besparen. “In plaats van een stoet met steeds
dezelfde volgauto’s kunnen familie en vrienden ook met hun eigen auto meerijden. De
meeste uitvaartverzorgers kunnen dan de zogenoemde rouwvlaggen leveren die de auto’s
herkenbaar maken.”

Correspondentieadres:
Prof. Krausstraat 118
2628 JT Delft
Tel: 06 - 53 69 34 92
Fax: 015 - 380 51 70
KvK Haaglanden 60729724
Bankrelatie: ING-Bank
NL67 INGB 000 650 67 38
Integrale en letterlijke overname van
artikelen uit deze krant in enig ander
medium, is alleen toegestaan in overleg
met de redactie van Wijkkrant Wippolder

Wat het budget ook is, de uitvaartverzorgers Bert en Cheryl van Uitvaartcentrum
De Schakel kunnen samen met jou een waardig en passend afscheid voor jouw
dierbare verzorgen. Meer over Uitvaartcentrum De Schakel ontdekken? Kijk
op: https://indebuurt.nl/delft/gids/yarden-van-proosdij-uitvaartzorg-delft-zoetermeer/

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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De Cornelius Musiusschool
Cornelis Musiusschool, Tijdelijk adres :Nieuwelaan 60, 2611 RT Delft. Marja Bocxe, directeur.
Voor het maken van een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding: 015-2568365
www.cornelismusius.nl - cornelismusius@laurentiusstichting.nl

We komen terug !
We wachten vol spanning af wanneer we weer in ons eigen gebouw kunnen.
Er wordt hard gewerkt, dat kunnen we zien. Het glazen dak op de hal wordt er nu opgelegd. Aan de binnenkant gebeurt ook heel veel. De
klimaatbeheersing apparaten zijn aangelegd, toiletgroepen zijn betegeld, de prikborden zijn besteld en het meubilair wordt uitgekozen.
Thematisch werken met IPC
Ondertussen wordt er natuurlijk veel
geleerd en worden er leuke dingen
ondernomen.
Bij IPC ( International Primary
Curriculum) zijn de thema’s voor de
voorjaarsvakantie afgesloten met
diverse presentaties en uitstapjes.
Bij de kleuters ging het over de markt.
In de hal van de school was een
marktkraam waar je groente en fruit,
kaas en boter, bloemen en planten en
kleding kon kopen. Er is veel gehandeld,
maar je moest er wel voor betalen.
Bij groep 3 en 4 was het thema: weet
wat je eet. Deze groepen zijn gestart met
een bezoek aan een echt restaurant. Zij
mochten in de keuken kijken bij de kok
en in het restaurant iets drinken. Bij
Moeke was het goed toeven.

Deze 40 jaar zijn ook bijna helemaal op
de Musius volgemaakt.
Er zijn nu kinderen van haar oud
leerlingen op school. Monique weet vaak
nog naam en toenaam.
Een enthousiaste juf, waarvan we hopen
dat ze nog menig jaartje op de Musius
zal werken.

Kerstmarkt
2019
Ook in december jl. werd er weer een
kerstmarkt gehouden. De kerstmarkt
was niet hier in de wijk, ook niet
bij het St. Joris zoals het de laatste
jaren was, maar op de parkeerplaats
van het Hampshire Hotel aan de
Koepoortplaats, nabij de oprit naar
de Koepoortbrug.
Er stonden heel veel kraampjes, er
was voldoende ruimte en er waren
goede voorzieningen.

‘s Middags hebben de kinderen van de
Nieuwelaan gezongen en gespeeld voor
juf Monique. De kinderen van de andere
locaties waren toch ook aanwezig door
de filmpjes die ze gemaakt hebben om
de juf te feliciteren. Uit alle optredens
bleek de betrokkenheid van Monique bij
de kinderen en die van de kinderen bij
Monique.
Daarna is er een borrel voor familie,
genodigden en de teamleden
georganiseerd. Een gezellige
bijeenkomst, waar Monique van genoten
heeft. Dit vond ze voldoende, geen
groot feest of receptie, maar klein in
ieder geval met kinderen, haar familie,
vrienden en het team.

