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Wij zitten momenteel in een tijd waarbij het belangrijk is om positief 
te blijven denken. Het is te makkelijk om je gedachten in een 
negatieve spiraal te krijgen. We doen dit niet,  maar schromen niet 
om de punten te benoemen.
 • Een grote zorg in de ontwikkeling van de relatie Rusland versus 

Europa aangaande Oekraïne.
 • Gelukkig gaat de situatie met het  Omikronvirus de goede kant 

op en zijn we op het moment dat u dit leest weer verlost van de 
meeste belemmeringen.

 • Hoe zal het gaan met de  ontkoppeling van het minimumloon 
van de AOW? Dit mag toch niet gebeuren. Wij denken hierbij 
aan onze oudere medebewoners in de wijk, die nodig toch wat 
geld erbij mogen hebben?

 • Het gas cq. de prijs van energie zal voorlopig hoog blijven. Of 
biedt het plan van de gemeente Delft een oplossing in deze? 
Ook de nieuwe energiebronnen gaan, zoals het nu bekend is, 
veel kosten.

 • De gemeenteraads verkiezingen hebben inmiddels 
plaatsgevonden. Is de uitslag zoals wij graag willen? 
Belangrijkste is dat er mensen in de gemeenteraad zitten die 
op eerste plaats aan onze wijk en zijn bewoners denken en 
vervolgens aan Delft. Gaan de lokale partijen een grote rol 
spelen?

 • Wij vragen uw speciale aandacht. Wij zitten dringend om 
nieuwe redactieleden verlegen. De continuïteit  van de redactie 
staat op het spel.  Denkt u “misschien wil ik dit wel” neem 
dan contact op met de redactie en wij kunnen u informeren 
over de inhoud van de werkzaamheden. Doe dit s.v.p. “Het 
voortbestaan van de wijkkrant is hiervan afhankelijk”.

Leo Vijverberg vertelt over het ontstaan 
van de Wippolderwijkkrant
De Wippolderwijkkrant 
is op initiatief van de 
wijkgemeente Immanuël en de 
Sacramentskerk/Vredeskerk in 
1996/1997 tot stand gekomen. 
Dominee Kees Maas (†), 
kapelaan Kees Paardekooper (†) 
en ondergetekende behoorden 
in die jaren tot de voortrekkers 
hiervan. Samen met een 
zeer divers samengestelde 
redactie, bestaande uit de 
wijkgenoten Marie-José 
Hijnekamp en de heren Kees 
Maas, Eric Zinger,Kees Bak  
en redactiesecretaris Leo 
Vijverberg werden de eerste 
jaargangen van de wijkkrant in 
gestencilde vorm uitgebracht. 
De redactievergaderingen 
gebeurden bij toerbeurt thuis bij 
een redactielid. Pas na verkregen 
zekerheid over de verkrijging van 
een vrij geringe subsidiebijdrage 
van de gemeente verscheen de 
Wippolderwijkkrant met het 
motto “Een dijk van een wijk...!” 
in de gedrukte vorm.

De Wippolderwijkkrant 
verscheen vanaf het 
begin vier keer per jaar, te 
weten medio maart, juni, 
september en december. 
Thuisbezorgers vanuit zowel 
de wijkgemeente Immanuël als 
de Sacramentskerk/Vredeskerk 
hebben dit karwei steeds op 
zich genomen. Terecht worden 
deze clubleden dan ook jaarlijks 
opnieuw bedankt voor hun 
belangeloze bezorg inzet. De 
clubleden hebben zichzelf in 
de loop van vele jaren vanzelf 
aangevuld.

Vanaf 1996/1997 besteedde 
de redactie van de 
Wippolderwijkkrant in elke 
kwartaaleditie aandacht 
aan onder meer de volgende 
onderwerpen:
A - Nieuws vanuit beide 
kerkgemeenschappen;
B - Actuele onderwerpen uit 
de wijk;
C - Verse berichten vanuit de 
Botanische Tuin, van de TU-

Delft en het Science centrum;
D - Clubnieuws van de 
voetbalvereniging SV Wippolder;
E - Initiatieven vanuit beide  
wijkscholen;
F - Wijzigingen in en 
actualiteiten vanuit de 
buurthuizen in de wijk.

Meestal werden korte 
en lange artikelen in 
de Wippolderwijkkrant 
ruimschoots voorzien van 

toepasselijke foto’s.
Tot zover een bijdrage uit 
het verre verleden van deze 
Wippolderwijkkrant. Bij de 
viering van het 25-jarig jubileum 
in 2022 past de welgemeende 
wens, dat de Wippolderwijkkrant 
een nuttige en verbindende rol 
tussen wijkgenoten kan blijven 
spelen.

Leo Vijverberg, voormalig 
redactiesecretaris

25 25 25 25 25 25 25

Fijne
 Paasdagen!
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Station Delft Campus:
eerste energieneutrale station in Nederland 
Klaar voor de economie van de toekomst
Station Delft Campus is sinds maandag 
20 december officieel in gebruik voor 
reizigers. Het eerste energieneutrale 
station in Nederland is daarmee 
een feit. Het station wekt net zoveel 
energie op als het verbruikt. Het biedt 
daarbij hoogwaardig openbaar vervoer 
aan het fors groeiend aantal reizigers 
in de regio. Station Delft Campus 
is klaar voor de economie van de 
toekomst. 

Energieneutraal 
Station Delft Campus is volledig 
vernieuwd met twee nieuwe perrons, 
vier nieuwe liften en een nieuwe 
fiets- en voetgangerstunnel. Ook de 
entree is vernieuwd. Opvallend is 
de nieuwe perronkap bestaande uit 
zonnepanelen, dat net zoveel energie 
opwekt als er verbruikt  wordt. 
Stephan Brandligt, wethouder 
duurzaamheid: “Ik ben enorm 
trots dat wij hier in Delft het eerste 
energieneutrale station van Nederland 
in gebruik mogen nemen. In 2050 wil 
Delft een energieneutrale stad zijn, 
dit station is een prachtige stap in die 
richting.”

Ook Ans Rietstra, directeur dagelijkse 
operatie bij ProRail, is blij met deze 
ontwikkeling: “Onze ambitie is om 
in 2030 net zoveel stroom zelf op 
te wekken als dat we gebruiken. Dit 
doen we stap voor stap. Met de aanleg 

van zonnedaken op onze stations en 
zonnepanelen op geluidsschermen. 
Station Delft Campus maakt onze 
ambitie mooi zichtbaar.”

Ontwikkeling stationsgebied
“Ook het gebied rondom het station 
is volop in ontwikkeling”, vertelt 
wethouder Brandligt: “Het nieuwe 
station is onderdeel van de gehele 
gebiedsontwikkeling in Schieoevers. 
Werken en wonen, leren en maken, 
denken en doen komen hier straks 
samen. Het stationsgebied wordt 
zo een aantrekkelijke, levendige 
bestemming en verblijfsplek. We 
werken hierbij nauw samen met de TU 
Delft en onze andere partners in het 
gebied.”

Duurzame mobiliteit
“Het vernieuwde station verbetert 
de verbinding en bereikbaarheid 
met de TU Delft en de bedrijven 
en wijken in de directe omgeving”, 
vervolgt wethouder mobiliteit Martina 
Huijsmans. “Bij de ontwikkeling 
van Schieoevers zetten we in op 
een duurzaam mobiliteitssysteem. 
Minder gebruik van de auto en een 
lage parkeernorm. Dat kan alleen als 
er hoogwaardig openbaar vervoer 
beschikbaar is voor de reiziger. Dat 
is ook echt nodig. We verwachten dat 
het aantal reizigers op dit station de 
komende 10 jaar verdubbelt.”

Van twee naar vier sporen
Het verbouwde station houdt daarom 
rekening met de aanleg van twee 
extra sporen. De NS heeft de ambitie 
om In de dienstregeling van 2025 elk 
uur zes sprinters over vier sporen te 
laten rijden. Nu rijden er nog in beide 
richtingen vier sprinters per uur. 
Reizigers hoeven dan nooit langer dan 
10 minuten op een trein te wachten. 

Economie van de toekomst
Het nieuwe station Delft Campus ligt 
in het hart van de metropoolregio 
Rotterdam Den Haag. Het is hiermee 

een belangrijk kruispunt van 
verkeersstromen. “Op het station is het 
een komen en gaan van mensen. Denk 
aan studenten en medewerkers van de 
TU Delft en bedrijven in de omgeving. 
De economie van de toekomst krijgt 
hier echt een gezicht”, aldus Igor 
Bal, plv. portefeuillehouder OV-
ontwikkeling. “En dit is pas het begin. 
Door de aanleg van twee extra sporen 
kunnen reizigers straks razendsnel van 
Leiden naar Dordrecht, en hebben zij 
een goede aansluiting op het openbaar 
vervoer netwerk in de hele regio.”
Foto’s: Vincent Basler

Elke woensdag bij Pronk’s vis aan de Nassaulaan tegenover de COOP:

2x XL Kibbeling voor € 10,00

Beste buren van
Schoemaker Plantage
We informeren je graag over de laatste ontwikkelingen in Schoemaker Plantage.

Voormalige ondernemers 
Schoemakerloods
De Schoemakerloods wordt op dit 
moment gesloopt om plaats te maken 
voor de huizen van Grasbuurt en de 
uitbreiding van het park. Inmiddels zijn 
de voormalige tijdelijke ondernemers 
alweer een halfjaar geleden verhuisd uit 
de loods. Voor de blogreeks ‘Hoe gaat 

het nu met…’ zochten we hen op om te 
kijken hoe het nu met ze gaat.
In de blogs praten we bij met de vier 
ondernemers uit de loods: The New 
Makers, Voldaan Buitenkeuken, Duurt’s 
wijnen en de Griekse Olijf. Je vindt de 
blogs op schoemakerplantage.nl/nl/
blog.
Grasbuurt 2

Momenteel worden de voorbereidingen 
voor Grasbuurt 2 getroffen. We 
verwachten in het voorjaar te starten 
met de verkoop.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief 
op schoemakerplantage.nl en blijf op de 
hoogte van de laatste informatie.

Mocht je naar aanleiding van deze 
berichtgeving nog vragen hebben? 
Stuur een mail naar psp@am.nl.

Met vriendelijke groet,

Het SchoemakerTeam
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Update financiële stand en
begroting 2022

Uit het bovenstaande blijkt dat 2022 naar verwachting wordt afgesloten 
met een voordelig saldo.

In de proefperiode van de jaren 2020 en 2021 was er het voordeel dat de 
krant werd betaald door de winkeliersvereniging Vrijenban & Wippolder. 
Maar dat is nu gestopt. Wij vragen u dan ook weer om de wijkkrant financieel 
te ondersteunen, om een buffer te krijgen voor het jaar 2023. Wij doen 
daarbij de navolgende belofte.

Mocht de krant, om welke reden dan ook, geen doorgang meer hebben dan 
krijgen alle privé-personen hun betaalde geld weer teruggestort. Uiteraard is 
-op afspraak- de financiële administratie voor inzage beschikbaar.

U kunt uw vrijwillige bijdrage naar draagkracht storten op onze 
bankrekening van de ING ten name van Wijkkrant Wippolder.
NL67 INGB 000 650 67 38
Wij danken de sponsoren en u voor de bijdragen in de afgelopen maanden, 
waardoor wij nu financieel sterk staan voor het jaar 2022.

De redactie.

*  € 200,00 voor de bezorging per jaar in de buurt Delftzicht daar er geen vrijwilliger en sponsor meer voor is.

Voorziene kosten Bezit
Bankstand op 01-03-2022 € 7.976,22
Toezeggingen door sponsoren € 700,00
Te verwachten bankkosten: in 2021 € 60,00
Drukken krant + vormgeving € 6.520,00
Bezorgkosten 4 edities * € 200,00

€ 6.780,00 € 8.676,22
Verwacht voordelig saldo eind 2022 € 1.896,22

OPROEP!
Zoals u gezien en mogelijk gelezen heeft bestaat de wijkkrant 

Wippolder dit jaar 25 jaar. Het is op zich een prestatie dat dit behaald 
is. Dit is door alle jaren heen gelukt met en door vrijwilligers, ook 

nadat de gemeente Delft en Vestia stopten met hun financiële steun 
aan deze wijkkrant.

Wij als redactie streven naar continuïteit voor deze wijkkrant. Maar 
dat gaat niet vanzelf, daar hebben wij hulp bij nodig van vrijwilligers 

die ons team versterken en op een zeker moment de taken over 
kunnen nemen.

Bent u iemand die zich een echte Wippolder-bewoner voelt en de wijk 
op zijn of haar duimpje kent en die een deel van zijn/haar tijd en 

energie wil gebruiken om ons team te versterken? Neem dan gerust 
met ons contact op, wie weet wat voor moois er uit een dergelijk 

gesprek kan ontstaan.

De huidige redactieleden zijn tussen de tien en achttien jaar als 
vrijwilliger actief voor deze wijkkrant. Daarbij gaat ook de vraag een 
rol spelen: hoeveel jaren kan een vrijwilliger nog meedoen nadat deze 

zijn pensioenleeftijd heeft bereikt?

Twijfel niet bij de gedachte “Zal ik het doen?” maar neem gerust 
contact met ons op, dat kan per mail of telefonisch. 

U kunt ons bereiken via ons mailadres wijkkrantwippolder@gmail.com 
of via het telefoonnummer 06 # 53 69 34 92. 

Wij zitten paraat om met u in gesprek te gaan.
Redactie.

Prestatieafspraken 2022 over sociaal wonen in Delft
Nieuwe sociale huurwoningen en 
studentenkamers, verduurzaming be-
staande woningen, goed wonen voor 
ouderen en woonruimte voor bijzon-
dere groepen zijn de belangrijkste on-
derwerpen van de prestatieafspraken 
voor 2022. Deze afspraken maken 
de gemeente Delft, DUWO, Vestia, 
Vidomes, Woonbron en de huurdersor-
ganisaties ieder jaar met elkaar. 

