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Wij, bewoners van Delft,
hebben er lang op moeten
wachten maar eindelijk is het
dan zo ver: de nieuwe Sint
Sebastiaansbrug is vanaf
vrijdag 12 juni 2020 weer te
gebruiken voor voetgangers,
fietsers en autoverkeer.

gebruikt. Na zo’n 56 jaar trouwe
dienst moest het gebruik worden
stopgezet vanwege de slechte
conditie van de brug. Al jaren
mocht er geen zwaar verkeer
meer over de brug, uitgezonderd
de lijnbussen van de Wippolder
naar het centrum.

Vanaf zondag 14 juni wordt hij
gebruikt door de bussen van
EBS en vanaf maandag 15 juni
door de bussen van RET. De
tram komt pas eind 2020 over de
brug, dus dat duurt nog eventjes.
Hoe was het ook al weer gesteld
met de brug?
De oude brug dateerde uit 1963
en werd tot half februari 2019

Het heeft jaren geduurd voordat
de beslissing viel over het model
en uitvoering van de nieuwe
brug. Ook het financiële plaatje
was een moeilijk punt, maar
uiteindelijk lukte het: men was
het eens over de uitvoering van
de brug en ook over de financiën.
De brug kost zo’n 25 miljoen
euro, waarvan de Gemeente

Delft tien miljoen voor zijn
rekening neemt, de andere
vijftien miljoen wordt door de
provincie en het rijk betaald.
Nu moeten we vertrouwen
hebben dat de brug aan zijn
verwachtingen voldoet en dat je
als bewoner van de Wippolder
weer via de kortste weg naar het
centrum kan met het openbaar
vervoer.
En aan het eind van het jaar
rijdt hopelijk tramlijn 19 en
kunnen we via een overstap op
lijn 1 naar Den Haag centrum en
Scheveningen.
Tekst en foto’s: Johan van den Berg.

REDACTIONEEL
Op het moment dat wij een tekst willen maken voor deze krant ontstaat er wat verwarring. Ja, wat ga je nu doen? Wat schrijven we?
Zeker, er gaat genoeg door je hoofd, verwarring alom, corona, veel zieken, doden, ziekenhuis, thuis, geen werk, winkels dicht, afstand
houden, geen bezoek, verdriet, geen sport, geen vermaak en geldzorgen. Nee dat willen we niet, de kranten staan er dagelijks vol mee.
Een wat vrolijkere noot is zeker welkom. Dat kan natuurlijk ook. Alles heeft een keerzijde.
Wij denken dan aan al die mensen die in de ziekenhuizen, verzorg-en verpleeghuizen en in de thuiszorg werken, menigmaal al 4 weken
lang 7 dagen in de week werken en 12 uren per dag maken. Met risico de patienten moeten verzorgen en dat onder een grote psychische
druk. Onze dankbaarheid is groter dan ons applaus. Als we dan terugkijken naar wat er de afgelopen jaren in de beloningstruktuur is
gebeurd dan mag je niet anders verwachten dan dat daar wel verandering in gaat komen zonder vragen. Dat moet.
En dan hebben we ook nog de lintjesregen. Uiteraard normaal een feestelijke aangelegenheid, nu moet dat even uitgesteld worden. Wij,
als Wippolderbewoners, zijn trots dat twee van onze medebewoonsters ook in aanmerking kwamen voor een lintje en benoeming tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. En zeer terecht. Het is mevrouw Joke Graafland. Zij is al jaren actief als activiteitenbegeleidster
bij de Stichting Vrije Tijd en Vorming in Delft. Daarnaast is ze op meerdere fronten als vrijwilligster actief. Verder werd mevrouw
Petronella Smoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontvangt het bijbehorende lintje. Zij doet vrijwilligerswerk voor de
Protestantse Gemeente en levert een grote bijdrage voor de Ouderensoos Immanuel.
Wij willen nog iemand noemen die aandacht mag krijgen en wel “Oma Plukkebol”. Oma Plukkebol was betrokken bij kindercreche de
Plukkebol aan de Embdenstraat. Zij verleende allerlei spandiensten maar was vooral bezig met het maken van kinderkleding voor de
verkleedkist. Oma Plukkebol overleed in maart op 93 jarige leeftijd. Velen zullen haar missen.
Politiek. Het wil niet vlotten. De fusie van Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen gaat over hobbels. Ja, we hebben er wel vertrouwen in,
maar een scheuring in Onafhankelijk Delft is daar voor nodig. Sterkte voor de frontmannen.
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Nieuwsbrief Belangenvereniging TU Noord
Wat brengt de toekomst ons in Poortland?
Poortland, bekend van het Poortlandplein. Daar moest ik aan denken toen ik onlangs een boek bekeek over de geschiedenis van
Delft. Het gebied dat we nu kennen als de Wippolder staat op oude kaarten aangegeven als Poortland: het land voor de oude
Oostpoort en dus buiten de poorten van Delft. Nog niet ingevuld met straten en woningen. Ruim een eeuw geleden werd dit gebied
‘bij de stad getrokken’. Wat op oude foto’s vooral opvalt zijn rust en ruimte. Met de nieuwe parken en het groene buitengebied
vlakbij was er relatief veel groen voor elke inwoner.
Als u dit leest zijn waarschijnlijk de
maatregelen om ons binnen te houden
verder versoepeld en wordt het weer
druk op straat. De laatste weken van
maart dit jaar waren vergelijkbaar
met lang geleden: geen files voor de
verkeerslichten, geen eindeloze stroom
studenten op de fiets, veel minder
lawaai van auto’s en vliegtuigen.
Nog maar kort geleden liep Delft over
van de bouwplannen: 15.000 woningen
erbij waarvan het grootste deel mogelijk
in en bij de Wippolder, vooral langs de
Schieoevers. De woningnood is sterk
opgelopen; door ‘verkamering’ van onze
buurt zijn gezinswoningen omgebouwd
voor kamerbewoning. En nu staat
Nederland aan de vooravond van een
economische crisis waarin misschien
wel veel zal veranderen – maar wat
precies en wanneer, dat is de vraag.
Groei, groei en nog meer groei –
van aantallen studenten, fietsers,
auto’s, toeristen, woningen en alles
wat daarbij hoort was het beeld de
afgelopen jaren. Die groei werd in alle
plannen aangenomen als een vast
en onveranderlijk gegeven. De groei
inpassen leek de belangrijkste opgave
van plannen voor ontwikkeling in Delft
en in onze buurt. Die groei lijkt nu
abrupt tot stilstand gekomen. Enkele
onzekere ontwikkelingen worden
hieronder toegelicht.
Meer of minder kamers?
De TU Delft liep afgelopen tijd tegen
zijn grenzen aan: het aantal TUstudenten is in vrij korte tijd gestegen
van zo’n 10.000 naar meer dan
25.000. De grootste groei deed zich
voor bij buitenlandse studenten, die
ook - vooral van buiten de EU - het
meeste opleveren voor de TUD. Door
de coronacrisis zijn veel buitenlandse

studenten vertrokken en de verwachting
is dat de nieuwe instroom drastisch
daalt. Veel studenten lopen vertraging
op bij hun studie, hebben minder geld te
besteden (bijbaantjes zijn verdwenen)
en zijn onzeker over hun toekomst.
Inmiddels heeft de rechter bepaald dat
kamerverhuur via Airbnb in Nederland
alleen mogelijk is met een vergunning
en anders dus eigenlijk illegaal is. Er
wordt nu sowieso minder verhuurd aan
toeristen, dus dat geeft extra ruimte
voor studenten. Studentenhuisvesters

gaan nu misschien ook minder snel
nieuwe avonturen aan met nieuwbouw.
Kortom: allerlei veranderingen die de
ontwikkeling van studentenwoningen
op losse schroeven zetten. Zie ook
het artikel in deze Wijkkrant over
verkamering, studentenhuisvesting en
corona.
Verdichten of toch wat ruimer?
Dé toverformule voor de gemeente Delft
om alles in te passen is ‘verdichten’:
het dichter op elkaar en hoger bouwen

Het Poortlandplein, kort na aanleg, ca. 1923 en in 1959 met in het midden de oude politiepost en daarachter
het De Vries van Heijstplantsoen

van woningen en andere gebouwen.
Voor Schieoevers Noord zijn plannen
gemaakt om tot meer dan 8.000
woningen toe te voegen langs een deel
van de Schie  tussen Kruithuisweg
en Centrum. De vorige crisis, de
kredietcrisis die van 2007 tot 2012
duurde, heeft in onze buurt ertoe geleid
dat vrijwel alle nieuwbouwplannen in
een la of in de prullenbak verdwenen.
Sommige bouwplannen, zoals de
Pauwmolentoren die nu in aanbouw
is bij het Nassauplein langs de A13,
hebben letterlijk jaren in een la gelegen.
Het plan was af, de vergunning lag
klaar maar de investering kwam niet
rond. Andere plannen zoals sloop en
nieuwbouw op de plek direct naast en
zelfs in de Botanische Tuin zijn deels
verdwenen, deels sterk aangepast en
verplaatst. Het zou dus zo maar kunnen
dat ook voor vage of zelfs concrete
bouwplannen voor bijvoorbeeld
Schieoevers aanpassing, uitstel of afstel
komt.
Ademruimte in de stad
Als iets duidelijk is geworden de
afgelopen maanden dan is het de
grote behoefte van mensen aan
leefruimte: een tuin of een groot
balkon en liefst veel ‘ademruimte’ in
de buurt. Zelden waren de parken en
andere groengebieden zo veel bezocht
als nu. Met wandelaars, fietsers,
sporters en spelende kinderen. Het
is te hopen dat plannen om onze
buurten sterk te verdichten met
appartementencomplexen worden
bijgesteld. Meer ruimte voor groen
en water. Naast alle narigheid die
de coronacrisis oplevert kan een
adempauze tot nieuwe inzichten leiden
hoe het beter kan: meer ruimte voor
de mens, minder stenen. Vanuit de
Belangenvereniging TU Noord denken
wij daar graag over mee. Samen vanuit
de buurt, ruimte maken in de buurt.
Misschien dat op de kaart van Delft in
de toekomst het Poortland dan weer
wat groener kleurt.

Koninklijke onderscheiding voor Joke Graafland
Onze Delftse vrijwilliger Joke
Graafland werd op 24 april gebeld door
de burgemeester van Delft, Marja van
Bijsterveldt. Zij ontvangt namelijk een
koninklijke onderscheiding.
Zij is al 25 jaar betrokken bij de clubs
van VTV Delft en het lintje is dus meer
dan verdiend! Door de coronacrisis gaat
de uitreiking natuurlijk anders dan
andere jaren.
Op een later moment zal ze daarom
op het stadhuis haar onderscheiding
officieel ontvangen. Met een aantal
vrijwilligers hebben we haar van
gepaste afstand kunnen toejuichen. Het
was heel feestelijk en wij zijn ontzettend
trots op Joke!
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Gemeente wil parkeerbelasting
invoeren in de Wippolder om
uitwijkgedrag te voorkomen
Mijn mening is dat Uitwijkgedrag juist wordt bevorderd door het invoeren van
parkeerbelasting in omringende wijken. Het is dus het paard achter de wagen
spannen. Uitwijkgedrag is in mijn ogen geen goed argument voor het invoeren van
parkeerbelasting.
Laat de gemeente eerst aantonen dat
er een parkeerprobleem is hier in de
Wippolder. Want waarop baseren ze
die uitspraak? Is het Natte vinger werk,
of gedegen onderzoek? Dus vraag 1
is: Waarop baseert de gemeente de
uitspraak dat er een parkeerprobleem in
de Wippolder zou zijn? De Wippolder is
een grote wijk, het is best mogelijk dat er
in andere delen van de Wippolder wel een
parkeerprobleem is.
Ik woon in de omgeving van de
Kloosterkade in de Wippolder, dat is op
loopafstand van de TU.
En ik heb geen enkel probleem met het
vinden van een parkeerplek, niet overdag
en niet ‘s avonds. Als ik overdag en/of ‘s
avonds door de wijk fiets tel ik legio lege
parkeerplekken.
Wijkbewoner en eindredacteur van de
Wippolder Wijkkrant Johan van den
Berg is fel gekant tegen de maatregel.
Hij herkent zich niet in het beeld dat
veel bezoekers van de TU Delft, de
binnenstad en bedrijventerrein de
Delftse Poort gratis in de dichtbevolkte
Wippolder parkeren. ,,Bewoners hebben
hier zelden of nooit problemen om een
parkeerplekje te vinden. Dat geldt zeker
sinds de TU een nieuwe parkeergarage
heeft gebouwd.”

Update begroting 2020
Voorziene kosten		
Bezit
Bankstand op 01-06-2020				
€
4.063,64 +/+
Betalingen toegezegd				
€
350,00 +/+
					----------------Stand op 01-06-2020				
€
4.413,64 +/+
Bankkosten (verwacht)
€
105,00 -/Drukken 3 edities + vormgeving €
3.660,00 -/Bezorging 3 edities*
€
150,00 -/		----------------Totaal voorziene kosten
€
3915,00 -/Voordelig saldo 2020				
€
498,64 +/+
					===========

Kloosterkade richting Delfgauw

* € 150,00 voor de bezorging in de wijk Delftzicht daar er geen aparte sponsor meer voor is.

Uit het bovenstaande blijkt dat er voor 2020 een voordelig saldo is.
In deze proefperide van een jaar - 2020 - hebben wij het voordeel
dat de krant betaald zal gaan worden door de gezamenlijke
ondernemersvereniging Vrijenban & Wippolder.
Mocht het nodig zijn u te vragen om de wijkkrant financieel te
ondersteunen, dan zijn wij weer zo vrij om uw hulp in 2021 te vragen.
Kloosterkade richting Schoemakerstraat

Prof. Krausstraat tussen de Kloosterkade
en Kon. Emmalaan

Kon. Emmalaan hoek Schoemakerstraat

Fred Koning

Lekker hardleers zijn!
Vuil waar het vuil niet moet zijn.

Ook u zal het niet ontgaan zijn dat er regelmatig andermans rotzooi naast de
ondergrondse containers wordt gedumpt. WAAROM toch?
Dat is niet nodig! Als u belt met 14015 dan komt u bij de gemeente uit en kunt u
vervolgens een afspraak maken dat het vuil - rotzooi - wordt opgehaald. Dat klinkt
makkelijk, maar dat is het ook: u spreekt een datum af en u zet het de avond daarvoor
bij u zelf voor de deur aan de stoeprand. De dag daarop wordt het opgehaald. U bent blij
dat het weg is zonder gezeul door de wijk, u heeft de spullen gewoon voor de deur gezet.
Ook uw medebewoners zijn blij, zij hoeven immers niet tegen een stapel rotzooi aan te
kijken; het waait niet door de straat en de jeugd gaat er niet mee aan de haal.
Probeer dat eens bij uw volgende opruim-actie.
Tekst en foto’s: Johan van den Berg.

