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Delft heeft sinds een aantal jaren 
een internationale basisschool: 
International School Delft (ISD) 
Primary van de Laurentius 
stichting. In het schooljaar 
2019‐2020 is Stichting Lucas 
Onderwijs (Stanislas) gestart 
met internationaal voortgezet 
onderwijs voor leerlingen 
van 11‐19 jaar: International 
School Delft (ISD) Secondary. 
Deze secondary school is 
met 15 leerlingen in tijdelijke 
huisvesting aan de Colijnlaan 
gestart. In het schooljaar 
2022-2023 wordt permanente 
huisvesting voor maximaal 
440 leerlingen gerealiseerd op 

de locatie ‘Gele Scheikunde’. 
De kavel ligt aan de Prins 
Bernardlaan tegenover het 
gebouw van de ISD Primary op 
de campus van de TU Delft.

Voor het realiseren van de 
nieuwbouw zijn afspraken 
rondom de taken, verplichtingen 
en bevoegdheden van 
de gemeente Delft en 
Lucas Onderwijs in een 
projectovereenkomst vastgelegd. 
Deze overeenkomst is vorige 
week ondertekend.
 “Het onderwijsconcept van ISD 
Secondary – inquiry based en 
future oriented – past uitstekend 

bij het gebied ‘Gele Scheikunde’. 
Met de overeenkomst ligt er een 
mooie basis voor de nieuwbouw”, 
aldus Ewald van Vliet, voorzitter 
college van bestuur van Stichting 
Lucas Onderwijs.

 Wethouder Hatte van der 
Woude is blij met deze mijlpaal: 
“Een feestelijke ondertekening 
was helaas niet mogelijk door 
COVID-19, maar we kijken als 
gemeente uit naar de nieuwbouw 
en het slaan van de eerste paal 
voor de ISD Secondary.”
 Delft heeft een gevarieerde en 
internationale gemeenschap. 
Veel internationaal 

georiënteerde instellingen, 
waaronder de Technische 
Universiteit, en bedrijven met 
hun hoofdkantoren zijn in 
Delft en omgeving gevestigd. 
Ook is er een toenemend 
aantal internationale bedrijven 
en organisaties dat zich in 
Nederland vestigt. 

Meer dan de helft van de 
internationale werknemers laat 
de keus om zich in Nederland 
te vestigen sterk afhangen 
van de beschikbaarheid van 
internationaal onderwijs. 
Daarom is de internationale 
school voor Delft van belang. 

Dat Delft een universiteitsstad is dat weet iedereen en dat de 
universiteit in de Wippolder is gevestigd dat merken we zeker in 
onze wijk.  Wij hopen dat u dat ook op een positieve manier merkt 
en dat niet alleen het negatieve opvalt.

Want wist U dat……
• Er zo’n 16.000 studenten (HBO + WO) in Delft wonen?
• 28 procent van de studenten aan de TU vrouw is?
• Er nu ruim 5.000 buitenlandse studenten aan de TU studeren, 

ruim twee en half keer zoveel als 10 jaar geleden?
• Studenten betrokken zijn bij vrijwilligerswerk?
• Studenten buddy zijn (geweest) voor vluchtelingen (project 

Engineers for Refugees)?
• Studenten samen met kansarme kinderen werken aan het 

verbeteren van hun buurt (via project Move)?
• Sommige studentenverenigingen aan het begin van het 

studiejaar met nieuwe studenten afval ruimen in de stad?

• Studentenprojecten regelmatig zijn te zien in de hal van het 
Stadskantoor of station?

• Een studentenpartij in de gemeenteraad zit? 
• Stichting studentenvrijwilligerswerk Delft is ontstaan?
• Studenten tijdens de Coronatijd veel mensen hebben geholpen?
• Studenten een duurzame uitkijktoren in de stad/het centrum 

hebben gebouwd?
• De samenwerking tussen de TU en de stad vorm krijgt in het 

programma WIJStad?

Wij als redactie zijn verrast dat er zo veel studenten zijn die hulp 
aanbieden. En wij vinden dat ook zeer positief. Op deze punten  
heeft DIP( Delft Internet Panel) ook een enquete gehouden. Wij zijn 
benieuwd naar de resultaten. Heeft u ervaringen op bovengenoemde 
onderwerpen laat het ons dan weten. 
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3 April startsein met wijkactie: 
‘Tegel eruit, plant erin’ 
Zaterdag 3 april geeft wethouder Stephan 
Brandligt het startsein voor het NK 
Tegelwippen in Delft met de actie ‘Tegel 
eruit, plant erin’ in de wijk Vrijenban. 
“Als gemeente vinden wij het 
belangrijk dat onze stad groener wordt 
en dat bereiken wij alleen samen met 
onze inwoners. Samen kunnen wij 
ervoor zorgen dat onze buitenruimte 
klimaatbestendiger wordt, en dat 
begint al in onze eigen achtertuin. Dat 
is eigenlijk heel eenvoudig, door het 
vervangen van tegels door planten en/
of plaatsen van een regenton dragen 
we al een steentje bij.” aldus Wethouder 
Duurzaamheid Stephan Brandligt. 
De actie ‘Tegel eruit, plant erin’ is een 
initiatief van bewoner Mick van der Steeg 
uit de Bomenwijk en is opgezet samen 
met De Klimaatmaat. Met deze actie 
mogen bewoners een tegel inruilen voor 
een gratis plantje (rekening houdend met 
de coronamaatregelen). 

Samen of individueel aan de slag 
Bewoners in een wijk kunnen samen 
aan de slag met het ‘vergroenen’ van 
hun tuin, maar ook individueel. Op 
de website van De Klimaatmaat staat 
volop inspiratie voor het vergroenen 
en klimaatbestendig maken van je 
buitenruimte. Ga aan de slag met het 
handige stappenplan voor het aanleggen 

van een geveltuin, maak gebruik van de 
‘aanlegservice geveltuin’ of schaf een 
voordelig plantenpakket, regenton en 
groen dak aan via het starterspakket. 
Een groene tuin zorgt er voor dat het 
water makkelijker in de grond kan 
stromen, er minder stenen zijn die hitte 
vasthouden en als je het handig doet en 
gelijk de juiste plantjes kiest, help je ook 
nog eens de biodiversiteit te vergroten.

WIP mee! Kijk voor meer informatie 
op: https://klimaatmaatdelft.nl/nk-
tegelwippen/

DOE MEE MET HET
NK-TEGELWIPPEN! 

Van 30 maart tot en met 30 september gaan we tegelwippen! De gemeente die de 
meeste tegels wipt, wint de gouden tegel! Iedereen in Delft kan meedoen door tegels in 
zijn of haar (gevel)tuin te vervangen door groen. De Klimaatmaat, een initiatief van 
Duurzaamheidscentrum De Papaver in opdracht van de gemeente, coördineert deze 
wedstrijd in Delft en maakt het inwoners zo makkelijk mogelijk om mee te doen. 

Toeval
In de wijkkrant is meerdere malen in de 
afgelopen jaren een oproep gedaan met 
de vraag wie er foto ś bezit van de (schuil-)
bunkers achter de TU, ter hoogte van wat 
nu het Bouwkunde-gebouw is.
Ook zijn er via het archief van de TU, via 
de gemeente Delft, via het Ministerie van 
Defentie in de Willem Alexander kazerne 
en via een magazine voor de militairen 
oproepen gedaan, maar alles zonder 
resultaat.
Bij toeval zat ik op internet te zoeken naar 
foto ś van en teksten over de Wippolder en 
kwam een verrassende foto tegen. U ziet 
deze foto twee maal. 
Op de volledige foto ziet u hoe de 
Julianalaan verbonden was, via een 
straat met kinderkopjes, met de 
Schoemakerstraat hoek Kloosterkade; dit 
zal in de jaren 1950 / 1960 geweest zijn.  
Tevens ziet u op de foto in het open veld 
enkele doelpalen staan, omdat daar ook het 
onderkomen is geweest van SV Wippolder. 
Later is deze vereniging daarvandaan 

verhuisd naar de Schoemakerstraat, tegen 
de Kruithuisweg aan en inmiddels is zij 
gehuisvest in Emerald naast Rijksweg 13, 
bij het tuincentrum Ranzijn.  
Achter de doelpalen - zie de detailfoto - ziet 
u drie witte vlakken welke de contouren 
aangeven van de bunkers, waarvan er twee 

waren gevestigd achter het TU gebouw.
Er zijn vele oud-bewoners van de wijk die 
daar herinneringen aan hebben, omdat zij 
daar als kind gespeeld hebben en ook een 
fantasie hadden over wat zal er allemaal 
in zou zitten; er was wel een bepaalde 
geheimzingheid over.

Ook waren er twee soortgelijke 
bunkers op de Nassaulaan, waar nu het 
gezondheidscentrum is gehuisvest. Ook 
deze bunkers zijn al eerder in de wijkkrant 
getoond en ter sprake geweest.

Foto’s en tekst: Johan van den Berg.

In ruil voor de pakketten heeft Pieter 
nu de bekende Meiland wijn te koop. 
Hij vertelde blij te zijn met deze stap. 
Binnenkort zullen er ook geneesmiddelen 
zoals paracetamol verkrijgbaar zijn. “Dan 
kan je hier een lekkere fles wijn kopen en 
als je te diep in het glaasje gekeken hebt, 
kan je de volgende dag een paracetamol 
komen halen.”

Jarenlang stond Tabakszaak Pieter de 
Vries naast zijn tabak ook bekend als 
PostNL pakketpunt. Maar de liefde voor 
deze uitdaging is gedoofd. Begin februari 
dit jaar heeft Pieter besloten om te 
stoppen met het ontvangen en verzenden 
van pakketten via PostNL.

“Precies 10 jaar geleden was ik begonnen 
met PostNL. Het begon als een nieuw 
avontuur, ik wilde graag iets nieuws 
uitproberen. De eerste 5 jaar was het 
allemaal prima, maar toen werd het wel 
wat minder. PostNL had besloten om de 
winkeliers 60 procent minder provisie te 
geven. Dat hakte er wel in. Maar voor de 
buurt heb ik doorgezet, want uiteindelijk 
ben ik wel een belangrijke schakel hier. 
Ik vind de Wippolder een topbuurt en 
daarom ben ik ermee doorgegaan.” aldus 
Pieter. Door het doorzettingsvermogen 
heeft Pieter het nog jarenlang 
volgehouden voor de bewoners van de 
Wippolder. Wegens grote ophopingen 
van de dagelijkse pakjes was het voor de 

trotse Tabakszaak eigenaar niet meer 
te doen. “Het was een en al rommel 
hier. Ook had ik veel argumenten met 
de klanten over pakketjes ‘waar is mijn 
pakketje?’ en soms lagen de pakketjes 
hier niet en dan konden er soms flinke 
discussies ontstaan. Het was een hoop 
gedoe en daarentegen weinig opbrengst.” 
Nu heeft Pieter veel rust teruggekregen: 
“Ik heb nu mijn winkel weer terug. Ik kan 
nu met alle gemak zonder stress mijn 
klanten helpen. Soms stonden er rijen 
voor de deur voor pakketjes terwijl mijn 
vaste klanten voor sigaren wel een half 
uur stonden te wachten. Daarnaast wil 
ik mijn klanten liefdevol bedanken voor 
het vertrouwen in mij, ze hebben mij 
gesteund in deze vreselijke coronatijd. 
Mijn klanten hebben mij hier doorheen 
geholpen.” 

Pieter is al 22 jaar trotse eigenaar van 
het Sigarenmagazijn en staat 6 dagen per 
week klaar met een grote glimlach. Hij 
hoopt al zijn klanten nog jaren te kunnen 
ontvangen voor onder andere een wijntje 
en een medicijntje.

Tekst Giorgia Fulgheri

Sigaretten en sigaren, maar nu ook 
Merlot en Rosé bij Pieter de Vries
De Tabakszaak op de hoek van de Nassaulaan en de Prins Mauritsstraat is bij iedere 
bewoner van de Wippolder wel bekend. Er is zoals bekend een groot assortiment aan 
sigaren, maar sinds kort zijn er nu ook trendy wijnen verkrijgbaar van het merk Meiland 
van de bekende familie Meiland. Dus dat wordt: Wijnen, Wijnen.
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 Voorziene kosten  Bezit

Bankstand op 01-06-2021    € 6.543,01 +/+

Betalingen toegezegd ondernemersver.   € 4.880,00 +/+

Toezeggingen door sponsoren    € 750,00 +/+

     -----------------

Verwachte stand op 31-12-2021    € 12.173,01 +/+

Bankkosten (verwacht) € 50,00 -/-

Drukken krant + vormgeving € 4.880,00 -/-

Bezorging 4 edities* € 200,00 -/-

  -----------------

Totaal voorziene kosten    € 5.130,00 -/-

     -----------------

Verwacht voordelig saldo 2021    € 7.043,01 +/+

     ===========

Update financiële stand en
begroting 2021

Uit het bovenstaande blijkt dat 2021 naar verwachting wordt afgesloten met een 
voordelig saldo.

In de proefperiode van een jaar - 2020 - hadden wij het voordeel dat de
krant is betaald door de gezamenlijke ondernemersvereniging

Vrijenban & Wippolder. Deze proef is  in 2021 met één jaar verlengd.

Mocht het nodig zijn u te vragen om de wijkkrant financieel te
ondersteunen, dan zijn wij weer zo vrij om uw hulp in 2022 te vragen.

Uiteraard is de financiële administratie voor inzage beschikbaar. -Op afspraak.-

Onze dank aan de sponsoren en u voor uw bijdrage in de afgelopen maanden
waardoor wij nu  financieel gezien sterk staan voor het jaar 2022.

 De redactie

* € 200,00 per jaar voor de bezorging in de wijk Delftzicht omdat daar geen aparte sponsor voor is.

Beste buur van de Schoemaker Plantage,

Graag praten we jou bij over de laatste 
ontwikkelingen in Schoemaker 
Plantage. Zoals je wellicht is opgevallen 
zijn we begonnen met de eerste 
werkzaamheden in de Grasbuurt en 
gaan de werkzaamheden van de 36 
appartementen in het Entreegebied ook 
gestaag door. 

Grasbuurt fase 1
Rond de zomer gaan 73 woningen in 
Grasbuurt 1 in verkoop. De woningen 
liggen in het groen aan één van de 
uitlopers van het park. Er worden vijf 
types aangeboden: Brede en Royale 
gezinswoningen, Twee-onder-een-kap 
en Twee-onder-een-kapwoningen XL en 
Vrijstaande woningen. Meer informatie 
over de woningen vind je op onze 
website www.schoemakerplantage.nl. 
Via onze digitale nieuwsbrief houden we 
belangstellenden op de hoogte van een 
start verkoopdatum. 

De naderende verkoop betekent 
ook dat er de komende maanden 
voorbereidende werkzaamheden worden 
uitgevoerd voor de Grasbuurt. De eerste 
werkzaamheden zijn al gestart. Begin 

mei is aannemer Vink begonnen met de 
aanleg van de riolering en bouwwegen. 
De verwachting is deze werkzaamheden 
voor de bouwvak af te ronden zodat de 
nutsvoorzieningen aangelegd kunnen 
worden. 