 Nieuwe sociale woningen 
Corporaties en gemeente werken sa-
men aan het bouwen van goede, toe-
komstbestendige sociale huurwonin-
gen voor de verschillende doelgroe-
pen. Dit doen zij al in de Bomenwijk 
en aan de Kloosterkade. En op het 
terrein van Reinier de Graaf en het 

Heilige Land. In totaal komen er tot 
2030 ongeveer 1.725 sociale huurwo-
ningen bij.

Kamers voor studenten
DUWO bouwt in 2022 136 studenten-
eenheden. Samen met de gemeente 
werkt DUWO verder aan de planont-
wikkeling voor nog eens 1.200 tot 
1.900 extra studenteneenheden. 

Wonen voor ouderen
De corporaties bouwen ook goede 
nieuwe woningen die geschikt zijn 
voor ouderen zoals in Nieuw Delft en 
mogelijk aan de Bieslandsekade. Als 
ze dat willen, kunnen ouderen ver-
huizen naar een gelijkvloerse woning. 
Daarnaast stimuleren de gemeente 

en corporaties de doorstroming naar 
bestaande seniorencomplexen. De 
woningen die daardoor vrij komen bie-
den nieuwe kansen voor gezinnen en 
starters. 

Wonen met zorg
Er zijn verschillende groepen bewo-
ners die meer nodig hebben dan alleen 
een woning. Zij hebben ook zorg en 
begeleiding nodig.

Per project kijken corporaties, zorg-
partners en de gemeente waar wonin-
gen voor deze groepen kunnen komen. 
Een mooi voorbeeld zijn de 24 appar-
tementen voor verstandelijk gehandi-
capten in de Wippolder. Hier kunnen 
zij met begeleiding zelfstandig wonen. 

Duurzame sociale huurwoningen
In 2022 pakken de corporaties bij 
onderhouds- en renovatieprojecten 
door met het verduurzamen van hun 
woningen. Bij alle projecten kijken de 
corporaties welke maatregelen nodig 
zijn om het energieverbruik maximaal 
te verminderen. 

Warmtenet
Gemeente, corporaties en andere par-
tijen werken samen aan de voorberei-
ding van een warmtenet in Buitenhof 
en Voorhof. Door gebruik van rest-
warmte of geothermie kunnen inwo-
ners van Delft van het gas af. Samen 
met betrokken bewoners en bedrijven 
in de Buitenhof en Voorhof maakt de 
gemeente hiervoor plannen. 

       AAN DE WIJKBEWONERS
Wij, buurtbewoners willen het 
wijkcentrum Wippolder weer terug in 
eigen beheer. Het buurthuis stond altijd 
bol van leuke en leerzame activiteiten. 

Denk aan de koffieochtenden, 
taallessen, koken, de kinderclub, 
computervaardigheden, 50+ gym, 
kaartavonden, bingo, hobby en creatijd. 
En elke week een avond voor de jeugd 
in het jeugdhonk.Weet u het nog? De 5 
Meifeesten, kinderstraatspeeldagen met 
een straat vol kinderen.

Burendag, waarbij we de buurt 
opknapten met elkaar. De gezellige 
markten en feesten.  Er is weinig 
meer van over.  Daar willen wij, een 
groep enthousiaste buurtbewoners 
verandering in brengen. 

Het wijkcentrum moet weer terug aan 
de buurt gegeven worden, zodat er weer 
iedere ochtend een kopje koffie / thee 
klaar staat voor wie maar wil, je binnen 
kan lopen voor informatie, een kopietje 
kan maken, kinderen kunnen knutselen, 

jongeren zich kunnen vermaken, 
bewoners samen kunnen komen. 

Daar hebben wij uw hulp bij nodig!

Mocht u suggesties hebben? Zou u 
graag deel uit willen maken van een 
van de activiteiten? Of hebt u andere 
opmerkingen?

Neem dan vooral contact met ons op via 
email: buurthuiswippolder@gmail.com.

GEEFTERUG!

GEEF ONS BUURTHUIS WEER TERUG
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Zoals ik al zei, mijn vader was socialist, 
dus hij had zijn vrienden in die rijen 
gezocht. Hij werd lid van “De Volksstem” 

een groot gemengd koor. Later werd mijn 
moeder ook lid.
De toneelvereniging trok ook zijn 
aandacht, dus zat hij spoedig dik 
in het verenigingsleven. Daarbij 
was hij nog bestuurslid van de 
metaalbewerkersbond.
Vele van mijn vaders vrienden 
hebben ons door de moeilijke tijden 
heen geholpen, vooral de vrienden 
van de toneelvereniging Multatuli, 
zoals Dortweg, Brouwer, Mussert, 
Zomerwacht, Mevr. Krijgsman, 
Verroen, v.d. Engel en de dirigent van 
de Volksstem, de heer J. v.d. Bos. Al 
heel vroeg werden wij ook naar zang 
gestuurd. Het kinderkoor van de K.O.V.V. 
“Voorwaarts”, onder leiding van de 
heer J.J. v.d. Bos. Met dit koor en de 
ontspanningsvereniging maakten wij 

wel eens uitstapjes. Een ervan weet 
ik mij nog wel te herinneren, de tocht 
met de Westlandse stoomtrein. Het 
station was op de Spoorsingel, deze lag 
tussen de Paxlaan en de Singelstraat-
Coenderstraat-Parallelweg naar Den 
Hoorn en verder het Westland in. Op dit 
reisje dat als einddoel Hoek van Holland 
had, ontspoorden er enige wagons, 
waardoor dit reisje niet zo plezierig 
eindigde.
Het jaar daarop was er een boottocht 
naar de meren, waar na vele 
waarschuwingen er toch een overboord 
sloeg en verdronk, een jongen van 
Schouwstra.
Het kinderkoor voerde jaarlijks een 
operette op. Om er een paar te noemen: 
“Woudkoningen”, “De 3 kabouters” en 
“Eén dag Kalief”. De figurantenrol was 
mij altijd toebedeeld, alleen in de laatste 
was ik Opperkok. Tijdens de repetities 
werden wij in toom gehouden door Mevr. 
Brouwer, een imposante vrouw die de 
boel goed in handen had. Ze stuurde mij 
nog eens van de repetitie af omdat ik na 
herhaalde waarschuwingen toch aan de 

spullen van anderen zat. Wij repeteerden 
in een gymnastieklokaal van school 15 
aan de Anthonius Heiniusstraat. Ik hing 
boven in de ringen uit angst voor straf 
dorst ik niet naar huis. Die straf ontliep 
ik niet, omdat mijn  zus het noodzakelijk 
vond het verhaal uitgebreid te vertellen.
Het eerste conflict op school had ik na 
een ziekte, ik mocht wel naar school 
maar moest in de klas een wollen das 
om houden. Thuis vertelde ik om zielig 
te doen dat ik van de Juf mijn das af 
moest doen. Nadat moeder op school 
was geweest, viel ik door de mand. Bij de 
schooljuf had ik het voorgoed verbruid. 
In deze klas leerde ik een jongen kennen, 
die een leuk spraakje had, hij kwam van 
Schoonhoven. Tot aan het eind van mijn 
schooltijd zijn wij vrienden gebleven.
In die tijd gebeurde er iets wat ik 
niet kon bevatten. Wij waren op een 
zondagmiddag aan het spelen op de 
Hooikade. Aan de waterkant lag een 
zandhoop. Mijn broer en ik probeerden 
over die berg heen te springen. Mijn 
broer won, maar lag wel in de Schie 
tussen de wal en een schip. In mijn angst 

Momenten uit de
geschiedenis van
Hette le Duc

Deel 2
Naar Delft

De digitale wereld wordt meer en meer 
vanzelfsprekend en gaat tot de dingen 
van alle dag behoren.  Meer weten, 
bekend en vertrouwd raken met digitale 
apparaten die ons omringen? 
SeniorWeb is dé organisatie voor 
mensen die gebruik willen maken van 
de vele mogelijkheden van de digitale 
samenleving. U bent welkom. Of u nu 
volslagen onbekend bent met het digitale 
fenomeen van vandaag de dag of nog 
geen senior. Gewoon bij ons aankloppen. 
Ook in deze nog altijd lastige coronatijd. 
U hoeft geen lid te zijn van SeniorWeb. 

Enthousiaste en deskundige Delftse 
vrijwilligers staan klaar om u te helpen, 
uitleg te geven, te adviseren en om 
problemen op te lossen. We geven 
workshops, cursussen en houden 
spreekuren.
De inloopspreekuren zijn in Dok, centrale 
bibliotheek aan het Vesteplein elke 2de 
dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 
uur en elke 4de zaterdag van de maand 
van 13.00 – 15.00 uur. U bent welkom. 
Een afspraak maken is niet nodig. Bij het 
schrijven van deze informatie circuleren 
berichten over versoepelingen van de 
corona-veiligheidsmaatregelen. Als de 
berichten bevestigd worden, bekijken 
wij hoe onze cursussen/workshops en 
spreekuren in activiteitencentrum de 
Wipmolen in de Wippolder opgepakt 
kunnen worden. Voor informatie 
hierover even bellen of een e-mail sturen. 
Het bijwerken van de website gebeurt als 
alles duidelijk is.

Onze werkwijze? De cursussen, de 
workshops en het lesmateriaal zijn 
speciaal ontwikkeld voor senioren en 
voor iedereen waar het allemaal te snel 
voor gaat. We werken met kleine groepen 
van maximaal 7 cursisten. Het luisteren 
naar de docent en het kijken naar de 
lespresentatie wordt afgewisseld met 
oefeningen. Hierbij wordt u geholpen 
door assistent docenten. U kunt uw eigen 
digitale apparaat meenemen en daar 
tijdens de les op werken. U kunt ook 
gebruik maken van een laptop van ons 
leercentrum. 

Informatie? Aarzel niet om contact met 
ons op te nemen. 
We zijn telefonisch te bereiken op
06 519 193 03 en via e-mail
seniorweb.delft@gmail.com
De QR-code scannen kan ook.

We kijken uit naar een ontmoeting met 
u !  
Annelies Y. Groeneveld, coördinator
Delft, 11 februari 2022

Seniorweb 
Leercentrum 
Delft helpt bij 
computervragen

Maak je ouders weerbaar voor 
fraude
In de voorgaande editie hebben wij een 
voorlichtingsavond onder de aandacht 
gebracht. Deze werd en wordt nog 
verzorgd door de politie. De insteek is 
het verhogen van de weerbaarheid van 
senioren tegen fraude. Een uitdaging 
die nu nog even actueel is als toen wij 
de oproep tot inschrijving plaatsten. U 
kunt zich nu nog steeds aanmelden. 
Stuur een mail met uw voor- 
en achternaam + straat naar 
Fraudevoorlichtingdelft@gmail.com.

Oplichting is van alle tijden, maar de 
werkwijze van oplichters verandert. 
Oplichting via internet speelt een 
steeds prominentere rol. Maak uzelf 
met behulp van tips weerbaar tegen 
oplichting. 

Geregeld worden er mensen digitaal 
opgelicht voor grote bedragen. Een 
voor criminelen makkelijke doelgroep 
zijn senioren. In Nederland zijn naar 
schatting 30.000 ouderen per jaar het 
slachtoffer van financieel misbruik of 
financiële uitbuiting, schrijft Zembla 
in 2017. Het werkelijke cijfer ligt vol-
gens deskundigen waarschijnlijk veel 
hoger.Als wijkagenten Wippolder/ 
Vrijenban willen we daarom een voor-
lichting geven zodat senioren weerbaar 
worden. Ditmaal ligt de aandacht met 
name op de kinderen van deze seni-
oren. Dus 30-ers, 40-ers en 50-ers. 
Senioren zelf mogen natuurlijk ook 
reageren.

Verschijningsvormen en werkwijzen
Iemand doet zich via WhatsApp voor 
als familielid en verzoekt om snel geld 
over te maken; Via een valse website 
wordt geprobeerd bank- of inloggege-
vens te achterhalen;Een zogenaamde 
bankmedewerker vraagt aan de deur 
om een bankpas.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden 
van de vele vormen waarin oplichting 

voorkomt. Het is goed om te beseffen 
dat oplichters op verschillende plek-
ken actief zijn. Ze kunnen aan de deur 
komen, mensen op straat aanspreken, 
telefonisch contact opnemen of een 
e-mail sturen.
 
Bij oplichting gaat het altijd om be-
drog waarbij zaken anders voorgesteld 
worden dan ze daadwerkelijk zijn. 
Oplichters beroven mensen van hun 
geld, bankpas, waardevolle spullen of 
gegevens door middel van smoesjes, 
die over het algemeen geloofwaardig 
overkomen. Senioren zijn vaak het 
doelwit van oplichters. Leer meer over 
de werkwijzen en preventietips om te 
voorkomen dat u of uw ouder(s) slacht-
offer wordt van oplichting.

In de voorlichting willen we aan de 
hand van meerdere praktijkvoorbeel-
den tips geven hoe u samen met uw 
ouders dit probleem kan aanpakken. 
Waar kan je op letten als senior en wat 
kan je eventueel anders afspreken, re-
gelen of instellen?
Ook zal een expert van de bank hierbij 
advies geven. Tijdens de avond is er 
ook koffie met wat lekkers. Om er ze-
ker van te zijn dat er genoeg animo is 
(minimaal 20 deelnemers), willen we 
graag weten of u hieraan zou willen 
deelnemen. 

Zodra er voldoende animo is wordt er 
een datum ingepland en wordt u op de 
hoogte gesteld.
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Nieuwsbrief 
Belangenvereniging TU Noord 

riep ik naar Doortje Stap: “George ligt in 
het water”. Als antwoord kreeg ik “Laat 
maar, je krijgt wel een ander”. Ze dacht 
dat ik zei “mijn tol ligt in het water”. 
Door de schipper werd hij gered. Dat was 
de eerste keer dat hij in de Schie lag, dat 
zou later nog een keer gebeuren.
Toen werd hij gered door de man die 
in een onenigheid met mijn moeder 
een wasbord - met recht - om z’n nek 
geslagen kreeg. Maar dit is een verhaal 
apart. Toen deze man m’n broer uit het 
water haalde, gaf hij hem een stevig pak 
voor zijn broek. Ik begreep er natuurlijk 
niets van een rende naar huis om te 
zeggen  dat George een pak slaag van 
Fook van Vliet had gekregen.
Moeder dacht gelijk aan een laffe 
wraakneming, maar toen ze de slappe 
figuur in de armen van haar vijand zag, 
kwam ze snel tot andere gedachten. 
Nadat broer weer wat op verhaal 
gekomen was, moest hij vertellen hoe hij 
in de Schie terecht gekomen was.