Onze dank aan de sponsoren en u voor uw bijdrage in de afgelopen maanden
waardoor wij nu financieel gezien sterk staan voor het jaar 2021, indien
noodzakelijk.
De redactie

Verkamering, studentenhuisvesting en corona
Een paar dagen voordat alles dichtging
vanwege het Coronavirus was er een
stadsgesprek over studentenhuisvesting
in het Prinsenkwartier, georganiseerd
door TOP-Delft. Studentenhuisvesting in
Balans, was de titel, met een vraagteken
erachter. Bijdragen kwamen van wethouder Karin Schrederhof en vertegenwoordigers van bewoners- en studentenorganisaties.
De schattingen waren toen dat er de
komende zeven jaar nog zeker 6.000 studenten bij komen in Delft, waarvan zeker
de helft uit het buitenland. Zorgelijk,
want de kamertekorten zijn al erg groot.
De gemeente heeft geen bouwgrond en
dus kijkt men naar de Campus (TU en
Duwo) en in de regio (zoals Schiedam)
voor oplossingen. Het debat hierover is
nog altijd in volle gang en er zijn vooral
vragen.
Intussen worden de gevolgen van het
kamertekort vooral gevoeld in woonwijken als Voorhof, Westerkwartier en zeker
ook de Wippolder. Het aantal studenten
in deze wijken is in korte tijd enorm
toegenomen in woningen die opeens per
kamer verhuurd worden. Deze ‘verkamering’ blijkt echter geen oplossing meer
voor de kamernood van studenten. Er
is nu een omzettingsvergunning nodig
die ondermeer getoetst wordt aan de
leefbaarheidscriteria. Bovendien is inves-

Leeghwaterstraat

Hoek Prof. Telderslaan en
Prof. Krausstraat

Nassaulaan hoek Amalia van Solmslaan.
Met heel veel stank

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

teren in woningen voor verhuur in een
nieuwe fase beland. Koopwoningen worden nu vaker gesplitst in kleine appartementjes die voor studenten onbetaalbaar
zijn. Nieuwkomers in deze woningen zijn
nu steeds vaker expats en kenniswerkers
die hoge huurprijzen betalen. Er zijn
voorbeelden van huurprijzen van 1.600
euro per maand voor 40 m2.
Deze woningen zijn niet alleen onbetaalbaar voor studenten, ook reguliere huurders en woningkopers zijn de dupe: zowel
de koop- als huurprijzen zijn niet meer te
betalen.
Corona lijkt echter toch wat te veranderen. De migratie toestroom uit het
buitenland, zowel vanuit Europa als daarbuiten is in korte tijd enorm afgenomen.
Delft (+Westland) behoort tot de regio’s
waar het buitenlandse migratiesaldo
het sterkst is afgenomen. Dit jaar daalde
dit saldo van 54,2 emigranten per week
vòòr corona tot 13,3 daarna (CBS). In het
Westland betreft dat natuurlijk vooral
Polen die terugkeerden naar hun eigen
land. In Delft is de afname merkbaar
van migranten van buiten de EU, zoals
kenniswerkers uit China. Ook het aantal in Delft wonende studenten neemt
merkbaar af. Niemand kan de toekomst
voorspellen, maar mogelijk komt er wat
lucht in de overspannen woningmarkt in
woonwijken als de onze.

wijkkrantwippolder@gmail.com

Weinig te zien op straat
Van de Corona-epidemie hebben wij allen last of we hebben dat gehad, in welke vorm
dan ook. Mij viel het meeste op: de stilte op straat. Er was een vergelijk te maken met de
autoloze zondagen in 1956/57 en van november 1973 t/m januari 1974. Het verschil is
dat het toen alleen de zondagen waren en nu is het dagelijks stil. Ik ben gaan kijken met
mijn camera en laat u zien - met een collages aan foto’s - wat een rust er op de straten hier
in de wijk en op de parkeerplaatsen was. Vanaf 16 maart jl. veranderde er heel veel om ons
heen maar nu in juni komt grotendeels het
gewone leven weer terug.
Tekst en foto’s: Johan van den Berg

Schoemakerstraat vanonder het viaduct
Kruithuisweg richting de Kloosterkade

De lege parkeerplaats aan de Van der
Waalsweg links naast de TU bibliotheek

Rotterdamseweg richting Overschie
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Grootste tulpenpiramide ter
wereld onthuld in Delft
De grootste tulpenpiramide ter
wereld is donderdag 18 juni in Delft
onthuld! De 12-meter hoge piramide
staat in het kunstlandschapspark
van Land Art Delft en trekt ook
vanaf de A13 de aandacht.
Paula Kouwenhoven,
initiatiefneemster van het project:
“Ik ben ook kunstenaar en ik
kom vaak in het buitenland. Als
ik vertel waar ik vandaan kom,
word ik altijd op het Delfts Blauw
aangesproken. Lang was het idee om
een kunstenaar een nieuw, origineel
kunstwerk te laten maken. Maar
het uitvergroten van een iconisch
pronkstuk is een veel beter idee. Ik
ben erg blij met het eindresultaat.”
Sinds het kunstlandschap van Land
Art Delft bestaat, heeft directeur
Paula Kouwenhoven de wens om een
Delfts Blauw sculptuur te plaatsen
als eerbetoon aan de stad Delft en
haar beroemde product het Delfts
Blauwe aardewerk. Dit resulteert in
de meest iconische uitvoering: een
tulpenpiramide.
De tulpenpiramide, die op de grens
van Delft langs de A13 in het
kunstlandschapspark is geplaatst, is van
grote afstand al te zien en wordt ervaren
als uitnodiging om te komen naar Delft
met haar lange historie in nijverheid,
innovatieve kennis en internationale
betrekkingen.

Schoemakerstraat vanaf de Kruithuisweg
richting Prof. Telderslaan

Rotterdamseweg richting Julianalaan

Prof. Telderslaan richting de
Schoemakerstraat

Leeghwaterstraat vanaf de Jaffalaan

Nassaulaan vanaf de Sint Aldegondestraat
richting de Delfgauwseweg

Jaffalaan richting begraafplaats Jaffa

Schoemakerstraat vanaf de Prof.
Telderslaan richting de Kloosterkade

Nassaulaan richting de COOP

DE VAAS
Het is een kunstwerk van 12 meter,
een kwalitatief hoogwaardig piramide,
gemaakt van innovatieve duurzame
materialen. Het unieke landmark met
Delfts blauw beschilderde motieven
is geplaatst in het landschappelijk
beeldenpark van Land Art Delft als een
obelisk op de Delftse stadsgrens.

HISTORIE VAN DE TULPENPIRAMIDE
De tulpenvaas is een speciaal voor
tulpen ontworpen vaas en dient vooral
als pronkstuk en statussymbool. De
eerste (keramische) tulpenvazen worden
in Delft in de 17e eeuw ontwikkeld
en zijn met een Delfts blauw of
Chinees decor versierd. De tulpenvaas
wordt vaak als geschenk gebruikt
bij Koninklijke bezoeken. Tijdens de
regering van Koning-stadhouder Willem
III en Mary Stuart geniet deze vaas een
enorme populariteit. In het verleden
waren tulpen een statussymbool en
bijna onbetaalbaar; een tulp heeft in de
hoogtijdagen zelfs de waarde van een
grachtenpand.
SAMENWERKING
Het Project ‘De Tulpenpiramide’ is
in 2019 gestart en bestaat uit een
samenwerking van Land Art Delft
met Royal Delft. De Gemeente
Delft, Delft Marketing en diverse
ondernemersorganisaties hebben
ook bijgedragen aan het project. Het
schilderen van de tulpenpiramide vond
plaats op het evenemententerrein van
Lijm & Cultuur dat hiervoor een gebouw
beschikbaar stelde.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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De Pneumokokkenvaccinatie.
Weer een extra prik!
In een jaar waarin corona de hoofdrol opeist gaat ook een vaccinatiecampagne tegen
pneumokokken van start. Pneumokokkenziekte is misschien minder bekend dan corona
maar moet niet onderschat worden. Elk jaar worden er in Nederland 10.000 mensen
in het ziekenhuis opgenomen met pneumokokkenziekten. Ongeveer 300 mensen
overlijden eraan. Van de 60-plussers die zijn opgenomen in het ziekenhuis met een
pneumokokkenziekte, overlijdt circa 15%. Corona maakt nog altijd meer slachtoffers
maar een COVID-19 vaccin zit nog niet in de pijplijn voor dit jaar. Wellicht komt daar in
2021 verandering in? Er wordt in ieder geval al hard aan gewerkt.
Uitnodiging
leder jaar ontvangen drie miljoen mensen in Nederland een uitnodigingsbrief voor de
griepprik. Vanaf najaar 2020 komt hier de uitnodiging voor pneumokokkenvaccinatie
bij. Aanvankelijk zou iedereen van 60, 65, 70 en 75 jaar oud eens in de vijf jaar in
aanmerking komen voor een vaccinatie. Alleen blijkt dat mensen van 70 jaar en ouder
een grotere kans op een ernstig beloop hebben bij een pneumokokkeninfectie (net als bij
COVID-19). Door de vaccinatie van deze groep wordt een deel van de meest kwetsbare
mensen ernstige ziekte door pneumokokken bespaard, wat mogelijk ook leidt tot een iets
minder zware belasting van de zorg. Gezien de beschikbare hoeveelheid vaccins heeft
de staatssecretaris van VWS besloten om vanwege de coronacrisis in najaar 2020 alle
mensen tussen de 73 en 79 jaar(geboortejaar 1941 tot en met 1947) uit te nodigen voor
een pneumokokkenvaccinatie.
Leeftijd

73 jaar 74 jaar

75 jaar 76 jaar

77 jaar 78 jaar 79 jaar

Geboortejaar

1947

1945

1943

1946

1944

1942

1941

Wat zijn pneumokokken en wat voor ziekte kun je er van krijgen?
Pneumokokkenziekte kun je krijgen van veel verschillende soorten
pneumokokkenbacteriën. Veel mensen dragen de bacteriën bij zich in hun neus of keel.
Ze worden er zelf alleen niet ziek van. Maar anderen kunnen er wel ziek van worden.
Besmetting vindt plaats door hoesten en niezen of via de handen. De kans om besmet
te worden is daarom veel groter als mensen dicht op elkaar leven. Pneumokokken
kunnen een oor- of bijholteontsteking veroorzaken. Als het tegenzit en de bacterie
kan zich verder verspreiden dan kan een longontsteking, hersenvliesontsteking of
bloedvergiftiging ontstaan. Dit is zo ernstig dat opname in een ziekenhuis nodig is. In
het ergste geval kan je gehandicapt raken of overlijden. Vooral jonge kinderen onder
de twee jaar en ouderen zijn kwetsbaar en kunnen erg ziek worden. Dit geldt ook voor
mensen waarbij de milt niet goed werkt. En mensen die herstellen van een virale
luchtweginfectie of mensen die roken lopen meer risico op een infectie.
Hoe kan je pneumokokkenziekte voorkomen?
Met vaccinatie kan een pneumokokkenziekte deels worden voorkomen. Het zorgt
in ieder geval voor minder ernstig verlopende infecties en vooral ook minder
longontstekingen door pneumokokken. Er bestaan echter wel veel verschillende
typen pneumokokken en de vaccins werken tegen een deel (de gevaarlijkste) van
de soorten. Baby’s krijgen inentingen bij twee, vier en elf maanden. Mensen met
sikkelcelziekte of zonder milt worden ook gevaccineerd. Sinds kort worden ook mensen

die longschade door COVID-19 hebben opgelopen geadviseerd zich te laten vaccineren.
De beschermingsduur van het vaccin is ongeveer 5 jaar. Bij ouderen boven de 80 is
de effectiviteit onzeker. Waarschijnlijk valt dat erg tegen door veroudering van het
afweersysteem. Het maakt dan niet meer genoeg antistoffen aan. De verspreiding van de
bacterie wordt verminderd door goede hygiëne toe te passen. Handen wassen en hoesten
en niezen in de elleboog.
Kan je pneumokokkenziekte meer dan eens krijgen?
Er zijn meer dan 90 verschillende pneumokokkensoorten. Als je ziek bent geworden
door een pneumokok dan kun je soms ook nog wel ziek worden door een ander soort
pneumokok. Daarom is vaccinatie nog steeds zinvol als je al eens pneumokokkenziekte
hebt gehad.
Wanneer niet (nu) vaccineren
· Als je eerder gevaccineerd bent moet in overleg met de arts gekeken worden of het nu
het juiste moment is voor hervaccinatie
· Bij koorts of een (ernstige) infectie
· Bij een allergie voor dit vaccin of een bestanddeel daarvan
· Als er binnen 2 dagen een operatie gepland is
· Bij chemotherapie of een beenmergtransplantatie
Neem bij vragen contact op met uw (huis)arts. Veel informatie is ook te vinden
op de website van het RIVM.
Bronnen: NHG en RIVM
Huisartsenpraktijk
MM van Miert & GJ Damen
Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Woonmonitor geeft stand van zaken Delftse woningmarkt
Vandaag presenteerde het college van burgemeester en wethouders de Delftse
Woonmonitor. Deze monitor geeft jaarlijks inzicht in de nieuwbouwplannen en de
ontwikkelingen op de Delftse woningmarkt.
Tot 2040 is er ruimte voor het bouwen van ongeveer 15.000 woningen. Zoals
afgesproken in de Woonagenda zet Delft in op de bouw van een mix van middeldure
en dure koopwoningen én sociale en middeldure huurwoningen. Door renovatie werkt
Delft aan het verduurzamen van bestaande woningen. Daar waar niet anders kan, is
vernieuwing door sloop en het terugbouwen van woningen aan de orde.
Bouw nieuwe woningen
De meeste nieuwe woningen worden de komende jaren gebouwd in de gebieden Nieuw
Delft, Schieoevers en Reinier de Graaf/Junius. Het gaat vooral om appartementen.
Ongeveer de helft van de nieuwe woningen valt in het duurdere segment.
Het aantal sociale huurwoningen neemt relatief af. Voor de sociale woningvoorraad is
het de uitdaging om door vervanging te komen tot betere en duurzame woningen.
Woonambities Delft haalbaar
“Delft heeft een grote ambitie en staat voor veel opgaven op het gebied van wonen”, zegt
Karin Schrederhof, wethouder voor onder meer Wonen. “Uit de monitor blijkt dat het
realiseren van deze ambities haalbaar is, zonder dat het ten koste gaat van onze andere
ambities. Zo blijven we bewust inzetten op gemengde ontwikkelingen om ook onze
economische ambities om arbeidsplaatsen en maakindustrie toe te voegen te behalen.”

Over de Woonmonitor
In de Woonmonitor zet het college het wonen in een breder perspectief: wonen
in balans met de gewenste economische ontwikkeling en het beslag op de
ruimte. Nieuwbouwprojecten sluiten aan op de (sociale) opgaven in de bestaande
woningvoorraad. Dit geeft beter
inzicht in de kansen en wensen
van de verschillende doelgroepen
op de gespannen woningmarkt.
Snelle oplossingen zijn er niet.
Met de monitor kan de gemeente,
samen met andere partijen,
wel beter inspelen op eventuele
tekorten aan woningen.
Invloed corona
De coronacrisis zal gevolgen
hebben voor de woningmarkt, en
dus ook voor de planningen in de
monitor. De gemeente brengt die
gevolgen in de komende periode
in beeld.

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

A

B

Jan de Oudeweg / Pauwmolen
Foto A en B laten u de vorderingen
zien na drie maanden hard werken
aan het bouwproject “Campus 015
Pauwmolen”, voor 285 woningen,
parkeergarage en bedrijfsruimten.
Dagelijks kunt u van afstand
de aanwezige hijskraan zijn
werkzaamheden zien doen.

F

Tekst en foto's: Johan van den Berg

C

D

G

Schoemaker Plantage
Foto C t/m E tonen u de beginnende
werkzaamheden voor de volgende
fase van de bouw van de Grasbuurt.
Wij en ook de ontwikkelaar
houden u o.a. middels deze krant
op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen.

H

E

I

Sint Sebastiaansbrug
Op foto F t/m I ziet u de werkzaamheden die de aansluiting op en onder de
nieuwe brug tot stand moeten brengen. Zo te zien is er nog een behoorlijke
klus te voltooien voor de officiële opening van de brug.
Heertjeslaan
Op foto K ziet u de vorderingen met
het te bouwen hoofdkantoor van
Oldelft Ultrasound.

Uytenboogaartsingel
(Technopolis)
Foto J laat u zien: de start van het
bouwen van een nieuw gebouw.
Nergens staat iets aangegeven - bij
het maken van de foto - over wat
daar gebouwd gaat worden. Via het
zoeken op het internet was het ook
niet te vinden. Mogelijk is er in de
volgende wijkkrant meer informatie.

Engelsestraat / Nieuwegracht
Op foto L en M ziet u nu nog braakliggende grond waar men bezig is de
voorbereidingen te treffen voor de vervolgbouw van veel appartementen.
Hiertegen is al bezwaar gemaakt door de bewoners van de Engelsestraat.
Maar zo te zien heeft dat geen gehoor gekregen.

K

J
L

M

Mercuriusweg
Foto N laat u zien dat het gebouw
Mercury inmiddels is voltooid en
bewoond wordt.
Engelsestraat hoek Westlandseweg “De Groene Haven”
Foto P t/m R laten u zien dat “De Groene Haven” voltooid is en dat ook de directe omgeving is aangepast. De eerste
bewoners hebben hun intrek genomen. Er staan nog wel veel bedrijfsruimtes leeg. Wellicht kunnen deze moeilijk
verhuurd worden door de onzekerheid die is ontstaan vanwege de Covid-19 epidemie.

