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In de wijkkrant van maart jl. lieten wij u uitgebreid zien wat er gaande was tussen
de Schoemakerstraat, Zuidplantsoen en Muyskenlaan naast begraafplaats Jaffa.
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Nu, drie maanden verder, is de klus geklaard en het resultaat is heel netjes geworden, zeker nu ook de bomen en planten in blad staan. Maar helaas vonden onverlaten het nodig om de aangebrachte prullenbakken uit de grond te rukken en voor
oud vuil achter te laten. Wat is hier het nut van?
Foto’s en tekst: J.A. van den Berg

Redactioneel

Beste Wippolderbewoners en
lezers van de wijkkrant Wippolder
Als redactie heb je wel eens de neiging
om de pen te pakken en je persoonlijke
mening te geven. Dat is niet handig, wij
proberen dan ook de algemene mening
zo goed mogelijk weer te geven.
Een punt van aandacht is toch wel het
functioneren van de gemeente Delft en
met name het college. We zien allerlei
problemen ontstaan, van groot tot
klein. Denk hierbij aan de financiële
consequenties van de Spoorzone en
Harnaschpolder tot aan het parkeren
op het Zuidplantsoen, vergunning
verlening aan de Buccaneer, bouw
Sebastiaansbrug, intrekken subsidies
van diverse sportverenigingen tot het
verwijderen van een voetbalclub.
Zo kan je nog wel even doorgaan.

Wat is er toch aan de hand? Ja, dat
weten we inmiddels wel: een gigantisch
financieel probleem. In zo’n situatie
ligt er juist een kans om te laten zien
wat de kwaliteiten zijn van de mensen
die aan het roer staan. Helaas, in Delft
wordt getoond hoe het juist niet moet,
slechte besluiten, slecht communiceren,
en vooral slecht luisteren. Vooral
dat laatste is nodig om te kunnen
concluderen dat het besluit juist of
onjuist wordt genomen.
Als je de raads- en commissievergaderingen volgt zie je dat
wethouders in staat zijn om hun poot
stijf te houden en na goed gefundeerde
adviezen van insprekers en raadsleden
toch nog in staat zijn uit te spreken dat

de kans groot is dat men voor de huidige
(ongewenste) situatie kiest.
Dat is slecht leiderschap en duidt op,
plat gezegd: “je mag wel wat zeggen,
maar ik doe toch wat ik wil.”
Je begrijpt dat niet. Het lijkt hierdoor
een korte termijn oplossing met
mogelijk slechte commerciële gevolgen.
We moeten met elkaar zorgen dat Delft
beter op de kaart komt, meer toeristen.
Zonde van de inspanningen van de
bedrijven die er alles aan doen om
vanuit hun positie de toerist aan te
trekken. Slechte infrastructuur nu en in
de toekomst draagt hier niet aan bij.
Dames en heren bestuurders: dit kan
beter.
Redactie wijkkrant Wippolder

wijkkrantwippolder@gmail.com

Prometheus

Wat een goedkope oplossing

Het blote mannenbeeld dat Prometheus voorstelde, heeft van 1953 t/m 2007
gestaan voor het gebouw van de TH - nu TU - aan de Julianalaan 134. Het
gebouw op de Julianalaan 134 is leeggekomen in 2007 en men had het plan daar
appartementen van te maken. Door de crisis in de bouw lukte het echter niet om de
bouw vlot te trekken en het gebouw bleef leeg staan.

De nieuwe editie van de flyer ‘Dit geld(t) voor U’ is uit.

Met regelingen en vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen.
De editie 2016 heeft een paarse voorkant met een gele stip.
Alle inwoners met een laag inkomen profiteren hiervan. De regelingen en
vergoedingen zijn er niet alleen voor inwoners met een bijstandsuitkering
of een AOW-uitkering, maar ook voor inwoners die werken en een laag
inkomen hebben. Afhankelijk van de persoonlijke situatie hebben zij recht op
vergoedingen. Het loont de moeite: er kunnen honderden euro’s per jaar mee
bespaard worden.

Noodzaak
De meeste regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente vallen onder de
bijzondere bijstand. Ze zijn niet bedoeld voor gewone kosten, zoals eten, kleding
of het betalen van de huur. Inwoners kunnen bijzondere bijstand krijgen voor
bijzondere noodzakelijke kosten die zij zelf niet kunnen betalen. Denk aan de
kosten voor rechtsbijstand of kosten voor vervanging van huisraad. De gemeente
bepaalt per persoon of er sprake is van noodzaak, en welk bedrag de gemeente
bijdraagt in de kosten.

Toen, in de nacht van 10 op 11 januari
2012 is het voor de TU en Wippolder zo
markante beeld gestolen en verdwenen.
Onlangs, op 8 januari 2016, is er
een moderne versie voor in de plaats
gekomen. Maar wat een goedkope
oplossing is dit geworden! En waarom?
Tegenwoordig wordt er zoveel gedaan
om geld in te zamelen voor allerlei
doelen en instellingen. Had er voor dit
typisch Delftse beeld via crowdfunding
geen geld kunnen worden ingezameld
om een echte replica te laten maken?
Wie weet zal iemand ooit deze stap
durven nemen, zodat onze blote man
weer terug zal komen.

Flyer bestellen, afhalen of downloaden
De flyer is op te halen bij het Klant Contact Centrum (KCC) aan de Phoenixstraat
16 en binnenkort te vinden in wijkcentra, of te downloaden en te bestellen via de
website delft.nl/geldvooru
vervangen of te solderen of schoon te
maken. Voor de doorsnee burger is dit
niet te doen. Hier is zo veel kennis van
deskundigen dat het bijna altijd lukt. De
score ligt op zeker 60%.

Foto’s en tekst: J.A. van den Berg

Repair Café & Science Centre
hebben samen toekomst
Wat was dat smullen.!!! Het is zaterdagmorgen en ik had me voorgenomen het Repair
Café te bezoeken en iets voor de wijkkrant te schrijven. Het is prachtig weer en via de
berichtgeving was gemeld dat “tuingereedschap” een speerpunt zou zijn.

Dat ik op het verkeerde been stond werd
me snel duidelijk. “Het is druk” zei ik
tegen een gastvrouw die de mensen
stond in te schrijven.”Nee mijnheer,
dit vinden wij niet druk”. Oh, dan
staat mij nog wel meer te wachten aan
verrassingen vermoed ik.

Honderden euro’s besparen

Informatie over schulden en hulp voor mantelzorgers
Een kleine greep uit het aanbod uit de flyer: nieuw in deze editie is dat er
veel informatie is voor inwoners met schulden. Daarnaast is er ook een
aantrekkelijk aanbod voor mantelzorgers die huishoudelijke hulp nodig hebben.
Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is er meer dan € 999,- aan
voordelen beschikbaar. Verder is er de AV-Delft, een extra uitbreiding van de
zorgverzekering. Deze vergoedt bijna alle zorgkosten.

Op 13 mei 2008 brak er brand uit in
het gebouw voor Bouwkunde aan de
Berlageweg. Dit was de redding van het
prachtige gebouw; de TU had ruimte
nodig en kon de Julianalaan 134 gaan
gebruiken voor Bouwkunde. Het beeld
van Prometheus kwam niet meer terug
aan de Julianalaan, maar kreeg in juni
2009 een fraaie plek in het Mekelpark.

Ik werd direct al verrast door het
aantal mensen dat bij de receptie stond
te wachten om zich aan te melden.
Mensen met een heggeschaar, hoge
drukreiniger, maaier maar ook met
huishoudapparatuur als magnetron en
cd speler.
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Ik werd ontvangen door Robbert
Bloemberg die mij rondleidde en
zeer enthousiast informeerde wat er
allemaal gebeurde. Veel tafels , veel
mensen en iedereen even enthousiast.
Er komt iets tot stand. Je mag
niet vergeten dat de doelstelling/
uitgangssituatie is het sparen van het
milieu. En dat gebeurt, en hoe...
Wat is de praktijk: electrisch apparaat
kapot? Gooi maar weg, koop een
nieuwe. Niet doen, hier in het Repair
Café zie je dat zo’n apparaat gerepareerd
wordt door eenvoudig een onderdeel te

Uiteraard is de student niet weg te
denken in het Repair Café. Zo maakte
ik kennis met 3D printen. Het is
voorstelbaar dat binnen afzienbare tijd
onderdelen voor apparaten hier uit de
printer komen. Zo ziet u op de foto wel
vier 3d printers met de student die met
uitdagingen bezig is. Ook hier werd mij
keurig uitgelegd hoe een en ander werkt
en wat de toekomst is.
Wist u dat er wereldwijd wel 1000
Repair Café’s zijn, dat zij samen
200.000 kilo CO2 uitstoot besparen en
er inmiddels meerdere vluchtelingen
zijn die als vrijwilliger werken?
Inmiddels werd er overal gewerkt en
iets tot stand gebracht. Kleding? Maak
je geen zorg, moet er iets van kleding
gerepareerd of gecorrigeerd worden, er
zijn dames met ruime kennis om u bij te
staan. Je wordt hier ook nog wijzer van.

Graag wil ik dan ook iedereen
uitnodigen eens langs te gaan bij het
Repair Café en/of Science Centre. Daar
is wat te beleven.
Ik wil hier eigenlijk niet meer weg.

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

Tekst en foto’s Wim Bloom

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Kaakfysiotherapie
bij reaXion Fysiotherapie

Het aanzien van de straat

Fysiotherapie Sportfysiotherapie Manuele therapie

Knarst u met uw tanden of heeft u regelmatig last van uw nek, schouder of hoofd?
Kaakfysiotherapie, ook wel cranio mandibulaire fysiotherapie genoemd, helpt bij
gezondheidsproblemen rondom het hoofd, schouders en nek.
Het kaakgewricht is één van de belangrijkste
gewrichten in ons lichaam. We gebruiken het
intensief. De kaakspieren zorgen ervoor dat we
kunnen bijten, slikken en kauwen, maar ook
spreken, zingen, blazen, geeuwen, lachen en
zoenen.
Spieren en gewrichten die niet goed
functioneren kunnen last veroorzaken. De
klachten die het meest voorkomen zijn pijnlijke
of vermoeide kauwspieren, een knappende
kaak, een beperkte mondopening, oorpijn,
hoofdpijn en/of nekpijn.
Herkent u een of meerdere van deze symptomen, dan is de kans groot dat u last
heeft van kaakproblemen. Deze problemen kunnen heel goed verholpen worden
door de kaakfysiotherapeut.

In de wijkkrant van maart jl. toonden wij u een aantal foto’s waarop te zien was
dat meerdere bewoners uit de wijk het niet serieus namen met het aanzien van de
straat.
Nu, drie maanden later, is dit aanzien weinig verbeterd. Maar wat zou het mooi zijn
als de plekken waar nu de containers staan, veranderd waren in leuke plekjes met
mooie planten en struiken.
Zet de containers daarom achter uw huis tegen de schuur aan. Dit went snel en u zal
ondervinden dat dit het straatbeeld ten goede komt.
Kunnen wij in de krant van september containervrije straten laten zien?
Foto’s en tekst: J.A. van den Berg

Bij reaXion fysiotherapie op de Nassaulaan is Jordy Pos gespecialiseerd in
kaakfysiotherapie. Bij hem bent u aan het juiste adres om uw klachten te laten
beoordelen en te laten verhelpen.
Bel 015-7009731 of kijk op www.reaxion.nl voor een afspraak.
reaXion Fysiotherapie
Nassaulaan 2A
Tel. 015 - 7009731

Update stand Wijkkrant-budget
In de afgelopen maanden hebben wij u gevraagd om een financiële bijdrage voor het
behouden van Wijkkrant in 2016. Daar is door een groot aantal lezers gehoor aan
gegeven en ook het aantal sponsoren is uitgebreid.
Dat heeft als resultaat het volgende opgeleverd:
Voor 2016 hebben wij een totaalbedrag nodig van		
€ 6.326,50
Op dit moment - begin juni 2016 - is het banksaldo		
€ 6.251,65
Dat betekent dat er voor 2016 nog een tekort is van 		
€ 74,85
		========
Mogen wij daarom nog één keer een oproep doen aan onze lezers om een bedrag
naar draagkracht te storten op de bankrekening van de wijkkrant? In ruil ontvangt
u iedere drie maanden 16 bladzijden met informatie over uw wijk.
Alles wat boven het streefbedrag ontvangen wordt, reserveren wij voor de
krant van 2017

U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer:
NL67 INGB 0006 50 67 38 t.n.v. wijkkrant Wippolder.
Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage.
Wij informeren u in de krant van september 2016 weer hoe de stand van zaken is.
Namens de redactie: Johan van den Berg

Expeditie Plukkebol
de leukste zomervakantie
van Delft en omstreken!
Vanaf maandag 11 juli is het weer
zover: ze s wek en lang Ex pedit ie
Plukkebol, de leukste zomervakantie
van Delft en omstreken! Het belooft
ook dit jaar weer een avontuurlijk programma te worden boordevol stoere
uitstapjes, sportieve activiteiten, creatieve workshops én het Plukkebol
Zomerkamp!
Elke schoolvakantie biedt de buitenschoolse opvang van Plukkebol een extra leuk activiteitenprogramma. In de
zomervakantie doen we hier nog een
schepje bovenop.
Tijdens een gezellige zomer BBQ voor
alle bso-ers en hun ouders wordt de
start van de vakantie ludiek gevierd
en het programma van Ex peditie
Plukkebol bekend gemaakt.