Expeditie Van Buren had toen een 
pakhuis aan de waterkant staan. Nou 
kon je met wat lef via de aanlegpalen om 
het huisje lopen. Met Nico Gilon waren 
we tikkertje aan het doen. Nico was 
iets te hardhandig met tikken net toen 
George op een paal stond met gevolg dat 
hij hem in het water sloeg.
Maar thuis kreeg ik de schuld, omdat 
wij wel wisten dat we niet om dat huisje 
mochten spelen “Hij heeft me erin 
geduwd”. Punt uit. Ze geloofde hem 
nog ook. De andere morgen kon ik niet 
praten, was ik schor van de zenuwen. 
Ook in die tijd  was het nieuwe 
schoolgebouw aan de Hugo de 
Grootstraat gereed gekomen, dus 
werden wij daar naar overgeplaatst. 
Als leraar kregen wij een kwekeling 
met akte, de heer v.d. Duin uit de 
kapperszaak aan het Oosteinde. De 
tocht naar school ging via Zuideinde, 
Leeuwenhoeksingel, onder het viaduct 
naar Coenderstraat, naar Hugo de 

Grootstraat. Al spoedig hadden 
wij grote moeilijkheden met 
de “School met  den Bijbel”. De 
leerlingen  van deze school lagen 
als vermaak grote spijkers in de 
lengte op de spoorrails. Als er 
een trein overheen gedenderd 
was, was de spijker als een mes 
zo plat. Als de spoorhekken 
open gingen, waren we net 
iets vlugger dan de leerlingen 
van die school en pikten  die 
mesjes mee. Wat tot gevolg 
had dat wij ‘s morgens 
leerlingen  van die school 
achter ons aan kregen, die 
niets anders riepen dan 
“Spijkerdief!!!”. Het werd 
zelfs zo erg dat wij de hele 
school achter ons aan 
kregen. 

10-punten verbeterplan voor wonen en 
werken in de wijk

Delft is een kennisstad. We hebben 
de TU en daar horen studenten bij. De 
laatste jaren is het aantal studenten in 
Delft flink toegenomen. In onze wijk 
woonden altijd al veel studenten, maar 
in de afgelopen jaren zijn daar veel meer 
bijgekomen en dat heeft de wijk soms 
ook veranderd. In sommige straten is 
helaas zelfs sprake van veel overlast. 
Hotspots heten die plekken met extreme 
overlast tegenwoordig. Daar staat de 
leefbaarheid zwaar onder druk voor veel 
bewoners. Omwonenden slapen er vaak 
slecht door,  geluidsoverlast in avonden 
en nachten terwijl ze weinig begrip 
(en soms zelfs een grote mond terug) 
krijgen van de veroorzakers. Het zijn 
verschillende werelden; het buurtgevoel 
verdwijnt daar. Het is er een komen en 
gaan van bewoners, mensen kennen 
elkaar niet meer. Zelfs studenten geven 
aan overlast te ervaren van hun aldoor 
feestende medestudenten. 
De belangenvereniging wil bijdragen 
aan een leefbare wijk, waar iedereen met 
plezier kan wonen, werken en studeren. 
We gunnen iedereen de ruimte, hoeveel 
we ook van elkaar verschillen, maar 
willen wel dat we elkaar respecteren 
en kunnen aanspreken in plaats van 
negeren. 

Daarom hebben we een verbeterplan 
gemaakt van tien punten waarover 
we in gesprek gaan met de gemeente 
en de onlangs opgerichte Taskforce 
Woonoverlast. Sommige punten hebben 
te maken met het verkameringsbeleid 
van de gemeente. Maar er is veel meer 
mogelijk. Studentenverenigingen 
kunnen bijvoorbeeld een rol spelen 
bij het bestrijden van woonoverlast. 
Ook makelaars en huisbazen zouden 
meer verantwoordelijkheid kunnen 

nemen. We zouden bovenal heel 
graag een wijkcoördinator terugzien 
in de wijk die bewoners en wijkagent 
ondersteunt bij het oplossen en, hopelijk 
ook, voorkomen van problemen mbt 
leefbaarheid. Nu moeten bewoners alles 
zelf bedenken en regelen. 
U kunt alle tien punten teruglezen op 
onze website
 www.tunoord.nl/verbeterplan-voor-
wonen-en-werken. 

Geothermie Delft
De gemeente Delft heeft afgelopen 
december het Warmteplan Delft 2021 
vastgesteld. In dit plan wordt geschetst 
hoe Delft tussen nu en 2050 van het 
gas af gaat. De eerste stappen op dit 
gebied tot 2030 worden in meer detail 
beschreven. De belangrijkste pijler in dit 
plan is het toepassen van restwarmte uit 
het Rotterdamse havengebied dat via de 
“WarmtelinQ” leiding naar Delft en Den 
Haag wordt gebracht. Informatie over 
het warmteplan en de zienswijze die de 
belangenvereniging hierover ingediend 
heeft zijn te vinden op de website,  www.
tunoord.nl/warmteplan.

Een andere belangrijke sleutel in de 
warmtetransitie in Delft is Geothermie 
Delft dat aan de Rotterdamseweg, 
tegenover de Nieuwe Haven gepland 
wordt. Geothermie wordt gebruikt om 
Warm water van zo’n 3000 meter diepte 
omhoog te pompen en die vervolgens te 
gebruiken om gebouwen en woningen 
te verwarmen. Geothermie Delft gaat 
warmte leveren aan de TU Campus. 
Geothermie Delft zal ook aan de 
bestaande warmtenetten in Voorhof 
en Buitenhof gekoppeld worden zodat 
nog eens ongeveer 5000 woningen van 
warmte voorzien kunnen worden. Een 

mooie en omvangrijke bijdrage aan de 
warmtetransitie die in de Wippolder 
komt te liggen.
Geothermie Delft is ook een stevige 
industriële activiteit. De TU Campus en 
5000 woningen van warmte voorzien 
is nu eenmaal geen kleine opgave. Er 
worden 2 putten geboord die meerdere 
kilometers horizontaal en 3000 meter 
diep rijken. Het gaat hier om een heus 
mijnbouwproject dat  behalve warm 
water ook een aantal andere uitdagingen 
met zich meebrengt. 
Om helderheid te krijgen over zowel 
de mooie aspecten van het Geothermie 
Delft project als de mogelijk negatieve 
of gevaarlijke kanten heeft de 
belangenvereniging een zienswijze 
ingediend. Onze vragen zijn uitgebreid 
en gedetailleerd beantwoord door 
Geothermie Delft en de gemeente. 

Het is een interessant project, en we 
vinden het belangrijk dat bewoners van 
de Wippolder kennis kunnen nemen 
van zowel de positieve bijdrage die dit 
gaat leveren aan de warmtetransitie als 
de mogelijke minder prettige aspecten 
ervan en de eventuele gevaren. De 
vragen en antwoorden geven ook inzicht 
in de maatregelen die genomen worden 
door Geothermie Delft om mogelijke 
gevaren en overlast te beheersen.

De zienswijze met alle vragen èn de 
volledige beantwoording daarvan zijn 
terug te vinden op de website; www.
tunoord.nl/geothermie. U kunt via de 
website vragen stellen of opmerkingen 
maken die we in gesprekken met 
Geothermie Delft kunnen meenemen. 

bron: website van Geothermie Delft 
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Jan de Oudeweg- Pauwmolen
Foto A laat u het nieuwe 
appartementengebouw 
“Campus 015 Pauwmolen” 
zien, nu het klaar en bewoond 
is. Oorspronkelijk was 
aangegeven dat er behalve 
265 appartementen ook 
bedrijfsruimten zouden komen, 
maar die bedrijfsruimten zijn 
er niet, zo blijkt uit gesprekken 
met aanwezige beheerders.
Op foto B en C ziet u een 
deel van het uitzicht vanaf 
de bovenste verdieping. 
Door de felle zon kon de 
voorkant richting de TU niet 
gefotografeerd worden. 

Schoemakerstraat 
Foto D en E laten u zien: 
de werkzaamheden in 
de Schoemakerstraat 
kruising Stieltjesweg en 
van Embdenstraat. Deze 
hebben deels te maken met 
het ondergronds neerleggen 
van een pijpleiding en met de 
rotonde die daar gerealiseerd 
gaat worden.

Van Mourik Broekmanweg 
(TU wijk)
Op foto F ziet u de vorderingen 
aan het “Echo”gebouw. Het 
complex omvat 8.300 m2 
vloeroppervlak, inclusief 
uitbreiding voor Wiskunde en 
Informatica. In totaal komen 
er 1700 onderwijsplekken 
(waarvan 360 studieplekken), 
zeven onderwijszalen en 

horeca. De opening zal in het 
1e, of uiterlijk 2e kwartaal van 
2022 zijn. Er wordt nu nog 
hard aan gewerkt, tot avonds 
laat. De verlichting brandt op 
wisselende plekken. 

Teijnstraat 
(Schoemakerplantage)
Foto G toont u het laatst 
overgebleven gebouw van TNO 
op het Zuidpolderterrein. Zoals 
u ziet staat daar een hekwerk 
omheen. Dit staat er om het af 
te schermen, want binnenkort 
gaat het gebouw tegen de 
vlakte, om plaats te maken voor 
de verdere nieuwbouw van de 
Schoemakerplantage.
Foto H laat u zien: de grond 
die tegenover de Teijnstraat is 
vrijgekomen, na de sloop van 
de loodsen die daar aanwezig 
waren. Ook hier wordt alles 
klaargemaakt voor de te 
bouwen huizen. 

Wissingstraat 
(Schoemakerplantage)
Foto I laat u zien dat er 
hard wordt gewerkt om de 
brandschade aan deze woning 
te herstellen. Helaas hadden 
deze bewoners grote pech, 
want op 14 augustus 2021 en 
24 september 2021 hebben 
zij daar brand gehad, met de 
zonnepanelen als mogelijke 
oorzaak voor beide branden. 
Dit was natuurlijk voor veel 
bewoners beangstigend, 
omdat alle huizen daar op 
dezelfde wijze zijn voorzien van 
zonnepanelen. En de angst was: 
kan mij dit ook overkomen?

Molengraafsingel 
(Technopolis)
Foto J laat u zien dat de 
uitbreiding van Yes met NEXT 
in de eindfase is gekomen. De 
nieuwbouw omvat 10.000 m2 
en maximaal 960 werkplekken. 

Heertjeslaan hoek 
Thijsseweg (Technopolis)
Foto K, L en M tonen u de 
vorderingen aan de nieuwbouw 
van leerwerkbedrijf en sociaal 
cateraar “Firma van Buiten”, 
dat nu nog gevestigd is aan de 
Jacoba van Beierenlaan. Zo te 
zien is er nog heel veel werk 
te verzetten. Maar toch is er 
optimisme, want in april a.s. 
zijn de eerste activiteiten daar 
gepland. 

Hoek Rotterdamseweg met 
de Cornelis Drebbelweg
Op foto N is de ingang te 
zien van de nieuw gebouwde 
parkeergarage van de TU. Alles 
is in gereedheid gebracht, maar 
er staat geen enkele auto in 
deze parkeergarage. Er kunnen 
450 auto’s geplaatst worden en 
eventueel is een uitbreiding met 
nog eens 150 auto’s mogelijk. 

Spoorzone gelegen 
tussen de Engelsestraat, 
Industriestraat en de 
Mercuriusweg
Aan de foto’s O t/m R ziet u 
dat dit deel van de spoorzone 
de nodige veranderingen heeft 

ondergaan in de afgelopen 
drie maanden. Op foto O ziet 
u dat er een hele wand aan 
woningen is ontstaan en op de 
andere foto’s ziet u dat alles 
in gereedheid wordt gebracht 
om ook daar de huizen ‘uit de 
grond te laten komen’. Of deze 
bouw de schoonheidsprijs moet 
krijgen? Oordeelt U zelf.

Kanaalweg 1
Foto S laat u zien dat het 
kantoor van de voormalige 
verf- en chemicaliënfabriek in 
een vrolijk gemaakte folie is 
ingepakt. Dit is gedaan voor een 
renovatie aan het gebouw, neem 
ik aan. 

Prins Bernhardlaan 
grenzend aan de Michiel 
de Ruyterweg en de 
Julianalaan, vaak genoemd 
“gebied Gele Scheikunde”
Op foto T is de oude ingang 
te zien van het laboratorium 
Fysische en Chemische 
Technologie, later Kramers 
Laboratorium geheten, aan 
de Prins Bernhardlaan. De 
foto’s U, V en W laten het 
terrein daarachter, en ernaast 
tot aan de Julianalaan zien. 
Het deel aan de Julianalaan 
blijft in takt en krijgt een 
nieuwe bestemming zoals 
winkels en een restaurant. Het 
openterrein krijgt ongeveer 

300 huizen, parkeergarage en 
een toegankelijke, beschutte 
binnentuin. Het geheel zal over 
ongeveer drie jaar klaar zijn.

Hoek Kloosterkade en de 
Keurenaerstraat 
De foto’s X en Y laten u 
zien dat de bouw van de 
24 appartementen en 8 
eengezinswoningen nagenoeg 
is afgerond. Zoals het er nu 
naar uitziet kunnen de eerste 
bewoners in maart/ april hun 
sleutel in ontvangst nemen. 

Nassaulaan 
Foto Z laat u zien dat de 
werkzaamheden aan de 
verbeteringen van de 
parkeerhavens en de stoepen 
bijna voltooid zijn. Deze waren 
zeker nodig, want alles was 
verzakt en het water stond tot 
aan je schoenveters.