O
N

Abtswoudseweg
Op foto O is te zien dat de bouw van
de vijf vrij dure koopwoningen is
voltooid.
Alhoewel er bij het maken van de
foto’s geen activiteiten waren, mag
worden verwacht dat de kopers
binnenkort hun woningen gaan
bewonen.

P

Q

R

S
Prins Mauritsstraat / Nassaulaan
- Cornelis Musiusschool
Foto S en T laten u de vorderingen
aan de buitenkant van de school
zien. Het streven is om de school na
de grote zomervakantie in gebruik te
gaan nemen. Dit is wel afhankelijk
van de snelheid van de vorderingen
en ook de ‘bouwvak’ (bouwvakantie)
van een week of drie kan vertraging
opleveren.

Vrijenban
De toegang tot Delft

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Nieuws van de
Prins Mauritsschool
Vanaf maandag 11 mei jl. is de Prins Mauritsschool weer open en kunnen we de kinderen
weer lessen geven op school. Maandag 16 maart jl. ging de schooldeur dicht vanwege het
Corona-virus. De leerkrachten kwamen die dag nog wel naar school om het onderwijs voor
de komende weken te organiseren. Voor iedereen een hele nieuwe situatie.
In de weken vanaf half maart tot de
meivakantie is het onderwijs zo goed
mogelijk doorgegaan met behulp van
thuiswerkboekjes en de digitale middelen die
gelukkig beschikbaar waren.
Ouders die geen beschikking hadden over
een computer konden er één op school
komen ophalen. Sommige groepen kregen
een lespakket met schoolwerk dat opgehaald
kon worden, andere groepen kregen alles
digitaal doorgestuurd en spraken elkaar via
Google-Classroom, een systeem waarop thuis ingelogd kon worden.
De kinderen die extra begeleiding of lessen hadden, zoals RT, Spaans en de Plusklas,
kregen van hun leerkrachten nog extra materiaal. Wekelijks stuurde de gymjuf een
filmpje met leuke oefeningen voor thuis om ook nog wat in beweging te blijven. Zo
konden alle kinderen toch thuis doorgaan met de lessen, al dan niet geholpen door
hun ouders of door telefonische spreekuren van de leerkracht. Naast het lesmateriaal
werden ook links naar liedjes, en Bijbelverhalen (denk aan de lijdenstijd en het Paasfeest)
doorgestuurd, leerkrachten vergaderden via Google Meet en hielden zo contact met
elkaar.
In samenwerking met de Delftse kerken werd voor Palmpasen een palmpasenstok
of kaarten en tekeningen gemaakt voor ouderen in de buurt die eenzaam waren in
deze periode en voor verzorgings- en verpleeghuizen in Delft. Vijf kinderen zijn bij het
verzorgingshuis ‘Die Buytenweye’ geweest om muziek te maken en krijttekeningen als
welkome afleiding voor de ouderen die daar wonen.

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

De vorige opgave

In de wijkkrant van maart 2020 was een foto te zien
van een gevel met gekleurde vlakken.
Onze vraag was waar deze gevel zich bevindt.
De getoonde foto is gemaakt in de Lipkensstraat,
aan de rechterkant, gezien vanaf de Delfgauwseweg
bij de huisnummers 34-36.
Er was geen loting nodig, er waren geen
inzendingen deze keer. Oorzaak: te moeilijk? Ach,
als je in de Lipkensstraat woont en misschien wel
op 34 of 36, dan was het niet zo moeilijk om het
te weten. De waardebon van € 15,00 van de COOP
Nassaulaan bewaren wij voor de volgende opgave.

De nieuwe opgave

Ook deze keer ziet u een foto van een gevel met met een erker.
Laat ons weten in welke straat deze erker is aangebracht en ook hoeveel erkers er
in deze straat zijn. Trek de wandelschoenen aan of pak de fiets en neem uw camera
mee en laat ons zien waar u deze erkers heeft aangetroffen.
Stuur uw oplossing uiterlijk 24 juli
2020 per mail naar ons mailadres
wijkkrantwippolder@gmail.com
of deponeer uw oplossing in de
brievenbus van het redactieadres, zoals
vermeld in de colofon.
Ook nu wordt er een waardebon van €
15,00 ter beschikking gesteld door de
COOP Nassaulaan. Onze dank aan de
COOP voor deze bijdrage.

Maar het schoolgebouw was niet leeg deze periode. Naast dat er dagelijks enkele kinderen
op school werden opgevangen omdat hun ouders in de vitale beroepen werkten, kon
er op de zolder nu goed gewerkt worden aan het opzetten en inrichten van de zolder
met nieuwe kasten vol handvaardigheid materiaal en zijn tafels geschuurd en gelakt
door enkele leerkrachten. Ook is de verlichting op diverse plekken op school aangepast.
Klussen waar overdag alle ruimte voor was nu er toch geen kinderen op school waren.

Wij wensen u succes met uw zoekactie.

Op vrijdag 24 april stond oorspronkelijk de Koningsspelen op het programma: dit werd
in de middag thuis “gevierd” door het bekijken van een filmpje (eerder die week gemaakt)
waarin de vlag werd gehesen met de muziek van het Wilhelmus, met spelletjes bedacht en
uitgevoerd door de gymjuffen en de kinderen die op die dag op school waren. Via de mail
hadden de kinderen een spelkaart toegestuurd gekregen, zodat ze de scores thuis konden
noteren. En in de eerste week dat ze weer naar school mochten, ontvingen ze een speciaal
vaantje als beloning.

Van het bovenste bordje

We realiseren ons ook dat het niet voor ieder gezin even gemakkelijk is geweest in die
periode. Ouders die zelf ook thuis waren vanwege hun werk en daarbij de kinderen les
moesten geven, misschien ziekte in gezin of familie, of ouders waarvoor de taal een
probleem is; we danken hen voor alle inzet de afgelopen weken en namen het graag weer
van hen over.
Na de meivakantie was maandag 11 mei “de grote dag” dat de school weer open ging.
Natuurlijk was het even wennen zo’n eerste keer weer naar
school, voor de ouders om hun kind(eren) bij het hek af te
zetten en niet het plein op te mogen of de school binnen
te mogen, maar ook voor de kinderen en de leerkrachten.
Veel kinderen vonden het heerlijk om de klasgenootjes weer
te ontmoeten en pakten al snel de draad weer op. We zijn
begonnen met alle leerlingen halve dagen les te geven, zodat
we iedereen weer dagelijks konden ontmoeten en er dagelijks
een instructiemoment voor alle kinderen was. Voor de ander
helft van de dag werd huiswerk meegegeven.
We zijn dus weer met elkaar aan het werk op school en kijken
uit naar 8 juni wanneer we alle kinderen weer les mogen geven
op de ‘oude’ manier: hele dagen met de hele groep.
Ook de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in gang. Wilt u meer informatie
over de school, kijk dan eens op de website: www.prinsmauritsschool.nl, ook kunt u daar
een virtuele rondleiding door het schoolgebouw volgen.
Heeft u een kind dat binnenkort naar de basisschool gaat? Neem dan contact op met de
directie tel. 015-2568251 of via de mail: directie@prinsmauritsschool.nl. Ook wanneer
uw kind twee of drie jaar is en u bent aan het nadenken over een basisschool, bent u van
harte welkom en kijken we hoe we op gepaste wijze u kunnen informeren over de school

Redactie

Spreekwoord

In de tijd dat de mensen nog een speciale
porseleinkast hadden, stond bovenin die
kast het “nette” tafelgoed, dat het minst
werd gebruikt.
Wanneer nu iemand iets kreeg op ‘het
bovenste bordje’, kon hij of zij erop rekenen
dat het iets speciaals was.

Bron: Ed van Eeden

Sloop oude schoolgebouw
aan de Kloosterkade
Begin juni start Kruiswijk Sloopwerken met de sloop van het oude schoolgebouw
aan de Kloosterkade. De sloopwerkzaamheden duren tot ongeveer half
september 2020. Rond half september na de sloopwerkzaamheden start
Bouwbedrijf Van Wijnen Stolwijk bv met de werkzaamheden voor de
nieuwbouw. Deze bouwwerkzaamheden duren tot ongeveer eind 2021. De
bouwwerkzaamheden omvatten de bouw van 24 appartementen, deze zijn
bedoeld voor mensen
die tijdelijk een
huurwoning zoeken.
Stichting Perspectief
is verantwoordelijk
voor het verhuren van
deze appartementen.
Ook worden er 8
eengezinswoningen
gebouwd, die verhuurd
worden via Woonnet
Haaglanden.
Bron Vestia

Prins Mauritsschool - Nassaulaan 54 - 2628 GJ Delft - Tel. 015-2568251

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

Bram Breedveld is de landschapsarchitect van Schoemaker Plantage. Samen met Ed
Joosting Bunk heeft hij ruim 17 jaar geleden Studio LANDLAB opgericht. Vanaf het
begin is hij betrokken bij het landschappelijk ontwerp van heel Schoemaker Plantage.
Inmiddels zijn bijna alle bomen in de Klinkerbuurt (en een deel van het park, maar
daarover binnenkort meer) geplaatst, hoog tijd dus om Bram te vragen wat hem
geïnspireerd heeft in het landschappelijk ontwerp van de buurt.

Prachtige herfstkleuren

Over de verschillende soorten bomen is goed nagedacht. ‘Als thema voor de
Klinkerbuurt hebben we ‘herfstkleuren’ als uitgangspunt genomen. We hebben ons
laten inspireren door de mooie, rode baksteen van de huizen in de Klinkerbuurt.
Daar passen de rode en gele herfstkleuren prachtig bij. Ook de straatjes hebben we
daarop geïnspireerd. Zo hebben we de klinkers passend bij de gevelsteen gekozen.
In de zomer is alles groen en heb je prachtige bloeikleuren, in de herfst is alles rood
en geel.’ legt Bram uit. ‘We zijn begonnen in met een serie Amberbomen in de De
Booijstraat. Dit is familie van de Esdoorn, beide hebben een bijzonder handvormig
blad en in de herfst prachtige gele en rode bladeren. De Amberboom groeit slank

Beste buren,

Onze kwaliteit van leven staat onder druk nu we te maken hebben met het
coronavirus. Eens te meer maken we mee hoe kwetsbaar het leven is en ervaren we
dat gezondheid voor alles gaat. Daarom handelen we als maatschappelijk betrokken
gebiedsontwikkelaar overeenkomstig de richtlijnen van de Rijksoverheid en het
RIVM. Ondertussen werkt AM met passie door aan het bedenken en ontwikkelen
van inspirerende en duurzame leefomgevingen zoals Schoemaker Plantage.
In deze update informeren wij je graag over de ontwikkelingen in Schoemaker
Plantage. We geven je een update over de Grasbuurt en het Entreegebied,
vertellen je meer over de inrichting van het landschap en informeren je over de
Schoemakerloods.

De Grasbuurt

Eerder vertelden wij je al dat De Grasbuurt een ontspannen buurtje wordt omsloten
door water en groen. Aan de westzijde verweven met de groene uitlopers van het
Schoemakerpark.
Het park komt op
verschillende punten
naar binnen en zorgt
voor lekker veel gras
en bomen in de buurt.
De oostzijde van de
Grasbuurt ligt aan
een fraaie waterpartij.
De toekomstige

huizen in de
Grasbuurt die
liggen aan de
kant van de A13
hebben aan de
voorkant een
prachtig uitzicht
over het water
voor de deur.
In de tuin zit je
heerlijk rustig,
want de huizen
werken als buffer tegen de verkeersgeluiden. In de Grasbuurt komt straks een divers
aanbod: huizen in verschillende maten in de rij, 2-onder-1- kaphuizen en vrijstaande
huizen. We verwachten voor de zomer het woningaanbod van Grasbuurt 1 te
presenteren. De start verkoop van de eerste huizen in de Grasbuurt staat na de zomer
van 2020 gepland.
De Grasbuurt is nog volop in ontwikkeling. Deze schetsen geven een indruk van de
eerste huizen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend, het is nog werk in
uitvoering. In de volgende Wippolderkrant kunnen wij meer laten zien.

Het Entreegebied

In het Entreegebied zijn op het gebied van wonen de Schoemakertoren en een
appartementengebouw voor senioren in ontwikkeling. Nadere informatie over de
Schoemakertoren is op een later moment beschikbaar. Het appartementengebouw,
bestemd voor de doelgroep senioren, telt 36 appartementen bestemd voor de sociale
sector. De indicatie start bouw is aangepast naar najaar 2020. Voor die tijd wordt
het terrein bouwrijp gemaakt. Voor de zomer zullen naar verwachting de bronnen
in de bodem worden aangebracht voor de warmtepompen. Wij werken nu aan de
uitwerking van deze aanpak. Hierover volgt later meer informatie.

en kan daardoor dichter op de woningen geplaatst worden. We hebben de bomen
zo geplaatst dat niemand last heeft van de schaduw. De schaduw valt namelijk op
de straat en biedt verkoeling in warme zomers. In De Kersbergenstraat hebben we
verschillende Esdoorns geplant en in de omliggende straatjes vind je Amerikaanse
Essen en andere Amerikaanse bomen. In de herfst kan je in de Klinkerbuurt genieten
van een eigen Indian Summer.’
Lees het hele interview op het blog van de website www.schoemakerplantage.nl

Schoemakerloods

De Schoemakerloods en de horecagelegenheden zijn tot nader order gesloten in
verband met het coronavirus. Binnenkort starten zij voorzichtig weer op. Daarnaast
verzorgen zij nu thuis bezorgmaaltijden, bbq-boxen en diverse andere speciale acties.
Communicatie hierover verloopt via social media van de verschillende partijen. De
Stadsplantage, Voldaan Buitenkeuken en de Griekse Olijf gebruikten deze ‘verplichte
rust’ periode ook om de tuinen en terrassen extra aandacht te geven. Dan staat
alles er straks weer stralend bij en hopen wij je snel weer te mogen begroeten bij de
Schoemakerloods.
Namens het projectteam van Schoemaker Plantage, wensen we je het allerbeste toe.
SchoemakerTeAM

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Online opening van wormenhotel in de Wippolder
was op woensdag 17 juni 15 uur
Wist je dat ‘onzichtbare
hulpjes’ uw groente- en
fruitafval kunnen verwerken
tot waardevolle compost?
Met de komst van een
wormenhotel wordt dat ook
mogelijk in uw buurt.
De gemeente Delft zet zich graag in voor
een circulaire economie. Daarom zijn de
afgelopen tijd meerdere wormenhotels
geplaatst op aanvraag van bewoners.
Het composteren met wormen zorgt niet
alleen voor betere afvalscheiding, maar
ook voor verbinding en bewustwording.
Bovendien wordt er hoogwaardige
compost geproduceerd, die bewoners
kunnen gebruiken als voeding in de
tuin of op het balkon. Voedingsstoffen
worden zo weer aan de bodem
teruggegeven en dragen bij aan de groei
van planten en bloemen.
Uit enthousiasme voor dit initiatief
hebben enkele medebuurtbewoners,
namens meerdere belangstellenden in
de buurt een aanvraag gedaan voor het
wormenhotel.
De wormen zijn al vóór de opening
in het hotel geplaatst. Zo kunnen de
wormen vast acclimatiseren en kan het
composteren direct na de opening van

start gaan. De wormenhotels zijn in
Rotterdam gebouwd bij de werkplaats
van Buurman. Wouter Bauman en
Arie Machgeels van Ziel zorgen voor
de assemblage en plaatsing van de
wormenhotels. De Wormerij aan
de Vulcanusweg in Delft levert de
compostwormen.
In verband met het coronavirus zal
er online een feestelijke opening

plaatsvinden in aanwezigheid van
wethouder Stephan Brandligt met een
korte uitleg over het composteren met
de buurt door Arie Machgeels van Ziel
van wormenhotel.nl
Wil je graag meedoen met
buurtcomposteren in dit wormenhotel?
Dan kunt je contact opnemen met de
hotelier door een mail te sturen naar
wippolder@wormenhotel.nl

Alle vragen kun je stellen tijdens de
opening. Heb je vooraf andere vragen of
opmerkingen over dit initiatief, dan kun
je ook mailen. Voor specifieke vragen
over de werking van het wormenhotel
kun je kijken op wormenhotel.nl/
vraag voor meer informatie.
Veel plezier met composteren en het
mooier en leuker maken van de buurt!
Meer informatie op wormenhotel.nl/live

LOKAAL ONDERNEMEN
Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
Ik, R. Beaart, ben afgestudeerd aan de
Universiteit Utrecht en heb tijdens mijn studie
altijd veel gesport, zoals tennis, hardlopen,
korfbal en aerobics, in een bandje gezeten en
altijd al gewerkt in de ijssalon en daarnaast nog
cocktails geshaked in een cocktailbar aan de
markt. Daarna heb ik een aantal jaren bij een
financieel pr-bureau in Den Haag gewerkt, maar

mijn hart lag toch bij de ijssalon. Nu woon ik
hier samen met mijn man en zoon.
Welke onderneming heb je?
IJssalon Beaart. Het bestaat al vanaf 1935 en behoort tot een van de oudste ijsfamilies
van Nederland. Nu staat de derde generatie aan het roer en er wordt elke dag volgens eigen
familierecept vers ijs op originele wijze gedraaid. Vroeger was dat alleen vanille-ijs, nu
meerdere smaken.
Ben je met een specifieke reden begonnen met ondernemen?
Mijn hart lag bij de ijssalon.

aanplakplaats, een overdaad aan fietsen(soms wrakken) en veel achterstallig onderhoud aan
panden door huiseigenaren (die er zelf niet wonen!). Ik vind dat hier nog wel een wedstrijd te

winnen is.
Wat als bijvoorbeeld deze entree naar Delft en dan met name naar de TU, de Botanische
Tuin en het Science Centre wordt gebruikt om hun innovatieve visitekaartje te kunnen
afgeven? Bijvoorbeeld lantaarnpalen op zonne-energie en die bovendien nog fijnstof uit de
lucht kunnen halen of een groenplan als uithangbord voor de Botanische Tuin. Een bezoek
aan Delft begint voor de vele dagjesmensen of toeristen al bij deze laan.
Lokaal ondernemen of verder kijken dan lokaal? Waarom kies je dit antwoord?
Lokaal ondernemen. Dat doen wij al bijna 90 jaar.
Welk lied geeft de beste omschrijving van jouw als persoon?
Dit is de allermoeilijkste vraag, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor RUN DMC met ‘It’s
like that and that’s the way it is’. De dingen en personen zijn zoals ze zijn en als je iets wilt
veranderen, moet je dat zelf doen. Bovendien vind ik het nog steeds een heel tof nummer!