Voortgang bouw 36 appartementen
In het Entreegebied van Schoemaker 
Plantage verrijzen de 36 nul-op-
de-meter huurappartementen van 
woningcorporatie Vidomes. De bouw 
verloopt voorspoedig. Momenteel 
worden de nutsvoorzieningen aangelegd 
en aansluitend wordt het terrein 
rondom het appartementengebouw 
afgewerkt. Naar verwachting worden 
de 36 appartementen rond de zomer 
van opgeleverd. Vidomes biedt de 
appartementen aan via de website van 
Woonnet Haaglanden. Wil je meer 
weten over de appartementen? Op www.
schoemakerplantage.nl/blog vind je 
een interview met Dick van Woenzel, 
projectontwikkelaar van Vidomes. 

Verbinding Klinkerbuurt/Grasbuurt
Er wordt hard gewerkt aan het eerste 
ontwerp van het westelijk deel van het 
park met de bijbehorende bruggen. 
Eén van de belangrijkste bruggen die 

we gaan realiseren is de brug die de 
verbinding vormt tussen Klinkerbuurt/
Entreegebied en de Grasbuurt. We 
verwachten begin 2022 te kunnen 
starten met de realisatie van deze 
verkeersbrug.

De aanleg van het Schoemakerpark 
volgt de bouw van de woningen. Het 
park ter hoogte van Grasbuurt 1 
wordt rond het einde van de bouw van 
Grasbuurt 1 ingericht. Het park langs 
Grasbuurt 2 en 3 wordt ingericht rond 
het einde van de bouw van deze fasen. 
 
Laatste zomer in de loods
Komende zomer is de laatste zomer 
dat de Schoemakerloods in gebruik 
is. Voldaan Buitenkeuken, De 
StadsPlantage en De Griekse Olijf 
hopen nog één laatste zomer te kunnen 
genieten van jullie aanwezigheid. 
Natuurlijk is dit afhankelijk van de 
maatregelen rondom het coronavirus. 
Houd voor een update over de 
openingstijden en activiteiten hun 
Facebookpagina’s in de gaten!

De Schoemakerloods wordt vanaf 
oktober 2021 verwijderd om plaats 
te maken voor de voorbereidende 

werkzaamheden voor Grasbuurt 2. Het 
pand van TNO wordt ook rond deze 
periode verwijderd om ruimte te maken 
voor de bouw van Grasbuurt 3. TNO 
heeft een nieuw onderkomen in Delft 
gevonden.

Tot zover onze update. Heb je nog 
vragen naar aanleiding van deze brief? 
Dan kan je ons per mail bereiken via 
psp@am.nl

Het projectteam Schoemaker Plantage 

Nieuws van Schoemaker Plantage

Kerdy van Vuuren is kunstenaar 
en gespecialiseerd in klassieke en 
moderne portretten van mens en 
dier. Kerdy: ‘Als extraatje schilder ik 
mensen van nu in een kostuum uit de 
17e eeuw, of welke eeuw dan ook naar 
eigen keuze. Ik schilder hoofdzakelijk 
portretten van (overleden) mensen 
of dieren in opdracht, daarnaast 
schilder ik collecties van schilders 
als Rembrandt en Vermeer. Ik ben op 
mijn 43e begonnen met schilderen, 
nadat mijn echtgenoot ziek werd en 
wij ons Assurantiekantoor moesten 
beëindigen. Inmiddels heb ik ruim 23 
jaar schilderervaring. Mijn atelier heb 
ik aan huis. Met fantastisch licht vanuit 
het noorden!’ 

Kerdy woont nu 5 jaar tot tevredenheid 
in Delftzicht. ‘Delftzicht is een fijne 
wijk om te wonen èn wandelen, ik 
schilderde zelfs een stuk van mijn 
wandelroute “Zicht op Delft anno 
2020” mijn lievelingsplekje in Delft! 
Hiermee exposeerde ik in het Vermeer 
Centrum. Onze burgemeester Marja 

van Bijsterveldt heb ik geportretteerd 
en zij komt soms op bezoek. Ze is 
een bewonderaar van mijn werk en 
noemt mij het geheim van Delft. Leuk 
gevonden, want niet iedereen weet 
waar ik woon in deze wijk, ondanks veel 
aandacht van de media, kranten en tv. 
Ik geef workshops en lessen en exposeer 
regelmatig. Voor meer info zie website 
www.kerdy.nl.
 
Voor eventuele vragen bent u altijd 
welkom, telefoonnummer;
06-26082864.
 
Wil je zomaar een kijkje nemen in ons 
“kleine museum”, dan kan dat, je bent 
van harte welkom na telefonische 
afspraak. En weet je nog een ruimte in 
de wijk om workshops te geven, laat het 
dan even weten!  

Een kunstenaar in onze wijk
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Seniorweb Leercentrum 
Delft helpt bij 
computervragen

Wilt u meer kunnen doen met uw 
smartphone, tablet of computer? Komt u 
er even niet uit? Heeft u vragen? U bent 
welkom! Ook in deze lastige tijd. 

Door het coronavirus zijn we aan huis 
gebonden. Onze korte cursussen en 
workshops zijn stilgevallen. We houden 
wel spreekuren. Alleen niet fysiek. 
Elkaar ontmoeten in DOK, de centrale 
bibliotheek of in activiteitencentrum de 
Wipmolen kan even niet. 

We zijn er voor u digitaal! Contact 
onderhouden is op deze manier veilig. 
U kunt vragen stellen en telefonisch 
hulp krijgen over zaken als E-mailen, 
WhatsApp gebruiken, Beeld- of 
Videobellen, over de Apps op uw tablet, 
laptop, computer of smartphone/iPhone. 
Doet één van uw apparaten niet wat u 
wil, schort er iets aan? Ook daarvoor 
kunt u bij ons aankloppen. 

Samen met u lossen we al die lastige 
dingen op en we leggen het uit. Of u nu 
een beginner bent of bekend bent met de 
digitale wereld om u heen. Gewoon even 
bellen of een e-mail sturen. 

Regelmatig 
geven we een 
Nieuwsbrief 
uit waarin één 
onderwerp 
centraal staat. 
In december ging het over Veiligheid: 
over bedreigingen en pogingen tot 
oplichten, in januari over Cookies en in 
februari komt het Beeldbellen aan de 
orde: elkaar zien terwijl je belt. 

Wilt u, geheel vrijblijvend, ook de 
Nieuwsbrieven ontvangen? Laat het ons 
weten? We zijn telefonisch te bereiken op 
06 519 193 03 en via e-mail 
seniorweb.delft@gmail.com

We kijken uit naar het moment 
waarop we elkaar weer fysiek kunnen 
ontmoeten. Ten tijde van dit schrijven is 
daar helaas geen datum van bekend. 

Zodra daar verandering in komt, 
leest u dat als eerste op onze website: 
https://www.seniorweb.nl/cursussen/
computerles-in-de-buurt/delft/delft

Annelies Y. Groeneveld, coördinator

Ik hoop dat u allen met veel plezier 
dit verhaal uit mijn vroege jeugd in de 
Wippolder zou willen lezen. 

In de zesde klas bereidde de juf je voor op 
de school waar je naar toe zou gaan. Geen 
toetsen, geen verdere voorbereidingen. 
De school gaf de doorslag en dat was het 
dan.

Om vier uur ging de school uit en 
dan holde je de school niet uit, want 
dat mocht natuurlijk niet, maar je 
liep keurig in de rij naar buiten, maar 

eenmaal buiten de school ging je druk 
met vriendinnetjes de straat op. Mijn 
vriendinnetjes in die tijd waren de van 
Rijtjes, de Duindammetjes, de zusjes 
Arkesteijn, Van de Valkjes, de Schottings, 
meisjes Weeber, Verhagen, Ria Hilt, 
kinderen van dokter Van de Lugt en 
waarschijnlijk nog vele anderen. 
We liepen dan al giechelend langs koster 
Van de Helm,  de Sacramentskerk en 
verder de straat over langs de Politiepost, 
en het park, waar we veel speelden. Dan 
eerst naar huis, waar onze moeders 
ons opwachten met thee en een koekje 
op de schoorsteen. Ik zie mijn moeder 
nog rustig zitten, al kousen stoppend, 
in een heerlijke leunstoel, vlakbij de 
tuin. Daarna holde je naar buiten 

waar we met de buurtkinderen uit de 
Cornelis en Maerten Trompstraat, 
het Mijnbouwplein, Michiel de 
Ruijterweg en Julianalaan gingen 
knikkeren, elastieken, hinkelen, touwtje 
springen, stoepranden, rolschaatsen 
enz. Ook steltlopen deden we graag. 
Je vader maakte dan gaten in twee 
conservenblikjes, touw erdoor heen en 
klaar was kees. 
Om zes uur holde je naar huis om te eten 
en na het eten direct weer naar buiten 
om verstoppertje te spelen.  Maar je 
moest echt op tijd thuis zijn, want anders 
was het de volgende avond thuis blijven. 
De oudste kinderen mochten niet naar 
buiten, maar moesten moeder helpen 
met de afwas.

Het verhaal van mijn jeugd
in de Wippolder vanaf 1940

Deel 2

Vanaf 1 februari 2021 geldt in de 
wijk Wippolder betaald parkeren. Het 
doel is: minder parkeerdruk en meer 
parkeerruimte voor bewoners en 
bedrijven in de wijk. Wijkbewoners, 
scholen en bedrijven vinden dat korte 
bezoekjes aan de wijk onnodig worden 
belast en zijn een handtekeningenactie 
gestart.

Gemeente vindt  parkeerdruk te hoog
Door betaald parkeren in te voeren, 
meent de gemeente Delft dat er meer 
parkeerruimte komt voor bewoners 
en bedrijven in de wijk. Veel mensen 
parkeren hun auto in de Wippolder 
terwijl zij daar niet wonen en hun bedrijf 
daar niet is gevestigd. Ze parkeren er 
bijvoorbeeld om de binnenstad of de 
campus van de TU Delft te bezoeken of 
om naar hun werk in een andere wijk te 
gaan. Hierdoor is de parkeerdruk in de 
Wippolder hoog, aldus de gemeente. 

Voldoende parkeerruimte voor korte 
bezoeken
De nieuwe regels moeten vooral 
parkeerdruk in de toekomst 
verminderen en parkeerders van buiten 
de wijk tegenhouden. Bewoners en 
ondernemers in de wijk zijn nu dus 
verantwoordelijk voor een onevenredig 
groot deel van het probleem. Veel 
bewoners ervaren deze parkeerdruk 
nu namelijk (nog) niet. Hun ervaring 
is daarnaast dat er overdag 
voldoende parkeerruimte 
is om bijvoorbeeld een kort 
bezoek aan de wijk te brengen.

Deze korte bezoekjes – aan 
winkels en scholen – worden 
door de nieuwe parkeerregels 
onnodig belast. Zo moeten 
ouders die hun kind ophalen 
uit een van de scholen of 
bso’s in de wijk voor ieder 
bezoekje van 10 minuten 
betalen. In de meeste gevallen 
moeten zij dat doen via een 
app op hun mobiel, waar 
nog eens de kosten van een 
parkeertransactie bij komen.

Actie om eerste uur parkeren 
gratis te maken
Om bovenstaande redenen 
hebben een aantal ouders van 

leerlingen van de prins Mauritsschool 
een petitie geschreven. Ondernemers 
uit de wijken Vrijenban en Wippolder 
en ouders van leerlingen van de 
Cornelis Musiusschool steunen 
deze handtekeningenactie. Ook de 
beide directeuren van de scholen 
ondertekenden de petitie.

We vragen in de petitie aan de gemeente 
om parkeren in de wijk het eerste uur 
gratis te maken. Op deze manier blijft 
de wijk aantrekkelijk om te bezoeken, 
hoeven bewoners hun bezoek niet op 
kosten te jagen en hoeven ouders van 
leerlingen van de scholen niet voor 
iedere 15 minuten aanwezigheid in de 
wijk te betalen.

De petitie is inmiddels meer dan 200 
keer ondertekend. Tekent u ook? U vindt 
de petitie door onderstaande link in 
uw browser te typen of te googlen op: 
“petitie wippolder eerste uur gratis” 
https://petities.nl/petitions/maak-
eerste-uur-parkeren-in-de-wippolder-
gratis?locale=nl 
U kunt de petitie anoniem 
ondertekenen.
Op 1 juli bieden we de gemeente 
Delft de petitie met alle verzamelde 
handtekeningen aan. We verwachten 
daarna in gesprek te kunnen met de 
verantwoordelijk wethouder. 

Maak eerste uur parkeren in 
Wippolder gratis, teken de 
petitie

Tandartskosten uitgelegd
Wist je dat:
• Kinderen tot 18 jaar alle 

tandartskosten vergoed krijgen 
vanuit de basisverzekering?

• Wij kinderen tot 18 jaar een 
uitgebreide poetsinstructie kunnen 
geven die dus helemaal vergoed 
wordt?

• Tandartskosten voor volwassenen 
alleen vanuit een aanvullende 
verzekering (deels) vergoed kunnen 
worden?

• Er ook speciale gemeentepak-
ketten bestaan voor mensen die 
het wat minder breed hebben?

• Een volledige prothese voor 
75% vanuit de basisverzekering 
vergoed wordt?

• Wij de rekening direct 
kunnen indienen bij de 
zorgverzekeraar?

• De tandarts altijd een 
begroting kan maken voor een 
toekomstige behandeling?

Wil je graag in het echt bij ons op bezoek 
komen? Bel ons dan eerst even voor een 
afspraak op telefoonnummer 015 - 261 
91 76. Wij heten je graag van harte 
welkom!
Team Tandartspraktijk Wippolder
Nassaulaan 23
E: info@tandartspraktijkwippolder.nl
W: www.tandartspraktijkwippolder.nl
 

Bij Tandartspraktijk Wippolder op bezoek
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Nieuwsbrief Belangenvereniging TU Noord 

Wij weten het allemaal: bomen zijn  goed 
voor ons. Ze vangen fijnstof uit de lucht 
en verminderen daardoor luchtvervuiling, 
geven verkoeling in de zomer, 
verminderen wateroverlast, dempen het 
(verkeers-)geluid en produceren het zo 
belangrijke zuurstof. Bovendien maken 
bomen het gezellig in de stad. Veel studies 
hebben aangetoond dat de aanwezigheid 
van groen en bomen stress vermindert en 
gezondheid bevordert. Een straat zonder 
bomen oogt kaal en kil. Bomen trekken 
ook allerlei nuttige dieren en insecten aan, 
zorgen voor meer biodiversiteit. 
Met het kappen van een boom, en zeker 
van een grote, verdwijnt veel moois en 
nuttigs. Het duurt vele, vele jaren voordat 
nieuwe jonge aanplant weer dezelfde 
positieve effecten heeft op milieu en 
(micro) klimaat.   
Om al deze redenen zou je kunnen 
verwachten dat het kappen van grote 
bomen een allerlaatste optie is nadat alle 
andere mogelijkheden zijn onderzocht?  
Toch worden er in Delft veel grote bomen 
gekapt en vervangen door veel kleinere.
Waar komt al dat kappen in Delft 
vandaan?  Natuurlijk, er zijn zieke bomen, 
vooral onder iepen en kastanjes. Maar 
we zien ook al te vaak dat plannen, voor 
bijvoorbeeld wegen of fietspaden, worden 
gemaakt zonder rekening te houden met 
de bestaande bomen. Ontwikkelaars lijken 
te doen alsof zij op een leeg terrein aan 
de slag kunnen. Behoud van bomen lijkt 
vaak geen optie, laat staan uitgangspunt 
van een bouwproject. En wanneer deze 
plannen met een buurt worden gedeeld 
(als dat al gebeurt) zijn aanpassingen “niet 
meer mogelijk”.  
Toch is het de moeite waard om te 
knokken voor het behoud van (grote) 

bomen. Graag geven wij twee recente 
voorbeelden waarbij omwonenden hebben 
kunnen voorkomen dat er onnodig veel 
bomen werden gekapt.  
Twee succesjes……….
Bij de aanleg van de Sint Sebastiaansbrug 
zouden twee grote 50 jaar oude 
platanen aan de noordkant van deze 
brug moeten wijken voor een fiets-en 
voetpad. Eerder moesten grote bomen 
op het er naastgelegen Mijnbouwplein 
al plaatsmaken voor herinrichting. En 
bij de brug kon dat ook écht niet anders 
volgens de gemeente. De plannen waren 
klaar en die bomen pasten daar gewoon 
niet in. Na het opvragen van de plannen, 
indienen van zienswijze, bezwaar, de 
nodige gesprekken, e-mails en nog meer 
gesprekken, én een gang naar de rechter 
kregen omwonenden het voor elkaar dat 
één van de twee platanen wél kon blijven 
(zie foto). 