Over Plukkebol kinderopvang
Plukkebol is een organisatie voor kinderopvang met 3 gunstig gelegen locaties in Delft (vlak nabij het Centraal
Station en in de TU wijk).
Het aanbod richt zich op kinderen van
0 t/m 12 jaar. Al bijna 30 jaar staat
Plukkebol in de stad bekend als een
solide familiebedrijf dat hoogwaardige
kwaliteit levert.
Surf voor meer informatie naar www.
plukkebol.nl of neem contact met ons
op via 015-2570604

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Muziekworkshops bij Zo Kinderopvang
Ontwikkelen doen we bij Zo Kinderopvang spelenderwijs.
In september starten we bij Zo aan de Julianalaan
bijvoorbeeld met leuke muziek workshops. Door te spelen
met verschillende muzieksoorten en instrumenten ontdekt
een kind allerlei nieuwe dingen.
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Oproep voor Aanschuivers

SCHUIF ‘NS AAN

EEN GEZAMENLIJKE MAALTIJD
elke 14 dagen op donderdag 17.00 uur

Muziek maken maakt uw kind
slimmer. En, het heeft ook nog
een positieve invloed op de
gemoedstoestand. Graag geven we de
kinderen uit de wijk de gelegenheid
om te genieten van deze fantastische
workshops.

Na de verbouwing zijn we op 21 april 2016 weer gestart met Schuif ‘ns aan
in Onder de Schie, adres Rotterdamseweg, 51A, Buurthuis BUUF Onder de Schie,
Schuif ‘ns aan is een gezamenlijke maaltijd met voor-, hoofd- en nagerecht.
De maaltijd kost € 5.00 per persoon.

Vindt u het ook leuk om uw kind (2-4 jaar) op een speelse manier kennis te laten
maken met muziek, meld u dan alvast aan op julianalaan@zokinderopvang.nl
Kleding- en speelgoedbeurs
In oktober/november organiseren we een gezellige kleding- en speelgoedbeurs.
U kunt uw goederen ruilen, kopen en verkopen! Een perfect moment om kennis
te maken met uw buren en de dagopvang bij Zo aan de Julianalaan. Like onze
facebookpagina om op de hoogte te blijven www.facebook.com/zoaandejulianalaan.

Kom eens langs bij Schuif ‘ns Aan op 16 juni !
Voor meer informatie
bel 06 22513362
of stuur een mail
naar lieverlee@casema.nl

“Fietsgroep Delft
Natuurlijk Genieten”
bestaat 5 jaar
Daarom organiseert zij van maandag 18 t/m woensdag 20 juli 2016

“de Open Delftse Fiets 3Daagse”

Een oergezellig fiets evenement waarbij het genieten van het fietsen en de natuur
voorop staat. Dus geen racefietsen maar op uw stads- of hybride fiets
kunt u in een ontspannen en rustig tempo volop genieten.

Botanische Tuin TU Delft
MuseumShop bestaat tien jaar
Woensdag 11 mei jl. was er veel te doen bij de MuseumShop van de Botanische
tuin vanwege de viering van hun tienjarig bestaan. Bij deze viering waren burgemeester Bas Verkerk en voormalige rector magnificus Prof. Jacob Fokkema als
eregasten uitgenodigd. Daarnaast ontving men een dertigtal enthousiaste vrijwilligers.
De muziek werd verzorgd door zangeres Paula Devilee en chef Yuri Verbeek had
heerlijke hapjes met eetbare bloemen klaargemaakt. Acteur/Verteller Piet van der
Pas nam de genodigden mee in een beeldende boswandeling waarin dieren een
hoofdrol speelden.
Er werden boeketten bloemen uitgedeeld en lovende woorden gesproken. Met nadruk werd verteld dat de verkoopopbrengst in de MuseumShop is bestemd voor
het samenstellen van educatieve natuurprogramma’s voor schoolkinderen.
Wilt u meer weten kijk dan op de website: www.botanischetuin.tudelft.nl
Tekst: J.A. van den Berg via de plaatselijke media
ACTIVITEITEN IN 2016
Opening keramiek tentoonstelling
Monumenten weekend
Plantenruilbeurs
Wetenschapsdag
Halloween
Lezing: Extremer klimaat en Planten reacties
Kerst Event

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

TENTOONSTELLINGEN:
Japan: Groene weelde uit Japan
29 mei –23 oktober
Kerade in de Mix: keramiek
19 juni –23 oktober
Professionele Beeldententoonstelling: ‘Balancing on borders’ 4 juni – 23 oktober

Er zijn voor alle 3 de dagen fantastisch
mooie fietstochten uitgestippeld door de
mooie natuur van de Randstad.
Is dat er dan nog? Ja, u zal versteld staan,
ondanks het uitbreiden van de steden
in de Randstad, is er gelukkig nog veel
natuurschoon over om van te genieten.
De af te leggen afstanden per dag zijn
ongeveer 35 km.
De Open Delftse Fiets 3Daagse is vooral
een gezellig evenement voor het hele
gezin, en ook niet-leden zijn deze drie
dagen van harte welkom.
Ontspanning is gegarandeerd, want
u hoeft niet zelf de route vanaf een
papiertje te lezen. Er wordt elke dag
om 10.30 uur precies gestart met de
hele groep deelnemers, voorop rijdt een
groepsleider die de route helemaal kent.
Er gaan ook begeleiders mee om de groep
door het verkeer te loodsen en er is een
sluitpost. Deze sluitpost staat in directe
verbinding met de groepsleider.
Al deze CREW-leden zijn te herkennen aan
de speciale kleding. Deze kleding mocht de
Vereniging ontvangen van haar sponsor
Paul Karlas Fietsen, Bartokpad 4 Delft.
De snelheid waarmee we zullen fietsen is
ongeveer 15 km/u, want we willen u allen
laten genieten.
Om de 10 km is er een korte drinkpauze.
Omstreeks 12.00 uur zullen we dan bij
de locatie aankomen waar koffie en wat
anders genuttigd kan worden.

Samenvatting
Start: elke dag om 10.30 uur.
Locatie: De Colignystraat 55 te Delft.
Kosten: € 5,= per persoon.
- Hiervoorontvangtudedeelnemerskaart
welke bij start en finish dient te worden
afgestempeld. Iedere deelnemer met
een volle stempelkaart ontvangt een
herinneringsmedaille.
- Ook krijgt u het mooie 3Daagse T-shirt.
Voor de veiligheid van de groep in
het verkeer is het verplicht dit T-shirt
tijdens de 3Daagse te dragen. Na afloop
van de 3Daagse mag u het T-shirt
houden.
Inschrijven: u kunt vanaf nu inschrijven
via onze site www.fietsgroepdelft.nl/
inschrijven, of maak een afspraak om
langs te komen bij het secretariaat. Na
betaling bent u definitief ingeschreven.
U kunt ook nog op maandag 18 juli, de
eerste dag van de 3Daagse inschrijven,
tussen 09.00 uur en 10.00 uur.
NB na 10.00 uur sluit de inschrijving.
Op het secretariaat is koffie of thee te
verkrijgen voor € 1,- per kopje.
Adres van het secretariaat:
de Colignystraat 55
2628 HB Delft
Tel.: 015 - 88 93 0 63
Mob.: 06 - 13 59 39 20
E-mail: info@fietsgroepdelft.nl

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Pagina 5

De Wippolder-dokter

door: Dr. G. Damen

Het einde
Het spreekt voor zich dat we iedereen een lang en gezond leven toewensen. Maar aan alles komt uiteindelijk toch een eind. Heeft u daar
al eens over nagedacht? Het is misschien niet zo’n heel gezellig onderwerp, maar wel belangrijk.
Wilt u bijvoorbeeld gereanimeerd worden? Kent u uw kansen op aanvaardbaar
of goed herstel na een reanimatie? Wat moet er gebeuren als u dan “een kasplant” blijft? Wie mag dan voor u beslissingen nemen? Stel dat u ernstig ziek
wordt en er is geen genezing meer mogelijk. Wat wilt u dan wel en wat juist niet,
als het einde van uw leven in zicht komt? Weten uw naasten wat uw wensen
zijn? Heeft u iemand aangewezen die voor u mag beslissen als u dat zelf niet
meer kan?

Het is belangrijk dat zij uw wensen kennen. Bijvoorbeeld om beslissingen voor u
te kunnen nemen en uw situatie te kunnen behartigen als u dat op dat moment
bijvoorbeeld zelf misschien niet meer
kan.

Misschien heeft u een ziekbed van dichtbij meegemaakt. Denk eens na over zaken die u op voorhand al zorgen baren of beangstigen. Het hebben van pijn of
benauwdheid, bijvoorbeeld. Of het verlies van zelfstandigheid. Wat wilt u, als u
bijvoorbeeld dement wordt? Is het voor u belangrijk om zelf te kunnen en willen
beslissen over uw dood, hoe denkt u dan bijvoorbeeld over euthanasie of palliatieve sedatie. En - ook belangrijk - hoe denkt uw huisarts daarover?

Wat ook heel zinvol is, om een wilsverklaring op te stellen en een kopie te geven
aan uw vertegenwoordiger, uw kinderen en de huisarts. Uiteraard kunt u uw
wensen op papier altijd weer aanpassen, als u deze later in uw leven nog bijstelt.
En kent u de wensen van uw ouders of naasten? Praat er ook met hen eens over.

Een hele hoop vragen. Heeft u uw antwoorden allemaal vastgelegd?
Zo niet, dan raden we aan daarover te lezen en vooral over na te denken. Ook al
is dit - hopelijk - nog lang niet aan de orde. Bespreek uw wensen en ideeën eerst
eens met uw partner en uw naaste familie.

