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De Wippolder
en toekomstige
ontwikkelingen
Op donderdag 16 maart ging uw redactie op gesprek
bij Lennart Harpe wethouder van Verkeer en Vervoer,
Grondzaken, Vastgoed en Spoorzone. Onderwerp was
de Wippolder en zijn ontwikkeling. Tijdens het eerdere
gesprek met burgemeester Marja van Bijsterveldt werd
duidelijk dat wij behoefte hadden aan antwoorden
op praktische zaken. Dan ligt een gesprek met de
wethouder ook in de lijn van de verwachtingen.
Een punt van zorg is de verkeersontwikkeling in de
Wippolder, m.n. de Schoemakerstraat, Poortlandplein
en omgeving Bouwkunde. Wat kunnen wij verwachten?
De nieuwe ontsluitingsstructuur van TU Noord is al jaren
geleden bedacht en bediscussieerd.Het resultaat daarvan
wordt nu steeds meer zichtbaar. Er is gekozen voor een
ontsluiting vanaf de Rotterdamseweg via de Jaffalaan en
het Zuidplantsoen. En vanaf de Sebastiaansbrug direct
via de Mijnbouwstraat en het Poortlandplein de stad uit.
Hieraan wordt de komende jaren de laatste hand gelegd
door realisatie van verkeer in twee richtingen op de
Mijnbouwstraat en door ombouw van het Poortlandplein
tot rotonde. We voeren het werk zoveel mogelijk uit tijdens
de bouw van de nieuwe Sebastiaansbrug in 2018/2019.
Daarmee beperken we de overlast.
De nieuwe ontsluitingsstructuur biedt mooie kansen.
Zo wordt de Julianalaan voor Bouwkunde autoluw en
kan deze een mooie park/pleininrichting krijgen.De
Chr.Huygensweg behoudt zijn huidige functie, niet als
onderdeel van de hoofdontsluiting, maar wel voor de
bereikbaarheid van de TU Campus.
Door de vele nieuwbouw zal het verkeer op de
Schoemakerstraat toenemen. Wat gaat u daar aan
doen?
Op dit moment gaat het snel met de nieuwbouw.
Stieltjesweg 665 woningen, TNO Groene Gebouw
290 woningen en de Schoemakerplantage 728 woningen.
Totaal 1683 woningen. Dat geeft consequenties voor
het verkeer m.n. de ontsluiting. De huidige situatie is
ontoereikend. Gedacht wordt aan het aanleggen van een
rotonde en/of stoplichten. Hierover wordt nog gesproken
daar er van TU zijde bezwaren zijn i.v.m. wegtrillingen
welke van invloed kunnen zijn op metingen die in de
verschillende laboratoria plaatsvinden.
De stroken van Delftech en de ontsluiting van Technopolis
vragen al om aandacht daar er nu al problemen
voorkomen.
Zoals u weet is de TU bezig met de herschikking van de
gebouwen. De TU wil gebouwen slopen, nieuwe bouwen en
andere restaureren. Parkeren sluit direct hierop aan. Wat
gaat het worden, 6 á 7 parkeerplaatsen over het gebied,
alleen voor belanghebbende van de TU of ook voor de
inwoners van de Wippolder?

De TU heeft een mobiliteitsvisie opgesteld en gaat met
deze vragen aan de slag. Zij zullen hier vast iets moois
van kunnen maken door gebruik te maken van moderne
technieken. Een infrastructuur met zelfsturende
voertuigen voor de interne verplaatsing? Dat mogen we op
zijn minst toch wel verwachten.
Wij missen nog een verbinding tussen de
Schoemakerplantage en de Professorenbuurt. Is daar
in voorzien?
Op dit moment is er geen plan.
Wij stellen voor om een voorziening voor voetgangers
en fietsers te maken door het aanleggen van een brug.
Is dat mogelijk?
Dat lijkt een prima idee, daarmee kan je de
Schoemakerstraat ontlasten en maakt het de bewoners
zeker prettiger. Tijdens de geplande schouw met de
redactie gaan we hier naar kijken.
In een bijeenkomst van TU Noord werd gesproken over
de optie om de verkeerstroom naar de TU vanaf de
Kruithuiswegzijde te laten plaatsvinden en de toegang
van/en naar het centrum te demotiveren cq.onmogelijk
te maken.
Dat zou een zeer interessante ontwikkeling zijn. Het
vraagt veel studie en geeft stof tot nadenken. Hoe gaat
de ontsluiting voor de bewoners in de wijk plaatsvinden?
Het is al belangrijk dat wij hier over praten en dat de
Wippolderbewoner dat weet.
Milieuvervuiling is een actueel probleem . Vooral in de
Wippolder , een wijk met de vuilste lucht van Delft. Wat
wordt hier aan gedaan?
Als gemeente voldoen wij aan de norm. Als wij niet aan de
norm voldoen kunnen we niets ondernemen. Regelmatig
worden metingen verricht. We zien dat er een tendens is
naar een verbetering. Het beleid is er ook op afgestemd.
Vermindering van de CO2 uitstoot is een onderdeel
daarvan. Denk aan alternatief vervoer. Zelfsturende
auto’s, in 2025 emissieloze bussen (elektrisch).
Als de tram gaat rijden in 2019/2020 zal dit zeker invloed
hebben op het autogebruik. Gepland is dat in 2023 Delft
gebruik maakt van 4 sporen met 14 stoptreinen per uur
op het centraal station en 6 stoptreinen per uur op station
zuid.
lees verder op pag 2

wijkkrantwippolder@gmail.com
De Wippolder en toekomstige ontwikkelingen
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De Wijkkrant Wippolder zoekt

Actieve Redactieleden

Ook streven we naar het optimaliseren van fietsroutes door Delft, onder andere
door de aanleg van 2 bruggen voor fietsers en voetgangers over de Schie.
Daarnaast wordt bij het station stallingsruimtes voor fietsen gecreëerd voor
totaal 10- á 11.000 fietsen.
De huidige stalling biedt plaats aan 5.000 fietsen. De 2e stalling is bijna klaar en
geschikt voor 2.700 fietsen. Een 3e staat gepland voor ongeveer 3.000 fietsen.
Genoeg redenen om vaker de fiets te pakken!
De Technische Universiteit is heel belangrijk in Delft en dat is te merken.
De gemeente Delft heeft een prima relatie met de Technische Universiteit.
Een convenant tussen de Technische Universiteit en de gemeente Delft is het
bewijs daarvan. Hierdoor is overleg en het nemen van besluiten sneller en
directer.
Tekst Wim Bloom

Wij zijn op zoek naar actieve wippolderbewoner(s) die:
- de wijk op hun duimpje kennen.
- teksten willen leveren voor de wijkkrant
- geen bezwaar hebben om hand- en spandiensten te verlenen.
- willen meedenken en handelen om de wijkkrant actief
en in stand te houden.
Lijkt je dat wat?
Bel ons op 06 - 53 693 492
of
Mail ons op wijkkrantwippolder@gmail.com
vermeld je naam en telefoonnummer, dan nemen wij contact met je op en
informeren je verder over wat deze vrijwillige deelname inhoudt.
Alvast dank namens de redactie

Wat kunnen we doen aan
verkamering en overlast?
Steeds meer woonhuizen in onze wijk worden verkocht aan investeerders die het
kamergewijs gaan verhuren. Dat leidt helaas vaker tot overlast. Kunnen we er iets
aan doen?
Verkamering in de wijk:
actie gevraagd
We wonen in een prachtige wijk. Voor
Delftse begrippen veel groen en dicht
bij het centrum van een van de mooiste
steden van het land. Bewoners van de
Wippolder wonen dan ook vaak lang in
de wijk, soms van kinds af aan, en het
“buur(t)gevoel” onder de vaste bewoners is dan ook groot.
Maar er zijn ook andere bewoners in de
wijk. Mensen die meestal van ver buiten
Delft komen en ook maar een paar jaar
blijven. Die vaak weinig of geen binding
hebben met de buurt. En die bovendien
een heel ander leefritme hebben dan de
vaste bewoners van de wijk: studenten.
Begrijp ons niet verkeerd; Delft heeft
veel voordelen van de aanwezigheid van
TU en studenten. Werkgelegenheid, bedrijven die zich rondom de universiteit
vestigen, oud-studenten die hier blijven
wonen, veel horeca en voorzieningen,
bedrijvigheid en activiteiten waar we allemaal van profiteren. Het brengt leven
in de brouwerij. En dat er af en toe iets
gebeurt, ach, we zijn uiteindelijk allemaal jong geweest. Zolang de lasten en
de lusten maar in balans zijn.
Een succesvolle universiteit
De TU Delft timmert internationaal
enorm aan de weg. Het geeft toch altijd
een beetje trots gevoel als de Delftse
NUNA de World Solar Cha l lenge
weer eens gewonnen heeft, het prototype uit Delft de eerste prijs wint bij
Elon Musk’s Hyperloop wedstrijd, de
Delftse robot zelfs die van het MIT in

Boston verslaat in de Amazon Picking
Challenge, Microsoft veel investeert in
een samenwerking met Delft voor de
ontwikkeling van Quantumcomputers,
enz., enz.
Tegelijk nemen de studentenaantallen
aan de TU enorm toe. In tien jaar tijd,
tussen 2005 en 2015, is het aantal studenten van 13.000 naar ruim 20.000
gestegen. Een toename van meer dan
50%. Er komen dan ook regelmatig
commentaren voorbij in de pers dat de
TU Delft tegen de grenzen van zijn capaciteit aanloopt, uit zijn voegen barst,
een beetje slachtoffer wordt van zijn
eigen succes...
En dat geldt niet alleen voor de activiteiten op de TU zelf, maar er is ook een
steeds groter tekort aan studentenhuisvesting. En dat merken we maar al te
goed in onze wijk.
Verkamering in de Wippolder
Met de ligging van de Wippolder, ingeklemd tussen het centrum en de TU
Delft, is het een begeerde woonplek
voor studenten. We hebben dan ook
al jaren studenten in de wijk wonen.
Zowel in een “gewoon huis” op kamers
bij een hospita, als in een pand dat volledig voor studentenhuisvesting is ingericht.
De laatste tijd zien we het aantal studentenwoningen in de Wippolder toenemen. Steeds meer huizen worden omgebouwd en per kamer verhuurd aan
studenten. Dit ombouwen van woonhuizen voor studentenbewoning wordt
“verkamering” genoemd.

Rendement voorop!
Panden in de wijk worden steeds vaker
opgekocht door mensen en bedrijven
die zich helemaal niet afvragen wat
voor effect dat heeft voor de buren of
de buurt. Voor deze investeerders gaat
het puur om het financiële rendement.
Dat de wijk ook prettig bewoonbaar
moet blijven voor de vaste bewoners is
van minder belang.
We zien voorbeelden van pandeigenaren die niet uit Delft komen. Bedrijven
die panden opkopen en ombouwen tot
studentenwoning en makelaars die
aanbieden het verhuren aan studenten
op zich te nemen en een rendement
garanderen aan de eigenaar. Het wordt
aantrekkelijk gemaakt om een huis te
verkameren.
Bij de Belangenvereniging TU Noord
horen we dan ook steeds vaker geluiden “dat er nu wel heel veel panden in de
buurt door studenten bewoond worden”.
En de Wippolder is niet de enige plek in
Delft waar “verkamering” steeds verder toeneemt. Ook in het centrum van
Delft speelt dit verschijnsel, zelfs al
wat langer dan in onze wijk. In de wijken Voorhof en Hof van Delft neemt
verkamering ook toe. En ook hier
wordt door de belangenverenigingen
aan de bel getrokken.
De gevolgen van het toenemend
aantal studentenhuizen in de wijk
Met het aantal studenten en studentenhuizen in de wijk neemt ook de
overlast toe al gaat het niet overal fout.
Er zijn studentenhuizen waar prima
afspraken zijn gemaakt en waar nauwelijks sprake is van overlast. Maar
helaas kennen veel mensen uit de
Wippolder ook andere voorbeelden.
Het verschil tussen vaste bewoners
met veel verbondenheid met de buurt
en tijdelijke kamerbewoners/studenten
met weinig verantwoordelijkheidsgevoel richting buurt en buren geeft regelmatig problemen.