Een ander klein succesje werd behaald 
bij het nieuwe voetpad ten westen van 
de nieuwe oprit van de Sebastiaanbrug. 
Na inzage van de plannen bleek dat er 
meerdere oudere bomen weg moesten, 
enkel en alleen om het voetpad strak 
langs het fietspad aan te leggen. Maar 
waarom?  Als je dit idee loslaat, kunnen 
grotere bomen blijven bestaan en 
ontstaat een speels, wat kronkelend 
voetpad. Na indienen van een zienswijze, 
het aantekenen van bezwaar, diverse 
gesprekken met de gemeente en een 
bezichtiging van de plek, is uiteindelijk 
besloten om twee oudere bomen niet te 
kappen (zie foto) èn om twee extra bomen 
te herplanten. 

……….  en een noodkap

Omwonenden hebben niet altijd succes. 
Een voorbeeld is de monumentale 
kastanjeboom rechts voor het Science 
Centre (zie foto). Een verordening 
tot noodkap doorkruiste hier de 
bezwaarprocedure en weg was de 
boom: op de eerste dag van het officiële 
broedseizoen!! Omdat de boom gekapt 
was werden alle bezwaren van tafel 
geveegd, want over een boom die er niet 
meer is, hoeft een gemeente geen vragen 
te beantwoorden. Je mag alleen over de 
herplant meepraten, zo die verplicht is. 
Kleine troost is dat er geen mini boom 
met een omtrek van 20/25 cm terug komt, 
maar in ieder geval een van 30/35 cm. Wie 
weet komt er een iets grotere boom.
De reden voor kap was dat deze boom te 
ziek was en een gevaar voor de veiligheid. 
Niet alle, aan dit besluit ten grondslag 
liggende rapporten, werden echter 
openbaar gemaakt. 

Wat valt hieruit te leren?
Bij de strijd voor het behoud 
van (grote) bomen in onze 
buurt hebben we veel geleerd. 
Om te voorkomen dat bomen 
“ineens” gekapt worden, 
is het belangrijk om alle 
omgevingsvergunningen 
gerelateerd aan “kap”  die 
gepubliceerd worden in de 
krant Delft op Zondag, te 
bekijken. Zeker bij grote 
bomen is het belangrijk bij 
de gemeente de stukken 
op te vragen, desnoods 
met een beroep op de Wet 
Openbaarheid Bestuur, en 
zorgvuldig te lezen. Als je 
vermoedt dat er iets niet klopt 

of anders kan, kan je een zienswijze 
indienen en na het kapbesluit bezwaar 
aantekenen binnen de daarvoor gestelde 
termijn. Kom met ideeën hoe het anders 
kan en vraag een gesprek aan om ter 
plaatse je bezwaar toe te lichten.
Mocht je niet rechtstreeks op de boom 
uitkijken vanuit je eigen huis, vraag dan 
de belangenvereniging jouw zienswijze/
bezwaar in te dienen. De gemeente 
heeft er een handje van om, als het 
maar enigszins kan, te bestrijden dat je 
“belanghebbende” bent zodat je bezwaar 
niet geldt. En bij (grote) bomen in onze 
wijk zijn wij om allerlei gezondheids- en 
milieuredenen allemaal belanghebbend!

Ik sliep met drie zusjes op een kamer 
en dat is in mijn herinnering knots 
gezellig geweest, zeker toen een van 
je zusjes een vriendje kreeg en zij ons 
“alles” vertelde. Ik weet ook nog dat mijn 
vader, die meestal laat thuis kwam en 
er dan, op het weekend na, altijd voor 
hem apart gekookt werd. Als hij dan 
had gegeten en met mijn moeder wat 
gepraat had, hij naar boven kwam  en 
ons alle drie een dikke kus gaf, ons dan 
lekker onderstopte en tot slot kort, soms 
lang, de dag een beetje doornam. Ook 
deze herinnering zal ik nooit kunnen 
vergeten.
 
Als ik aan mijn jeugd in de Wippolder 
terug denk komen alleen maar leuke en 

fijne herinneringen boven, want je had 
niet alleen vriendjes en vriendinnen 
in de buurt, maar je kende ook elkaars 
ouders goed.  
Je mocht overal binnen komen en soms 
zelfs blijven eten. Bij familie Van Rijt 
waren tien kinderen, maar ik heb er 
heel wat keren mee mogen eten. Ik had 
ook een buurmeisje, die niet katholiek 
was en daar werd de bijbel heel serieus 
voorgelezen en dan moest ik altijd 
stiekum giechelen, want die gewoonte 
kende ik thuis natuurlijk niet. Voor mijn 
gevoel was het katholieke geloof toch 
iets meer ontspannen. 
Bij ons thuis werd voor het eten 
altijd eerst een Onze vader en een 
Weesgegroet gebeden en daarna mocht 

je gaan beginnen met de maaltijd. 
Na het eten tanden poetsen, een lepel 
levertraan en dan je bed in. Als je 
ouder werd mocht 
je natuurlijk langer 
opblijven en nog een 
spelletje meedoen.

Ank Vlek Brouwer

Een Groen Delft vraagt om behoud van grote bomen
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Tekst en foto's: Johan van den Berg

Jan de Oudeweg - Pauwmolen
Foto A laat u zien: de 
vorderingen van de hoogbouw 
van het bouwproject ‘Campus 
015 Pauwmolen’, met 285 
appartementen, bedrijfsruimten 
en o.a. ondergrondse 
parkeergelegenheid. De afgelopen 
driemaanden is er flink doorgewerkt, 
het ziet er naar uit dat in de komende 
periode de eerste bewoners hun 
appartement of bedrijfsruimte in 
gebruik  kunnen nemen.

Hoek Kloosterkade en de Keurenaerstraat 
De foto’s B en C laten u de vorderingen zien van de te bouwen 24 
appartementen en 8 eengezinswoningen. Op foto C ziet u dat deel wat 
nog niet was bebouwd, nu de begane grond tot stand is gebracht. De 
appartementen zijn bestemd voor personen die door Stichting Perspectief  
aan woonruimte geholpen worden. De 8 eengezinswoningen zijn in de vrije 
sector als huurwoning. Begin van 2022 is de planning om de woningen in 
gebruik te gaan nemen.

Prof. Evertslaan
Op de foto’s D, E en F zijn de 
werkzaamheden rondom de Prof. 
Evertslaan te zien. Het betreft het 
vervangen van de riolering en het 
verbeteren van de gezamenlijke 
tuinen tussen de appartementen.

Ook de bestrating wordt 
onderhanden genomen welke door 
de boomwortels redelijk ontwricht 
waren.

Foto D is de Prof. Krausstraat gezien 
vanaf de Prof. Telderslaan.

Foto E is de Prof. Hoogewerfflaan 
gezien vanaf de Prof. Telderslaan. 

Foto F laat u zien een van de tuinen 
welke tussen de appartementen 
zijn, ook gezien vanaf de Prof. 
Telderslaan. Het geheel zou volgens 
planning in mei klaar zijn, maar zo 
te zien zal het een kleine periode 
langer gaan duren.

Schoemakerplantage - Van 
Embdenstraat
Foto G toont u de bouw van 
het nul-op-de-meter-gebouw: 
een appartementencomplex 
met 36 appartementen. Deze 
appartementen zijn te huur 
in samenwerking met de 
woningbouwcorporatie Vidomes 

en zijn bestemd voor senioren en/
of mensen die bijvoorbeeld slecht 
ter been zijn. Als alles volgens de 
planning verloopt kunnen de eerste 
bewoners in de loop van 2021 hun 
appartement gaan huren via de 
website van Woonnet Haaglanden.
Foto H en I laat u zien de nog 
aanwezige bouwgrond richting 

de rijksweg 13 waar al weer 
bouwplannen voor zijn.
Foto J en K laat u zien het terrein 
van de Schoenmakerplantage 
gezien vanaf Oudelaan aan de zijde 
van rijksweg 13 tussen de Prof. 
Telderslaan en de IJsmeestertunnel.

I J

G H

Van Mourik Broekmanweg (TU wijk)
Foto L laat u de vorderingen zien van de bouw aan het onderwijsgebouw 
“Echo”. Het complex omvat 8.300 m2 vloeroppervlak, inclusief uitbreiding 
voor Wiskunde en Informatica. Tevens komen er 1700 onderwijsplekken, 7 
onderwijszalen, 360 studiewerkplekken en horeca. De datum van oplevering 
is nog niet bekend.
Foto M Laat u zien de werkzaamheden welke al geruime tijd bezig zijn tussen 
de Stieltjesweg, Van der Waalsweg nabij de Van Mourik Broekmanweg. Gezien 
vanaf de Schoemakerstraat.

Molengraafsingel (Technopolis) 
Foto N is te zien dat de 
bedrijfsactiviteiten van Yes en NEXT 
behoorlijk zijn toegenomen.
Er wordt nu gebouwd aan de 
uitbreiding van de derde locatie 
welke nu driemaanden verder 
behoorlijk zijn opgeschoten de 
hoogte in. Deze gebouwen staan in 
dezelfde straat netjes bij elkaar. 

K

O

P

N

Huismansingel (Technopolis)
Foto O toont u de vorderingen aan 
de bouw van het TNO Laboratorium 
voor bouwinnovatie. 
Ook de infrastructuur naast het 
gebouw is aangepast. Het gebouw is 
inmiddels in gebruik genomen.  

Heertjeslaan hoek Thijsseweg ( Technopolis)
Foto P en Q laat u zien daar waar eerst een behoorlijke stapel gesnoeide 
takken en boom afval was opgeslagen. Wordt nu de plaats gemaakt waar 
een cateringbedrijf met multifunctionele ruimten voor bijvoorbeeld 
vergaderingen, borrels of bedrijfsfeesten komt. Het betreft de firma van 
Buiten vanaf de Krakeelpolderweg. Tegenover deze nieuwbouw staat het 
kunstwerk de fietser van Kouji Ohno (officiële titel: “Regenerative Cells”). 

Heertjeslaan (Technopolis)
Foto R laat u zien het hoofdkantoor 
Oldelft Ultrasound wat nu voltooid 
is. 

Hoek Rotterdamseweg met de 
Cornelis Drebbelweg
Foto S toont u de vorderingen aan 
de nieuw te bouwen parkeergarage 
van de TU. Hier kunnen in de eerste 
fase van de bouw 450 auto’s geplaatst 
worden. Met de tweede bouwfase 
komen daar nog eens 150 auto’s 
bij. Daarmee zal het totaal aan 
parkeergelegenheden in de
TU-parkeergarages uitkomen op een 
capaciteit boven de 1000 auto’s. 

Schieoevers
Foto T Laat u zien het opgeruimde 
terrein liggend naast de haven aan 
de Rotterdamseweg wachtend op zijn 
nieuwe bestemming.

Bouwlocaties Nieuw Delft
Foto’s U,V en W laten u zien 
de bouwterreinen welke nu in 
ontwikkeling zijn en bouwklaar 
worden gemaakt. Gelegen tussen de 
Engelsestraat en de Abtswoudseweg.
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Naast de dagelijkse lessen worden er veel 
leerzame en vooral ook leuke dingen 
georganiseerd op de Prins Mauritsschool. U 
kunt altijd een kijkje nemen op onze 
website: www.prinsmauritsschool.nl, dan bent 
u op de hoogte van alle activiteiten in en om de 
school en kunt u ook een virtuele rondleiding 
door het schoolgebouw inzien 

Hieronder wat informatie over de activiteiten 
van de afgelopen tijd:

Begin april: we vierden Pasen
Net zoals vorig jaar was er geen Paasviering 
met ouders en familieleden in de kerk, maar 
bekeken we in de klas de online-paasviering 
die met de leerlingen van groep 1 t/m 4 was 
gemaakt. Een viering over het sterven van 
Jezus Christus, maar ook dat Hij weer is 
opgestaan en met een ieder een levensweg wil 

gaan.

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april was de sportieve dag 
van de Koningsspelen: met een wat fris 
temperatuurtje maar een stralende zon 
was het prima weer voor alle activiteiten. 
De jongste groepen bleven op school met 
spelletjes in de klas en buiten op het plein. 
Op het achterplein was een groot spring- en 
glijkussen geplaatst, waar iedereen om de 
beurt naar beneden kon glijden. De vlag in 
top en veel kinderen vrolijk verkleed in oranje 
met rood/wit/blauwe attributen: het was een 
gezellige drukte in en om de school!

De kinderen van de midden- en bovenbouw 
konden op het sportveld van SV Wippolder 
allerlei spellen doen: ruimte genoeg, actieve 
spelen en prachtig weer. Om 12.30 uur was 
het feest ten einde en kon de meivakantie 
beginnen.

De Klusklas van de Prins Mauritsschool
 De klusklas bestaat uit een groep 
van ongeveer 8 kinderen uit de 
bovenbouwgroepen. Deze kinderen willen 
graag wat meer met hun handen doen in plaats 

van alleen uit een boekje leren. De klusklas 
bestaat uit meerdere thema’s: tuinieren (het 
onderhouden van het groene schoolplein) 
koken en timmeren. 
Onder leiding van een enthousiaste ouder van 
een leerling uit groep 4 wordt gewerkt aan het 
onderhoud van het groene schoolplein: iedere 
week het plein aanvegen en als het nodig is 
planten snoeien in het juiste seizoen. Het 
snoeien gaat natuurlijk onder begeleiding, 
want de snoeischaren zijn scherp. Ook leren 
de kinderen wat schoffelen is, wat onkruid 
wieden is en halen dit weg. De wilgentunnel 
groeit goed en de nieuwe scheuten moeten 
goed geleid worden en vastgezet zodat het 
een tunnel blijft waar de kinderen doorheen 
kunnen lopen en rennen. Niet alle planten 
overleven het met al die spelende kinderen 
dus dan worden er weer nieuwe aangeplant. 
De kinderen helpen met plezier met het vegen 
en opruimen en de planten onderhouden. 
Zeker in de zomermaanden als het warmer 
is, moeten de planten ook water krijgen, dat 
vinden de kinderen het leukste klusje, er 
gaan heel wat gieters water bij de planten. 
Het voorplein heeft de voornaamste 
aandacht maar als er tijd over is, wordt ook 
het achterplein gedaan. In de herfstperiode 
liggen er veel bladeren ook op het achterplein, 
dan wordt dat ook regelmatig geveegd en ook 
het fietsenhok wordt dan niet vergeten. De 
kinderen vinden het leuk dit te doen en kijken 
steeds weer uit naar de volgende keer. Helaas 
door de Corona-situatie doet de ouder het 
onderhoud veel zelf om de besmettingen in de 
school zo klein mogelijk te houden maar we 
gaan er vanuit dat dit over een poosje weer met 
de kinderen samen kan gebeuren.