(Ver-)Bouwberichten
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VTV Delft treedt op met de BuurtBand:

De BuurtBand is een groot, divers, vrolijk & toegankelijk 
muziekparticipatieproject bij jou in de buurt. De BuurtBand 
bestaat uit buurtbewoners van 16 jaar en ouder en mensen 
met een licht verstandelijke beperking (LVB) die voor hun 
vrijetijdsbesteding graag naar VTV komen. Zie voor meer 
informatie www.wijzijnvtv.nl . Samen vormen zij een 
veelkleurig, sociaal en gezellig  buurtorkest en bestaat nu al uit 17 leden.

Voor de Buurtband werkt Stichting VTV samen met Fort van de Verbeelding, een 
muziekgezelschap uit Utrecht. 

Na veel zaterdagen met elkaar gerepeteerd te hebben is het zover!
Zondag 27 maart heeft de buurtband een optreden.
Om 15.30 uur in de Theatre Hall bij de TU Delft, Mekelweg 8-10, Delft
Kom gezellig langs  de toegang gratis, de koffie staat klaar.
Vertel ons dat je komt via een mailtje naar vtvdelft@vtvzhn.nl

De buurtband repeteert wekelijks op zaterdagmiddag van 14.15 tot 15.30 uur in VC 
de Wipmolen, Prof. Krausstraat 71-B in Delft. Wil je ook meedoen? Dan ben je van 
harte welkom! Instromen kan altijd en na het optreden gaan we gewoon door voor de 
volgende! 

Meer informatie of je opgeven voor het 
optreden?
Neem dan contact op met VTV Delft, 015 
26 18 648, vtvdelft@vtvzhn.nl 

Fysiotherapie Delft Oost

Kinetic control 
Sinds eind vorig jaar is Manouk officieel 
kinetic control movement therapist. Zij 
heeft in 2020 en 2021 meerdere cursussen 
gevolgd om tot deze titel te komen. 

Wat is kinetic control?
Kinetic control is een trainingsmethode 
die zich met name bezig houdt met het in 
balans brengen van de stabiliteitsspieren 
en de mobilisatiespieren. Uit weten-
schappelijk onderzoek is gebleken dat bij 
pijnklachten een bepaald proces optreedt 
waarbij stabilisatiespieren uitgeschakeld 
worden en de mobilisatiespieren deze 
functie overnemen.De mobilisatiespieren 
zijn de grote spiergroepen in ons lijf, denk 
aan de monnikskapspier bijvoorbeeld. De 
kleine spiergroepen zorgen juist voor de 
stabiliteit van een gewricht.

Vaak blijft het lichaam in dit patroon 
hangen, ook wanneer de acute pijn al over 
is. Als dit gebeurt dan is de kans groot op 
herhaling van de klacht. 

Voor wie is kinetic control?
Kinetic control kan bij veel klachten een 
goede aanvulling zijn op de behandeling. 

Vaak ontstaan er door pijn bijvoorbeeld 
blokkades in gewrichten of triggerpoints 
(spierknopen) in spieren, doordat er met 
spieren op een verkeerde manier bewogen 
wordt.

Door kinetic control te combineren met 
andere vormen van therapie zoals manu-
ele therapie, dry needling, medical taping 
of klassieke fysiotherapie kunnen klach-
ten verholpen worden. 

Mocht u benieuwd zijn of dit iets voor u is. 
Neem dan contact met ons op. 
Team Fysiotherapie Delft Oost
tel 015-2620952
info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Vliegende Bieb van DOK
Veel mensen vinden het heerlijk om zich 
te verdiepen in een goed boek. Helaas is 
niet iedereen fysiek in staat om naar de 
bibliotheek te komen. 

Bent u of kent u iemand die daar niet 
(meer) toe in staat is? Meld u zich 
dan aan voor de Vliegende Bieb, de 
boekendienst aan huis van DOK.

De vrijwilligers van de Vliegende Bieb 
bezorgen boeken en andere materialen 
bij u thuis. Deze worden aan de hand 
van uw smaak en wensen voor u 
uitgezocht. Daarna worden ze volgens 
afspraak thuisbezorgd en is er altijd tijd 
voor een praatje indien gewenst. 

Nadat u zich heeft aangemeld, neemt 
één van de medewerkers contact met 
u op voor een kennismakingsgesprek. 
Deze persoon brengt u in contact met 
een vaste vrijwilliger. De vrijwilliger 
brengt u eens per 4 tot 6 weken een 
nieuwe stapel materialen.

De kosten voor het lidmaatschap van 
de bibliotheek bedragen € 59,- per jaar. 

Met een Delftpas die 25% korting geeft, 
is dit € 45,-. Voor meer informatie mail 
naar vliegendebieb@dok.info of bel naar
06-42563175.
Of ga naar  de website:
https://www.dok.info/service/
boekendienst-aan-huis.html

Einde Vrijenban sectie in de 
wijkkrant Wippolder
In 2020 is de Ondernemersvereniging 
Vrijenban-Wippolder, met steun vanuit 
het Ondernemersfonds, een project 
gestart in samenwerking met de 
Wippolder Wijkkrant.

Het doel was om de krant uit te breiden 
met een Vrijenban sectie en te verrijken 
met meer verhalen uit beide wijken. 
Gedurende een periode van twee jaar 
werkten wij eraan om de krant dusdanig 
in te richten dat die op zijn eigen benen 
zou kunnen staan en gereed zou zijn 
voor een overdracht naar een nieuwe 
generatie van vertellers (lees: redactie). 

Ook de distributie poule zou een frisse 
impuls moeten krijgen. Alhoewel 
de reacties omtrent de uitbreiding 

hartverwarmend waren, is het ons niet 
gelukt ons ultiem doel te realiseren. 
Een op zichzelf draaiende Wippolder & 
Vrijenban wijkkrant zat er niet in. Daar 
is Corona voor een deel de oorzaak van. 
Per 2022 stopt de samenwerking tussen 
de Ondernemersvereniging Vrijenban-
Wippolder en de wijkkrant Wippolder.

De krant gaat door in zijn 
oorspronkelijke vorm en de Vrijenban 
sectie komt te vervallen. Wij willen 
iedereen bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd in de afgelopen jaren. 
Bedankt voor het delen van jullie 
verhalen, meedoen met puzzels, 
reageren op artikelen en wijzen op 
onze foutjes. Vooral bedankt voor jullie 
betrokkenheid.

Parkeerautomaten en oplaadplek voor auto’s

Eind februari werd dit bord ge-
plaatst bij de parkeerplaats in de Prof. 
Henketstraat nabij de Wipmolen. 
Op zich is dit niet verkeerd, maar men 
had beter van de gelegenheid gebruik 
kunnen maken om de parkeerautomaat 
uit de Prof. Oudemansstraat hoek Ernst 
Casimirstraat te verplaatsen naar de-
zelfde plek van deze laadpaal. Waarom? 

Omdat deze parkeerautomaat op de 
verkeerde plek is geplaatst.  In en om de 
Wipmolen zijn activiteiten waar bewo-
ners van elders gebruik van maken. Het 
betreft onder andere gehandicapte vol-

wassenen en ouderen die daar ontspan-
ning wordt aangeboden door de daar 
functionerende kerk. Ook zijn daar nog 
kantoren aanwezig en een fysiothera-
peut met zijn praktijk.

Er kan ruimschoots geparkeerd worden, 
maar men moet 300 me-
ter lopen om een parkeer-
kaartje te kunnen kopen.
Ook de parkeerautomaat 
op de Kloosterkade, tus-
sen de Collignystraat en 
de Sint Aldegondestraat, 
staat op de verkeerde plek. 

Waarom? De meeste parkeerders ko-
men voor de Immanuelkerk, Koffiehuys 
Koning en uitvaartcentrum ‘de Schakel’. 
Ook hier komen bezoekers die tijdelijk 
hun auto moeten parkeren en daar zijn 
ook ouderen bij die lastig ter been zijn 
en voor wie het lastig is om “even” naar 

de parkeerautomaat te lopen. Wij hopen 
dat er een bevoegde gemeenteambte-
naar is die dit inziet en maatregelen gaat 
nemen om de aanpassingen ten uitvoer 
te laten brengen.

Foto’s en tekst:
Johan van den Berg
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Raad akkoord met Warmteplan 2021 en bijdrage uit Fonds 2040
 De gemeenteraad van Delft heeft op 
donderdag 16 december groen licht 
gegeven voor het Warmteplan 2021. 
De raad ging ook akkoord met een 
investering vanuit Fonds Delft 2040 
in het Open Warmtenet. Dit is een 
grote stap in de goede richting van de 
energietransitie.

Wethouder Stephan Brandligt is blij 
met de beslissing van de raad: “Het is 
fantastisch dat het Warmteplan 2021 
en de investering uit Fonds Delft 2040 
groen licht hebben gekregen. Het 
Warmteplan 2021 is tot stand gekomen 
met heel veel partijen in de stad. De 
betrokkenheid bij de Delftse inwoners en 
bedrijven is geweldig.”

“Als gemeente kunnen wij het niet alleen. 
Draagvlak in de stad is belangrijk. Wij 
gaan ons best doen om samen met 
onze partners Delft uiterlijk in 2050 
aardgasvrij te maken. Er moet hiervoor 
veel werk verzet worden. Ik begrijp dat 
de energietransitie veel van inwoners en 

bedrijven vraagt. Maar hoe mooi is het 
als we straks met zijn allen bijdragen 
aan een betere en toekomstbestendige 
wereld.” 

Achtergrond
In 2015 hebben maar liefst 195 landen 
met elkaar het Klimaatverdrag van Parijs 
ondertekend. Er is toen afgesproken om 
de uitstoot van broeikasgassen terug 
te dringen om de opwarming van de 
aarde te beperken. In Nederland is er een 
Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. 
Daarin staat dat alle gemeenten in 
Nederland een ‘transitievisie warmte’ 
moeten vaststellen.

 Wat gaan we doen in Delft
In Delft is dat het Warmteplan 2021. 
Dit plan geeft een eerste visie op 
de mogelijkheden voor aardgasvrij 
verwarmen per buurt. Ook staat in 
het Warmteplan welke buurten de 
gemeente kansrijk vindt om vóór 2030 
een wijkuitvoeringsplan te maken. De 
raad is akkoord met het Warmteplan. 

De gemeente kan nu verder onderzoek 
doen in de buurten die het meest kansrijk 
zijn om te beginnen. Daarna komen er 
wijkuitvoeringsplannen voor de eerste 
buurten. 

 Cadeaubon
Voor de hele stad komt er een 
isolatieplan. De gemeente blijft samen 
met haar partners inwoners stimuleren 
om energiebesparende maatregelen 
te nemen. Dat kan onder andere met 
een cadeaubon van 55 euro. Bewoners 
kunnen deze aanvragen via www.
regionaalenergieloket.nl/delft/cadeaubon 
Deze bon is bedoeld voor zowel 
woningeigenaren als huurders.

 Fonds Delft 2040
Eén van de mogelijkheden om huizen 
te verwarmen zonder fossiele brandstof 
zoals bijvoorbeeld gas is een warmtenet. 
Een warmtenet levert warm water aan 
gebouwen via leidingen onder de grond. 
Bewoners kunnen dit warme water 
gebruiken voor de verwarming en voor 

warm water in keuken en badkamer. 
De warmte uit het warmtenet vervangt 
verwarming van water met aardgas. Voor 
de wijken Voorhof en Buitenhof is een 
warmtenet in ontwikkeling. De gemeente 
Delft werkt hierin samen met alle 
Delftse woningcorporaties, netbeheerder 
NetVerder en warmte-leverancier 
EQUANS, voorheen ENGIE. 

 15.000 woningen
Het warme water komt uit duurzame 
bronnen zoals een bron voor warm 
water uit de aarde (geothermie). Er komt 
restwarmte uit de Rotterdamse haven, 
via WarmtelinQ.

Vanuit Fonds Delft 2040 is er een 
subsidie van de gemeente aan NetVerder. 
Die subsidie is bedoeld voor een deel 
van de kosten van het warmtenet. Deze 
subsidie krijgt de gemeente later weer 
terug. In de wijken Voorhof en Buitenhof 
kunnen nu ongeveer 15.000 woningen in 
plaats van 5.000 worden aangesloten op 
het warmtenet.

Nieuwe webshop met actie: 'Boompjes voor beginners pakket' (t/m 25/3)
Om het jou zo makkelijk mogelijk te 
maken om aan de slag te gaan, biedt De 
Klimaatmaat verschillende producten 
en diensten aan. Deze zijn vanaf nu te 
vinden in de nieuwe webshop op
www.klimaatmaatdelft.nl. Op dit 
moment vindt je er al een kleine 
selectie van het assortiment. Deze 
maand wordt het assortiment verder 
uitgebreid, o.a. met het nieuwe aanbod 
van Starterspakketten waarmee je snel 
en makkelijk een groendak, regenton en 
plantenpakket aanschaft.

Een mooie actie waar je nu al - met 
korting - gebruik van kunt maken is 
het 'Boompjes voor beginners' pakket 

van Plan Boom. Een pakket met 3 
boompjes (Veldesdoorn, Sporkehout 
en Gele kornoelje) die ongeveer 40 cm 
groot worden. Het pakket kost 25 euro. 
Je krijgt er een handige plantinstructie 
bij en thuisbezorging is inclusief. Via De 
Klimaatmaat krijg je €2,50 korting. 

Heb je interesse in het 'Boompjes voor 
beginnerspakket'?
Bestel eenvoudig via Plan Boom, met de 
kortingscode ‘Klimaatmaat’

Vanuit je luie stoel zie jij straks hoe je 
boompje(s) ieder jaar mooier en groter 
worden. Dat is genieten voor jou maar 
ook voor de vogels, vlinders en insecten!

Wees er snel bij, de actie is alleen deze 
maand geldig!

---
Plan Boom is een initiatief voor en door 
mensen die zich samen inzetten tegen 
klimaatverandering en samen Nederland 
weer groener willen maken. Bomen 
nemen CO2 op, zijn van groot belang bij 
de bestrijding van hittestress, brengen 
schaduw en verkoeling en houden water 
vast in droge tijden. Ook versterken 
ze de veerkracht van de natuur en de 
biodiversiteit, zodat de effecten van 
klimaatverandering beter opgevangen 
kunnen worden.