Geluid is wel de meest voorkomende en
meest ingrijpende vorm van overlast.
Maar we zien ook vaak grote aantallen fietsen op de stoep - waardoor je er
nauwelijks langs kan met een rollator
of rolstoel -, vuilnisbakken permanent
op straat, vaak nog met losse zakken
of zwerfvuil erbij, ‘s nachts roken in de
tuin, BBQ-feestjes tot diep in de nacht
en de voedselresten die pas de volgende dag worden opgeruimd. Een greep
uit de vele voorbeelden die veel overlast geven en een verrommeling van het
straatbeeld tot gevolg hebben.
Het rommelige straatbeeld maakt huiseigenaren in de buurt ook terecht nerveus over de waarde van hun woning.
En voor ieder huis dat omgebouwd
wordt tot studentenhuis wordt een woning onttrokken aan het gewone huizenbestand wat het voor ‘gewone’ woningzoekenden weer moeilijker maakt
om een betaalbare woning te vinden.
Kortom: de balans tussen lasten en lusten slaat om naar de verkeerde kant.
Wat doet de gemeente tot nu toe
Deel van het probleem is dat Delft een
van de weinige studentensteden is die
geen beleid heeft waarmee verkamering kan worden gereguleerd of tegengegaan. In andere steden is bijvoorbeeld
een vergunning nodig om een woning
om te bouwen tot studentenwoning. En
vaak worden allerlei bouwkundige eisen
gesteld die overlast verminderen of mogen woningen uit “kleine huishoudens”
niet als studentenwoning gebruikt wor-

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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den om de goedkopere woningen te beschermen.
Inmiddels heeft de gemeente Delft de
signalen uit de stad, waaronder uit de
Wippolder, wel opgepikt. Er is vorig jaar
in opdracht van de gemeente een studie “verkamering in Delft” uitgevoerd.
En deze studie bevestigt onze boodschap dat verkamering toeneemt, dat
het steeds sneller gaat en dat het steeds
meer overlast oplevert voor de bewoners.
Omzettingsvergunning
Dit onderzoek is een goede eerste stap.
Mede onder druk van inwoners van
Delft en een aantal belangenverenigingen is er beweging. Er is door de gemeente bekeken wat voor maatregelen
er mogelijk zijn om verkamering tegen
te gaan. Verschillende partijen, zoals
de politiek, studentenverenigingen,
woningbouwverenigingen en belangenverenigingen, hebben hun zegje
hierover kunnen doen. De gemeente
heeft aangekondigd om nog in de eerste helft van 2017 met een voorstel te
komen om verkamering tegen te gaan
en overlast te beperken. De kern van
dit voorstel zal zijn om een “omzettingsvergunning” in te voeren. Deze
vergunning zal dan verleend moeten
worden voordat iemand een woonhuis kan ombouwen en per kamer mag
gaan verhuren. Voor wijken waar de
druk van verkamering groot is, zoals in de Wippolder, zal een dergelijke
vergunning in principe niet afgegeven
worden; er wordt dan een “Nee-tenzij”
beleid gevoerd. We kijken reikhalzend
uit naar de uitvoering van de voorstellen.
Overigens blijft het wel mogelijk om
in de eigen woning een of twee kamers
aan studenten te verhuren, dus een
hospita met een of twee studentenkamers blijft mogelijk.
Nieuwbouw
Naast de aankondiging om verkamering in Delft te reguleren wordt er
ook druk gewerkt om een groot aantal
nieuwe studentenwoningen te realiseren om de druk op de kamermarkt weg
te nemen. Met een aantal projecten
verspreid over Delft moeten in totaal
zo’n 2.000 nieuwe studentenwoningen
op de markt komen in de komende
jaren.
In onze wijk zien we dat al gebeuren. De nieuwe witte toren aan de
Stieltjesweg is al praktisch klaar. Hier
zullen 665 studentenwoningen ko-

men, een kleine supermarkt, een medische post en wat horeca.
En er tegenover, in het oude, groene
TNO gebouw wordt ook al druk gewerkt aan nog eens 290 studentenwoningen.

Dakota vliegtuigen

Overlast tegengaan
En dan is er nog het punt van de overlast die we in de wijk ondervinden van
al bestaande studentenhuizen.
We moeten het voorstel van de gemeente nog even afwachten, maar het
lijkt erop dat de gemeente vooral wil
inzetten op het stimuleren van overleg
tussen de bewoners van de studentenhuizen en de buurt, eventueel met
hulp van een mediator. We zijn niet
tegen oplossingen in goed onderling
overleg en in sommige gevallen lijkt
dat ook te werken. Maar vaker brengt
overleg geen of slechts tijdelijk verlichting in de overlast. Kamerbewoners
zijn immers passanten, er komen
steeds weer nieuwe voor in de plaats!
Wij zouden graag zien dat ook studentenverenigingen, de eigenaren van de
verhuurde kamers en eventueel de TU
Delft een stuk verantwoordelijkheid
krijgen toebedeeld om overlast terug
te dringen. Nu komt die verantwoordelijkheid vooral bij de buren te liggen
die de overlast ervaren in plaats van
bij de veroorzakers en uitbaters.
We merken in de verschillende overleggen wel dat de TU en de gemeente
niet doof zijn voor de problemen. De
welwillendheid om problemen op te
lossen en tot goed buurtschap te komen is er wel. We zijn alleen nog niet
op het punt dat er ook echt stevig en
effectief wordt ingegrepen.
Melden overlast

Als laatste willen
we benadrukken dat het
belangrijk is om
overlast altijd te melden.

Dat gebeurt vaak niet omdat “de
politie toch niet komt, of te laat”.
Maar meldingen zijn wel nodig
om uiteindelijk goed op te kunnen
treden.
Overlast melden kan bij het
meldpunt overlast 0900-8844
of bij de wijkagent.
Graag vernemen wij ook uw
ervaringen en suggesties
voor oplossingen:
tunoord@gmail.com

Verrast
Tijdens de rondgang door de wijk om de nodige plaatjes te schieten, werden wij
verrast.
Twee vliegtuigen trokken onze aandacht, vooral door het geluid wat zij
produceerden, dat wij herkenden als het geluid van een originele Dakota.
Zij cirkelden menigmaal boven ons en boven de wijk ter hoogte van de
Schoemakerstraat en de TU wijk.

Foto: Aad van Dijk Tekst: Johan van den Berg

Wijkkrant Wippolder
behouden in 2017 !
Door uw financiële bijdrage en die van de sponsoren is
de wijkkrant voor 2017 behouden.
In de wijkkrant van maart deden wij een beroep op u:
de lezers en sponsoren;
het resultaat is dat wij de krant weer kunnen laten drukken
in heel 2017.
Wij geven u (hieronder) een financieel verslag waaruit
blijkt dat wij het streefbedrag gehaald hebben.
Mocht u alvast voor 2018 een bijdrage willen geven,
dan kan dat op onze bankrekening

NL67 INGB 0006 506 738
t.n.v. Wijkkrant WIPPOLDER
Onze dank alvast voor uw bijdrage!

De redactie

Financieel verslag
en
Budget voor 2017
Bankstand op 01-04-2017
€ 6.535,02 +/+
Af: Nota drukker krant van maart
€ 1.441,60 -/Af: ING Zakelijk betalingsverkeer
€
36,70 -/		--------------Bankstand op 23-05-2017
€ 5.065,72 +/+
Af: te verwachte bankkosten
€ 110,00 -/Af: te verwachten kosten drukker
€ 4.324,80 -/		--------------Voordelig saldo 2017
€ 621,92 +/+
		=========

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Zo Kinderopvang
krijgt een natuurlijke
belevingstuin
Kent u onze vestiging aan de Julianalaan? Wij zitten op nummer 63 en
ik stel mij graag aan u voor. Mijn naam is Angelique Smink-Geboers,
per 1 juni ben ik vestigingsmanager van Zo aan de Julianalaan.
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen van 3 en 6 jaar oud. In 2001 ben
ik al op deze locatie begonnen bij Zo kinderopvang, toen nog genaamd
«Berenhonk». Ik ben begonnen als stagiaire, en nadat ik mijn opleiding
afgerond had, ben ik in dienst getreden bij Zo.
In 2006 kreeg ik de kans om als locatiemanager verder te gaan
binnen Zo aan de Julianalaan. Naast ervaring op deze locatie, heb ik
inmiddels de afgelopen 11 jaar meerdere Zo-locaties aangestuurd en
altijd met heel erg veel plezier. Nu, na inmiddels drie jaar, kom ik met
heel erg veel plezier terug op deze geweldige locatie.
Verbouwing ligt op schema
De locat ie is inmiddels va n
binnen erg mooi geworden. Onze
nieuwe huisstijl is toegepast
op onze baby (0 tot 1,5 jaar)
en dreumesgroep (1,5 tot 2,5
jaar). Vanaf half juni zal ook
de peutergroep (2.5 tot 4 jaar)
voorzien worden van onze nieuwe
huisstijl.
Wij nodigen u dan van harte uit
voor een hapje en een drankje
en om even kennis met elkaar te
maken. Binnenkort krijgt u een
uitnodiging op uw deurmat.
Komt u even langs? Want, naast
het feit dat het er mooi uitziet,
hebben wij bijvoorbeeld ook een
snoezelruimte, die wij u graag
laten zien. Dat is een ruimte waar
wij de zintuigen van de baby’s
stimuleren, zoals reuk, geur,
tastzin en geluid. Baby’s laten zo
hun eventuele stress los. Prachtig
om te zien.
Belevingstuin met natuurlijke
elementen
Ook onze tuin pakken wij aan.
Zo hebben wij gewerkt aan een
moodboard om te laten zien wat
wij leuk vinden. Die plannen
werkt de facilitaire afdeling de
komende weken uit. Zo leuk!

Z o biedt k i nderopva ng va n
uitstekende kwaliteit in een veilige,
avontuurlijke en lerende omgeving
vanuit ontzorgend partnerschap
met ouders. 21ste eeuwse
vaardigheden (onder nemend,
belangstellend, nieuwsgierig en
betrokken) vormen de kern van ons
werk. Zo is een organisatie waar
kinderen, ouders en medewerkers
gezien worden en graag komen.
K i ndere n ont w i k ke le n z ic h
bij ons met veel plezier in een
veilige, geborgen en avontuurlijke
omgeving.
Ook ouders voelen zich thuis
bij Zo, zij ervaren gezamenlijk
partnerschap en brengen hun kind
in vertrouwen bij ons.
Kinderen beleven bij Zo boeiende
avonturen en komen graag naar
ons toe. 21e eeuwse vaardigheden
staan centraal: ondernemend,
belangstellend, nieuwsgierig en
betrokken zijn. Op deze manier
gaan de kinderen bij Zo van
start met een leven lang leren en
bereiden we kinderen voor op het
leveren van hun bijdrage aan de
maatschappij.
Bent u op zoek naar kleinschalige
en professionele kinderopvang
neemt u dan contact op met
julianalaan@zokinderopvang.nl
of kijk op www.zokinderopvang.nl.

Botanische Tuin TU Delft
BEELDENTENTOONSTELLING “PLANTTECH REFLECTION”
IN DE BOTANISCHE TUIN TU DELFT
van 4 juni t/m 22 oktober
Kunstwerken van:
Wim Bakker, Ike van Cleeff, Karin Dekker,
Willem Harbers, Ellen Klijzing, Martina
Otto en Jan Paul Hulsenbek.
De tentoonstelling “Planttech Reflection”
laat werk van zeven kunstenaars in de
Botanische Tuin van de TU Delft zien op
uitnodiging van Wetenschappelijk Directeur
Bob Ursem. In feite is de expositie een herwaardering van de samenhang
tussen de disciplines kunst en wetenschap. Historisch gezien werden die
altijd in één adem genoemd, maar gedurende een langere periode zijn ze
in Nederland apart van elkaar beschouwd. De laatste jaren zien we een
kentering. In de kunstvakken spelen onderzoek, vernieuwing, experiment,
kennisverwerving en overdracht een grotere rol in het discours.
“Planttech Reflection” is een uitkomst
van die hernieuwde nieuwsgierigheid naar
elkaars eigenheid en gezamenlijkheid. De
Botanische Tuin legt concrete verbanden
tussen natuur en technologie met
betrekking tot onder meer industriële
productontwikkeling zoals hout, rubber,
gommen, harsen, oliën, vetten en dergelijke.
Veel bedrijfsontwikkelingen zijn dan ook
gestart in Delft.
Dit jaar bestaat de Botanische Tuin 100 jaar en met deze tentoonstelling
worden die specifieke verworvenheden van de Delftse innovaties ook vanuit
de beeldende kunst nader beschouwd.
www.botanischetuin.tudelft.nl
AKTIVITEITEN BOTANISCHE TUIN 100 JAAR
Tentoonstellingen
Zomertentoonstelling Botanische Tuin 100 jaar !
Beeldententoonstelling Planttech Reflection
Keramiektentoonstelling Kerade 100!!!