Waarom heb jij je in deze wijk gevestigd?
De ijssalon heeft altijd al op deze plek in deze wijk gezeten.
Merk je dat je midden in een wijk zit? Zo ja, waar merk je dat aan?
Aan de ene kant merk je dat je midden in een wijk zit, omdat er veel vaste klanten uit
de Wippolder komen. Aan de andere kant bezoeken ook veel klanten uit andere steden/
dorpen ons. Het komt ook geregeld voor dat mensen die zijn verhuisd naar het buitenland,
voor even terug zijn in Nederland en dan graag nog even bij ons langskomen om een ijsje
te halen.
Wat vind je van de omgeving?
In de loop der jaren merk je wel dat het
straatbeeld is veranderd. De Julianalaan was
eerst een mooie statige laan. Als mensen
nu aankomen in de stad Delft met zoveel
bezienswaardigheden en ze zien deze laan, de
poort naar Delft, kun je niet echt spreken van
een fijne eerste indruk: een kruispunt dat in
de top tien staat wat betreft meest vervuilende
kruispunten van Nederland, een vrije

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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LOKAAL ONDERNEMEN
Wie ben je en wat doe je in het
dagelijks leven?
Ik ben Herman Zonderland en ik ben
fotograaf.
Welke onderneming heb je of geef je
leiding aan?
Herman Zonderland Fotografie Delft
Ben je met een specifieke reden begonnen
met ondernemen binnen dit vakgebied?
Fotografie is mijn hobby vanaf mijn 12e
jaar, wat is er mooier om van je hobby je
beroep te maken.
Waarom heb jij je in deze wijk gevestigd?
Is er een vestiging verhaal dat je zou
kunnen vertellen?
Ik kon heel toevallig twee huizen boven
elkaar kopen waarvan ik een groot
huis kon maken. Wel handig met drie
zonen en met toentertijd nog een Doka
(donkere kamer) aan huis.
Nadat ik er vijf jaar woonde kwam
het Badhuis van de Wippolder te huur
te staan, vlak achter mijn huis. Een
prachtige mogelijkheid voor een eigen
studio.
Merk je dat je midden in een wijk zit? Zo
ja, waar merk je dat aan?
Ik merk vooral dat ik in een wijk woon
die bijna honderd jaar bestaat. Dat
maakt dat de wijk een heel diverse
samenstelling heeft; jongeren, ouderen,
studenten, gezinnen met kinderen en
veel verschillende culturen, een mooie
afspiegeling van de samenleving waarin
ik leef.
Wat vind je van de omgeving?
Prima, ik zie door de loop van de jaren,
ik woon hier nu 24 jaar, permanent
vooruitgang.
Ondernemen of vaste aanstelling?
Waarom kies je dit antwoord?
Als fotograaf in loondienst? Dat is
weinigen gegeven. De relatieve vrijheid
die ik nu heb als zelfstandig ondernemer
zou ik niet graag opgeven.
Lokaal ondernemen of verder kijken dan
lokaal? Waarom kies je dit antwoord?
Mijn fotografisch werk is met name
gericht op het bedrijfsleven. Daarnaast
fotografeer ik veel voor de Rijksoverheid.
Die beide markten brengen me door het

hele land. Ik denk dat ik als fotograaf
niet kan overleven met louter de lokale
opdrachten. Ik zou willen dat dat zo was,
maar zo zit de fotografiewereld voor mij
niet in elkaar.
Hoe is het om te ondernemen/leiding te
geven tijdens deze uitdagende CORONA
periode? Heeft het je iets bijgebracht of
doe je iets anders dan voorheen?
Vanaf dag één van de lock-down had
ik niets meer te doen. Alle opdrachten
werden uitgesteld of helemaal afgeblazen.
Ik vroeg mezelf wel direct af: Hoe zou
ik als fotograaf de Coronacrisis in beeld
brengen? Toen ben ik de straat op gegaan
en heb ik vastgelegd wat mij opviel.
Hierover post ik wekelijks een blog op
mijn website (https://www.zonderland.
nl/blog) Dat is inmiddels een behoorlijk
archief. Het plan is om er in het najaar
een boek over uit te geven. Het idee is
dat je straks een boek koopt en voor een
gering bedrag extra koop je er ook een
voor een zorgmedewerker. In mijn optiek
hebben die mensen heel hard gewerkt
en zij hebben niet de veranderingen in
de stad gezien zoals ik. Je zou kunnen
zeggen dat ik als een beeld-chroniqueur
het een en ander vastleg voor hen en voor
de geschiedschrijving van Delft.
Dus tot nu toe heeft de CORONA periode
mij veel gebracht. Ik ben hiermee met
een fantastisch project bezig, die me met
heel veel mensen binnen Delft in contact
brengt. Ik begin mijn stad steeds beter
te leren kennen en snap dus elke dag een
beetje beter waarom ik hier al mijn hele
leven woon.
Wat is het meest opvallende aan wat jij
tot nu toe mee hebt gemaakt?
Hoezeer de mensen zich op een
behoorlijk positieve manier door deze
periode heen slaan. De relatieve rust op
straat spreekt mij wel aan.
Welk lied geeft de beste omschrijving
van jouw onderneming/jouw als
persoon?
No, you can’t always get what you want
You can’t always get what you want
You can’t always get what you want
But if you try sometime you find
You get what you need
The Rolling Stones
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De bruisende agenda
van Lijm & Cultuur
Vanaf juni mogen we weer open! Onze lunchroom het Experiment zal
vanaf 3 juni haar deuren weer openen. U kunt zowel binnen als buiten
op het ruime terras aan de Schie lunchen, werken en/of borrelen. Wij
mogen vanaf juni ook kleine bijeenkomsten tot 30 personen organiseren.
Daarnaast is er de afgelopen maand op ons terrein hard gewerkt aan de
grootste Tulpenpiramide ter wereld!

Experiment open vanaf 3 juni!
We hebben er allemaal naar uit
gekeken: gezellig kletsen met een
verrassend hapje en een koud drankje
op een geopend terras in de zon. Dit
is mogelijk! Lijm & Cultuur opent
haar lunchroom op woensdag 3 juni
en is doordeweeks weer open van 1017 uur. Kom genieten van de nieuwe
gerechten in het Experiment en vind
ontspanning onder de bomen op ons
ruime terras aan de Schie.
Reserveren
Om ons voor te kunnen bereiden op uw
bezoek zouden we het op prijs stellen
als u van te voren reserveert. Voor een
reservering kunt u ons bereiken door
te bellen naar ons kantoor via
015 262 94 00 of mailen naar info@
lijmencultuur.nl.
Bijeenkomsten
Wij mogen vanaf juni weer
bijeenkomsten organiseren tot 30
personen. We hebben genoeg ruimte
en leveren graag maatwerk voor uw
bijeenkomst. Benieuwd geworden
naar wat wij kunnen betekenen voor
uw bijeenkomst? Bel ons dan voor de
mogelijkheden op 015 262 94 00.

schilderen. Gelukkig hebben wij die
ruimte! Lijm & Cultuur sponsort de
ruimte voor het schilderen van dit
iconische landmerk.
Er wordt op dit moment hard gewerkt
aan de Tulpenvaas in de Boiler.
Wanneer deze klaar is, is nog niet
helemaal bekend, maar houd de
websites van het Art Centre Delft en
Royal Delft in de gaten!
Houd de website in de gaten!
Ook wij moeten wennen aan de 1,5
meter samenleving. Deze rustige
start, is nog maar het begin. Als alles
goed gaat, mogen wij vanaf juli meer
mensen ontvangen. Wij zijn volop
bezig met voorbereidingen omtrent
een nieuwe editie van Chaos aan de
Schie. Samen met diverse artiesten zijn
we aan het brainstormen over leuke en
veilige activiteiten. Ben je benieuwd
wat er komen gaat? Houd onze website
www.lijmencultuur.nl in de gaten en
meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Tulpenpiramide
Delft krijgt de grootste tulpenpiramide
ter wereld! Je hebt nogal wat ruimte
nodig om deze enorme tulpenvaas te

Buurtonderneming
Onder de Schie
www.onderdeschie.nl

(De Buuf)

Bij buurthuis Onder de Schie kun je een ruimte huren voor een leuke cursus. Ook
kunnen er vergaderingen, kookworkshops en etentjes bij ons gedaan worden. Het
kookcafé is ideaal om met een grotere groep te koken. De grote zaal biedt genoeg
ruimte voor sport en bewegingsactiviteiten en grote groepen en is voorzien van een
spiegelwand die daarbij goed van pas komt. Er valt in het buurthuis dus genoeg te
doen en te organiseren Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat de activiteiten geen
overlast voor de buurt bezorgen. De buurtbibliotheek kan je vinden in de gang. Hier
kan je een groot assortiment aan boeken en luisterboeken vinden.
Hieronder staat een activiteitenoverzicht van alle activiteiten en cursussen die er bij
ons plaatsvinden. Wilt u ook gebruik maken van een van onze ruimtes dan kan dat.
U kunt dan mailen naar onderdeschie@gmail.com of bellen naar 015-2120905 en
vraag naar Mariëlle.
Het buurthuis is te vinden op de Rotterdamseweg 51. Het gebouw ligt op een plein
achter de straat en is dus niet direct zichtbaar. Maar het is een prachtige verscholen
plek met er om heen een leuk speelplein voor kinderen.
In verband met het Corona-virus is het buurthuis helaas gesloten
momenteel. Er worden op dit moment geen workshops gegeven en er wordt
helaas ook niet gekookt. Er kunnen dus op dit moment ook geen ruimtes
gehuurd worden. We hopen dat we snel weer open kunnen en wensen
iedereen een fijne zomer!
Buurtonderneming Onder de Schie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
E-mail: onderdeschie@gmail.com
Website: www.onderdeschie.nl
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Zoals het toen was, zoals het nu is

Schoemakerstraat
Op de oudste drie foto’s ziet u de tijdelijke huisvesting aan de Schoemakerstraat met de naam “Gimme Shelter”, gebouwd in de
periode 1978 - 1981. Hiervan laat één foto u de creativiteit zien van de bewoners bij het bundelen van snoeren en kabels. Men
nam het niet zo nauw met de veiligheid en de netheid. Deze semi-permanente studentenhuisvesting was het resultaat van een
onderwijsproject hier aan de TH - TU. Deze 224 eenheden waren in een bouwtijd van zes maanden gerealiseerd.
Deze fabrieksklare zelfdragende units waren in een licht stalen frame geplaatst. Acht
woningen aan een corridor deelden sanitaire ruimtes en een zit/eet/kookruimte
van 40 m2. Het project was door de goedkope bouwwijze, de stedenbouwkundige
helderheid, de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik zeer geslaagd. Echter was
er geen rekening mee gehouden dat de bewoners er over het algemeen een puinhoop
van maakten, niet alleen binnen maar ook rondom deze huisvesting. Er waren veel
klachten over deze
bewoners geuit bij
DUWO. In 2005
zijn deze tijdelijke
woningen gesloopt.
Op de recente foto
ziet u dat deze
strook aan de
Schoemakerstraat
weer opgeruimd en
netjes is.
Tekst en foto's:
Johan van den Berg

Royal HaskoningDHV kiest
voor TU Delft Campus
Royal HaskoningDHV opent een vestiging voor 800 medewerkers in Delft,
een internationaal knooppunt op het gebied van technologie, innovatie
en kennisontwikkeling. Royal HaskoningDHV vestigt zich in 2024 in het
monumentale voormalige faculteitsgebouw van Mijnbouw op de TU Delft
Campus, aan de rand van de binnenstad. De medewerkers verlaten dan de
huidige locaties in Den Haag en Rotterdam.
De gemeente Delft en de TU Delft
zijn verheugd over de komst van het
gerenommeerde ingenieursbureau. De
komst van het bedrijf is voor de stad van
grote betekenis in economisch opzicht.
Daarnaast wil het bedrijf ook een
maatschappelijke rol spelen in de stad
en directe omgeving van het pand. Deze
rol heeft betrekking op duurzaamheid,
groen, onderwijs en arbeid.
De komst van Royal HaskoningDHV
zorgt voor een verdere versterking van
het innovatie-ecosysteem rond de TU
Delft. Het past daarmee goed in de
bestaande campusstrategie van de TU
Delft om het noordelijk deel van de
campus te herinrichten en de voormalige
faculteitsgebouwen daar, waaronder
‘Mijnbouw’, af te stoten. TU Delft was al
voornemens het pand te verkopen. Ook
wordt de inhoudelijke samenwerking met
het ingenieursbureau uitgebreid, wat een
belangrijke voorwaarde is voor bedrijven
die zich op de TU Delft Campus willen
vestigen.
“De TU Delft Campus is een van de
toonaangevende locaties voor R&D
in Europa. De afgelopen jaren hebben
verschillende internationale bedrijven
zich hier gevestigd om samen met ons
te werken aan radicale innovaties.
We zijn trots dat het internationaal
vermaarde ingenieursbureau Royal
HaskoningDHV ervoor kiest om samen
met ons dit innovatie-ecosysteem
verder uit te bouwen. Een prachtige
nieuwe bestemming voor het gebouw
‘Mijnbouw’”, reageert collegevoorzitter
Tim van der Hagen.