Het nadeel was de “kou”; uit de
berichten die ik opving bleek dat het
aantal bezoekers tegenviel.
Beneden in het hotel kon men
gebruik maken van het toilet, de bar,
het restaurant en er was nog een
optreden van een zangkoor, uiteraard
met Kerstliedjes.

Carnaval
Op donderdag voor de vakantie hebben
we op de Nieuwelaan Carnaval gevierd.
Veel kinderen waren prachtig verkleed.
Er zijn spelletjes gespeeld en natuurlijk
polonaise gelopen.
Groep 5 en 6 hebben zich verbaasd over
onze actieve planeet. Vulkanen zijn wat
ver om te bezoeken, maar ook zonder
dat is er veel geleerd.
De groepen 7 en 8 hebben in het kader
van Nederland Waterland een bezoek
gebracht aan Neeltje Jans. Het was een
hele reis, maar zeker de moeite waard.
Terug op….?
Wij houden je op de hoogte over de
datum wanneer we in ons gebouw terug
zijn.
We gaan er voor zorgen dat er veel
mensen ons gebouw kunnen komen
bewonderen.
Voorleeswedstrijd

Dit jaar
heeft
Onurhan
uit groep 8
de school
vertegenwoordigd bij
de voorleeswedstrijd
in de
bibliotheek. Hij heeft het tot in de finale
‘geschopt’. Dat is een knappe prestatie.
Juf Monique 40 jaar juf!
Op vrijdag 29 november hebben we
gevierd dat juf Monique 40 jaar juf is.
Ooit begonnen bij de kleuters en daar
nooit meer weg gegaan!

Nieuwe leerlingen voor het
kindcentrum
In het gebouw worden ook het
Muizenhuis voor peuters en Plukkebol
voor naschoolse opvang gevestigd.
Wij hebben met deze partners een
missie en visie opgesteld en afspraken
gemaakt over de doorgaande lijn in de
school. Wij zien ernaar uit om in ons
prachtige pand met elkaar voor een fijne
omgeving voor kinderen van 2 tot 12
jaar te zorgen.
Voor meer informatie en een
rondleiding kun je contact opnemen met
de directeur van de school.
Marja Bocxe
Directeur Cornelis Musius
Tijdelijk adres: Nieuwelaan 60
Telefoon: 015 2568365
Email: cornelismusius@
laurentiusstichting.nl

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

Een kerstmarkt lijkt misschien leuk,
maar een voorjaars- of zomermarkt
zou misschien beter passen, vooral
wat het weer betreft. Maar ook het
aanbod van de kraamhouders kan
dan veel diverser zijn, bijvoorbeeld
kleding, gebruiksartikelen, bloemen,
planten en fruit.
Ook zou het beter zijn om zo’n markt
te houden in de wijk zelf en niet op de
grens van twee wijken.
Dat is voor veel bewoners net te ver
om daar even naartoe te gaan.
Tekst en foto’s:
Johan van den Berg

Vrijenban
De toegang tot Delft
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Verbouwing
U heeft vast wel eens een verbouwing meegemaakt.
Verrukkelijk, dat stof in je neus, die bedekking van
de vloer die steeds viezer wordt, vaklui die voor dag
en dauw op de stoep staan en pas tegen vieren weer
huiswaarts keren. Huiswaarts, ja, zij wel! Zelf zit je
thuis een vreemdeling te wezen. Je kunt niet bij het
fornuis, want dat staat voorlopig in de schuur, eten
doe je een keer per week bij de buren, de rest ga je naar
de fritestent.
Gelukkig wie buitenshuis zijn werk heeft, want
dan heb je overdag nog een beetje orde. Maar wie
thuis werkt is helemaal de pineut. “Mevrouw,
“Mevrouw, heeft
u toevallig een schroevendraaier? Mijn collega heeft de
mijne meegenomen.” “Meneer, kunt u even kijken? Moet de
gasleiding rechts- of linksom worden gebogen?”