Boordevol activiteiten
Bij Zo aan de Julianalaan doen wij 
veel afwisselende activiteiten met de 
kinderen. Veel beweegactiviteiten, 
liedjes zingen, boekjes lezen en 
knutselen met de kinderen. Waar we ook 
dol op zijn is sensopatisch spel. Dit is 
een rustgevende activiteit die kinderen 
ook helpt om emoties en gebeurtenissen 
te verwerken.

Spelen en ervaren
Bij sensopatisch spel draait het om het 
spelen en ervaren met zintuigen zonder 
dat daar direct een doel aan vast zit. 
Kinderen leren het materiaal kennen en 
ze oefenen gelijk de fijne motoriek als 
ze met kleine onderdelen spelen. Voor 
Valentijnsdag hebben we bijvoorbeeld 
gespeeld met liefdesrijst. In de bakken 
zat gekleurde rijst, lepels, bakjes, 

hartjes van vilt en roosjes van foam. Zo 
leuk om alles te ontdekken! Voor elk 
thema bedenken we weer een nieuw 
sensopatisch spel. 

Zelf aan de slag!
Zelf ook aan de slag met sensopatisch 
spel? Je kunt verschillende materialen 
gebruiken zoals pasta, veertjes, 
autootjes, zand, steentjes en houten 
stokjes of boomschijfjes. Volg ons op 
Instagram en je komt leuke ideeën 
tegen om te doen met je kind. Je 
vindt ons op www.instagram.com/
zoaandejulianalaan

Elke woensdag bij Pronk’s vis
aan de Nassaulaan tegenover de COOP:

2x XL Kibbeling voor € 10,00
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Nieuws van de Prins Mauritsschool

Prins Mauritsschool
Nassaulaan 54, 2628 GJ Delft
Tel. 015-2568251
Email: jvreugdenhil@prinsmauritsschool.nl 
(ma 8.30-16.30 uur, wo en vr 8.30-14.30 uur)

Het nieuwe schooljaar 2021-2022 

is van start gegaan. Heeft u een 

kind dat binnenkort naar de 

basisschool gaat? 

Maak dan een afspraak voor een rondleiding 

en een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 

gepaste afstand (tel. 015-2568251 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. 

Bel gerust voor meer informatie.

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. Daar is onze korte promotiefilm te zien, 
en bent u op de hoogte van activiteiten in en om de school, en kunt u een virtuele 
rondleiding door het schoolgebouw inzien.
De afgelopen tijd hebben we weer van alles meegemaakt, hieronder leest u er meer 
over:

Voorleeswedstrijd op de Prins Maurits-
school
Omdat we lezen belangrijk vinden doen we 
jaarlijks mee met de voorleeswedstrijd. Uit 
de groepen 7 en 8 werden drie kinderen  per 
groep geselecteerd die mee mochten doen 
aan de voorleeswedstrijd. Meneer Rausch en 
juf Margriet vormden hiervoor de jury. Het 
was een spannende middag voor de kinde-
ren en een pittige klus voor de juryleden om 
hier drie winnaars uit te kiezen.
Over de voorleeskampioen, degene die er als 
beste uitsprong, waren ze het al gauw eens. 
Bob Lengkeek is de eerste prijs winnaar 
geworden en dus onze schoolkampioen van 
2021! Uit het rapport van de jury over Bob:
Bob leest rustig en relaxed voor en heeft een 
goede voorleesstem. Hij heeft een spannend 
fragment gekozen uit een klassieker: Koning 
van Katoren door Jan Terlouw. Bob ontving 
een mooie oorkonde, een (chocolade) me-
daille, een boekenbon en een boekenlegger. 
Op zaterdag 19 februari 2022 mocht hij door 
naar de volgende ronde in DOK Voorhof. Uit 
de 20 voorlezers werden uiteindelijk twee 
kampioenen gekozen die door zouden gaan 
naar de provinciale ronde. Bob las hetzelfde 
fragment voor dat hij ook op school had 
voorgelezen, uit Koning van Katoren. De 
jury had lovend commentaar: Knap dat je 
uit dit boek hebt voorgelezen, er staan veel 
moeilijke woorden in. Die las je vloeiend 
voor. Je wisselt het volume van je stem goed 
af en ook maak je goed contact met het pu-
bliek.

Ondanks deze goede prestatie werd Bob niet 
één van de winnaars, maar het was al leuk 
om met deze happening mee te mogen doen.
Na afloop kreeg elk kind persoonlijk een 
medaille van de Delftse burgemeester uitge-
reikt. Zij bevroeg elk kind waarom het tot de 
keuze van zijn of haar voorgelezen boek was 
gekomen en in haar speech benadrukte ze 
het belang van het lezen van boeken. 
Na afloop kregen alle kinderen een rugtas, 
een oorkonde en een leesboek van DOK 
uitgereikt. Net zoals de burgemeester in 
haar speech noemde vinden we dat op de 
Prins Mauritsschool ook heel belangrijk 
voor de kinderen: Blijf vooral lekker lezen en 
af en toe ook voorlezen aan je kleine broertje 

of zusje, je  moeder, je vader, je oma, opa of  
misschien wel je buurvrouw!

Praktijkklas
De Prins Mauritsschool is gestart met een 
praktijkklas: een klas voor kinderen die 
graag werken en leren met hun handen. 
Wekelijks op dinsdagmorgen komen 6 leer-
lingen bij elkaar uit groep 6,7 en 8 onder 
leiding van juf Christa. Afgelopen herfst is 
de groep gestart met het thema horeca en 
voeding. Er zijn appelflappen gebakken, 
recepten gelezen, taarten gebakken en die 
weer werden uitgedeeld aan de meesters en 
juffen om te proeven…

Rond Sinterklaas hebben de kinderen zelf 
een boodschappenlijst gemaakt en
boodschappen gedaan om deeg te maken 
voor kruidnoten. Een week later hebben de
kinderen zelf het deeg gemaakt en een klein 
groepje kleuters begeleid bij het draaien en
rollen van de kruidnoten. Zo doen we een 
beroep op allerlei vaardigheden van deze 
kinderen! Naast lekker praktisch bezig te 
zijn, gaan ze ook graag echt kijken in het 
werkveld. Ze waren welkom bij Bakker 
Suikerbuik aan de Hippolytusbuurt om een 
kijkje te nemen in de horeca en een kijkje te 
nemen in de keuken. Ze werden erg gastvrij 
ontvangen en de kinderen hebben zelf kun-
nen ervaren hoe het is om te bedienen en om 
in de keuken te staan! De kok zette de kin-
deren gelijk aan het werk om een heerlijke 
tomatensoep te maken en tussendoor wer-
den ze verwend met een handvol heerlijke 
verse pepernoten!
Via de Stichting Present zouden ze een 
handje gaan helpen in de keuken in woon-
zorgcentrum Die Buytenweye maar helaas 
kon dit niet doorgaan door aangescherpte 
Corona regels op dat moment. Er werd 
een alternatief bedacht: met elkaar buiten 
de ramen versieren met gezellige raamte-
keningen en met de bewoners via het raam 
spelletjes spelen zoals ‘boter, kaas en eieren’.  
Zo is het toch nog een geslaagde activiteit 
geworden van de kinderen met en voor de 
bewoners! De praktijkklas is een actieve 
groep leerlingen die er graag op uit gaat en 
dingen vanuit de praktijk leert! Heeft u zelf 
een bedrijf of winkel waar de kinderen een 

keertje praktijkervaring op kunnen doen of 
een keer mogen komen kijken, zouden ze 
dat erg leuk vinden. Stuurt u dan een mailtje 
naar juf Christa: cdebil@prinsmauritsschool.

Schaakles 
Sinds 13 januari wordt er weer schaakles 
gegeven op de Prins Mauritsschool aan de 
Nassaulaan. Door vertrek van de vorige 
lesgever en door alle Corona problemen, 
hebben de lessen even stil gelegen. Maar er 
werd een nieuwe schaakleraar gevonden: 
Gerard Bilars, lid van de Delftse Schaak Club 
DSC en schaaktrainer van de Schaakbond. 
De lockdown van december zorgde voor 
extra uitstel, maar in het nieuwe jaar kon er 
echt begonnen worden en er is veel interes-
se: er zijn 2 groepen van 12 kinderen elk. De 
groepen krijgen om de week les. De regels 
van het spel worden doorgenomen, er wordt 
geleerd hoe een matstelling eruit ziet en 
vooral wat je moet doen om die te bereiken.  
Op een gegeven moment zal de leerlingen 
gevraagd worden om te gaan werken uit de 
officiële lesmethode van de schaakbond. 
Daarin zijn de lessen samengevat en wordt 
een groot aantal oefeningen gegeven. De 
sfeer is prima en alle kinderen vinden het 
leuk en soms ook moeilijk om te leren scha-
ken maar dat hoort er ook bij. Aan het eind 
van de les wordt er altijd ook echt geschaakt.  
De schaakleraar vindt het erg leuk om deze 2 
enthousiaste groepen les te geven. De lessen 
worden gegeven op de zolder van de school 

met behulp van een groot demonstratiebord 
dat speciaal voor deze lessen is aangeschaft. 
Alleen spelen en oefenen op de lesdagen 
(donderdag) is natuurlijk niet veel, daarom 
worden de kinderen aangemoedigd om zo-
veel mogelijk te spelen. Als ze het spel een 
beetje beheersen, kunnen ze meespelen met 
de kinder toernooien die in de omgeving van 
Den Haag gehouden worden en waarvoor je 
geen lid van een club hoeft te zijn. 
Ook is het mogelijk om een officieel examen 
te doen. Daarvoor moet de basis wel eerst 
goed geoefend te worden. En daar werken 
de kinderen hard aan, want ze vinden het 
allemaal ontzettend leuk. Als iedereen zo 
enthousiast blijft, komt er wellicht nog eens 
een competitie op de school met wat hulp en 
begeleiding van leerkrachten en/of ouders 
maar dat is nog even toekomstmuziek.

Bambino Delfts Blauw
Al enige tijd is Bambino Delfts Blauw 
gevestigd in de Prins Mauritsschool. Bam-
bino biedt buitenschoolse opvang, zowel 
voorschoolse opvang, naschoolse opvang 
en opvang in de schoolvakanties en op stu-
diedagen.
Bambino vindt het belangrijk dat de kinde-
ren het verblijf zoveel mogelijk ervaren als 
tweede thuis na een drukke schooldag. Kin-
deren mogen zelf kiezen wat ze willen doen. 
Buiten spelen, knutselen, spelletjes doen of 
gezellig kletsen met andere kinderen, het 

kan allemaal. Daarnaast organiseert Bambi-
no leuke activiteiten en uitstapjes.
Bambino heeft ook een peuterspeelzaal in de 
school. De opvang is erop gericht kinderen 
een soepele aansluiting te geven met het 
basisonderwijs. 

Kartonnen dozen en wedstrijdjes
Op de BSO waren we alweer een tijdje toe 
aan nieuw speelmateriaal. De afgelopen 
maanden werd meerdere keren gevraagd 
om bepaald speelgoed en wanneer het nou 
eindelijk kwam. Even geleden was dan het 
moment eindelijk daar. Elke dag kwam er 
wel iets nieuws binnen, het leek wel weer 
Sinterklaas! Alles werd uitgepakt bewonderd 
en bekeken. Toch bleek er iets heel anders, 
veel leuker te zijn dan al dat nieuwe speel-
goed…. Juist ja, de kartonnen dozen. De 
fantasie van de kinderen kreeg de vrije loop 
en van die saaie kartonnen dozen werden de 
meest fantastische dingen gemaakt. Zo werd 
er een heuse auto gemaakt van de grootste 

doos. Het kreeg een echte klepdeur en ra-
men. Ze konden er gezellig met zijn tweeën 
in zitten. Van de kleinere platte dozen wer-
den laptops gemaakt met snoertjes en al. 
De juffen hebben in ieder geval genoten van 
hun fantasie en creativiteit. De trotse ge-
zichten van de kinderen laten zien hoe leuk 
het is om iets helemaal zelf te bedenken en 
het ook daadwerkelijk te maken. Het maakt 
dus niet uit hoe jong of oud je ook bent, een 
simpele doos blijft leuk speelmateriaal!

Lees verder op pagina 10
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Bij de andere BSO groep zijn ze de laatste 
tijd helemaal in de ban van sport wedstrijdje 
spelen. Misschien heeft dit wel iets te maken 
met de Olympische spelen die gehouden 
zijn? Hardlopen staat bij onze kinderen in 
ieder geval op de eerste plaats als het gaat 
om wedstrijden. Onze uitgestrekte school-
pleinen lenen zich gelukkig goed voor al 
dat rennen. Een aantal weken wilden de 
kinderen “oefenen” voor de wedstrijd. De juf 
moest natuurlijk echt de tijd klokken om zo 
te kijken wie het snelst was. Het liefste wil-
den de kinderen een echte wedstrijd houden, 
om dan zo een mooie gouden medaille in 
ontvangst te nemen. Dat hebben we dan ook 
voor ze georganiseerd. De winnaars werden 

geëerd op de eerste, tweede en derde plek 
en ze mochten een gouden medaille in ont-
vangst nemen!

Boeken lezen en thema ziek zijn
Ook op onze peuterspeelzaal gebeurt van al-
les. Tijdens de Kinderboekenweek kregen ze 
bezoek van een mevrouw van de bibliotheek. 
Zij kwam voorlezen uit het boek: Het eiland 
van Olifant. Maar het bleef niet alleen bij 
voorlezen. Het werd heel interactief en de 
kinderen moesten ook een handje helpen in 
het verhaal. Trommelen, bouwen en trekken 
aan het net, wat was dit een leuk avontuur! 
Het was soms zelfs een beetje spannend, 
vooral toen het hard ging regenen. Dat 
maakte heel veel herrie. De kinderen hebben 
in ieder geval genoten en weer nieuwe din-
gen geleerd.