KIVA thema’s april: ‘helpen’ en mei: ‘wat 
kan ik doen?’

Naast de leervakken zoals rekenen, taal, 
schrijven, geschiedenis en aardrijkskunde 
brengen we de kinderen ook bij hoe ze op een 
goede manier met elkaar om kunnen gaan. In 
de maand april is het thema ‘helpen’ aan de 
orde geweest met daarbij het leren geven van 
complimenten, want ook dat gaat niet altijd 
vanzelf. De kinderen leerden manieren en 
vaardigheden om anderen te helpen. Het is 
niet eenvoudig om voor iemand op te komen 
en de rol van verdediger aan te nemen, maar 
in lessen konden ze dit oefenen en spraken ze 
erover met elkaar. Een verdediger staat niet 
altijd letterlijk tussen twee partijen in, maar 

kan ook steun bieden in de vorm van kleine 
gebaren zoals naast iemand gaan zitten of een 
hand uitsteken. 
In mei gingen de kinderen manieren bekijken 
waarop je het beste kon reageren op vervelend 
gedrag en waar je naartoe kunt gaan als er 
wordt gepest in je omgeving. Door middel van 
oefenen ontwikkelden ze zo hun assertiviteit 
om voor zichzelf op te kunnen komen.

Jaarthema Bambino Delfts Blauw
Bambino Delfts Blauw verzorgt de BSO en de 
peuteropvang in en voor onze school. Voor- en 
na schooltijd worden de basisschoolkinderen 
opgevangen en ook voor de jongste kinderen 
van 2-3 jaar is er in de ochtend opvang 

binnen de school (peuterspeelzaal). Dit jaar 
is het jaarthema: “Sta op en schitter, je licht 
is gekomen, over jou schijnt de glans van de 
Heer”. De woorden van God mogen zowel de 
leiding als ook de kinderen ‘aantrekken’ en 
eruit leven. Ook nu in deze moeilijke tijd wil de 
Heer dat je schittert en licht verspreidt naar de 
mensen om je heen. Hoe mooi is deze tekst ook 
voor de kinderen. Wat anderen ook over hen 
zeggen, hoe ze zich ook voelen: God houdt van 
hen en vindt hen uitermate kostbaar, Hij wil 
ze laten schitteren en tot bloei laten komen. 
Bij Bambino Delfts Blauw doen ze er alles aan 
om die groei en bloei te stimuleren: in gebed, 
woorden en daden. Wilt u meer weten over de 
peuteropvang of de buitenschoolse opvang, 
kijk dan op de website
www.bambino-kinderopvang.nl en kies voor 
de locatie Delft:  
Bambino Delfts Blauw.

COOP - DOE-
KOE  
actie

We zijn de COOP weer erg dank-
baar voor het organiseren van de 
DOEKOE-actie in de maanden 
april en mei waarbij klanten hun 
DOEKOE-munt konden doneren 
aan de school. Jaarlijks levert dat 
weer een doos vol nieuw spelma-
teriaal op wat we als school altijd 
weer goed kunnen gebruiken tij-
dens het overblijven of andere 
speelmomenten.

Nieuws van de
Prins Mauritsschool

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

De voorbereidingen voor het 

nieuwe schooljaar zijn alweer 

volop 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? We vertellen u graag over 

onze school: neem contact op met de directie tel. 

015-2568251 (Patrick Vogelaar) 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.

Het Delftse Warmte-
plan in de Wippolder
Inmiddels zijn we allemaal wel op de 
hoogte van het feit dat we van het aardgas 
af moeten. De gemeente is bezig met het 
maken van een plan hoe we de stad op een 
duurzame manier kunnen verwarmen. 
Daar worden al flinke stappen in genomen. 
Per wijk zijn de meest geschikte alternatie-
ven onderzocht. Zo ook voor de Wippolder.  
Het begint met een inventarisatie van de 
bebouwing in de wijk. Uiteraard zijn de 
mogelijkheden voor iedere wijk anders. 
De volgende vragen moeten beantwoord 
worden. Hoe oud zijn de woningen en be-
drijven? Staan er flats of vrijstaande wonin-
gen? Is er in de buurt een warmtebron? In 
het plan staat wat voor elke buurt de beste 
vervanger voor het aardgas is. En welke 
buurten tussen nu en 2030 als eerste van 
het aardgas af gaan.
Uitgangspunt in het onderzoek zijn na-
tuurlijk de kosten voor de overheid en de 
gebruiker. Voor u als lezer  moeten daarom 
een paar vragen beantwoord worden:
• Wat is de huidige warmtevraag en isola-

tiegraad van de gebouwde omgeving in 
de Wippolder?

• Welke warmtebronnen voor collectieve 
warmtelevering zijn beschikbaar in 
Wippolder?

•  Welke aardgasvrije warmtetechnieken 
hebben de laagste nationale kosten?

Aantal woningen  8680 (incl.verwachte 
nieuwbouw) aantal utiliteiten (bedrijven) 
4062. Ten opzichte van de andere wijken 
springt het aantal utiliteiten er wel uit qua 
aantal.
Welke warmtebronnen hebben we in Delft?
1. WarmtelinQ. Dit is een plan voor een 

warmte transportleiding die Gasunie en 
Havenbedrijf Rotterdam samen aan-
leggen.  De warmte is afkomstig van de 
industrie en vuilverbranding.

2. Het project Geothermie van de TU 
Delft.

3. Warmte uit de rioolwaterzuiveringsin-
stallatie (RWZI) Harnaschpolder. Het 
Reinier de Graaf ziekenhuis kan rest-
warmte leveren.

4. Groengas en waterstof zijn energie-
dragers die op termijn aardgas kunnen 
vervangen als brandstof voor de warm-
tevoorziening .

5. Waterstof en/of waterstof in combinatie 
met aardgas.

Wat is het resultaat voor de Wippolder?
Toepassing van warmtenetten en elektri-
sche warmtepompen.
Waar wat? In de buurt Wippolder Noord 
is geen ruimte in de ondergrond voor een 
warmtenet. Er is verregaande isolatie nodig 
om de woningen geschikt te maken voor 
all electric. Een warmtenet in de buurten 
TU-Campus, TU-Noord en de Koningsveld-
buurt ligt voor de hand, deze uitkomsten 
zijn robuust en de kostenafstand tot andere 
technieken is groot. In de scenario’s met 
kostenoptimale isolatie komt de Zeehel-
denbuurt ook op een warmtenet uit. In het 
basisscenario komt de Professorenbuurt uit 
op een hybride warmtepomp op duurzaam 
gas.
In de buurten TU-Campus, TU-Noord, 
en de Koningsveldbuurt heeft een warm-
tenet de laagste kosten, in de scenario’s 
met optimale isolatie geldt dit ook voor de 
Zeeheldenbuurt. Mogelijk kan ook bedrij-
venterrein Technopolis in de wijk Ruiven 
aansluiten op dit warmtenet.
Dit zijn slechts enkele punten uit een uitge-
breid rapport. Wilt u meer weten? Kijk dan 
op delft.nl/warmteplan

Tekst Wim Bloom
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Verkamering, opsplitsing en horeca in de Wippolder

Voordat verder ingegaan wordt op 
de overlast moet gezegd worden dat  
uiteraard niet alle studenten voor overlast 
zorgen maar in dit buurtje is het in 
combinatie met een horecagelegenheid te 
erg geworden.

Het dossier is eigenlijk een schokkend 
relaas van voorbeelden, correspondentie 
met @verkamering (gemeentelijk 
afdeling die zich met name bezig 
houdt met overlast door verkamering), 
contacten met wijkagent, meldingen 
bij politie en gemeente van overlast en 
een inventarisatie van overlastgevende 
panden in de buurt. Maar vooral de 
brieven van bewoners maken indruk 
omdat zij laten zien wat de gevolgen 
zijn van overlast door ‘verkamering’ 
voor hardwerkende bewoners en jonge 
gezinnen.

Het dossier gaat maar over een klein 
buurtje in de Wippolder maar is 
exemplarisch voor een veel groter deel van 
de Wippolder maar ook voor buurten in 
andere wijken van Delft.
 
De overlast bestaat voornamelijk uit 
gekmakende geluidsoverlast tot vroeg 
in de ochtend, asociaal gebruik van de 
openbare ruimte voor de woningen 
waardoor deze ontoegankelijk worden 
voor met name spelende kinderen, 
bewoners met rollator of kinderwagen, 
en in deze Coronatijd groepsgroottes die 
alle perken te buiten gaan, zowel buiten, 
binnen als bijvoorbeeld in de snackbar op 
de hoek van de Frederik Hendrikstraat, 
vooral in de late avond/begin nacht.
 
Hoewel er gesprekken zijn geweest met 
ambtenaren, wethouder, wijkagent 
en soms zelfs in combinatie met een 
studentenvereniging, bestaat het 
gevoel dat er niet zo veel gebeurt en dat 
maatregelen en een nieuwe verordening 
waarin regels aan verkamering en 
opsplitsing gesteld worden, achter de 
feiten aanlopen. Er verhuizen bewoners 
uit de buurt vanwege de overlast, kinderen 
die er nog zijn kunnen nauwelijks buiten 
spelen vanwege glas op straat en in de 
zandbak/speeltuin, vieze plekken waar 
studenten plassen etc.

Kortom, de enorme overlast leidt niet 
alleen tot stress, burn out, irritaties 
etc. maar ook tot vertrek van bewoners 
waarbij zij genoegen moeten nemen met 
een lagere verkoopwaarde van hun huis 
en bovenal leidt het voor de dappere 
achterblijvers tot een totaal verloren gaan 
van de sociale cohesie in een buurt die 
van oudsher bekend was met een ‘eigen 
buurtgevoel’ en naar elkaar omkijkende 
bewoners. Daarnaast is de buurt voor 
nieuwe kopers die er zelf willen wonen 
totaal niet meer aantrekkelijk als zij zien 
dat een heel aantal panden ingenomen 
is door studenten van de verschillende 
studentenverenigingen in de stad en de 
stoepen vol staan met barrelfietsen en er 
her en der afval ligt. 

Onlangs is er een klein succesje voor 
omwonenden geboekt omdat een illegaal 
verkamerd pand op straffe van een 
dwangsom in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht moest worden en inmiddels 
inderdaad leeg staat. Inmiddels hebben 
er zowel in de Telegraaf als in het AD 
artikelen gestaan over de overlast en 
het vuistdikke dossier en is Platform 
Delta, onafhankelijk platform voor 
onderzoeksjournalistiek, bezig met het 
onderwerp.
Uiteraard hebben ondergetekenden 
en andere bewoners uit de buurt hun 
best gedaan om keer op keer zelf de 
studenten aan te spreken op hun 
gedrag, helaas zonder structureel 
resultaat. Het is bekend dat er van alles 
op de gemeentelijke website staat over 
fatsoenlijk burgerschap, leefregels, 
voorwaarden voor verhuur etc. maar het 
is bizar dat de gemeente veronderstelt dat 
juist de overlastgevende studenten of hun 
huisbaas dit gaan lezen!
 
Half mei is er inmiddels een vierde 
gesprek geweest met wethouder 
Schrederhof en ambtenaren van @
verkamering over het vuistdikke dossier 
en de daarin gestelde vragen.
De antwoorden geven wel meer informatie 
maar nemen de overlast natuurlijk 
niet weg. Er is  een aantal maatregelen 
genomen zoals het niet meer toekennen 
van verkameringsrechten  op panden 
maar uitsluitend op eigenaren, gebonden 
aan strikte regels. Na 2017 is dit overigens 

niet voorgekomen in de buurt. Er is 
meer duidelijkheid over wat bewoners 
kunnen doen naast het aanspreken 
van de overlastgevers: melden bij de 
gemeente èn bij de politie en zo nodig een 
verzoek tot handhaving indienen zodat 
toezichthouders een onderzoek kunnen 
starten. 

Melden bij gemeente èn politie is 
noodzakelijk omdat de gemeente wel 
inzicht nodig heeft in de overlast maar 
geen sancties kan treffen en de politie 
kan dit wel. Sancties zoals het in beslag 
nemen van geluidsapparatuur of boetes 
uitdelen. Gemeente kan en gaat ook 
daadwerkelijk samen met bijvoorbeeld een 
wijkagent in overleg met overlastgevers 
en studentenverenigingen om afspraken 
te maken. Maar ook het door de gemeente 
benaderen van de eigenaren van de 
overlastgevende panden, de inzet van 
mediation, de wijkrechter en in het 
uiterste geval een maatregel van de 
burgemeester kunnen nodig zijn.

Er is een vervolgafspraak gepland om de 
inventarisatie die bewoners in de buurt 
gemaakt hebben van verkamerde panden 
naast de gegevens van de gemeente over 
die panden te leggen zodat verschillen 
duidelijk worden en illegale verkamering 
aan het licht gaat komen en handhaving 
mogelijk ingezet kan worden.

De reactie van de gemeente op het 
dossier gaat  naar de gemeenteraad 
en in juni staat daar  ook de nieuwe 
huisvestingsverordening op de agenda. 
Overigens kan de buurt daar geen 
wonderen van verwachten want als 

er al een eerder verworven recht op 
verkamering bestaat dan kan dat niet 
zomaar ongedaan gemaakt worden. Wel 
kan ergere overlast voorkomen worden 
met de nieuwe verordening omdat het 
opsplitsing van woningen in  (te) kleine 
zelfstandige eenheden aan banden gelegd 
wordt.

We ervaren het overleg met wethouder 
en ambtenaren als constructief en zien 
dat het vuistdikke dossier niet voor niets 
gemaakt is. We blijven in overleg met 
de gemeente en verkennen daarnaast 
welke juridische stappen omwonenden 
kunnen zetten of dit nu stappen richting 
eigenaren van overlastgevende panden of 
gemeentelijke afdelingen zullen zijn.

Wat belangrijk is voor mensen die overlast 
ervaren tussen 22 uur en 7 uur als het 
rustig hoort te zijn; altijd melden! Ook 
voor 22 uur hoort er geen overlast te zijn 
van omwonenden. 
U kunt bij de gemeente melden via https://
www.delft.nl/wonen/wonen-delft/
klachten-over-wonen/woonoverlast-
melden  Daarbij heeft u uw DigiD nodig.
Ook bij de politie kunt u overlast melden 
via 0900 8844 
Melden via de politie is een goede 
optie omdat zij direct actie kunnen 
ondernemen. Bovendien worden alle 
meldingen bij de politie geregistreerd 
zodat er een dossier opgebouwd kan 
worden. 

Ervaart u overlast? Altijd melden!

Wethouder Schrederhof, rechts en de heer 
Valk, links.

In een klein buurtje in de Wippolder liep de overlast van studenten en horeca zo 
hoog op dat omwonenden een dossier hebben samengesteld. Dat dossier is 21 maart 
overhandigd aan wethouder Schrederhof en de kersverse voorzitter van de commissie 
Sociaal Domein & Wonen de heer Valk.

De begeleidende brief en samenvatting van het dossier zijn openbare stukken 
en te vinden op het ris van Delft (https://ris.delft.nl/). Het dossier is in april 
in het Delfts Kwartiertje kort aan de orde geweest bij de commissie Economie, 
Financiën en Bestuur waar praktisch alle partijen zeiden erg geschrokken te zijn 
van de persoonlijke ervaringen met langdurige overlast. Vanwege de sociale en 
woonaspecten staat het dossier bij de commissie SDW voor 10 juni op de agenda en 
zal daar dan ook inhoudelijk verder opgepakt worden.  