Wij hebben nu ook een verbouwing, maar gelukkig in
de Wipmolen. Niet thuis. De mooie grote zaal wordt
wat verkleind zodat er meer ruimte voor vergaderen
en kantoren bij komt. De nieuwe zaal ziet er goed
uit. Maar iets van onrust geeft het wel. Bepaalde
activiteiten moesten uitgesteld worden, koffiedrinken
kon even niet in de zaal, en meer van dit soort kleine
ongemakken.
Ik vraag me altijd af, hoe vluchtelingen dit doen. Ik
raak al van streek als er een nieuwe deur ingezet moet
worden, maar zij doen de deur voorgoed achter zich
dicht, laten huis en haard achter en verdwijnen met
wat luttele bezittingen achter de horizon, op zoek naar
een nieuw huis. Ik kan het me niet voorstellen wat zij
voelen.

Woede? Eenzaamheid? Ontreddering? Of hebben
ze misschien ook een beetje een avontuurlijke kant,
een verbeten wil om te overleven? En hoop op lieve
mensen? Op God?
Ik weet het niet, maar telkens als ik mopper over
een beetje stof in huis als er weer wat gefikst moet
worden, dan knijp ik eens flink in mijn arm en dan zeg
ik: geniet van je woning. Zou hier ruimte zijn voor die
arme vrouw of man die helemaal niets meer heeft?
Verbouwen is nuttig, je gaat denken aan dingen die er
toe doen. Je leert jezelf kennen en je leert dat je eigen
ik soms ook wel eens verbouwd moet worden. Minder
zeuren en meer open staan voor de ander, de Ander.
David Knibbe

Wipmolen

Jaren geleden waren er plannen om het gehele gebouw te moderniseren en aan te
passen aan deze tijd. Maar plannen zijn plannen en die kunnen veranderen en geld
kosten en dat bleek inderdaad zo te zijn. Ook was er bezwaar tegen de gemaakte
plannen welke blijkbaar te modern waren om in de praktijk bruikbaar te zijn.

U weet vast wel wat de Wipmolen is: de voormalige dependance van de bibliotheek en
daarna het vertrouwde onderkomen van de wat oudere bewoners van de wijk. Nu wordt
het gebouw gebruikt door VTV (Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten),
de wijkgemeente Immanuel met predikant David Knibbe en FysioDelft van Richard
Oostdam. Het pand is gelegen aan de Prof. Krausstraat tussen de Prof. Oudemanstraat en
de Prof. Henketstraat in.

Nu heeft men de Wipmolen voor een langere periode van binnen opgeknapt en de
indeling aangepast. Zo te zien en te horen is men daar zeer tevreden over.
Op bijgaande foto’s ziet u hoe het geworden is. Maar wilt u het van dichtbij zien, ga
gerust een kijkje nemen; de deur gaat automatisch voor u open.

Bericht uit de
Vredeskerk
Bent u wel eens in onze kerk geweest? Nou ja, al is
het bijvoorbeeld alleen maar om te komen kijken op
monumentendag? Er is veel te zien.
Vorige maand tijdens een oecumenische viering in onze kerk vroeg de dominee
aan een van de kinderen van protestantse huize wat hem opviel in deze
Vredeskerk. “Hij is erg groot en er zijn veel versieringen en beelden en kaarsen en dat
hebben wij niet.”
Als u dit leest is carnaval voorbij en is binnen de christelijke kerken de
vastentijd begonnen. Die tijd is vooral een tijd voor bezinning en niet zoals
de Ramadan een strikte tijd van vasten volgens omschreven regels. In de
vastentijd hangen wij elk jaar in onze Vredeskerk een zogenaamd hongerdoek
op. Dat is een groot doek (2 bij 3 meter), dat vaak gemaakt is door een schilder
uit een derdewereldland. Elk jaar is het een doek met een andere voorstelling.
Het is steeds weer een opvallende “versiering” in de kerk. We gebruiken het
doek tijdens onze vieringen om ons oog te richten op het thema. Dit jaar is dat
wereldgezichten.
Op het hongerdoek van dit jaar zie je veel gezichten als maskers: oud en jong,
mooi en lelijk, blij en bedroefd. Daar horen dit jaar wat gedachten bij:
Onnoembare God, Gij wenst ons
een wereld van vrede. Leer ons
barmhartig en rechtvaardig te zijn
voor alle mensen van welke aard en
met achtergrond ook. Geef ons elke
dag een nieuwe kans zoals ook wij aan
anderen wereldwijd kansen willen
geven. Alleen samen maken we er meer
van voor mensen van nu en voor de
kinderen van morgen.
Moge wij aan u met de afbeelding van ons hongerdoek ook deze gedachten
meegeven? Zoals we de vorige keer schreven: Het leven heeft zin, wanneer men
een ander te hulp komt in zijn verdriet, wanneer men de angst van een ander begrijpt,
wanneer men de ander troost schenkt.
We denken dat dat ook in onze Wippolder van toepassing is.