Voortvarendheid, schoonheid
en aanbod
Dit keer wilde ik eens de nadruk leggen op wat er goed is in onze wijk. Drie dingen
vallen dan op: de voortvarendheid waarmee bouwprojecten ter hand worden/
zijn genomen, de vele natuur en fraaie gevels in de wijk en ten derde het ruime
cursusaanbod bij buurthuizen.
Wat betreft bouwprojecten kunnen als voorbeelden gelden; Technopolis, TU,
bouwwerken van DUWO, particuliere bouwprojecten, In Holland, de Haagsche
Hogeschool, de spoortunnel en de Schoemaker Plantage. Met name DUWO heeft
de afgelopen jaren de wijk een ander gezicht gegeven met alle, inmiddels afgeronde,
bouwactiviteiten.
Andere bouwactiviteiten, waar in deze krant ruim aandacht aan is geschonken,
betreffen het Mijnbouwplein, de Michiel de Ruyterweg, Stieltjesweg,
Rotterdamseweg, Korvezeestraat, Leeghwaterstraat, Balthasar van der Polweg,
Julianalaan en Kanaalweg.
Het tweede punt betreft schoonheid. De wijk is vol fraaie parken, lanen met veel
groen of gebouwen en huizen met mooie gevels. Er is de afgelopen jaren veel
groen gekapt maar ook weer herplant. Verschil is er wel: de kastanjebomen aan
de Michiel de Ruyterweg bijvoorbeeld waren duidelijk zichtbaar, terwijl de nieuwe
bomen jong, van een ander soort en minder zichtbaar zijn. Het gebied naast de
Botanische Tuin, bij de Prof. Schoemaker Plantage - Kanaalweg, wordt verfraaid.
En wat dacht u van de opknapbeurt van het park naast Jaffa? Dat is toch ook een
hele verbetering te noemen.
Het laatste punt waar ik de schijnwerper op wil zetten is het ruime cursusaanbod
in de wijk. Met twee buurthuizen en Lijm en Cultuur is er hier veel te doen.
Kwaliteit en prijs zijn gunstig: de eerste is hoog, de tweede laag. Door een cursus te
volgen komt men onder gelijkgestemde mensen, wat kan resulteren in het opheffen
van eenzaamheid en zelfs nieuwe vriendschappen. Bij Lijm en Cultuur zijn ook
voorstellingen die de moeite van een bezoekje meer dan waard zijn. Nu, op de rand
van de zomer, zal het cursusaanbod wel wat minder zijn, omdat velen op vakantie
gaan.
Mocht u ook op vakantie gaan, binnen of buiten Nederland, geniet ervan en neem
vooral deze Wijkkrant mee. Dan heeft u nog wat te lezen onderweg over thuis!
Fijne vakantie en gezond weer terug.
Tekst: A. Letterman

En maak een afspraak met uw huisarts.
In een gesprek komen een aantal zaken aan de orde: uiteraard uw ideeën en wensen, uitleg over de medische behandelingen en mogelijkheden en uw huisarts zal
het gesprek vastleggen in uw medisch dossier.
Maar niet elke arts kan een verzoek om euthanasie inwilligen en heeft daar zijn
eigen redenen voor. Het is in uw belang om dit op voorhand met uw arts te bespreken, zodat u weet waar u te zijner tijd op mag rekenen.

Meer weten?
Een hele handige website vindt u hier:
www.thuisarts.nl/levenseinde, met een overzicht
van relevante onderwerpen.
Ga naar www.nvve.nl waar u formulieren
aantreft voor het bestellen van wilsbeschikkingen.

Kunst op de muur
Schieweg hoek Abtswoudseweg
Ziehier het kunstige schilderwerk op de muur van dit pand.
Het is behoorlijk groot, de kleur is rood
maar dat kunnen wij u hier met deze foto
niet laten zien.
Mocht u die kant uitgaan, dan kunt u het
zelf bewonderen.
Foto en tekst: J.A. van den Berg.

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

Oproep aan moeders
uit de Wippolder!
Moeders uit de Wippolder (postcode 2628) zijn van harte welkom op de donderdagen
bij de bijeenkomsten voor moeders!
De moedergroep wordt georganiseerd door Humanitas Delft en heeft als doel om
moeders elkaar te laten ontmoeten. Je kunt met elkaar praten en tips uitwisselen
over de opvoeding, het gedrag van kinderen van 0 tot 20 jaar en alles wat daarmee te
maken heeft. Denk aan spelen, school, puberteit, gezondheid, cultuur, toekomst, enz.
De moedergroep uit de Wippolder komt bijeen op de donderdagen van 9.00 tot
11.00 uur aan de Nassaulaan 23, 2de etage.
Geïnteresseerde moeders kunnen zich aanmelden bij Ina Gebuijs.
Bel/sms naar 06 06 124 61 090 of mail naar i.gebuijs@humanitas.nl.
Deelname is gratis. Koffie en thee staan klaar!

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

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

B

A

Zicht naar de Nieuwelaan
Foto C. De bouw vordert en de
bouwsteigers zijn deels al verdwenen.
De bomen vol in het blad belemmeren
het verdere zicht maar dit geeft wel een
juist beeld wat het verschil is tussen
het voormalige arbeidsbureau en deze
appartementen.

C

Prof. Telderslaan / Jan de Oudeweg
Foto’s A en B. De bouwsteigers zijn weer verdwenen en de werkzaamheden worden
nu in de huizen zelf verder afgerond.

E

D

Rotterdamseweg
Foto F. Braakliggend terrein naast de
Kruithuisweg en tussen de Ruivenstraat
wordt weer bedrijfsunits aangeboden.
Daar is niets mis mee, alleen zijn er al
zoveel bedrijfsruimten die leeg staan en
te huur of te koop worden aangeboden,
zoals bijvoorbeeld op de Rotterdamseweg
tegenover het gebouw van Radex.

F

Kanaalweg
Foto’s D en E. Bij de bouw van het International Student House was drie maanden
geleden nog alleen de fundering zichtbaar, maar nu schiet de bouw de grond uit.
Inmiddels is bouwlaag vijf al bereikt.

J

I
H

G

Cyclotronweg
Foto’s G en H. Ook hier ziet u dat de helft nog te koop staat. Zou het niet beter zijn
om goedkope sociale huurwoningen te bouwen i.p.v. al die bedrijfsunits?

K

L

Protonenkliniek
Foto K. Nu drie maanden verder ziet
u de omvang van deze kliniek. Het is
lastig om het gebouw duidelijk op de
foto te krijgen, aangezien het terrein
bijna hermetisch is afgesloten en de
controle zeer streng is met camera’s en
persoonlijke controle. In 2017 zou het
gebouw operationeel klaar zijn.

Yes
Foto L. De nieuwbouw van Yes is
bijna afgerond en doet gezelliger
aan dan het grauwe Yes-gebouw dat
erachter staat. Nu is er nog aardig
wat ongebruikt terrein met veel gras.
Er worden schapen ingezet om de
grasmaaier buiten schot te laten.

Technopolis
Foto I. Hier ziet u het gebouw van TNW (Technisch Natuurwetenschappen)
gefotografeerd vanaf de Kluyverweg.
Foto J. Dit is ook het gebouw voor TNW, gezien vanaf de Heertjeslaan, die t.z.t.
een mooie laan zal zijn met bomen aan weerszijde. Het gebouw van TNW zou in de
zomer in gebruik genomen worden, maar er zijn al activiteiten in het gebouw. De
geplande opening zal dan wel de officiële opening zijn.

M

N

Voormalig TNO Zuidpolder terrein,
nu Professor Schoemakerplantage
(De Plantage).
Foto M. Er zijn al delen van het terrein
voorzien van zandlichamen om daar de
toegangswegen te maken voor de a.s.
bouw van de eerste 26 woningen in de
Klinkerbuurt.

Spoortunnel
Foto P. Hier ziet u de tunnelbak (EURO’SSLEUF)
richting Delft centrum die wederom het budget ver te
boven gaat en de nodige kosten voor de bewoners van
Delft met zich meebrengen.

P

Foto Q. Hier ziet u de tunnel die richting Rotterdam
bovengronds gaat komen.

Stieltjesweg
Foto’s N en O tonen de vorderingen
van de in aanbouw zijnde 655
wooneenheden. De oplevering staat
gepland in augustus 2017.

O
Q

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Kampioen Wippolder 1 speelt
volgend seizoen in de 2e klasse!
De nummer één van de 3e klasse B is
bekend. Met een welverdiende overwinning wint Wippolder de uitwedstrijd bij DHL met 0-3. Het pakt drie
belangrijke punten en hierdoor is het
voor Den Hoorn niet meer mogelijk om
Wippolder nog in te halen. Zondag 8
mei 2016 gaat bij SV Wippolder de boeken in dat het kampioen is geworden.
Voor het eerst in de Wippolder geschiedenis voetbalt het eerste team komend
seizoen in de 2e klasse.
Het team onder leiding van Marcel de
Letter was goed gemotiveerd. De supporters waren in groten getale naar
DHL gekomen. Het weer was ideaal.
Alle ingrediënten om deze speeldag tot
een historisch succes te maken waren
aanwezig.
Kampioenschap
De overwinning ontstond omdat er echt
als team werd gevoetbald en gevochten.
Een mooie diepe bal op Sven Paternot
die op kracht en snelheid zijn man uitspeelde, de bal perfect voorgaf op Mike
Mesker, die de bal in het doel kopte
0-1. Hij maakte later in de eerste helft
ook nog de 0-2, weer op aangeven van
Sven Paternot. In de tweede helft bleef

Wippolder fanatiek doorspelen om het
kampioenschap veilig te stellen. Op het
naastgelegen veld van Concordia kon
Den Hoorn niet scoren en ging daarom
met slechts één punt naar huis. Sven
Paternot zorgde in de tweede helft voor
nog meer spektakel en maakte de derde
treffer 0-3. Daarmee was het kampioenschap meer dan veilig gesteld en kon
het feest voor Wippolder beginnen.
Feest
Na het laatste f luitsignaal barstte
het feest vast los. Namens de KNVBvertegenwoordiger ontvingen alle spelers, trainers en technische staf uit
handen van voorzitter Ton Maas en bestuurslid Walter van Geenen een welverdiende medaille. Daarna spoedde
iedereen zich naar het eigen sportpark
Pauwmolen waar de kantine met DJ al
in gereedheid gebracht was. Het team
en de rest van Wippolder kon zich helemaal storten in het feestgedruis dat
inmiddels was losgebarsten. Het bleef
die avond nog lang onrustig en gezellig
op het sportpark!

Geef uw kind een topvakantie

Spannende Voetbaldagen bij SV Wippolder
Drie dagen voetballen, dolle pret en (nieuwe) voetbalvrienden maken, dat zijn de
Clubvoetbaldagen bij SV Wippolder! Iedere dag op en top genieten met nieuwe
oefeningen, trucjes, lekkere lunch, gave animatie en een te gekke voetbaloutfit.
De Clubvoetbaldagen vinden plaats op 17, 18 en 19 augustus 2016.
De hele dag lekker voetballen maar wel thuis slapen
Je bent al vanaf 9.00 welkom bij SV Wippolder om te genieten van alle leuke en
spannende activiteiten. Ook ideaal voor (drukke) ouders dus. ’s Avonds slaap je
in je eigen bed zodat je weer helemaal scherp bent voor de volgende dag. Bekijk al
het leuks op: www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-SV Wippolder/
Schrijf je snel in want er is beperkt plek
Uit vorige jaren is gebleken dat deze dagen razend populair zijn en daardoor snel
gevuld. Inschrijven kan alleen (of met je teamgenoten!) via www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-SV Wippolder/. SV Wippolder organiseert dit drie daagse
voetbalfeest voor alle voetballers van 6 t/m 13 jaar uit de regio. Je hoeft dus geen
lid te zijn.
Zoals gezegd vol=vol.

Namens alle leden, vrijwilligers en het
bestuur van SV Wippolder van harte gefeliciteerd! En succes volgend seizoen in
de tweede klasse!

Spelers van Wippolder E3 bij
‘De Eretribune’ van Fox Sports
De spelers van Wippolder E3 waren op zaterdagavond 9 april te gast bij het televisieprogramma ‘De Eretribune’ van FOX Sports. De jeugdleden van de voetbalclub dankten de uitnodiging aan het feit dat de jury de met de FOX Sports Camera
gemaakte foto als beste beoordeelde. Naast een bezoek aan de televisiestudio in
Amsterdam kreeg het volledige team ook een op maat gemaakt tenue van Nike aangeboden.

Oproep aan de lezers van de Wijkkrant

Dit team staat heel erg in de belangstelling want het gerenommeerde Robin van
Persie Toernooi heeft de ploeg een uitnodiging gestuurd. De organisatie is gevallen voor het enthousiasme van het elftal dat elke wedstrijd een tomeloze inzet
laat zien. Op 4 juni doet Wippolder een gooi naar de enorme wisseltrofee. Ook de
Wippolder teams F1 en mini-pupillen doen mee aan het prestigieuze toernooi.