Kortgeleden hebben de uitbaters van de 
bloemenkiosk “Tis Altijd Lente” ons laten 
weten dat zij gestopt zijn met de verkoop 
in de kiosk op de hoek van de Nassaulaan 
en de Prof. Krausstraat.
Op 12 maart jl. hebben zij met veel 
enthousiasme deze zaak geopend, maar 

nu bleek dat hun concept hier in de wijk 
niet haalbaar was, hebben zij de deuren 
definitief gesloten.
Het is jammer, want het is een mooie 
locatie en een prachtige bloemenzaak.

Foto en Tekst: Johan van den Berg.

Bloemenkiosk ´Tis Altijd Lentè
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Kopenhagen, de stad van restaurants en 
horeca. Als liefhebber van verschillende 
culinaire hoogstandjes kan je in 
Kopenhagen zeker je draai vinden. 
32-jarige Chef-kok Yuran Leffers vertrok 
in het voorjaar van 2018 samen met 
zijn vriendin en zoon naar de Deense 
hoofdstad. Hier ontdekte hij zijn passie en 
liefde voor het zuurdesembrood. 
“Er was daar een bakkerijtje dat ik volgde 
op Instagram en het zag er leuk uit. Voor 
de bakkerij stond een gigantische rij, waar 
ik geen zin had om te wachten. Gelukkig 
wilde mijn vriendin wel in de rij blijven 
staan,” vertelt Leffers. Door het geduld 
van zijn vriendin heeft het stel de smaak 
van het zuurdesembrood te pakken 
gekregen. “Het was zo’n lekker brood, 
heel anders dan ik gewend was. Ik was er 
zo van onder de indruk. Waarom is dit 
brood niet in Nederland beter bekend?” 
aldus Yuran Leffers. Dit bijzondere 
brood bevat geen gist en het rijst door 
middel van natuurlijke fermentatie. 

Daarnaast beschikt het brood over 
een hoge hydratatie en daardoor is het 
moeilijk om op grote schaal te maken en 
te bewerken. Het kost veel tijd, liefde en is 
vrij duur om te bereiden.

“Mijn vriendin en ik zijn hier snel mee aan 
de gang gegaan. We hebben verschillende 
bakkerijtjes afgezocht om brood te 
vinden dat gelijkenissen had met het 
zuurdesembrood. We begonnen met het 
experimenteren vanuit huis. Daaruit 
vloeide steeds meer enthousiasme. 
Mensen vonden het echt heel erg lekker. 
Uiteindelijk wilden sommige mensen ons 
brood zelfs serveren in hun restaurants.” 
Hieruit is bakkerij Meneer Leffers 
ontstaan. De bakkerij Meneer Leffers 
is kleinschalig begonnen, maar snel 
uitgegroeid tot een succesvol bedrijf. De 
bakkerij levert hun brood aan diverse 
zaken in de omgeving Delft, Den Haag 
en Rotterdam. Dit betreft onder andere 
horeca, catering, grote zaken met ontbijt, 

lunch en diner en zelfs chique restaurants. 
Yuran vertelt erg content te zijn met zijn 
nieuwe loopbaan als bakker “Wij zijn bezig 
met iets wat we super leuk vinden, het is 
een uit de hand gelopen hobby.”
Tot en met de tweede corona-lockdown, 
deelde Leffers hun pand met het catering- 
en lunch bedrijf Salsa Verde. Sinds oktober 
2020 is het hele pand omgetoverd tot 
een bakkerij. De toestroom van klanten 
voor het bijzondere handgemaakte 
zuurdesembrood is enorm toegenomen. 
Veel mensen uit de wijk staan in de rij 
voor het zuurdesembrood. Ook zijn er 
klanten die uit het centrum van Delft 
en zelfs uit Den Haag en Rotterdam 
komen en van het zuurdesembrood willen 
genieten. “Door de weeks is het erg druk, 
en op zaterdag kan er een dikke rij voor 
de deur staan,” vertelt Yuran met veel 
enthousiasme. 
Yuran deelt hier en daar ook wat 
toekomstplannen: “We willen in de 
toekomst nog meer lekkere producten 
gaan verkopen. Dat er maar allerlei 
lekkers te koop mag zijn.” 

Zin in iets nieuws en loopt het water jou 
ook al in de mond? Ontdek dit zeldzame 
en overheerlijke zuurdesembrood, gevuld 
met liefde en passie. Gemaakt door Yuran 
en zijn vriendin, ook wel bekend als 
meneer en mevrouw Leffers.
Bakker Meneer Leffers   
Delfgauwseweg 67

tekst Giorgia Fulgheri

Van proeverij naar bakkerij

Museum Prinsenhof en de Delftse blik op vrouwen

We nodigen alle Delftse vrouwen uit 
hun verhaal te delen. Over wat zij willen 
meegeven aan volgende generaties, zodat 
we samen een completer beeld krijgen 
van onze tijd. Schrijf jij mee om met jouw 
historie de toekomst te helpen?

Want jij bent historisch, nu al.
 
Alle gedeelde verhalen van Delftse 
vrouwen worden opgenomen in de 
collectie van Museum Prinsenhof Delft.

Wil je je verhaal met ons delen, maar ben 
je op zoek naar meer inspiratie? Deze 
zomer organiseren we allerlei activiteiten 
voor, over en met vrouwen uit Delft om 
je op weg te helpen. Met workshops, 
rondleiding en ontmoetingen willen 
we vrouwen inspireren en verbinden. 
Uiteraard houden we bij de activiteiten 
rekening met de laatste richtlijnen van 
het RIVM. Je kunt je aanmelden voor de 

activiteiten via www.dedelftseblik.nl/
agenda

Ontmoetingen in de wijk
Op verschillende plekken in Delftse 
wijken zijn vrouwen welkom. Tijdens 
een kop koffie, thee en wat lekkers 
kunnen ervaringen en verhalen worden 
uitgewisseld. We bieden de mogelijkheid 
jouw verhaal ter plekke door een 
museummedewerker vast te laten 
leggen. Deelname is gratis. We hebben de 
volgende ontmoetingen gepland:
Donderdag 24 juni van 10.00 tot 12.00 
uur: in Moe’s Tuin Poptahof, Poptahof 
Noord 147.
Dinsdag 6 juli van 10.00 tot 11.30 uur bij 
Odensehuis de Linde Delft, Wijkcentrum 
De Hofstee, Sandinoweg 149.

Online schrijfworkshop ‘Verhalen delen, 
verhalen maken’
Misschien heb je een verhaal over jezelf of 

De geschiedenis is niet compleet zonder de blik van vrouwen. Dat spreekt voor zich, maar is 
nog niet vanzelfsprekend.
Daarom richt Museum Prinsenhof Delft dit jaar haar Delftse blik op vrouwen. We kijken 
door nieuwe ogen naar het verleden door de verhalen van de vrouwen rond Willem van 
Oranje te vertellen en we schijnen nieuw licht op onderwerpen die vrouwen van alle tijden 
verbinden, zoals liefde, succes, moederschap en rouw. 

een vrouw die jou inspireert dat je graag 
zou willen delen. Tijdens deze online 
workshop kun je in twee uur leren hoe je 
volgens een 7-stappenplan een verhaal 
op kunt schrijven. Voor de workshop is 
geen schrijfervaring nodig. Deze gratis 
schrijfworkshop wordt aangeboden in 
samenwerking met De Vrije Academie 
Delft op:
Dinsdag 22 juni van 19.30 tot 21.30 uur, 
of Dinsdag 6 juli van 19.30 tot 21.30 uur
Deze workshop wordt online (via Zoom) 
gegeven. 

Stadswandeling: Delftse powervrouwen 
In deze stadswandeling staat de rol van 
vrouwen in de geschiedenis van Delft 
centraal. De wandeling voert langs 
bijzondere en betekenisvolle plaatsen 
waarbij de gids vertelt hoe historische 
vrouwen uit Delft streden voor hun 
ideeën. Deze gratis stadswandeling wordt 
aangeboden in samenwerking met het 
Gilde Delft en vindt plaats op:
Zondag 27 juni van 14.00 tot 15.30 uur
Zondag 18 juli van 14.00 tot 15.30 uur
De rondleiding start op het Sint 
Agathaplein, bij de entree van Museum 
Prinsenhof Delft

Zomerpicknick in de museumtuin
Houd je van verhalen, muziek, lekker eten 
en gezelligheid? Kom dan genieten van 
een zomerse picknick in de mooie tuin van 
Museum Prinsenhof Delft op zondag 11 
juli vanaf 13.30 uur.

Ga naar www.dedelftseblik.nl 
om je aan te melden voor de activiteiten 
en het inzenden van jouw verhaal.

Ontwikkelingen 
in de buurt
Wil je bijdragen aan het formuleren 
van zienswijzen of op een andere 
manier helpen met het behartigen 
van de buurtbelangen, meld je dan via 
secretaris@delftzicht.nl 

Panjolocatie, Zuideinde hoek 
Abtswoudseweg
Op dit moment is er nog niets nieuws over 
dit plan te melden. Het beantwoorden van 
alle vragen die door ons en andere partijen 
zijn gesteld en het eventueel aanpassen 
van het plan duren blijkbaar langer dan 
verwacht.
Daarom zijn het 
ontwerpbestemmingsplan en de 
aanvraag omgevingsvergunning nog niet 
geagendeerd bij het college van B&W. 

Voor actuele informatie kunt u op de 
site van de gemeente of de site van de 
buurtvereniging terecht. 

Haringlocatie
Het bouwplan voor woningen 
is uitgewerkt en wordt met de 
gemeente afgestemd, waaronder een 
welstandsbeoordeling. Daarna worden wij 
door de ontwikkelaar, AM, geinformeerd. 
Het plan wordt ontwikkeld binnen het 
bestemmingsplan Nieuw Delft Zuidelijke 
Velden.

Tijdelijke mobiliteitshub
Op de kop van het park is een terrein 
bestraat ten behoeve van de inrichting 
van de tijdelijke mobiliteitshub. Er loopt 

nog een aanbestedingstraject met een 
beheerder / exploitant, waarna het terrein 
wordt afgewerkt en in gebruik genomen. 
Nadat de bebouwing op veld 6, langs het 
park, gereed is, wordt de hub verplaatst 
naar één van de gebouwen en wordt op de 
huidige plek nieuwbouw gerealiseerd.

Schieoevers Noord en Schiekwartier
De Raad van State heeft de 
buurtvereniging en Belangenvereniging 
TU-Noord deels in het gelijk gesteld in een 
beroep tegen het bestemmingsplan Tiny 
Houses aan de Vulcanusweg. Kortweg 
betekent dat dat de tiny houses geen deel 
uitmaken van het plangebied Schieoevers, 
zoals de gemeente had gewild. En dat de 
Milieu Effect Rapportage voor Schieoevers 

Noord pas wordt beoordeeld met het 
eerste bestemmingsplan binnen dit 
gebied dat in procedure gaat. Dat zal 
waarschijnlijk het plan voor het Kabel 
District zijn.
 Onlangs is er een uitgebreid 
participatietraject georganiseerd over de 
plannen voor het Kabel District. Helaas 
had dit meer weg van een planpromotie 
dan van een participatietraject. We 
houden de boel in de gaten. 
Het plan Schiekwartier aan de 
overzijde van de Schie is ook in een 
nieuw jasje gestoken en in genoemd 
participatietraject aan de orde gekomen. 
Het plan gaat vanaf nu door onder de 
naam Nieuwe Haven, wat ook de naam is 
van de insteekhaven die daar ligt.
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Buurtonderneming
Onder de Schie

(De Buuf)
www.onderdeschie.nl

Zoals het toen was, zoals het nu is

Allereerst geven we aanvullende 
informatie bij de foto ś van de 
Collignystraat, uit de vorige 
wijkkrant. Daar werd in de toelichting 
aangegeven dat de huizen op de 
linkerfoto vlak na of zelfs voor de 
Tweede Wereldoorlog gebouwd zouden 
zijn.
Wij ontvingen een bericht van de 
dochter van de toenmalige opzichter 
openbare werken, de heer T.H. van 
Vliet. Zij meldde ons dat deze huizen 
zijn gebouwd in de jaren 1946 - 1947. 
En daarmee is het op juiste wijze 
weergegeven. Onze dank voor de 
oplettendheid.  

Deze keer plaatsen wij de foto’s van 
twee straten die vlak bij elkaar zijn, 
namelijk de Schoemakerstraat en de 
Prof. Krausstraat. 
Op de oudste foto vanaf de 
Schoemakerstraat ziet u vanaf het 
midden van het woonblok tussen 
de Prof. Oudemanstraat en de Prof. 
Telderslaan het vrije uitzicht naar de 
TU aula.
Op de tweede foto is het uitzicht 
volledig verdwenen door de bouw van 

de TU bibliotheek, welke daar vanaf 
1998 is gevestigd. Zie het verschil met 
de oudste foto.

Op de tweede oudste foto ziet u de 
hoek van de Prof. Krausstraat met de 
Prof. Henketstraat, waar toen nog veel 
vrije ruimte was. Er was een speelveld 
voor de jeugd en, helaas, ook een 
terrein waar men de honden hun gang 
liet gaan.

Het zal in de jaren ‘50 geweest zijn dat 
de bewoners geconfronteerd werden 
met bouwplannen voor een gebouw 
met daarop een verdieping. Het 
gebouw zou nagenoeg het gehele vrije 
terrein in beslag gaan nemen.

Na veel protesten en overleg is 
uiteindelijk het huidige gebouw 
neergezet, dat in de loop der jaren 
meerdere functies heeft gehad. Zo 
is het gebruikt als wijkcentrum, als 
bibliotheek, als buurthuis en nu zitten 
er de fysiotherapeut R. Oostdam en de 
kantoren van VTV. Op zondag wordt 
er de kerkdienst van de wijkgemeente 
Immanuel gehouden. Deze 

In verband met het Corona-virus is het buurthuis helaas nog 
steeds  gesloten. Blijf gezond allemaal en hopelijk tot snel weer!

Buurtonderneming Onder de Schie

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

Spreekwoord

Bron: Ed van Eeden

Hoe jonger hoe botter,
hoe ouder hoe zotter.
Jong of oud, het is kennelijk niet goed. Oude 
mensen die trekken zich vaak steeds minder 
aan van hun omgeving, en worden daarom wel 
voor ŕaar´ of źot´ versleten.

Jonge mensen weten vaak al wel veel, maar 
hebben nog niet de juiste tact verworven om 
plezierig in de omgang te zijn, waardoor ze wel 
eens ´botte´ opmerkingen kunnen maken.

Terwijl ik de auto van mijn vriend in mijn straat, de Koningin Emmalaan, parkeer 
en mijn boodschappen bij elkaar grabbel van de achterbank bedenk ik mij straks 
gelijk mijn bezoekersvergunning voor het parkeren aan te melden, die boete 
overkomt mij niet nog eens. Met mijn handen vol boodschappen loop ik mijn 
buurvrouw en haar zoon tegemoet die verwoede pogingen doen de voortuin van 
onkruid te verlossen.