Vrijenban
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Foto’s en tekst: Johan van den Berg

Koffieochtend voor
Moeders uit
de Wippolder
In Gezondheidscentrum Wippolder start een nieuwe moedergroep. Deze is
bedoeld voor moeders met jonge kinderen die het fijn vinden andere moeders te
ontmoeten.
Onder het genot van een kopje thee of koffie wisselen we ervaringen uit over alles
wat er bij opvoeden en opgroeien van kinderen komt kijken. Denk bijvoorbeeld
aan leuke spelletjes, speelgoed of boekjes voor kinderen, (peuter) puberteit,
kindervakantieactiviteiten, voorzieningen voor ouders en kinderen in Delft,
schoolkeuze en vrijetijdsbesteding voor kinderen. Samen weten we meer. Kom jij
ook? Kindjes waar geen oppas voor is, mogen mee komen.
Informatie of aanmelden
De koffieochtenden van de moedergroep zijn gratis. Elke woensdag van 9.00
uur tot 11.00 uur in Gezondheidscentrum Wippolder, Nassaulaan 23, 2de etage.
Marianne heet jullie van harte welkom en heeft de koffie en thee dan klaar staan.
Meer weten? Neem dan contact op met de coördinator.
Vrijwilliger
Heb jij meer zin in het organiseren en begeleiden van deze groep? Lijkt het jou
bijvoorbeeld leuk om samen met Marianne gastvrouw en gespreksleider te zijn?
Dan zoeken wij jou ook.
Heb je interesse? Neem dan contact op met de coördinator.
Speelgoed
Wij zijn op zoek naar leuk en veilig baby- en peuterspeelgoed voor kinderen van
0-4 jaar. Bijvoorbeeld duplo, nopper, auto’s, houten treinbaan, poppen en beesten.
Is jouw kind zijn of haar speelgoed misschien ontgroeid? Zoek je er een goede
bestemming voor?
Denk dan eens aan deze moedergroep. Zij kunnen er nog lang plezier van hebben.
We laten ons graag verrassen. Neem contact op met de coördinator als je denkt dat
je iets hebt.
Coördinator Sonja Koelewijn: 06-44201743 / s.koelewijn@participedelft.nu

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Hoe de TU Delft omgaat met vastgoed
(Foto: Marjolein van der Veldt)

Wat staat er te gebeuren met de gebouwen van TNW en EWI?

De campus zal verschuiven van TU Noord, naar TU Midden en TU Zuid. Wat is verder opvallend aan de onlangs vastgestelde
campusstrategie? De nieuwe campusstrategie is niet in beton gegoten, dat staat voorop voor het college van bestuur. Prognoses van
toekomstige studentenaantallen, wensen en eisen voor kantoor-, onderwijs- en labruimtes, vergunningenprocedures, milieueisen,
veranderende uitgaven en inkomsten, onderhoud dat niet meer wachten kan; veel factoren spelen een rol in de toekomstige
vastgoedontwikkelingen van de TU.
Daarom, zo vertelt verantwoordelijk college van bestuurslid Nicoly Vermeulen, zal de strategie jaarlijks worden bekeken en
aangepast. “Dat doen we in dialoog met direct betrokkenen. We zullen waar nodig opnieuw begroten, bijstellen, toevoegen en
misschien versnellen.”
Over concrete plannen voor nieuw- of verbouw zal het college van bestuur (cvb) vervolgens steeds apart besluiten.
Verschuiving