Het gebouw van de voormalige faculteit
Mijnbouw in Delft, dat stamt uit
1912, biedt Royal HaskoningDHV de
gelegenheid haar ambities verder te
verwezenlijken.
CEO Erik Oostwegel: “De TU Delft
Campus is voor ons een inspirerende
omgeving waar we kunnen samenwerken
aan innovaties die de wereld een beetje
beter maken. Onze eigen experts
zullen, ondersteund door de architecten
van Braaksma & Roos, een leidende
rol hebben in het moderniseren en
verduurzamen van het gebouw met
behoud van het monumentale karakter.
Het wordt een open plek waar collega’s,
klanten maar ook studenten en
omwonenden elkaar ontmoeten.”
Burgemeester Marja van Bijsterveldt
vindt Delft en Royal HaskoningDHV ’een
perfecte match’: “Royal HaskoningDHV
is een toonaangevend bedrijf dat
uitstekend aansluit bij de Delftse
kennisgebieden en onze stad van
innovatie en technologie.
De beoogde komst naar Delft is van grote
meerwaarde voor de Delftse economie
en werkgelegenheid en zal daar een
blijvende impuls aan geven. Ik ben dan
ook bijzonder verheugd over dit initiatief.
Met de keuze voor het karakteristieke
en monumentale gebouw ‘Mijnbouw’
wordt de oude grandeur van Delft
verbonden met een moderne mondiaal
opererende onderneming. Het is goed dat
de gemeente en Royal HaskoningDHV
daarbij inzetten op een zorgvuldige
planontwikkeling met veel oog voor de
directe omgeving.”

Fotograaf: Guus Schoonewelle

Royal HaskoningDHV is in overleg
met de TU Delft om te komen tot een
overeenkomst voor de aankoop van
het pand. De planvorming is inmiddels
gestart voor wat betreft ontwerp,
omgevingsvergunning et cetera.
Medewerkers van Royal HaskoningDHV

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

en omwonenden van het pand zullen
nauw betrokken worden bij dit proces.
Momenteel is onder meer het Science
Centre Delft gevestigd in het gebouw.
Voor het Science Centre wordt gezocht
naar een nieuwe locatie. In de tussentijd
blijft het Science Centre gewoon open.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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OP BEZOEK BIJ...

Corona-19

Henk en Thea van Oosten

U zal wel denken: “De media laat al heel veel horen en zien over deze pandemie”,
maar toch nog even dit, ‘wat in de directe omgeving merkbaar is en was’.
U, en misschien wel personen in uw directe omgeving, zijn door deze Corana-19
wel op directe of indirecte wijze erop gewezen wat het betekent om besmet te zijn
of wat de maatregelen die waren opgelegd tot gevolg kunnen hebben.
Hier in de wijk waren door alle overheidsmaatregelen ook positieve gevolgen
voelbaar en zichtbaar zoals:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Minder verkeer in de straten
Minder verkeer op rijksweg 13
Schonere lucht
Lege parkeerplaatsen TU
Geen files
Geen rijen studenten op de fiets
Thuis werken, geen reistijd, makkelijker je werkuren inplannen
Meer contact met de buren
Wijkbewoners werden behulpzaam voor ouderen
Er werd massaal opgeruimd en geklust

Er waren zeker ook vervelende gevolgen merkbaar zoals:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Winkels gesloten
Angst om in het openbaar vervoer te gaan
Kinderen bleven binnen - wat vreemd was Oudere bewoners kregen geen bezoek meer
Thuis werken zorgde ook voor redelijk wat problemen. Bij het bellen naar
bijvoorbeeld een energiebedrijf: lang wachten, bij uiteindelijk contact werd
je van de lijn gegooid, vaak slecht te verstaan. Bij weer andere bedrijven:
afspraken werden niet goed in de werkagenda geplaatst en de onderlinge
communicatie was niet optimaal. Voor de thuiswerkers zelf: gemis van de
dagelijkse sociale contacten et collega’s.
Cafés en restaurants gesloten
Bepaalde producten, zoals toiletpapier, werden gehamsterd, waardoor ze soms
uitverkocht waren
Bij het doen van je boodschappen waren alle openbare toiletten gesloten.
Ook moest je continu opletten of je wel voldoende afstand had tot de andere
klanten.
Kassajuffrouwen waren moeilijker te verstaan vanwege de spatschermen
Bij sommige winkels wordt contact geld niet meer geaccepteerd
Sommige personen hebben en hadden zo’n angst dat zij met een boog om je
heen lopen
Er werd flink opgeruimd, dat was merkbaar bij de ondergrondse containers
Thuis moest er onderwijs voor de kinderen mogelijk gemaakt worden, terwijl
de ouders ook thuis moesten werken. Dit vergt heel wat organisatietalent om
het werkbaar te maken en te houden.
Door deze maatregelen kwamen er ook geregeld irritaties, huiselijke
spanningen met alle gevolgen van dien, waar weer een oplossing voor moest
komen.

Er waren dagen bij dat er zo weinig autoverkeer op de straat was, dat het even leek
op de autoloze dagen uit het verleden. Wij - Nederland - gaan nu hopelijk weer de
goede kant op, alhoewel er toch een bepaalde druk op je gelegd wordt vanwege de
kans dat het in het najaar weer terug zou kunnen komen. Ja, wat dan?
Geniet van uw vakantie, mogelijk wat dichter bij uw huis dan eerdere jaren of zelfs
thuis. Ontdek weer plekjes die al vergeten waren of zelfs nieuwe plekjes die het
bezoeken waard zijn.
Ik wens u een verstandige vakantie en gezonde voortgang toe.
Tekst: A. Letterman.

KOPIJDATUM
De volgende Wijkkrant komt uit in september 2020

Hoe lang wonen jullie al in de Wippolder?
Thea; Zelf woon ik hier al 37 jaar. Henk 35 jaar. Henk is geboren in Brabant en later
naar Delft gekomen.
Wat is jullie favoriete plek in de wijk?
Het liefst zitten wij in onze voortuin. We hebben het daar gezellig gemaakt met
een leuk zitje en zien veel bekende voorbij komen. Er is dan altijd even tijd voor een
praatje. Gezellig!
Ook gingen we vroeger veel naar het buurthuis. Helaas kan dit nu niet meer.
De wijk Wippolder heeft in het verleden wel eens bekend gestaan als ´probleemwijk´
hebben jullie dit ook zo ervaren?
In onze ogen viel dat allemaal wel mee. Met oud en nieuw gebeurde er wel eens wat,
maar waar is dat niet zo geweest? En als je als gemeente of woningbouwvereniging
een huizenblok gaat slopen vlak voor oud en nieuw dan kun je wel een beetje
verwachten dat jongeren daar rotzooi gaan trappen. Dat hoorde er nou eenmaal bij
toentertijd. Verder hebben wij het nooit als een probleemwijk gezien.
Wat vinden jullie het leukst aan de wijk?
De gezelligheid met de mensen om ons heen. Helaas zijn er de afgelopen tijd aardig wat
bekenden komen te overlijden of hebben ze vanwege gezondheidsredenen moeten verhuizen.
Gelukkig woont onze dochter met haar gezin om de hoek en woont er een tante van Henk op

loopafstand.
Wat doen jullie zoal in het dagelijks leven?
Momenteel komen we door de Coronacrisis bijna niet buiten de deur en houden we
ons bezig met het maken van kaarten
en Diamond Painting. We zijn allebei
erg handig. Henk maakt op dit moment
houten Delfts Blauwe huisjes van
weerbestendig hout en verkoopt deze aan
een ieder die wil.
Welk nieuws houd jullie op dit moment
bezig? Waarom?
Tja de Coronacrisis. Normaal gesproken
ga ik regelmatig naar de huidzorg en de
pedicure maar nu is alles dicht.
Daarnaast vinden we het jammer dat er
zoveel huizen leeg staan momenteel. Wij kijken uit op een straat met 3 lege huizen.
Dat is geen gezellig gezicht. De huizen die wel verhuurd of verkocht worden, worden
vaak gevuld met de wat jongere generatie. Het ouderwetse volkse ´wijk gevoel´ begint
hierdoor te verdwijnen. Dat is jammer.
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Hebt u ook een leuk verhaal wat u
wilt delen met de wijkkrant?
Dan komen wij graag bij u langs.
Kijk voor de contactgegevens in de colofon van deze krant.
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De Cornelius Musiusschool
Cornelis Musiusschool, Tijdelijk adres :Nieuwelaan 60, 2611 RT Delft. Marja Bocxe, directeur.
Voor het maken van een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding: 015-2568365
www.cornelismusius.nl - cornelismusius@laurentiusstichting.nl

We zijn na de voorjaarsvakantie fris van start gegaan met de nieuwe thema’s.
Groep 3 en 4 hebben het thema gebouwen en hebben een stadswandeling gemaakt, waarbij ze diverse gebouwen hebben
nagetekend. Dat was best moeilijk, maar er kwamen toch hele mooie tekeningen uit.
Na de verplichte sluiting van de scholen
hebben de leerkrachten zich direct
ingezet om een lesprogramma te creëren
voor alle leerlingen.
Het bezoek van de gemeenteraad aan
ons nieuwe gebouw is helaas niet door
gegaan, wij hopen ze uiteraard later dit
jaar wel te mogen verwelkomen.
Op 26 maart zijn de bouwers begonnen
met het boren van gaten in het
schoolplein. De boringen zijn nodig
voor het plaatsen van de bronnen voor
het bodemenergiesysteem.( warmte en
koude opslag) Een mooie en belangrijke
stap bij de voltooiing van ons gebouw.

ondersteunen ons op geweldige wijze
met alle lieve berichtjes en door jullie
netjes aan de regels te houden bij het
ophalen van de thuiswerkspullen.
Helaas hebben we de kinderen maar een
aantal keer gezien in april en we hebben

De Verbouwing
Begin van de maand april zijn de
plantenbakken in de hal geplaatst. We
kijken ernaar uit ze te vullen. Ook de
lokalen en gangen krijgen steeds meer
vorm.

jullie gemist! Wat waren we steeds blij
als het woensdag was en iedereen weer
zijn thuiswerk kwam halen.
De eerste online lessen werden goed
ontvangen. Het bellen via Teams was
eerst wat vreemd, maar later was het
heel leuk om de juf of meester toch even
te spreken. Er is ook flink geoefend met
lezen en woordenschat bijvoorbeeld.

Gezien de huidige corona
maatregelen hebben we helaas
een aantal evenementen zoals het
schoolvoetbaltoernooi, de Paasviering
en de Koningsspelen moeten afzeggen.
We vinden dit uiteraard erg jammer,
maar gezondheid gaat boven alles.
Ook de Route 8 toets voor groep 8 gaat
niet door, onze leerlingen beginnen in
het najaar op basis van onze adviezen
op de middelbare school en we zijn nu al
trots op ze.
We gaan er met zijn allen het beste
maken, de komende tijd. Wij zijn trots
op alle leerlingen en ouders. Jullie

terug’. Tijdens de pauze is er gelegenheid
om even te kletsen met elkaar en een
kwartiertje buiten te spelen. Juf Anoeska
geeft twee keer in de week beweegtips,
echte gymlessen zijn nog niet mogelijk.
Voor alle kinderen in Nederland geldt dat
er naast de lessen op school, thuis verder
gewerkt moet worden, welk lesschema er
ook gekozen is.

Het team is langs geweest om de
verbouwing te bekijken, dit was een
leuke ervaring. Ook de lokalen krijgen
steeds meer vorm. De werkzaamheden
gaan door, maar lopen iets vertraging
op, door de afwezigheid van een aantal
medewerkers wegens ziekte. Zoals
al gezegd is het boren voor de pijpen
begonnen!
We hebben licht in de mooie nieuwe hal.
De aarde op de binnenplaats, moest na
de boring van de pijpen, weer inklinken,

Jullie hebben een kijkje kunnen nemen
bij de juffen en meester thuis via
Instagram, hoe hun werkplek eruit ziet
als ze niet op school werken.
Juf Yasmina is geïnterviewd en er staat
een filmpje van haar op Instagram en
facebook. Zijn jullie al lid van onze
Instagram en facebook? Nee? Jullie zijn
van harte welkom hoor en nodig ook je
buurtgenoten uit. Dan zien ze ook hoe
mooi de nieuwe school wordt.

Op maandag 11 mei zijn we dan begonnen met het aangepaste lesschema. Iedereen heeft een bericht ontvangen met
de tijd waarop je aanwezig moet zijn. Wij
vinden het belangrijk om alle kinderen
elke dag even te zien en uitleg te kunnen geven, zodat ze het huiswerk goed
kunnen maken. We starten ook met de
Kanjertraining met als thema ‘Welkom

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

zodat het schoolplein aangelegd kan
worden. Hiermee is nu begonnen.
Binnen worden de laatste dingen
gemaakt. De technische installaties
moeten bijvoorbeeld nog aangesloten
worden. In de meeste lokalen is het
linoleum gelegd. Het ziet er allemaal
prachtig uit. Nu het schoolplein nog!
Zodra we een datum weten van
oplevering en verhuizing, zullen we die
natuurlijk doorgeven!
Wie weet kunnen we nog voor de

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Corona in de Wippolderkrant
Ik ben bang dat ik niet de enige ben, die in deze krant
de uitbraak van het coronavirus als uitgangspunt
neemt. Als ik in de Wippolder rondfiets, zie ik een
dichte kapperszaak, winkels met strepen op de grond
zodat rijen wachtenden niet te dicht op elkaar staan.
Aan de andere kant zie ik mensen hard werken aan de
Sint Sebastiaansbrug en in de Michiel de Ruyterweg.
Ik kan eigenlijk om dit virus niet heen!
Een corona is een krans, die je iemand omdoet om
hem in het zonnetje te zetten. Een corona kan ook een
kring mensen betekenen. En een kring mensen is heel
belangrijk. Mensen gaan in een kring om je heen staan
als je gevallen bent en misschien hulp nodig hebt. Ze
omringen je als je werk hebt dat gedaan moet worden.
Zonder een kring mensen is het menselijk bestaan ten
dode opgeschreven. We hebben elkaar nodig. Zonder
bakker, fietsenmaker, advocaat, burgemeester en

al die andere beroepen kunnen wij als mensen niet
leven. Beschaving begint daar, waar een kring mensen
samenkomt om de taken te verdelen. De één is goed in
het bewerken van het land, de ander is op zijn plaats
bij computers en een derde kan weergaloos tekenen.
Zo dienen we elkaar. U weet dat ik in de kerk in de
Wipmolen werk. Zonder een secretaris (we noemen die
met een deftig woord scriba, ze zijn allebei schrijver)
of een voorzitter of een organist geen kerk. Samen. We
staan in een kring en iedereen helpt de ander en doet
zijn best voor de zaak, of het nu een bakkerij of een
kerk is.
En nu verschijnt daar een miniem wezentje, nog
kleiner dan een bacterie, en die legt grote delen van de
wereld lam. En hij heet nota bene corona. Krans. Maar
onze krans wordt verbroken. We houden anderhalve
meter afstand, we mogen geen handen meer geven,

Bericht uit de
Vredeskerk

samen zingen is gevaarlijk. Kortom: waar wij als
mensen goed in zijn en wat wij zo nodig hebben,
gezelschap en samen ergens aan werken, dat wordt
door dit virus ondermijnd.
Mijn oproep in deze onvolprezen Wippolderkrant is
dan ook: laat u niet ringeloren door dit kringvirus.
Maar bouw de kring met uw geliefden en omgeving
des te sterker op. Gebruik de computer, de telefoon,
zwaai, wuif, wees nog vriendelijker dan anders, zodat
de afstand overbrugd wordt.
Men werkt aan de Sebastiaansbrug. Wij overbruggen
de ontstane afstand door dit virus via een omweggetje
van bijvoorbeeld de computertechniek. In Bijbelse
tijden waren geen bruggen in Israël, maar ik
geloof vast dat ook God ons helpt deze afstand te
overbruggen.
David Knibbe

Bas Vollebregt opent
tentoonstelling
75 jaar Vrijheid zonder publiek

Bent u wel eens in onze kerk geweest? Nou ja, al is
het bijvoorbeeld alleen maar om te komen kijken op
monumentendag? Er is veel te zien.
Het is de laatste maanden erg stil geweest in de Wippolder en in heel Nederland.
Onze grote kerkklok heeft sinds half maart niet meer geluid op zondagochtend.
Ook in de kerk was het stil, want er zijn al enkele maanden geen vieringen.
Toch hoorde u regelmatig van ons: de grote klok van onze kerk hoorde u vaak op
woensdagavond. Heel veel kerkklokken van verschillende kerkgenootschappen
in heel Nederland werden op woensdagavond geluid als teken van hoop en troost
in deze zo vreemde coronatijd.
Er zijn geen vieringen en diensten in de kerken. Het was daarom een heel
vreemde paasperiode voor de christenen. Maar ook de moslims hadden een
vreemde periode tijdens de ramadan, want ook de moskeeën zijn al een hele tijd
dicht.
Toch worden in een paar geselecteerde kerken wel diensten gehouden. Die kun
je dan via een live stream of via YouTube volgen in je eigen huiselijke omgeving.
Zeker voor degenen die het huis niet uit kunnen een alternatief waar veel
gebruik van wordt gemaakt. Je ziet je eigen pastor of dominee in een vrijwel
lege kerk. Gelukkig zijn er meestal wel een paar zangers en een organist. Voor
de voorgangers iets heel vreemds: preken voor lege banken! Onze pastoor vond
het een hele opgave. Je kijkt in een zwart gat, ziet geen gezichten en je moet je
richten op dat ene oog: de lens van de camera. Waar zijn je parochianen? Die
zitten achter dat ene oog, terwijl je gewend bent direct in de ogen van je mensen
te kijken en contact te hebben.
Het was niet alleen stil maar ook leeg
op veel plaatsen. Hebt u het gezien op
de avond van de dodenherdenking?
In Delft liep een man met een groot
bloemstuk samen met twee mannen
die op hun trommels sloegen van de
lege Markt via de lege Oude en Nieuwe
Langendijk naar het monument. De
burgemeester sprak nagenoeg zonder
toehoorders. En bijna zeker hebt u ook
de koning gezien die over de vrijwel
lege Dam liep en ook daar zijn toespraak hield gericht op het oog van de camera
waar u achter zat. Op 12 april zagen we de paus in Rome heel eenzaam lopen op
de het lege Sint Pietersplein. Was dat de eerste keer dat de leegte zo heel erg op
viel?
Het is stil en leeg, zeker voor degenen die in quarantaine zijn. Voor degenen die
alleen in hun kamer in een verzorgingshuis zitten en geen bezoek meer krijgen.
We hopen, dat u tijd maakt om eens een extra telefoontje te plegen naar iemand
die daar vast behoefte aan heeft, of haar of hem een kaartje te sturen: je bent
wel alleen, maar niet helemaal, want ik denk aan je! Dat doen wij ook.
Zoals we de vorige keer al schreven: Het leven heeft zin, wanneer men een ander
te hulp komt in zijn verdriet, wanneer men de angst van een ander begrijpt,
wanneer men de ander troost schenkt. En weet u wat zo mooi is: “Vriendelijkheid
is moeilijk weg te geven. Ze wordt bijna altijd teruggegeven!”