Vijftien euro kostte het apparaat bij Dirk van de Broek vertelt ze mij, maar of het 
apparaat werkt weet ze niet. Je ruikt hem in ieder geval wel, lachen we waarop ze 
prompt haar zoon nog eens waarschuwt voor de hitte van het apparaat. Behalve dat 
de onkruidverbrander vijftien euro was vertelde ze mij ook dat ze al vijftien jaar 
in de Wippolder woont, en al vijftien jaar met plezier, maar dat de buurt achteruit 
is gegaan. Ik schrok ervan en voelde mij op het punt staan de Wippolder wijk en 
haar charme te verdedigen, maar ik wachtte even. Ik woon tenslotte nog maar een 
jaar in de Wippolder, ik kom net kijken. Met veel plezier, dat wel. Toch schoot de 
ochtend ervoor door mijn hoofd toen ik zag hoe niemand, inclusief ondergetekende, 

de moeite wilde nemen om de vuilnisbakken aan de straat die leeggeroofd werden 
door de meeuwen dicht te klappen. Niet doorslaggevend, ik wees naar de mooi 
onderhouden tuintjes en noemde de leuke, charmante huisjes in onze straat. Ja 
klein, maar charmanter dan klein. Ik woon nu een jaar in de Wippolder aan de 
Koningin Emmalaan en ik ben verkocht en verknocht. Wat een heerlijk plekje 
om te wonen! De stad zo dichtbij en de bedrijvigheid aan de Nassaulaan, die zo 
pittoresk verlicht is in december. Of is het voor december al? De TU campus met 
alle ambitie, culturen en jeugdigheid. Het groen, de prachtige boom die in het water 
voor mijn raam hangt en de roze bomen om onderdoor te lopen.

Wil je meer natuur, dan fiets je zo naar de Delftse Hout. Is de stad meer jouw ding, 
in Den Haag en Rotterdam ben je zo. Alleen dat betaald parkeren, dat is balen he! 
Ach, we kunnen niet alles hebben.

Een fijne wijk hebben we in ieder geval wel!
Janneke van der Laan

Een heerlijk plekje om te wonen

wijkgemeente heeft op andere dagen 
ook nog meerdere activiteiten. Jaren 
geleden heeft de gemeente Delft daar een 
speeltuin laten aanleggen, die tot op de 
dag van vandaag gretig gebruikt wordt. 
Zie het verschil met de oudste foto. 
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SV Wippolder wil een club voor iedereen zijn!
Voetballende vrouwen en meisjes 
veroveren in rap tempo de Nederlandse 
voetbalvelden.

SV Wippolder wil het vrouwen en 
meisjes voetbal verder gaan omarmen 
en meer dames en meiden werven voor 
de club. Met de steun van de ING gaat 
Wippolder de komende drie jaar volop 
inzetten om vanaf de jongste jeugd meer 
meiden te werven en ook damesteams 
te realiseren. Wippolder doet dit door 
meiden en dames van alle leeftijden te 
werven, maar ook door te investeren 
in goed opgeleid kader om de kwaliteit 
van training en coaching verder te 
versterken. Ook bestuurlijk proberen we 
meer diversiteit te realiseren. Om alle 
ambities te realiseren is er inmiddels een 
manager vrouwenvoetbal aangesteld. 

Bij Wippolder speelt al het talentvolle 
MO17 team en er voetballen meiden van 
verschillende leeftijden verspreid over 
verschillende gemengde teams. Voor 

de werving zijn er in de meivakantie 
een tweetal succesvolle clinics 
georganiseerd en worden de komende 
tijd ook een aantal open trainingen 
georganiseerd. Ook vindt op 12 juni 
een gemengd toernooi plaats waarbij 
jongens en meiden van alle leeftijden 
welkom zijn om mee te doen. Verder wil 
Wippolder komend seizoen starten met 
een vrouwen 1 elftal en liefst nog een 
meidenelftal.

De ambitie van Wippolder is dan ook 
helder: dames- en meidenvoetbal echt op 
de kaart te zetten van de club! 

Voetbal is plezier, voetbal is lef en passie 
voor de bal, zou jij het leuk vinden om 
vanaf komend seizoen te shinen op het 
veld of met een aantal vriendinnen of als 
team te starten op sportpark Pauwmolen 
gelegen op de grens van Delft en 
Delfgauw, neem dan contact op met de 
manager vrouwenvoetbal via
 meiden-vrouwen@svwippolder.nl

Al vanaf 2006 is er de samenwerking 
tussen Wijtman Sport en sv Wippolder, 
die voor beide verenigingen naar grote 
tevredenheid verloopt. In de beginjaren 
was hier een mooie samenwerking met 
Masita aan gekoppeld als de leverancier 
van al onze clubkleding via Wijtman 
Sport. Door interne veranderingen bij 
Masita verliep die samenwerking de 
afgelopen jaren met grote hobbels. 
 
Tijd voor de vereniging om eens te 
kijken naar andere mogelijkheden nu het 
contract met Masita ging aflopen. Hans 
Albersen en Dick de Wal zijn de mensen 
die al jarenlang zich vastbijten op dit 
gehele inkoopproces en het bestuur kon 
op hun kennis en kunde vertrouwen 
om hier weer goede afwegingen in te 
maken. Bijna een jaar lang is er door 
Hans gesproken met verschillende 
leveranciers, en heeft hij alle plussen en 
minnen in kaart gebracht. Evenals de 
financiële voorwaarden die natuurlijk 
ook erg belangrijk waren. 
 
Nadat we de keuze van leverancier 
verkleind hadden tot twee, is er een 

pas-sessie gehouden met zowel leden 
uit zowel de senioren als de jeugd. Daar 
was men unaniem voorstander van 
het draagcomfort en uitstraling van de 
kleding van JAKO, wat een grote rol 
heeft gespeeld in de uiteindelijke keuze. 
 
De kleding van JAKO sport kenmerkt 
zich door het gebruik van moderne 
stoffen en pasvormen waarbij men bij 
JAKO de trends en ontwikkelingen 
volgt van merken als Nike en Adidas. 
De keuze om dit weer in een driehoek 
te doen met Wijtman Sport was een 
�No Brainer�, gezien de zeer succesvolle 
samenwerking in de afgelopen jaren. 
In Duitsland is JAKO met afstand de 
grootste in teamwear en in Nederland 
groeien ze hard. Vanuit de BVO�s kunt 
u JAKO kennen van de kleding van sc 
Heerenveen. 
 
In het gehele traject is er door met 
name Hans Albersen enorm veel werk 
verzet. Het benaderen van potentiële 
leveranciers, het voeren van gesprekken, 
het navraag doen bij andere verenigingen 
over ervaringen, het financieel in kaart 

brengen van alle mogelijkheden en 
uiteindelijk de financiële onderhandeling 
en de keuze voor de passende kleding 
lijn. Hierbij heeft hij veel overleg gehad 
met Dick de Wal betreffende design 
en Ron Buijze betreffende behoefte 
en wensen vanuit de vereniging. Als 

vereniging zijn we alle 3 de heren enorm 
veel dank verschuldigd, wat ik bij deze 
wil onderstrepen.
 
 Foto: Dick de Wal

SV Wippolder ondertekent 6 jarige samenwerking  met Wijtman Sport en JAKO

De bruisende agenda 
van Lijm & Cultuur 

Het mooie weer komt ons tegemoet en het leven krijgt weer kleur! Bij 
Lijm & Cultuur zal het Experiment, met haar heerlijke stadstuin aan de 
Schie, haar deuren weer openen. Vanaf dinsdag 1 juni 2021 presenteren 
wij ‘Life’s Colours’. 

Colours & Flavours
De drukte ontsnappen, een leuke 
koffiedate, een gezellige werk lunch, 
een cocktail uurtje met vrienden, 
studeren met smoothies & sappen, met 
onze kleurrijke nieuwe menukaart kan 
het allemaal! Kom langs en zoek het 
perfecte plekje uit op ons ruime terras 
met diverse tafels, zitbanken en zelfs 
hangmatten! 

Kunt u de kleuren al proeven? 
Dan kunt u natuurlijk alvast een plekje 
reserveren! Dit gaat gemakkelijk via een 
belletje naar ons kantoor via 
015 262 94 00 of per e-mail naar 
info@lijmencultuur.nl. 

Houd de website in de gaten!
Ook wij kunnen niet wachten tot de 
versoepelingen worden aangekondigd 
en wij weer meer mensen mogen 
ontvangen.

Wij zijn volop bezig met 
voorbereidingen omtrent nieuwe 
evenementen. Samen met diverse 
artiesten zijn we aan het brainstormen 
over leuke en veilige activiteiten.

Ben je benieuwd wat er komen gaat? 
Houd onze website lijmencultuur.nl 
in de gaten en meld je aan voor onze 
nieuwsbrief! 

Life’s Colours
Roze, paars, groen, blauw, geel en oranje; de inrichting, kaart 
en alle gerechten staan in het teken van ‘Life’s Colours’. Het 
Experiment is vanaf 1 juni élke dag geopend van 10:00 – 20:00 
uur. 
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Luisteren en meewerken is lastig, zo blijkt weer

Huiswerk op de hoek, Studielab015 5 jaar in Delft!

Het zal u niet ontgaan zijn dat B en W van de gemeente Delft keer op keer weer 
negatief in de media komen met wilde plannen. Maar het zijn zelfs geen wilde 
plannen, men doet het gewoon.
U begrijpt wel waar ik op doel: het betaald parkeren hier in de Wippolder, en nu is 
de  Indische buurt aan de beurt. Ook zijn er plannen om de Piet Heinstraat te gaan 
herinrichten; op zich hoeft dat niet verkeerd te zijn, maar dit gaat weer zonder overleg 
met de bewoners. Telkens wordt je als Delftse burger voorbijgelopen en men gaat 
goddelijk hun gang; wel of geen protest, men doet het toch. 
Hoe kan dit? Zijn er dan bij de gemeente lieden aan het werk die zonder na te denken 
alles doen wat geld moet opleveren en een batterij aan werknemers werk verschaffen 
over de ruggen van de o.a. de autobezitters. Niet alleen autobezitters, maar elke 
inwoner heeft er mee te maken, want al is het maar om je visite te kunnen ontvangen, 
je moet je beurs trekken via een vergunning. Ook de bedrijven die werknemers op 
pad sturen om werkzaamheden te verrichten moeten daarvoor betalen. Gevolg is: het 
wordt doorbelast bij de bewoners en zelfs in de prijzen bij de bedrijven.
De plaatselijke bestuurders zijn er in feite om het beste voor de bewoners te realiseren, 
maar al die onrust die keer op keer in de media weergegeven wordt geeft juist een 
ander beeld.  
Zo las ik in een vorige wijkkrant min of meer een voorstel om over te gaan naar twee 
vergunningen, namelijk de D voor Delft en C alleen voor het centrum. Laat elke 
bewoner en autobezitter een vergunning D kopen voor Delft, waarvan uitgezonderd 
het centrum. En de bewoners van het centrum kopen de C-vergunning. Ook stond 
in het voorstel hoe ingedeeld kan worden wat de gebieden D en C zijn. Passanten en 
gasten in Delft kunnen dan tegen betaling parkeren, maar maak de tarieven niet zo 
dwaas hoog, of geef een halfuurtje vrij parkeren om de winkeliers tegemoet te komen 
als iemand even wat wil kopen. Uiteraard zijn er bewoners zonder auto, maar geef 

deze groep dan de mogelijkheid om, net als nu, met een bezoekersvergunning hun 
bezoek van buiten Delft te laten parkeren tegen een zeer redelijk tarief.
Volgens mijn belevenissen lijkt een dergelijk systeem veel eerlijker, want je bent 
Delftenaar en waarom moet je dan op meerdere plekken in de stad betalen om daar te 
staan? 
Wie weet lijkt het wel een goed plan om naar toe te werken? Bestuurders: neem 
desnoods contact op met de bedenker van het systeem om het voorlopig op papier uit 
te werken en de plussen en de minnen met elkaar te vergelijken. 
Wat je ziet nu er hier in de wijk Wippolder betaald parkeren is ingevoerd, is dat velen 
zijn uitgeweken naar gedeeltes waar niet betaald hoeft te worden. Daar staan nu 
heel veel auto’s na 18:00 uur, als de werknemers van de TU naar huis zijn en vanaf de 
ochtend staan die plekken weer behoorlijk vol. Zelfs op zaterdag zijn de niet betaalde 
plekken behoorlijk gevuld met auto’s. 
Op zich is deze wisselwerking niet verkeerd: de een komt op zijn werk met de auto en 
de ander is net vertrokken om naar zijn werk te gaan. 
Maar in de media staat ook geschreven dat de TU wilde plannen heeft om 
parkeerplekken op te heffen voor bebouwing en dat de gerealiseerde parkeergarages 
de behoefte aan parkeergelegenheid moeten opvangen. Op zich is dat leuk bedacht 
maar stel je voor: iemand werkt in de Aula en moet dan het grootste gedeelte van het 
TU-terrein te voet afleggen om op de werkplek te komen. Ook daar zullen dus weer de 
nodige commoties over komen. 
Het is natuurlijk niet allemaal negatief, er gebeuren gelukkig ook heel veel goede 
dingen waar de bewoners best gelukkig mee zijn. Maar als het je financiën raakt dan 
worden wij allemaal zeer kritisch. Ook al ben je een bestuurder van de stad, dit raakt 
ook jouw of uw financiën. 

A. Letterman
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Huiswerkbegeleidingsinstituut 
Studielab015 aan de Willem de 
Zwijgerstraat in Delft viert deze maand 
haar vijfjarig jubileum. Via mond-tot-
mondreclame wisten veel leerlingen de 
afgelopen jaren de weg naar Studielab015 
te vinden. Zelfs in schooljaar 2020-2021 
heeft het bedrijf ondanks thuisonderwijs 
en de coronamaatregelen veel leerlingen 
kunnen helpen door het bieden van 
structuur, intensieve begeleiding en een 
rustige werkplek. 

We vroegen eigenaresse Marleen 
naar de succesformule van de 
huiswerkbegeleiding, de hulp aan 
leerlingen van de basisschool en de 
lessen Nederlands aan buitenlanders die 
Studielab015 sinds dit jaar verzorgt. 
Marleen, wat zijn de gevolgen van de 
coronaperiode voor Studielab015?
We zijn tijdelijk dicht geweest tijdens de 
eerste golf en vervolgens zijn we online 
leerlingen gaan begeleiden. Na de zomer 
konden we weer fysiek aan de slag om 
onze leerlingen te helpen achterstanden 
weg te werken. Helaas werd al snel 
weer besloten tot thuisonderwijs, maar 
gelukkig konden wij de kwetsbare 

leerlingen toch op locatie blijven 
ondersteunen. Op dit moment is het 
druk met leerlingen die graag over willen 
gaan. Zij komen om hun achterstanden, 
opgelopen door schaarse contacturen en 
kwalitatief mindere online lessen, weg te 
werken. Daarnaast biedt Studielab015 de 
leerlingen houvast en motivatie, wanneer 
zij het even niet meer zien zitten dit 
schooljaar. 

Wat zijn de sterke kanten van 
Studielab015?
Veel leerlingen waarderen de huiselijke 
en gezellige sfeer. De begeleiders werken 
vaak al jaren bij Studielab015 en kennen 
de leerlingen goed. Dat zorgt voor 
laagdrempeligheid bij het stellen van 
vragen en het aanvaarden van hulp. 
Daarnaast zijn we terughoudend in het 
aanbieden van dure bijlessen wanneer 
je bij ons huiswerkbegeleiding krijgt. 
Regelmatig neemt een begeleider een 
leerling een uurtje apart om een lastig 
vak uit te leggen en te oefenen. Daar 
rekenen we dan geen dure bijles voor. 
We vinden dat dat onderdeel is van 
de huiswerkbegeleiding. Omdat we 
rekenen met maximaal vijf leerlingen 

per begeleider, is er altijd voldoende 
aandacht voor individuele hulp. Ook zijn 
we volgens ouders extreem flexibel bij het 
wisselen van dagen, het tijdelijk opschalen 
voor toetsweken en het inplannen van 
bijlessen. 