De kinderen leren ook veel tijdens ons nieu-
we thema: ziek zijn. Het is in een tijd als 
deze actueler dan ooit. Maar er kan ook iets 
anders gebeuren dan je alleen ziek voelen. 
Zo leren ze over het ziekenhuis, hangen er 
röntgenfoto’s aan de muur en hebben we 
een ziekenhuisbed in het lokaal. Ook weten 
ze nu alles over pleisters plakken, pilletjes 

en kunnen ze naar de oogarts gaan. Tijdens 
een thema stimuleren we de spraak- en 
taalontwikkeling door het gebruik van een 
praatplaat en bespreken we met elkaar wat 
we zien. De sociaal-emotionele en spel ont-
wikkeling stimuleren we door in de thema-
hoek ‘ziekenhuisje’ te spelen en te leren wat 
we kunnen doen als iemand ziek is. Verder 
staat er ook altijd een Bijbelverhaal centraal 
bijvoorbeeld het verhaal over de verlamde 

man en zijn vier vrienden. De man kon niet 
lopen, maar Jezus heeft hem genezen!
Elk kind is uniek en bijzonder en van harte 
welkom bij Bambino Delfts Blauw. Samen 
met de school willen wij graag bouwen aan 
een sterke basis voor de toekomst van uw 
kind. Wilt u gebruik maken van de peuter- 
of buitenschoolse opvang van Bambino 
Delfts Blauw, neemt u dan gerust contact op 
met onze afdeling Klantcontact via klant-
contact@bambino-kinderopvang.nl of 088-
777 9 222 maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag 09:00 – 12:00 uur en 13:00 – 17:00 
uur  (woensdag gesloten).

Tot slot:
Het schooljaar 2021-2022 draait volop en de 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 
gaan beginnen. Heeft u een kind dat bin-
nenkort naar de basisschool gaat? Maak dan 
een afspraak voor een rondleiding en een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek
(tel. 015-2568251 of directie@prinsmaurits-
school.nl).
Ook wanneer uw kind twee of drie jaar is 
en u bent aan het nadenken over een basis-
school, bent u van harte welkom voor een 
rondleiding en kennismaking. 

Klaagzang
De toren is af en bewoond. We hebben 
het allemaal gebouwd zien worden. 
Hoger en hoger. En dat in onze wijk vol 
pittoreske huisjes met rode daken die 
oplichten als de zon schijnt. Onze wijk 
zonder hoogbouw. Dat de ‘tower campus 
Pauwmolen’ hoog is vind ik niet mooi, 
maar begrijp ik wel. De woningnood is 
groot, ook voor jongeren. Maar waar-
om het zo’n gedrocht is, dat begrijp ik 
niet. Dat wil zeggen, ík vind het een ge-
drocht. Het lijkt wel een gevangenis en 
heeft geen uitstraling of sfeer. Jammer! 
Jammer van de doorkijk in de prachti-
ge brede koningin Emmalaan met haar 

sloot, bomen en bankjes. En dan heb-
ben we nog de harde fluittonen die het 
gebouw bij een sterke wind door de ko-
ningin Emmalaan laat horen. Net als in 
Den-Haag onder andere de grote woon-
toren ‘het strijkijzer’ bleek te veroorza-
ken. De toren laat van haar horen, een 
eigen klaagzang. Horen jullie dat ook?

Als klap op de vuurpijl las ik (AD, 10-
02-2022) dat het bedrijf achter het lelij-
ke gedrocht blijkbaar net zo lelijk is als 
het gebouw. Het gebouw wordt niet, als 
beloofd, bewoond door de jongeren die 
maar geen betaalbare plek kunnen vin-

den, maar wordt nu al alleen nog maar 
verhuurd voor veel geld en maximaal zes 
maanden. Het lijkt er dus op dat we met 
de komst van dit lelijke gebouw niets ge-
wonnen hebben. Er zijn geen noodlijden-
de studenten en werkende jongeren, die 
al jaren ingeschreven staan bij woonnet 
Haaglanden, geholpen aan een betaalba-
re woning. 

Er is nu niets meer aan te doen. De toren 
staat er en wordt vast niet mooier met de 
tijd. Net zo min als het betaald parkeren 
nog herzien lijkt te worden. Beslissingen 
worden gemaakt en dat is dat. We zullen 

er wel aan wennen. We hebben een aar-
dig collectief lesje flexibiliteit gekregen 
met z’n allen de afgelopen jaren. En soms 
is klagen gewoon ook even fijn, als we er 
maar niet in blijven hangen. Ik wen er 
ook wel weer aan. 
Veranderingen brengen zelden alleen 
narigheid. Wie weet, wordt bijvoorbeeld 
de Nassaulaan met de komst van al deze 
nieuwe Wippolder bewoners wel nog veel 
gezelliger en levendiger. Ik zeg bijvoor-
beeld geen nee tegen een gezellig terrasje 
in onze wijk.

Janneke van der Laan.

Heropening speelplaats Nassauplein
Het speelterrein aan het Nassauplein 
is lang gesloten geweest vanwege ver-
vuilde grond.  Vorig jaar is de grond 
schoongemaakt en hebben we samen 
met jullie een nieuwe inrichting van 
het terrein bedacht. Het resultaat is 
prachtig. We hebben met elkaar een 
hele fijne ontmoetings- en speelplek in 
de wijk gerealiseerd.
Op vrijdag 25 februari is het speelter-
rein officieel geopend.

Vervolg vaan pagina 9
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Zoals het toen was, zoals het nu is

Mijnbouwstraat en Julianalaan met het Nassauplein

Beide locaties nu zeer ‘actueel’ om de 
navolgende redenen.

Het De Vries van Heijstplantsoen aan 
de Mijnbouwstraat / Julianalaan  is 
vanaf al voor 1940 jarenlang een plek 
geweest waar Wippolderbewoners en 
werknemers van de TH (nu TU) zich 
neerlegden in het gras of op een bankje 
plaats namen. Ook moeders met kinde-
ren, met kinderwagens en/of wandel-
wagens, waren er vaak te zien met spe-
lende kinderen. 
De oude foto die u ziet is gemaakt vanaf 
de achterzijde van de voormalige poli-
tiepost.
Jarenlang is er geen onderhoud gedaan 
aan het plantsoen, omdat DUWO in 
zijn plannen had opgenomen dat na het 
voltooien van de bouwplannen aldaar 
het plantsoen weer hersteld zou gaan 
worden en verbonden zou worden met 
het TU-gebouw -Bouwkunde- waarbij 
dat deel van de Julianalaan autoluw 
gemaakt zou gaan worden. Dat alles is 
nu tot uitvoer gekomen. De foto’s van 
het nieuwe plantsoen zijn helaas niet 
gemaakt vanuit de voormalige politie-
post, maar vanuit het gebouw van de 
TU-faculteit Bouwkunde. 
Maar toch laten deze foto’s duidelijk 
zien dat het plantsoen weer in ere is 
hersteld.
In de toekomst zal de nu nog jonge aan-
planting weer de nodige aanblik geven 
om daar van te genieten, in welke vorm 
dan ook.

In het plantsoen aan het Nassauplein 
heeft menig kind gespeeld en ook van 
dit plantsoen werd veel gebruik ge-
maakt door moeders met kinderen, om 
vlak bij huis lekker te genieten van een 
rustig moment in de zon en ontspan-
ning met spelende kinderen.

Dit park is niet altijd netjes onderhou-
den, maar op een zeker moment is echt 
de klad er in gekomen. Er werd nieuwe 
grond aangeleverd om alles weer een 
beter aanzicht te geven, maar helaas is 
in de aangeleverde grond verontreini-
ging van ernstige aard ontdekt. Dat be-
tekende: een hek eromheen en de boel 
afsluiten voor het publiek. Het heeft 
zeker een jaar of drie geduurd, alvorens 
de boel weer was opgeknapt.

Op 25 februari jl. was het dan zo ver, 
dat het herstelde park met speeltuin of-
ficieel is geopend - zonder een vorm van 
versnapering maar wel met een heus 
springkussen - door de wethouder mw. 
M. Huijsmans, met een gedeputeerde 
en een afgevaardigde van de bewoners. 
Eindelijk heeft de jeugd uit de buurt 
weer een mooie speeltuin met allerlei 
mogelijkheden teruggekregen. De be-
planting moet nog verder groeien, maar 
zal zeker het oog gaan strelen en uitno-
digen om daar even een rustmomentje 
te nemen.

Foto’s en tekst: Johan van den Berg.

Wat kunnen wij verwachten na 16 maart 2022
Het beste van nu -16 maart - is dat na 
twee jaar de meeste coronamaatregelen 
zijn afgeschaft, waardoor het leven weer 
wat aangenamer is geworden. Een ieder 
ervaart dat op zijn of haar manier.
Helaas is daar een andere nachtmerrie 
voor teruggekomen: de verschrikkingen 
in Oekraïne veroorzaakt door Rusland. 
Deze zinloze strijd raakt eenieder en zal 
gestopt moeten worden. Laten wij hopen 
dat het verstand gaat zegevieren. 

Maar op 16 maart waren de gemeente-
raadsverkiezingen. Wat zal dat gaan bren-
gen voor ons allen hier in de stad?
Welke partij je ook hebt gekozen, bij het 
lezen van hun programma’s maakte het 
niet zo veel uit: vaak hebben ze dezelfde 
beloftes erin staan, maar er is geen enke-
le partij die een financiële onderbouwing 
laat zien. 

Er wordt geschreven over meer huizen. 
Waar haal je de bouwgrond vandaan? 
Delft wordt nu al aan alle kanten volge-
bouwd. 

Misschien kan men lege kantoorgebou-
wen ombouwen naar appartementen. Een 
groot deel van de beschikbare bouwgrond 

hier in de wijk Wippolder wordt gebruikt 
voor studentenhuisvesting. Ondanks 
deze inspanningen komen starters niet of 
nauwelijks in aanmerking voor een be-
taalbare woning. Ook jonge gezinnen die 
recht zouden hebben op een sociale huur-
woning komen op een jarenlange wacht-
lijst. Een huis kopen is moeilijk: als je een 
inkomen hebt dat net even te laag is om 
aan de aankoopvoorwaarde te voldoen, 
dan blijf je op de wachtlijst staan.

Huren? Als dat lukt dan vragen ze woe-
kerprijzen. Maar wat moet je dan? Som-
migen verhuizen naar goedkopere delen 
van het land, wat dan toch een noodgreep 
is. Je verlaat daarbij immers je directe fa-
milie, vrienden, scholen en verenigingen. 

Wat wel een punt van aandacht is: welke 
van de politieke partijen gaat het lukken 
om het parkeersysteem hier in Delft ra-
dicaal te veranderen? Ik heb al eerder in 
mijn column laten weten dat het hier te 
duur en niet eerlijk is. “Waarom?” vraagt 
u zich af. Ik zal het u aan de hand van een 
voorbeeld uitleggen. 

Als autobezitter betaal je minimaal  
€ 100,00 om je auto in je aangewezen wijk 

te mogen parkeren. Laten we aannemen 
dat je in gebied F woont. Je gaat met je 
auto naar de Aldi om een boodschap te 
doen. Je parkeert een half uur en betaalt 
€ 0,50. Dan heb je een verjaardag in de 
Bomenwijk, daar verblijf je totaal 2½ 
uur, dat kost je € 7,75. Vervolgens ga je 
boodschappen brengen bij kennissen in 
Delftzicht en je blijft nog een poos daar 
helpen, 2¼ uur, je kosten zijn € 7,00. Ja, 
en dan ga je naar sport in een gymzaal in 
het Poptahof van 19.30 uur tot 24.00 uur 
en dat kost je dan € 16.75.

Dus een dag in je eigen stad even wat 
ondernemen kost je € 32,00. Zo zijn er 
natuurlijk meerdere dagen in het jaar, de 
financiële teller draait dan zeker naar een 
nog hoger bedrag. Vindt u dat acceptabel? 
Ik niet en zeker velen met mij ook niet.
De oplossing: overschakelen naar een 
nieuw systeem!

Werk bijvoorbeeld met twee soorten ver-
gunningen: een C voor centrum en een O 
voor overige. Elke autobezitter wonend 
in C mag daar alleen parkeren. Elke au-
tobezitter wonend in O mag buiten het 
centrum in Delft parkeren maar niet in 
het centrum. Uiteraard moet de vergun-

ninghouder daadwerkelijk daar wonen en 
ingeschreven staan en heeft dan recht op 
één vergunning. De prijs voor één vergun-
ning moet zo laag mogelijk zijn, waardoor 
iemand met meerdere auto’s een hoger 
bedrag moet betalen. Uiteraard blijven de 
parkeergarages en extra parkeervoorzie-
ningen in het Centrum vallen onder het 
betaald parkeren. 

De parkeertijden van nu, van 12.00 uur 
tot 24.00 uur, zouden zelfs nog aangepast 
kunnen worden naar: van 10.00 uur tot 
24.00 uur.

De tarieven die nu gehanteerd worden 
voor mensen die Delft met de auto be-
zoeken zijn veel te hoog. € 2,00 per uur is 
een redelijk tarief, voor een dagkaart kan 
later een bepaald bedrag worden afge-
sproken. 

Wie van het college durft het aan om het 
parkeerbeleid op de schop te gooien en 
bovenstaand voorstel als basis te gebrui-
ken voor een nieuw parkeerbeleid?  
Ik en velen van u zijn benieuwd wat er 
gaat gebeuren.