28 mei – 22 oktober
4 juni - 22 oktober
18 juni - 22 oktober

Activiteiten
Presentatie jubileumboek ‘Het Groene Laboratorium’
Opening Kerade 100!!!
Harmonie Prometheus
Lunch concert Engels koor
Pasar Malam
Monumentenweekend

16 juni, 16:00 uur
18 juni
2 juli, 14:00 uur
14 juli, 14:00 uur
2 & 3 september
9 & 10 september

Tuin als lab (Opening 11:00)
Rondgang door de tuin
Lunch
Symposium ‘100 jaar Planttechnologie’
Borrel
Rondgang langs beelden Planttech Reflection

14 september
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:30
16:30 - 19:00
17:30 - 18:30

Muziekfestival
Plantenruilbeurs
Feest 100 jaar bestaan
Wetenschapsdag
Halloween
Kerst Event

17 september, 12:00 uur
7 oktober
14 oktober, 14:00 uur
22 oktober
28 oktober, 17:00 uur
16 & 17 december

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Reisziekte

door: Dr. G. Damen

U wilt niet achterstevoren in de tram zitten? Of krijgt u hoofdpijn van lezen in de bus? Dat is reisziekte.
De vakantie is voor velen weer in zicht en dan komen vragen over wagenziekte, luchtziekte en zeeziekte vaker voor in de huisartsenpraktijk. Reisziekte wordt ook
wel bewegingsziekte of kinetose genoemd. Hoe vaak het voorkomt is niet bekend. Het zou wel vaker bij kinderen dan bij volwassenen voorkomen.
Klachten
Klachten bij reisziekte zijn
misselijkheid, duizeligheid,
hoofdpijn, transpireren, bleek zien,
geeuwen en ook winderigheid.
Zelfs denken aan reizen kan deze
klachten al veroorzaken.
De klachten ontstaan in situaties
waarbij de zintuigen die het
evenwicht regelen het niet eens
zijn over de bewegingen die ze
waarnemen.
- De evenwichtsorganen achter de
oren houden bij in welke positie
het hoofd zich bevindt.
- De ogen zien de horizon en
dat moet kloppen met wat de
evenwichtsorganen registreren.
- Tenslotte geven ook de spieren
nog signalen door over de positie
van het lichaam.
Als die samenwerking niet optimaal
is omdat bijvoorbeeld de ogen geen
horizon zien maar een smartphone,
en de evenwichtsorganen en spieren
registreren allemaal bochten en
hobbels in de route van bus 37 door
de wijk, dan kan dit conflict het
braakcentrum prikkelen waardoor
al snel de poppen aan het dansen
zijn. Blijkbaar gebeurt dit bij de één
sneller dan bij de ander.

- Zorg voor voldoende frisse lucht.
- Kijken op beeldschermen en lezen
kan veel klachten geven. Probeer
zo mogelijk naar buiten en zo
veel mogelijk vooruit te kijken (de
horizon te zien). Achter in een auto
zitten geeft dus sneller klachten.
- Als u toch achterin zit dan kan
slapen of muziek luisteren wel
helpen.

Het gehooroorgaan
1) De drie booggangen, 2) de voorhof, 3) het slakkenhuis,
4) het kanaal waardoor de gehoorzenuw naar het slakkenhuis gaat,
5) de stijgbeugel, 6) het aambeeld, 7) de hamer, 8) de trommelholte

Hoe met reisziekte om te gaan
De verwarring tussen de zintuigen
voorkòmen werkt het beste maar
dat is niet altijd mogelijk. Tijdens
een vliegreis met turbulentie zullen
de ogen geen horizon zien en de reis
duurt meestal te kort om er aan te
wennen.
Toch zijn er wel algemene adviezen te
geven die vaak blijken te werken.
- Ga uitgerust op reis. Vermoeidheid
maakt u gevoeliger.
- Ga ook niet met een lege maag of
een te volle buik op reis. Alcohol
kan een negatief effect hebben.

Uiteindelijk wennen de zintuigen
wel aan de bewegingen en nemen de
klachten tijdens de reis af. Soms kan
dat wel dagen duren.
Medicijnen kunnen helpen als
de adviezen niet helpen. Meestal
worden antihistaminica gebruikt.
Deze medicijnen zijn ontwikkeld
om allergieën tegen te gaan maar
ze kunnen ook effectief zijn bij
reisziekte.
Antihistaminica zijn te koop
bij drogist en apotheek, zoals
bijvoorbeeld Cinnarizine.
Of Meclozine, dat ook tijdens
zwangerschap of borstvoeding
gebruikt mag worden.
Belangrijkste bijwerking is vooral
slaperigheid. Niet gebruiken als u zelf
moet rijden.

Expeditie Plukkebol:
de leukste zomervakantie van
Delft en omstreken!
Vanaf maandag 10 juli is het
weer zover: zes weken lang
Expeditie 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 bsoers en hun ouders wordt de start
van de vakantie ludiek gevierd
en het programma van Expeditie
Plukkebol bekend gemaakt.

Gember capsules worden ook
wel eens aanbevolen. Er is in
onderzoeken helaas weinig bewijs
voor de werkzaamheid van gember
gevonden.
De huisarts kan u ook nog een
Scopolaminepleister voorschrijven.
Die moet zes tot vijftien uur voor
vertrek achter het oor geplakt
worden en mag drie dagen
blijven zitten. De bijwerkingen
hiervan kunnen echter ernstiger
zijn (verwardheid, hallucinaties of
blaasproblemen) en worden alleen
aan volwassenen (boven de 18 jaar)
met ernstige klachten en voor lange
reizen voorgeschreven.
Meer informatie over reisziekte
staat in de onlangs verschenen
NHG-Behandelrichtlijn Reisziekte
(https://www.nhg.org/downloads/
nhg-behandelrichtlijn-reisziekte)

Spreekwoord
Spreeuwen eten wel kersen, maar bomen
poten doen ze niet.
Dit spreekwoord keert zich tegen de mensen die
doen zoals de spreeuwen, en er maar op los leven
zonder ook maar wat te doen voor de kost.
Overigens is het niet helemaal waar dat
spreeuwen alleen maar eten en geen bomen poten:
door de ontlasting van de vogels worden immers
veel pitten en zaden verspreid.
Bron: Ed van Eeden

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 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

VISPAVILJOEN LEKKER UIT ZEE

Nassaulaan 18-a Delft
Tel: 015 - 25 666 74
Openingstijden
di t/m vr. 11.00 t/m 18.15 uur - za 10.00 t/m 14.00 uur

Klussen in het weekend
In het verenigingsgebouwtje van Humanitas, op de hoek van de
Muyskenlaan en de
Schoemakerstraat,
is een vrijwilliger
druk bezig met
het repareren van
een raam van hun
verenigingsgebouwtje.
Als kleine vereniging
moet je vaak alle
zeilen bijzetten om
kosten te besparen.
En dan is een
vrijwilliger
om dergelijke
onderhoudswerkzaamheden te verrichten zeer welkom.
Foto en Tekst: Johan van den Berg

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Foto's Aad van Dijk en Johan van den Berg
Tekst: Johan van den Berg

Bouwberichten

A

B

Hoek koningin Emmalaan –
Schoemakerstraat
Foto A: er wordt nog steeds hard gewerkt aan de woningen van deze straten. Net als op de Kloosterkade worden
ook hier de gevels hersteld en gevoegd.

C

H

Kloosterkade
Foto B laat u zien: de vorderingen met de
rioolwerkzaamheden en de herindeling
van de Kloosterkade richting de Pauwmolen. Nu zijn de verbeteringen al goed te
zien, ondanks dat nog niet alles klaar is.

F

Mijnbouwplein / Michiel de Ruyterweg
Foto H: Hier zijn de laatste werkzaamheden aan de riolering aan de gang. Netjes
straten en asfalteren zal nog niet gebeuren,
want het wachten is op de werkzaamheden
betreffende de aanleg van tramlijn 19.

Heertjeslaan
Foto I: De uitbreiding van Applikon
Biotechnologie vordert gestaag en zal
dit jaar afgerond kunnen zijn.

Technopolis Protonenkliniek
Foto J: Deze foto laat u eigenlijk het zelfde
zien als in de vorige krant want aan het
gebouw wordt weinig gedaan. Wat er nu
allemaal gebeurt vindt plaats binnen in
het gebouw. Wel wordt er flink gegraven
langs de wetering van de Huismansingel.
Het ziet er naar uit dat deze singel een
dubbele rijbaan gaat krijgen.

J

D

Kanaalweg
Foto’s C t/m G: Deze foto’s laten u de
vorderingen zien bij de voltooiing van
International Student House en de
Prof. Schermhornstraat aldaar. Ook
rondom de nieuwbouwlocatie van
DUWO ziet het er al veel beter uit.
Hier en daar is het nog wel een aardige
zandbak, maar er zit schot in om naar
de afronding te gaan.

I

Professor Schoemakerplantage
Foto’s K t/m P laten u zien: de vorderingen op het voormalige TNO Zuidpolderterrein. Inmiddels is men ook gestart met het bouwrijp maken van de 2e fase
Klinkerbuurt. De 1e fase schiet al hard op; volgens de aanwezige werklieden
zullen in het najaar de eerste bewoners hun woning kunnen gaan betrekken.

E
K

L

M

N

O

P

G

Wijnranken:
hoek Van Embdenstraat – Schoemakerstraat
Foto Q: Eerst leek het er op dat aldaar de grond werd
omgewoeld om er kleine tuintjes van te maken.
Maar tijdens de fotorondgang gaf de eigenaar Duurt,
van “Wijn proeven en eten bij De StadsPlantage”, tekst
en uitleg.

Stieltjesweg
Foto R laat u
zien: de verdere voltooiing
van de 665
wooneenheden tellende
studentenflat
Daar zijn heuse met bijbehowijnranken
rende voorziegepoot en men ningen. Het
hoopt dat in
gebouw nadert zijn voltooiing. In de
2018 de eerlate avonduren is duidelijk te zien
ste wijn van
dat de verlichting van de centrale
deze aanplant
hal per verdieping al is aangesloten.
gemaakt kan
Ook hier zullen in 2017 de eerste
worden.
bewoners hun intrede doen.

R

Q

S

T

U

Abtwoudseweg / Engelsestraat
Foto S t/m U laten u zien hoe complex nu de doorgang is voor
de wielrijders naar het Voorhof, voorheen via het fietstunneltje. Het is oppassen, want het verkeer kruist de doorgang van
de wielrijders en voetgangers.

V
Uizicht richting Hooikade
Foto V laat u zien dat er door alle bouwen sloopwerkzaamheden een vernieuwd
aanzicht komt vanaf de Scheepsmakerij.
Voorheen keek u naar de ingang van de
Irene-tunnel en nu staat er een nieuw
scholencomplex.

W
Uitzicht naar de Zuidwal
Foto W laat het zicht zien vanaf de Hertog Govertkade over het water waar in
vroeger jaren de Rotterdamsepoortbrug
lag, welke in 1978 werd gesloopt. Na alle
sloopwerkzaamheden bij de voormalige
van Leeuwenhoeksingel is er nu een ruim
zicht.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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De Wipmolen verandert!
Kent u de Wipmolen? De locatie van VTV Delft in de Prof. Oudemansstraat 56a? Hier gaat veel veranderen. De plannen om de locatie te vernieuwen zijn in volle
ontwikkeling. Het gebouw wordt opgeknapt en krijgt een aantal nieuwe functies. Daarbij blijven de bestaande activiteiten in de avond én overdag gewoon plaatsvinden,
maar dan wel in een prachtige nieuwe locatie.
Haalbaarheidsstudie
Wat gaat er gebeuren
Voor de medewerkers van Stichting
VTV en MEE, afkomstig van de
Hooikade in Delft, wordt een deel
van het pand ingericht als werkplek.
Het andere deel van het pand wordt
eveneens verbouwd en krijgt een
multifunctionele inrichting. De
Wipmolen wordt daarmee een plek
voor de Wippolder én Delft.
Na de metamorfose zal het pand
plek bieden aan verschillende
gebruikers. Kunstenaars kunnen
bijvoorbeeld gebruik maken van de
atelierruimte en hier workshops
geven. Deze atelierruimte leent zich
er straks ook goed voor om zelf te
kunnen schilderen of om te werken
aan een kunstproject.
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Horeca concept
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Ontmoetingsruimte: ‘Gezicht op Delft’

Design concept

Het pand wordt aan de voorzijde
zodanig opgeknapt dat het
uitnodigt en inspireert en ook
de algemene ruimtes van de
Wipmolen krijgen een open
karakter. Het wordt een plek waar
je als buurtbewoner een lekkere
(maar niet dure) kop Delftse koffie
kan komen drinken, maar ook
waar zzp’ers kunnen werken, en
studenten van de TU studeren.
Het wordt de plek voor mensen mét en zonder een
beperking, voor mensen uit de buurt en daarbuiten. De
ruimte voorziet straks in werkplekken, vergader- en
activiteitenruimtes. Desgewenst voor 100+ personen;
door nu handig te verbouwen is er straks van alles
mogelijk. De Wipmolen krijgt een klein en leuk terrasje
aan de straatzijde bij het speeltuintje.