Wat zijn de plannen voor de komende 
jaren? 
Al vanaf de start hebben we ook 
basisschoolleerlingen in kleine groepjes 
of individueel begeleid. Zij werken bij 
ons aan taal, rekenen en spelling en 
we helpen hen met spreekbeurten, 
boekbesprekingen, werkstukken of het 
leren van topografie. Voor leerlingen met 
dyslexie kunnen we gespecialiseerde hulp 
inschakelen.
De groepjes bestaan uit 
maximaal vijf kinderen die 
onder begeleiding een middag 
werken aan school. Belangrijk is 
voor ons dat de leerlingen graag 
komen en dat we goed contact 
houden met de school en de 
ouders over de voortgang. Deze 
vorm van begeleiding gaan we 
zeker uitbreiden de komende 
tijd.

Lessen Nederlands voor 
buitenlanders
Daarnaast zijn we gestart met het 
verzorgen van Nederlandse les aan 
buitenlanders in de ochtenduren. Op 
alle niveaus geven we les aan mensen 
die de Nederlandse taal graag zouden 
willen leren spreken of beter willen 
leren spreken. We bieden individuele 
les aan of les in kleine groepen. Delft 
is een internationaal gerichte stad. Bij 
veel bedrijven werken mensen die, soms 
tijdelijk, ook wonen in de stad. Om je zo 
snel mogelijk te kunnen redden in het 
Nederlands, gebruiken we een methode 
waarbij woordenschat en durven spreken 
voorop staan. 
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De Cornelis Musiusschool

Cornelis Musiusschool, adres: Prins Mauritsstraat 37, 
2628 SR 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

Warme lunch
We zijn gestart met de warme, gezonde, vegetarische lunch op school. Leerlingen van 
groep 8 en 6-7 hebben onder leiding van een kok, de lunch klaargemaakt. Zij brengen ook 
de gerechten naar de klassen en vertellen wat er allemaal in zit. Na de lunch moet er ook 
nog afgewassen worden.Dat vinden sommige leerlingen niet zo’n leuk klusje.
De recepten zijn via Social Schools naar alle ouders gestuurd zodat het thuis ook nog eens 
klaargemaakt kan worden.

Burgemeester van Bijsterveldt op 
bezoek in groep 8
Op 16 april kregen de leerlingen van 
groep 8 bezoek van de burgemeester van 
Delft. Zij wilde graag met de leerlingen in 
gesprek over hoe zij alle veranderingen 
door de coronacrisis hebben ervaren. Dit 
gesprek kon op voldoende afstand, in de 
aula gehouden worden.
Het was een interessant gesprek met 
ervaringen van de leerlingen, maar ook 
die van de burgemeester. Er was ook nog 
ruimte om vragen aan de burgemeester 
te stellen. Op verzoek werden er zelfs nog 
handtekeningen uitgedeeld. Het was voor 
de leerlingen een hele bijzondere ervaring. 
De burgemeester was ook onder de indruk 
van ons nieuwe gebouw waar zij nog even 
in rondgekeken heeft, voordat zij op de 
fiets, weer vertrok. 

De Maakotheek heeft dit keer voor 
het techniek onderwijs, de Ozobots 
met de bijbehorende lessen naar onze 
school gebracht. Voor de technieklessen 
hebben we een abonnement op de lessen 
en materialen van de Maakotheek in 
Rotterdam. Hierdoor is het mogelijk veel 
verschillende onderwerpen aan te bieden, 
zonder dat de school grote investeringen 
hoeft te doen in de materialen en de 
leerkrachten veel tijd moeten investeren 
in het uitzoeken van de mogelijkheden en 
doelen van de lessen. 
Alle groepen hebben met deze Ozobots 
gewerkt. Het doel is kennis te maken met 
het programmeren. Wat moet er gebeuren 
om de Ozobot de juiste weg af te laten 
leggen? Welke route kun je maken voor de 
Ozobot? In de dierentuin moet de Ozobot 
een bepaalde route maken langs de dieren. 
Hoe krijg je dat voor elkaar? Ontwerp je 
eigen stad met de meest logische route 
voor het verkeer.

Groep 3 en 4
We hebben gewerkt met robots! Deze 
Ozobots kunnen zich over een zwarte lijn 
voortbewegen. Het waren de bewakers 
van een dierentuin. De kinderen konden 
zelf een dierentuin ontwerpen waar de 
Ozobots langs de dieren kunnen lopen.
Ozobots zijn heel kleine (schattige!) 
Robotjes. We hebben geleerd wat ozobots 
kunnen en hoe we de ozobots de weg 
kunnen wijzen. 
Vervolgens hebben we een dierentuin 
ontworpen waar de ozobots verschillende 
routes op moest kunnen lopen. Er is heel 
hard nagedacht en goed samengewerkt. 
We hopen nog eens met de Ozobots te 
mogen werken!

Groep 7 ‘Nieuwe’ boeken ipc, 
geschiedenis
De afgelopen periode hebben de kinderen 
gewerkt aan het ‘schrijven’ van een boek. 
Ze hebben een persoon uit de geschiedenis 
gekozen en daar een tekening van 
gemaakt voor op de voorkant van het 
boek. En een tekst geschreven voor op 
de achterkant. Daarvoor hebben ze eerst 
onderzoek gedaan naar de gekozen 
persoon. Er zijn bijvoorbeeld ‘nieuwe’ 
boeken gemaakt over Napoleon, Willem 1, 
Alfa, Frederik Hendrik

Groep 8 in debat!
De kinderen van groep 8 hebben, passend 
bij de taak over Staten Generaal bij het IPC 
- thema, een debat gevoerd. De stelling 
luidde: ‘ Kinderen mogen ook stemmen’. 
Voorafgaand aan het debat moesten 
de kinderen argumenten voor en tegen 
bedenken. Na deze goede voorbereiding 
konden de kinderen daarna met elkaar 
stevig in discussie, net zoals in de eerste of 
tweede kamer. 
Misschien gaan er nog wel kinderen uit 
deze groep later in de politiek! Want wat 
deden zij het goed zeg!! 
Uiteindelijk heeft de groep ‘tegen’ 
gewonnen.

De koningsspelen zijn dit jaar in en 
rond de school gehouden.
I.v.m. de coronamaatregelen hebben 
alle groepen met hun eigen groep de 
activiteiten gedaan.

Er is fanatiek gespeeld binnen in de kas, 
de speelzaal en in de aula en buiten op het 
schoolplein.
In de aula hebben we de cijferloop gedaan. 
Dit is een estafette spel waarbij de 
leerlingen de juiste kaart moesten pakken 
om ze in de goede volgorde te leggen. De 
leerlingen waren bloedfanatiek. 
Buiten hebben we tikkertje gespeeld en 
sloten we af met verstoppertje.

Gedurende het schooljaar wordt er op 
de Cornelis Musiusschool twee keer een 
Kanjerweek gehouden. Dit keer was het 
thema: afscheid.  Over afscheid nemen 
zijn verschillende lessen gegeven en 
ervaringen gedeeld. 
Het thema afscheid heeft te maken 
met het vertrek van juf Marja. Zij gaat 
met pensioen aan het einde van dit 
schooljaar. Het circus hoort erbij omdat 
er als verrassing een echte voorstelling is 
gegeven door de leerlingen op vrijdag 21 
mei.
De kleutergroepen hebben na de 
meivakantie  het thema circus geopend. 
De kleuterleerkrachten hebben een 
circusvoorstelling gegeven aan de 
leerlingen, ze vonden het erg leuk. Ze 
hebben ideeën opgedaan wat ze kunnen 
doen als ze in de circushoek spelen. De 
leerlingen van de huishoek mogen een 
kaartje kopen bij de kassa en genieten van 
de voorstelling. In de klas hebben we al 
een circustent geknutseld, een rijmversje 
over het circus geoefend en andere werkjes 
gemaakt. De komende tijd zullen we nog 
veel meer maken en leren over het circus.

Feestdag op school
Vrijdag 21 mei was het feest op school. We 
hebben gevierd dat juf Marja aan het eind 
van dit schooljaar met pensioen mag.
Wat een prachtige dag was dit voor zowel 
juf Marja als voor de kinderen.   
In de ochtend kregen alle groepen een 
workshop circus. Daarna werd in de eigen 
klas een act voorbereid. Na een lekkere 
warme lunch werd er voor juf Marja een 
echte circusvoorstelling gegeven. Via een 
livestream was deze voor alle groepen te 
volgen. Aan het eind van de middag werd 
er op het plein een afscheidslied gezongen 
en werd juf Marja bedolven onder de 

meegebrachte bloemen. Bedankt dat er 
aan die oproep massaal gehoor is gegeven. 

Na de prachtige circusvoorstelling was 
er nog gelegenheid voor wat officiële 
zaken. Door Joline van de GGD werd 
het certificaat Gezonde School, thema 
Welbevinden overhandigd. Hierbij 
werd een filmpje van de wethouder 
vertoond omdat hij er niet bij kon 
zijn. Hij feliciteerde de school met dit 
thema-certificaat en wenste juf Marja 
een fijne tijd in haar pensioen. Bij het 
thema welbevinden hoort o.a. de inzet 
van de Kanjertraining en m.i.v. volgend 
schooljaar schooljudo in verschillende 
groepen.

Nu nog de laatste schoolweken. We hopen 
dat we in de zomervakantie ook echt op 
pad kunnen gaan zonder al te veel regels.

Rondleidingen 
Rondleidingen voor ouders die op 
zoek zijn naar een basisschool met de 
mogelijkheid voor peuteropvang en BSO, 
maar ook voor diegenen die alleen een 
basisschool zoeken, is er een informatief 
gesprek en een beperkte rondleiding 
mogelijk. Bekijk ook onze website met 
informatie over ons onderwijs en het 
duurzame gebouw.
Hiervoor kun je contact opnemen met de 
directeur van de school Marja Bocxe. Na 
de zomervakantie is de directeur Karin 
Zeestraten.     
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Hoogbouw in de Wippolder

Bericht uit de 
Vredeskerk

Voor de gemeenschap van de Vredeskerk is 2021 een bijzonder jaar. In de maand 
mei vierden we het 100-jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap. Door de 
huidige omstandigheden moest het feest op heel bescheiden wijze worden gevierd. 

In 1921 begon het met het noodkerkje aan de Simonsstraat, het gebouw waarin nu 
o.a. de sportschool zit. Toen zat elke zondag het kerkje vol. Een aantal kerkgangers 
uit Delfgauw en van de Rotterdamseweg kwam nog met de koets, zodat er ook een 
paardenstal was naast een kleine fietsenstalling! Vanaf mei 1940 is het huidige 
kerkgebouw in gebruik.

Onze Rooms-Katholieke gemeenschap probeert onder meer aandacht te geven 
aan elkaar. Zeker in de huidige omstandigheden is dat belangrijk. Op donderdag 
6 mei was er een viering in de kerk voor genodigden om het 100-jarig bestaan in 
dankbaarheid te gedenken. Voor een aantal mensen werd voor deze gelegenheid 
vervoer geregeld. Een paar zeiden, dat ze al een jaar niet in de kerk hadden durven 
komen! Ze hadden gelukkig nog wel af en toe contact gehad met mensen uit onze 
geloofsgemeenschap, maar deze viering was toch wel extra fijn. Aandacht geven 
aan elkaar helpt veel mensen door de huidige periode heen, want iedereen mist 
dan toch de bezoekjes aan anderen. Op zondag 9 mei was er opnieuw een speciale 
viering uit dankbaarheid. Zo hebben toch ongeveer 100 mensen dit jubileum actief 
mee kunnen vieren. Zowel op de donderdag als op zondag zijn er ook een aantal 
mensen extra in het zonnetje gezet, die als vrijwilliger veel doen.

Dankzij het dalende aantal besmettingen, is gelukkig het tij aan het keren. De 
corona-periode was een leerzame tijd en niet alleen voor virologen. We hebben 
geleerd dat aandacht geven 
aan elkaar en elkaar kunnen 
zien en spreken heel belangrijk 
is voor ons mensen. In het 
verleden spraken we over 
(christelijke) naastenliefde. 
Soms bleef dat in de vaak 
drukke tijden een abstract 
begrip. Vanuit de Vredeskerk 
wensen wij, dat wij als 
leden van de Wippolder-
gemeenschap blijven beseffen 
hoe belangrijk we voor elkaar 
kunnen zijn. En dat we ook 
tijd blijven maken voor elkaar, 
al is het maar met af en toe 
een telefoontje: we zien elkaar 
weinig, maar we zijn je niet 
vergeten hoor!

Er moeten in Nederland veel huizen 
gebouwd worden. Er is een tekort 
aan woningen. Er wonen steeds 
minder mensen samen in één 
huis, dus moeten er meer huizen 
komen. Ook in Delft. We zien dat 
er hoogbouw gebouwd wordt in de 
Wippolder, en ook elders in Delft 
verrijzen flats voor verschillende 
doelgroepen. Voor studenten, alleen 

gaanden en gezinnen. Want ja, als er geen ruimte 
is, moet je omhoog om mensen een plaats te geven. 
De Wippolder is een oase van laagbouw in Delft. De 
Voorhof en de Buitenhof staan vol met flats, hier zijn 
lage woningen en bovenwoningen, maar verder geen in 
het oog vallende flats. Ik hoop dat dit zo blijft. 
De toren van Babel is een oud verhaal, dat in de kerk 
in deze tijd gelezen wordt. Men wilde in de lage vlakte 
waar een volk naartoe getrokken was, een toren 

bouwen als herkenningspunt. Je kon die altijd zien 
zodat je niet gauw verdwaalde. Er sprak ook iets van 
trots uit: zijn top moest reiken tot in de hemel, zodat 
iedereen wist hoe machtig de bewoners van de stad 
waren. Je kunt zien hoe de tijden veranderen. Wij 
bouwen niet meer hoge flats om onze macht te laten 
zien, maar omdat we woningen nodig hebben. 

Waarom lezen we dit verhaal in de kerk? God komt er 
tot nu toe niet in voor, in wat ik zojuist vertelde. Nee, 
inderdaad, maar juist op dit punt wordt Hij ter sprake 
gebracht. Hij daalt af om te zien wat de mensen toch 
aan het doen zijn. Het is haast komisch. De toren reikt 
tot in de hemel, denken de mensen, maar God moet 
naar beneden komen om er iets van te zien. Godsdienst 
is er onder andere voor om wat mensen doen te 
relativeren. De toren was immens, dacht men. Maar 
voor God valt dit te bezien. Hij kijkt er anders tegen 
aan. En het verhaal vervolgt dat God niet wil dat de 

mensen op één plek blijven klitten. Ze moeten er op uit. 
Wij moeten niet vast zitten aan onze kleine horizon, 
maar we moeten verder gaan. Als je weduwe wordt, 
of ontslagen, of getroffen door ellende. We moeten 
verder. We gaan ons niet verschansen achter torens en 
muren, maar we gaan open en eerlijk met mensen om 
en ontdekken nieuwe vergezichten in de ogen van de 
ander. 

Zo’n toren aan de rand van de Wippolder: je zult een 
prachtig uitzicht hebben, je wordt als het ware naar 
buiten gelokt om die te ontdekken. 
Het is Pinksteren geweest. De vlammen van de Geest 
lokken ons naar buiten, naar de ander, om te delen 
hoe geweldig het is wat God ons allemaal geeft.  De 
liefde en de trouw die Jezus liet zien is vuur om de 
verschrikkingen in ons leven ver af en dichtbij aan te 
kunnen en te overwinnen. 