Bas Vollebregt is blij dat er initiatieven met betrekking tot 75 jaar vrijheid toch
doorgaan ondanks de vele maatregelen die veel culturele instellingen lamleggen
i.v.m. het uitbreken van het Corana Virus. Met de woorden “Dit is gekste opening
die ik ooit heb gedaan, maar goed dat wij stilstaan bij het feit dat Nederland /Delft
75 jaar geleden bevrijd is, op 8 mei om precies te zijn.” opende hij zijn speech voor
een zeer klein publiek.
Alleen enkele bestuursleden, de conservator van de tentoonstelling Jan van Dorp
en de directeur van World Art Delft, waren bij deze intieme vernissage aanwezig.
Vanaf dit weekend zal de tentoonstelling virtueel te bezoeken zijn.
De bijbehorende catalogus wordt op verzoek aan belangstellenden toegezonden.
Het educatieve project is ook aan de situatie van deze tijd aangepast. Jongeren
tot 16 jaar kunnen een vraag stellen aan mensen die de oorlog bewust hebben
meegemaakt. Zij kunnen de vraag stellen en filmen met hun mobiel daarna
mailen naar
info@worldartdelft.nl
met als onderwerp
‘IK ZOU WEL EENS
WILLEN WETEN’. Alle
vragen en antwoorden
worden gebundeld in een
mini documentaire en
op de website geplaatst
www.worldartdelft.nl
De tentoonstelling is
tot eind augustus te
bezichtigen.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Geschiedenisdeel van de WIPPOLDER
In de 18de eeuw komt onze polder voor onder de naam 'Delfgaeuse Wippolder' of
'Wippolder van Delfgaeu'. Als bekend is een polder een door dijken of kaden omgeven
stuk land, waarbinnen men de waterstand kan regelen. De Wippolder nu was een deel
van de Zuidpolder en werd met een wipmolen bemalen. Vandaar de naam.

In de tekst leest U De Cromme huel (=heul; brug ) is de tegenwoordige Pauwbrug bij
de Pauwmolen. Bij de foto’s van de rubriek (Ver-)Bouwberichten foto A ziet u wat er
nu in de plaats komt voor de oude Pauwmolen.
Foto en bijgevoegde tekst: Johan van den Berg

Waar die wipmolen precies heeft gestaan, is moeilijk te zeggen. We zullen hem
moeten zoeken ter hoogte van het voormalige bejaardencentrum 'De Hoeksteen' nu
het Burgershof, op de hoek van de Prof. Evertslaan en de Schoemakerstraat.
De damwand met overloop in het water ten westen van de Schoemakerstraat en
ongeveer tegenover dit centrum is de scheiding tussen Wippolder en Zuidpolder.
Duidelijk is hier het verschil in polderpeil te zien. In vroeger tijd loosde de wipmolen het
water op de Schie via een brede sloot tussen kaden, die even ten zuiden van Jaffa liep.
Op het afgebeelde ( vereenvoudigde ) deel van een kaart uit 1611 is onze molen
aangegeven. De Cromme huel ( = heul; brug ) is de tegenwoordige Pauwbrug bij
de Pauwmolen. Van hier loopt loopt naar de Schie de Kloosterwatering ( vgl.
Kloosterkade ). De 'Grote Mole' staat aan de 'Laen Molensloot'. Ten zuiden daarvan
was het sportpark Oudelaan. Deze laan loopt van de Schoemakerstraat beginnend
bij de Kruithuisweg langs deze weg richting de A13 rondom de nieuwbouw van de
Schoemakerplantage naar de Jan de Oudeweg.
Het gebied dat in deze beschouwing is betrokken wordt begrensd door het RijnSchiekanaal in het westen en noorden en de Deldgauwseweg en de Jan de Oudeweg
in het oosten, terwijl in het zuiden de Prof. Evertslaan ongeveer de grens is. Soms zal
het echter nodig zijn de blik over die grenzen te laten gaan.
Tot slot nog even dit opgemerkt, dat er de laatste halve tot driekwart eeuw zoveel in
deze wijk is veranderd door bebouwing en door aanleg van wegen in vrijwel ongerept
landelijk gebied, dat het vaak uiterst moeilijk is nog iets van de vroegere situatie
terug te vinden. Dit in tegenstelling van de binnenstad, waar het grachten- en
stratenplan de eeuwen door bijna onveranderd bleef.
Bron: uit gemeentelijke publicaties.
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Botanische Tuin TU Delft
In de Botanische Tuin is altijd wel wat moois te zien of te beleven.
De tuin is geopend van maandag t/m zaterdag 10.00 t/m 17.00 uur.
Poortlandplein 6, 2628 BM te Delft.

BOTANISCHE TUIN TU Delft
Agenda 2020

Tentoonstellingen
31 mei – 18 oktober Zomertentoonstelling – ‘China - een botanische schatkamer’
31 mei – 31 augustus Tentoonstelling – ‘Thee - tea - 茶 - cha – chai’ - Alles over thee
21 juni – 18 oktober Keramiek-tentoonstelling – Met kunst en vliegwerk
Activiteiten
21 juni
5 juli
29 - 30 aug
12 - 13 sep
10 oktober
23 oktober
25 oktober
19 december

Opening Keramiek-tentoonstelling
Expeditie Azië
Pasar Botanica
Open Monumentenweekend
Plantenruilbeurs
Halloween
Science Day
Kerstival

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

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

• Elke tweede zondag van de maand tussen 13:00 – 14:00
de inlooprondleiding ‘Van Plant tot Techniek’
(gratis voor bezoekers aan de tuin, verzamelen bij de MuseumShop)
Voor deelname aan bovenstaande activiteiten geldt de gewone entreeprijs van de
Botanische Tuin TU Delft, tenzij anders vermeld.
E-nieuwsbrief
Weet u dat u zich kunt aanmelden voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief?
Er vinden regelmatig leuke activiteiten plaats die spontaan opkomen of niet lang van
te voren gepland zijn. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van alles wat binnenkort
in de tuin te doen is.
Aanmelden kan door uw emailadres op te geven via reserveringbtd@tudelft.nl.

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

Sponsoren van de wijkkrant

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

Nassaulaan 18a
Delft

Kapsalon Gezellig Geknipt
is weer open! HOERA!!
Was de gezelligste & leukste kapsalon van Delft eerst twee weken lang gesloten in
verband met een grote verbouwing, een maand later moesten de deuren sluiten i.v.m.
het coronavirus!

(tegenover de COOP)

Het team van Gezellig Geknipt koos er in
het belang van de volksgezondheid voor
om de deuren op 16 maart per direct te
sluiten. De vernieuwde salon stond er
wekenlang stil en ongezellig bij. Maar
inmiddels zijn de gezellige dames gelukkig
weer volop aan het werk!

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

De eerste weken na de opening waren al snel volgeboekt. Wilt u ook graag een
afspraak maken dan kan dat gewoon gezellig telefonisch op 015-2560589 of online
op de vernieuwde website; www.
gezelliggeknipt.nl

Vorig jaar won kapsalon Gezellig
Geknipt de award voor de leukste
kapsalon van Delft en dit jaar is de salon
opnieuw genomineerd!
U kunt de meiden helpen om deze
wedstrijd te winnen door uw stem uit te
brengen op www.kapperenkapsalon.nl/
gezellig-geknipt

Nassaulaan 6,
2628 GH Delft
015-256 87 75

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍
؍؍

015 - 380 76 50

Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

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

De Colignystraat 53, 2628 HB Delft
015-88 99 687

HELPT U DE MEIDEN VAN
GEZELLIG GEKNIPT?

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

Ook voor:

Fysiotherapie Delft-Oost

De dames werken maar met zijn tweeën tegelijk, dragen een masker voor het gezicht
en boeken extra tijd na iedere klant om alles te desinfecteren zodat de volgende klant
op een geheel gereinigde plek plaats kan nemen. Zo werken zij zo veilig mogelijk. Om
deze reden zijn de openingstijden verruimd.

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

Yvette van Zon
Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

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

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

Helaas wel in een vernieuwde situatie, zo kun je er voorlopig niet gezellig blijven
hangen of zomaar langskomen voor een kopje koffie. Er mogen vanwege ‘het protocol
voor klanten en aanwezigen in een kapsalon’ namelijk niet te veel mensen tegelijk in
de salon aanwezig zijn.

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

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

De gezelligste en lekkerste locatie voor uw snacks en lunch

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

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

Slijterij en
Wijnhandel
De Wijnstok

•Oproep•

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

sinds 1885

je bent van harte welkom !
Meer werkplezier door
training en (team)coaching

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

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

ZONDER TEGENBERICHT MAG ER
VANAF 1 SEPTEMBER WEER GESPEELD WORDEN!
Kijk voor nadere informatie op www.ttvdvc.nl of bel naar 06 53 69 34 92.

ver

s & d ic h t b ij

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

Tafeltennisvereniging DVC - al meer dan 60 jaar sport en speelplezier

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

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

kdvhoeveackerdijk.nl

Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

Word ook sponsor en vind uw (bedrijfs)naam volgende keer ook hiertussen !
Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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De toegang tot Delft
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NIet alleen, we zijn er
voor elkaar

Gezellig en veilig buiten spelen
bij Speeltuin de Bras.
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Ook een verhaal te
vertellen of altijd al
willen schrijven?
Stuur een bericht naar
secretariaat@vrijenbanwippolder.nl
Vermeld in het onderwerp duidelijk
dat het voor wijkkrant Vrijenban is

Speeltuin De Bras is al meer dan 100
jaar een begrip in Delft. Een plek waar
kinderen kunnen spelen, buurtgenoten
elkaar vinden en voor elkaar klaar staan
als dit nodig is.
De grote betrokkenheid van het bestuur is
terug te vinden in het persoonlijk contact
wat zij hebben met de buurt. Er is altijd
tijd voor een praatje en waar nodig wordt
hulp geboden. Daarvoor in ruil staat de
buurt voor hen klaar. Of het nu gaat om
een likje verf op één van de speeltoestellen of een oogje in het zeil houden door
de buren van de omringende huizen, het
gevoel van samenzijn is sterk op deze
plaats.
Naast het 3-hoofdig bestuur is er een
vaste groep van ongeveer 11 vrijwilligers
die regelmatig meehelpt op de zondagen,
bij drukte en bij georganiseerde evenementen.
Speeltuin De Bras staat sinds 1996 onder
leiding van Vereniging Speeltuin De Bras.
Twee jaar geleden besloot de gemeente
om alle vier de Delftse toezicht-speeltuinen uit te besteden aan Sportfondsen
Welzijn Delft. Vanaf dat moment is speeltuin De Bras zelfstandig binnen de koepel
van Sportfondsen Welzijn.
Toezichthouder Margo is al jaren betrokken bij de speeltuin en heeft er veel
kinderen zien opgroeien. “Hoewel het de
ene keer drukker is in de speeltuin dan
de andere keer, ben ik blij om te zien dat
kinderen hier tegenwoordig nog veel
buitenspelen. Toch is het anders dan

vroeger. Toen zaten we met alle ouders
op het terras lekker te kletsen. Nu zie je
vaak dat ouders bij het speeltoestel van
de kinderen gaan zitten. Maar tijdens een
van mijn rondjes over het terrein wordt
er weer bijgekletst en zo is het toch weer
ouderwets gezellig”.
Margo is toezichthouder, maar dit betekent niet dat zij de hele dag zit te kijken of
iedereen zich wel gedraagt. “Mensen kijken mij soms wel eens gek aan als ik een
speelhuisje sta te repareren, of het gras
aan het maaien ben”.
Ook is Margo het aanspreekpunt als het
gaat om de verhuur van de locatie. Elke
zaterdag is er de mogelijkheid de speeltuin af te huren voor bijvoorbeeld kinderfeestjes. Een optie die erg populair is in de
wijk, maar ook daarbuiten. “Wij maken
er samen met onze vrijwilligers een écht
feestje van”.
Zoals alle bedrijven heeft ook Speeltuin
De Bras momenteel te maken met aangescherpte regels rondom de Coronacrisis.
Direct na het uitroepen van de Intelligente
Lockdown, heeft de speeltuin verantwoordelijkheid genomen en haar deuren
gesloten om geen enkel risico te nemen.
In deze afgelopen weken is er hard gewerkt, zijn er protocollen geschreven en is
er veel overleg geweest met de gemeente
om te bepalen wanneer zij weer open
konden. Op 4 mei jl. was het dan zover.
Onder strenge regels, verplicht handen
wassen en tijdsblokken, waartussen grondig schoongemaakt kan worden, is de
speeltuin weer geopend voor publiek. Ook
is de speeltuin vanaf zaterdag 6 juni weer

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.vrijenbankrant.nl

beschikbaar voor het vieren van kinderfeestjes.
“Gelukkig maar”, aldus bestuurslid Juan.
“Het is altijd zo gezellig. De vrolijke kinderen, maar ook de gezelligheid met de
ouders. Daar doe je het voor. We hadden
voor dit jaar een zomerfeest op de planning staan met de hele buurt zoals we dat
twee jaar geleden ook gedaan hebben. Dit
hebben we doorgeschoven naar volgend
jaar. Wel hopen we dat Halloween dit jaar
door zal kunnen gaan. Dit is elk jaar weer
een enorm feest. Kinderen kleden zich
mooi aan, veel buurtbewoners geven zich
op en halen snoep in huis zodat de kinderen bij hen langs de deuren kunnen gaan”.
Speeltuin De Bras is een gezellige, laagdrempelige plek waar kinderen zich
eindeloos kunnen vermaken. Waar ouders
onder het genot van een kopje koffie of
thee kunnen bijkletsen met buurtgenoten
en waar jarige kinderen hun feestje kunnen vieren als zij jarig zijn.
De speeltoestellen worden volgens de
richtlijnen elk jaar gekeurd en volgens een
bestuursplan regelmatig gecontroleerd op
meerdere punten.
Het bestuur zet zich dagelijks in voor een
schone en veilige speelplaats door het
vele onderhoud en de sociale controle die
deze ouderwets gezellige volksbuurt met
zich meebrengt.
Voor meer informatie over de speeltuin,
zoals de openingstijden of het afhuren
van de speeltuin voor een kinderfeestje,
kunt u terecht op de website:
www.speeltuindebras.nl
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Stichting Present Delft
Present in corona tijd - #nietalleen

Wij zijn Dorothea Langeveld
en Helma Sollie, beide actief
als coördinatoren voor een
ontzettend mooie stichting:
Present Delft.
Present richt zich op
inwoners van Delft die zich
graag in willen zetten voor
hun medemens die door
geen of een gering netwerk,
slechte gezondheid of gebrek
aan financiën hulp kunnen
gebruiken.
Onze werkwijze kenmerkt zich
door de inzet van groepen.
Groepen zoals gezinnen,
studenten, scholen, kerken,
vrienden, buren etc.
Als een groep zich aanmeldt
kijken we naar wat men wilt
doen. We hebben hulpvragen
die we ingediend krijgen vanuit
maatschappelijke organisaties. We
koppelen vervolgens zorgvuldig,
omdat we een goede match erg
belangrijk vinden.