Sanitair en keuken: Delfts blauw
Spreekkamers ‘Gezicht op Delft’
en ‘Gezicht op huizen in Delft’

Horeca: ‘Het melkmeisje’

Atrium concept

Gevel voorstel

Huidige gebruikers
De huidige vaste huurders blijven gewoon: de ruimtes
van de wijkgemeente Immanuel en de fysiotherapeut en seniorenweb
worden zoveel mogelijk aangepast op basis van de wensen en behoeftes die
er zijn.

Kantoor concept

De volgende stappen
Momenteel wordt de Wipmolen met name ’s avonds gebruikt. Maar de
hoop is dat het ook overdag weer gaat bruisen! De komende periode zullen
de tekeningen definitief genaakt worden en zal het nieuwe concept verder
ingevuld worden.
We gaan op zoek naar manieren waarop we samen dit nieuwe concept
succesvol kunnen maken. Buurtbewoners, vrijwilligers, kunstenaars,
studenten, ondernemers: om te zorgen dat we de boodschap goed
verkondigen krijgen we ondersteuning van een communicatiebureau dat
zich gaat richten op de publiciteit.
Er zal ook een nieuwe naam voor het centrum bedacht gaan worden. Hierin
worden de (toekomstige) gebruikers betrokken.
Al met al…er gaat heel wat gebeuren! Heeft u interesse in het gebruik van de
ruimtes? Of kent u mensen die wellicht interesse hebben? Schroom dan niet
om contact te leggen. Er is veel mogelijk! De ruimtes worden verhuurd voor
interessante tarieven waardoor de Wipmolen weer plaats biedt voor een
brede doelgroep.
Wilt u meer weten, op de hoogte blijven of heeft u een vraag of idee, mail
ons op: wipmolen@yahoo.com
Michel van Ruijven en Jeroen Visser

LEKKER UIT ZEE

Nassaulaan 18-a Delft

Dagelijks vers gebakken
HEEK Lekkerbekjes zonder graat
€ 2,25 per stuk / 3 voor € 5,50

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

www.onderdeschie.nl

Bij buurthuis onder de Schie kan je een ruimte huren voor een leuke cursus. Ook
kunnen er veel kleine verjaardagsfeesten, vergaderingen, kookworkshops, etentjes
en babyshowers bij ons gedaan worden . De centrale ruimte/kookcafé is ideaal voor
een feestje of om met een grotere groep te koken. De grote zaal biedt genoeg ruimte
voor sport en bewegingsactiviteiten en grote groepen en is voorzien van een spiegelwand die daarbij goed van pas komt. Er valt bij het buurthuis dus genoeg te doen
en te organiseren. Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat de activiteiten geen
overlast voor de buurt bezorgen.
De buurtbibliotheek kan je vinden in de gang. Hier kan je een groot assortiment
aan boeken en luisterboeken vinden. Hieronder staat een activiteitenoverzicht van
alle activiteiten die er bij ons plaatsvinden.
Wilt u ook gebruik maken van een van onze ruimtes dan kan dat. U kunt dan mailen naar onderdeschie@gmail.com of bellen naar de beheerder Channa Degreef tel:
06-83222583. Het telefoonnummer is bereikbaar op dinsdag en donderdag van
8.30 tot 18.00. Het buurthuis is te vinden op de Rotterdamseweg 51. Het gebouw
ligt op een plein achter de straat en is dus niet direct zichtbaar. Maar het is een
prachtige verscholen plek met er om heen een leuk speelplein voor kinderen.
Overzicht activiteitenaanbod
Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan”
Om de week is er
op donderdag in
de centrale ruimte
‘’schuif ’s aan”. Chef-kok Leo en zijn
team koken een heerlijk driegangen
menu voor € 5. Drankjes zijn daarbij niet
inbegrepen. Vanaf 17.00 uur is iedereen
welkom en om 18.00 gaan we aan
tafel. Zin om eens gezellig mee te
tafelen? Dan kunt u zich aanmelden
bij Leo, per e-mail: lee@casema.nl
Koffieochtenden
Iedere vrijdag van 9.30 tot 12.00 staat
er een lekker kopje koffie klaar en
komen buurtbewoners samen om bij
te kletsen. De koffie kost € 1.
Onze Bibliotheek “Boek in
Beweging”.
De naam van de buurtbibliotheek
geeft goed aan wat we willen bereiken
met de goed gevulde boekenkast in
ons buurthuis: Boeken die gebruikt
worden en waarvan zoveel mogelijk mensen
kunnen genieten. Regelmatig worden
er boeken ingeleverd; hiervoor onze
hartelijke dank.
De periode van vakanties is
aangebroken en wie weet zoekt u
wel een boek om mee te nemen. Kijk
gerust in onze fraaie boekenkast en
neem iets mee. Mocht u ergens komen
waar u het boek achter kunt laten voor
andere geïnteresseerden, geen enkel
probleem. Dit uitgangspunt is geheel
in de lijn van “Boek in Beweging”.
De luisterboeken willen we wel weer
graag terug ontvangen. In onze
bibliotheek hoeft niets genoteerd te
worden. De bibliotheek is te vinden in
de gang links bij binnenkomst in het
buurthuis. Het buurthuis is open van
9.00 tot 17.00 uur.
Vragen of suggesties kunt u mailen
naar: els.wallenburg@zonnet.nl
Wij wensen iedereen een goede zomer
toe met veel leesplezier.

CURSUSSEN
De cursussen staan open voor iedereen.
Meldt u aan bij de docent voor meer
informatie over de beschikbaarheid en
de kosten.
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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
Keramiekcursus
Altijd al eens een kommetje willen
draaien op een draaischijf en/of een
mooi beeldje willen maken van klei?
Kom dan naar de keramieklessen op de
Rotterdamseweg 51a.
De lessen worden gegeven door Noelle
Lamers, professioneel pottenbakster.
Jaarcursus: 36 lessen (sept t/m mei)
€ 575, di en woe 19.30u - 22.00u
Korte cursus: 10 lessen
€ 200, di en woe 19.30u - 22.00u
Workshop: € 65,00 per uur ongeacht het
aantal deelnemers. De workshops zijn ‘s
avonds of in het weekend en worden in
overleg met u gepland.

Kennismakingsochtend
Mandala tekenen
Mandala’s kleuren is helemaal in en
heerlijk ontspannend. Deze ochtend
maakt u uw eigen mandala. Hierin
begeleid ik u in stappen.
Deze gratis kennismakingsochtend
(excl. koffie/thee) is een voorloper op
de cyclus van 5 ochtenden, 1x in de 14
dagen, die eind september van start
gaat.

Voor informatie cursussen of workshop:
info@de-rode-scherf.nl

Interesse? Maak dan nu kennis met mij
en mijn werkwijze op 23 juni 2017 van
9.30 – 11.30, vanaf 9.15 bent u welkom.
Materialen zijn aanwezig.
Info en opgave (graag voor 20 juni):
arienapoot@gmail.com of 06-33979317

Heeft u vragen of wil uw kind een
proefles volgen, mail mij:
babette_vdv@hotmail.com.
Dansdocente Babette van der Veen
Dansschool HAPPINESS

Blei dat ik klij
Creatieve kleiclub die elke dinsdagochtend
bij elkaar komt.
Dinsdagochtend, 9.30 tot 12.00 uur
kosten: € 90 voor 8 lessen
Docent: Juul Camps
juulcamps@gmail.com
Tel. 06 44168037

Dansen
Elke vrijdag middag worden er
danslessen gegeven.
I.v.m. vakantie geen lessen op 7-7-2017
Laatste danslessen voor zomervakantie
Lestijd		
Leeftijdsgroep
16.00 – 17.00 uur 7-11 jaar
17.00 – 18.00 uur 12-16 jaar

Yoga onder de Schie
Dinsdagavond, 20.00 tot 21.00 uur
Hatha- en 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.

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. U vindt vast gemakkelijk
aansluiting.

Maandagavond van 20.00 tot 22.00u.
Kosten per avond € 3 (in één keer te voldoen).

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.)

Docent: Fon van Oosterhout,
tel. 06 244 989 44
fon.oosterhout@ziggo.nl

Van de Yoga-oefeningen gaan
heilzame werkingen uit en ze brengen
meer evenwicht tussen je fysieke-,
denk- en 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 en matje mee.
Kussens 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
Bewegingslessen
Oefeningen doen in groepsverband
zonder prestatie maar met oog op de
kwaliteit van bewegen. Er wordt gewerkt aan bewegelijk houden van het
lichaam, spierversterking, correctie
van houding en beweging, ontspanningsoefeningen, lichaamsbewustwording, balans en coordinatie en
ademhalingsoefeningen.
Nieuwsgierig? Neem contact op en doe
vrijblijvend een les mee.
Woensdagochtend van 9.30 tot 10.30
Kosten zijn 9 euro per les.
Docent: Thea Heesakkers
oefentherapeut Cesar/psychosomatisch
oefentherapeut
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. 8 bijeenkomsten per jaar (janmei & sep-nov) van 10.00 tot 11.30
uur. Kosten: € 40
Docent: Maria Wensveen
m.wensveen@stanislascollege.nl
VERHUUR VAN RUIMTES
Er is plaats voor cursussen, recepties,
kinderpartijtjes, kookworkshops,
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
Buurtonderneming Onder de
Schie
Voor meer informatie kunt u contact
met ons opnemen via:
e-mail: onderdeschie@gmail.com
website: www.onderdeschie.nl
www.facebook.com/
buurthuisonderdeschie

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

Prins Mauritsstraat 37, 2628 SR Delft, 015-2568365, www.cornelismusius.nl, cornelismusius@laurentiusstichting.nl

International Primary Curriculum
In de vorige editie van de Wippolderwijkkrant heeft u kunnen lezen over onze
thematische manier van werken volgens IPC. Hieronder wat verslagen over wat
er dan gebeurt.
Kleutergroepen:
In de kleutergroepen was het thema
“Gezond zijn is fijn!” We hebben
gepraat en geleerd over gezond en
ziek zijn. Over de dokter, tandarts en
de apotheek. Nu leren we nog over
gezond eten.
Wij juffen zijn blij dat we zo gezond
zijn! Daarom vierden we allemaal
onze verjaardag. De kinderen
mochten verkleed op school komen,
wij zorgden voor het fruit, eten en
drinken en het was een groot feest.
Ook zijn we naar de voorstelling “Ella,
een swingend sprookje” geweest. En
reken maar dat het swingend was!
Groep 3&4 ‘We zijn wat we eten’
We hebben al veel geleerd over eten.
Waar het vandaan komt, hoe het
groeit en hoe mensen vroeger aan hun
eten kwamen. Ook gaan we nog met
elkaar kijken welk eten en drinken
bij speciale (religieuze) feesten en
culturen hoort, zoals de oliebollen

met oud & nieuw en de zoetigheden
zoals baklava bij het Suikerfeest.

Ook in het komende schooljaar zal dit
project verder gaan.

Als afsluiting van het project hebben
we elkaar laten kennismaken met
deze lekkernijen. We vroegen u om
een hapje dat u en uw kind zou willen
meenemen voor de afsluiting. De klas
werd een restaurant waar we de hapjes
van elkaar konden proeven.
We hadden zoveel verschillende
hapjes!

Groep 7&8 afsluiting ‘De wijde wereld’
Groep 7 en 8 hielden op een vrijdag
een gezamenlijke afsluiting. Dit deden
ze middels een wereldmarkt, waar we
konden genieten van lekkere hapjes.

Groep 5&6 ‘Onze actieve planeet’
Groep 5 en 6 zijn aan het
programmeren geweest met
Makey-Makey in het kader van het
IPC thema ‘Onze actieve planeet’
(hoe werkt een stroomkring, hoe kun je die
maken en toepassen).
Het gebruik van de Makey-Makey
en, sinds na de meivakantie, van
een 3D printer is mogelijk geworden
door het project Ontwerpend en
onderzoekend leren. Hiervoor is
subsidie aangevraagd en gekregen.