En Bouwkunde? Ook die faculteit staat in Noord. Volgens Vermeulen gaat het om ‘een
prachtig pand met statuur, dat mooi is ingericht’ en dat een verbinding vormt met de
stad, maar dat ook ‘vrij duur is qua beheer en onderhoud’. Vermeulen: “Dit kost het
huidige pand, dit zijn de wensen en dit de mogelijke alternatieven. Natuurlijk zijn er mensen
die daar emoties bij hebben. We gaan uiteindelijk de totale afweging in overleg maken.”
Drie clusters
Voor Bouwkunde zal er voorlopig sowieso niets veranderen. “Het lastige van vastgoed is:
stenen zijn geduldig en het duurt lang voor je ze hebt”, weet Vermeulen. De campusstrategie
beslaat daarom vele jaren en is verdeeld in drie clusters.
Tussen nu en vijf/zeven jaar
Tussen vijf/zeven jaar en tien/twaalf jaar
Na tien/twaalf jaar
Bouwkunde is pas aan de beurt in het tweede of derde cluster. In het eerste cluster
moeten naast lopende nieuwbouwprojecten zoals P-Sports en onderwijsgebouw Echo,
onder meer nieuwbouw voor Technische Natuurwetenschappen (TNW) en QuTech
plaatsvinden. Concrete voorstellen voor hoe die laatste twee vorm moeten krijgen, zijn
in de maak.
Plattegrond van de campus uit een presentatie aan de inwoners van Delft.

Wat wel concreet in de campusstrategie staat, is dat de campus weg van het centrum
van Delft richting het zuiden zal verschuiven. In TU Midden, het gebied rond het
Mekelpark, moet de beschikbare ruimte maximaal worden benut.
TU Zuid, waar nu onder meer het Reactorinstituut, twee faculteiten, YesDelft en
een aantal bedrijven zitten, is er voor toekomstige ontwikkelingen waarvoor in het
middengebied geen ruimte is.
De universiteit zal TU Noord – ruwweg het gebied tussen Bouwkunde en de Schie – met
zijn oudere en minder efficiënte gebouwen, op termijn afstoten.
Wat zal dat betekenen voor het Science Centre, Robovalley en de Botanische Tuin
in Noord? De huidige campusstrategie richt zich alleen op onderwijs, onderzoek en
huisvesting van medewerkers. ‘Generieke gebouwen en functies’ zoals het Science
Centre zullen er later onderdeel van worden. Vermeulen: “We zijn nu bezig daar beleid
op te ontwikkelen. Het is belangrijk dat het Science Centre er is, maar het hoeft niet
per se op de huidige locatie te blijven.”
EWI wordt steeds meer in gebruik genomen

Op zoek naar een nieuwe
betekenisvolle activiteit?
Wij bieden boeiend vrijwilligerswerk
als maatje in een gezin
Heb jij tijd om wekelijks een gezin te
ondersteunen? Gezinnen hebben het soms
broodnodig. Als er geen familie in de buurt is of mensen die vertrouwen geven
dan kan opvoeden een eenzame bezigheid zijn. Ondersteuning geef je door de
ouder een luisterend oor te bieden, met kinderen te praten en te spelen en samen
naar bijvoorbeeld de speeltuin te gaan. Zo’n wekelijks bezoekje kan de ouder
veel energie geven. Opvoeden is iets van iedereen, van ons samen, zo kan je door
vrijwilligerswerk elkaar helpen omdat elk kind een kans verdient.
De vrijwilliger krijgt een voorbereidingscursus. Na de cursus kan de vrijwilliger
in het gezin starten. Er is begeleiding voor de vrijwilliger individueel en in
groepsverband. Iemand kan ook stage lopen in dit vrijwilligerswerk.
In de cursus wordt er aandacht besteed aan o.a. onderwerpen als gelijkwaardigheid,
gespreksvoering, normen en waarden van jezelf en anderen, grenzen stellen en hoe
help je het zelfvertrouwen van iemand te vergroten. De training wordt altijd als
positief ervaren. Er wordt geen opleiding gevraagd we vragen alleen opvoed ervaring
of affiniteit met opvoeden en het gezinsleven.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de coördinator Ina
Gebuijs via mobiel: 06-12461090 of e-mail: i.gebuijs@humanitas.nl en via de
websites: www.home-start.nl of www.humanitasdelft.nl