Helma Sollie deelt haar verhaal:
“Maar toen kwam er de mededeling
dat we dit niet meer mochten doen
vanwege de corona uitbraak…
Daar sta je dan met alle hulpvragen,
hulpverleners en vrijwilligers, dat
was best even slikken.
Gelukkig kregen we vrij snel
een bericht over het initiatief
#nietalleen (waar overigens ook een
televisieprogramma van is gekomen).
In samenwerking met verschillende
kerken, studentenverenigingen
en (christelijke) organisaties is er
een landelijke campagne gestart
#nietalleen. Deze campagne zorgt
ervoor dat mensen die iets voor
een ander willen doen gekoppeld
worden aan mensen die hulp kunnen
gebruiken. Als stichting hebben we
ons hier direct bij aangesloten en
konden we toch op een aangepaste
manier doorgaan met “Present-zijn”.
Via een oproep op onze website
konden vrijwilligers en hulpverleners
zich aanmelden. Delftenaren die geen
contact hadden met een hulpverlener
konden zich via #nietalleen
aanmelden.
Als vrij snel kregen we veel
aanmeldingen via onze website,
dat is inmiddels opgelopen tot 130
vrijwilligers uit alle hoeken van Delft.
We hebben zo zoveel als mogelijk per

wijk gekoppeld. Zo ook in Wippolder
en Vrijenban. Het omzien naar
elkaar werd op allerlei verschillende
manieren uitgevoerd; een telefoontje,
een kaartje, een bloemetje,
boodschappen doen, hondjes uitlaten,
huiswerkbegeleiding etcetera. Zo’n 60
koppelingen zijn er nu gemaakt!”

Een mooi voorbeeld

“Zo kwam er via #nietalleen een
aanmelding van een eenzame oudere
mevrouw uit de Wippolder. Ze had
het televisieprogramma #nietalleen
gekeken en zich aangemeld. Wij
zochten in de lijst met aangemelde
vrijwilligers en zagen hier iemand
uit Vrijenban die graag iets wilde
betekenen voor iemand in deze
tijd. We hebben een mooie match
kunnen maken, er is een mooi
contact ontstaan, waarbij de
vrijwilliger mevrouw af en toe belde
en langs ging met een bloemetje en
boodschapjes.”

Present nu - oproep

We zijn blij dat we na enige
versoepeling vanuit het RIVM
weer langzaam kunnen starten
met projecten in huizen die op dit
moment leeg staan (ivm bijvoorbeeld
een verhuizing) en tuinen. Binnenkort
gaan studenten van de politieke
partij Stip aan de slag om een tuin

Zodra we een goede match
hebben, maken we een afspraak
met de hulpverlener om kennis
te maken met degene voor wie
hulp is gevraagd. We bereiden
dan samen met de hulpverlener
het project voor. De groep die
zich gaat inzetten kan dan goed
voorbereid aan de slag.
Het uitgangspunt is dat projecten
eenmalig zijn en meestal een
dagdeel duren.
Voorbeeld van projecten zijn:
tuintje opknappen van een
ouderen mevrouw, kinderkamer
opknappen van een alleenstaande
moeder uit de opvang, een uitje
met een gezin naar de dierentuin,
wandelen met ouderen, muziek
maken met mensen met een
beperking. Centraal staat het
onderlinge contact, de verbinding
tussen mensen die elkaar anders
niet ontmoet zouden hebben.
Een mooie slogan die we vaker
gebruiken is: Present helpt
mensen helpen. Dat verwoord
goed de kern van ons werk.
Present Delft bestaat nu bijna 7
jaar in Delft en is onderdeel van
een landelijke stichting. Vijftien
jaar geleden ontstond de eerste
Present stichting in Zwolle. De
afgelopen jaren sprak dit concept
vele mensen aan en zijn er nu
in ruim 65 plaatsen Present
stichtingen.
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op te knappen bij iemand in de wijk
Wippolder. Dit is het eerste project
weer in deze wijk. Maar er zijn zeker
meer hulpvragen in de wijk.
Onderstaande foto is gemaakt voor
de corona tijd: Drie studenten in de
wijk Wippolder hebben geholpen
met het opknappen van een tuin. De
bewoners waren hier zelf niet meer
toe in staat vanwege hun leeftijd
en gezondheid. Mochten er mensen
zijn die hulp nodig hebben met
hun tuin en in contact zijn met een
hulpverlener dan kan de hulpverlener
de hulpvraag bij ons indienen via
onze website.
Mocht je je aangesproken voelen tot
onze werkwijze en zou je je graag in
willen zetten voor je medemens in je
eigen buurt of elders in Delft dan kun
je je aanmelden via onze website. Er
zijn ook mogelijkheden om je aan te
melden als individu. Dan maken we
een groepje met meer mensen die
zich als individu hebben aangemeld.
www.presentdelft.nl
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De Bikezac komt bij u thuis.
Op 21 maart zou de grootse lancering
van de Bikezac plaatsvinden. Op
het plein aan de Elzenlaan in de
Bomenwijk. Op swingende beats van
de DJ en verschillende activiteiten
voor jong en oud. Een fietstas voor
bewoners van de Wippolder en
Vrijenban om CO2 neutraliteit en
het lokaal kopen te stimuleren.
Vanwege de komst van Corona ging
dat helaas niet door. En toch krijgt u
een fietstas. Wij komen naar u. Op 11
juli pakken wij de Gribus en crossen
van 12:00 uur tot 15:00 uur met de
tassen door de verschillende wijken.
Veiligheid staat natuurlijk op de
eerste plaats.

zaken die het ondernemersklimaat
ten goede komen. Wij doen er alles
aan om ondernemers zichtbaarheid
te geven en (lokaal) ondernemerschap
te ondersteunen. Middels organisatie
van verschillende events, onderzoek
te doen, promotionele acties op te
zetten en nog veel meer. Met onze
leden stimuleren wij het ‘lokaal
kopen’ concept en hebben wij een
actie bedacht wat het energieneutrale
in de wijk accentueert. Een CO2
neutrale actie in de vorm van een
‘Bikezac’. Een fietstas voor het
doen van de lokale boodschappen.
Onze leden delen gratis Bikezacs
uit, oftewel fietstassen voor aan
de bagagedrager. Hier staan
foto’s van de wijken (Vrijenban en

De Ondernemersvereniging Vrijenban
Wippolder organiseert in de wijk
diverse

Wippolder) op, de tekst ‘Ik koop
lokaal en ik ben energie neutraal’.
Middels deze prachtige CO2 neutrale
fietstas stimuleren mensen om lokaal
te kopen. De meeste klandizie van
onze leden komt uit de wijken zelf
dus wilde graag wat geven aan onze
klanten!

Delft kleurt blauw
Wandelend door de winkelgebieden van Delft is lastig te zien wie
geopend is en wie gesloten is. Her en der hangen handgeschreven
bordjes op deuren met aangepaste openingstijden. Begin mei heeft
Delft de Blauwe lopers uitgerold bij geopende winkeliers. Het doel?
Elkaar een handje helpen in een lastige periode.
Gastvrij en duidelijk; in een oogopslag duidelijkheid over wie is geopend.
Een mooie en kleurrijke samenwerking tussen de Gemeente Delft/SCMD,
Rabobank en het Ondernemersfonds. Een mooie samenwerking in uitdagende
tijden. Zij lagen er door heel de binnenstad. Van de Beestenmarkt tot de
Oude Delft. Een verfrissing in het toen sombere straatbeeld. Het was goed
voor de duidelijke communicatie vanuit winkeliers en het genereren van de
broodnodige inkomsten. Volgens de Corona monitor Zuid-Holland moest dat
met bijna 80% minder passanten. Voor de gemoedstoestand van de bewoners
die zagen dat het allemaal wel weer de goede kant op ging had deze actie ook
een positief effect.

In onze wijk zijn diverse ondernemers die ook de blauwe loper hebben
uitgerold. Eradus, Beaart IJs, Barbershop Nozem, Paws and Claws en de
Brasserij, zomaar een greep uit de ondernemers uit onze wijk die voorzien
zijn van een kleurrijk Delfts blauwe loper. Dit idee kwam overwaaien uit
Doetinchem waar de rode lopers liggen en hiermee willen we de ondernemer
een klein steuntje in de rug geven. Een fantastisch aanzicht is zijn al die
blauwe lopers en vele leuke reacties kregen we binnen. “Helemaal gratis?” Ja,
helemaal gratis! “Wat een super leuk initiatief, wie heeft dat geregeld?” Alle
ondernemersverenigingen gezamenlijk hebben de handen ineen geslagen
zoals bij meer leuke projecten stadsbreed!

We mogen nu wel zeggen dat de Blauwe lopers een succes zijn geweest.
Zo’n succes dat vanaf 1 juni veel meer ondernemers een dergelijke wilden
uitrollen. Alle horeca, winkels, bioscopen en musea die open gingen. Delft is
sindsdien nog blauwer gaan kleuren. Delftse ondernemers met een blauwe
loper voor de deur ontvangen de bezoekers met open armen. Uitnodigend,
zichtbaar en echt Delfts. Iedere ondernemer kreeg een blauwe loper van
1 bij 1,5 meter. Deze is door professionals netjes in de grond gepind of
vastgemaakt met removable tape.
Behalve de blauwe loper voor de deur, is er een speciaal ontworpen poster
uitgedeeld, met daarop de mogelijkheid om de openingstijden te noteren.
Maatregelen die nodig zijn om te blijven zorgen voor duidelijkheid, maar
vooral ook veiligheid. Met tape worden klanten buiten de winkel of
horecagelegenheid duidelijkheid gegeven over de wachtrij en de afstand tot
elkaar. Met name bij de horeca die zwaar is getroffen door de huidige situatie
waar wij ons in bevinden. Om te zien dat Delft langzaam weer open gaat,
doet de stad goed. Wij moeten er niet aan denken dat onze favoriete kroeg,
terras of eetgelegenheid er binnenkort niet meer is. En samen kunnen wij
ervoor zorgen dat dit niet gebeurd.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.vrijenbanwippolder.nl
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Een hartelijke groet

Ik weet dat het een
hele moeilijke tijd is
op
dit moment. Vooral
door het Coronavi
rus. Ik
vind het heel jammer
voor jullie dat jull
ie je
kinderen niet kunnen
zien. Ik hoop wel d
at jullie
kunnen Facetimen
met elkaar. Ik hoo
p dat het
Coronavirus zo snel
mogelijk voorbij is.
-Yusra-

Ik vind het heel jammer dat het niet meer zoals
vroeger is. Ik hoop dat iedereen snel weer
zijn vrienden en familie kan zien en dat het
Coronavirus snel weer voorbij is.
-Noa-

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.vrijenbanwippolder.nl
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SUDOKU

OP BEZOEK BIJ...

Sylvie Beugels

Hoe lang woon je al in de Vrijenban?

Sinds april 1999 ben ik hier gaan wonen.
Daarvoor woonde ik 12 jaar in de Oranjestraat.

Waarom woon je in deze wijk?

Vul het diagram zo in, dat op zowel de verticale als horizontale lijnen en
in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
Met de sudoku puzzel van deze maand kun je een Bikezac (fietstas) met
inhoud ter waarde van EUR 20 winnen.
Stuur de oplossing naar krantvw@gmail.com. Veel puzzelplezier!

Ik woonde in een bovenwoning in de
Oranjestraat in de binnenstad van Delft.
Omdat we 2 kinderen kregen, zochten we wel
iets anders, maar wilden de binnenstad liever
niet uit. Ik ging vaak op bezoek bij mijn oma
in de Bieslandhof. Daar tegenover was een
nieuw project in aanbouw: Focus. Dat bleek de
perfecte plek te zijn voor ons. Dichtbij de stad,
een grondgebonden woning met een tuintje
en dichtbij de Delftse Hout.

Wat is jouw favoriete plek in de wijk?

Als ik daarop zou moeten antwoorden.
De natuur hier in de buurt. We genieten
enorm van de Delfste hout om te wandelen,
picknicken of zwemmen. Ik vind het ook heerlijk om te wandelen langs de Schie
en sinds kort ben ik ook aan het roeien in de Schie.

Wat vind je het leukst aan de wijk?

Ik vind het erg leuk dat ik buren heb, die de achtertuinen open willen houden.
De tuinen van 4 buren lopen over in elkaar. Bij het terras hebben we een korte
schutting, daar zit je privé. En verderop zijn de tuinen open. Je ziet elkaar vaak,
maakt een praatje, drinkt wat met elkaar. Goed contact met je buren is veel
waard. Wij hebben geluk gehad dat wij buren hebben die het ook prettig vinden
om de tuinen open te houden. Zelfs onze nieuwe buren doen er aan mee!

Hoe ziet jouw dagelijks leven er normaal uit?

Ik ben architect. Tien minuutjes lopen en dan ben ik op mijn werk. Verder
probeer ik elke dag te bewegen. Ik volleybal in de winter in de zaal en in de
zomer speel ik beachvolleybal, of ik ga roeien. Maar tijdens de coronatijden kon
ik alleen veel wandelen. Dat is ook heerlijk! In een pre-Corona tijd gingen wij
wel vaker naar het filmhuis, pakte wij regelmatig een terrasje of gingen naar
een expositie.

Koop jij lokaal?

Ja dat doe ik. Het kistje vol smaak. Elke week krijg ik weer wat anders in mijn
groentenpakket, dat maakt je heel creatief met koken. Linda van Hoeve Biesland
doet er altijd leuke recepten bij, voor extra inspiratie. Ik ga elke week naar de
markt, op donderdag of zaterdag. En verder doen we de boodschappen bij de
PLUS, hier twee honderd meter vandaan. Heel erg luxe om een supermarkt zo
vlak bij je huis te hebben.

Welk nieuws houd je op dit moment bezig? Waarom?

Ja corona natuurlijk. Ik heb zelf niet zoveel last gehad van Corona. Maar er zijn
veel mensen die dat wel hebben. Een paar jaar geleden, tijdens de crisis, zijn er
veel architecten ontslagen en die zijn vaak noodgedwongen ZZP’er geworden.
Architecten vallen niet onder de subsidieregelingen. Nu zitten ze zonder
inkomsten. Ook Trump en de anti-racisme protesten houden mij bezig. Ik kan
niet wachten tot Amerika verlost is van Trump. En zo zijn er ook heel wat
andere landen die verlost mogen worden van hun leiders.

Hebt u ook een leuk verhaal wat u
wilt delen met de wijkkrant?

Waar kun je dit terugzien?
Even kijken hoe goed jij je wijk kent. Let je wel goed op wanneer je door de
wijk wandelt, rijdt of fietst? Elke editie plaatsen wij foto’s van een aantal
plekken in de wijk waar je misschien wel honderde keren langs bent gelopen,
maar het je nooit op is gevallen wat er zich daar allemaal bevindt. Weet jij waar
deze plekken zijn?

Dan komen wij graag bij u langs.
Kijk voor de contactgegevens in de colofon van deze krant.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.vrijenbanwippolder.nl
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LOKAAL ONDERNEMEN: MELANIE HARTOG
Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben Melanie Hartog en ik ben orthomoleculair therapeut en heb een
bijzondere passie voor auto-immuun ziektes. Met orthomoleculaire therapie
help ik mensen hun ziekte in remissie te krijgen door middel van leefstijl
geneeskunde. Dat betekent dat ik door middel van voeding, supplementen en
het weghalen van andere systeem verstorende factoren de biochemie van het
lichaam help om het zelf helend vermogen weer aan te zetten.
Verder heb ik nog een passie voor klankschalen. In mijn klankatelier masseer ik
mensen met mijn klankschalen, geef ik workshops en cursussen in het werken
met klankschalen. Daarnaast verkoop ik ze ook.