De kinderen verkochten ook hun zelf
gemaakte spulletjes. De opbrengst
hiervan is naar Cordaid microkrediet
gegaan. Die stichting zet zich in om
de allerarmsten in de wereld te helpen
aan een lening om zelf een bedrijfje
te beginnen. Dit past helemaal
binnen ons thema, waarbij het
wereldburgerschap centraal staat.
Afsluiting IPC projecten
Op onze Facebook
pagina kunt u lezen
over, en de foto’s
vinden van, de
afsluiting van de
IPC projecten.

In de afgelopen periode zijn er, naast de gewone lessen in taal, rekenen, spelling enz. ook andere activiteiten geweest.
Hier volgen er verschillende:
Musical “The Making of ....”
Kinderen uit de groepen 6 en 7 van
de Parkschool, de Freinetschool en
onze school hebben hard gewerkt aan
een musical. Van onze school zijn dat:
Evelien, Hope, Ilona, Nisha, Jaylin,
Jarno, Luna en Victoria.

De kleuters hebben rondjes op het
schoolplein gelopen, de andere
kinderen een rondje rond de kerk.
Er is heel veel gelopen, waardoor
we het mooie bedrag van € 931,22
hebben kunnen aanbieden.

Mede hierdoor ontstaat er een veilige
sfeer in de klas waardoor een kind
zich veiliger kan voelen. Tijdens
de gymlessen is er extra aandacht
besteed aan het samenwerken,
waarvoor je ook vertrouwen nodig
hebt in je klasgenoten.

Theater-docenten van het
Merlijntheater en zangpedagoge Petra
Weijers hebben zich er voor ingezet,
en er is met veel plezier gewerkt.

moeten ze samen werken om een goed
resultaat te krijgen.”, schrijft een van
de ouders. Hier zijn wij het als team
natuurlijk helemaal mee eens.
“Op een sociaal veilige school zijn de
ouders behulpzaam en open tegen elkaar.
Begripvol naar elkaar.” Een andere ouder
schrijft: “Ik zou willen dat men elkaar
gedag zegt, helpt en aardig is voor elkaar.”
Over de kinderen op onze school:
“De sociale omgang van de kinderen op de
Musiusschool vind ik goed! Al meerdere
keren gezien dat oudere kinderen de
jongeren helpen. Top!”
Daarnaast werden er zorgen
benoemd zoals sociale media en
chatgesprekken. Een vraag van een
van de ouders was: ’Wat wordt er van
ons als ouder verwacht?’ Het is goed om
hier verder over in gesprek te gaan
met elkaar.
Route 8
In groep 8 is de
eindtoets Route 8
afgenomen.
Wij hebben voor deze toets gekozen
omdat hij digitaal en adaptief is. Dit
betekent dat de vragen aangepast
worden n.a.v. de antwoorden die
de kinderen geven. Is het antwoord
goed, dan gaat de toets verder, zijn
er antwoorden fout dan wordt het
niveau aangepast.
De onderdelen werkhouding en
zelfbeeld komen ook aan de orde.
Belangrijk om hier meer zicht op te
krijgen i.v.m. de kans van slagen in
het voortgezet onderwijs.
De toets is in een ochtend te maken, is
er meer tijd nodig dan mag dat ook.
Minder stress voor de kinderen! De
antwoorden worden digitaal verwerkt,
er is dus snel een resultaat bekend.
De kinderen hebben de resultaten
meegekregen. Zij hebben als groep
een voldoende score gerealiseerd.
Iedereen heeft zijn/haar best gedaan
om het zo goed mogelijk te doen. De
beloning, een middagje bowlen, was
dan ook zeker op z’n plaats!
Nu echt naar het einde van de
basisschool toewerken: het kamp en
de musical staan al op de agenda!

Er zijn twee uitvoeringen geweest.
Het publiek was erg enthousiast over
het resultaat.
Dit project is tot stand gekomen
dankzij donaties en steun van de
Stichting voor Hulp aan Delftse
Jongeren, Fonds 1818 en Sociëteit
Het Meisjeshuis.
Paas Sponsorloop
Op donderdag 13 april hebben we
een Paas-Sponsorloop gehouden voor
nieuwe schoollokalen in Gambia.

Kanjerweek!
Met de Kanjertraining leren we
de kinderen hoe ze zélf een ruzie
op kunnen lossen. Hoe je met
ongewenst gedrag om kunt gaan.
Er wordt geoefend en gepraat in het
vertrouwen van elkaar.

Tijdens de ouderavond en middag was
er gelegenheid om uw vragen, zorgen
of mening te geven. Er waren veel
positieve reacties over wat er geleerd
wordt met de Kanjertraining.
Er is meerdere keren benoemd dat
de communicatie tussen ouders en
school belangrijk is. “Op een sociaal
veilige school zijn de ouders even belangrijk
als de leerkracht en de kinderen, dus

Bent u op zoek naar een basisschool? Maak
dan vrijblijvend een afspraak voor een
informatief gesprek en een rondleiding op
onze school.
U kunt ook onze site bekijken:
www.cornelismusius.nl
Cornelis Musiusschool
Marja Bocxe, directeur
Tel. 015-2568365
cornelismusius@laurentiusstichting.nl

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Jubileum
te vieren?

SeniorWeb Leercentrum Delft
SeniorWeb Leercentrum Delft voor Cursussen, Workshops en Spreekuren voor
PC, Laptop, IPAD, Tablet, voor Iphone, Smartphone of SeniorenTelefoon.
Digitaal Fit
Kent u deze term? Bij SeniorWeb
Delft kunt u er vertrouwd mee
raken. Wij helpen u op weg als u een
beginner bent, er eigenlijk niet aan
wil, maar het toch wil proberen. Bent
u al meer vertrouwd met PC, Laptop,
Tablet, iPad, iPhone, Smartphone,
SeniorenTelefoon of E-Reader? Loopt
u desondanks tegen dingen aan waar u
niet uitkomt of wilt u gewoon oefenen?
U bent welkom bij onze digitale
activiteiten in Leercentrum
De Wipmolen, Prof. Krausstraat
71b, 2628 JR Delft voor cursussen
en workshops, en bij de Spreekuren
Digitale Huiskamer in de Centrale
Bibliotheek DOK DELFT.

InloopWorkshopSpreekuur
In Activiteitencentrum de Wipmolen
is er, met uitzondering van de
vakantiemaanden juli en augustus, het
InloopWorkshopSpreekuur.
Elke 3de woensdag van de maand
van 10.00 – 12.00 uur zijn wij er voor
persoonlijk advies en individuele hulp.
Meldt u zich van tevoren aan, dan
staat een docent klaar om u te helpen.
U kunt uw eigen apparatuur
meenemen, maar ook gebruik
maken van de apparatuur van het
Leercentrum.
Voor dit spreekuur vragen we €7,00
voor de kosten die we maken.

Bij de cursussen en workshops werken
we met kleine groepen. Er is veel
individuele aandacht. Na uitleg van
de docent gaat u met oefenopdrachten
zelf aan de slag en daarbij wordt u
geholpen door assistent docenten. U
kunt werken op uw eigen apparaat,
maar ook gebruik maken van onze
apparatuur.
Benieuwd naar de cursussen en
workshops die we geven? Informatie is
te vinden op onze website
http://delft.seniorweb.nl/cursussen
of even bellen naar 06 - 519 193 03.
U bent van harte welkom.
Annelies Y. Groeneveld, coördinator

Heeft u, of hebben uw ouders of
familie - woonachtig in de Wippolder een jubileum te vieren?
Een 50-, 55- of 60-jarig
huwelijksjubileum bijvoorbeeld?
Of is er een andere reden voor een
groot feest en wilt u dit (gratis !) in
de Wijkkrant Wippolder vermelden,
eventueel met een foto erbij?
Laat het ons weten!
Mail*: wijkkrantwippolder@gmail.com.

Redactie
* Zie ‘Kopijdatum’ voor de uiterste inleverdatum

Resoluut afvallen
Elke dinsdag komen we bij elkaar in zaal Robelly, de Colignystraat 55 te Delft.
Maar wàt als dinsdagen voor jou helemaal niet uitkomen ?? Ook hiervoor hebben we een oplossing.
Wij bieden het volledige Belly Care programma van 15 weken nu ook in boekvorm aan.
Volledig uitgewerkt met ontbijt, lunch en diner, én een boodschappenlijst per week. Ook dit Belly Care
programma zal er voor zorgen dat jouw hormonen weer in balans worden gebracht en dat overgewicht
zal verdwijnen.
Tijdens dit 15 weken programma kun je altijd om advies vragen via telefoon of een e-mail aan je
begeleidingscoach.
De kosten van het Belly Care programma-boek: € 65,De voordelen:
begeleiding op afstand
U kunt uw coach altijd raadplegen
u hoeft de deur niet uit
persoonlijke controlekaart

De nadelen:
geen contact met andere deelnemers
zelf discipline moeten opbrengen
zelf (éérlijk!) meten en wegen

Heeft u interesse in het boek dan vragen wij u telefonisch een afspraak te maken.
U krijgt dan bij het ophalen een uitleg over dit programma.
Tel: 06 - 135 93 920 Adres: De Colignystraat 55 te Delft.

Week programma Robelly
Maandag:

19.30 - 22.00 uur Cursus Haarknippen
Elke cursus duurt 12 weken. Vooraf inschrijven.
Dinsdag:
10.00 - 11.00 uur Afslankclub Resoluut Afvallen
of
14.00 - 15.00 uur Afslankclub Resoluut Afvallen
of
19.30 - 20.30 uur Afslankclub Resoluut Afvallen
Woensdag:
19.00 - 21.00 uur Goed Kleding Leren Maken
of
19.30 - 21.00 uur Goed Kleding Leren Maken
Vooraf inschrijven.
Donderdag: 19.00 - 21.00 uur Goed Kleding Leren Maken
of
19.30 - 21.00 uur Goed Kleding Leren Maken
Vooraf inschrijven.
Meer informatie: www.robelly.nl
Tel. 06 - 464 27 739 of 06 - 135 93 920

Let op: Chaos aan de Schie
Groenten in de hoofdrol
gaat in reprise vanaf 26 mei !

Met prijswinnende bijrollen voor vlees en vis

De deuren van Experiment Delft bij Lijm & Cultuur gaan vanaf 26 mei
weer ‘s avonds (van woensdag t/m zaterdag) open voor een heerlijk diner.
Voor onze chef Bas Hoog zijn groenten en kruiden altijd al een grote inspiratiebron, maar ditmaal krijgen ze echt de hoofdrol!
“Ik kijk eerst wat het jaargetijde te bieden heeft en maak een lijst met wat ik allemaal
lekker vind. Dan ga ik kijken wat volgens mij goed bij elkaar past, ‘food pairing’.
Ik streep dingen af en ga experimenteren:
nieuwe combinaties van smaken, verschillende bereidingswijzen, proberen, proeven,
verbeteren. Daar komen natuurlijk ook
vlees en vis bij. Zo komt het langzaam bij
elkaar. Tenslotte komen zaken als vorm en
kleur.”
Naast de kaart bieden wij een 3, 4 of 6
gangen menu, met daarin ook nieuwe
creaties waarin Bas zijn culinaire en creatieve vrijheid ten volle benut en u verrast. Het restaurant van Lijm & Cultuur
waar de Chaos aan de Schie plaats vindt
heet niet voor niets Experiment Delft!

vanaf 26 mei

Praktisch
Tijdens Chaos aan de Schie is het restaurant op Lijm & Cultuur op woensdag t/m
zaterdag geopend vanaf 17.00 uur. Bekijk het menu of reserveer meteen.
Voor het actuele culturele programma kunt u kijken op www.lijmencultuur.nl.
Hou de website en onze social mediakanalen in de gaten voor de meest up-to-date
informatie.
Rotterdamseweg 272 8 015 - 262 80 89 5 www.chaosaandeschie.nl

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Fotoprijsvraag; Waar is deze plek…?
Foto´s: J.A. van den Berg

Marcel de Letter ook
seizoen 2017-2018 bij
SV Wippolder

De vorige opgave:
In de wijkkrant van maart 2017 zag u een foto
van een gevel waar op de hoek siermetselwerk
was aangebracht. De vraag was of u het herkende
en ons liet weten waar dat is en eventueel nadere
details kon laten weten.
Nadere details zijn niet binnengekomen, maar wel
de juiste oplossing. Het fraaie siermetselwerk treft
u aan op de hoek van de Schoemakerstraat en de
Kloosterkade. De winnaar heeft zelf ook een foto
gemaakt en ons deze toegestuurd om te laten zien
dat hij de juiste locatie gevonden had.
Na loting is de winnaar de heer Leo Planken.
Proficiat met de waardebon van € 15,00 welke wederom ter beschikking is
gesteld door de COOP aan de Nassaulaan. Onze dank aan de COOP hiervoor.