TNW en EWI
TNW en QuTech vertrekken dus op termijn naar Zuid, maar hoe moeten de
medewerkers in de tussentijd vooruit in het huidige onderkomen aan het Mekelpark?
Vooral de energievoorziening is niet meer goed genoeg. Op korte termijn start een
renovatie, blijkt uit de campusstrategie, op zo’n manier dat het pand na vertrek van de
huidige bewoners geschikt te maken is voor nieuwe functies.
De EWI-hoogbouw en -laagbouw zullen in dezelfde periode weer steeds meer in
gebruik komen. De faculteit groeit en de TU verwacht dat EWI dat met een boost
voor kunstmatige intelligentie (https://www.delta.tudelft.nl/article/tu-intensiveertsamenwerking-met-erasmus) ook zal blijven doen. “Tijdelijk zijn er al groepjes
teruggeplaatst. Lege verdiepingen gaan we één voor één aanpakken. Zodat de faculteit weer
vooruit kan, en we schuifruimtes hebben als er andere dingen nodig zijn. We zullen het
absoluut tot een goed gebouw maken”, belooft Vermeulen.
Financiering
Wat kosten deze plannen? In het jaarverslag 2018 heeft de TU het over een bedrag van
650 miljoen euro over de hele periode die de campusstrategie beslaat. “Dat is deels wat
we zelf kunnen betalen, en deels wat we maximaal verantwoord kunnen lenen. Natuurlijk
moeten we dat steeds ijken: plannen hebben, onderpand inbrengen, rekening houden met
regelgeving, in de gaten houden wat je inkomsten en uitgaven zijn. Dat is een fijngevoelig spel.”
Over specifieke bedragen praat Vermeulen liever niet. “Grote aanbestedingsprocessen
liggen gevoelig. De markt is lastig, daarom moeten we voorzichtig zijn. Iedere euro die we
kunnen besparen, kan naar onderwijs, onderzoek of personeel.”
Nieuwe studentenhuisvesting op de campus?
In oktober 2019 zei Vermeulen in een
zogenoemd stadsgesprek (https://www.
delta.tudelft.nl/article/eemcs-building-getsfew-more-years) met inwoners van Delft dat
plannen voor nieuwe studentenhuisvesting
op de campus in december bekend zouden
worden. Kan ze al meer zeggen? “We zijn nog
niet zover om specifieke locaties te noemen”,
zegt zij nu.
(Foto: Marjolein van der Veldt) Vermeulen zegt geen onrust te willen
creëren, omdat zaken als vergunningen en bestemmingsplannen moeten worden
uitgezocht. Sowieso is studentenhuisvesting geen onderdeel van de campusstrategie.
De TU mag zelf immers geen studentenkamers bouwen, al kan ze wel grond verpachten
aan ontwikkelaars. “Studentenhuisvesting is een gezamenlijke opgave [met de gemeente en
huisvesters, red.). Daarbij moet er evenwicht zijn. Er wonen nu vierduizend studenten op of
rondom de campus. Dat is veel. We doen hier ook best wel heftig onderzoek. Het moet wel veilig
zijn.”

Nieuwe vastgoeddirecteur
Een nieuwe directeur campus and real estate zal de nieuwe campusstrategie mede gaan
uitvoeren. Jaco van Noppen, die nu bij Shell werkt, start op 15 maart. Hij moet ook
interne en externe samenwerkingsverbanden en relaties verder verbeteren, laat het
college van bestuur weten in een mail aan medewerkers.

In Delft wordt Home-Start uitgevoerd door Humanitas.
Op deze laatste site is ook ander zinvol vrijwilligerswerk te vinden.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
Woensdag Kibbelingdag
1 pond voor € 6,50
Lekkers uit Zee
visdelicatessen

Nassaulaan 18a
Delft

Kapsalon Gezellig Geknipt
geheel gerenoveerd
Nadat kapster Mandy precies 4 jaar geleden de herensalon van kapper Jansen
overnam is de salon in rap tempo uitgegroeid tot een fijne, gezellige plek waar
iedereen welkom is. Inmiddels is deze gezellige salon dan ook niet meer weg te
denken uit de Wippolder!