A. Letterman.
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Oud Wippolderbewoners schrijven belevenissen vanuit het verre Aruba

 Boa in de knel 

Aruba, een relatief droog Caribische 
eiland. Aruba kent, Goddank, ook 
Tropische regenbuien die flink kunnen 
plenzen; glinsterende dikke waterdrup-
pels vallen dan met een supersonische 
snelheid naar beneden, spatten enthou-
siast weer op en mooie regenbogen ont-
staan. 
Op zo’n moment geeft de Arubaanse 
rotsachtige aardbodem meteen ‘dia-
baas’ af om te laten groeien wat groeien 
kan..........diabaas, een lekkernij voor 
onder andere struikgewas, bomen en 
planten. 
Het eiland kent enige eigen teelt zoals 
bijvoorbeeld, aloë, sla en kruiden en en-
kele tropische vruchten, echter veel dient 
ingevoerd te worden. Niet alleen eten en 
drinken maar ook materiaal om huizen 
en wegen te bouwen, auto’s, gereedschap 
en noem maar op. 
Het houden van kippen en geiten levert 
ook verse eieren en vers vlees op en echt 
hoor; alleen eco! Dus heuse scharrel-
kippen en - geiten. Zowel de kippen als 
geiten genieten van het hele eiland dus 
scharrelen aardig wat rond........soms 
moet je als automobilist wachten totdat 
er een kudde geiten overgestoken is. 
Een fantastisch schouwspel. Langzaam 
schrijden zij de weg over; de wachtende 
file auto’s vaag in zich opnemend; geiten 
van allerlei allooi, jong en oud, veelkleu-
rig tot kleurloos, weinig tot veel haar en 
de bokken van het gezelschap hebben 
prachtige hoorns, ieder zijn eigen ont-
werp. Al met al het wachten de moeite 
waard! 
Aruba kent ook de klipgeit; geweldig hoe 
zo’n geit tegen de zijkant van een grote, 
hoge rots of berg kan blijven staan! 
Maar ook voor deze geiten is het oppas-
sen geblazen; als die in jouw tuin komen, 
vreten zij in een mum van tijd, jouw, met 
zorg gekweekte aanwas en vrolijk bloei-
ende planten en bomen, kaal. 
De kippen en hanen, met of zonder kui-
kens, die wel eens in de tuin belanden, 

kun je gewoon weer wegjagen; hup de 
Cunucu in! De dan luid kukelende en 
“tok, tok, tok toooook en piep, peiieiep” 
familie kip verdwijnt dan wel weer. 
Aruba ontvangt veel gasten; toeristen die 
graag af en aan reizen en genieten van 
het eiland; weer anderen die hier tijdelijk 
komen werken en er zijn er ook die op 
Aruba (willen) achterblijven en zich hier 
vestigen. 
Zoals in ieder ander land is er een aantal 
dat ‘illegaal’ naar Aruba reist. 
Waar mensen reizen zijn er ook diverse 
dieren die meereizen. Gewild of onge-
wild, wie zal het zeggen? Mens en dier.....
soms aan elkaar verbonden, soms ook 
niet. 
Een aantal dieren reist legaal en een 
aantal reist illegaal en komt mee bijvoor-
beeld met zand of dieren worden mee-
genomen als attractie, als huisdier en 
dergelijke. 
Zo ook de Boa; dit zijn betrekkelijk grote 
slangen, de Boa Constrictor ook wel eens 
‘wurgslang’ genoemd. Deze slangen ho-
ren hier eigenlijk niet thuis en hebben op 
Aruba geen natuurlijke vijand. Ze bezor-
gen zo hier en daar behoorlijk veel con-
sternatie want zij duiken zomaar op. De 
ratelslang, ook aardig vertegenwoordigd 
op Aruba, geeft tenminste een waarschu-
wingsgeluid dat klinkt als een ritmische 
maraca (in NL ‘sambabal’ genoemd) “rrr-
rrrrrrrrrr blijf uit mijn buurt rrrrrrrrrrr” 
én ratelslangen hebben hun favoriete 
plekken dus als mens kun je zorgen om 
daar in ieder geval uit de buurt te blij-
ven. De boa’s kiezen gewoon hun eigen 
momenten uit en zijn aardig ‘reislustig’, 
maken geen waarschuwings-  en “ik ben 
aanwezig” geluiden. 
Op Aruba kun je iemand bellen als je een 
ontmoeting hebt met zo’n boa; zij weten 
er wel raad mee als zij tenminste te berei-
ken zijn en de boa inmiddels niet alweer 
weggeglipt is. 
Boa’s voelen zich het prettigst gedurende 
de nacht, overdag kunnen zij zich ook la-
ten zien maar dan zijn zij veel trager. 
 Onze eerste ontmoeting was ‘s avonds 
laat in de achtertuin. We merkten het 
aan onze poes; zij was zo gespannen en 
hogelijk opmerkzaam; met gekromde 
rug stond zij te ‘blazen’ op onze verlichte 
achter porch. We zagen iets dat leek op 
een tuinslang van ongeveer 3 meter.....
het bewoog en even verder gekeken bleek 
het een boa constrictor te zijn, in het 
midden zeker 10 cm breed. 
We belden het ‘boa constrictor’ hulp-
nummer maar het was dermate laat dat 
er niemand kwam en Boa verdween glad-
jes in de nacht............ 

28 September 2021 kwam onze poes 
parmantig aangestiefeld met een boa in 
haar bek, ging ermee spelen en liet deze 
daarna op onze porch liggen......poes had 
moed verzameld…..een ‘kattentrofee’ 
dacht zij blijkbaar; het putte haar wel uit, 
ze ging hijgend bij die boa in de buurt 
liggen en toekijken. Deze had zich inmid-
dels, na een hele dans op onze porch, in 
elkaar ‘gekruld’; wachtend op een prooi? 
Zoekend naar ‘veiligheid’? Zich voor 
dood houdend? 
Een leger mieren kwam er op af: ‘dach-
ten zeker dat die boa overleden was’ en 
hadden broers en zussen al uitgenodigd 
voor een onverwachts lekker maaltje......
wij keken toe.......na enige tijd kwam 
er beweging in de, wat wij dachten dit 
keer, ‘teenager’ boa, nee, die mieren kie-
telden Boa teveel en Boa ging dus weer 
op stap......en verdween, zo ook de mie-
ren.......tja, als er niets te halen valt zijn 
ze ook zo weer weg, hebben weliswaar 
hun woonplaatsen in de buurt dus zijn 
ook weer zo terug! 

Advies: steeds alert blijven! 
De Boa Constrictor voelt zich wel thuis 
in de Cunucu ook wel Mondi genaamd; 
een veelheid van cactus bosjes en ander 
struikgewas afgewisseld met zo hier en 
daar een triomfantelijke Watapana boom 
(ook wel Dividivi genoemd); hetgeen ons 
rijkelijk is toebedeeld achter onze ach-
tertuin. Dagelijks genieten we van een 
rijkgetint groen uitzicht; tuin en Cunucu; 
vlinders, leguanen, hagedissen en vogels 
en tja ook andere dieren en insecten. 
Enige tijd later, om 6.30 uur in de vroege 
morgen, wilde een van onze buurvrou-
wen haar planten water geven, voordat 
zij naar haar werk zou gaan en wellicht 
ook de aangename Arubaanse ochtend-
lucht nog even opsnuiven. 
Zij werd die ochtend verrast door een 
geduldige boa die voor haar schuifdeur 
haar opwachtte. 
De honden lagen ernaast, geparalyseerd; 
ze verroerden geen spier. 
Buurvrouw zette het op een gillen; de 
stille ochtend droeg haar geluid ver. 
Onze Boa, niet door dit geluid verschrikt, 
bleef zitten totdat haar neef, inmiddels 
wakker gegild, deze slang met een stok 
probeerde te verjagen. 
Neef John, had Boa de avond ervoor 
al gesignaleerd; Boa zat toen op het 
dak en neef John probeerde Boa weg 
te jagen.......even later zag hij Boa niet 
meer......het was donker.......en ja, 
Tropische nachten kunnen écht donker 
zijn. Dus Boa hield zich schuil die nacht. 
Boa had zich weer verschanst voor buur-

vrouw’s schuifdeur; “oh wat wilde Boa 
toch graag naar binnen!” Neef John had 
de vorige avond al ternauwernood de 
openstaande schuifdeur kunnen sluiten. 
Boa was hier binnen niet uitgenodigd en 
zou ook nooit uitgenodigd worden! 
Buurvrouw’s kreet, klinkend in de stil-
le ochtend daarop, bewapende neef 
John met een heeeeeeel lange rage-
bolstok; want dit keer was Boa toch 
wel erg groot en even later krulde Boa 
zich eromheen............zoals ook de be-
doeling was maar “oei, oei wat nu........
oeoeoepppsssss.......Boa komt richting 
handen, oepsie....Boa is toch wel heel erg 
groot.........wat te doen?” 
Op dat moment was het tijd voor buur-
vrouw’s werkster om te arriveren en haar 
werk aan te vangen; hoe heeft Boa het 
toch uitgezocht, wat een ‘timing’..........! 
met spoed werd de schoonzoon van 
buurvrouw’s werkster erbij gehaald; de 
Colombiaan Eli! 

Boa’s plek was nog steeds rond die 
groooooote ragenbolstok en Eli, gewend 
aan dit soort onverwachts bezoek, pak-
te met beide handen Boa bij de nek en 
Boa liet stok en slangenlichaam los; het-
zelfde als teenager Boa deed in de bek 
van onze poes, simuleren dat ie dood is? 
Of............? 
Boa had de bek dicht, Boa was stil en slap 
geworden, Boa was enigszins ‘geparaly-
seerd’ nu, maar let op! Boa was niet mak 
geworden! Dus snel en accuraat handelen 
was nog steeds vereist! 
Boa werd vlug in een plastic zak gestopt 
en verhuisd, jawel en nu met een auto-
mobiel, naar andere oorden, een Mondi 
(Cunucu), verder weg van de ‘bewoon-
de’ wereld, althans wat mensen aan-
gaat.........

Schrijfster: Catherine Provence-Hanrath 
Foto’s: Ronnie Provence, Lily Polsbroek
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Wandelroute begraafplaats Jaffa
Volg de wandelroute op begraafplaats 
Jaffa en maak kennis met tijdgenoten 
van Jacques en Agneta van Marken, die 
leefden in Delft aan het eind van de 19de 
eeuw. Vanaf zondag 27 februari 2022 is 
deze wandelroute voor iedereen beschik-
baar. 
 
 
Op begraafplaats Jaffa opent zaterdag 
26 februari 2022 een wandelroute.  Jan 
van der Mast heeft samen met Museum 
Van Marken verhalen verzameld over 
bekende en onbekende tijdgenoten van 
Jacques en Agneta van Marken. Een aan-
tal mensen die belangrijk waren in het 
leven van de Van Markens zijn begraven 
op Jaffa. De verhalen van deze personen 
zijn beschreven en ingesproken, waar-
door er een informatieve wandelroute is 
ontwikkeld. 
De wandelroute leidt langs mensen uit 
alle lagen van de bevolking hierdoor 
geeft de wandeling een interessant en di-
vers beeld van Delft eind 19de eeuw. 
 
Het verhaal begint bij Jacques en Agneta 
van Marken. Jacques was de eerste soci-
aal ondernemer van Nederland en wilde 

zich ‘nuttig maken voor de maatschap-
pij’. Jacques verzint voor zijn arbeiders 
107 voorzieningen, die hun ‘levensgeluk 
moet bevorderen’. Voor de werknemers 
uit zijn fabriek ontwikkelt hij een mo-
deldorp. Ook het idyllische Agnetapark 
bestaat dankzij hem, vernoemd naar zijn 
vrouw Agneta. 
 
De komende 3 jaar zal deze bijzondere 
wandelroute beschikbaar zijn, ontwik-
keld door Museum Van Marken en met 
steun van De Laatste Eer. Bij de entree 
van de begraafplaats staat een informa-
tiebord, dit is het startpunt van de wan-
delroute. 
 
Wanneer je de verhalen met je telefoon 
wilt beluisteren dan is het belangrijk 
dat je een smartphone (en oordopjes) 
meeneemt, door QR-codes bij de graven 
te scannen hoor je het bijpassende ver-
haal.  Het is ook mogelijk de teksten op 
de smartphone te lezen of vooraf thuis te 
printen. 
Meer achtergrondinformatie en een uit-
leg over de wandelroute vindt u op: 
www.museumvanmarken.nl/wande-
ling-jaffa/  

Wandelvoetbal bij Sv Wippolder

(Walking Football) 

Met plezier verantwoord bewegen voor 60+ 
IEDERE WOENSDAG van 15-16 uur 

Bij Sv Wippolder hebben we op de woensdagmiddag een uurtje (15:00 uur tot 16:00 
uur) bewegen voor de oudere medemens opgestart. Omdat voor gezond ouder worden 
beweging cruciaal is. En omdat Sv Wippolder een club wil zijn voor iedereen. 
Het uurtje wordt begeleid door Kees de Visser, een zeer ervaren Sv Wippolder trainer. 
Na de warming-up volgt een partijtje Wandelvoetbal.

Wandelvoetbal of walking football is een aangepaste vorm van voetbal gericht op 
60-plussers. Hierbij is bijvoorbeeld rennen niet toegestaan, zijn de teams kleiner en de 
wedstrijden korter. Plezier en verantwoord bewegen staan voor op. 
Er is een ingehuurde EHBO aanwezig. Na afloop wordt er in de kantine een gratis kop-
je thee geserveerd. (we houden rekening met de dan geldende regels omtrent COVID) 

Voetbalervaring is niet nodig, iedereen is welkom, man of vrouw, met een normale 
mobiliteit, passend bij de leeftijd.
Voor meer informatie neem contact op met John Körver (secretaris) 06-23974020

Komt u  vrijblijvend een keertje meedoen? Gezellig!  

SV Wippolder / Sportpark Pauwmolen / Rijkstraatweg 9 / 2628 GZ / Delft 

Nostalgie of terug in de tijd
GONS*
Nee, GONS* is geen vervelend ge-
luid, maar een personeelsvereniging. 
Het is er niet zomaar één, maar een 
behoorlijke, namelijk die van de 
TNO-complexen. Deze bevonden 
zich eerst aan de Mijnbouwstraat, 
Julianalaan 134, in het hoofdgebouw 
van de TH (nu TU-Bouwkunde) en 
later in het complex TNO-Zuidpolder 
aan de Schoemakerstraat. En dat is 
nu ook weer verdwenen en daarvoor 
kwam in de plaats de nieuwbouwwijk 
Schoemakerplantage. 