Nieuwe opgave:

V.l.n.r.: Richard Hiep, Anton Rosierse, Marcel de Letter en Danny de Lee
Technische staf wordt uitgebreid
Met genoegen bericht het bestuur van
SV Wippolder dat Marcel de Letter ook
het seizoen 2017-2018 actief blijft als
hoofdtrainer van de Wippolderselectie.
De technische staf wordt daarbij
uitgebreid met Anton Rosierse (trainer
van het 3e elftal bij SV Den Hoorn).

Marcel de Letter en SV Wippolder
werken al 7 seizoen samen en
willen dit graag verlengen. Samen
beogen zij continuïteit in het beleid,
waarbij talenten uit de club kunnen
doorstromen en eigen (terugkerende)
spelers in beginsel voorrang krijgen
boven externe spelers.

Deze opgave is wat moeilijker dan andere opgaven.
Vaak gaat het om gevels of herkenbare objecten die
duidelijk zichtbaar zijn; deze keer is er gekozen voor
een ingemetselde steen met de datum 15-9-1934 daarin
gebeiteld. Kijk deze keer laag bij de grond, want anders
loopt of fietst u er voorbij.
Maak wederom een foto en laat ons weten waar het is
en/of waar deze datum betrekking op heeft.
Stuur uw foto met de oplossing voor 26 augustus a.s. per mail naar ons mail-adres
wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer de oplossing in de brievenbus van het
redactieadres zoals vermeld in de colofon. Ook nu wordt door de COOP een waardebon
van € 15,00 ter beschikking gesteld.
Succes met de zoektocht.
Redactie

Schouwen verkeerssituaties Wippolder
N.a.v. de gesprekken bij de burgemeester en bij de wethouder Lennart Harpe
van Verkeer en Vervoer, Grondzaken, Vastgoed en Spoorzone vond op maandag
15 mei het schouwen van verkeerssituaties plaats met Johan van den Berg
van de redactie van deze wijkkrant, de heren Jan Bouma, gebiedsbeheerder /
toezichthouder, en Marco Mulder, verkeersdeskundige.
Er is gekeken naar diverse bestratingen in de wijk welke in slechte conditie
zijn, vooral voor de fietsers, scooters en motoren. Het betreft o.a. de Prof.
Telderslaan, Prof. Evertslaan, Amalia van Solmslaan, Oostpoortweg , Schieweg
en de Abtwoudseweg. Ook is aan de orde geweest het veilig verbinden van de
nieuwbouwwijk Schoemakerplantage met de Professorenbuurt door middel
van een bruggetje, ergens op de Prof. Evertslaan, voor de voetgangers en het
langzaam verkeer, zoals op de Koningin Emmalaan. Dit dient de veiligheid van
de bewoners, zij behoeven dan minder vaak de Schoemakerstraat te gebruiken,
welke alsmaar drukker en gevaarlijker gaat worden.
In de gesprekken met beide heren is ook ter sprake gekomen het beschermen van
de stoepen welke nu op de meeste plaatsen vrij gemakkelijk te gebruiken zijn
voor de auto’s om via de stoep in een parkeervak te rijden. Hierdoor zullen na
veelvuldig gebruik de stoepen in gort worden gereden, wat leidt tot hoge kosten
om het te herstellen. Voorstel is dan ook om een betonblokje te plaatsen, voor
het behoud van een goede stoep.

Ook kwam ter sprake of het mogelijk is om op sommige plaatsen “nietjes” te
plaatsen,zoals in o.a. de Simonstraat, waar bezoekers of de postbode hun fiets
kunnen parkeren. Op de meeste plaatsen zijn deze momenteel niet aanwezig.
En er is gekeken naar een andere verbetering voor de fietsers: het veiliger maken
van de aansluiting Kon. Emmalaan / hoek Jan de Oudeweg op het fietspad van
de rotonde Delfgauwseweg.
Voorbeeld:
U komt vanaf de Kon. Emmalaan en u gaat linksaf richting de grote rotonde aan de
Delfgauwseweg. Dan moet u oversteken naar de rechterzijde van de Jan de Oudeweg
bij de vuilcontainers en 50 meter verderop weer terug oversteken naar het daar
aanwezige fietspad. Dit is vaak een gedoe, vooral voor ouders met kinderen die ook met
de fiets zijn. Ook is daar een bushalte, wat het nog wat gevaarlijker maakt.
Meestal gaat men via de gemakkelijkste route daar naartoe: dat is tegen het verkeer in
langs de stoep, dus links op de hoofdrijbaan; met alle risico’s van dien.
De vraag aan de heren: trek het fietspad door over de Kon. Emmalaan heen
en verplaats het bankje een paar meter richting de singel – het water aldaar.
Daarmee creëer je een veilige aansluiting naar de rotonde.
Wat de Abtwoudseweg betreft: deze zal geheel worden verbeterd volgens de
planning van de gemeente, dit i.v.m. werkzaamheden aan de riolering.
De Oostpoortweg is enige tijd geleden al onderhanden genomen, maar op een
heel slechte manier. Deze klus heeft veel meer aandacht nodig, hier wordt t.z.t.
opnieuw werk van gemaakt.
Na het schouwen is door beide heren van de gemeente toegezegd schriftelijk
te reageren. Maar op het moment dat deze tekst is geschreven was er nog geen
schriftelijke reactie ontvangen. Deze reactie zal in de wijkkrant van september
2017 alsnog worden weergegeven.
Tekst en foto’s Johan van den Berg

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Werkzaamheden rond
hoofdkantoor
DUWO
De TU-Noordcampus in Delft
nadert afronding. Ook de werkzaamheden voor de inrichting
van het gebied rond het nieuwe
hoofdkantoor van studentenhuisvester DUWO en het International
Student House zijn inmiddels begonnen. Momenteel wordt het parkeerterrein voor het hoofdkantoor
aangepakt. Een kort overzicht van
de werkzaamheden.

huidige parkeerterrein voor Kanaalweg 3a. Het werk aan het nieuwe
parkeerterrein – met 135 parkeerplaatsen – is waarschijnlijk begin
juli afgerond. Tot die tijd kan er
worden geparkeerd op een tijdelijk
parkeerterrein dat is ingericht op
het terrein achter het International
Student House (ISH). Aanrijden kan
via de entree aan de Mijnbouwstraat.
Als het parkeerterrein
aan de Kanaalweg klaar
is, begint de aanleg van de
binnentuin van het ISH,
de Hof. Aansluitend – in
augustus en september –
worden het Plein voor de
ingang van het hoofdkantoor en het park achter het
ISH ingericht.

Iedereen die wel eens in de buurt
van het nieuwe DUWO-hoofdkantoor (Prof. Schermerhornstraat 4)
komt, kan het zien: de gebouwen
in TU-Noord zijn bijna voltooid,
de studenten hebben hun nieuwe
woning betrokken, de uitrusting
van de bouwers is verdwenen en de
terreinen liggen klaar om in te richten. Met de eerste klus is inmiddels
begonnen: de herinrichting van het

Het park is niet alleen voor het ISH;
het is publiek toegankelijk. Het is de
bedoeling dat het plein en het park
klaar zijn als op 5 oktober het nieuwe hoofdkantoor en het omliggende
gebied officieel wordt geopend.
Als laatste worden het parkeerterrein Mijnbouwhof en de entree van
het gebied (aan de Mijnbouwstraat)
aangepakt. Eind van het jaar moet
alles klaar zijn.

KOPIJDATUM
De volgende Wijkkrant komt uit in september 2017
Graag kopij inzenden vóór:
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Bedrijventerrein Schieoevers
ondergaat een transformatie

Het gaat om de ontwikkeling van
een deel van het bedrijventerrein,
het Delfts Schiekwartier.
Gemeente Delft en ontwikkelaar
AM Zuidwest hebben gisteren
op de Provada, de grootste
vastgoedbeurs van Nederland,
een overeenkomst getekend voor
de ontwikkeling van het Delfts
Schiekwartier.
Vlakbij het centrum
Het gebied ligt direct ten zuiden
van het stadscentrum, aan de Schie
en de Nieuwe Haven en dichtbij de
TU Delft campus. Er komen circa
200 woningen voor studenten,
starters, gezinnen en senioren.
Bovendien is er ruimte voor
aanpassing en uitbreiding van de
omliggende bedrijven.
Bestemmingsplan
Het plan van AM Zuidwest is
opgesteld in overleg met de
gemeente Delft en de omliggende
bedrijven, zodat woningen en
bedrijven zich naast elkaar kunnen
ontwikkelen.
Inmiddels is de locatie bouwrijp
gemaakt en voorzien van
een nieuwe aanlegsteiger
voor bezoekers van De
Koninklijke Porceleyne Fles.
Met de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst start
ook de wettelijke procedure voor
een nieuw bestemmingsplan.

Landelijke opgave
De verandering van het
bedrijventerrein draagt bij aan de
landelijke opgave om een miljoen
woningen te bouwen. De nood
is groot, want er is een dreigend
woningtekort. In de komende
vijftien jaar moeten er in ZuidHolland circa 240.000 koop- en
huurwoningen bijgebouwd worden.
Deze nieuwbouw moet vrijwel
allemaal in het stedelijk gebied
plaatsvinden. Deze plannen leveren
hier een bijdrage aan.
Samenwerking en partnership
Het gebied wordt niet op een
traditionele manier ontwikkeld.
De gemeente gaat niet grootschalig
gronden aankopen, bouwrijp maken
en vervolgens weer verkopen. De
gemeente heeft nagenoeg geen
eigendom in het gebied en zal dat
hoogstwaarschijnlijk ook niet gaan
verwerven. De gemeente gaat in
deze gebiedsontwikkeling wel
samenwerken met anderen.
Potentie
Schieoevers is een gebied met
potentie. De locatie maakt nu al een
geleidelijke ontwikkeling door van
bedrijventerrein naar een gebied
waar wonen, werken en recreëren
samenkomen. In de komende
periode wordt in samenwerking met
gevestigde bedrijven, de provincie
en de TU Delft, verder aan gewerkt.
Tekst: Gemeente Delft

20 augustus 2017
ABSOLUTE INLEVERDATUM
Uitsluitend per e-mail naar:
wijkkrantwippolder@gmail.com

Zoals het toen was, zoals het nu is

Poortlandlaan / Julianalaan

NB: tekst en afbeeldingen scheiden in aparte bestanden.

De oudste foto van deze twee, daar zal
u wel bij denken: “Poortlandlaan, deze
naam ken ik niet.”
Dat klopt, deze foto is van 1942 en dat
was in de Tweede Wereldoorlog. Alle
namen van het Koningshuis waren toen
verboden door de bezetter, vandaar deze
naamsverandering. Na de oorlog werden
alle straatnamen weer in ere hersteld.

COLOFON
Wijkkrant Wippolder wordt
samengesteld door vrijwilligers,
met behulp van en ondersteuning
door professionals.
De uitgave wordt financieel
mogelijk gemaakt door vrijwillige
bijdragen van lezers en sponsoren.
Eindredacteur: Johan v. d. Berg
Secretaris: Wim Bloom
Redactielid/corrector: Fred Koning
Corrector: Bob van Ravesteijn
Vormgeving & druk:
Delta Print B.V.
Oplage: 5.400 exemplaren

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

Het verschil tussen de foto uit 1942
en die uit 2017, zo’n 75 jaar later, valt
eigenlijk wel mee. De inrichting is
anders, er waren toen geen stoplichten
en de vervoersmiddelen waren
eenvoudig. De drukte was niet zo als
vandaag de dag. Het hekwerk van de
woningen rechts is nog hetzelfde, zo ook
de bomen en de stoep.
Foto's en tekst: Johan van den Berg
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Zelfredzaamheid ouderen
Iedereen moet en wil meestal ook,
langer zelfstandig thuis wonen.
Dat is niet altijd makkelijk, want
wetenschappelijk is bewezen dat als
mensen ouder worden, de botten
brozer worden, de spiermassa
afneemt en een mens minder goed
met chaos om kan gaan.
Bij jongere mensen uit zich dit
in het zachter zetten van de
autoradio, terwijl ze de weg aan
het zoeken zijn. Bij oudere mensen
zie je bijvoorbeeld dat ze geen
boodschappen meer tijdens de
spits willen doen.
Oudere mensen maken meer
aangrijpende gebeurtenissen
mee (Life-events) zoals een
verhuizing of het verlies van een
partner. Vaak heeft dit ingrijpende
gevolgen, zowel conditioneel
als emotioneel. Belangrijk is
dat mensen zo getraind worden
(m.b.v. fysiotherapie of sport) dat
zij ondanks terugval toch in staat
blijven om voor zichzelf te zorgen
en dus langer thuis kunnen blijven
wonen.