(tegenover de COOP)

Het team bestaat ondertussen uit zes
dames. Mandy, Romy, Rebecca, Tess,
Stephenie & Jerney.

Rianne Kole - van den Berg
Tel: +31 (0)40 209 13 94
Mob: +31 (0)6 42 609 880
cameloteurope.com

Jerney van Berkum is sinds kort
namelijk óók bij Gezellig Geknipt
gaan werken! Zij heeft ruim 8 jaar
ervaring in het vak en heeft naast de
reguliere kappersopleiding meerdere
professionele trainingen gevolgd.
Onlangs is ook zij, net als de andere
gezellige meiden, op training geweest
bij Mediceuticals om ook met deze
prachtige producten te mogen werken.

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

Fysiotherapie Delft-Oost

Nassaulaan 177, 2628 GG Delft
Tel: 015-262095
info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

v.l.n.r: Mandy, Stephenie, Jerney & Tess.
Romy & Rebecca staan helaas niet op de foto

Een afspraak bij Kapsalon Gezellig
Geknipt maakt u door gewoon
gezellig even binnen te lopen of door
tijdens openingstijden te bellen naar
0152560589.
Daarnaast is het ook mogelijk om 24/7
online een afspraak te maken op
www.gezelliggeknipt.nl

Hou je van no-nonsense sportschool,
kom dan naar Kostersportclub!
U kunt alle dagen van de week bij ons sporten
3 maanden voor € 55,00

Maandag & dinsdag geopend van
09:00uur tot 17:30 uur.
Woensdag, donderdag & vrijdag van
09:00 uur tot 19:00 uur
Zaterdag geopend van
08:30 uur tot 15:00 uur

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

Nassaulaan 6,
2628 GH Delft
015-256 87 75

Yvette van Zon
Ook voor:

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

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

U kunt dus bij het gehele team terecht
voor advies over uw haar en/of
hoofdhuidproblemen!

Koster Sportclubs
Simonstraat 109, 2628 TG Delft
Tel: 015 - 257 01 60
www.kostersportclubs.nl

Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure
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De Colignystraat 53, 2628 HB Delft
015-88 99 687

DIE TWEE - SNACKS & LUNCH

Rotterdamseweg 96
T: 015 - 256 72 94
E: die_twee@hotmail.com
Openingstijden:
ma t/m vr 11.00 - 21.00
za 12.00 -19.30
zondags gesloten

De gezelligste en lekkerste locatie voor uw snacks en lunch

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft
www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl
015 - 256 0589

Informatie over de belangenvereniging TU Noord vindt u op www.tunoord.nl
Wilt u lid worden en/of een vergadering bijwonen?
Schrijf dan naar tunoord@gmail.com

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

؍
؍؍

015 - 380 76 50

Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

•Oproep•
Wekelijks lekker ontspannen en
je geest leeg maken van de dagelijkse dingen ?
Ga (weer) tafeltennis spelen!
Dat kan elke donderdagavond van 20.00 t/m 22.30 uur.
Het maakt niet uit of je pas 17 jaar of al (veel) ouder,
een dame bent of een heer, ervaren speler of beginner,

Meer werkplezier door
training en (team)coaching

www.obruni.nl
Frederik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft
T: 06 - 42 76 47 30, E: mail@obruni.nl

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

sinds 1885

je bent van harte welkom !
Kijk voor nadere informatie op www.ttvdvc.nl of bel naar 06 53 69 34 92.
Tafeltennisvereniging DVC
al meer dan 60 jaar sport en speelplezier

Praktijk
Mw. M.M.A.L.P. van Miert
Dhr. G.J. Damen
Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Cyclotronweg 19-21, 2629 HN Delft
Tel: 015-3807722

ver

s & d ic h t b ij

Rotterdamseweg 97, 2628 AK Delft
Telefoon: 015 - 256 7490

kdvhoeveackerdijk.nl

Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

Word ook sponsor en vind uw (bedrijfs)naam volgende keer ook hiertussen !
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