Onze vereniging SV Wippolder is al sinds 1914 onderdeel van de wijk Wippolder.
Van de ouderwetse voetbalvereniging die wij waren zijn wij thans na ruim 100
jaar een omni-vereniging geworden die meerdere sporten huisvest. Zo faciliteren
wij voor hardloopvereniging de Koplopers, korfbalvereniging DKC en volleybalvereniging Punch o.a. de sporthal en kantine waar zij dankbaar gebruik van
maken.
Nu is het zo dat zowel de sporthal als onze kantine op de dag niet of nauwelijks
gebruikt worden. Hier is dus nog veel ruimte voor verenigingen of particuliere
initiatieven om voor een zeer redelijke prijs gebruik van te maken.
Qua sporten mag dit voor de sporthal van alles zijn mits hier niet te veel aanpassingen voor gemaakt hoeven te worden en ook voor de kantine zijn er diverse
mogelijkheden. Wij huisvesten al een biljartclub maar andere initiatieven zijn
van harte welkom. Van breiclub tot knutselclub, iedereen is welkom in onze
mooie en ruime kantine.
Bent u geïnteresseerd of weet u iemand die dat zou kunnen zijn, neem
dan contact op met Rob de Vries van
SV Wippolder via telefoonnummer
06-43044580 of e-mail:
verenigingsmanager@svwippolder.nl

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

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

er staan 3 gevulde kasten in de eerste
ruimte bij binnenkomst links. De
luisterboeken zijn hierin ook geplaatst.
Het lenen is gratis, er hoeft niets
genoteerd te worden en er zijn ook geen
regels wat betreft de duur van het lenen.
Ook mag u een boek ruilen in het geval
u het houden wilt.
Ons doel is dat de boeken in beweging
zijn, zodat zoveel mogelijk mensen
ervan kunnen genieten. Regelmatig
worden er boeken bij ons ingeleverd.
Hiervoor onze dank.
Mocht u vragen of suggesties hebben
betreffende onze buurtbibliotheek, dan
kunt u mij mailen:
els.wallenburg@zonnet.nl
Veel leesplezier toegewenst.
Gladheidsbestrijding.
Het doel van de Gladheidsbestrijding
is vanaf je eigen voordeur samen met
je buren een begaanbare looproute te
schuiven. Voor elkaar en met elkaar!
Vrijwilligers kunnen een
sneeuwschuiver afhalen of bestellen, bij
Wim, Riek of Leo. Je krijgt een Safety
hesje en/of handschoenen. Neem je
buurman/vrouw mee.
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Niet omdat het moet, maar omdat het
leuk is!
Vrijwilligers hoeven zich niet centraal
te melden, maar kunnen gewoon met
hun eigen straatje beginnen.
Wel is het goed om bepaalde gevaarlijke
plekken met elkaar te delen, per
telefoon, e-mail of ga even langs.
Voor informatie:
www.gladheidsbestrijdingwippolder.nl
Of bel 06-22 513362 of (nog liever)
e-mail naar:
Wim Rozendal
wcrozen@ziggo.nl
Riek Koerts
riekkoerts@casema.nl
Leo van der Lee
lieverlee@casema.nl
CURSUSSEN
De cursussen staan open voor iedereen.
Meldt u aan bij de docent voor meer
informatie over de beschikbaarheid en
de kosten.
Koor: Zingen Onder de Schie
geeft Plezier voor Drie!
Gemengd koor (volwassenen van alle
leeftijden) zingt wereldmuziek, pop en
licht klassiek. Leuk en creatief zingen,
met een prettig sociaal contact en niet
duur. We gaan nu het vijfde seizoen in
en u vindt vast gemakkelijk aansluiting.
Doe eens gratis met een repetitie mee
om het te proberen! Zet een stap naar
zingplezier! Het is gezellig hier!
(NB: Mogelijk is er een wachtlijst voor
vrouwen! Informeer even.)
Maandagavond van 20.00 tot 22.00u.
Het seizoen is net afgelopen, maar
kom gezellig meezingen in het nieuwe
seizoen, informeer wanneer we weer
starten. Kosten per avond € 3.
Docent: Fon van Oosterhout, tel. 06-24
498944 / fon.oosterhout@ziggo.nl
Tekenen & Schilderen (voor ieder niveau)
Voor iedereen die het avontuur aan wil
gaan en ontdekken wat je kan om het
witte vlak te vullen. Lekker bezig zijn,
gezelligheid, inspiratie halen uit jezelf
en je omgeving. Hoe je het ook doet, het
gaat om het plezier.
Kosten: € 80 / 10 lessen, incl. materiaal
Woensdagavond, 19.30 tot 22.00 uur
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com
Tel. 06 46551286
Stijl- en materiaal verkenning:
tekenen, schilderen
Experimenteren aan de hand van
oude(re) meesters, lekker werken
waarbij je eigen stijl en het historisch
erfgoed gaat ontdekken. De eerste les
neem je één ding mee waar je tot heden
ervaring mee hebt, dit kan variëren van
kleurpotloden en stiften tot houtskool
en olieverf. Neem in het laatste geval
alleen het penseel mee.
Prijs: € 80 per 10 lessen, incl. materiaal
Donderdagavond, 20.00 tot 22.00 uur.
Docent: Jelca Sorine
Voor informatie (bv start nieuwe
seizoen) Email: sorine3a@gmail.com
Tel: 015-7607666

Blei dat ik klij
Dinsdagochtend, 9.30 tot 12.00 uur
kosten: € 90 voor 8 lessen
Docent: Juul Camps
juulcamps@gmail.com
Tel. 06 44168037
Yoga onder de Schie
Dinsdagavond, 20.00 tot 21.00 uur
Hatha-/ Raja- Yoga (rek/ strek, massage,
adem- en ontspannings-oefeningen).
Er worden verschillende vormen
van Yoga beoefend, die allen tot
doel hebben je fysiek en mentaal te
sterken en verder te ontwikkelen. Van
de Yoga-oefeningen gaan heilzame
werkingen uit en ze brengen meer
evenwicht tussen je fysieke-, denken bewustzijns-wereld. Je zult meer
meer tot rust komen, je grenzen
leren kennen en een bewuster leven
leiden. De yogalessen zijn niet zwaar,
geschikt voor iedereen en worden
begeleid door rustgevende muziek.
Draag loszittende kleding, kom
tijdig de les binnen en neem een
badhanddoek mee. Kussens en matjes
zijn aanwezig en een proefles is altijd
mogelijk (kosten €5,-).
Kosten: 10 lessen voor €50,Docent: Allan van de Graaff
Info: 06-30749349 of of
allanvandegraaff@gmail.com
Groepsles Oefentherapie Cesar
Dinsdag of vrijdag van 10.30 - 11.30
Door: Thea Heesakkers Oefentherapeut
Cesar
Oefeningen doen volgens de
bewegingsleer van Marie Cesar. De
groepsles is een soort gymnastiek
waar mensen op een gezonde manier
bewegen zonder prestatiedruk. We
doen ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Er wordt gekeken hoe
iemand zijn lichaam gebruikt en
hoe dat verbeterd kan worden.
Er worden gerichte houdings- en
bewegingsadviezen gegeven.
Voor mensen met lichte klachten, die
het fijn vinden om in een groep van
maximaal 10 personen te bewegen
met veel individuele aandacht. Alle
leeftijden.
Kosten: € 9 per les (12 lessen voor € 100)
Info: 06-27127154 of
theaheesakkers@hetnet.nl
www.theaheesakkers.nl
www.vvocm.nl
Boekenclub
Bij elke bijeenkomst staat er één boek
centraal, dat alle deelnemers gelezen
hebben.
Woensdagochtend: 1x per maand op
de laatste woensdag van de maand
Tijd: van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Docent: Maria Wensveen
m.wensveen@stanislascollege.nl
Nederlandse conversatie
(voor beginners of gevorderden)
Maandag/woensdag/donderdag
ochtend/middag (1x/w)
Docent: Tineke Ruiter atruiter@ziggo.nl

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Samen afvallen
Docent: Stefania Usai
(EatBetter, www.eatbetter.nl)
Je hoeft niet in je eentje de uitdaging
van het afvallen aan te gaan. Samen
ben je sterker! In groepsverband leer je
samen wat een goed voedingspatroon
is en hoe je met moeilijke situaties
omgaat, je steunt elkaar en je deelt met
elkaar informatie en tips.

Kosten: euro 90,- , incl. voorlichtingsmateriaal, recepten, weekmenu’s etc.
Aantal deelnemers: min. 4 - max. 8
Startdatum, dag en tijdstip: worden
in overleg met de deelnemers bepaald,
zodra er 4 aanmeldingen zijn.

Oftewel: Gezonder eten, hoe doe je dat?
Een verrassende reis in de wereld
van voeding in vier workshops:

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

- Suiker, zout, vet:
feiten en (marketing)fabels

Opbouw:
- individuele intake van ca. 30 minuten
- 8 wekelijkse bijeenkomsten van
1 of 2 uur (duur afhankelijk van het aantal
deelnemers).
Tijdens deze bijeenkomsten krijg je
feedback, instructies, voorlichting,
tips, recepten, en antwoord op al je
vragen over voeding en gewicht.

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

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

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

Bewegen valt goed!
Waar?
Rijksstraatweg 9, 2628 GZ Delft
Voetbalvereniging sv Wippolder

Wanneer?
Elke dinsdag van 9.30-10.30

Voor wie?
Volwassenen (50+)

Kosten?
€2,- per les (60 minuten)
* 1e proefles is altijd gratis

Benodigdheden?
Gemakkelijk zittende kleding
en gympen/binnen schoenen

- Weet je wat je koopt?
Gezond eten begint bij de boodschappen

- De nieuwe Schijf van Vijf:
een modernere kijk op voeding
- Kinderen en voeding:
over snacks, sapjes en moeilijke eters.
Kosten: Per workshop € 8,Alle vier workshops: € 30 (in 1 keer voldoen)
Startdatum, dag en tijdstip: worden
in overleg met de deelnemers bepaald,
zodra er voldoende aanmeldingen zijn.

Interesse in een of meer workshops?
Meer informatie?
Neem contact op met Stefania:
06-14916026 of info@eatbetter.nl

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

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

Die Twee Snacks & Lunch

e-mail: onderdeschie@gmail.com

P. van Mullem Dierbenodigdheden

website: www.onderdeschie.nl

Praktijk voor Fysiotherapie Delft-Oost

www.facebook.com/
buurthuisonderdeschie

Stichting Klein Breteler Fonds
Supermarkt Hans Meijer

@onderdeschie
www.twitter.com/onderdeschie

SeniorWeb Leercentrum Delft
organiseert workshops,
Cursussen en Spreekuren
Meer en meer zaken in ons dagelijks leven worden online geregeld. Daarmee wordt
een groot beroep gedaan op digitale zelfredzaamheid.
De Overheid biedt haar diensten minder op papier en meer digitaal aan. Bij de
Workshop Digitale Overheid gaan we hiermee aan de slag en raakt u er mee
vertrouwd. Ook het vinden van passende zorg of hulp, in en om het huis, kan online
gevonden en geregeld worden. In samenwerking met de zorgcoöperatie WIJZELF
wordt de Workshop Hoe dat te regelen georganiseerd.
Overgestapt op Windows 10 en er nog niet helemaal mee vertrouwd? In de
Basiscursus Windows 10 laten we zien wat er veranderd is en leert u door gebruik
te maken van Apps er uw eigen de weg in te vinden.
Heeft u een IPad of Tablet? Weet u er nog niet mee om te gaan of wilt u er meer mee
doen? Hiervoor bieden wij verschillende cursussen en workshops aan.
Op onze Spreekuren kunt u terecht als u geen passende workshop of cursus vindt,
maar persoonlijk advies nodig heeft of individuele hulp.
Elke 2de dinsdag van 10.00–12.00 uur en elke 4de zaterdag van 13.00–15.00 uur
van de maand organiseert SeniorWeb Delft de Spreekuren Digitale Huiskamer in
samenwerking met DOK DELFT Centrum, Vesteplein 100, Delft.
Neem uw eigen apparaat mee. Heeft u dat niet, dan kunt u ook gebruik maken van de
apparatuur van de Digitale Huiskamer. Op alle spreekuren is gratis Wi-Fi aanwezig.
Informatie over deze en andere cursussen en workshops van SeniorWeb Delft is te
vinden op onze website http://delft.seniorweb.nl/cursussen of via telefoonnummer
06 - 519 193 03.