Fysiotherapie

Delft-Oost

Bij ons is het mogelijk om
oefentherapie te krijgen waardoor
o.a. de spiermassa en balans
getraind worden. Oefeningen
kunnen thuis gedaan worden (liefst
dagelijks) en staan op papier in een
boekje. Wij kunnen ook met mensen
buiten trainen indien nodig, of
aan huis om daar beter te kunnen
blijven functioneren.
Heeft u vragen neem graag contact
met ons op:
Fysiotherapie Delft-Oost
Delfgauwseweg 329/hoek Nassaulaan
015 - 262 09 52
info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl
Onze overige specialisaties zijn:
manuele therapie, haptonomie,
looptraining bij vaatproblematiek,
lage rug- en bekkenklachten,
bekkenpijn tijdens en na zwangerschap,
schouder- en knieklachten,
medical taping en Mc Connell taping
bij knieklachten.

N o g e v e n : d e Ve r k i e z i n g e n

Ipse de Bruggen Maatwerk
blaast leven in De Staal
Op 30 maart opende IDB Maatwerk De Buitenkans aan de Staalweg 1 in
Delft. Op deze locatie vinden haar cliënten een zinvolle dagbesteding en worden contacten met de omliggende wijk gesmeed. De wijkbewoners waren dan
ook van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen en kennis te maken met
hun nieuwe buren en de bedrijfjes die het pand gebruiken.
Het voorbereidende werk voor De Buitenkans is
al in volle gang. Zo richtte IDB Maatwerk een receptie in en toverde zij de entreehal om tot een
gezellige koffiecorner. Om ook de omgeving aantrekkelijker te maken, brachten haar cliënten (medewerkers) – mensen met afstand tot de arbeidsmarkt – planten aan in de borders.
De inmiddels twintig bedrijfjes en zzp’ers die
sinds het vertrek van de gemeente-ambtenaren
hier een ruimte huren, kunnen bij de receptie hun
post ophalen. Bezoek wordt opgevangen en de
weg gewezen. Tevens kunnen de medewerkers van
IDB Maatwerk hand- en spandiensten verrichten,
zoals het verzendklaar maken van post(pakketten). En voor bepaalde schoonmaakdiensten draaien zij evenmin hun hand om. Ook in de omgeving van het gebouw verrichten zij zinvol werk, zoals het schoonhouden van de stoep en het verwijderen van
zwerfvuil en het doen van een wasje.
IDB Maatwerk hoopt met De Buitenkans de banden tussen haar medewerkers, het bedrijfsleven en de buurtbewoners te versterken. De initiatieven blijven dan ook niet
beperkt tot dienstverlening voor de bedrijfjes, ook contact
met de wijkbewoners staat hoog op de prioriteitenlijst. Zij
kunnen in de koffiecorner een lekker kopje koffie komen
drinken voor een fijne prijs. Het wordt ze op professionele
wijze geserveerd door medewerkers van IDB Maatwerk.

In de wijkkrant van maart had ik het al over de verkiezingen gehad en daar kom ik
nu nog even op terug. De uitslag is bekend, maar een nieuw kabinet is er nog niet
en zal er voorlopig nog niet zijn. Zoals u via de media heeft kunnen lezen en horen,
worden allerlei mogelijkheden bestudeerd en geprobeerd, enkelen praten met
elkaar en mogelijk ook kibbelen; dat zal er ook wel bij horen. Maar wat worden wij
als kiezers daar wijzer van?

En wie iets te ruilen heeft, kan terecht in de ruilwinkel,
eveneens gerund door de medewerkers.
In het pand houdt tevens de Ambulante Woonbegeleiding van IDB Maatwerk kantoor, zij bedienen cliënten in regio Delft, waartoe ook Den Hoorn, Rijswijk, MiddenDelfland, Westland en Den Haag behoren.

Hoe lang zal het gaan duren eer er een kabinet is? Zal het oude record van een
formatie van 208 dagen geëvenaard worden of zelfs overschreden, weet u het?
Het zal toch niet zo maf worden als bij onze zuiderburen – België – met 541
dagen? Immers, nu staakt Edith Schippers haar werkzaamheden als informateur,
omdat de klus niet te klaren is. Gezien het verloop van de formatie, zou het
naar de toekomst toe handiger zijn om drie partijen te hebben zodat er dan
twee samenwerken en de meerderheid hebben om te gaan regeren. U denkt
natuurlijk: “En die andere 25 partijen dan?” Deze 25 partijen moeten dan een soort
samenwerkingsverband hebben dat zich vertaalt in één van de drie bedoelde
partijen. Het is misschien simpel gedacht, maar in de praktijk mogelijk te maken.
Drie partijen wil zeggen: links, midden en rechts. In die partij-samenwerking zal
alles met elkaar tot stand gebracht moeten worden om dan in de bovenste drie
lagen samen te gaan werken als regering.

Nu de nieuwe locatie is geopend, kan een levendige ontmoetingsplek ontstaan waarvan zowel de medewerkers van IDB Maatwerk, de wijkbewoners als de jonge bedrijfjes profijt hebben.

Genoeg over dit lastige vraagstuk, het is nog steeds afwachten. Wie weet wat
er in september, wanneer ik weer aan de beurt ben voor de column, tot stand is
gekomen.

D e z o m e r s t a at v o o r d e d e u r
Ik moet eigenlijk schrijven: de zomer is er al. Want vandaag een temperatuur van
meer dan 30 graden en code geel is wel apart te noemen. De vooruitzichten naar
Pinksteren zijn goed te noemen: minder heet en met een extra vrije dag; een leuk
vooruitzicht. Hierna nog een maandje te gaan, dan begint voor velen van u de
grote zomervakantie.
Mogelijk krijgt u dan goed nieuws over geslaagde pubers na hun eindexamen op
school. Misschien heeft u al plannen gemaakt voor uw vakantiebestemming en
gaat u deze tot uitvoer brengen de komende periode. Het maakt eigenlijk niet uit
wat u doet in uw vakantie, als u de rust kan vinden die de batterij weer oplaadt die
weer nodig is na deze periode van rust.
Fijne zomer toegewenst en gezond of gezonder weer terug naar huis.
A. Letterman

LE K K E R U I T Z EE

Nassaulaan 18-a Delft

vanaf 14 juni 2017 weer verkrijgbaar

HOLLANDSE NIEUWE HARING

€ 1,75 per stuk, 3 voor € 5,00
vers gesneden en schoongemaakt
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Ruzie met de computer
Ruzie met uw computer? Op de website van onze Wippolder lees ik dat er hulp
geboden kan worden. Hier begint al mijn eerste ruzie, deze avond.
Ik moet inloggen maar ik weet van de wereld niet of ik al een account heb of dat
ik er één moet aanmaken. Eéntje aanmaken is zo lastig voor ongeduldige mensen
van zestig, althans voor deze, dat ik dit scherm maar gauw weer verlaat. Bekend
dan maar. Maar mijn arsenaal van wachtwoorden wordt niet geaccepteerd. Maar
dan kan ik ook niet om hulp vragen. Ja, ik heb wel eens ruzie met mijn computer.
Ik heb hem nog nooit uit het raam gewerkt, hoewel dat de enige manier is om
hem echt stuk te krijgen, las ik jaren geleden in een hulpboekje voor beginnende
computergebruikers.
Die opmerking verloste mij trouwens wel van mijn computerangst. Zolang ik mij
maar tot het toetsenbord bleef beperken, ging hij echt niet stuk. Nee, de computer
niet, maar ik raakte wel een keer bijna een preek kwijt toen ik op het toetsenbord
vast een verkeerde toets indrukte. Gelukkig, na benauwde ogenblikken, bleek ik
een tweede scherm aangemaakt te hebben. Terugkerend naar het eerste scherm
stond de preek er nog levensgroot op. Ik ben toen wel eerst een kopje thee gaan
drinken voordat ik weer verder ging, het was wel minstens een dag werk.

Daarom peins ik er niet over dit ding weg te gooien, ook niet als er soms stoom
uit mijn oren komt omdat hij te traag is, omdat er iets verkeerd is opgeslagen, een
virus aanwezig is die mijn scanner over het hoofd heeft gezien of ander onheil
mijn humeur bederft. Ik ben er veel te afhankelijk van.
Zou het niet kunnen dat mensen net zo’n relatie hebben met een computer
als met God? Je bidt, je doet je best, maar God blijkt niet zo te reageren als
dat jij denkt. En de helpdesk is alleen op zondag open, of op donderdag met de
huiskamergesprekken, op tijden dat jij net aan het werk bent. En je blijft maar
tobben.
Ik gooi mijn computer niet gauw op straat, want ik heb er wat aan. Maar wat is
nu het nut van God? Dat vroeg ik me tijdens mijn studie ook af. Mijn broer deed
natuurkunde, mijn zus logopedie en ik….? Nu dertig jaar verder zie ik wel wat
God doet voor mij. Ik kan Hem toevertrouwen wat ik verder aan niemand kwijt
kan, Hij geeft mij hoop, ook als ik het donker inzie, Hij vertelt mij de prachtigste
verhalen, die ik in de Bijbel mag vertolken voor andere mensen, verhalen die er toe
doen. En in de kerk is een helpdesk vol mensen die u (en mij) ook weer helpen.
En, in de kerk heb je gelukkig geen wachtwoord nodig.

Een computer biedt zoveel voordelen. Ik hoef geen postzegels meer te plakken
want een mailtje naar twintig adressen is zo gedaan.

David Knibbe

Bericht uit de Vredeskerk
Vlak voor Pasen kwamen twee scholen
op donderdag (Witte Donderdag) naar
ons kerkgebouw voor hun paasviering: de
basisschool Het Spectrum uit Delfgauw en de
Cornelis Musiusschool uit onze eigen wijk.
Alle twee de scholen hadden als thema voor de viering: Opstaan voor
een ander.
Beide scholen hadden een eigen vorm gekozen voor de invulling daarvan
met liedjes en korte verhalen. Eén van de verhalen ging over een spin
die door een ongeluk maar drie pootjes had. En de andere spinnen
gaven hem geen aandacht. Maar hij redde een langpootmug, die daar
erg dankbaar voor was. Het was fijn dat hij daardoor merkte dat hij weer
ergens bij hoorde. Daar zat natuurlijk een diepere boodschap achter, die
in de klassen besproken was.
Maar ook werd het paasverhaal uit de bijbel door de kinderen zelf
verteld. Jezus wordt gevangen genomen en tegen Petrus wordt gezegd:
“Jij kent hem toch.” En zoals voorspeld was, ontkent Petrus tot driemaal
toe dat hij Jezus kent. En Jezus wordt veroordeeld tot de dood aan het
kruis. Maar na drie dagen staat hij weer op uit het graf. Kortom een
belangrijk deel van de Matheuspassie werd verteld en zelfs gespeeld!
Misschien heeft u die donderdagavond zelf iets daarvan meebeleefd bij
het kijken naar de Passion op televisie.
Onze kerkgemeenschap heeft zich tijdens de vastenperiode tot aan
Pasen bezonnen op wat vasten is: bijvoorbeeld iets over hebben voor een
ander. Iets uitsparen en geven aan een ander. Iets minderen voor een
ander. Opstaan voor een ander.
We hebben met een aantal kerken en scholen in onze regio geld
ingezameld voor de bouw van een aantal schoollokalen in Gambia. Ook
het Spectrum en de Cornelis Musiusschool deden daar aan mee.

Helaas...

Deze editie geen tekst van Peter Gerrets

Door ziekte en ziekenhuisopname was het niet mogelijk dat Peter zijn
tekst kon leveren. Hij hoopt in september weer ver genoeg opgeknapt te zijn om zijn
steentje bij te dragen aan onze wijkkrant.