Welke onderneming heb je?

perfecte huis te koop in de straat waar ik zat. Best handig met verhuizen als je
een huis koopt aan de overkant! En ik voel me hier thuis dus had geen reden
om ergens anders naar toe te gaan.

Merk je dat je midden in een wijk zit? Zo ja, waar merk je dat aan?

Ik merk zeker dat ik midden in een wijk zit juist omdat ik er ook woon. Mensen
zeggen gedag, we letten een beetje op elkaar, maar ook weer niet teveel.

Wat vind je van de omgeving?

Delft is een prachtige stad en de Indische buurt een gezellige wijk waar alles
door elkaar woont. Die diversiteit vind ik prettig.

Ondernemen of vaste aanstelling? Waarom kies je dit
antwoord?

Ik heb een eigen praktijk aan huis voor zowel de
orthomoleculaire therapie als het werken met klank. En hoewel
het twee totaal verschillende dingen lijken zijn ze toch erg
aan elkaar verbonden. Het holistisch kijken naar de mens als
geheel is bij beide erg belangrijk.

Echt wel ondernemen! Zelfs toen ik een vaste aanstelling had
in de zorg organiseerde ik altijd wel iets voor mezelf wat dan
echt mijn ding was. Iets wat ik kon ontwikkelen. Dus het
ondernemen heeft altijd wel in me gezeten. Toch was de stap
best eng, maar heb geen moment spijt gehad. Ondernemen
daagt me uit, elke dag weer. En momenteel heb ik daar echt
een goede balans in gevonden.

Ben je met een specifieke reden begonnen met
ondernemen?

Ik was zelf ooit erg ziek. Heb de ziekte van Crohn wat een
auto-immuun ziekte is. De reguliere zorg wist op een gegeven
moment niet meer zo goed wat ze moesten doen omdat bijna
niks leek te werken. Uiteindelijk kreeg ik 11 jaar geleden mijn
stoma. Dat was voor mij een enorm keerpunt. Ik besefte heel goed dat
het onderdrukken van mijn immuunsysteem met medicijnen niet ging helpen.
Zo begon mijn zoektocht. Nu 10 jaar verder ben ik fit, medicijn vrij en heb ik
inmiddels 3 marathons op mijn naam staan. Nu is het mijn missie om autoimmuun ziektes de wereld uit te helpen. Ik hou wel van een stevige ambitie ;)

Waarom heb jij je in deze wijk gevestigd?

Ik woonde al in de wijk voor ik mijn praktijk begon. Toen ik wat groter wilde
gaan wonen en graag mijn praktijkruimte aan huis wilde kwam er toevallig het

Lokaal ondernemen of verder kijken dan lokaal? Waarom
kies je dit antwoord?
Grappige vraag. Ik zit namelijk vol in de wijk maar heb juist weinig klanten in de
wijk. Mensen komen vanuit de hele regio zelfs vanuit Maastricht. Ik doe veel online en
daardoor is mijn bereik groter. Eind maart ben ik een expert in een online summit voor
moeders waarin ik een deel doe over gezond zwanger worden én zijn, zodat je kind een
goede start krijgt. Dat is volledig online en dus bereikbaar voor iedereen in de Benelux.
Misschien zou ik juist eens wat meer moeten doen lokaal ;)
Welk lied geeft de beste omschrijving van jouw als persoon?
Follow the sun -Xavier Rudd

LOKAAL ONDERNEMEN: MARIEKE HOVENGA
Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?

Mijn naam is Marieke Hovenga en ik werk op de Bernadette Mariaschool.
Voorheen als groepsleerkracht en nu onder andere als bovenbouwcoördinator.

Ben je met een specifieke reden begonnen met ondernemen/binnen dit
vakgebied?
Ik ben in het onderwijs begonnen, omdat ik graag een steentje wil bijdragen
aan de ontwikkeling van kinderen. Het is fantastisch om kinderen te helpen
opleiden tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke jonge
mensen. Geen enkele dag in het onderwijs is hetzelfde, dat
maakt het ook nog eens een hele afwisselende baan.

Waarom heb jij je in deze wijk gevestigd? Is
er een vestigingsverhaal dat je zou kunnen
vertellen?

De Bernadette Maria school bestaat al ruim 80 jaar.
Vroeger bestond het uit twee losse scholen: de
Bernadette kleuterschool en de Maria lagere school.
In 1985, bij de hervorming van het basisonderwijs
werd het één school: de Bernadette Mariaschool. Vroeger
was de school een houten gebouw, ooit door de Finse
overheid geschonken. In 1983 is er brand geweest, waarna er een
nieuwe school gebouwd is. In 2012 is de school en het schoolplein gerenoveerd
en heeft het de huidige uitstraling gekregen.

Merk je dat je midden in een wijk zit? Zo ja, waar merk je dat aan?

Ja zeker! Sowieso natuurlijk omdat we veel kinderen uit de wijk op onze
school verwelkomen. Daarnaast zijn we lid van de ondernemingsvereniging
Bomenwijk en proberen we met elkaar samen te werken als er dingen in de
wijk georganiseerd worden.

Wat vind je van de omgeving?

De school staat op een fantastische plek. Het natuurgebied van de Delftse Hout
is binnen handbereik. Maar je bent ook zo in de stad, met alle mogelijkheden
voor culturele ontwikkeling.

Ondernemen of vaste aanstelling? Waarom kies je dit antwoord?

Voor mij spreekt de combinatie aan. Ik vind het fijn dat ik een vaste aanstelling
heb. Maar als school heb je toch ook behoorlijk wat vrijheid om eigen keuzes
te maken, zodat je je kunt profileren. Wij zijn bijvoorbeeld een kunst en
cultuurschool en vinden het heel belangrijk dat kinderen hun talent leren
ontdekken. Ook zijn wij een IKC (integraal kindcentrum) wat betekent dat
opvang en onderwijs met elkaar verbonden zijn. Kinderen kunnen vanaf 2
jaar bij ons terecht bij peuterspeelzaal De Ronde Kring. Vanaf 4 jaar kunnen

kinderen gebruik maken van onze eigen voor-, tussen- en naschoolse opvang
BOOST BMS.

Lokaal ondernemen of verder kijken dan lokaal? Waarom kies je dit
antwoord?

Lokaal ondernemen! In deze bijzondere tijden vind ik het extra belangrijk om
de lokale ondernemer te steunen.

Hoe is het om te ondernemen/leiding te geven tijdens deze
uitdagende periode? Heeft het je iets bijgebracht?

Het onderwijs heeft de laatste maanden natuurlijk
voor een grote uitdaging gestaan. Van de een op de
andere dag moesten we ons onderwijs helemaal
anders vormgeven en moesten de ouders
thuisonderwijs verzorgen. Wij zijn heel trots
hoe we dat met elkaar (team en ouders) geregeld
hebben. Langzaamaan komen er steeds meer
versoepelingen. We zijn blij dat we nu weer kinderen
op school mogen ontvangen, al zijn het maar halve
groepen. Gisteren hebben we tijdens de persconferentie
gehoord dat de basisscholen op 8 juni weer helemaal
open mogen. De komende week gaan we met het team en de
medezeggenschapsraad in gesprek hoe we dat gaan aanpakken. Ook gaan we
binnenkort met het team de reflectie opzoeken wat deze Corona periode ons
heeft gebracht. Wat kunnen we meenemen naar ons ‘normale’ onderwijs en
wat willen we het liefst zo snel mogelijk vergeten.

Wat is het meest opvallende aan wat jij tot nu toe mee hebt gemaakt?
Het meest bizarre is wel de scholensluiting geweest. Het is heel onwerkelijk
om wekenlang een leeg schoolgebouw te hebben en de kinderen zo te moeten
missen.

Welk lied geeft de beste omschrijving van jouw onderneming/jou als
persoon?
Waar ik dan meteen aan moet denken, is ons schoollied.
Blauw-geel-oranje kleuren, Ons kan niets gebeu-heu-ren.
BMS staat altijd bovenaan, BMS is nimmer te verslaan.
Blauw-geel-oranje kleuren, Dat is onze school!
Ben je naar aanleiding van dit interview nieuwsgierig geworden naar de school.
Neem dan een kijkje op onze website www.bernadettemariaschool.nl. U kunt
ons ook volgen op een van onze Social Media kanalen.
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Straten van de Vrijenban
Geertruyt van Oosten
Een straatnaam in de Vrijenban en een standbeeld dichtbij de Oude Kerk.
Wie is deze dame en wat heeft zij voor Delft betekend?
Wij zochten het voor u uit.
Geertuyt (ook wel Geertruida van Oosten) werd zoals de geschiedenis
het beschrijft geboren ergens tussen 1300 en 1320 in het toen nog
ambachtsheerlijkheid, Foreburg (Voorburg). Als jongvolwassene kwam zij naar
Delft om daar als begijn te gaan wonen in het Bagijnhof aan de Oude Delft.
Het Bagijnhof diende toentertijd als woonplaats voor een groep vrouwen die
ervoor koos om in armoede een kuis en gelovig leven te leiden zonder lid te zijn
van een klooster.
De reden dat zij naar Delft kwam en zich aansloot bij het Bagijnhof is volgens
enkele historici niet geheel uit christelijke overwegingen geweest. Het verhaal
gaat dat zij verlaten is door haar verloofde die het geluk vond bij haar beste
vriendin. Toen deze vriendin zwanger bleek te zijn en moest bevallen kreeg
Geertruyt haar voldoening. De bevalling kwam niet op gang en de vriendin
leed hevige pijn. Tot het moment dat de pijn zo hevig werd en zij Geertruyt om
vergiffenis had gesmeekt. Daarna werd de baby geboren.
In de tijd dat Geertruyt woonachtig was in Delft leefde zij haar leven in naam
van de Heer. Het geloof was zo sterk dat Geertruyt op Goede Vrijdag een
stigmata zou hebben ontvangen.
Wonden, vergelijkbaar met die van Christus aan het kruis, die zeven maal per
dag zouden bloeden tot 40 dagen na Pasen. Ook zou er tot veertig dagen na
kerst melk uit haar borsten zijn gekomen na een visioen die zij had gekregen
over de geboorte van Jezus.
Vanwege haar levenswijze en deze bijzondere gebeurtenis werd zij tijdens haar
leven al tot heilige benoemd en keken de inwoners van Delft met bewondering
naar haar op. Overigens is er vanuit Rome nooit erkenning gekomen van deze
benoeming.
Na een visioen van een bevriende broeder over de heilige maagd Maria werd
Geertruyt gezien als voorvrouw voor de bouw van een nieuwe, aan Maria
gewijde, kerk. De voor ons zo bekende Nieuwe kerk.
Op 6 Januari 1358, achttien jaar na haar aankomst in Delft, overlijdt
Geertruyt en wordt zij begraven aan de zuidzijde van de Oude Kerk op het
´armenkerkhof’ wat wij nu kennen als het Heilige Geestkerkhof. In 1958 werd
er een afschrift van haar testament gevonden wat gezien wordt als het bewijs
van haar bestaan en kreeg zij een eigen standbeeld op haar begraafplaats.
Foto: Kunstwacht Delft

Column
Hoe maak je een goed financieel
plan dat stormen kan doorstaan?
Menig ondernemer of werknemer zal zich afvragen hoe hij een goed
financieel plan kan maken dat financiële stormen kan doorstaan. Hoe pak
je zoiets aan?
Allereerst de ondernemer. Wat is voor een ondernemer belangrijk?
Klanten, een markt, een onderscheiden product, logistiek alles op orde,
de administratie bijgewerkt. En uiteindelijk: cashflow. Maar, situaties zijn
nooit hetzelfde. De wereld is constant in beweging, concurrenten zitten
niet stil, klanten willen regelmatig aanpassingen en de wereld om ons
heen verandert ook. Het woord corona spreekt boekdelen. Wat is dan
belangrijk? Inzicht, inzicht, inzicht. Als je geen inzicht hebt, kun je niet
sturen. Met een persoonlijk financieel plan krijg je dat inzicht. Dan weet
je waar je staat. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Je hebt nog 6 maanden geld in de onderneming
Je grootste klant is 15% van je omzet
Je klanten zitten vooral in het midden van het land
Je pensioen laat te wensen over
Je hebt teveel geleend van je BV
Je hebt behoorlijk wat overwaarde in je huis

Wat doet financieel planner dan? Die maakt een foto van de situatie en
helpt je als ondernemer dat inzicht te geven voor als er dingen anders
lopen. Hij maakt scenario’s. En met die scenario’s kun je sturen, ook in
tijden van crisis.
En dan de werknemer? Wat maakt een financieel plan crisisbestendig
voor de werknemer. Een gecertificeerd financieel planner maakt ook voor
de werknemer een schets van de financiële situatie:
Wat is je vermogen?
Wat komt er binnen aan salaris en overige inkomsten?
Wat is je bestedingspatroon? Spaar je of kom je tekort?
Heb je bepaalde financiële risico’s goed afgedekt?
Een crisis kan roet in het eten gooien, daarom worden allerlei
soorten crisissituaties bekeken: overlijden (wat is er geregeld voor de
nabestaanden), arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wat als je baan
opeens ophoudt? Welke regelingen zijn er dan? Waar kun je dan van
leven? En zou je zelf nog iets kunnen doen?
Een financieel planner weet waar de risico’s liggen en waar de kansen
zijn. Hij kan je helpen met een goed financieel plan dat stormen kan
doorstaan.
Heb je een vraag over dit bericht? Neem dan gerust contact op met
Pascal Berends. Hij is Financieel- en vermogensplanner en eigenaar van
advieskantoor FinMyLife
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Geniet van al je genot, negatief zijn maakt kapot.
Geniet, al word je bedot, lach je rot om dit complot.
Genietin tijden van nood, alleen samen in één boot.
Geniet en leef vóór de dood, het positieve uitvergroot.
Geniet, al wordt je geleefd, zorg dat je zaad van hoop uitzeeft.
Geniet, blijf altijd beleefd, de crux is het je het leven beleeft.
Geniet, al zit je iets dwars, al het aardse is een farce.
Geniet, doe mee aan de mars, blijdschap plakt als dennenhars.
Geniet, al zit het niet mee, sta weer open, huppekee.
Geniet, word vrij en zeg nee, zwem tegen de stroom van mensenzee.
Bloeien, vragen, leren wagen. Meer gaan lachen, minder klagen.
Voelen, delen, zeg het velen. Zaadjes planten zal veel schelen.
Groeien, streven, leef niet even. Heb veel lief en vier het leven.
Stoeien, worstel, kom weer boven. Laat je levensvreugd nooit doven.
Ik weet dat bestaan soms heel moeilijk kan zijn,
ook ik heb te kampen met lot.
Elk mens heeft z’n pad met een reden omarmd,
al voelen de dalen heel rot.
Een ziel keert niet terug als het klaar is met ‘hier’,
pas dan is het leren voltooid.
De volgende laag geeft een andere strijd,
voor nu heb je het mooi gerooid.
Je komt op de aarde als leerling van jou,
een ziel wordt meer rijp als het rijdt.
Wanneer men geleerd heeft van ‘hoe en waarom’,
wordt jij van je tranen bevrijdt.
…Nu is het leven, Nu is de tijd.
-Ries Fokkum

-

Photo by David McEachan
from Pexels

Gedicht

Het leven is mooi, ook buiten de kooi.
Gaan leven is leuk, ook zonder de meuk.
Nu leven is sterk, ook buiten je werk.
Goed leven is fijn, ook jij mag er zijn.
Hier leven is groots, ook voelt het soms doods.
Straks leven is laat, ook jouw tijd vergaat.
Beleven is groei, ook jij staat in boei.
Zien leven is goed, ook jij geeft ons moed.

Ook jouw gedicht in de wijkkrant? Stuur een bericht naar krantvw@gmail.com. Vermeld in het onderwerp duidelijk dat het voor de Wijkkrant is.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.vrijenbanwippolder.nl