Deze vereniging was zeer actief en 
had onderverenigingen, waaronder 
een toneelvereniging. Er werden veel 
activiteiten georganiseerd, zoals per-
soneelsfeesten in de Stadsdoelen, 
inmiddels vervangen door Theater de 
Veste.

Ook werd een periodiek uitgegeven. 
Maar er was ook een heuse sportvis-
vereniging welke geregeld wedstrij-
den organiseerde op de zaterdagen 
aan de Wijde A te Hoogmade; daar 

werden roeibootjes gehuurd en kon-
den de vissers een halve dag gaan vis-
sen. Wie de meeste vis, niet in aantal 
maar in totale lengte, had gevangen 
was de winnaar. Dit werd dan gevierd 
met een hapje en een drankje bij de 
verhuurder van de bootjes.

U ziet een voorbeeld op deze foto. Wie 
weet herkent u nog iemand of staat u 
er zelf nog op. 
Een aantal leden van deze visclub 
woonde hier in de Wippolder.

De vereniging GONS* is jaren geleden 
opgeheven omdat TNO te veel ver-
snipperd werd over meerdere gebou-
wen in en buiten Delft. Uiteindelijk 
is TNO voor een groot deel uit Delft 
vertrokken.

GONS* is de afkorting van 
Gezamenlijke Ontspanning Na 
Speurwerk.

Foto en tekst: Johan van den Berg
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Het Lelijke Eendje is een Zwaan geworden

Bericht uit de 
Vredeskerk

Als de Graankorrel niet in de aarde valt en sterft, weet u nog, het hele 
lijdensverhaal: 40 dagentijd, de intocht in Jeruzalem, Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag, De verrijzenis. De diepgang van het Paasmysterie. Het lijden en het 
sterven, maar vooral de opstanding. We herdenken niet maar gedenken wat er zo’n 
2000 jaar geleden is gebeurd.

Toekomst: Het testament wat Hij ons achterliet.

Heden: Mensen die kracht putten in wat wij geloven. Dat is wat wij die avonden 
zingend aan u willen meegeven.

We beginnen om 19.00 uur en het is op

ZONDAGAVOND 10 APRIL in de
H. ANTONIUS en CORNELISUSKERK in Den Hoorn

EN OP
WOENSDAGAVOND 13 APRIL in de

H. SACRAMENTSKERK (Vredeskerk)  Nassaulaan in Delft.

Zomaar een uur Graankorrel.  Het brood, de kruik met water, HET IS 
VOLBRACHT de Paaskaars, Licht! Licht alles wordt Licht!  MARIA BIJ HET GRAF, 
de vertwijfeling,  HIJ was er en HIJ was er niet, Het lied:  Zie de aarde wordt 
weer wakker en het U zij de glorie. De koorleden staan te springen om het weer 
te zingen. Nu u nog. Het is op een avond die niet stimulerend is, maar aan de 
diepgang van dit Paasoratorium verandert er niets.
Geloof, Hoop en Toekomst daar gaan wij voor. U ook????????  

Tot 10/ 13 april 2022
Ineke Willems en Sonja Nowee

Mijn lievelingsauto is de Eend. Ik 
weet niet precies waarom, maar 
één van de redenen is zeker dat ik 
in een 2CV (Deux Cheval-Vapeur, 
Twee Paardenkracht auto) niet 
wagenziek word. En het knorren 
van het motortje doet mij denken 
aan de oude tractor van mijn opa. 
Dat geeft mij een soort thuisgevoel. 
Maar vandaag ben ik er achter 

gekomen dat er nog een reden is. Een Eend rijdt niet 
echt hard. Met tegenwind kwam de onze niet boven 
de 70 kilometer per uur uit. En bij de stormen van de 
afgelopen maand zou hij amper 50 kilometer gehaald 
hebben, ben ik bang. Het is dus een trage auto. En dat 
ben ik in zeker opzicht ook. Traag. Dit stukje had ik al 
bijvoorbeeld een week geleden moeten inleveren. Ik 

kan ook heel snel zijn, maar in sommige dingen ben ik 
dat zeker niet. Misschien dat ik ook daarom wel een 
voorkeur heb voor de 2CV. 
 
Maar dat rechtvaardigt nog niet waarom ik dit in de 
Wippolderkrant schrijf. 
 
De Wippolder is lang een wijk geweest waar men 
in Delft een beetje op neerkeek. Er waren met Oud 
en Nieuw vaak relletjes, men verdiende minder dan 
in de rest van Delft, kortom het aloude liedje van 
neerbuigzaamheid van de rijkeren op de armeren. Dat 
is ook de Eend overkomen. Bij de presentatie in 1948 
op de autosalon in Parijs was hoon zijn deel. Nu is het 
één van de weinige auto’s van zijn generatie die je nog in 
Delft ziet staan en rondrijden. In de Wippolder rijdt een 
hele mooie dagelijks rond, en in de Buitenhof staan er 

zeker twee dagelijks te pronken op een parkeerterrein. 
En ik denk dat deze auto met zijn vernieuwingen en 
lichtgewicht – let op de vering! – menig auto in de 
energiecrisis zal verslaan.

Net als de Wippolder nu met alle wijken in Delft 
kan wedijveren. De laagbouw en de tuintjes, de 
gemoedelijke sfeer en de combinatie van woonwijk en 
universiteit maken dit een geweldige wijk. Niet dat er 
geen bedreigingen zijn. De hoogbouw rukt ook hier op, 
maar sinds ik een half jaar in een flat woon – helaas 
niet meer in de Wippolder – ervaar ik dat wonen in de 
hoogte ook zo zijn charmes heeft. Dus, als ik een leus 
voor de Wippolder mocht verzinnen dan is dat: 

Het Lelijke Eendje is een Zwaan geworden.
David Knibbe

De graankorrel

Dit had anders gekund
U herkent vast wel waar men deze overtollige spullen heeft achtergelaten. 
Moet dat eigenlijk zo? De gemeente Delft geeft de mogelijkheid om via het 
telefoonnummer 14015 een afspraak te maken en dan wordt het bij u thuis 
opgehaald.
U kunt ook via de digitale weg intypen “grofvuil Delft”. Dan vindt u de 
mogelijkheid om een afspraak te maken met Avalex en dan wordt het bij u thuis 
opgehaald. De kosten zijn laag, u betaalt daar niets voor. Probeer dit te doen, dan 
blijft de straat en de wijk schoon van grofvuil en de jeugd gaat er niet mee aan de 
haal. U wordt blij en uw medebewoners ook.

Foto en tekst: Johan van den Berg.

Wat wil jij leren in Delft?
Veel Delftenaren hebben problemen met lezen, schrijven, rekenen, computeren of 
omgaan met geldzaken. Zo ook Nicole en Leo.  Maar zij  hebben er iets aan gedaan! 
En nu willen zij anderen over de drempel helpen. Dat doen ze met posters en flyers. 
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De vorige opgave

In de vorige wijkkrant lieten wij u een deel van een beschildering zien aan een 
gebouw/pand. En onze vraag was: “Waar treft u deze aan en met welke naam?”
Deze keer waren er weinig personen die de moeite hebben genomen om op stap te 
gaan, om de oplossing aan ons te melden.
Uiteindelijk zijn er toch enkele juiste inzendingen gekomen. De heer L. Planken is 
als winnaar getrokken. Proficiat, u ontvangt uw waardebon z.s.m. thuis.

Hij trof deze beschildering aan tegenover de Teijnstraat in de wijk 
Schoemakerplantage. Het was inderdaad daar, het was geschilderd aan de zijkant 
van de daar aanwezige bedrijfsgebouwen. Helaas is deze schildering nu niet meer 
te zien, deze gebouwen zijn nu gesloopt om ruimte te maken voor de verdere 
uitbreiding van de nieuwbouw op de Schoemakerplantage.

De nieuwe opgave

Ook deze keer hebben wij gekozen voor de bijzondere bouw aan de huizen in 
een bepaalde straat. Onze vraag is: in welke straat treft u deze kleine erker aan 
en hoeveel zijn er daarvan te zien aan de huizen? Mogelijk ziet u ook bij welk 
huisnummer deze erker behoort? 
Pak wederom uw camera/telefoon, 
ga te voet of op de fiets, mogelijk 
ziet u vanuit uw eigen woning 
waar deze erkers zijn.
Mail uw oplossing uiterlijk 20 
mei 2022 naar ons mailadres 
wijkkrantwippolder@gmail.com of 
deponeer de 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 aan de Nassaulaan. Onze dank aan de COOP voor deze bijdrage.

Wij wensen u succes met uw zoekactie.

Redactie

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

Spreekwoord

Bron: Ed van Eeden en etymologiebank.nl.

Een poedel maken

Wie bij een kegelspel geen van de kegels 
heeft weten om te werpen maakt een 

‘poedel’, ‘misser’ of ‘blunder’. 
Poedel  is waarschijnlijk afgeleid 
van poedelen in de betekenis 

‘morsen, knoeien’. Het woord 
‘poedel’ is vooral nog bekend in de 
samenstelling ‘poedelprijs’: “kleine prijs 

voor degene met de meeste poedels of 
missers, met het laagste aantal punten”.

Gesneuveld
Door de storm in februari jl. zijn hier in de wijk ook verscheidende bomen het 
slachtoffer geworden van de windkrachten. U ziet op de foto’s: 
• Toegang naar de Schoemakerplantage / IJsmeestertunnel
• Rotterdamseweg 2X
• Muyskenlaan nabij het Zuidplantsoen 
In de wijk zijn nog meer takken van bomen het slachtoffer geworden, maar dat was te 
overzien.

Foto’s en tekst: Johan van den Berg.

Waarom is er betaald parkeren
ingevoerd? 
Beide foto’s zijn gemaakt op de hoek 
van de Prof. Krausstraat en de Prof. 
Henketstraat.

Deze zijn gemaakt op een vrijdagmiddag 
en deze situatie treft u ook nagenoeg 
aan in de avonduren. Dan staan er 
wel een paar auto’s. Dus met andere 

woorden: er is ruimte zat. Men kan 
de parkeervergunningen afschaffen, 
want het is de grootste onzin. Het nut 
is niet voor de bewoners, maar voor de 
gemeente Delft. Met andere woorden: 
Massa is Kassa!

Foto’s en tekst: Johan van den Berg.

Elke dinsdag en donderdag bij Pronk’s vis
aan de Nassaulaan tegeover de COOP:

drie lekkerbekjes voor € 6,00
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Word ook sponsor
en vind uw (bedrijfs)naam

volgende keer ook hiertussen !

Contact Nel Pelle - Plugge
030 - 6097317,

E-mail: nel.pelle@am.nl

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft

www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl

015 - 256 0589

Praktijk
Mw. M.M.A.L.P. van Miert
Dhr. G.J. Damen

Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Sponsoren van de wijkkrant

•Oproep•
Wekelijks lekker ontspannen en 
je geest leeg maken van de dagelijkse dingen ? 
Ga (weer) tafeltennis spelen!

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

je bent van harte welkom !
Wij maken gebruik van de sportzaal (no:1) van het Grotius 
College. Deze is aan de Juniusstraat achterzijde langs de 
Provincialeweg, ingang via de stalen trap.
Kijk voor nadere informatie op www.ttvdvc.nl of bel naar 06 53 69 34 92.

Tafeltennisvereniging DVC - dit jaar al meer dan 70 jaar sport en speelplezier

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

STUDIELAB015 

www.studielab015.nl
+31 (6) 2014 3162

info@studielab015.nl
Willem de Zwijgerstraat 1-3, Delft

sinds  1885

vers & dichtbij

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

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

Voor alle reparatie
en APK keuring

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

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

Kapsalon Gezellig Geknipt heeft 
wederom goed nieuws!
Zoals u wellicht weet heeft de kapsalon inmiddels meerdere gezellige, ervaren dames klaar 
staan die de klanten met liefde voorzien van een gezellig maar zeer vakkundig kapsel.
Ondanks dat de kapsalon het zwaar had door opnieuw een onverwachte lockdown in de 
drukste periode van het jaar groeit de kapsalon nog steeds.

Per 1 maart komt er daarom een nieuwe kapster in het gezellige team! 

Nita woont zelf ook in de Wippolder. Hiervoor is zij jaren werkzaam geweest bij een 
kapsalon in het Voorhof. Zij is dus niet nieuw in het vak en heeft na de kappersopleiding 
vele cursussen en trainingen gevolgd. Zij neemt dus de nodige ervaring mee. 
Toch zal zij, om bij Kapsalon Gezellig Geknipt volledig tot haar recht te komen, opnieuw 
haar kennis gaan verbreden zodat zij net als de andere kapsters in de salon een expert 
wordt op het gebied van hoofdhuidverzorging. Met deze vakkennis kunnen de kapsters van 
kapsalon Gezellig Geknipt namelijk nog meer voor de klant betekenen. Zo helpen zij graag 
bij het voorkomen maar zeker ook bij het verbeteren of zelfs verdwijnen van haar en/of 
hoofdhuidproblemen zoals haaruitval door o.a hormonale problemen en chemo, maar ook 
bij psoriasis, een vette of juiste zeer droge hoofdhuid of haarbreuk. 
Zit je zelf met je handen in het haar door haar of hoofdhuidproblemen? Ga dan zeker eens 
langs voor informatie!

Kapsalon Gezellig Geknipt vind je op de Professor Krausstraat 84, ter hoogte van het 
bruggetje in het midden van de Koningin Emmalaan.

Een afspraak maak je online op www.gezelliggeknipt.nl of telefonisch 0152560589

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

Fysiotherapie Delft-Oost
Nassaulaan 177, 2628 GG Delft

Tel: 015-2620952 

info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

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

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

Slijterij en 
Wijnhandel 
De Wijnstok

Yvette van Zon
Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍؍؍

015 - 380 76 50
Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

Ook voor:

PRONK'S
                  by NaatVIS    

1975

Nassaulaan 18a
2628 GH  DELFT.
Bestellingen:
06 - 19 20 28 77.
Ook via Uber kunt u bestellen. 
Open: Di-Vr 10.30 - 18.00 uur.