Er werd op school verteld over de verschillen tussen de scholen daar en
hier en de kinderen kregen foto’s te zien van kinderen in schoollokalen
daar.
Op beide scholen hebben de kinderen geld bijeengebracht voor dit project.
Het waren fantastische bedragen: bij het Spectrum ruim € 1.200 en bij de
(veel kleinere) Cornelis Musiusschool bijna 1.000 euro!
De kinderen van de Cornelis Musiusschool hielden daarvoor een
sponsorloop. Ze liepen zoveel mogelijk rondjes rondom het blok van de
kerk en de school. Op de foto zie je dat de stempelpost het erg druk had.
Er waren kinderen die veertien keer rond gelopen zijn! Is dat niet echt
inhoud geven aan “Opstaan voor een ander”?
Jullie zijn een kei van een school! Namens de kinderen in Gambia die
straks verder kunnen leren heel erg bedankt!

Vrouwen rondom de Bijbel
In april 2016 zijn we met een aantal vrouwen uit de Wippolder begonnen om
ongeveer 1 keer per maand samen een ochtend in de Bijbel te lezen.
Dat vinden we heel fijn.
Als U ook zou willen mee doen, U bent van harte welkom!

Peter: Van harte beterschap en een gezonde zomer toegewenst.
Redactie

Informatie bij Dienie de Groen • tel 06 - 175 93 086 • email-degroen.delft@gmail.com

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Pagina 15

Sint Ursulafonds bij acute financiële nood
De Parochiële Caritas Instelling in Delft, kortweg PCI St.Ursulafonds,
is een kerkelijk fonds dat inwoners van Delft die vrij acute financiële
problemen hebben, probeert te helpen bij het (gedeeltelijk) oplossen
daarvan. Dit doen we zonder onderscheid naar religieuze achtergrond.

Plannen met
gebouw “De Wipmolen”
Uitnodiging
Door Stichting MEE en de Stichting VTV

Wij kunnen natuurlijk geen schulden opheffen, maar bijvoorbeeld wel
helpen bij vervanging van een kapotte wasmachine of de aanschaf van
een ID-kaart als daar echt geen geld voor is. Als het toekennen van een
uitkering even op zich laat wachten en er in die tijd geen leefgeld is,
kunnen we bijvoorbeeld helpen via een kortlopende renteloze lening.
Maar ook met andere financiële vragen kunt u bij ons terecht. Zo was
er bijvoorbeeld een aanvraag van een heer van middelbare leeftijd.
Door omstandigheden is hij in de schuldhulpverlening terechtgekomen
waardoor hij met een heel klein budget moet zien rond te komen. Hij
heeft een nieuwe gebitsprothese nodig maar daarbij wordt een eigen
bijdrage van 250 euro gevraagd. Dit bedrag kan meneer nu zelf met geen
mogelijkheid bij elkaar krijgen. In een gesprek met twee bestuursleden
van de PCI wordt duidelijk dat de nieuwe prothese echt hard nodig is voor
meneer. De PCI besluit daarom tot een gift van 250 euro.
Zoekt u nu zelf hulp of kent u iemand die hulp zoekt, bel dan op
werkdagen tussen 9 en 12 uur met 06 51516031.
Mailen kan naar st.ursulafonds@gmail.com, maar u kunt ook een briefje
in een gesloten envelop in de brievenbus doen bij een van de r.k. kerken in
Delft. Zet er dan wel duidelijk op dat het voor de PCI is.
Uiteraard worden alle aanvragen gegarandeerd vertrouwelijk behandeld.

Veel te doen bij VTV!

Wij hebben je nodig!
Want vrijwilligers maken meedoen mogelijk
Bij het VTV (Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en
Vormingsactiviteiten) werken veel vrijwilligers, ook buurtbewoners uit de
Wippolder. Zonder de hulp van vrijwilligers kunnen wij geen activiteiten
voor onze deelnemers organiseren.
Voor verschillende groepsactiviteiten in Vrijetijdscentrum de Wipmolen,
zijn we op zoek naar vrijwilligers die de deelnemers willen begeleiden.
Denk aan samen koken, kunst en klieder en het eetcafé. Buurtbewoners
die nog wat tijd over hebben en iets voor mensen met een beperking
willen betekenen zijn van harte welkom. De activiteiten vinden veelal
plaats in de avond. We zoeken enthousiaste mensen die bijvoorbeeld
graag koken of creatief zijn en natuurlijk gezelligheid meebrengen.
Ook voor de Vrijwillige Thuishulp zoeken wij maatjes.
Dit is ook een onderdeel van het VTV waarbij vrijwilligers individueel
worden ingezet en gekoppeld aan mensen met een beperking.
Bijvoorbeeld samen op stap, koffie drinken of een gezellig praatje. Samen
met de hulpvrager maak je afspraken over de frequentie en tijdstippen,
veelal overdag en in het weekend.
Uiteraard zorgt de consulent voor een geschikte koppeling van
hulpvrager en vrijwilliger en wordt het contact begeleid, ook als de match
is gemaakt.
Heeft u interesse of wilt u de mogelijkheden bespreken?
Neem dan contact op het VTV, via 015-2618648 of vtvdelft@vtvzhn.nl.
Uiteraard kunt u ook bij ons binnenlopen voor vragen!
U bent van harte welkom.
Vrijetijdscentrum de Wipmolen
Prof. Krausstraat 71b, Delft
Meer informatie: www.stichtingvtv.nl

Een aantal bewoners in de directe
omgeving van de Wipmolen kregen via de brievenbus een uitnodiging om op 25 maart jl. te komen
om aan te horen wat de plannen
zijn met het gebouw “De Wipmolen”.
Er waren al geruchten dat er plannen waren voor een grootschalige
verbouwing en een uitbreiding
van de personele bezetting in het
gebouw.
Het gerucht was waar, er komt een
verbouwing – zodra de vergunning
er is – welke de gehele zomer in
beslag neemt. De Wipmolen wordt
van binnen geheel gestript en aan
de buitenkant wordt een facelift
toegepast. Er komt een moderne
uitstraling van binnen, en moderne snufjes.
Het gebouw krijgt een extra functie voor de Stichting MEE want het
personeel dat nu op de Hooikade is
gehuisvest, komt dan naar de Wipmolen. Dat betekent dat er dan 25
personen in de Wipmolen komen
te werken, welke deels in deeltijd
werken, waardoor gemiddeld minder dan 25 personeelsleden dagelijks naar de Wipmolen komen.
Deze avond was bedoeld om via
plaatjes en praatjes geïnformeerd
te worden, maar dat liep anders.
De ongeveer 50 aanwezige personen lieten blijken toch behoefte
te hebben aan een betere uitleg.
Daarom werd het avondprogramma aangepast, zodat men
vragen kon stellen en meningen
kon uiten.
Het verbouwen op zich was geen
heikel punt – wel commentaar, op
het feit dat men zelf moet gaan
sjouwen met stoelen voor o.a. de
kerkdienst en eventueel gebruik
van andere ruimtes -.

De meeste bezwaren werden geuit
over het feit dat er een kantoorbezetting van ongeveer 25 personen
zal komen, met de daarbij behorende parkeerfaciliteiten.
Het tegenargument was: deze
werknemers komen merendeels
op de fiets en mocht men met de
auto komen dan is er overdag voldoende parkeergelegenheid in de
directe omgeving. Op het moment
dat deze werknemers naar huis
gaan komen de vaste bewoners
weer thuis en zullen dan net als
nu gewoon gebruik kunnen maken
van de aanwezige parkeerplaatsen.
Ook de stankoverlast zal toenemen, hier in de wijk is het vaak
code geel. Tijdens deze discussie
werd er geopperd om de naam
Wipmolen te gaan veranderen;
daar kon men een suggestie voor
geven. Maar de aanwezigen gaven
massaal aan de huidige naam te
willen handhaven, daar het al een
ingeburgerde naam is hier in de
wijk.
Met de belofte dat de aanwezigen
verder geïnformeerd gaan worden
na het achterlaten van een ieders
e-mailadres, gingen de aanwezigen weer huiswaarts.
Foto’s en tekst: Johan van den Berg
Stichting MEE, ondersteund mensen
met een beperking en Stichting VTV,
vrijetijdsbesteding, thuishulp en vormingsactiviteiten voor mensen met een
verstandelijke beperking.
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Sponsoren van de wijkkrant
Tennissen met leeftijdsgenoten
bij tennisvereniging de Delftse Hout
Het tennisseizoen bij tennisvereniging de Delftse Hout is goed begonnen. De
vereniging en het park bruisen als nooit tevoren. In de competitie zijn een aantal
teams, zowel bij de volwassenen als bij de jeugd kampioen geworden.

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

Koffiehuys “KONING”
Schoemakerstraat 4
2628 WB Delft
Tel: 015 - 285 05 55
Openingstijden:
Ma t/m Vr 05.00 - 15.30
Za 05.00 - 14.00
Zondags gesloten

Koninklijke koffie met heerlijke broodjes
en uiteraard koninklijk belegd.

In juni vind het eerste Family and Friends toernooi plaats en start ook de
allereerste Regionale Recreanten Competitie, samen met verenigingen uit Delft,
Pijnacker en Nootdorp.
Ben je nieuwsgierig geworden
naar deze vereniging?
Kom dan een keer langs bij het Laantje van
Levenslust 2, op donderdagochtend en
maandagavond is altijd toss en is er
sowieso iemand aanwezig om je meer
over de club te vertellen. Een drankje
drinken aan de bar kan ook altijd.
Zoek je zelf nog een leuke
activiteit om fit te blijven?
Bij tennisvereniging de Delftse Hout
kun je nu samen met leeftijdsgenoten
(35+, 50+, 65+ of zelfs 80+)
kennismaken met tennis.
In samenwerking met tennisschool
TennisTops bieden wij een
kennismakingscursus aan van
5 lessen voor maar 20 euro, en voor
een kopje koffie of thee en iets lekkers
wordt ook gezorgd!

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

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

De lessen zijn op maandag, woensdag en vrijdag
van 11.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 15.00 uur.
Crommelinplein 3-5, Delft
Tel: 015-2850230
Koster Sportclubs
Simonstraat 109, 2628 TG Delft
Tel: 015 - 257 01 60
www.kostersportclubs.nl
U kunt alle dagen van de week bij ons sporten en
en aan Pilatus doen. Ook wordt er een cursus
zelfverdediging gegeven. Vanaf € 14,95 per maand.

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

STUDIELAB015
www.studielab015.nl
+31 (6) 2014 3162
info@studielab015.nl
Willem de Zwijgerstraat 1-3, Delft

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

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

Voor meer informatie neem contact op met Fabian, tel.: 06-52073228 of via de
mail: fabian@tennistops.nl.

Een afscheid
Beste klanten en bekenden van Lijstenmakerij Van Dijk,
Een afscheid, ja, want de lijstenmakerij gaat dicht per
24 juni 2017. Daarmee komt definitief een eind aan een
ambachtelijke winkel, die een behoorlijk lange geschiedenis heeft gekend in de Wippolder.
Het begon in 1925 aan de Delfgauwseweg 73, als een door de heer Mergler senior opgezette doe-het-zelf, annex verfspeciaalzaak. In 1950 werd deze winkel overgenomen
door zijn zoon Jan Mergler. Weer een kwart eeuw later, in 1975, werden Do en Ria van
Dijk de nieuwe ondernemers. Zij breidden de zaak vervolgens uit met een timmerwerkplaats en ook met een aanvankelijk inpandige lijstenmakerij.
In 2001 opende Ria zelfstandig de huidige lijstenmakerij aan de Frederik Hendrikstraat 2a, net om de hoek van de timmerzaak aan de Delfgauwseweg. In 2005 kwam
schoondochter Josetta haar daar assisteren en toen Ria een stap terug deed in 2013,
werd de lijstenmakerij door Josetta overgenomen.
Josetta gaat nu terug naar haar oude vak, ‹het onderwijs›. Ondanks pogingen daartoe
is helaas geen opvolger gevonden voor onze lijstenmakerij. Het pand gaat daarom worden verkocht. We sluiten onze onderneming nu af op een hoogtepunt.
Met vriendelijke groet,
Josetta en Ria
Fred. Hendrikstraat 2a, 2628 TB Delft, tel 015 - 212 5813

DIE TWEE - SNACKS & LUNCH

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

De gezelligste en lekkerste locatie voor uw snacks en lunch

Vispaviljoen
Lekkers uit Zee

Nassaulaan 18-a, Delft
tel 015-2566674
Openingstijden
di t/m vr 11:00 - 18:15
zaterdag 10:00 - 14:00

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

•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 !
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

T E N N I S V E R E N I G I N G

DE DELFTSE HOUT
Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft
www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl
015 - 256 0589 of 06 - 18 713 773

Wordt ook sponsor en vindt uw (bedrijfs)naam volgende keer ook hiertussen !