LEKKER UIT ZEE
HOLLANDSE NIEUWE HARING

5

vanaf 15 juni weer
€ 1,7 tuk
rs
vers gesneden en schoongemaakt pe

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Nieuws van de Prins Mauritsschool
Projectweken:
Naast de gewone lessen werd begin april in alle klassen volop gewerkt aan de projectweken die dit jaar als thema ‘Beestenboel’
hadden. Iedere klas werkte aan een dier of dieren en op 16 april was de school van 17 tot 19 uur open voor de kijkmiddag. Ouders,
grootouders en andere belangstellenden konden een kijkje nemen in de klassen waar door de kinderen en leerkrachten hard gewerkt
was over roofvogels, het schaap, vlinders, de kip (met een echte kip en kuikens onder een warme lamp in de klas). Groep 7 werkte aan
het onderwerp giftige dieren en had een echte slang als gast in de klas. En natuurlijk werd de inwendige mens niet vergeten: er was
keuze genoeg om tussendoor wat lekkers te eten en te drinken.
Koningsdag:
Op dinsdag 26 april was het feest op
school, net voor de vakantie vierden
we dat de koning bijna jarig was. De
leerlingen van groep 8 hadden allerlei
spelletjes op het schoolplein voorbereid
en zorgden voor de begeleiding daarbij.
Het weer was wat wisselend en winderig
maar ondanks dat hebben de kinderen
van deze feestelijke dag genoten.

De voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar 2016-2017 zijn alweer in volle
gang.
Heeft u een kind dat binnenkort naar de
basisschool gaat? Maak dan een afspraak
voor een rondleiding en een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Fietscontrole:
We vinden het belangrijk dat de kinderen
op een veilige fiets rijden met goede
verlichting. Jaarlijks worden de fietsen
van de kinderen van de groepen 7 en 8
nagekeken met hulp van het ANWBverlichtingspakket. Een aantal handige
ouders kijkt de fiets na en geeft waar nodig
een advies. Als de fiets is goedgekeurd,
krijgt de leerling een certificaat van de
ANWB-lichtbrigade mee. Zo rijden ze bij
het fiets-verkeersexamen en tijdens het
schoolkamp eind mei op een veilige fiets.

Bel 015-2568251 of mail naar
info@prinsmauritsschool.nl.
Maar ook wanneer uw kind twee of drie
jaar is en u bent aan het nadenken over
een basisschool, bent u van harte welkom
voor een rondleiding en kennismaking.
En wilt u op de hoogte blijven van alle
activiteiten op school, bekijk dan onze
website: www.prinsmauritsschool.nl

Gezonder eten, hoe doe je dat?
Dat is niet makkelijk volgens Stefania Usai, gezien het drukke leven dat we
tegenwoordig leiden en de vele verleidingen waaraan we voortdurend worden
blootgesteld. Stefania is gewichtsconsulente en eigenaar van EatBetter. Met
EatBetter geeft ze persoonlijk advies en begeleiding aan mensen die willen afvallen
en op gewicht blijven.
Het laatste is cruciaal, benadrukt ze:
we kennen allemaal het “jojo-effect”
van veel diëten. Je eet te weinig en
alleen bepaald voedsel en je valt
inderdaad af, maar dat kun je niet
lang volhouden en na een tijdje ben je
weer aangekomen. Haar praktijk heet
daarom niet voor niks “EatBetter” in
plaats van “EatLess”!

Om af te vallen moet je misschien iets
minder eten, maar je moet vooral je
voedingspatroon onder de loep nemen,
en goed kijken naar wat je eigenlijk
eet. Soms denken mensen oprecht
gezond te eten, maar er valt nogal wat
aan te verbeteren: en met een paar
aanpassingen in je eet- en leefstijl gaan
al snel wat kilo’s eraf.

Stefania biedt begeleiding aan huis;
mensen hebben het druk genoeg,
en dat scheelt voor hen reistijd en
parkeerkosten.
Ze organiseert ook workshops en
lezingen, en deze zijn niet uitsluitend
voor mensen die willen afvallen, maar
voor iedereen die gezonder wil koken en
eten.
Op dit moment biedt ze de workshops
“Italiano Sano” – gezond en snel koken
op zijn Italiaans; en “Lunchbox”,
waarin je leert om gezonde en lekkere
meeneemlunches voor op werk of
school voor te bereiden.

Deze workshops vinden plaats in de
ruime keuken van haar woning.
Daarnaast geeft Stefania lezingen in
het buurthuis Onder de Schie aan de
Rotterdamseweg 51A.
Onderwerpen die aan bod komen zijn
bijvoorbeeld:
- Etiketten lezen en bewuster
inkopen;
- Marketingtrucs en claims van
voedselfabrikanten; en
- Zout, suiker en vet: hoeveel zit er
in onze voeding en hoe kun je dat
minderen.
Ook gaat bij voldoende belangstelling
een afvalgroep bij het buurthuis van
start.

Geïnteresseerd in persoonlijk advies, in de afvalgroep of in een workshop?
Kijk voor meer details op de website van EatBetter www.eatbetter.nl en
neem gerust vrijblijvend contact met Stefania via info@eatbetter.nl.

Spreekwoord
Alle hout is geen timmerhout
Een timmerman kan niet werken met willekeurig
welk hout, maar heeft voor bepaalde klussen
hardhout en voor andere werken een andere
houtsoort nodig.
Zoals niet elk alternatief vanzelfsprekend het goede
is, zo is ook niet elk hout meteen timmerhout.
Bron: Ed van Eeden

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Sponsor aan het woord
Lijstenmakerij van Dijk

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

De vorige opgave:
Een lijst is meer dan ‘iets om een plaatje
heen’. Een lijst kan de afbeelding sterker
maken en cachet geven. De kleur, de soort
en de vorm van de lijst: het luistert nauw.
Samen met u kijk ik hoe ik uw kunstwerk
of foto het juiste accent kan geven.
Ik maak lijsten op elke gewenste maat
en werk uitsluitend met zuurvrije
materialen. U kunt kiezen uit meer dan 700 profielen. Elke maand komen er bijzondere
lijsten in de collectie bij. Ook voor glas, passe-partouts en voor het vakkundig opplakken
van foto’s en posters kunt u bij mij terecht. Zorgvuldigheid staat altijd voorop.
Er kan helaas geen prijsindicatie door de telefoon geven, daarvoor zijn er teveel
mogelijkheden en keuzes. Dus komt u gerust langs met uw werk, zodat aan de hand van
uw keuzes krijgt u dan een goede prijsopgave (uiteraard geheel vrijblijvend).

In de vorige opgave van maart 2016
zag u een deel van een gevel met
een afbeelding daarin. Ik moet u
bekennen dat ik ook niet weet wat de
betekenis daarvan is.

Ik doe trouwens meer dan inlijsten alleen. Uw olieverfschilderijen maak ik vakkundig
schoon, oude aquarellen en etsen ontzuur ik. Oude ornamenten lijsten kan ik vaak weer
in originele staat terugbrengen. Vaste klanten vinden mij een creatieve meedenker.
Brainstormen met de klant leidt dan ook vaak tot verrassend inlijstwerk! Kom eens
langs. Ik laat u graag voorbeelden zien.

Het is vreemd dat de bewoners van
deze huizen en de bewoners van de
huizen aan de overzijde van de straat
niet hebben gereageerd. Maar niet
getreurd, want er komt weer een
nieuwe opgave.

Maar de vraag was natuurlijk: waar
is deze plek? Deze plek is in de Van
Oldenbarneveltstraat aan de even
kant bij de nummers 20 en 22.
Helaas hebben wij geen inzending
gehad dus de waardebon komt voor
de maand maart te vervallen.

Bent u slecht ter been of is er een andere reden waardoor u niet zelf naar de lijstenmakerij
kunt komen, informeert u dan gerust naar de mogelijkheden voor een huisbezoek.

Nieuwe opgave:

En o ja, u vindt in mijn inlijstatelier ook mooie kunstkaarten, Giclee’s en betaalbare
en bijzondere kunstwerken. Van bijvoorbeeld Marloes Kroeze, Barbara Termorshuizen,
Rob van Es en René Jacobs. Op de website kunt u nu wat werken bekijken van Barbara
Termorshuizen: http://www.lijstenmakerijvandijk.nl/kunstkoophoek

Nu het mooie weer voor de deur
staat, is er gekozen om u op de fiets
aan het werk te zetten. Lopend mag
natuurlijk ook.

Vestiging
Lijstenmakerij Van Dijk is gevestigd in de Frederik Hendrikstraat 2a, 2628 TB Delft.
Bekijk onze openingstijden op de website voor een bezoek of maak een afspraak via
info@lijstenmakerijvandijk.nl of telefonisch met 015 - 2155813.

Mocht u de plek gevonden hebben,
neem dan een foto en laat ons
weten waar u deze locatie gevonden
heeft, met de vermelding van waar
naar waar dit fietspad en deels
bestemmingsverkeer loopt.

Experiment 10-10
en bijzondere festivals
Je kunt ter ere van het 10-jarig bestaan tijdelijk álle dagen genieten
in Experiment Delft op Lijm & Cultuur. Met 10 jaar Lijm & Cultuur
en groenten als inspiratie creëerde chef Bas Hoog een geweldige kaart. Je kunt er nu
ook in het weekend lunchen, brunchen, loungen, borrelen en dineren. Maar er is in de
zomermaanden nog meer te beleven.
Experiment 10-10
Alleen al het menuboekje is een lust voor
het oog en de gerechten die er in staan
zijn zo mogelijk nog mooier. Tijdelijk
is ons Experiment Delft op alle dagen
geopend van 10 tot 10! Chef Bas Hoog
heeft een bijzonder menu samengesteld
met gerechten die €4 tot max. €10
kosten.
De een heeft genoeg aan twee gerechtjes,
de grote eter neemt er misschien drie
of vier, de ander kiest de wisselende
dagschotel. Je kunt kiezen wat je wilt,
hoeveel je wilt en wanneer je wilt.
Kom er van genieten nu het nog kan!
Hou de website in de gaten voor de
actuele informatie. Experiment 1010 is immers maar tijdelijk. www.
experimentdelft.nl.
LORRE en OHM Festival
Op 1 en 2 juli is het festivalweekend.
Op 1 juli is de 7e editie van het Lorre
Festival.
Een festival voor studenten om na de

tentamens, met een biertje in de hand,
nog een laatste keer met alle vrienden
te feesten voordat iedereen op vakantie
gaat. Een feestje met een mix van disco,
house, R&B en een overdosis aan 80s en
90s hitjes.
De dag erna neemt OHM het stokje over.
De naam van het festival komt voort uit
de mantra ‘OHM’. Hierop geïnspireerd
worden bezoekers met house en techno
meegenomen in een wereld van denken,
voelen, wensen en willen.
Ook dit jaar is de internationale lineup weer groots, met o.a. Ben Simms,
Interstellar Funk, Surgeon, Steffi,
Optimo en Jeremy Underground.
Meer info op www.ohmfestival.nl.
Delft Chamber Music Festival
Ook het klassieke repertoire krijgt de
ruimte op Lijm & Cultuur. Op zondag
31 juli wordt als onderdeel van het Delft
Chamber Music Festival de muziek en
dans voorstelling “Im Anfang war der
Rhytmus” uitgevoerd.

Ook nu wordt door de Coop een waardebon van €15,00 ter beschikking gesteld
voor de prijswinnaar . Onze dank aan de Coop voor de ter beschikking gestelde
waardebon.
Stuur uw oplossing voor 21 augustus 2016 per mail naar ons mailadres
wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer uw oplossing in de brievenbus van
het redactieadres zoals vermeld in de colofon.
Succes met uw zoektocht en laat de waardebon uw beloning zijn.
Redactie

VISPAVILJOEN LEKKER UIT ZEE
Nassaulaan 18-a Delft
Tel: 015 - 25 666 74
Openingstijden
di t/m vr. 11.00 t/m 18.30 uur
zaterdag 10.00 t/m 14.00 uur

De week daarna, op zaterdag 6 augustus,
staat een opera van Kurt Weil en Bertolt
Brecht op het programma: “Die Sieben
Todsünden”.
Voorafgaand aan de opera is er een
educatieve voorstelling met de titel “Het
huis met zeven kamers”.
Alle informatie is te vinden op de website
van het festival: www.delftmusicfestival.nl.

Praktisch
Experiment Delft is tijdelijk alle dagen
van de week open van 10-22 uur (zondag
10-17 uur). Je kunt er terecht voor koffie,
werken, lunchen, brunchen, loungen,
borrelen en dineren. Reserveren mag,
maar is niet nodig: 015 262 80 89.
Voor meer info en actuele openingstijden
zie: www.experimentdelft.nl.
Voor de volledige Lijm & Cultuur agenda
zie: www.lijmencultuur.nl.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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De Cornelius Musiusschool Nieuwe Kinderopvang aan de
De Cornelis Musiusschool staat al ruim 91 jaar in de
Wippolder. Nog steeds wordt er onderwijs gegeven in de
basisvakken taal, lezen en rekenen, maar ook vakken zoals
aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, handvaardigheid en
gym komen aan bod. Naast het gewone programma doen we nog een heleboel andere
activiteiten. In dit stukje willen we er een paar noemen.
Circus Kabel op de Musius
De kinderen konden inschrijven en
meedoen aan een circus project, na
schooltijd in onze gymzaal. De lessen
lopen door tot aan de zomervakantie.
De kinderen leren allerlei vormen
van acrobatiek, jongleren met diverse
voorwerpen en hierbij hoort goede
samenwerking. Dit alles staat onder
leiding van twee mensen van circus
Kabel. Als er goed geoefend is, komt er
een voorstelling tegen de zomervakantie.
Taalactiviteiten voor ouders
De taalactiviteiten voor ouders zijn weer
gestart. In samenwerking met Dok en
het Mondriaan wordt deze mogelijkheid
geboden op onze school. Het is leerzaam,
maar ook gezellig. Het zijn taalactiviteiten
op verschillende niveaus. Ook is het
mogelijk om een workshop te volgen over
het begeleiden van de kinderen bij het
huiswerk, het maken van een project en
het bezoeken van de bibliotheek.

De Kanjertraining
Dit jaar zijn wij begonnen met een
heel nieuwe methode voor sociale
vaardigheden. Tijdens de maandsluiting
hebben alle groepen laten zien wat ze
doen, leren, oefenen en bespreken tijdens
lessen van de Kanjertraining. Wat
houden de petten en hun kleuren in? De
ouders en belangstellenden hebben er wel
een goed beeld van gekregen. Als u nog
meer wil weten, kunt u de folder bij de
directie ophalen.
Voorleesdagen
We hebben ook weer een opdracht voor
thuis gehad: 10 dagen (voor)lezen...
Tien dagen lang elke dag een kwartier
voorlezen (groep 1 t/m 4) of een kwartier
zelf lezen (groep 5 t/m 8). Een uitdaging
toch? Ieder kind kreeg een brief met een
tienrittenkaart. Voor elke dag dat er was
(voor)gelezen mocht uw kind een paraaf
zetten. Met een ingeleverde volle kaart
maken de kinderen kans op een prijsje.
Veel (voor)leesplezier!
Huiswerkklas ‘de Studie Muis’
Er is op school een huiswerkklas voor
de leerlingen van groep 5 t/m 8. De
huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen
die graag ondersteuning krijgen bij het
maken van huiswerk of werkstuk danwel

het voorbereiden van een spreekbeurt.
Waar? In de ruimte waar het Muizenhuis
was, beneden naast de speelzaal.
Wat kun je daar doen? Het is de bedoeling
dat de kinderen met gebruik van laptops,
boeken en andere materialen hun
huiswerk maken.
Het begint om 15.15 uur met iets te
drinken, daarna tot 16.15 uur aan de slag!
‘De Vindplaats’
Het Theaterlezen in de Vindplaats is
gestart met twee groepen van leerlingen
uit groep 4 en 5. Zij lezen na schooltijd in
onze Vindplaats. Door een medewerker
van de Kunstuitleen is er een workshop
portretschilderen gegeven over de
hoofdpersonen uit het boek.
Daarna zijn de rollen verdeeld en is er
geoefend met het lezen van de tekst.
Tijdens de presentatie kunnen ouders,
leerkrachten, oma’s en opa’s en andere
belangstellenden komen kijken en
luisteren naar datgene wat geoefend is.
Deze activiteit wordt aangeboden door
Dok en de Kunstuitleen. De kinderen
die eerder meegedaan hebben zijn erg
enthousiast en willen nog wel een keer!
Koningsspelen 2016
Op onze site en op Facebook kunt u zien
hoe goed wij gesport hebben tijdens
de Koningsspelen. Het sportveld van
Korfbalvereniging Excelsior was een
goede plek voor deze dag. De studenten
van het Mondriaan, de afdeling Sport
en Bewegen hebben de spelen goed
begeleid. Een woord van dank voor
Mark als organisator is op zijn plaats.
Deze organisatie is een deel van zijn
afstudeeropdracht, hij heeft hem
gehaald!!

Rotterdamseweg op
boerderij Hoeve Ackerdijk

Sinds februari 2015 heeft de Wippolder
er een unieke plek voor kinderopvang
bij. Op boerderij Hoeve Ackerdijk aan de
Rotterdamseweg is een agrarisch kinderdagverblijf gestart. Elke dag naar buiten
gaan om naar de koeien te kijken, lammetjes eten te geven of in de plassen te
stampen is niet alleen weggelegd voor
kinderen die op een boerderij opgroeien.
Er is gekozen voor de groene pedagogiek
met de speerpunten respect, ruimte en
rust in het handelen. De natuur speelt
een belangrijke rol op de kinderopvang.
De rust van het platteland zorgt voor
een prikkelarme omgeving, de seizoenen
bieden de kinderen een natuurlijke en afwisselende speel- en leefruimte. De kinderen zijn dagelijks buiten om in de tuin
te spelen of om de boerderij te bezoeken.

Daarna kunnen kinderen, leerkrachten
en alle anderen mensen van de Cornelis
Musiusschool gaan genieten van een
welverdiende vakantie!

Oprichters Arie en Petra van den Berg:
“Op het kinderdagverblijf willen we aansluiten op de activiteiten van de boerderij, zoals het voeren van de dieren, het
hooien van het gras of lammetjes die in
de lente worden geboren. Zo komen de
kinderen spelenderwijs in aanraking met
dieren, planten en het dagelijks leven op
de boerderij.”
Het kinderdagverblijf is ruim opgezet.
In 2015 is de oude koeienstal achter het
woonhuis grondig verbouwd tot een licht
en ruim kinderdagverblijf. Zo zijn de
oude stal-ramen tot de grond toe doorgetrokken zodat ook de allerkleinsten de
gebeurtenissen in de tuin en op de boerderij kunnen volgen. Arie en Petra van
den Berg willen stad en platteland verbinden en stellen de boerderij meerdere
keren per jaar open voor bezoekers. Het
kinderdagverblijf is daarbij een mooie
gelegenheid om kinderen uit de stad kennis te laten maken met het platteland.
Interesse in deze nieuwe kinderopvang?
Voor meer informatie of om een afspraak
te maken kunt u altijd contact met ons
opnemen via 015-3646271 of per email
info@kdvhoeveackerdijk.nl.

Zoals het toen was, zoals het nu is

Mijnbouwstraat

‘Pesten’
Het team en de leden van de MR
hebben zich in de afgelopen periode
gebogen over het deel ‘Pesten’ uit het
sociaal veiligheidsplan. In dit plan zijn
verschillende hoofdstukken opgenomen
m.b.t. de veiligheid en het gedrag op
school. Het gaat dan om het gedrag van
alle mensen betrokken bij de school.
Het hele plan kunt u t.z.t. vinden op onze
site.
In de komende weken gaan we dit
schooljaar afsluiten. We leren nog van
alles in deze weken. Ook zijn er nog
andere activiteiten zoals het kamp
van groep 8, het schoolreisje van de
groepen 1 t/m. 8, de afscheidsmusical,
de projectweek voor alle groepen met
excursies.

Zo leren kinderen over de samenwerkingsrelatie tussen mens en natuur.

Op de foto
links ziet u
een betonnen
bouwwerk
dat jaren in
de Mijnbouwstraat tussen
twee TU-gebouwen heeft gestaan. Waar dit bouwwerk voor diende of hoelang het er al stond, is mij niet
bekend, maar mogelijk zijn er lezers die dit wel weten?
Laat het ons weten!
Op de foto hier onder ziet u de huidige situatie met
op de achtergrond de grote bouwactiviteiten die nu
gaande zijn voor de bouw aan de Kanaalweg van het
International Student House.
Foto’s en tekst: J.A. van den Berg

LEKKER UIT ZEE
HOLLANDSE NIEUWE HARING

vanaf 15 juni weer
€ 1,75tuk
s
vers gesneden en schoongemaakt per
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DE DIERENARTS

Verdoving bij de hond en de kat
Omdat het regelmatig voorkomt dat een
dier verdoofd moet worden, hierbij een
beschrijving van het waarom en het hoe.
De meest voorkomende reden om een
verdoving te geven, is dat een dier geopereerd moet worden. Aangezien bij een
operatie in weefsels gesneden moet worden en dat gepaard gaat met pijn, zal een
dier dat zeker niet accepteren, gaan weglopen en/of gaan bijten of krabben.
Een andere reden voor een verdoving
kan zijn dat een dier dermate angstig of
agressief is dat het dier verder onderzoek
of een behandeling niet toe zou laten. Bij
mensen wordt er soms een plaatselijke
verdoving toegepast, waarbij de regio die
verdoofd moet worden ingespoten wordt
met een stofje dat ter plekke de zenuwen
ongevoelig maakt. Het meest bekende
voorbeeld is de tandarts die een kies verdooft of een huidarts die een bultje wegneemt in de huid.
Bij dieren worden plaatselijke verdovingen minder toegepast, omdat de hond of
kat meestal toch niet zal accepteren wat
de arts van plan is en zich zal losrukken.
Meestal moet een dier dus echt in narcose
worden gebracht.

Vaak zien mensen hier erg tegen op, wat
eigenlijk niet meer nodig is, omdat de veiligheid van narcosemiddelen de laatste
decennia enorm verbeterd is. Het blijft
natuurlijk een wonder dat door middel
van iets wat je inspuit of inademt, het bewustzijn verloren wordt en een dier niets
meer voelt. Je moet bedenken dat elk
narcosemiddel bij overdosering gevaarlijk is en altijd geprobeerd moet worden
de hoeveelheid narcosemiddel te minimaliseren.
Als een dier relatief gezond is en de operatie of ingreep kort hoeft te duren, is het
meestal mogelijk d.m.v. een injectie met
narcosemiddel een dier te laten slapen.
Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld een
castratie van een kater of reu of weghalen
van een niet al te grote ongewenste dikte.
Er zijn dan drie mogelijkheden om een injectie te geven: onderhuids (‘subcutaan’),
in de spieren (‘intramusculair’) of in een
bloedvat (‘intraveneus’), waarbij de laatst
genoemde injectie het snelst werkt, omdat het middel rechtstreeks via het hart
terecht komt bij de hersenen, waar de stof
de verdovende werking uit kan oefenen.

Humanitas zoekt voor
Gezinsnetwerk+
gezinnen of grootouders

Het voordeel van deze narcose is dat
deze snel en eenvoudig toe te passen is.
Het nadeel is dat de narcoseduur beperkt
is en de operatie of handeling afgerond
moet zijn als het narcosemiddel uitgewerkt is.
Wat tegenwoordig wel vaak gebruikt
wordt is een injectie via een bloedvat,
waarbij in een bloedvat iets aangebracht
wordt, waar de arts indien nodig kan bijspuiten als dit nodig is. Als een dier dan
slaapt en tekenen begint te vertonen dat
hij of zij wakker wordt (snellere ademhaling, bewegen van de poten of wat stemgeluid) kan op effect, dus al naar gelang
de noodzaak, worden bijgespoten.
Als een dier langer buiten bewustzijn
moet zijn, bijvoorbeeld bij een ingewikkelder of langduriger operatie, wordt
tegenwoordig bijna altijd gebruik gemaakt van gasnarcose. Een hond of kat
krijgt dan na een soort slaapmiddel in
de keel een rubberen of siliconen buisje
in de luchtpijp aangebracht, waarna de
narcose verder plaatsvindt door het dier
zuurstof te laten ademen met daarin een
narcosemiddel. Bij dieren wordt meestal
het narcosemiddel isofluraan gebruikt.
De dosering kan hiervan worden geregeld via een narcoseapparaat, zodat een
dier als dat nodig is, langdurig in narcose

gehouden kan worden. Deze narcose
wordt bijna altijd toegepast bij een buikof botoperaties.
Als een operatie voorbij is, kunnen tegenwoordig soms ook middelen worden
ingespoten, die de narcose weer helemaal
ongedaan kunnen maken. Het grappige
is dan dat je ziet dat een kat of hond nog
geheel in diepe slaap is en dan na een injectie binnen enkele minuten gaat staan
en zich af lijkt te vragen wat er gebeurd is.
Naast dat in de diergeneeskunde de kennis en mogelijkheden van de anesthesie
enorm zijn toegenomen, wordt de laatste
tijd ook steeds meer bedacht dat dieren
pijn kunnen voelen en worden voor en/of
tijdens en/of na een operatie pijnstillers
toegediend. Door al deze ontwikkelingen
is het dus zelfs bij dieren op hoge leeftijd
veel minder nodig als eigenaar angst te
hebben dat een narcose verkeerd afloopt
en kan de kat of hond veilig worden geopereerd.
J. van Nijhuis
Dierenkliniek Delft Centrum
Crommelinplein 3-5, 2627 BM Delft
015-2850230

Gezinsmaatje worden bij
Humanitas Home-Start/Home-Start+?
Heb je ervaring in opvoeden of heb je affiniteit met het gezinsleven en weet je dat
opvoeden pittig kan zijn? Dan is dit wellicht leuk vrijwilligerswerk voor jou!
Voor Home-Start/Home-Start+ zoekt Humanitas in Delft en Rijswijk vrijwilligers
voor gezinnen die een steuntje in de rug wensen.

Voor gezinnen in Delft die weinig contacten
hebben, heeft Humanitas een
nieuw programma: Gezinsnetwerk+.
Bent u een opa of oma en zijn de kleinkinderen groot en komen ze niet meer zo
vaak, dan vindt u het misschien leuk om een grootouderrol te bieden aan een gezin
die geen opa of oma heeft.
Bent u ouder van een gezin, dan kan het zijn dat u iets wilt betekenen voor een
ander gezin, maar niet goed weet hoe u dat moet aanpakken.
Als u gelijkwaardigheid belangrijk vindt en u bent positief ingesteld, komen wij
graag met u in contact. Er wordt gekeken naar wat u wilt bieden en Humanitas
zoekt een gezin dat bij u past.
Aanmelden of informatie?
U kunt contact opnemen met de
coördinatoren in Delft, tel. 06 124 610 90
email hs.delft-rijswijk@humanitas.nl of
website www.humanitasdelft.nl

Wij zoeken mensen die het leuk vinden om met kinderen om te gaan, positief
ingesteld zijn en een dagdeel in de week tijd hebben als gezinsmaatje.
Aanmelden en informatie
Telefonisch kan er contact opgenomen worden met de coördinatoren van
Home-Start/Home-Start+ in Delft en Rijswijk via 06 124 610 90 of 06 510 495 69
E-mail kan naar home-start.delft-rijswijk@humanitas.nl
of kijk op de website www.home-start.nl of www.humanitasdelft.nl.
Er wordt een training vooraf gegeven en u krijgt begeleiding.
Reiskosten worden vergoed. In mei wordt de eerstvolgende training gehouden.
Er kunnen nog mensen bij.
Je bent van harte welkom!

Pauline Stadhouders en Ina Gebuijs,
coordinatoren van het project
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Gratis Lunchcafé op 26 juni
Wat heet FairTrade?

Collectebus

Elke twee maanden is er in wijkgebouw
De Wipmolen (Prof. Krausstraat 71B)
een gezellig Zondags Lunchcafé.

Bij een bezoekje aan een kleine
tentoonstelling in de Burgwalkerk
zag ik daar deze stenen collectebus.
Ergens voor 1940 zal deze aan een
muur gemetseld zijn om de bouw van
de Vredeskerk aan de Nassaulaan
mogelijk te maken.

Alle buurtgenoten zijn daar welkom;
ook voor kinderen is er vaak iets leuks
te doen. Tientallen vrijwilligers bakken
en koken heerlijke gerechten voor het
Lunchbuffet.
Tussen 12.00 uur en 14.00 uur mag u daar (gratis!) van komen proeven: soep, salades en
nog veel meer! Tegelijkertijd kunt u gezellig kletsen en andere buurtgenoten ontmoeten.
Het eerstvolgende Lunchcafé is op zondag 26 juni en deze keer krijgt dat een speciaal
accentje. We gaan proberen alle gerechten op het Lunchbuffet FairTrade te laten zijn.
Ook komt er iemand vertellen wat FairTrade precies is en kunt u FairTrade-artikelen
kopen uit de Wereldwinkel.
Wat heet FairTrade?
FairTrade is iets anders dan biologisch of duurzaam of milieuvriendelijk. FairTrade betekent letterlijk ‘eerlijke handel’. FairTrade wil zeggen dat een product eerlijk tot stand
is gekomen, dus bijvoorbeeld zonder kinderarbeid of zonder dat boeren zijn ‘uitgebuit’.
Producten die uit Nederland komen (bijvoorbeeld melk of boter) zijn eigenlijk altijd
FairTrade, dankzij onze wet- en regelgeving. Maar voor veel producten uit Aziatische
landen (kleding) of Zuid-Amerikaanse landen (zonnebloemolie, bananen, koffie en
chocola) is dat veel minder vanzelfsprekend.
Liever niet alleen?
Tijdens het Zondags Lunchcafé van 26 juni proberen vrijwilligers te koken en te bakken met uitsluitend FairTrade-producten. Bovendien vertellen we u graag wat nog
meer verschillen zijn tussen FairTrade, biologisch en milieuvriendelijk. Maar niets
moet! Bovenal is het Zondags Lunchcafé bedoeld als een gezellig samenzijn voor iedereen die graag buurtgenoten ontmoet of liever niet alleen zit op een lange, stille
zondag!
Boeken lezen? Kom ook!
Het Lunchcafé is een initiatief van de protestantse wijkgemeente Immanuël. Deze
wijkgemeente beschikt over een grote bibliotheek. Hieruit mag u – gratis! – boeken
lenen, als u ze het volgende Lunchcafé gewoon weer meeneemt. Daar zitten ook Grote
Letterboeken bij. Genoeg te doen dus: zondag 26 juni, Zondags Lunchcafé, van 12.0014.00 uur, in De Wipmolen (Prof. Krausstraat 71B). Voor meer informatie, of als u vervoer kunt gebruiken, bel met tel. 06 1479 1545 (Annet Wilhelm) of tel. 015-3642114
(Jan-Willem Rijke).

Aangenaam verrast!
Zo maar eens iemand om mee te praten...
Mevrouw B. was het eigenlijk niet van plan, maar toen ze op donderdagmiddag langs
De Wipmolen liep, ging ze toch ineens naar binnen. In het zaaltje achterin wordt
ze vrolijk begroet. “Goedemiddag, wat gezellig dat u langskomt! Zal ik een bakkie koffie of
thee inschenken?” Het zaaltje staat vol planten, op de tafeltjes gezellig wat kaarsen en
tijdschriften. Mevrouw B. voelt zich welkom. In het dagelijks leven is ze alleen en wat
zwaar op de hand. Maar hier raakt ze zo maar aan de praat en de optimistische sfeer
werkt aanstekelijk… Als ze een paar koppen thee en een uurtje later weggaat, is ze blij
dat ze eindelijk gewoon eens haar verhaal heeft kunnen vertellen…
Het is in het snelle leven van vandaag
en in de drukke maatschappij heus
niet gemakkelijk om eens gewoon met
iemand in gesprek te komen. Om zo
maar eens tegen iemand aan praten.
Omdat je goed nieuws hebt, of slecht
nieuws. Omdat je zorgen hebt. Of omdat
je geen partner hebt om mee te praten.
Dokters en zorgverleners zijn allemaal
druk en hebben slechts heel beperkt tijd.
En ook je buren werken en zitten niet te
wachten op je verhaal.

En kom op donderdagmiddag naar De
Wipmolen (prof. Krausstraat 71B).

Uw verhaal
Mocht u nou tóch eens zo maar met
iemand willen praten, doe dan als
mevrouw B.!

Dit is een initiatief van de protestantse
wijkgemeente Immanuël.
Wilt u meer weten dan kunt u bellen met
Annet Wilhelm, tel. 06 1479 1545.

Daar zitten elke donderdagmiddag
tussen 15.00-17.00 uur enkele gastheren/
gastvrouwen die alle tijd en aandacht van
de wereld hebben. Om naar úw verhaal
te luisteren of een beetje te keuvelen. Dat
mag over koetjes en kalfjes gaan. Of ook
een tandje dieper. Dat mag één minuut
duren. Of ook twee uur. Het gaat om ú!
Weet u van harte welkom!

Als iemand van de lezers meer
details kent, stuur deze dan naar de
Wijkkrant. Graag besteden wij daar
in de september-editie meer aandacht
aan.
Tekst en foto: J.A. van den Berg

ZOMERVAKANTIE
Pinksteren ligt al weer achter ons. En vroeger dacht ik: nu breekt
er een lange feestloze periode aan. Het is immers: Sinterklaas, Kerstfeest,
Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag, Driekoningen, Carnaval, Paasfeest, Koningsdag,
Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Pinksterfeest en dan maandenlang geen
feest. O wacht, de zomervakantie. Tenminste als je er geld voor hebt.
Er zijn er velen, steeds meer, die niet op
vakantie kunnen. Om gezondheidsredenen of om financiële redenen.
Ik ben nog van de tijd dat je op zaterdagmorgen nog naar school ging. De
Prins Mauritsschool, de Dr. Abraham
Kuyperschool voor MULO en op de
Koningin Wilhelmina Kweekschool in
Rotterdam en zelfs toen ik theologie studeerde aan het Bijbel Instituut België in
Brussel.
Mijn ouders hadden een stacaravan op
camping ‘Het Grote Bos’ in Doorn. Mijn
vader was altijd wanhopig als mijn moeder de verzamelde bagage probeerde in
de auto te proppen. Want er moest kleding mee voor koud en warm weer, regenkleding, winterkleding, levensmiddelen.
Zwaar beladen reden we eindelijk weg.
Weekends, vakanties. Jaren en jaren
naar Doorn. En zelf ging ik ‘s zomers
een maand weg. Kamperen bij de boer.
Zeer aan te bevelen. Busreizen naar
Joegoeslavië, Oostenrijk, Zwitserland.
Een vliegreis naar Tel Aviv in Israël.
Eén keer gevlogen en daarna nooit meer.
Luchtzakken, kabaal aan boord. Toen
pas begrepen waarom Paus Johannes
Paulus II bij aankomst altijd de grond
kuste.
Samen met een vriend ook wel een auto
gehuurd. Vakanties in Nederland met
behulp van de Nierstichting, tijdens mijn
dialyseperiode. En de laatste 15 jaar
naar een christelijk vakantiecentrum in
Vierhouten.

En nu hoop ik iets nieuws te doen. Naar
een landgoed Ehzerwold in Almen, in de
Achterhoek. Een avontuur. Als minder
valide met rollator er op mijn eentje op
uit.
Maar nooit zal ik de opmerking vergeten
van een collega. Ik heb thuis een fantastisch bed, de allerbeste koffie, een heerlijk huis, een prachtige achtertuin. En
mijn vrouw wil per sé met vakantie. Met
een overvolle auto. Langs de rand van
levensgevaarlijke ravijnen. Kamperen in
een tentje, op een luchtbed. Ander eten,
koffie die niet te drinken is.
U begrijpt: hij ging na deze vakanties
nooit meer weg, bleef thuis. Zijn vrouw
mocht gaan, hij bleef thuis.
Velen doen tijdens hun zomervakanties
dingen, die nooit eerder gedaan zijn.
Soms levensgevaarlijke dingen. We zoeken avontuur, maar willen ook uitrusten. Dat betekent: loslaten van verantwoordelijkheden. Maar dát is moeilijk?
Ooit werkte ik bij de Stichting Jong en
Vrij in Rockanje. De directeur ging met
zijn gezin op vakantie naar Oostenrijk.
Elke dag rolde er een fax van hem binnen
met nieuwe plannen en nieuwe opdrachten. Twee weken zou hij wegblijven. Na
10 dagen was hij terug. Want die plannen moesten gelijk aangepakt.
Mijn ervaring is: de ware rust vind je bij
God. Gewoon thuis. Door alles met Hem
te delen. Als God met je meegaat, blijf
je in die rust. Sluit je hem buiten. Dan
wordt de vakantie een ramp.
Ik wens alle lezers een fijne vakantie.
Peter Gerrets

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Bericht uit de Vredeskerk
Ook in dit nummer van de Wippolderkrant laten we
graag iets van ons horen.
Dat hebben we vrijdagnacht 1 april wel heel erg
letterlijk gedaan. Er was een klein elektrisch relais
doorgebrand en daarom sloeg de kerkklok op hol. Het
heeft helaas even geduurd voor de stroom in de hele
toren kon worden uitgeschakeld. Onze excuses aan
onze buren, maar gelukkig hebben de meesten niet al
te veel last gehad van een verstoring van de nachtrust.
Maar onze Vredeskerk heeft wel de landelijke pers en
radio en tv gehaald. En dat was op deze wijze dus zeker
niet de bedoeling.

Maar we zien ook vlakbij dat er vaak geen Vrede is: in
families, in het verkeer, in de politiek, enz..

Op een andere manier haalden we ook de plaatselijke
pers, wa nt on ze gemeensc h ap “werkt a a n de
Vrede” stond er in de krant. De letters VREDE, die
al tientallen jaren onze kerktoren sieren, waren
aan ver vanging toe. Een paar weken lang zijn
we geen Vredeskerk geweest, maar als u dit leest,
zijn de letters weer terug. Daarmee dragen we een
belangrijke boodschap uit voor iedereen die over het
Poortlandplein loopt of rijdt.

Op die grote vraag kunnen wij geen antwoord geven.
Daarom proberen wij het in het klein. Tegen het einde
van elke viering in de kerk wensen we elkaar: “Vrede”.
Dat is een wens maar ook een opdracht!

Wa a rom ga a n we va a k zo onba r m h a r t ig met
elkaar om? Het woord barmhartigheid is haast een
stopwoordje van Paus Franciscus. Hij gebruikt het
heel vaak. Onlangs kreeg hij de Europese Vredesprijs
van Aken, ook wel de Karelsprijs genoemd. In zijn
dankwoord stelde hij de vraag: “Europa wat is er met
je gebeurd? Wat is er mis met je humanistisch Europa,
voor vechter van mensenrechten, democratie en
vrijheid?”

Op 4 mei was er een viering ter gelegenheid van de
dodenherdenking. Het was fijn te zien, dat er relatief
veel jongeren deel namen. Haast vanzelfsprekend viel
het woord Vrede regelmatig. We zongen onder meer:

Binnen onze gemeenschap proberen we ons steentje
bij te dragen aan de Vrede. Volgens ons betekenen de
grote letters VREDE meer dan dat er geen oorlog is:
Vrede begint thuis, in de wijk, in de stad, enz.. Werken
aan Vrede betekent o.a. dat we blij zijn met een aantal
parochianen, die zieken bezoeken, die af en toe een
kaartmiddag organiseren in de pastorie, maar ook dat
we ons inzetten voor projecten in derdewereld landen. Vredeskerk

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt
dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft,
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.
Vanuit de Vredeskerk wensen wij u
Vrede en alle goeds.
fotograaf Tim van den Eijk

Namen
Ik moest een paar weken geleden
op de derde etage van Stefanna zijn,
u weet wel, dat huis aan de Aart van
der Leeuwlaan dat net als zoveel zorgcentra ruimte moet afstaan. Ik zocht
een bepaalde naam dus ik keek op elke
deur: mevrouw Aardbei. Mevrouw
Aardbei? Je zult zo maar heten, dacht
ik. Mevrouw Dovenetel. Mevrouw
Lelietje – van Dalen.
Dit kan toch niet kloppen, dacht ik,
hoe zit dit? Toevallig stond er een deur
open: niets te zien, een lege kamer.
Nu begreep ik het. Men had voor de
grap op alle deuren de namen van bloemen en planten geschreven, met “mevrouw” ervoor.

Vrouwen
rondom
de Bijbel
Lijkt het U fijn om met vrouwen uit
de wijk met Gods Woord bezig te
zijn? Een moment van bezinning
en verdieping? We willen eens in de
3 á 4 weken bij elkaar komen. Bij deze
willen wij U van harte uitnodigen.
Voor meer informatie en de datum
van de bijeenkomst in juni kunt U
terecht bij Dienie de Groen:
T 0617593086
E degroen.delft@gmail.com

en mensen die hoge banen hadden.
Zijn ze anders? Ik had het diepste respect voor het gemeentelid dat achter
de vuilniswagen had gelopen. In zijn
ziekte vertrouwde hij onvoorwaardelijk op God.

te zien dat klopte. Er woonde iemand
met een kloppende naam. Ik kreeg
een gevoel van thuiskomen. Niet meer
in de stille vreemde gang met vreemde namen en lege woningen, maar
warmte, iemand die er woonde.

Namen en nummers zijn erg handig voor de zoekende mens. Namen
zeggen wat over je. Als iemand in de
Beethovenstraat in Amsterdam woont,
of op de P.C. Hooftstraat, dan heb je een
ander beeld van haar dan wanneer zij in
de Jordaan woont, of in de Pijp.

Dat gold ook voor degene die met een
goede baan ongeneeslijk ziek werd.
Ook een diep vertrouwen op God. Geld
maakt niet uit. Waar je woont ook
niet. Het gaat erom wie je bent en of je
hoop hebt.

Zo’n gevoel moet God krijgen wanneer iemand zich voor Hem openstelt.

Maar is hij dan ook anders? De laatste
tijd heb ik eens nagedacht over mensen,
wie zij zijn. Ik heb iemand gekend die
achter de vuilniswagen heeft gelopen

Toen ik er achter kwam dat ik niet op
de derde verdieping van de zorg moest
zijn in Stefanna, maar bij de aanleunwoningen, kreeg ik een naambordje

Als ik in de Wippolder iemand moet
zoeken, dan kijk ik eerst naar de straatnaam, dan naar het huisnummer en als
het even kan naar de naam op de deur.
Dan weet ik dat ik goed zit.

Veel te doen bij het VTV

David Knibbe

Stichting VTV organiseert veel activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking.
Deze vinden plaats in ons eigen vrijetijdscentrum de Wipmolen en op andere locaties in Delft en
omstreken. Bijvoorbeeld bowlen, Zumba, zwemmen, koken en ga zo maar door.
In de zomervakantie zijn er speciale activiteiten.

Vrijwilligers gezocht
Momenteel zijn we dringend op zoek naar een aantal vrijwilligers en vakkrachten
voor o.a. toneel, darten/poolen, vervoer, schaken en een creatieve activiteit.
Geïnteresseerd?
Kijk dan op onze website onder ‘gezocht’.
Ook kunt u meer over ons
aanbod vinden op
www.stichtingvtv.nl of
mail naar vtvdelft@vtvzhn.nl

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Mark werkte 14 jaar bij TNO Zuidpolder
in Delft. Vandaag gaat hij terug naar
Schoemaker Plantage.
Mark Herman is al 10 jaar weg bij TNO.
Maar vandaag keren we terug naar de
plek waar hij 14 jaar met veel plezier
werkte: TNO Zuidpolder. We maken een
wandeling door het gebied waar TNO
vroeger was gehuisvest en waar straks
een compleet nieuwe woonbuurt komt.
“Het team waar ik in zat, deed onderzoek
naar de invloed van verschillende
soorten brandstofsystemen op
motorvoertuigen. Ook ontwikkelden we zelf
brandstofsystemen”, legt Mark uit. Ooit
werkten er 2.000 TNO’ers in de TNO
Zuidpolder. Van alle gebouwen bestaan
alleen het bouwlab en het botslab nog,
maar beide hebben een nieuwe functie.
Alleen maar slimme koppen
“Kijk dit zijn de ruimtes waarin we
allerlei testen deden”, zegt Mark
wijzend naar de oude laboratoria die
nog in het toekomstige woongebied
van Schoemaker Plantage staan. “We
hadden razend interessant werk. Door de
overheidssubsidie was er alle ruimte en
tijd om dingen uit te vogelen en mensen
met expertise in te huren. Het team van
TNO Zuidpolder, was een bont gezelschap.
Slimme koppen en doeners met gouden
handen. Wij ontwikkelden zaken die 10 jaar
later pas op de markt kwamen.”

Sponsoren van de wijkkrant
Met dank aan onze sponsoren:

Fysiotherapie

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

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

per uur tegen een muur aanrijdt. Het lijkt,
zonder te overdrijven, wel 160 km per uur!
De botshal staat er nog. Dit is het grootste
gebouw. Bijzonder is dat het nog helemaal
intact is van binnen.”
Vertrek TNO naar Helmond bood kans
om dromen na te streven
Mark had altijd de droom om voor
zichzelf te beginnen. Met een vader
die altijd al in de autoschade zat en
een schoonvader met een motorenrevisiebedrijf kroop het bloed waar het
niet gaan kon. Toen Mark nog bij TNO
werkte, begon hij met het vervullen van
zijn ondernemersdroom. “Door 4×9 uur te
werken was het mogelijk een begin te maken
met autobedrijf ‘Unicarservice’ in Den Haag.
Toen TNO haar activiteiten verplaatste
naar Helmond, vond ik het een mooi
moment om helemaal voor mijn eigen bedrijf
te gaan.” En met succes, blijkt. Want we
wandelen en babbelen lekker, maar de
drukke ondernemer moet nu echt weer
rennen. “Druk! Sorry!”
“Toen ik bij TNO werkte, woonde ik in
hartje Delft. Zo fijn. Ik ging elke dag op mijn
fiets naar het werk.”

Het TNO Zuidpolder botslab, daar
kwam je niet zomaar binnen
We lopen verder en ik vraag Mark wat
op hem de meeste indruk heeft gemaakt
toen hij bij TNO werkte. “Dat waren toch
wel de crashtesten. Deze hal was hermetisch
afgesloten, ook voor TNO-medewerkers.
Alleen als je onderdeel uitmaakte van het
crashteam, mocht je naar binnen. Er werden
ook prototypes van bekende automerken
getest en er mocht dus absoluut geen
gevoelige informatie naar buiten lekken. Ik
werkte 2 jaar in het team. Wat heb ik veel
gezien, zeg! Schokkend wat een schade je
aan een auto kunt hebben als je met 60 km
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Van TNO Zuidpolder naar Schoemaker
Plantage
Het blijft toch bijzonder dat op een
locatie met zo’n interessante historie
in innovatie en veiligheid straks een
woonbuurt wordt gebouwd die minstens
net zo innovatief is. Die innovatie
zie je terug in de energiezuinigheid
van de huizen die hier gaan komen in
de Schoemaker Plantage. De huizen
wekken – bij normaal gebruik – evenveel
energie op als ze verbruiken.
Zie jij jezelf wel wonen op deze
historische plek in Delft?
Dat kan. Kijk op de website
www.schoemakerplantage.nl
eens naar het woonaanbod.

•Oproep•

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

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

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

Fysiotherapie Sportfysiotherapie Manuele therapie

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

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

Professor Krausstraat 84, 2628 JP Delft
015 - 256 0589 of 06 - 18 713 773
www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl
Slijterij en Wijnhandel De Wijnstok
Fred. Hendrikstraat 34a, 2628 TC Delft.
Telefoon 015 - 256 85 67
E-mail b.kooiman@de-wijnstok.nl

Schoenmakerij
Rijnbende

J.W. Frisostraat 62, Delft
tel 015-2571019
Openingstijden
di t/m vr 10:00 - 13:00
Koster Sportclubs
Simonstraat 109, 2628 TG Delft
U kunt alle dagen van de week
bij ons sporten of aan Yoga, Pilates,
Zumba en zelfverdediging doen.
Vanaf € 12,50 per maand.
Tel: 015 - 257 01 60 www.kostersportclubs.nl

Wekelijks lekker ontspannen en
je geest leeg maken van de dagelijkse dingen ?
Ga (weer) tafeltennis spelen!
Dat kan elke donderdagavond van 20.00 t/m 22.30 uur. Het maakt niet uit of
je pas 17 jaar of al (veel) ouder, een dame bent of een heer, ervaren speler of
beginner,
je bent van harte welkom !
Kijk voor nadere informatie op www.ttvdvc.nl of bel naar 06 53 69 34 92.

Tafeltennisvereniging DVC
al meer dan 60 jaar sport en speelplezier

Lijstenmakerij van Dijk

«lijST in STijl»

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

Frederik Hendrikstraat 2a
2628 TB Delft, 015-2125813
www.lijstenmakerijvandijk.nl

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

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