David Knibbe

Een bijzonder jaar

MS collecteweek van 28 juni t/m 3 
juli 2021: collectanten gezocht in 
DELFT Wippolder!

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de 
landelijke huis-aan-huiscollecte van 
het Nationaal MS Fonds plaats. We 
zijn hard op zoek naar collectanten in 
DELFT Wippolder. Help jij ons in de 
strijd tegen de zenuwslopende ziekte 
multiple sclerose (MS)?

Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! 
Collectanten kunnen ervoor kiezen 
om huis-aan-huis of thuis vanaf de 
bank te collecteren. De opbrengst 
van de landelijke collecteweek is van 
essentieel belang  voor de 25.000 
mensen met MS in Nederland die 
iedere dag met een ziekte moeten 
leven die hun zenuwen letterlijk 
sloopt. Onderzoek naar MS en 
onze strijd tegen MS moet daarom 
doorgaan. 

Collecteren kost maar twee uurtjes 
tijd per jaar. En het is nog leuk ook!
 Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Doordat er iets mis 

is in het afweersysteem, wordt de 
laag om de zenuwen aangevallen en 
beschadigd. Hierdoor komen signalen 
van en naar de hersenen niet (goed) 
door, waardoor verlammings- en 
uitvalsverschijnselen optreden. In 
Nederland hebben 25.000 mensen 
MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 
mensen bij. De eerste symptomen 
treden meestal op tussen het 20e 
en 40e levensjaar. Dat maakt MS de 
meest invaliderende ziekte onder 
jonge mensen. 

 Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. 
Onderzoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te genezen 
is. Onderzoek is daarom hard nodig. 
Het Nationaal MS Fonds besteedt de 
opbrengst uit de MS Collecteweek 
onder andere aan wetenschappelijk 
onderzoek naar betere behandelingen 
en een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met MS. 
 Meer informatie en aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Wandelen Wippolder

Wandelen is goed voor je! Vind jij het ook heerlijk om een stukje te wandelen? 
Onder leiding van een buurtsportcoach van Delft voor Elkaar start een 
laagdrempelig en een gezellige wandelactiviteit in en rondom Wippolder. 
Deze activiteit is vanaf donderdag 17 juni wekelijks van 14:00 tot 15:00 uur. 
Het startpunt is Prof. Krausstraat 71B. Zodra de coronamaatregelen het weer 
toelaten sluiten wij de wandeling af met gezellig koffie of thee drinken. 
 

Lijkt het jou leuk om mee te 
doen? Schrijf je dan snel in door 
buurtsportcoach Mitchell te 
contacten, hij is te bereiken op 
het nummer 06 14 48 96 22 of 
per mail via m.vanhuissteden@
haaglandenbeweegt.nl
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Van woning 
ruilen binnen de 
Wippolder! 
Vanwege de situatie op de 
woningmarkt zijn wij genoodzaakt om 
out-of-the-box te denken. 

Wij zijn een jong gezin met 2 kinderen 
(1,5 en 3 jaar oud) en willen héél graag 
in de Wippolder blijven wonen. We 
kiezen er bewust voor om 1 ouder 
thuis te hebben die de volle aandacht 
aan onze kinderen kan geven. Dat 
maakt dat wij bij makelaars kunnen 
meegaan in biedingen.

Op dit moment bewonen wij een 
(koop) 3 kamer appartement van 
103m2 (bouwjaar 2009). Het 
is gelegen aan het begin van de 
Schoemakerplantage. 
Bent u eraan toe om juist kleiner én 
gelijkvloers wonen? Lees dan verder!

Zou u het óók fijn vinden om in de 
Wippolder te blijven wonen? Dicht 
bij uw vrienden en buren. Maar ook 
om dezelfde huisarts, supermarkt en 
tandarts te kunnen behouden? Wij 
ook! Daarnaast zouden wij het heel 
fijn vinden naar de Prins Maurits 
school te kunnen blijven lopen/
fietsen.

Echter, het door ons zeer geliefde 
appartement wordt nu écht te klein. 
Verder missen we het hebben van 
een tuin; we zijn gek op tuinieren en 
zouden ook graag onze kinderen in 
een zandbak willen laten spelen.

Denkt u wel eens dat uw huis 
inmiddels te groot  voor u is 
geworden? En zou u ons als jong gezin 
een groter huis willen gunnen? Dan 
is de optie om van woning te ruilen 
wellicht ook voor u interessant?

Wij hebben de wens om pas rond 
volgend jaar (ergens in 2022) te gaan 
verhuizen. U heeft dus nog even om 
een verhuizing voor te bereiden en er 
rustig over na te denken.

Voor ons is het belangrijk dat wij 
minimaal 4 slaapkamers hebben 
en een tuin die aandacht en liefde 
kan gebruiken. We hebben 4 paar 
rechterhanden en kunnen makkelijk 
klussen.
 
Heeft u een koopwoning, wilt u 
kleiner wonen én in de Wippolder 
blijven? Laten we dan samen 
brainstormen over de mogelijkheden! 
Er zijn verschillende scenario’s te 
bedenken.

Stuur een email naar 
woningruildelft@gmail.com of bel/
SMS naar 06-28138753 

De vorige opgave

In de wijkkrant van maart 2021 zag u 
een foto van een beeltenis in een gevel 
met onze vraag: “In welke straat treft u 
dit aan?”

De getoonde foto is gemaakt in de Prof. 
Bosschastraat aan de achterzijde van het 
buurthuis in de Prof. Krausstraat.
Er zijn twee gelijke beeltenissen in de 
muur verwerkt.

Na loting werd de heer M. Peterse als 
winnaar getrokken. Proficiat, u ontvangt 
uw waardebon z.s.m. thuis.
 

De nieuwe opgave

Deze keer is het een deel van een gevel 
met de vraag: “In welke straat is dit en 
waar hoort dit bij?” Ook zit er een hele 
geschiedenis aan deze beeltenis vast; 
heeft u er mooie herinneringen aan of 
boeiende ervaringen mee, laat het ons 
weten en dan komt uw herinnering in de 
volgende wijkkrant van september 2021. 

Pak uw camera, ga te voet of op de fiets 
uw wijk in en zoek deze gevel op. Maak een foto en geef het antwoord zo uitgebreid 
mogelijk op de bovenstaande vragen.
Mail uw oplossing uiterlijk 27 augustus 2021 naar ons mailadres 
wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer uw oplossing in de brievenbus van het 
redactieadres, zoals vermeld in de colofon. 

Ook nu wordt er weer een waardebon van € 15,00 ter beschikking gesteld door de 
COOP aan de Nassaulaan. Onze dank aan de COOP voor de bijdrage.

Wij wensen u succes met uw zoekactie.
Redactie

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

Een gewone of ongewone Dinsdagoch-
tend 9 maart 2021:
 
Heel vroeg op: begrafenis van Ronnie’s 
tante uit NL en dit kon ‘online’ gezien en 
gehoord worden... een andere tante en 
een aantal neven, nichten, die voorlazen 
en foto’s lieten zien. Wij zochten deze 
tante wel eens op als we in NL waren, 
ze is ook een aantal malen op Aruba 
geweest. Later in de ochtend waren er 
2 ‘werkers’ bij ons in de tuin, eigenlijk 
achter de tuin, o.a. in de Cunucu, om het 
e.e.a. op te meten...  tevens waren 2 mu-
ziekleerlingen in aantocht.
 
Het was nog steeds vroeg, de 2 mannen 
waren weer vertrokken en waarschijn-
lijk door hun aanwezigheid in de Cunu-
cu, een mooi en welkom ratjetoe van 
watapana bomen, cactae en andere wil-
de planten, was er weer een aardig grote 
(en giftige) duizendpoot uit zijn/haar 
slaapje gehaald, dat doen deze ‘diertjes’ 
wel eens overdag. Dan is er teveel ‘bewe-
ging’ van o.a. mensen en houden ze zich 
koest. ’s Nachts, wanneer het donker en 
stil is, dan komen zij in aktie... in paniek 
rende dit grote razendsnelle beest over 
onze hor......’waar naar toe. Quo vadis’... 
Het was op zoek naar een gaatje... ’ver-
boden voor duizendpoten’ begrijpen 
ze niet...  en het was beslist niet onze 
bedoeling gastvrij te zijn voor dit grote 
gif monster.
 
Wij renden dus gezellig met dit beest 
mee, God dankende dat we op tijd dit 
beest in de gaten hadden, even razend-
snel pakten we een ‘gifspuit’ om het 
beest te verdoven door de hor heen. We 
waren zó vroeg op, zodat ik nog tijd had 
de afwas te doen én, heel belangrijk, 
daardoor heet water op het fornuis had 
(we hebben alleen koud stromend water) 
dus het verdoofde beest met kokend wa-
ter overgoten en dit uit allerlei zenuwen 
bestaande beest sterft dan uiteindelijk. 
Het zijn taaie, snelle en vooral gevaarlij-
ke jongens...
 
Ondertussen kwam de eerste leerling en 
had ik wat koffie ‘gestrooid’, een gewel-
dige geurvreter, absorbeert geuren heel 
snel... en ook een kaars aangestoken... 
en weldra verspreidde er zich een ander 
geurtje door het huis...op zo’n moment 
zijn mondkapjes een uitkomst.
 
Na, met de eerste leerling wat ‘grote’ 
tropische gifduizendpoot verhalen te 
hebben uitgewisseld, want anderen krij-
gen ook soortgelijk bezoek onverwachts, 
kwam de tweede leerling en bracht ik 
nog een dakpan naar onze Amerikaanse 
buurvrouw, die was van haar huis af-
gewaaid en terecht gekomen op... jawel 
hoor, een bladerdek op de grond. Ja, 
die wind kan er ook ook wat van en de 
dakpan was héél gebleven. Nu hebben 
we een buurvrouw, zoekend op haar dak 
naar een lege plek waar geen dakpan is, 
een nieuwe puzzel... en dat allemaal in 
die verzengende zon, want inmiddels 
werd het steeds later en dus ook steeds 
heter.......
 
Hierna konden Ronnie en ik even rustig 
zitten met een kopje koffie, met zicht op 
de grote, dode giftige duizendpoot.Tja, 
nu konden we ervoor kiezen dus ik veeg-
de het beest de porch af en het kwam 

tussen bladeren terecht en wilde ik later 
deze duizendpoot en bladeren onder de 
planten harken als ‘humus’. Eerst ‘effe 
een bakkie doen’.
 
We zaten uiteindelijk en wat zágen we 
toen? Beweging in die duizendpoot! 
Zelfs na zo’n ‘zelfbeschermings’aktie 
moet je zo’n duizendpoot goed in de ga-
ten blijven houden. We hadden een keer 
zo’n beest ingeklemd tussen twee glazen 
deuren, want binnen ben je ze zo kwijt 
en écht, dat wil je niet meemaken! Dááá-
gen bleef dat beest spartelen. Heet water 
kon er niet bij en gif gebruikten we toen 
ook niet, alleen geduld. Ze zijn ook goed 
in het organiseren van een partner dui-
zendpoot die dan mee gaat doen met het 
grote duizendpotenfeest.
 
Dus beweging in die grote duizendpoot 
en wat zagen we? Een Kododo, een 
blauwe hagedis kwam uit zijn/haar 
schuilplaats. Een aardig grote hagedis, 
echter een heel stuk kleiner dan deze 
duizendpoot. Kododo 1 sleepte beetje bij 
beetje de duizendpoot weg, die op zijn/
haar rug lag met het arsenaal aan poten 
recht omhoog. De Kododo rukte de dui-
zendpoot uit het bladerdek en smulde er 
onderweg al van, wauw wat een brunch! 
Jammie, jammie! En... wat een schouw-
spel! Een andere Kododo kwam om de 
hoek kijken. Aanvankelijk dachten wij 
dat ie niets in de gaten had, wat bleek? 
Kododo nr. 1 had Kododo nummer twee 
wél in de gaten en voordat we het wis-
ten verzamelde deze alle moed die het 
bezat en met grote kracht en snelheid 
verdween Kododo 1 het struikgewas 
in met de voor hem/haar enorm grote 
(zware) buit, dus zagen we de duizend-
poot weer razendsnel voorbij’vliegen’ nu 
in omgekeerde versie, alle niet te tellen, 
poten omhoog. Kododo 2 liet het er niet 
bij zitten en als ‘lichtgewicht’, want het 
ontbrak deze Kododo nog aan zo’n over-
heerlijke, zwaar (op de maag) liggende 
brunch, schoot Kododo 2 achter Kododo 
1  aan en er ontstond een heus Kododo-
gevecht!
 
Het was alsof deze Kododo’s het liefst 
hun onenigheden achter de schermen 
wilden oplossen. Zij waren uit ons zicht, 
achter het struikgewas, verdwenen. Zo 
ook, wat eens was, de grote, snelle, on-
voorspelbare en giftige duizendpoot.
Levend voor Kododo’s en mensen, een 
gevaar. Dood voor Kododo’s een over-
heerlijke maaltijd, van ver al ontdekt. 
We waren deze hagedissen wel dankbaar 
voor alle spontane opruimings hulp!
 
Hartelijke groet,
Catherine en Ronnie, Aruba

De Arubaanse renhagedis wordt op 
Aruba de kododo blauw of kododo ge-
noemd.

Oud Wippolderbewoners schrijven 
belevenissen vanuit het verre Aruba
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Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

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

Een goed afscheid helpt je verder

Uitvaartcentrum ‘De Schakel’

Muyskenlaan 1 (hoek Schoemakerstraat) 2628 WC Delft • info@uitvaartcentrumdeschakel.nl
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 06 307 76 650

Contact Nel Pelle - Plugge
030 - 6097317,

E-mail: nel.pelle@am.nl

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft

www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl

015 - 256 0589

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

Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Sponsoren van de wijkkrant

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

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

je bent van harte welkom !
Vanaf donderdag 22 juli a.s. mogen wij weer gebruik gaan 

maken van de sportzaal. Deze is aan de Juniusstraat 
achterzijde bij de stalentrap van het Grotius College.

Vanaf 2 september 2021 begint het nieuwe seizoen weer.
Kijk voor nadere informatie op www.ttvdvc.nl of bel naar 06 53 69 34 92.

Tafeltennisvereniging DVC - al meer dan 60 jaar sport en speelplezier

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

Hou je van no-nonsense sportschool, 
kom dan naar Kostersportclub!

U kunt alle dagen van de week bij ons sporten
3 maanden voor € 55,00

STUDIELAB015 

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

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

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

sinds  1885

vers & dichtbij

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

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

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

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

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

Crommelinplein 3-5, Delft
Tel: 015-2850230

AniCura Dierenkliniek Delft

Fysiotherapie Delft-Oost
Nassaulaan 177, 2628 GG Delft

Tel: 015-2620952 

info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Rianne Kole - van den Berg
Tel: +31 (0)40 209 13 94

Mob: +31 (0)6 42 609 880
cameloteurope.com

Nassaulaan 6, 
2628 GH Delft
015-256 87 75

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

Meer werkplezier door
training en (team)coaching

www.obruni.nl
Frederik Hendrikstraat 8, 2628 TB Delft

T: 06 - 42 76 47 30, E: mail@obruni.nl

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

Slijterij en 
Wijnhandel 
De Wijnstok

Yvette van Zon
Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍؍؍

015 - 380 76 50
Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

Ook voor:


