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Het is een uitgesproken tijd voor de journalistiek. Zoeken naar een 
onderwerp om iets te melden is niet zo moeilijk.
Het is meestal niet om er vrolijk van te worden. Wie praat er niet 
over die verschrikkelijke oorlog in de Oekraine? Iedereen toch. En 
wat is daar het resultaat van? Ellende over de gehele wereld. Hoe 
beëindig je dit en hoe raak je van Poetin af? Wie het weet moet zich 
direct melden.

In eigen land hebben we nog een toeslagenaffaire lopen. Toch 
van de zotte dat dit nog niet opgelost is. De problematiek van de 
vluchtelingen. Hoe is het mogelijk in dit land dat er mensen buiten 
moeten slapen. Schande. Ook hebben we grote problemen met het 
verkrijgen en werven van personeel. Kunnen we geen beter gebruik 

maken van de instroom van vluchtelingen, of zorgt  in deze de 
wetgeving voor teveel problemen?
De overheid mag wel een betere rol gaan spelen. Een tijd van pappen 
en nathouden is echt wel voorbij. Slagkracht is noodzakelijk, maar 
kunnen en mogen wij dat van deze regering verwachten?  M.a.w. 
onvoldoende bestuurlijke slagkracht en een ambtenarenapparaat 
van onvoldoende kwaliteit en toch veel macht?
Hoe is het met de lokale politiek? Zoals het er nu naar uitziet 
worden de lokale partijen weer genegeerd. Toch wel jammer dat 
mensen met een echt Delfts hart die kar niet mogen trekken.
Je mag wel stellen dat er van veel mensen op dit moment veel inzet 
wordt verwacht. Op dat gebied kan je wel een voorbeeld aan de 
strijdlust en onverzettelijkheid van de Oekraïners nemen.

Delftse Roeivereniging Proteus-Eretes bouwt een unieke roeiboot

De Delftse Studenten 
Roeivereniging Proteus-Eretes 
heeft afgelopen donderdag een 
unieke boot in gebruik genomen, 
welke zij zelf hebben gebouwd. 
Proteus-Eretes maakt, net 
als andere roeiverenigingen 
in Nederland, gebruik van 
carbon boten. Slechts een 
handvol bedrijven op de wereld 
produceren deze.

Iedere roeivereniging 
in Nederland heeft een 
materiaalcommissie die ervoor 
zorgt dat de vloot onderhouden 
wordt door zowel reparaties 
uit te voeren als regulier 
onderhoud te doen. Normaliter 
heeft deze materiaalcommissie 
ook een bootsman, iemand 
met een opleiding om boten te 
repareren. Proteus-Eretes heeft 
sinds 1988 een zelfstandige 
materieelcommissie, volledig 
bestaande uit studenten, die 
inmiddels zo goed boten kunnen 
repareren dat ze dat soms ook 
voor andere verenigingen doen. 
Tijdens de coronacrisis kon 
er niet veel geroeid worden, 
waardoor zij tijd hadden om alle 
nodige reparaties uit te voeren. 

Toen de gehele vloot van 100 
boten gerepareerd was, was het 

tijd voor een nieuw project. De 
grootste roeiboot die er is, is een 
boot voor 8 roeiers met een stuur 
(8+). Deze boot is te lang voor 
transport en is daarom deelbaar 
in 2 stukken, welke je aan elkaar 
schroeft. Door een bootstuk met 
2 extra zitplekken te bouwen die 
ertussen kan worden geschroefd 
ontstaat een 10+. Een bootstuk 
maak je niet zomaar; dit is 
dan ook nog nooit eerder zelf 
gebouwd.

Voor je een boot kunt bouwen, 
heb je een mal nodig om de boot 
in te maken. Een mal voor het 
tussenstuk bestond nog niet, 
dus ook deze is zelf gemaakt. 
Vervolgens is de boot laag voor 
laag opgebouwd in de mal uit 
verschillende composieten, 
zoals carbon en kevlar. Het 
hele tussenstuk is zo gebouwd 

dat het vrijwel identiek is aan 
andere boten in de vloot. Door 
het tussenstuk in de 8+ te zetten, 
ga je van een boot van bijna 17 
meter naar een boot van wel 20 
meter lang, een flink gevaarte 
dus. 

Afgelopen donderdag is de boot 
officieel gedoopt en heeft hij 
zijn eerste halen gemaakt onder 
toeziend oog van circa 300 leden. 
Hierbij werd de boot gestuurd 
door meervoudig Olympiër 
Peter Wiersum. Dit alles om de 
boot klaar te stomen voor de 
Ringvaart Regatta, een 100 km 
lange wedstrijd in Nederland. 

Hier zal een Proteus ploeg aan 
de start liggen om als eerste de 
Ringvaart in een 10+ te roeien. 
Hierna zal de boot in principe 
niet op wedstrijden worden 

gebruikt, omdat er geen andere 
verenigingen zijn met een 10+. 
Wel kan hij worden ingezet om 
de eerstejaars achten op te leiden 
door 2 ervaren roeiers bij hen in 
de boot te zetten. 

Dit is een uniek project, omdat 
zo’n bootstuk nog niet bestond 
en omdat het door studenten 
volledig zelf is gebouwd. Dit 
is niet het eerste bijzondere 
project dat op Proteus-Eretes 
wordt gebouwd, zo is ook ooit de 
allereerste kunststof boot door 
de oprichter zelf gebouwd. Het 
zal dan ook zeker niet het laatste 
zijn. Op het instagram account 
Saul_en_Salty is terug te vinden 
hoe het project van de 10+ 
verlopen is en ook wat zij nog 
verder van plan zijn. 
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Elke woensdag bij Pronk’s vis aan de Nassaulaan tegenover de COOP:

2x XL Kibbeling voor € 11,00

Afscheid nemen is niet fijn
Het zal zo’n twaalf jaar geleden zijn 
dat Wim Bloom zich bij ons meldde 
als redactielid.
Voor de vacature van secretaris, wel-
ke Wim tot heden met volledige over-
gave en naar volle tevredenheid heeft 
uitgevoerd. Wim heeft te kennen ge-
geven om per 1 juli a.s. met zijn werk-
zaamheden te stoppen wat wij zeer 
betreuren maar moeten accepteren.
Wij danken Wim dan ook voor zijn in-
zet en vertrouwen in de jaren dat hij 
met ons heeft samengewerkt. 
Wim, wij wensen jou nog vele ge-
zonde jaren toe met je hobby’s die je 
graag ten uitvoer brengt.

Je mede redactieleden Fred en Johan

Wij zijn ook weer blij om een opvolger 
voor Wim aan u voor te stellen.

Met heel veel moeite is het ons gelukt 
met behulp van derden om voor Wim 
een opvolger aan u voor te kunnen 
stellen.
Het betreft Saar, deze dame gaat van-
af 1 juli 2022 de taken van Wim over-
nemen en is net als Wim te bereiken 
via ons mailadres.
Uit de gesprekken met haar is geble-
ken dat zij erg enthousiast is om deze 
taak op zich te nemen. 
Wij als redactie heten haar dan ook 
van harte welkom in ons team.

Redactie

Delftse Klimaatmaten staan dit tuinseizoen klaar voor jou en je tuin!  
Delft, 4 mei 2022. We weten het alle-
maal, het gaat niet goed met het klimaat. 
Je wilt meer bijen in je tuin, maar je hebt 
de kennis niet. Je wil wel tegels uit je 
tuin halen, maar je bent daar fysiek niet 
toe in staat. En je wilt heus het regenwa-
ter opvangen, maar hoe moet dat?!   
De Klimaatmaat helpt jou om jouw tuin 
klimaatbestendig te maken. 

Klimaatmaten: advies, inspiratie en 
aanleg
Diverse vrijwilligers – onze klimaatma-
ten - helpen je met advies, informatie 
en inspiratie en bieden praktische hulp. 
Daarnaast organiseert De Klimaatmaat 
laagdrempelige acties om het jou zo mak-
kelijk mogelijk te maken aan de slag te 
gaan, zoals: 
Starterspakket: schaf eenvoudig een 
‘groen dak, regenton, plantenpakket’ aan  

Een plantenpakket om je tuin biodiver-
ser te krijgen en hitte tegen te gaan, een 
regenton voor het opvangen van regen-
water en een aantrekkelijk groen dak dat 
fijnstof bindt en regenwater buffert. 
Installatie/aanleg kun je zelf doen of 
uitbesteden aan De Klimaatmaat. Meer 
informatie: https://klimaatmaatdelft.nl/
starterspakketten/  
 
Tegel eruit, plant erin
Net als vorig jaar doet Delft weer mee 
met het NK-Tegelwippen en kun je tij-
dens verschillende actiedagen gratis te-
gels uit je voor- of achtertuin inleveren.   
Voorwaarde is dat je er groen voor terug 
plant. Om daar een start mee te maken, 
krijg je in ruil voor een tegel een plantje. 
Hulp nodig bij het ont-tegelen of afvoe-
ren van tegels? De Klimaatmaten staan 
voor je klaar!   

De eerstvolgende actie was op zondag 
5 juni. Meer informatie: https://kli-
maatmaatdelft.nl/wijkacties-tegel-er-
uit-plant-erin-2022/  
 
Win een tuin make-over 
Dit voorjaar is hét moment om jouw tuin 
of straat, samen met je buren, op te fleu-
ren. Wip niet alleen tegels maar denk 
groter! Tover je voor- en/of achtertuin, 
balkon en/of dak om tot een mega groe-
ne oase! Of fleur samen met je buren de 
straat op. Het is nu hét moment Stuur 
jouw groene droom in en wie weet win 
jij een tuin- of straat make-over t.w.v. 
maximaal 10.000,-! 
 
Meer informatie: https://klimaatmaat-
delft.nl/challenge-groene-droom-schrijf-
in-en-win/ 
  

Bereken jouw tuinscore en maak kans 
op een tuinplantenbon 
Wil je weten hoe goed jouw tuin nu 
scoort? Vul dan het klimaatlabel in en 
ontdek wat jij (nog meer) kunt doen om 
je tuin te vergroenen en daarmee zo in te 
richten dat het bestand is tegen klimaat-
verandering. Je maakt hiermee wekelijks 
kans op een tuinplantenbon twv €25! ht-
tps://klimaatmaatdelft.nl/jouw-klimaat-
label/  

www.klimaatmaatdelft.nl

Woonbron: Renovatie en verduurzamen
Woonbron gaat gelukkig de ruim 160 
sociale huurwoningen in de Wippolder 
renoveren en verduurzamen. De 100 
jaar oude woningen liggen tussen de 
Wippolderstraat, de Spiekmanstraat, de 
Nassaulaan, de Prins Mauritsstraat en 
de Van Oldenbarneveltstraat. Zo blijven 
deze huizen nog voor tientallen jaren 
“verduurzaamd” behouden. 
Sinds 2018 hebben de bewoners door 
middel van de Klankbordgroep over dit 
voornemen met Woonbron overlegd. Het 
eerste projectvoorstel van Woonbron 
kreeg een negatief advies van de 
Welstandscommissie in Delft. Maar het 
huidige plan is door meer dan 70% van 
de huurders goedgekeurd. Tijdens de ge-
hele renovatie kunnen Buurtbouwteams 
(bestaande uit max. 3 bewoners, de pro-
jectleider en de bewonersbegeleider) in 
contact zijn met de huurders, de aanne-
mer en Woonbron.

De plannen houden onder meer in dat 
het hele dak aan de buitenzijde wordt 
geïsoleerd en ook de daken van de uit-
bouwkeukens worden geïsoleerd. Overal 
komt dubbelglas. De oude dakkappellen 
worden deels vervangen en geïsoleerd. 
Ook worden de kruipruimtes van iso-
latiemateriaal voorzien. Al het nood-
zakelijke voeg- en schilderwerk wordt 
uitgevoerd. Verder worden de oude 
houten schuren vervangen door nieuwe. 

De daarbij behorende huurverhoging 
is meer dan passend. Ook de eigenaren 
van de koopwoningen, die hier en daar 
tussen de huurwoningen staan, kunnen 
meedoen aan deze renovatie.

Het is de bedoeling dat de verduurza-
ming van de woningen voor een veel be-
tere isolatie waarde van de huizen gaat 
zorgen. De woningen gaan van energiela-
bel G en F naar energielabel C. Hierdoor 
zullen de bewoners op energiekosten 
kunnen besparen. Dat is, gezien de als 
maar duurder wordende tijd, een plus-
puntje.

De werkzaamheden starten in juni 2022. 
Bij de uitvoering hiervan wordt rekening 
gehouden met de flora en fauna rondom 
de woningen met als gevolg dat de re-
novatie pas in 2024 voor de beide com-
plexen achter de rug zal zijn.

Jan Drese
200 extra bewoners in de wijk
In de media is bekendgemaakt dat na een 
periode van 12 jaar de gemeente Delft 
weer asielzoekers (via het COA) gaat 
huisvesten, voor een periode van vijf 
maanden. En de buurtbewoners zijn door 
de gemeente per brief geïnformeerd. De 
huisvesting zal zijn in flexibele woon-
units, met gemeenschappelijke voorzie-
ningen. 
Gemeente Delft is verantwoordelijk voor 
toezicht en handhaving van de openbare 
orde en veiligheid binnen de gemeente. 
De asielzoekers krijgen geen beperkin-
gen, d.w.z. zij mogen zich vrij bewegen 
in de gemeente. Ook zij moeten zich als 
ieder ander houden aan de wet en regels 
in de openbare ruimte. Daarbij hoort ook 
het respecteren van de privéruimten van 
derden. In verband met hun huisvesting 
zijn er huisregels opgesteld. Alles wat 
van belang is om zich aan de regels te 
houden wordt op papier gezet in de eigen 
taal van de asielzoekers en aan hen over-
handigd. 
Gemeente Delft doet dit mede door de 
druk van het COA. De TU was zo  be-

reidwillig  een stuk grond dat voorlopig 
nog niet in gebruik is, ter beschikking 
te stellen. Maar zoals het vaak gaat met 
“tijdelijk” zal dit wel langer gaan worden. 
Nu hopen we maar dat deze bereidwil-
ligheid door de toekomstige bewoners 
gewaardeerd gaat worden en dat er geen 
onenigheid komt en ook dat de omgeving 
geen hinder gaat ondervinden van deze 
tijdelijke bewoners. Helaas heb ik elders 
andere ervaringen opgedaan. 
In de media zijn foto’s geplaatst van de 
locaties, maar deze wijken van elkaar af.
Er worden plekken getoond rechts voor 
het gebouw van Exact en aan de rech-
terzijde van de busbaan achter de kern-
reactor, tussen de Heertjeslaan en de 
Uytenboogaartsingel, in het verlengde 
van de Schoemakerstraat. 

Tekst en foto’s: Johan van den Berg.

Spreekwoord

Bron: Ed van Eeden.

Het erf voor de pacht laten liggen

In vroegere tijden hadden boeren hun grond en 
boerderij vaak in pacht van een landheer, die zij 
jaarlijks een pachtsom moesten betalen. Een boer die 
zijn land ontvluchtte en met onbekende bestemming 
vertrok, liet daarmee zijn erf, het land en al het 
toebehoren, achter voor zijn pachtheer, en moest dus 
ergens anders opnieuw gaan beginnen.
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Update financiële stand en
begroting 2022

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

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

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

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

De redactie.

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

Voorziene kosten Bezit
Bankstand op 01-03-2022 € 8.324,72
Toezeggingen door sponsoren € 225,00
Te verwachten bankkosten: in 2021 € 60,00
Drukken krant + vormgeving € 6.639,00
Bezorgkosten 4 edities * € 200,00

€ 6.899,00 € 8.549,72
Verwacht voordelig saldo eind 2022 € 1.650,72

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

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

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

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

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

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

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

gesprek kan ontstaan.

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

zijn pensioenleeftijd heeft bereikt?

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

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

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

Het is alweer bijna een jaar geleden dat er in de wijkkrant een stuk stond vanuit een 
klein buurtje in de Wippolder over de enorme overlast van studenten en horeca. 
Bewoners hebben een dik dossier samengesteld en dat voorjaar 2021 overhandigd aan 
wethouder Schrederhof en de voorzitter van de commissie Sociaal Domein & Wonen de 
heer Valk.

Kern van het dossier was dat de enorme 
overlast niet alleen leidt tot stress, burn 
out, irritaties etc. maar ook tot vertrek 
van bewoners waarbij zij genoegen moe-
ten nemen met een lagere verkoopwaar-
de van hun huis. Maar ook dat het voor 
de dappere achterblijvers leidt tot een 
totaal verloren gaan van de sociale cohe-
sie 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 niet meer zo aantrekkelijk 
als zij zien dat een heel aantal panden 
ingenomen is door studenten van de ver-
schillende studentenverenigingen in de 
stad en de stoepen vol staan met barrel-
fietsen en er her en der afval ligt.

We hebben na het dossier en het in gang 
zetten van bezwaarprocedures wat suc-
cesjes kunnen boeken waaronder de ont-
ruiming van een illegaal verkamerd pand 
en een investeerder die zich gedwongen 
zag zijn net aangekochte pand weer te 
verkopen omdat hij geen woonvormings-
vergunning kreeg, met andere woorden 
hij mocht het pand niet ‘verkameren’.
Met het dossier is bij partijen  meer in-
zicht ontstaan en zijn handvatten ont-
wikkeld om woonoverlast beter aan te 
pakken. 

Zo is vorige zomer een nieuwe huisves-
tingsverordening van kracht geworden 

waardoor het niet meer mogelijk is voor 
investeerders om panden aan te kopen 
en te verkameren en daarnaast is het op-
splitsen van woningen, wat investeerders 
als mooi alternatief zagen, sterk beperkt 
doordat het aan allerlei regels moet vol-
doen. Op gemeentelijk niveau zijn par-
tijen als de TU, DUWO, burgemeester 
en wethouder, politie en andere partijen 
met elkaar in gesprek in een taskforce 
maar als buurtbewoners hebben we daar 
nog niet direct iets aan.

Allemaal mooi deze ontwikkelingen 
maar als een pand al verkamerd is, liggen 
er zogenaamde verworven rechten op 
en daar is niet zo maar wat aan te doen. 
Regelmatig staan bewoners en studen-
ten daardoor tegenover elkaar en dat is 
niet fijn. En dan komt al snel de vraag op 
naar wat we zelf kunnen doen om op een 
andere manier samen te wonen in onze 
buurt.

Daarom is er in dit buurtje in de 
Wippolder een bijeenkomst  georgani-
seerd op initiatief van enkele bewoners 
en in samenwerking met de gemeente. 
Het gaat vooral om de straten Prins 
Mauritsstraat, Frederik Hendrikstraat 
en Simonsstraat.

De bijeenkomst was een pilot om op een 
andere manier met elkaar het gesprek 
aan te gaan over hoe je beter met elkaar 
kunt samenwonen in de buurt.  Als deze 

aanpak tot succes leidt, kan het ook in 
andere buurtjes georganiseerd worden.

Voor het gesprek in klein comité is een 
aantal mensen persoonlijk uitgenodigd. 
De studenten zijn benaderd via de stu-
dentenverenigingen. Het aantal studen-
ten en bestuursleden van studentenver-
enigingen dat de uitnodiging aannam, 
was boven verwachting.  Daaruit bleek 
ook van studentenkant de betrokken-
heid bij de overlastproblemen.
Naast een klein aantal al eerder actieve 
bewoners en de studenten waren ook de 
gemeente zowel ambtelijk als bestuurlijk, 
DUWO, de TU, de studentenambtenaar, 
wijkagent en Belangenvereniging TU 
Noord vertegenwoordigd.

De bijeenkomst vond plaats in de 
Cornelis Musius, de onlangs duurzaam  
verbouwde basisschool met een eigen vi-
sie op de buurt. Er is op een positieve en 
open manier met elkaar gesproken aan 
de hand van stellingen. Inzichten werden 
gedeeld en met name bij de studenten 
hadden de verhalen van twee bewoners 
een flinke impact: ‘ik wist niet dat het zo 
erg was’.
Er klinkt moedeloosheid uit sommige 
verhalen maar ook: ‘We zouden hier niet 
zitten als we geen oplossing willen. We 
wonen toch in dezelfde straat. Hopelijk 
geven we het niet op’!

Na een intensieve avond is er een aantal 
suggesties naar voren gekomen waarbij 
verschillende betrokken partijen een rol 
kunnen spelen.
Helaas komt de vervolgavond waar we de 
suggesties en initiatieven gaan uitwer-

ken net te laat voor deze wijkkrant. We 
hopen u daar na de zomer meer over te 
kunnen vertellen.
Wat we wel kunnen aangeven hier is dat 
melden van overlast ongelooflijk belang-
rijk blijft. Er is inmiddels een handig 
kaartje in de maak waar precies op staat 
hoe en waar je kunt melden.  
Maar voor nu alvast: mensen die overlast 
ervaren tussen 22 uur en 7 uur als het 
rustig hoort te zijn; altijd melden!

U kunt bij de gemeente melden via 
https://www.delft.nl/wonen/wo-
nen-delft/klachten-over-wonen/woon-
overlast-melden 
Daarbij heeft u uw DigiD nodig. U kunt 
anders ook de volgende dag naar de ge-
meente bellen.

Ook bij de politie kunt u overlast melden 
via 0900 8844. Melden bij de politie is 
een goede optie omdat zij direct actie 
kunnen ondernemen. Bovendien wor-
den alle meldingen bij de politie geregis-
treerd zodat er een dossier opgebouwd 
kan worden. 

Ervaart u overlast? Altijd melden!
Tijdens de buurtbijeenkomst was plat-
form Delta, een onafhankelijk onder-
zoeksplatform, aanwezig. Zij hebben een 
sfeerimpressie gemaakt van de bijeen-
komst. Via https://www.delta.tudelft.nl/
article/impact-van-overlast-ik-wist-niet-
dat-het-zo-erg-was  is het artikel terug 
te lezen.

Tot in de volgende wijkkrant.

Marie-José Hijnekamp

Samenleven in de Wippolder
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In de 3e klas kreeg ik Mr. Lot als 
onderwijzer, een hardhandig heer, 
die er geen been in zag om met een 

platte liniaal een paar mooie striemen 
te hengsten in je hand, die je eerst 
op je lessenaar moest leggen. Onze 
hoofdonderwijzer was de heer Baars, die 
eeuwig zijn bril kwijt  was, maar die altijd 
op zijn voorhoofd was en die doorlopend 
in zijn vestzak graaide naar dropjes.
Toen ik in deze klas zat, ging voor het 
eerst een sprekende film “Sonny Boy”. Op 
de affiche stond
 “Eerste sprekende, zingende en 
musiceerde film”. Deze draaide in de 
Delfia aan de Binnenwatersloot. Daar 
woonde toen de kruidenier Van der 
Bergen. De brug voor de bioscoop was in 
aanbouw.

Het Westerkwartier was van hieruit 
bereikbaar via een brug en overweg, er 
was toen nog geen voetgangerstunnel. 

Vóór de Havenstraat linksaf, weer een 
brug over, die van de Buitenwatersloot. 
Rechtsaf naar Den Hoorn en rechtuit 
naar de Coenderstraat en “Van Gend en 
Loos”. Er was toen een Kolk waar een 
spoorlijn naar toe lag voor kolenwagons 
die daar gelost werden in wagens en 
schuiten. Het eind van de Hugo de 
Grootstraat was bij de tuin van Wees. De 
kerk in de Hugo de Grootstraat was in 
aanbouw. Vanuit het schoolraam keek 
je naar Den Haag. Het Westerkwartier 
eindigde bij de R.K. kerk; Pootstraat 
en Bleyswijkstraat waren met een hek 
afgesloten evenals de Hoornsestraat. De 
Buitenwatersloot eindigde bij Siberië, 
veel verder lagen de witte huizen.

Zo was de situatie toen ik op de lagere 
school was. Spoorwegovergangen bij 
Delft waren: Abwoudseweg, Parallelweg, 
Binnenwatersloot, Schoolstraat en in 
het park, Agnetapark wel te verstaan. De 
weg liep over een fabrieksterrein naar de 
Lepelbrug, toen nog een houten brug.
De stoomtram uit Den Haag had zijn 
halte bij de Rotterdampoort tegenover 
“Luxor”, nu “Studio D”. Van daaruit 

ging het naar Oude Delft, Noordeinde, 
Kalverbos, voor de Lepelbrug rechtuit 
waar 100 meter verder een draaibrug 
over de Provinciale Vaart lag. Linksaf 
langs “De  Hut” en Reineveld naar de 
Haagweg. De Brasserskade was toen 
alleen bereikbaar vanaf de Haagweg, 
langs Reineveld en “De Hut”. Terug 
gaande naar de stad kon je ook via de 
Oostsingel, langs “Joris”. De weg naar de 
plas was er al, maar nog geen zwembad. 
Alle straten aan de Oostsingel liepen 
dood, alleen de Joh. Paulineslaan die 
liep door naar Groene Kruis. Na het vrije 
land kon je naar de Noordeindseweg en 
Delfgauw, een geliefkoosde wandeling in 
de zomer.

Verder had je de Poortlandlaan met een 
bocht langs de politiepost, langs de TH 
tot aan Rotterdamseweg en zo naar 
Rotterdam. Naast de toren van de TH 
lag een groot terrein braak met 2 grote 
bouwputten, die niet afgemaakt waren. 
Er stond een grote schutting omheen. 
De toegang was streng verboden, maar 
toch werd er zomers in gezwommen. 
De gevaren waren er groot, omdat 

Momenten uit de
geschiedenis van
Hette le Duc

Deel 3
Naar Delft

Verdwenen straatnaam 

In het artikel “Momenten uit de ge-
schiedenis van Hette le Duc” staat dat 
de Joh. Paulineslaan een zijstraat was 
van de Oostsingel. 
Bij raadplegen van de archieven bij het 
Stadsarchief blijkt het hier te gaan om 
de Johanna Paulinastraat.
Over deze straat staat verder ver-
meld dat deze omstreeks 1891 is 

aangelegd door timmerman Leendert 
van den Berg, naast zijn huis aan de 
Oostsingel. Hij noemde de straat naar 
zijn kort tevoren overleden moeder 
Johanna Paulina Werlingshof (Delft,  
1822-1890). 
Op de plattegrond ziet u een deel van 
Delft, maar vooral het deel Oostsingel 
met de bedoelde zijstraat tegenover de 

Vlamingstraat. 
De bedoelde straat lag rechts van de 
Koepoortbrug, welke in die tijd tegen-
over de Vlamingstraat lag. In 1938 is 
de bedoelde straat in naam veranderd 
naar de Koepoortstraat. 

Tekst en foto: Johan van den Berg met 
behulp van het Stadsarchief Delft.

Ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord 
Schieoevers Noord in de toekomst 
Schieoevers Noord is een uniek gebied in Delft met een industrieel karakter. In 
dit gebied gaan straks werken en wonen, leren en maken, denken en doen samen. 
Het wordt een levendig, gemengd stedelijk gebied. Er is ruimte voor de kennisin-
tensieve en innovatieve maakindustrie: MaakStad aan de Schie. Het wordt een 
plek waar duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingen elkaar ontmoeten. 

Kabeldistrict en Nieuwe Haven 
De verandering van Schieoevers 
Noord begint met de bouw van het 
Kabeldistrict aan de ene kant van de 
Schie. Aan de andere kant van de Schie 
komt de Nieuwe Haven. Er komen ruim 
3900 woningen. Ook krijgen zo’n 1250 
mensen een plek om te werken.

Participatietraject
Het participatietraject Schieoevers 
Noord vond plaats van 13 januari tot 
12 februari 2021. De gemeente Delft 
en de ontwikkelaars van Kabeldistrict 
en Nieuwe Haven hebben dit georgani-
seerd. Delftse inwoners, ondernemers, 
belanghebbenden en belangstellenden 
hebben meegedacht over de toekomst 
van Schieoevers Noord. De participatie 
vond plaats op basis van het Ruimtelijk 
kwaliteitskader (RKK) en de plannen 

voor Kabeldistrict en Nieuwe Haven. De 
ideeën en reacties zijn gebruikt om de 
plannen en het Ruimtelijk kwaliteits-
kader te verbeteren. De gemeenteraad 
heeft in 2021 het Ruimtelijk kwali-
teitskader vastgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan Schieoevers Noord 
(Kabeldistrict en Nieuwe Haven) is hier-
op gebaseerd.

Ontwerpbestemmingsplan 
Schieoevers Noord (Kabeldistrict en 
Nieuwe Haven
Het ontwerpbestemmingsplan is van 8 
maart t/m 18 april digitaal in te zien. 
Het ligt ook ter inzage op het stadskan-
toor aan het Stationsplein. Tijdens deze 
periode kunt u een zienswijze indie-
nen. Via deze link https://www.delft.
nl/wonen/bestemmingsplannen/plan-
nen-ter-inzage/bestemmingsplan-schie-

oevers-noord-kabeldistrict-en kunt u 
de publicatietekst bekijken. U vindt 
informatie over de stukken en de moge-
lijkheden om ze in te zien. Ook vindt u 
er meer informatie over de manier van 
indiening van uw zienswijze.

Inloopavond
Op dinsdag 22 maart 2022 tussen 18:30 
uur en 21:00 uur was er een formele 
inloopavond, georganiseerd door ge-
meente Delft, over het ontwerpbestem-
mingsplan Schieoevers Noord in het 
Stadskantoor (Stationsplein 1). 
   >>Ontwerpbestemmingsplan 
Schieoevers Noord ter inzage    
https://www.delft.nl/wonen/bestem-
mingsplannen/plannen-ter-inzage/be-
stemmingsplan-schieoevers-noord-ka-
beldistrict-en

College over Schieoevers 
Afgelopen jaren zijn diverse mijl-
palen bereikt in de ontwikkeling 
van Schieoevers Noord. Van het 
Ontwikkelplan tot een Milieu Effect 
Rapportage. Van een ruimtelijk kwali-
teitskader en herhaalde samenwerking 

met partners in het gebied tot parti-
cipatietrajecten. Ontwikkelingen als 
Kabeldistrict en Nieuwe Haven krijgen 
vorm. Onlangs is station Delft Campus 
in gebruik genomen. Het is het eerste 
energieneutrale station van Nederland. 
De leden van het college zijn de afge-
lopen collegeperiode nauw betrokken 
geweest bij de gebiedsontwikkeling 
Schieoevers. Vanuit hun eigen porte-
feuille blikken zij terug op de afgelopen 
jaren en vooruit op de komende periode.

‘Het beste voor Delft – prima basis 
voor samenwerking’
Gebiedswethouder Stephan Brandligt 
blikt terug op de afgelopen jaren. Wat 
vormde de basis voor het gezamenlijke 
succes? “Ik heb ervaren dat het heel be-
langrijk is om de partners waarmee je 
samenwerkt niet te verrassen. En om 
transparant te zijn in je afwegingen. Ik 
heb er ook op durven vertrouwen dat ie-
dereen vanuit zijn eigen positie het beste 
wil voor Delft. Dat vormt de basis.
Die basis blijft, ook als je het niet met 
elkaar eens bent. Het gaf me vertrouwen 
dat we zouden slagen!”

Actie bij Cafetaria de Jongens Fred. Hendrikstraat 1: in de maand juni en juli
4 patat met 3 snacks naar keuze uit: frikadel, kroket of kaassoufflé voor € 13,50
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onder water de palen voor het bouwen 
stonden. Naast de schutting lagen de 
“Kleibergen” waar we graag speelden, 
behalve als het geregend had. Ik 
herinner mij een voorval dat direct met 
de “Kleibergen” te maken had. Het had 
op een zondagmorgen geregend. Tegen 
de middag zei Moeder: “Jullie moesten 
met z’n drieën wat gaan wandelen”, 
want het zonnetje scheen toen. Ik stelde 
voor naar het Rijswijkse bos te gaan, 
maar dat mocht  niet, dat was te ver. We 
zouden naar het Agnetapark wandelen 
en dan door de stad terug.

Maar eenmaal buiten stelde mijn broer 
voor om naar de kleibergen te gaan.

Kleibergen
We zouden er niet op gaan, alleen op het 
zandplekje vlak bij de villa aan de weg. 
Maar ja!… de jongste ging toch …. met 
rampzalige gevolgen. Als grote broer 
achter hem aan om hem te  halen, het 

laat zich horen wat geschiedde!

De kleine gleed uit, de 2 broers wilden 
hem pakken. Resultaat: 3 vieze met 
klei besmeurde natte kinderen. Om 
de zaak te verdoezelen gingen de 
kleren uit en werden deze in een plas 
uitgespoeld en te drogen gelegd. Het 
duurde tot bij zevenen  eer wij de kleren 
weer aan konden  trekken. De hele 
Crommelinlaan was op zoek naar de 
3 wandelaars. Heer Bosman vond ons  
net toen wij aanstalten maakten om 
weer naar huis te gaan. Bosman nam de 
jongste voor op  z’n fiets en reed naar 
huis om te zeggen dat wij in aantocht 
waren. Het werd geen intocht, maar een 
pijnlijke afgang. Als oudste moest ik 
voor straf zonder eten naar bed.

Zo vergleed de tijd in “de Laan” zonder 
veel gebeurtenissen totdat ik op een 
morgen om 11 uur uit school kwam en 
al onze huisraad op straat zag staan, 

overdekt met een zeil. Mijn huilende 
moeder ernaast en veel bekijks van 
de buurt. En op een afstandje, de 
man die dit op  zijn geweten had, de 
huisjesmelker Bierhuizen. Oorzaak van 
dit alles de armoe, dus geen geld voor 
huur.

Daar stonden onze ouders met hun 6 
kinderen, het heeft zo’n indruk op mij 
gemaakt, dat ik me dit na 
ongeveer 45 jaar nog levendig 
herinner. Gelukkig bezaten 
mijn ouders goede vrienden. 
Bij heer Mussert op een hofje 
in de Westerstraat kregen 
wij onderdak, maar er bleek 
geen plaats te zijn voor zes 
kinderen. Meester v.d. Bos 
bood aan om mijn zus An in 
huis te nemen en heer v.d. 
Engel wilde mij wel bij zich 
nemen. Voor ons die in armoe 
geleefd hadden een gouden 

tijd. Maar allerminst voor mijn ouders 
die door leugens hun orgel ook nog kwijt 
waren. Firma Raas zou het orgel opslaan 
tot er een woning was. We hebben het  
nooit terug gezien.

Bij Tandartspraktijk Wippolder op bezoek 

Wortelkanaal behandeling

Wat is die gevreesde wortelkanaalbehandeling nou eigenlijk?
Je hebt vast wel eens gehoord van een wortelkanaalbehandeling terwijl je deze zelf 
niet eens nodig hebt gehad. Er doen namelijk een hoop spookverhalen de ronde 
over deze behandeling. Het zou, als we de verhalen moeten geloven, vooral ver-
schrikkelijk veel pijn doen. Nou, dan kunnen we je geruststellen! De wortelkanaal-
behandeling zelf valt reuze mee en je zult blij zijn dat je na de behandeling van de 
ontstekingspijn af bent. De ontsteking die vooraf gaat aan de behandeling is na-
melijk een stuk vervelender.

Waarom moet er een wortelkanaalbehandeling gedaan worden?
Een van de voornaamste redenen om een wortelkanaalbehandeling uit te voeren is 
kiespijn. Er is een onsteking ontstaan in het levende deel van de kies (pulpa) en de 
kies moet dan behandeld worden. De tandarts haalt de zenuw(en) uit de kies waar-
door je geen pijn meer hebt en de ontsteking verdwijnt. Als je de ontsteking alleen 
behandelt met antibiotica zal de ontsteking wel verminderen en zal de pijn tijdelijk 
weggaan, maar zonder wortelkanaalbehandeling zal de pijn na een paar weken te-
rugkomen.

Wat doen we precies?
We beginnen altijd met het verdoven van de tand of kies. Als het element (zo noe-
men we een tand of kies) goed verdoofd is maken we een kleine opening. Bij een 
kies is dat op het kauwvlak en bij een voortand maken we de opening aan de ach-
terkant van de tand. Zodra we de pulpakamer (binnenste deel) van het element 
geopend hebben, kunnen we zien waar de openingen van de wortelkanalen zitten. 
Omdat het element verdoofd is, kunnen we met hele dunne vijltjes de zenuw(en) 
uit de kies halen. We zorgen ervoor dat alle kanalen van binnen goed worden 
schoongemaakt en om bacteriën te doden spoelen we de kanalen met een verdun-
de chloor-oplossing. In bijna alle gevallen wordt er hierna een tijdelijke vulling in 
het element geplaatst en een nieuwe afspraak gemaakt.

Na ongeveer 2 weken halen we de tijdelijke vulling weg en ronden we de behande-
ling af. We zullen de kanalen nog wat verder schoonmaken en weer spoelen met 
de chloor-oplossing. Als de kanalen helemaal schoon zijn vullen we de kanalen 
met een speciaal cement en kleine rubberen stiftjes en wordt het element dicht 
gemaakt met een definitieve witte vulling waar je niets van zult zien! Je gaat naar 
huis met een gerepareerde kies, zonder pijn.

Natuurlijk zijn er nog veel meer 
dingen te vertellen over de wor-
telkanaalbehandeling, maar ho-
pelijk is de behandeling nu min-
der spannend!

Als je meer informatie wilt 
over behandelingen of als je 
een afspraak wilt maken bij 
onze praktijk, neem dan gerust 
contact met ons op via tele-
foonnummer 015-2619176.

Fysiotherapie Delft Oost

Botontkalking bij het ouder worden
Graag geven wij jullie wat informatie over osteoporose, ofwel botontkalking:
Ook bot is levend weefsel. Er worden in botweefsel continue cellen aangemaakt 
en afgebroken. 

Vanaf de geboorte tot aan de jong volwassen leeftijd neemt de botdichtheid toe. 
Botdichtheid is een maat voor de hoeveelheid kalkzouten in het bot. Het kalkge-
halte is van belang voor de stevigheid van het bot. Tussen het 25e en 35e levensjaar 
bereikt iemand zijn maximale botdichtheid. Daarna neemt de botdichtheid gelei-
delijk af. Bij vrouwen neemt de botdichtheid de eerste 5-10 jaar na de menopauze 
relatief gezien meer af door het wegvallen van oestrogenen (een vrouwelijk hor-
moon). Zowel mannen als vrouwen verliezen bij het ouder worden botmassa. En 
hoe minder botmassa hoe brozer en dus kwetsbaarder het bot wordt.

Deze afname van de hoeveelheid kalkzouten vindt plaats in alle botten. Ook de  
wervels in de wervelkolom worden zwakker. Breuken in wervels, zijn vaak inzak-
kingen ontstaan door het dragen van het lichaamsgewicht. De afname van  het 
kalkgehalte kan zo ernstig zijn, dat er spontaan breuken kunnen ontstaan.

Om de kwaliteit van het bot zo optimaal mogelijk te houden is het belangrijk dat 
het bot prikkels krijgt voor de aanmaak van botcellen. Ook is het belangrijk dat 
er voldoende bouwstoffen, zoals calcium, aanwezig zijn. Een gezond eetpatroon 
dat voldoende calcium bevat, o.a. zuivelproducten, noten en groenten/peulvruch-
ten, is dus van belang.  Vitamine D is belangrijk, dit zorgt ervoor dat calcium 
opgenomen kan worden in de botcellen. Vitamine D maakt het lichaam aan na 
blootstelling uit zonlicht en zit ook bijvoorbeeld in vette vis. 

Om het risico van osteoporose zo klein mogelijk te houden is het belangrijk dat 
je beweegt, met voldoende belasting op de botten.  Je kunt een stevige wandeling 
maken, trap lopen, wandelen met een klein rugzakje of springen. Realiseer je wel 
dat je jouw bewegingen ( of oefeningen) dagelijks moet doen en niet slechts één 
keer per week.

Oefeningen die het bot stimuleren tot aanmaak van botcellen moeten een hoge 
intensiteit hebben. Dat betekent dat je best moe mag worden van het oefenen.
En tenslotte: vallen doe je niet voor je plezier. Iemand met osteoporose heeft een 
extra grote kans om bij een val  iets te breken, met alle gevolgen van dien. Een 
osteoporotisch bot geneest bovendien minder goed van breuken dan een gezond 
bot. Het is daarom van belang om je evenwicht en gevoel voor balans aan de 
praat te houden. Ga bijvoorbeeld iedere dag bij het tandenpoetsen een minuutje 
afwisselend op het ene en het andere been staan. Zo vergroot je je vaardigheid 
om het evenwicht te bewaren en verklein je de kans op valpartijen.

Over het algemeen is het van belang dat je in beweging blijft en niet op de stoel 
stil gaat zitten. 
Wil je toch wat gerichter oefenen of informatie over os-
teoporose of andere zaken die met bewegen te maken 
hebben kun je altijd bij ons terecht. 

Met vriendelijke groet van het team van 
FYSIOTHERAPIE DELFT OOST.
Nassaulaan 177 , tel: 015-2620952
e-mail: info@fysiotherapiedelftoost.nl
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Delfgauwseweg
Foto A laat u zien: de brug 
voor voetgangers en fietsers 
tegenover de Simonstraat, 
die verbinding geeft met 
de Poortweg. Deze bleek na 
inspectie van zeer slechte 
kwaliteit te zijn, en werd dan 
ook onmiddellijk afgesloten.

Vrij snel is de brug 
onderhanden genomen en 
vervangen door een gelijk 
model, zoals te zien is op foto 
AA. 

Hoek Kloosterkade en de 
Keurenaerstraat
Uit foto B blijkt dat de 
nieuwbouw is afgerond. Alle 
woningen zijn nu bewoond 
en het geheel is nu onderdeel 
geworden van de wijk.

Mijnbouwstraat 
120 (voormalig TU-
Mijnbouwkunde)
Foto’s C en D tonen de 
voorbereidingen voor de 
grootscheepse verbouwing van 
het gebouw. Science Centre en 
o.a. Repair Café hebben het 
gebouw verlaten. Het gebouw 
is door de TU verkocht tegen 
de marktwaarde en is nu 

van Ingenieursbureau Royal 
HaskoningDHV.  Zoals u ziet 
is om het gebouw heen een 
hekwerk geplaatst met houten 
lambrisering, opgevrolijkt met 
plantenbakken. Er zijn grootse 

plannen die het gebouw weer 
geschikt maken voor deze tijd 
en zorgen dat veel werknemers 
hier terecht kunnen. 

Schoemakerstraat hoek 
Stieltjesweg en Van 
Embdenstraat
Op de foto’s E t/m H is 
te zien dat deze kruising 
wordt omgebouwd naar een 
verkeersrotonde.
In de wijkkrant van december 
2021 heeft al een plattegrond 
gestaan van hoe de rotonde 
eruit komt te zien.

Van Mourik Broekmanweg 
(TU-wijk)
Foto I toont u de verdere 
afronding van de bouw aan 
het “Echo” gebouw. Het 
gebouw omvat 8.300 m2 
vloeroppervlak, inclusief 
uitbreiding voor Wiskunde en 
Informatica.

In totaal komen er 1700 
onderwijsplekken (waarvan 
360 studieplekken), zeven 
onderwijszalen en horeca. De 
opening zal al zijn gebeurd of 
zal binnenkort gaan gebeuren.

Schoemakerplantage
De foto’s J en K laten u het 
laatste open deel van de 
Schoemakerplantage zien, 
waar nu weer de bouw wordt 
voortgezet. Foto L toont u de 
verdere sloop van de laboratoria 

en bedrijfsgebouwen van TNO 
en van de loodsen die daar 
waren, om plaats te maken 
voor de verdere woningbouw. 
Foto M laat u het laatste open 
deel vanaf de andere kant zien. 

Op foto N ziet u de kruisingen 
van de Van der Burghweg 
met de Schoemakerstraat 
en met de Van Mourik 
Broekmanweg. Deze plek 
heeft lang open gelegen 
i.v.m. grondwerkzaamheden 
en is nu heringericht voor 
alle weggebruikers. Foto O 
toont u de echt aanwezige 
druivenplantage in de wijk.

Molengraafsingel 
(Technopolis)
Op foto PP is de verdere afbouw 
van het gebouw van Yes en 
NEXT te zien. Het gebouw is nu 
al in gebruik en de afbouw is 
dus ook zo goed als afgerond.

Heertjeslaan Thijsseweg 
(Technopolis)
De foto’s P, Q en R tonen de 

voorzijde van de nieuwbouw 
van het leerbedrijf en sociaal 
cateraar “Firma van Buiten”, die 
inmiddels al is verhuisd vanaf 
de Jacoba van Beierenlaan.
De locatie hier aan de 
Heertjeslaan is inmiddels in 

gebruik genomen, maar de 
officiële opening moet nog 
komen. Uit gesprekken aldaar 
blijkt dat er wat vertraging is, 
vanwege het nog optimaliseren 
van de akoestiek. Maar de 
eerste klanten zijn daar al 
waargenomen.

Delftzicht 
De foto’s S t/m X zijn genomen 
in het gebied, ingesloten tussen 

het Zuideinde, Westlandseweg, 
Papsouwselaan, Mercuriusweg, 
Mercuriuspad, Deltaweg en 
Abtswoudseweg. De foto’s 
tonen  de bouwactiviteiten 
in dat gebied. Er worden in 
rap tempo heel veel huizen 
gebouwd. Er “lijkt wel geen eind 
aan te komen”. 
Foto S en T: voormalig terrein 
van Haring op de hoek van 
de Abtswoudseweg en de 
Engelsestraat. Foto U: de 
bouwactiviteiten aan de 
Mercuriusweg. Foto V: de 
bouw langs de Nieuwe Gracht. 

Foto W: de bouw nabij de 
Röntgenweg. Foto X: de nieuwe 
“muur aan huizen” welke bij de 
Industriestraat wordt gebouwd.

Cornelis Trompstraat
De foto’s Y en Z laten u zien 
dat de straat volledig overhoop 
ligt. De reden is dat deze straat 
geheel wordt voorzien van 
nieuwe riolering, waarna de 
bestrating weer netjes op orde 
wordt gebracht.

(Ver-)Bouwberichten
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Tekst en foto's: Johan van den Berg

I

J

G

H

K

O

P

N

PP



wijkkrantwippolder@gmail.comPagina 7

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

Nieuwsbrief 
Belangenvereniging TU Noord 

Ontwikkelingen in de buurt

Dit keer een overzicht van activiteiten 
en ontwikkelingen in de buurt. 
De Belangenvereniging TU Noord 
heeft inmiddels veel actieve leden 
uit allerlei delen van de wijk. Na 
lange tijd van online vergaderingen 
komen we inmiddels weer ‘live’ 
bij elkaar, sinds kort in een mooie 
ruimte in de Immanuelkerk 
aan de Schoemakerstraat. De 
belangenvereniging zelf vernieuwt ook 
met nieuwe (kandidaat) bestuursleden 
en een aanpassing van de statuten 
waardoor het werkgebied is gewijzigd 
van de buurt TU Noord in de wijk 
Wippolder. Deze aanpassing sluit aan bij 
de gegroeide praktijk.

Een nieuwe lente een nieuw geluid?
In de aanloop naar de raadsverkiezingen 
hebben we alle partijen aangeschreven 
met een aantal stellingen over 
de buurt. Alle partijen hebben de 
enquête ingevuld en de verrassende 
uitkomst is dat de meeste partijen 
veel ‘buurtvriendelijke’ ambities 
onderschrijven. In woonbuurten kan 
de snelheid voor auto’s omlaag naar 
30 km per uur binnen de komende 
vijf jaar. Ook goed nieuws is dat alle 
partijen de hoeveelheid groen per 
inwoner in Delft tenminste gelijk willen 
houden. Ook zijn er goede voornemens 
om bij bouwplannen omwonenden 
aantoonbaar beter te betrekken, ook 
bijvoorbeeld bij een herinrichting van 
de straat. Door de sterke groei van het 
aantal kamerbewoners zijn er steeds 
meer plekken met overlast, bijvoorbeeld 
door rondslingerende fietsen of 
zwerfvuil. Ook hier willen partijen 
verbeteringen zien. Een ander punt waar 
vrijwel alle partijen achter staan is het 
verbeteren van de speelmogelijkheden 
voor kinderen. Een aantal partijen heeft 
in aanloop naar de verkiezingen de 
moeite genomen om buurten waaronder 
de Wippolder te bezoeken. De volledige 
resultaten van de enquête zijn te vinden 
op onze website www.tunoord.nl. 

Burgemeester ziet verkamering
Met burgemeester Marja van 
Bijsterveldt, wethouder Wonen Karin 
Schrederhof en onder andere de 
wijkagent hebben wij een rondgang door 
de buurt gemaakt en laten zien wat in 
een aantal straten, zoals rondom de 
Simonsstraat en Fred. Hendrikstraat, 
de gevolgen zijn van de doorgeschoten 
verkamering. Ons tienpuntenplan om 
woonoverlast tegen te gaan hebben we 
toegelicht; in een vorige wijkkrant en 
op onze website staat dit plan. Voor 
enkele panden hebben we met succes 
een procedure gevoerd om verkamering 
tegen te gaan.

De gemeente heeft nieuwe verkamering 
gestopt en wil hopelijk binnenkort de 
zelfbewoningsplicht invoeren. Dit helpt 
echter niet om overlast in bestaande 
‘hotspots’ zoals de Simonsstraat aan te 
pakken. Daarvoor is een andere aanpak 
nodig. De gemeente werkt met de TUD 
en studentenverenigingen aan een 
plan om de relatie tussen studenten en 
bewoners te verbeteren. Wij vragen om 
meer actie maar moeten zelf ook iets 
doen. 

Allereerst is het belangrijk dat overlast 
altijd gemeld wordt bij de politie en/
of via de website van de gemeente. 
Zonder meldingen zegt de gemeente 
niets te kunnen doen. Van de kant 
van de gemeente zien we graag een 
flyer met uitleg waar overlast gemeld 
kan worden. Daarnaast willen we een 
officiële gemeentebrief die alle bewoners 
aan het begin van elk studiejaar uitlegt 
dat het na 22 uur gewoon stil moet zijn 
in een woonbuurt, dan kunnen buren 
elkaar daarop aanspreken. Ook nieuwe 
kamerbewoners moeten geïnformeerd 
worden. Twee jaar geleden hielp dat, 
maar sindsdien wonen er weer andere 
studenten. 

Groei aantal studenten vraagt om 
nieuw beleid
Het aantal studenten blijft toenemen en 

dat geldt ook voor de druk op de Delftse 
woningmarkt. Niet alleen studenten 
hebben het moeilijk; jonge Delftse 
starters komen nauwelijks nog aan bod. 
Onlangs concludeerde een onderzoek 
van de Landelijke Studentenvakbond 
(LSVb) dat Delft de slechtste 
kamerstad is voor studenten. De beste 
studentenstad blijkt dan Wageningen 
te zijn, een gemeente met de strengste 
verkameringsregels van Nederland, 
waar slechts vijf procent van de huizen 
in één straat studentenkamers mag 
verhuren! Wageningen heeft ook een 
voorrangsregeling ingesteld: studenten 
die op meer dan 130 kilometer van de 
universiteit wonen krijgen bij Idealis 
(zusje van Duwo aldaar) voorrang op een 
kamer. Studenten die dichterbij wonen 
moeten vaker pendelen, maar vinden 
meestal toch binnen afzienbare tijd een 
kamer. Misschien interessant om eens in 
Delft te overwegen? 

Schoemakerplantage
Zoals te zien is wordt op de 
Schoemakerstraat een rotonde 
aangelegd voor een betere ontsluiting 
van de Schoemakerplantage; 
bewoners waren betrokken bij 
de planvorming hierover. Op het 
vroegere donkergroene TNO-
gebouw wil eigenaar Camelot extra 
verdiepingen bouwen. De gemeente 
is nog niet direct akkoord met het 
plan en ook bewoners hebben nog 
wensen, bijvoorbeeld over extra 
groen. 

Schieoevers Noord, 
Kabeldistrict, Nieuwe Haven,  
aardwarmte, Panjo-plan
Het plan voor Schieoevers Noord is 
in ontwerp gereed. Langs de oevers 
van de Schie moeten duizenden 
woningen komen, deels in hoge 
woontorens in het Kabeldistrict. 
Op verzoek van de gemeente Delft 
is een wettelijke regeling gemaakt 
om toch te kunnen bouwen in een 
omgeving met te veel geluid van 

verkeer en industrie. Veel hoogbouw 
in een lawaaiige omgeving met weinig 
groen vinden wij geen goed plan. 
Om die reden hebben we, samen met 
de Buurtvereniging Delftzicht, een 
zienswijze ingediend.

Een beter deelplan vormt Nieuwe Haven 
waar de menselijke maat meer zichtbaar 
is in het ontwerp. In alle plannen 
willen we meer aandacht voor de grote 
hoeveelheid autoverkeer naar en van 
Schieoevers door onze woonbuurten. Wij 
pleiten daarom voor minder woningen in 
hoogbouw en voor een meer geleidelijke 
ontwikkeling. De zienswijze wordt later 
dit jaar behandeld bij de vaststelling van 
het plan in de raad.

We hebben ook kritisch gekeken naar de 
te bouwen installatie voor aardwarmte 
aan de Rotterdamseweg, tegenover 
De Nieuwe Haven. Ook hier schreven 
we een zienswijze die inmiddels is 
beantwoord. Het project moet nu 
vergunningen krijgen voor de uitvoering 
ervan.

Succesvolle eerste wijkactie voor NK Tegelwippen Delft  
Afgelopen zaterdag zijn er maar liefst 
700 tegels gewipt tijdens de eerste 
wijkactie Tegel eruit, plant erin van De 
Klimaatmaat. Met het wippen van deze 
tegels, hebben tientallen Delftenaren 
samen in één dag maar liefst 63 m2 van 
Delft vergroend.

Een mooie start van de Delftse deelname 
aan het NK-Tegelwippenmijlpaal, aldus 
de organisatie. De actie is onderdeel 
van de landelijke competitie NK 
Tegelwippen, die tot oktober 2022 duurt. 
Delftenaren die hun tuin of straat ook 
willen vergroenen, kunnen aanhaken 
bij één van de komende tegelwip-acties 

en deelnemen aan de Challenge via 
klimaatmaatdelft.nl/nk-tegelwippen. 
Met de Challenge kun je de realisatie 
van jouw groene droom t.w.v. €10.000 
winnen.   
 
“Wij zijn nieuw komen wonen in 
Delft. Vorig jaar deden we mee met 
een geveltuintje en dit jaar gaan we 
de achtertuin onttegelen.” aldus een 
deelnemer aan de actie ‘Tegel eruit, plant 
erin’   
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Bij buurthuis Onder de Schie kun je een 
ruimte huren voor een leuke cursus. Ook 
kunnen er vergaderingen bij ons gedaan 
worden . Er valt in het buurthuis dus ge-
noeg te doen en te organiseren.  Natuurlijk 
wel onder de voorwaarde dat de activitei-
ten geen overlast voor de buurt bezorgen. 
De buurtbibliotheek kan je vinden in de 
gang. Hier kan je een groot assortiment 
aan boeken en luisterboeken vinden. 

Hieronder staat een activiteitenoverzicht 
van alle activiteiten en cursussen  die er 
bij ons plaatsvinden.  Wilt u ook gebruik 
maken van een van onze ruimtes dan kan 
dat. U kunt dan mailen naar onderdeschie@
gmail.com. Het buurthuis is te vinden op 
de Rotterdamseweg 51. Het gebouw ligt 
op een plein achter de straat en is dus niet 
direct zichtbaar.  Maar het is een prachtige 
verscholen plek met er om heen een leuk 
speelplein voor kinderen.

Onze Bibliotheek “Boek in Beweging”.
De naam van de buurtbibliotheek geeft goed 
aan wat we willen bereiken met de goed 
gevulde boekenkast in ons buurthuis:
Boeken die gebruikt worden en waarvan 
zoveel mogelijk mensen kunnen genieten.
Regelmatig worden er boeken ingeleverd; 
hiervoor onze hartelijke dank.
Kijk gerust in onze fraaie boekenkast en 
neem iets mee. Mocht u ergens komen waar 
u het boek achter kunt laten voor andere 
geïnteresseerden, geen enkel probleem. Dit 
uitgangspunt is geheel in de lijn van “Boek 
in Beweging”. De luisterboeken willen we 
wel weer graag terug ontvangen.
In onze bibliotheek hoeft niets genoteerd te 
worden.

De bibliotheek is te vinden in de gang links 
bij binnenkomst in het buurthuis. De biblio-
theek is te bezoeken op ma, di en do tussen 
13:00-16:00. Op vrijdag tussen 10:00-13:00 
uur, of als u in het buurthuis bent voor een 
activiteit. Bel gerust aan!
Mocht u vragen, suggesties of boeken heb-
ben voor onze bibliotheek, dan kunt u mai-
len naar:  els.wallenburg@zonnet.nl

Buurtrestaurant  “Schuif ’s aan”
Donderdagavond van 17:30 tot 19:45 uur, 
eenmaal per twee weken
Om de week is er op donderdag in het Kook-
café “Schuif ’s aan”. Chef-kok Safaa en zijn 
team koken een heerlijk driegangen menu 
voor slechts €  5 per persoon. De drankjes 
zijn daarbij niet inbegrepen.  
Iedereen is welkom vanaf 17:30 uur. De 
tafels staan dan al gezellig gedekt klaar en 
het ruikt heerlijk in het kookcafé. Onder het 
genot van een drankje kan er alvast gekletst 
worden met de andere gasten. Om 18:00 uur 
is het eten klaar en wordt het uitgeserveerd. 
Zin om eens gezellig mee te tafelen?  Dan 
graag even aanmelden via de mail bij Ton, in 
verband het met maximum aantal personen 
en de inkoop.
Kosten: € 5 per avond 
Chefkok: Safaa en zijn team
Contactpersoon: Ton de Leede
E-mail: adeleede@ziggo.nl

Koffieochtend
We willen weer proberen de koffie-ochten-
den op te starten.
Dit was (voor Corona) Iedere vrijdag van 
09:30 tot 12:00

Heb je interesse om naar de koffieochtend te 
komen? Mail dan even naar onderdeschie@
gmail.com, dan laten we het weten als de 
koffieochtend weer start.
Wij zoeken ook nog een of meerdere vrijwil-
ligers om, bij toerbeurt, de koffieochtend te 
organiseren. Meld je aan per mail op onder-
deschie@gmail.com, dan nemen we contact 
met je op.

Overzicht activiteitenaanbod
De cursussen staan open voor iedereen. 
Meldt u aan bij de docent voor meer infor-
matie over de beschikbaarheid en de kosten.

Schildercursussen voor beginners en ge-
vorderden.
Maandagochtend van 9:00 tot 11:30 uur
Maandagmiddag van  12:30 tot 15:00 uur
Er is ruimte voor nieuwe leerlingen, dus 
neem contact op als je geïnteresseerd bent.
Kosten: € 11,- per les van 2,5 uur inclusief
 koffie & thee
Docent: Helene Verbakel
E-mail: lenverbakel@hotmail.com
Telefoon: 06 – 40 32 44 84

Koor: Zingen Onder de Schie geeft Plezier 
voor Drie!
Maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur
Gemengd koor (volwassenen van alle leef-
tijden) zingt wereldmuziek, pop en licht 
klassiek. Leuk en creatief zingen, met een 
prettig sociaal contact en niet duur. Doe 
eens gratis met een repetitie mee om het te 
proberen! Zet een stap naar zingplezier! Het 
is gezellig hier!
NB: Met het oog op een goede verhouding 
vrouwen: mannen komen mannen (en vrou-
wen die samen met een man komen) niet op 
de wachtlijst!
Kosten: € 3,50 per avond
Docent: Fon van Oosterhout
E-mail:  fon.oosterhout@ziggo.nl
Telefoon: 06 - 24 49 89 22

Blei dat ik klij
Dinsdagochtend van 9:30 tot 12:00 uur
Creatieve kleiclub die elk dinsdagochtend bij 
elkaar komt.
NB: De kleiclub is vol!
Kosten:  € 100 voor 8 lessen inclusief klei,
 bakken en glazuren 
Docent: Juul Camps
E-mail: juulcamps@gmail.com 

Boekenclub
Elk één na laatste woensdag van de maand 

van 13:30-15:00 uur (van januari t/m mei en 
september t/m december)
Bij elke bijeenkomst staat er 1 boek centraal 
dat alle deelnemers gelezen hebben.
8 keer per jaar samenkomen van januari t/m 
mei en september t/m november.
Er is plaats voor vier nieuwe leden. Wie het 
eerst komt…. (graag even aanmelden op 
onderstaand mail-adres).
Kosten:  € 40 voor een heel jaar
Docent:  Maria Wensveen
Email: merwensveen@gmail.com

Tekenen, schilderen (voor ieder niveau)
Woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
Voor iedereen die het avontuur aan wil gaan 
en te ontdekken wat je kan om het witte 
vlak te vullen.
Lekker bezig zijn, inspiratie halen uit jezelf 
en je omgeving.
Er is ruimte voor nieuwe leerlingen, dus 
neem contact op als je geïnteresseerd bent.
Kosten:  € 10 per les, inclusief materiaal
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com 
Telefoon: 06 – 46 55 12 86

VERHUUR VAN RUIMTES
Er is plaats voor cursussen, kookworkshops, 
vergaderingen, lezingen, presentaties, en-
zovoort. Verhuur van ruimtes is in principe 
bedoeld voor bewoners uit de omgeving van 
het buurtgebouw (tussen het Mijnbouw-
plein, Michiel de Ruyterweg, Julianalaan, 
Abtwoudsepad, Proosdijpad, Hertog Govert-
kade & Kanaalweg) dan wel voor activiteiten 
die op deze omgeving betrekking hebben.
Voor nadere informatie kunt u contact op 
nemen met het buurthuis: stuur een mail 
naar onderdeschie@gmail.com  

Buurtonderneming Onder de Schie
Voor meer informatie kunt u contact met 
ons opnemen: 
E-mail:   onderdeschie@gmail.com 
Website:  www.onderdeschie.nl

Wethouder geeft startschot NK Tegelwippen in Delft
 Miljoenen tegels maken plaats voor vergroening   

Met het wippen van de eerste tegel bij het 
Buurtkippenhok in het Hof van Delftpark, 
heeft wethouder Stephan Brandligt van 
de gemeente Delft het startschot gegeven 
voor het NK Tegelwippen in Delft. Ook 
ontving Brandligt van scholieren van het 
Christelijk Lyceum Delft (CLD) een kaart 
met potentiële onttegellocaties in Delft. Van 
21 maart t/m 31 oktober 2022 strijdt Delft, 
samen met ruim zestig andere gemeenten, 
tegen verstening en vóór een groene, ge-
zonde stad. Met een Challenge en vijf acties 
‘Tegel eruit, plant erin’, wil organisator De 
Klimaatmaat, een initiatief van Duurzaam-
heidscentrum De Papaver, bewoners in Delft 
mobiliseren de stad te vergroenen.   
  
“Het NK Tegelwippen is een laagdrempelige ma-
nier om jong en oud te betrekken bij de gevolgen 
van klimaatverandering en ze enthousiast te 
maken zelf iets te doen door tegels te vervangen 
door groen. Het sociale aspect van de competitie 
vind ik erg belangrijk,”  zegt wethouder Step-
han Brandligt  
  
Groene Delftenaar: Het Buurtkippen-
hok   
Wethouder Stephan Brandligt gaf het start-
schot bij Het Buurtkippenhok, die dit jaar 
veel tegels willen vervangen door groen. ‘Elk 

jaar maken we een stap om Het Buurtkippenhok 
verder te vergroenen. Afgelopen jaar hebben we 
een wadi aangelegd en fruitbomen geplant. Dit 
jaar willen we zoveel mogelijk tegels vervangen 
door, het liefst eetbaar, groen’, aldus kippen-
boer Gé Kleijweg, die het Buurtkippenbok 
vanuit Firma Van Buiten runt. Vrijwilligers 
uit de buurt en deelnemers van Firma Van 
Buiten verzorgen de kippen en rapen de eie-
ren, die vanuit kastjes aan huizen en bij De 
Ambacht (Molen de Roos) worden verkocht.    
  
Over NK Tegelwippen  
Het NK Tegelwippen is een landelijke com-
petitie die dit jaar voor de derde keer op rij 
wordt georganiseerd. Ruim zestig gemeen-
ten wippen samen met haar bewoners tus-
sen 21 maart t/m 31 oktober 2022 zoveel 
mogelijk tegels. Het gaat hierbij om het 
vervangen van tegels door groen op zowel 
openbaar terrein als privé terrein. De ge-
meente met de meest gewipte tegels, wint de 
competitie. Afgelopen jaar eindigde Delft in 
de middenmoot op een 42e plek. Help Delft 
dit jaar mee naar de overwinning!   
   
Tegel eruit, plant erin  
De basis van de Delftse deelname aan het 
NK Tegelwippen zijn de acties ‘Tegel eruit, 
plant erin’. Net als vorig jaar kunnen in-

woners van Delft met deze acties meedoen 
en tegels inleveren in ruil voor een plantje. 
Je hoeft daarvoor niet in de wijk te wonen 
waar de actie georganiseerd wordt. De wij-
kacties vinden op de volgende data en loca-
ties plaats:  
   
Zaterdag 9 juli – Groenrijk ‘t Haantje  
Zaterdag 27 augustus – Hof van Delft  
Zaterdag 1 oktober – Tanthof  
       
De Challenge, Jouw groene droom is  
€ 10.000 waard  
De smaak te pakken? De Klimaatmaat daagt 
met de Challenge de inwoners van Delft uit 
groter te denken. Denk aan grootschalige 
groene transformaties in de tuin, het bal-
kon, dak of straat, het liefst bedacht samen 
met je buren. De drie groenste dromen win-
nen de realisatie t.w.v. €10.000 (hoofdprijs), 
€5.000 en €2.500.  Iedereen die meedoet 
aan de challenge maakt daarnaast kans op 
weekprijzen voor gratis tuinplanten. Je kunt 
tussen 21 maart en 30 april 2022 je droom 
insturen via www.klimaatmaatdelft.nl/
nk-tegelwippen, waar je ook meer informa-
tie en tips vindt. Hulp nodig bij het beden-
ken van jouw groene droom? In de maand 
april organiseert De Klimaatmaat handige 
workshops en lezingen.  

Waarom meedoen?  
Het weer in Nederland wordt steeds extre-
mer. Hevige regenbuien en lange periodes 
van hitte en droogte volgen elkaar op. Het 
vergroenen van onze tuinen, balkons en 
daken zorgt ervoor dat we hier beter tegen 
bestand zijn. Onttegelen helpt water gemak-
kelijker wegstromen. Meer groen zorgt er 
voor dat het koeler blijft op een warme dag, 
en insecten en dieren gedijen  goed bij meer 
natuur. Ook heeft groen een positief effect 
op jouw eigen gezondheid én vergroot het de 
leefbaarheid van de stad. Gedurende het NK 
Tegelwippen worden daarom in heel Neder-
land tegels vervangen door groen.  
  
Meer informatie en inschrijven www.kli-
maatmaatdelft.nl/nk-tegelwippen  
  
Het NK-Tegelwippen in Delft wordt mede 
mogelijk gemaakt door Duurzaamheidscen-
trum De Papaver, de gemeente Delft, Hoog-
heemraadschap van Delfland, de Groene 
Motor en tuincentrum Groenrijk ‘t Haantje.  
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Nieuws van de Prins Mauritsschool

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

Het nieuwe schooljaar 2021-2022 

is van start gegaan. Heeft u een 

kind dat binnenkort naar de 

basisschool gaat? 

Maak dan een afspraak voor een rondleiding 

en een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 

gepaste afstand (tel. 015-2568251 of directie@

prinsmauritsschool.nl). Ook wanneer uw kind 

twee of drie jaar is en u bent aan het nadenken 

over een basisschool, bent u van harte welkom. 

Bel gerust voor meer informatie.

Naast de dagelijkse lessen worden er veel leerzame en vooral ook leuke dingen 
georganiseerd op de Prins Mauritsschool. U kunt altijd een kijkje nemen op onze 
website: www.prinsmauritsschool.nl. Daar is onze korte promotiefilm te zien, 
en bent u op de hoogte van activiteiten in en om de school, en kunt u een virtuele 
rondleiding door het schoolgebouw inzien. De afgelopen tijd hebben we weer van 
alles meegemaakt, hieronder leest u er meer over:

De Eigenwijs-prijs leesraad
Lezen vinden we belangrijk op de Prins 
Mauritsschool. Ook dit schooljaar is de Ei-
genwijsprijs leesraad weer opgestart: één in 
middenbouw en één in de bovenbouw. De 
kinderen lezen een aantal boeken (zeven in 
de middenbouw en twaalf in de bovenbouw) 
en geven daar hun mening over. In juni gaan 
ze bepalen welk boek er voor de Prins Mau-
ritsschool uitspringt en de meeste punten 
krijgt. De punten worden doorgegeven aan 
een landelijk verzamelpunt. Uiteindelijk zal 
in september 2022 de landelijke uitslag be-
kend worden gemaakt. 
Elk jaar kiest een leesraad van leerlingen 
weer namens de Prins Mauritsschool welke 
boeken in de top 3 mogen. De leesraad staat 
onder leiding van juf Margriet. Hierbij een 
foto van de leden van de nieuwe leesraad 
met Sarah, Abikeylah, Stef, Hilde, Isa en 
Ian Kasper, Rosanne, Anne, Suze, Clovis en 
Bente

Project en Bijbelthemaweek 2022
In het verleden werd om het jaar een Bij-
belthemaweek of een projectweek gehouden. 
Dit schooljaar is ervoor gekozen beide te 
combineren. Van maandag 14 maart tot en 
met vrijdag 25 maart stond in alle groepen 
het thema ‘Zorg voor de Schepping?!’ cen-
traal. Iedere groep koos een eigen deelthema 
en ook de maandvieringen stonden in dit 
thema.
Tijdens deze weken is in alle klassen nage-
dacht over de Schepping: enerzijds hoe God 
alles maakte en welke plaats de kinderen/

mensen daarin innemen en anderzijds 
ook aandacht voor alles wat mis gaat in de 
schepping en hoe we beter met de schepping 
om kunnen gaan.
De Bijbelverhalen tijdens deze weken gingen 
over het ontstaan van de wereld, de dieren, 
de mensen en zorgen voor de ander. Ook 
leren te leven van genoeg is genoeg en na-
denken over Gods belofte van een nieuwe 
toekomst vol gerechtigheid en vrede waren 
aandachtspunten.
Als afsluiting was er op vrijdag 25 maart 
twee keer een kinderviering (voor groep 1 
t/m 4 en voor groep 5 t/m 8) in de Immanu-

elkerk geleid door dominee Olie.
Geheel passend bij de thema’s en de Bijbel-
verhalen was een werkboekje gemaakt met 
liedjes, tekeningen, puzzels en opdrachten 
waaruit gewerkt kon worden in die weken.
Veel groepen hebben ook praktische op-
drachten gedaan: er was een zwerfafval 
opruimpakket en veel groepen hebben rond 
de school afval opgeruimd. Ook kwam de 
vuilnisman zelf in de groepen 5 en 6 om 
te vertellen over afval en het werk van de 
vuilnisman. De groepen 7 en 8 brachten in 
die tijd een bezoek aan de Nieuwe Kerk en 
kregen een rondleiding met informatie over 
de kerk en de geschiedenis ervan.
Extra aandacht was er deze weken voor het 

thema ‘zorgen voor de naaste’. De Prins 
Mauritsschool heeft al jaren drie adoptie-
kinderen waarvoor wekelijks zendingsgeld 
wordt ingezameld. Op die manier zorgen 
de kinderen voor de ander, heel passend bij 
het thema van deze weken. Het contact met 
deze kinderen loopt via de Stichting Woord 
en Daad. 
Deze organisatie heeft op de zolder van 
de school een presentatie gegeven aan alle 
groepen over de adoptiekinderen waarvoor 
geld wordt gespaard. Daardoor hebben de 
kinderen goed kunnen horen en zien wat er 
met het zendingsgeld gedaan wordt. Daarna 
hebben de groepen acties gehouden om de 
zendingsbus in hun eigen klas wat extra te 
vullen voor Woord en Daad. 
Zo heeft een groep 3 klusjes gedaan bij fami-
lie en bekenden en was er een kledingbeurs 
bij groep 2. Er was kleding ingezameld door 
de groepen 1 en 2 voor het goede doel. Het 
speellokaal was ingericht als heuse kleding-
winkel voor de kleine jongens en meisjes. 
Op donderdag 24 maart stonden de deuren 
wijd open voor de klanten en kon de verkoop 
beginnen. Het plein stroomde leeg en de 
kledingwinkel stroomde vol. In drie kwar-
tier kwam er € 150.00 binnen voor het goede 
doel.

Vluchtelingen uit Oekraïne op de Prins 
Mauritsschool
Ook de eerste gevluchte kinderen uit Oek-
raïne zijn ontvangen op de Prins Maurits-

school. De vaders zijn achtergebleven in 
het land om te werken en/of te vechten. De 
moeders met de kinderen zijn opgehaald uit 
Polen en logeerden bij een bevriend gezin 
in de buurt. Vanzelfsprekend zijn deze kin-
deren van harte welkom op school, krijgen 
ze veiligheid en warmte. De juf die normaal 
gesproken leerlingen Russische les geeft, 
begeleidt deze kinderen samen met de on-
derwijsassistenten en enkele vrijwilligers 
om hen de Nederlandse taal te leren zodat 
ze steeds beter mee kunnen doen met de 
reguliere lessen en vriendjes kunnen ma-
ken. Ouders van de school waren ook zeer 
betrokken: na een oproep kwamen vele 
spullen (kleding/speelgoed/eten en derge-
lijke) binnen die zijn uitgedeeld aangezien 
de vrouwen bijna niets mee hebben kunnen 
nemen. Totdat ze terecht konden bij de ge-
meente voor leefgeld konden we hen helpen 
door financiële bijdragen voor het dagelijkse 
onderhoud en medicijnen. Inmiddels hebben 
ze met nog enkele andere gezinnen samen 
een woning en hebben we hen dankzij de 
giften van ouders kunnen ondersteunen bij 
de inrichting daarvan.

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april was de sportieve dag van 
de Koningsspelen: met een wat frisse wind 
maar een stralende zon was het prima weer 
voor alle (buiten)activiteiten. Om 8.45 uur 
werd de dag op het schoolplein begonnen 
met een wapperende vlag, het Wilhelmus en 

de Koningsspelen dans met op het podium 
drie enthousiaste leerlingen die alle dans-
pasjes voor deden aan de groep kinderen en 
ouders die op het plein verzameld stonden. 
Daarna was het tijd voor het Koningsontbijt 
met als thema ‘Voel je fit’:  heerlijk gezond 
ontbijten met de klasgenoten in een versier-
de klas. Voor het sportieve gebeuren bleven 
de jongste groepen op school met spelletjes 
in de klas en buiten op het plein. 

Op het achterplein stond een vrolijk, groot 
springkussen waar iedere groep om de 
beurt heerlijk in kon spelen. 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 na het ontbijt op het sportveld van 
vv Wippolder allerlei spellen doen: ruimte 
genoeg, actieve spelen en prachtig weer. Om 
12.30 uur was het feest ten einde en stond 
twee weken mei-vakantie voor de deur.

Bambino Delfts Blauw verzorgt de BSO en 
de peuteropvang in en voor onze school. 
Voor- en na schooltijd worden de basis-
schoolkinderen opgevangen en ook voor de 
jongste kinderen van 2-3 jaar is er in de och-
tend opvang binnen de school (peuterspeel-
zaal). Bij Bambino Delfts Blauw doen ze er 
alles aan om de groei en bloei van kinderen 
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.

De voorbereidingen voor het nieuwe school-
jaar 2022-2023 zijn volop in gang. De inde-
ling van leerkrachten en groepen voor een 
nieuw schooljaar is altijd weer een uitdagen-
de puzzel voor de directie.
We hebben geen wachtlijst, u kunt uw 
kind(eren) nog steeds aanmelden. Wilt u 
meer informatie over de school, kijk dan 
eens op de website:  www.prinsmaurits-
school.nl, ook kunt u daar een virtuele rond-
leiding door het schoolgebouw volgen en een 
kort promotiefilmpje bekijken.
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 voor een kennis-
makingsgesprek om op die manier meer te 
weten te komen over de school.

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

2x XL Kibbeling voor € 11,00

Actie bij Cafetaria de Jongens Fred. Hendrikstraat 1: 
in de maand juni en juli

4 patat met 3 snacks naar keuze uit:
frikadel, kroket of kaassoufflé voor € 13,50
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Vrijwilliger bij De Zonnebloem: “Daar word je toch blij van”
Delft heeft drie afdelingen van De Zonnebloem. De nieuwste afdeling bestaat pas 
sinds februari van dit jaar: De Zonnebloem Delft-Noord “Vroeger waren er wel ne-
gen”, is het nuchtere antwoord van een vrijwilliger, op de vraag waarom er in één stad 
meerdere afdelingen zijn. “Dat heeft te maken met het aantal gasten”, legt hij uit. 
“Het werk van de Zonnebloem staat of valt met persoonlijk contact. Elkaar kennen. 
Dat betekent dat de groep gasten niet té groot kan worden. Dan is het voor de vrijwil-
ligers niet te behappen.” 

In opbouw
Naast Delft West/Westerkwartier en 
Delft-Zuid is er nu dus de afdeling Delft 
Noord. Een afdeling in opbouw, zowel in 
het aantal vrijwilligers als in het aantal 
gasten. “We kunnen beide gebruiken”, 
aldus de vrijwilliger. 

Samen zijn
De anekdote laat precies zien waar het 
bij De Zonnebloem om draait: er zijn 
voor elkaar. Gezelschap, gezelligheid en 
activiteit. “Ons werk heeft eigenlijk drie 
takken”, zegt hij. “Allereerst zijn daar de 
bezoekjes die onze vrijwilligers brengen 
aan onze gasten. Eens per twee weken 
meestal. Nu, in corona-tijd, ligt dat soms 
lastiger. Gewoon een bakkie doen, een 
spelletje spelen, een wandeling maken of 
met iemand even een boodschapje doen. 

Vaak maken dit soort ‘simpele’ dingen al 
een heel groot verschil.” Daarnaast orga-
niseert De Zonnebloem ook activiteiten 
of uitstapjes voor de gasten: “Dat kan van 
alles zijn. Een wandeling door Delft, een 
bezoek aan Avifauna of een High Tea.” En 
dan zijn er nog de bekende Zonnebloem 
vakanties op de eigen riviercruise boot. 
Minder bekend is dat De Zonnebloem in 
Delft ook over een auto beschikt: “Men-
sen met een lichamelijke beperking, die 
afhankelijk zijn van een rolstoel of een 
scootmobiel, kunnen de rolstoelauto voor 

één of enkele dagen huren. Hier is wel 
een speciale pas voor nodig. De auto biedt 
plaats aan een rolstoel plus vier passa-
giers. Op de site van de Delftse Zonne-
bloem is meer te lezen over hoe het werkt. 

Ook voor jongeren
Hoewel De Zonnebloem de naam heeft 
voor ouderen te zijn, doet de organisatie 
ook wel degelijk dingen voor jongeren: 
“In feite zijn we er voor iedereen die een 
steuntje in de rug kan gebruiken”, bena-
drukt de vrijwilliger. “Ouderen, mensen 
met een beperking en ook jongeren.” Ster-
ker nog, hij zou graag een verjongingsslag 
zien“, en is bezig om ook activiteiten voor 
jongeren op te zetten. En uiteraard kun 
je ook als je jong bent vrijwilliger bij ons 
worden. ”Waar moet een vrijwilliger aan 
voldoen?“ Je moet het natuurlijk leuk 
vinden om met mensen om te gaan”, zegt 
hij. “We vinden het belangrijk dat mensen 
het werk bij de Zonnebloem met plezier 
kunnen doen, anders hou je het niet vol. 
Daar staat tegenover dat je zelf ook leuke 
contacten opdoet en soms je hobby kunt 
delen. Wat is er leuker dan samen te gaan 
vissen met een gast, als je daar allebei van 
houdt?” 

Eenzaamheid onderschat 
Eenzaamheid komt veel voor, weet hij te 
vertellen. “Ik denk dat we nog steeds on-
derschatten hoe groot het probleem van 

eenzaamheid is, onder mensen van alle 
leeftijden. Corona heeft dat alleen maar 
vergroot. Ik spreek veel mensen die me 
zeggen ‘ik zie nooit meer iemand’. Dan is 
het toch goed dat wij er zijn. Helaas we-
ten mensen ons, ondanks het feit dat De 
Zonnebloem bij iedereen bekend is, toch 
niet altijd te vinden of ervaren ze toch 
een drempel. Het zijn vaak familieleden of 
hulpverleners die mensen een zetje geven 
om zich bij ons aan te melden. Vervolgens 
doen wij een uitgebreide intake om te zien 
wat we voor iemand kunnen betekenen. 
En maken we duidelijk waar de grenzen 
liggen. Uit ervaring weet hij dat gasten 
soms ook teveel kunnen verwachten van 
een vrijwilliger: “Het moet in balans blij-
ven. We kunnen helpen, maar we kunnen 
niet alles.” 

Dat gezegd hebbende: iedere vrijwilliger is 
uiterst gemotiveerd en ze krijgen, indien 
nodig, ook training. “Wie eenmaal bij ons 
is, blijft vaak lang”, aldus de vrijwilliger. 
“En soms worden vrijwilligers vervolgens 
op hún beurt weer gast. Dan is de cirkel 
rond.”

Wat kun jij doen?
Jij kunt helpen om de eenzaamheid tegen 
te gaan. “Dat kan op verschillende manie-
ren. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om 
waakzaam en bedachtzaam te zijn op je 
omgeving. Ken je iemand waarvan je ver-
moedt dat diegene zich soms alleen voelt? 
Schroom niet om dit door te geven”, aldus 
Stephan die werkzaam is bij de Zonne-
bloem. “We willen een zo groot mogelijke 
groep mensen bereiken en helpen. Sommi-
ge mensen bereiken wij nou eenmaal min-
der makkelijk. Het is dan fijn als anderen 
voor hen aan de bel trekken.”

Vrijwilliger worden
Naast goed op je omgeving letten, kun 
je ook vrijwilliger worden bij de Zonne-
bloem. Wat houdt dat precies in? Stephan 
legt uit: “Je kunt bij ons heel veel zelf be-
palen. Allereerst vindt er een intake plaats 
waar jij je wensen kunt aangeven. Daarna 
wordt je gekoppeld aan iemand die jouw 
gezelschap goed kan gebruiken.”

Je hoeft dus niet bang te zijn om (te) veel 
tijd kwijt te zijn. “Als je gekoppeld wordt, 
kun je altijd gezamenlijk afspraken ma-
ken. Sommige mensen hebben één keer 
per week contact, andere weer één keer per 
maand. Wij zijn ervoor om de koppeling 
succesvol te laten verlopen en zorgen er-
voor dat het contact goed is en blijft. Het 
belangrijkste is dat de gast zich geholpen 
voelt en weer het gevoel heeft dat hij of zij 
meedraait in de maatschappij. Naast be-
zoekvrijwilliger is er ook de mogelijkheid 
om activiteiten te organiseren of in een 
bestuur deel te nemen, net wat bij je past. 

Inschrijven
Zie jij het zitten om vrijwilliger te wor-
den of wil je iemand aanmelden als gast 
(https://www.zonnebloem.nl/doe-mee/
aanmelden-als-deelnemer) bij de Zonne-
bloem? 

Leuk! Je kunt je inschrijven via https://
www.zonnebloem.nl/delft-noord 
Of mail naar zonnebloemdelftnoord@
gmail.com.

Bekijk ook onze facebookpagina https://
www.facebook.com/ZBDelftNoord of bel 
met 06-83522551

Schoemaker Plantage

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

Grasbuurt 2
De afgelopen periode zijn de woningen in 
Grasbuurt 2 in verkoop gegaan, inmiddels 
is de inschrijfperiode hiervoor gesloten. 
Grasbuurt 2 ligt aan de oostkant van 
Schoemaker Plantage, overal verbonden 
met bestaand groen en water in het groe-
ne hart van de wijk. Het woningaanbod 
bestaat uit 41 woningen in 3 verschillende 
types.

De Brede gezinswoningen liggen aan een 
mooi groen hof vanwaar je meteen het 
park inloopt. De Twee-onder-een-kap-
woningen grenzen aan het park en de 
Royale rijwoningen hebben uitzicht op 
de oostelijke waterplas. Alle woningen 
worden compleet uitgevoerd met keuken 
en sanitair. Ook in Grasbuurt 2 bouwen 
we duurzame woningen (Beng) met stan-
daard warmtepomp, zonnepanelen, vloer-
verwarming en -koeling. Ben je benieuwd 
hoe deze woningen eruit komen te zien? 
Bekijk het op schoemakerplantage.nl/nl/
aanbod/grasbuurt-2.

Hoe gaat het nu met…
De Schoemakerloods maakt plaats voor 
woningen in Grasbuurt. Zoals we in de 
vorige Wippolderkrant editie schreven, 

zochten we de voormalig tijdelijke onder-
nemers op om te kijken
hoe het nu met ze gaat. We sloten de blo-
greeks ‘Hoe gaat het nu met…’ af met een 
blog waarin Duurt en Miranda van de 
Stadsplantage vertellen over hun tijd in de 
loods, moestuin en wijngaard:

Duurt en Miranda werken allebei al jaren 
in de horeca als ze besluiten een nieuwe 
weg, binnen de horeca, in te slaan. Duurt 
was al enige tijd bezig met een kleinscha-
lige Portugese wijnimport en opzoek naar 
grond om te experimenteren met het 
verbouwen van zijn eigen wijn. Ze kwa-
men bij Schoemaker Plantage terecht en 
konden een ruimte in de loods gebruiken. 
Dat zorgde voor nog meer mogelijkheden 
en hun horeca-hart begon nog harder te 
kloppen! 

Een toffe locatie
Met beperkte middelen en veel enthousi-
asme wilden ze een toffe (buiten)locatie 
neerzetten en zo geschiedde; de Stads-
plantage werd geboren. “We hadden een 
grote moestuin, verbouwde onze eigen 
wijn, er liepen kippen rond én we cre-
eerden een restaurant waar je een lekker 
glaasje wijn en diner kon krijgen. Het was 
een lekkere plek en het voelde goed”, ver-
telt Duurt.

De Stadsplantage

Glasvezelkabels

Het zal u niet ontgaan zijn dat hier in de 
wijk Wippolder behoorlijk de spade de 
grond in gaat.
Dit is niet alleen voor bouw of verbouw, 
maar zeker ook voor het met volle kracht 
en snelheid aanleggen van glasvezelkabels 
voor het snelle internet. 
Wat opvalt is dat deze heren 12 uur per 
dag hun werk doen en dat is behoorlijk 
zwaar.
Deze mannen werken hard, efficiënt en 
netjes, en inclusief nazorg: het herstel van 
de straat na hun werkzaamheden.
Op bijgaande foto’s ziet u een deel van hun 
werkzaamheden.
Tekst en foto’s: Johan van den Berg.
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Zoals het toen was, zoals het nu is

Mijnbouwplein

De oudste foto laat u het plein zien zo-
als het ooit was, deze foto is genomen 
vanaf de kant van de Piet Heinstraat en 
geeft u een beeld van rust en overzicht.
Naar rechts loopt de huidige Michiel 
de Ruyterweg en naar links de 
Mijnbouwstraat.

Het gebouw in het midden van de foto 
was een bedrijfswoning van de toenma-
lige TH (nu TU).
Achter deze bedrijfs- of ambtswo-

ning bevond zich het gebouw voor 
Scheikundige Propedeuse, zoals weer-
gegeven in de informatie van de TH. 
Nu is het gebouw geheel verbouwd en 
aangepast, en in gebruik als studenten-
woningen van DUWO.

Tegenover het gebouw ligt het plant-
soen wat toen doorliep naar het 
Poortlandplein, waar de toenmalige 
politiepost was; inmiddels is het een 
woonhuis.

De foto met de huidige situatie laat u 
zien dat er veel, zelfs heel veel, kan ver-
anderen.

Oordeelt u zelf maar wat beter bij u 
past, of wat mogelijk oude herinnerin-
gen ophaalt.

Foto’s en tekst: Johan van den Berg.

Wordt het niet te vol?
Het zal u, net als mijzelf, wel opgevallen 
zijn dat er veel gebouwd wordt in Delft en 
zeker ook hier in de wijk Wippolder.
Het lijkt wel alsof zodra er ergens een 
open plekje ontdekt wordt, men denkt 
“Daar kan wel wat gebouwd worden!” 
Vaak betreft het dan een bedrijfsvoorzie-
ning of woningbouw, wat dan hier in de 
wijk vaak voor studentenhuisvesting is.

Ikzelf ben de afgelopen tijd op veel plek-
ken in Nederland geweest en wat opvalt is 
dat hier in de Randstad heel veel gebouwd 
wordt, vergeleken met de gebieden in de 
drie noordelijke provincies, maar ook 
als ik het vergelijk met Zuid-Limburg, 
Oost-Brabant en Zeeland. Daar heb je 
nog zoveel ruimte dat je als “westerling” 
denkt: “Wat missen wij toch veel, aan 
groen en aan ruimte.” Ook de jeugd heeft 
hier minder ruimte om zich veilig en zon-

der stank van het verkeer te verplaatsen 
en op te groeien.
Kijk eens goed om je heen hier in de wijk: 
er zijn de bouwactiviteiten in en om de 
TU-wijk en de Schoemakerplantage, de 
nieuwe flat “Pauwmolen”, en de ophanden 
zijnde bouw aan de Schie, genaamd de 
“Schieoevers”, zowel aan de kant van de 
Rotterdamseweg als bij de Schieweg aan 
de overzijde. En dan is er de strook langs 
de rijksweg vanaf de nieuwe flat bij de 
Pauwmolen tot deels aan de IJsmeester-
tunnel, waarvoor er plannen zijn om daar 
ook hoogbouw te gaan bouwen. “Gele 
Scheikunde” aan de Julianalaan gaat plat 
met het gehele terrein en de gebouwen 
daarachter; daar komen 300 woningen. 

Al met al wordt het steeds gekker hier 
in de wijk: veel meer verkeer, ongezonde 
lucht, en mensen wonen dicht op elkaar, 

wat vaak irritaties geeft, waar dan weer 
vervelende gevolgen op volgen. 
Wie bedenkt dit allemaal? Is het zo lang-
zamerhand geen tijd om te zeggen “Vol is 
vol.”? Men bedenkt van alles om het zo 
gerieflijk mogelijk te maken: een rotonde 
hier, een extra brug daar, een tramlijntje 
er tussendoor, met de gedachte: “Dan zal 
de auto minder gebruikt gaan worden.” 
Vergeet dat maar, de auto blijft toch het 
makkelijkste vervoermiddel en zeker 
wanneer de TU de voorzieningen daaraan 
aanpast. 

Kijk eens wat er in de spoorzone allemaal 
gebouwd wordt, al die appartementen.  
Afschuwelijk, het lijken wel gestapelde 
kooien voor je bewoners, net zoals wat er 
gebouwd wordt bij de ziekenhuizen. 
Ook de bestuurders van de gemeente 
Delft werken hier aan mee en maken je 

het steeds moeilijker door deze bouwac-
tiviteiten en door het invoeren van het 
betaald parkeren. Om je auto te kunnen 
parkeren in je straat of wijk betaal je
€ 100,00 en je betaalt € 200,00 voor je 
tweede auto op het zelfde woonadres. 

Nogmaals, vol is vol. Vergelijk het met 
als je voldoende gegeten hebt; dan eet je 
niet verder, want dan komt het spontaan 
je keel weer uit. Zo komt het ook hier in 
de wijk bij velen al de keel uit, zodat zij 
op zoek gaan naar een woning in andere 
delen van het land, waar het gezonder is 
en waar meer ruimte is. Natuurlijk is het 
zo: woon jij je leven lang al hier, dan ben 
je gehecht geraakt. Maar er zijn er genoeg 
die daar niet mee zitten en zij verdwijnen 
dan spontaan de wijk en Delft uit.

A. Letterman.

Sneller
Eerst kreeg ik brieven. Het zag er niet 
perse uit als reclame dus ik maakte ze 
open. Ze volgden elkaar best snel op, 
die brieven, dus ik begon het serieus te 
nemen. 

Aangezien ik helemaal niets weet van 
glasvezel vond ik dat serieus nemen 
maar lastig. Ik belde KPN. Want ik wil 
eigenlijk helemaal niets anders. Tenzij 
goedkoper, dan wel.

Natuurlijk. In de wacht staan bij grote 
bedrijven vind ik niet leuk, maar ik heb 
alle tijd dus kom maar op. Na de ver-
wachte wachttijd was ik blij een jonge 
vrouw aan de lijn te krijgen, stak van 
wal om door haar vervolgens weer in de 
wacht gezet te worden. Na acht minuten 
begon ik te vermoeden dat zij niet meer 
terug zou komen.

Ik wachtte weer, keek ondertussen ver-
der televisie en kreeg toen een vrien-
delijke jonge mannenstem aan de lijn 
die mij, nadat ik mijn glasvezel vragen 
gesteld had, zei dat ik helemaal geen 
glasvezel hoefde te nemen. Dat als ik 
blij was met wat ik heb ik het zo kon 
houden. En weet je wat, hij gaf mij nog 
een korting op mijn huidige abonne-

ment ook. Ik was tevree. Ik ben blij met 
wat ik heb. 
Nu, enkele weken later, zijn de glasvezel 
aanleggers begonnen. Glasvezel komt 
er aan. ‘Het is ook veel sneller,’ vertelde 
mijn thuiszorg vriend mij.

Oranje hesjes werken hard op onze 
stoepen. Ik vind het maar een herrie, 
eerlijk gezegd. En worden de stoepen 
wel weer netjes, vraag ik mij stiekem af. 
Mijn puber dochters trekken een wenk-
brauw omhoog, wanneer ik dit mompel 
als ik uit het raam staar. 

Sneller internet, dat is voorlopig niet 
iets wat hoog op mijn wenslijstje staat. 
Maar je zal zien, op een gegeven mo-
ment zal ik er aan moeten geloven. Net 
als aan die scootmobiel die ik onlangs 
heb aangevraagd. Die gaat me ongetwij-
feld veel plezier bezorgen, maar aan het 
beeld van mij rijdend door de straten 
van de Wippolder moet ik nog best wen-
nen. En hard rijden zie ik me sowieso 
niet doen. Ook niet als de stoepen weer 
netjes over de glasvezelkabels zijn ge-
dicht. Nee, het hoeft allemaal niet zo 
snel voor mij. 

Janneke van der Laan.

Je leven op orde
Ik kan niet al je problemen oplossen, 
maar je geldzorgen kan ik je wel leren 
aanpakken vanuit mijn eigen ervaring en 
kennis. 

Heb jij aan het eind van je geld ook een 
stuk maand over en wil je graag tips en 
adviezen krijgen hierover? Volg dan de 
gratis online training ‘Je leven op orde 
krijgen (en houden)’

Dit is geschikt voor iedereen die wil wer-
ken aan de beginnende (geld) zorgen in 
zijn leven en een basis computer kennis 
heeft.  Met eigen inzet, op eigen tijd en 
tempo, ga je deze zorgen thuis leren aan-
pakken en verminderen. Ik wil jou een 
digitaal steuntje in de rug geven, zodat je 
zelf verder komt in je leven

Je krijgt tips en adviezen over: 
• Je geldzaken beter regelen
• Een administratie op te zetten
• Opruim- en boodschappentips
• Meer gebruik maken van regelingen
• Tips om schulden te voorkomen
• Waar je hulp en advies kan krijgen in 

Delft en op internet
• Hobby-, studie- en werktips
• Zorgen voor jezelf en je familie
• Binnen je eigen grenzen, het maximale 

uit je leven halen

Je krijgt wekelijks een mail met infor-
matie over een onderwerp.
Hiermee ga je thuis aan de slag, in je ei-
gen tijd en tempo. Je bepaalt  zelf wat je 
ermee doet, en wat jou verder brengt in je 
leven. Je kunt starten (en stoppen) wan-
neer je wilt. 

Nieuwsgierig geworden? 
Wil je aanvullend ook bij elkaar komen 
in het wijkcentrum de Wippolder? Meld 
je dan aan voor de bijeenkomsten via de 
mail:

Denktank
Wil je de schrijver van de online training 
/thuisstudie een tip of advies geven waar 
anderen wat aan kunnen hebben?
Mail je tips door

Voor aanmelding en informatie:
015-8895106
Chiara Tafuni
jelevenoporde@ziggo.nl
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Oud Wippolderbewoners schrijven belevenissen vanuit het verre Aruba
Bolcactus en regen niet voor de poes
Een bekender dier, de poes of de kat, voor 
de één een geliefd huisdier, voor de ander 
wellicht een indringer, een vrijbuiter, een 
jager. 

Onze eigen poes, genaamd Snip Luljan, wil 
graag geïntroduceerd worden.
Ze heet Snip Luljan omdat zij een lang 
slank lichaampje heeft en nu, al inmiddels 
op middelbare leeftijd, nog steeds ontzag-
gelijk lenig is. Luljan (in het Hebreeuws) 
betekent zoiets als ‘acrobaat’.

Een andere cultuur....... daar is veel over te 
zeggen. We beperken ons op dit moment 
tot enige overeenkomsten en verschillen 
tussen de leefwereld van mensen en dieren 
in Nederland en op Aruba.
De gemiddelde poes in Nederland leeft 
veelal binnen, wordt vertroeteld en geaaid, 
heeft een eigen kattenbak, krijgt een bad 
en noem maar op. De poezen op Aruba 
leven soms een klein beetje binnen maar 
vooral buiten en hebben een heel eiland ter 
verkenning, groeien wat wilder op en lijken 
soms meer op de poes als vrijbuiter.

Voor ons is regen een Zegen, voor de poes 
is dit regenwater een kater.
Hoe kijkt men in Nederland eigenlijk aan 
tegen regen? Tja, zoveel regen als er nor-
maal valt in Nederland, valt niet op Aruba 
en wordt in Nederland derhalve vaak als te 
nat, te druilerig en ook te koud ervaren en 
poezen zijn, door de bank genomen, ook 
niet happig op regen.
De Nederlander kan vaak met een paraplu 
in de regen lopen, en meestal ook thuisko-
men met dezelfde paraplu, nog helemaal 
aan één stuk.

Op Aruba is dit anders; als er regen valt, 
hetgeen niet vaak gebeurt, regent het pij-
penstelen....en een paraplu is geen oplos-
sing. Die is allang uit de Arubaanse geschie-
denis verdwenen als die daar al een plekje 
had. Diegene die het geprobeerd heeft ver-
laat het huis met een hele paraplu en komt 
weer thuis met een halve paraplu, wat 
krom geslagen ijzeren staafjes, bedekking 
andersom staand en aan flarden.......geen 
paraplu is opgewassen tegen de doorgaans 
waaiende passaatwind op Aruba.

Toen wij nog in Nederland woonden kre-
gen we wel eens reclamefolders in de brie-
venbus. Éen daarvan was van Blokker, een 
winkel waar je huishoudelijke artikelen en 
allerlei snuisterijen kon kopen. Waarom 
noem ik dit? Op Aruba was er ook een tijd 
een ‘Blokker’ deze heette ‘Surprise’.
Dit reclamefoldertje in Nederland, in Delft, 
waar wij woonden, belandde in onze brie-
venbus........het viel als het ware op de mat 

en mooie zonnetjes staarden ons aan als 
we het opraapten. Deze zonnetjes moes-
ten kleur geven aan de soms erg grijze 
luchten in Nederland. Verlangend als de 
Nederlanders zijn naar meer zon kwamen 
deze zonnetjes in meervoud terecht in re-
clame folders en dus ook op onze deurmat.

Eenmaal op Aruba; wat was onze verras-
sing? Eenzelfde reclamefolder in onze brie-
venbus en in dit geval een Amerikaanse 
brievenbus waar je even voor naar buiten 
moet lopen om erbij te komen en dit keer 
een echte ‘bús’, geen opening in de deur.
Alweer lachte een reclamefolder ons 
toe.........precies dezelfde en nú grijnsden 
de regenwolkjes en bliksemstraaltjes ons 
toe die het verlangen naar meer regen van 
de Arubaan uitdrukten. Surprise!

Regen in Nederland, soms heerlijk om eens 
lekker nat te worden en er doorheen te fiet-
sen als je weet dat je daarna thuis je kunt 
afdrogen en omkleden.
Op Aruba vind ik de aantrekkingskracht 
nog groter, het is al zo heet en dan die har-
de, dikke regendruppels soms; die flink 
hard, zichzelf een weg banend naar de 
grond, om weer omhoog te spatten, mij 
uitnodigen om eens een flinke douche te 
nemen. Een prachtig gezicht, een boeiend 
geluid! Ik zou er zo in rennen, nat worden, 
gezicht naar de regen gericht, een natuur-
lijke watermassage, wat willen we nog 
meer?

Komend hier op Aruba vanuit een andere 
cultuur heb ik geleerd dit niet te doen. De 
afkoeling van ons lichaam is hier dermate 
hoog dat door het plotseling nat worden 
door regen, in combinatie met de relatief 
droge wind, ‘desastreus’ kan zijn; we koe-
len dan veel te snel af, met verkoudheid en 
zelfs griep als gevolg. Arubanen in de regen 
kom je dan ook weinig tegen.

Brengt ons bij de bolcactussen, die een 
indirecte rol gespeeld hebben in het leven 
van poes Snip Luljan.
In Nederland worden allerhande cactae ver-
kocht ter verhoging van ons woongenot.
Wonend in Delft kan ik me nog een plan-
tenzaak herinneren aan de Voldersgracht.
Ik liep er regelmatig langs om vooral een 
hele grote bolcactus steeds weer opnieuw 
te bewonderen. Deze bolcactus was erg 
duur, betalen kon ik niet maar genieten er-
van wel! Toentertijd kostte die 400 gulden!

Op Aruba groeien de bolcactussen en ande-
re cactea in het wild. Bepaalde soorten wor-
den meters hoog! Waar in Nederland soms 
veel geld voor zo’n cactus betaald wordt, 
wordt deze hier als onkruid beschouwd.

De gemiddelde Arubaan wil dan ook geen 
enkele cactus in de tuin.
Gelukkig zijn er die er anders over denken 
en maken zelfs cactushagen.

Wij houden nog steeds van cactussen en zo 
begon het...
Als wij gingen wandelen in de wat ruigere 
cunucu (mondi) dan nam ik wel eens een 
bolcactus mee naar huis. Vooral een die 
er ietwat zielig aan toe was. De gezondere 
cactussen waren voor mij weer pracht-
schilderijen om naar te kijken en bleven in 
hun natuurlijk museum. Voor deze ‘zieke’ 
bolcactus had ik een grote kartonnen doos 
in de auto waar deze bolcactus in werd 
gestopt en kreeg een plek in onze tuin 
om weer op te knappen hetgeen dan ook 
gebeurde en de bolcactus ging zelfs soms 
vrucht dragen! Hele kleine sappige zoete, 
eetbare roze vruchtjes en bloemetjes.

Op een middag liepen we weer eens door 
de cunucu, de ruige mondi achter het 
Arubaanse internationale vliegveld, op een 
groot en droog stuk terrein vol cactea en 
struikgewas, aloë, stenen, zand, schorpioe-
nen, ratelslagen, thermieten, en dergelijke.
Naast stekelige planten, die wonden kun-
nen veroorzaken, groeit de aloë welig, een 
stukje eraf gehaald en op de wond gelegd is 
meteen genezend..

Onze bekende ‘cactusvervoersdoos’ lag 
weer in de auto en we genoten van onze 
wandeling in de wat latere namiddag...
Daar kwamen ze aangestrompeld, twee 
piepkleine poesjes vol bloed. De een leek er 
nog erger aan toe dan de ander. 

Op Aruba wordt soms anders tegen ‘huis-
dieren’ aangekeken. Poezen en honden 
worden op straat gezet, slepen zich door 
het straatleven, zoekend naar eten, ver-
menigvuldigen zich en de ‘babies’ worden 
ergens in de cunucu gedeponeerd.
Er zijn ook mensen die zich ontfermen 
over deze dier zwervers, zetten ‘shelters’ op 
en een aantal dierenartsen zet zich ook in.
Gelukkig heeft de regering in 2015 een 
‘wet’ uitgevaardigd, waarin het nu verbo-
den is honden zonder halsband op straat te 
laten lopen. Nu de uitvoering ervan nog.

Een van die twee ‘poezenhoopjes’ keek ons 
met een scherpe en veelbetekende blik aan 
“ wij willen met jullie mee” leken haar ogen 
te zeggen, dit grijze poesje had een wit pi-
ratenlapje op haar gezichtje.
Wij gingen in conclaaf met elkaar totdat 
we twee grote honden schuimbekkend, 
starend naar die ‘poezenhoopjes’, zagen 
toen was de beslissing snel genomen.De 
bolcactus bleef die dag in de cunucu en de 

twee poesjes gingen de doos in en mee naar 
huis waar wij hen voorzichtig gewassen, 
enigszins ontsmet hebben en iets te eten 
en drinken gegeven.. poezen babyvoeding...
We wilden met hen naar een dierenarts, 
maar omdat die twee dagen een nationaal 
feest gevierd werd op Aruba was er geen 
arts voor hen beschikbaar op dat moment.

Het zwakste poesje was volgens ons het 
muzikaalste poesje en leek veel te genieten 
van de muziek die bij ons klonk. Echter dit 
poesje was zo geschonden dat het na twee 
dagen overleed. We waren blij dat het nog 
twee vredige muzikale levensdagen kon 
hebben.

De andere poes met het piratenlapje, die 
ons zo smekend, bijna dwingend, aangeke-
ken had, was en is een sterke poes en leeft 
buiten; vooral onze tuin is haar paradijs; de 
Mangoboom in sjezen, slapend bij allerlei 
planten, jagend achter beesten aan die niet 
welkom zijn, is zij een gelukkige tuinbe-
woonster. Heeft alle vrijheid om op pad te 
gaan, hetgeen ze ook doet, om daarna weer 
even plezierig terug te keren, want het eten 
staat immers altijd voor haar klaar.

Snip is nu ruim 13 jaar oud en geniet nog 
steeds van haar poezenparadijs.

Schrijfster: Catherine Provence-Hanrath
Foto’s: Ronald Provence

CaRoproductionsAruba Youtube “Awasero” 
(Regen) opgenomen op Aruba https://you-
tu.be/m8Dum2aNpj4



wijkkrantwippolder@gmail.comPagina 13

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

Nostalgie of terug in de tijd
Beeldenwinkel

Ja, wat zou dat kunnen zijn: een beel-
denwinkel? Dat laat ik u weten. In 
de jaren ‘50 had je in de Simonstraat 
op de hoek van de Willem de 
Zwijgerstraat een winkel die de “beel-
denwinkel” genoemd werd. Deze 
winkel was aardig gevuld met allerlei 
religiebeelden en alles wat daar mee 
te maken had, wat het RK geloof be-
treft. Deze winkel was in het bezit 
van de heer P. van de Helm. Ook zijn 
vrouw (Aleid) was vaak aanwezig om 
haar man bij te staan. De heer Van 
de Helm was tevens koster van de RK 
kerk aan de Nassaulaan. In de winkel 
werden nog meer artikelen verkocht, 
zoals teken- en schrijfwaren, post-
zegels en ansichtkaarten. Ook druk-
werk en bindwerk werd voor de klan-
ten verzorgd. Uit eigen ervaring weet 
ik dat je daar één postzegel of een 
enkele envelop kon kopen en zelfs je 
potloden kon laten slijpen als je daar-
om vroeg. Het was echt een fijne win-
kel, waar je altijd welkom was. In de 
loop der jaren was er steeds minder 
belangstelling voor de religiebeelden 

en ook de leeftijd van de heer en me-
vrouw Van de Helm speelde een rol, 
zodat op een zeker moment de deur 
werd gesloten en de beelden verhuis-
den naar elders.
Deze winkel was niet de enige daar 
op het rijtje in de Simonstraat. Naast 
de “beeldenwinkel” had je nog een 
speciaalzaak voor korsetten en on-
derkleding, voornamelijk voor de 
dames. De heer en mevrouw Van 
Koppen waren de eigenaars van deze 
winkel. Een paar deuren verder had 
je nog een winkeltje voor rookarti-
kelen. Weer een stukje verder was 
de ingang van een garage, welke ook 
via de Julianalaan toegankelijk was. 
Deze garage was van Kinesis, de Ford-
dealer. Zij zijn later verhuisd naar 
de Voorstraat en weer later naar de 
Vulcanisweg.
De Simonstraat had nog meer win-
kels, maar dat was niet op deze loca-
tie. 

Tekst en foto’s: Johan van den Berg en 
deels van Leo Vijverberg.

Gezocht: 
collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli!  

Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen
  
Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel en de meest 
invaliderende ziekte onder jonge mensen. De oorzaak is nog steeds niet bekend en 
er is nog geen genezing mogelijk. De droom van het Nationaal MS Fonds is een toe-
komst zonder MS. Daarom zijn wij op zoek naar collectanten die in de week van 27 
juni tot en met 2 juli langs de deuren willen gaan om geld in te zamelen. Maar er 
zijn meer manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon door 
een betaalverzoek met vrienden en familie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee? 
Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral jonge mensen tussen 
de 20 en 40 jaar worden door deze ziekte getroffen. Zij zijn in de bloei van hun leven 
en gaan een onzekere toekomst tegemoet. 
MS 
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de zenuwen (myeline) 
wordt door het eigen afweersysteem aangevallen en beschadigd. De zenuwen komen 
bloot te liggen, waardoor ze signalen van en naar de hersenen minder goed of zelfs 
helemaal niet meer doorgeven. Mensen met MS kunnen hierdoor plotseling ver-
lammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties krijgen. Er ontstaan allerlei 
klachten, bijvoorbeeld bij het zien, lopen of praten. 
Word collectant  
Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds onder andere we-
tenschappelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de oplossing voor MS. 
Ook zetten we ons in voor het continu verbeteren van de kwaliteit van leven van 
mensen met MS en hun zorg. Kijk voor meer informatie hierover op onze website: 
www.nationaalmsfonds.nl .
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe 
lang u collecteert. Voor iedereen is er een passende manier van collecteren. Dat kan 
met een collectebus langs de deuren in uw buurt. Maar ook thuis op de bank met uw 
mobiele telefoon kunt u via een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden en familie. 
Hoe werkt het? 
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of wilt u meer informa-
tie? Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in actie komen kan 
natuurlijk ook. Maak dan een digitale collectebus aan op www.digicollect.natio-
naalmsfonds.nl. Zo kunt u het hele jaar door collecteren!

Yvette van Zon heeft een nieuwe 
plek onder de zon
 
 Schoonheidsspecialiste en Medisch 
Pedicure Yvette van Zon blijft uiter-
aard wel in de Wippolder waar zij al 
meer dan 20 jaar haar praktijk heeft. 
Vanaf nu verwelkomt zij u heel trots op 
de Spiekmanstraat 54. 
 

U kunt bij ons nog steeds terecht voor:
- Schoonheidsbehandelingen 
- Medisch pedicurebehandelingen 
- Huidtherapeute 
- Permanente make up 
- Cosmetisch arts 
 
Meer informatie www.yvettevanzon.nl
Heel graag tot ziens bij Yvette van Zon

Wijk Delftzicht:
De kapper stopt
Binnenkort zal kapsalon Voskuil aan de Hooikade helaas de deuren sluiten. In 1892 
gestart door de heer Voskuil en later voortgezet door de zussen Babs, Vera en Nannie 
Voskuil. Toen de kapsalon 100 jaar bestond is het predicaat Hofleverancier toegekend 
door onze toenmalige Koningin Beatrix. De bekende 
muurschildering is begin jaren ’80 aangebracht naar 
een prent van Pop-Art kunstenaar Roy Lichtenstein 
en vormt hét herkenningspunt voor iedereen 
die langs rijdt. Huidige eigenaar Mariska en haar 
medewerkers bedanken alle klanten uit onze wijk 
“die hun haren aan ons hebben toevertrouwd in 
de afgelopen 130 jaar. We hebben met enorm veel 
plezier ons vak uitgeoefend en hadden gehoopt dat 
er weer een kapsalon zou komen maar het is een 
schoonheidssalon geworden”.

Een nieuwe plaag?!
Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica) is al een paar keer waargenomen in onze 
wijk. Zoals bij het parkeerpleintje tegenover de Hillenlaan. Japanse duizendknoop heeft 
een sterke groeikracht waardoor inheemse plantensoorten worden verdrongen. De ster-
ke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te 
veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Het is dus zéér zorgelijk, dat dit on-
kruid in onze wijk is gesignaleerd. De plant is moeilijk te bestrijden. De gemeente heeft 
het al geprobeerd met platbranden en met behulp van elektriciteit. 
Tips om kleine planten zelf te verwijderen zijn:
Probeer de plant te verzwakken door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af 
te knippen. Voer de stengels en plantenresten af in de grijze bak (restafval). Ze mogen 
niet in de groene container, omdat ze zich via het 
compost weer kunnen verspreiden.
Probeer uitlopers heel secuur te verwijderen, zon-
der dat er wortels achterblijven.
Wilt u melding doen bij de gemeente als u ze aan-
treft? De gemeente monitort zelf ook.
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Bestaat de Mens? 

Bericht uit de 
Vredeskerk

Als heel veel jaren staat er met grote letters VREDE op onze kerk. Daarom wordt 
de kerk ook de Vredeskerk genoemd. Als je het nieuws volgt, dan kun je je wel 
eens afvragen of er eigenlijk geen vraagteken achter moet. Of misschien beter een 
uitroepteken, want dan wordt het een eis en een opdracht!

Het was Kerstmis 2021 en er kwam het bericht dat in Zuid-Afrika bisschop 
Desmond Tutu was overleden. Een kleine en vriendelijke man, maar tegelijkertijd 
een REUS van een persoonlijkheid. Hij was een icoon voor het vredesproces 
in Zuid-Afrika. Hij verbond zich met de allerarmsten, de verdrukten en 
onderdrukten. Met niet aflatende energie bleef hij zich inzetten voor mensen en 
zich verzetten tegen systemen die mensen kleineerden. Dansend, lachend en met 
een ogenschijnlijk eeuwige glimlach op zijn gezicht. Maar in al die lichtheid was hij 
ook een symbool voor het geweten van de wereld.

Er is een boek met de titel “Het boek van de Vreugde”. Het bevat gesprekken 
tussen Desmond Tutu en een andere REUS: de Dalai Lama. Het is een inspirerend 
boek met gesprekken tussen twee winnaars van de Nobelprijs van de Vrede. De 
Dalai Lama is van mening dat de Chinezen niet echt beseffen wat voor leed ze in 
Tibet hebben aangericht. Ze moeten dat zelf gaan inzien! Ze denken primair aan 
zichzelf. Hij gebruikt het woord compassie en dat betekent medelijden! Dat begint 
dus met vergeven! Waren er maar meer van zulke REUZEN en werd er maar meer 
naar hen geluisterd, dan zou er op wereldschaal vrede komen. Met Pasen zette 
de paus een aantal conflicten op een rijtje: hij bad voor vrede voor de Oekraïne, 
het Midden-Oosten, Libanon, Syrië, Irak, Libië, Myanmar, Afghanistan, Jemen, 
Ethiopië, in Afrika en Zuid-Amerika. 

Desmond Tutu gebruikte het Afrikaanse begrip ubuntu. Dat betekent zoiets als 
“Menselijk worden door anderen”, of ook “Menselijk zijn tegenover anderen”, of 
met weer andere woorden en nu uit de christelijke bijbel: “Heb uw vijanden lief”. 
Deze laatste zin klinkt wel erg extreem. Dat kan toch niet, dat doe je toch niet? 
Hoe kun je dat doen? Desmond Tutu heeft laten zien dat het echt kan, maar het is 
niet eenvoudig! Als er een moeilijke situatie is, ga het gesprek aan, maar begin met 
luisteren naar de ander, je verdiepen in de ander. Dat geldt op wereldschaal, maar 
ook voor onze eigen leef- en werkomgeving.

Vrede is een opdracht en een wens: we wensen u VREDE! 

Barre Jan de Appelboom had het 
helemaal gehad. Zijn blaadjes zaten 
vol met kleine plakkerige luizen. Hij 
had daar geen verweer tegen. Zijn 
humeur was daarom tot het nulpunt 
gedaald. De jeuk op zijn bast maakte 
hem narrig. Want het was een hele 
inspanning om naast zijn blad ook 
nog die akelige kriebelbeestjes van 
vocht te voorzien. Zijn wortels 

maakten overuren. Af en toe voelde hij wel een plensbui 
of een sproeiwaterval over zich heenkomen. Die boden 
tijdelijk wat verlichting voor zijn takken. Maar dat alles 
hielp hem maar heel langzaam van de jeuk af. 
 
Zijn goede vader had hij al jaren niet meer gezien. De 
appel waar hij uit afkomstig was, was ver van de boom 

gevallen. Zijn vader had hem verteld van de Mens. 
Hij zou goed voor appelbomen zoals hij zorgen. Maar 
Barre Jan had nog nooit een mens gezien. Nu had hij 
ook geen ogen, maar hij had zo graag iets van die Mens 
gevoeld. Had hij maar één keertje een teken gehad dat 
de Mens bestond. Nu hij zo door de luizenplaag getergd 
werd, verlangde hij zo naar een Mens. Had zijn vader 
gedroomd? Hoe kon hij weten dat de Mens bestond? 
Eenzaam stond Barre Jan in de tuin te tobben.  Toen 
daalde er weer een sproeiwaterval op hem neer. Dat was 
even lekker. Veel  beestjes spoelden van zijn bladeren af. 
Op de grond leverden zij voor hem geen gevaar meer op.  
Hij veerde op en neer. Vrolijker. 
 
En keerde toen weer terug tot zijn sombere gedachten. 
Totdat Hortense, een enorme waterliefhebber, hem 
ineens aansprak. Hortense kon ook niet zien. Niemand 

in hun tuin kon dat. Toch zag zij soms meer dan een 
ander. Ze bloeide op als de zon scheen. Ze zei dan 
vrolijk: “Zie je wel, de zon schijnt. Ik voel haar op mijn 
bloemen!” De andere planten voelden alleen de warmte. 
Daar hield het dan ook mee op. Wisten zij veel van een 
zon. Zij gaven niets om wat zich achter die warmte 
verschool. Deze keer zag  Hortense iets achter die 
sproeiwaterval: “Dat komt van de Mens die hier woont. 
Hij wil jou van de beestjes afhelpen en mij als Hortensia 
lekker water geven.”  
 
Zou de Mens dan toch bestaan? Hortense had wel wat 
van zijn vader, mijmerde Barre Jan die nacht. Hij kon er 
niet van slapen. Zou het waar zijn?  De jeuk was in ieder 
geval een stuk minder. 

Ds. David Knibbe

Vrede

Koningsdag
Op Koningsdag, 27 april, waren in enkele 
straten van de wijk activiteiten georga-
niseerd voor de kleintjes, zo was er een 
springkussen in de Cohen Stuartstraat.

In de St. Aldegondestraat en in de Cohen 
Stuartstraat heeft men nog een “kleed-
jes-verkoop” gehouden. Deze activiteit 
was voor het eerst en werd ondersteund 
door de medewerkers van het buurthuis 
aan de Prof. Krausstraat. Het was niet zo 
druk, maar het was vooral koud om daar 
te staan en op een kleedje te zitten. Wie 
weet komt er in 2023 een herhaling. Als 
er dan wat meer publiciteit aan wordt ge-
geven zal het vast wel drukker zijn, mits 
het weer meewerkt. 

Tekst en foto’s: Johan van den Berg.

Tramlijn 19 naar de TU-campus
Het “hoofdpijn-dossier” wat de tramlijn 
19 betreft, is de verlenging ervan naar 
de TU-campus. Deze verlenging had 
volgens de oorspronkelijke planning in 
2010 al gereed moeten zijn, maar tot 
heden is dat nog niet zo. Men zal nog 
tot medio 2023 moeten wachten eer de 
eerste passagiers in de TU-wijk kunnen 
in- en uitstappen. 
Voordat het zover is moesten eerst nog 
de rails op de Sint Sebastiaansbrug 

worden vervangen. Dit was nodig 
omdat in de eerder geplaatste rails 
fabrieksfouten zaten, zoals mij verteld 
is door de aanwezige werklieden. 
Deze werkzaamheden hebben in mei 
plaatsgevonden, waardoor er bij de 
brug regelmatig extra verkeersdrukte 
ontstond, mede doordat de 
streekvervoerbussen op sommige dagen 
geen gebruik meer konden maken van 
de speciale busbanen. 

Veel bewoners hier in de wijk zijn van 
mening dat deze lijn 19 beter via de 
Michiel de Ruyterweg, Zuidplantsoen 
en dan de Schoemakerstraat had 
moeten gaan rijden, omdat dan de 
problemen met het verstoren van de 
nanotechnologische systemen van 
onderzoekscentra van de TU Delft niet 
aan de orde zouden zijn geweest. 
Dus ook nu geldt weer: geduld is een 
schone zaak. Tekst en foto’s: Johan van den Berg.

Oostpoortbrug
Het zal u vast opgevallen zijn: de kleine 
Oostpoortbrug is in onderhoud.
Deze werkzaamheden zijn gepland van 
eind mei tot halverwege juli 2022.
Het was in 1903 dat deze kleine 
Oostpoortbrug groot onderhoud heeft 
gehad.
Tijdens deze onderhouds-
werkzaamheden kunnen 
voetgangers en fietsers 
voor de meeste tijd 
gebruik maken van de 
brug. Maar wanneer 
er brugdelen worden 
verwijderd en herplaatst 
zal de brug afgesloten zijn 
voor iedereen.

Door deze werkzaamheden zal de 
brug zijn oude glorie weer terug 
krijgen, zodat eenieder weer met 
plezier de brug kan gebruiken om in de 
binnenstad te komen.

Tekst en foto: Johan van den Berg.
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Bushalte Prof. Telderslaan
In de wijkkrant van december 2021 is een artikel geplaatst over de bushalte met 
de aanwezige abri op de hoek van de Schoemakerstraat, naast de appartementen 
van het Burgershof.

Door ons is er een verzoek gedaan bij de gemeente Delft om deze abri te verplaat-
sen van deze plek naar de hoek van de Prof. Telderslaan en de Prof. Krausstraat. 
De gemeente vroeg ons het verzoek schriftelijk in te dienen, wat wij gedaan heb-
ben op 17 april 2022 met correspondentienummer VJV-3290774.

Op 18 mei 2022 ontvingen wij een mail met als antwoord: "Voor de halte Prof. 
Krausstraat ligt al een tijd een verzoek bij de HTM, die abri's plaatst en beheert.
Wij hopen dat de abri zo snel mogelijk geplaatst wordt."

Met bovenvermeld antwoord moesten wij het doen. Nu wachten we af of het als-
nog gedaan gaat worden, in regen en kou daar staan is niet behaaglijk. Hier wo-
nen relatief veel ouderen, en daar mag je best zuinig op zijn.

Foto en tekst: Johan van 
den Berg.

De vorige opgave

In de vorige wijkkrant lieten wij u een bijzondere bouw aan de huizen zien. Aan de 
huizen op die foto zijn kleine erkers aangebracht. Onze vraag was: “In welke straat 
treft u deze kleine erkers aan en hoeveel erkers treft u aan in deze straat?”
Na loting is mevrouw C. Kuypers als winnaar getrokken uit de inzendingen. 
Proficiat, u ontvangt uw COOP-waardebon z.s.m. thuis.
Deze 15 gelijke erkers treft u aan in de Piet Heinstraat, zoals ook de heer Hoek in 
zijn inzending heeft omschreven. Wij danken de heer Hoek voor zijn uitgebreide 
informatie: 

“Ik dacht al direct toen ik de foto zag dat het in de Piet Heinstraat was. Ik woonde 
daar vanaf augustus 1954 tot 1959, gedurende mijn peuter- en kleuterjaren, 
aan de zuidzijde. Het huis op de foto is aan de noordzijde en daar keek ik op. De 
huizen aan de zuidzijde zijn in 1918 gebouwd en die aan de noordzijde in 1920. Ze 
bestonden uit beneden- en bovenwoningen. De benedenwoningen hebben erkers 
aan de voorzijde met daarboven een balkon voor de bovenwoning met woonkamer 
en suite. Aan de achterzijde is een uitbouw met slaapgedeelte. De bovenwoningen 
hebben een 2e verdieping met slaapgedeelte. Het afgebeelde huis is het bovenhuis 
aan de noordzijde, de oneven zijde, op nummer 1 vlak bij het Mijnbouwplein. Het 
benedenhuis heeft dus als huisnummer 
3, want de linker voordeur is van het 
bovenhuis en de rechter is van het 
benedenhuis. 
De huizen grenzen met de 
achterzijde aan het schoolplein van 
de vroegere gemeentelijke HBS, later 
Scholengemeenschap Hugo Grotius. Nu 
huist daar de GGZ-Delfland”. 

De nieuwe opgave

Deze keer hebben wij gekozen voor dit 
bijzondere ingemetselde plateau. Onze 
drie vragen zijn: in welke straat treft u 
dit plateau aan, op welk gebouw is dit plateau aangebracht, en wat is de betekenis 
van de afbeelding? Ons verzoek is weer om een door u gemaakte foto van de 
locatie mee te sturen.  
Pak wederom uw camera/telefoon, ga te voet of op de fiets, mogelijk ziet u vanuit 
uw eigen woning waar dit plateau is ingemetseld.
Mail uw oplossing uiterlijk 20 augustus 2022 naar ons mailadres 
wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer de oplossing in de brievenbus van het 
redactieadres, zoals vermeld in de colofon.

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

Wij wensen u succes met uw zoekactie.
Redactie

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

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

drie lekkerbekjes voor € 8,00

Jeugdherinnering
Voor redactielid ben ik intussen wel te 
oud maar om wat herinneringen aan 
vroeger op te halen ben ik nog jong ge-
noeg. Die herinneringen gaan wel een 
heel eind terug en wel naar de jaren 
dertig van de vorige eeuw. Toen was ik 
nog een prille Wippoldenaar en in mijn 
hart ben ik dat wel een beetje gebleven 
ondanks langdurig verblijf buiten de 
stad.
Mijn geheugen werd opgefrist door 
de bouw van het (zoveel verdiepingen 
tellende) appartementengebouw op de 
hoek van de Delfgauwseweg en de Jan 
de Oudeweg. Daar stond namelijk tot 
het eind van de vorige eeuw de bij ve-
len, en zeker bij Wippolderbewoners, 
alom bekende Pauwmolen. En die 
Pauwmolen was in mijn jonge jaren een 
geliefde speelplaats op woensdag of za-
terdagmiddag. De molen werd namelijk 
bewoond door de familie Janszen (met 
“sz” geloof ik) met een groot gezin met 
kinderen van onze leeftijd die wij ook 
nog tot onze vriendjes mochten reke-
nen. 
De molen was in mijn herinnering al 
lang zijn wieken kwijt zodat er althans 
niet meer met behulp van de wind ge-
malen werd. Het gehele bedrijf was 
volgens mij een veevoeder productie-
bedrijf annex veevoederhandel. In de 
diverse loodsen lagen volop voorraden 

waaronder tal van strobalen. En die 
strobalen waren uitermate geschikt om 
op en tussen de klimmen en te spelen. 
Verstoppertje spelen ging prima tussen 
die balen. Het lukte zelfs om je zo goed 
te verstoppen dat je jezelf nauwelijks 
nog kon bevrijden uit je schuilplaats 
wat soms best benauwd was voor een 
kleine jongen van een jaar of acht. 
Maar plezier hadden wij ondanks die 
benauwenissen toch wel.
Tegenover de molen hadden wij trou-
wens nog een prachtig speelveld en wel 
het voetbalveld van een van de voetbal-
clubs uit de Wippolder. Dat lag aan de 
zuidzijde van de Koningin Emmalaan 
die toen nog lang niet bebouwd was. 
Je kon vanaf de Emmalaan tot aan 
Overschie toe kijken.
Tussen de Pauwmolen en de Emmalaan 
bevond zich destijds ook nog de op-
rit naar de Rijksweg naar Rotterdam 
die toen in mijn herinnering nog niet 
naar de naam A13 luisterde. Al het 
verkeer (maar dat was nog niet zoveel) 
tussen Den Haag en Rotterdam ging 
door Delft over de Oostsingel en de 
Delfgauwseweg. De “nieuwe” weg ten 
oosten van de stad kwam pas in de loop 
van de jaren dertig gereed en speelde 
een rol in de meidagen van 1940 maar 
dat is een ander verhaal.
Koos de Ridder.

Schieoevers
Op zaterdag 18 juni stond er een “safari” gepland, zowel op de Rotterdamseweg als 
op de Schieweg.
Dit heeft te maken met de vergaande bouw- en verbouwplannen voor dit gebied.
De genoemde datum is te laat om daar in deze editie verslag over te doen. U heeft 
dat nog tegoed in de september-uitgave van dit jaar.

Tekst: Johan van den Berg.
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Word ook sponsor en vind uw
(bedrijfs)naam volgende keer ook hiertussen!

Contact Nel Pelle - Plugge
030 - 6097317,

E-mail: nel.pelle@am.nl

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft

www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl

015 - 256 0589

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

Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Sponsoren van de wijkkrant

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

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

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

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

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

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

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

STUDIELAB015 

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

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

sinds  1885

vers & dichtbij

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

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

Voor alle reparatie
en APK keuring

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

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

Kent u Kapsalon Gezellig Geknipt al?
Kapsalon Gezellig Geknipt is te vinden in de Wippolder aan de Professor Krausstraat 
84, op het hoekje met de Koningin Emmalaan.
Voor een uitgebreide knip en kleurbehandeling inclusief luxe treatments, 
maar ook voor ‘gewoon alleen een stukje korter’ kunt u bij Gezellig Geknipt 
terecht. Bij kapsalon Gezellig Geknipt is op maat geknipt advies voor een juiste 
behandelmethode geheel vanzelfsprekend. U bent hier dan ook van harte welkom 
om u professioneel te laten adviseren. 

Het team van kapsalon Gezellig Geknipt is ervan overtuigd dat mooi en gezond haar 
begint bij een gezonde hoofdhuid. De kapsters zijn daarom gespecialiseerd in het 
behandelen van haar en hoofdhuidproblemen. Denk hierbij aan het verminderen 
van haaruitval en dunner wordend haar.  De juiste behandelmethode kan helpen bij 
het verminderen van overmatig chronisch en periodiek haarverlies. De producten 
waar in de salon mee wordt gewerkt kunnen helpen om nieuwe haargroei te 
stimuleren of dun en zwak haar te versterken. Ook bij klachten zoals roos, een vette 
of juist droge hoofdhuid, jeuk, geïrriteerde hoofdhuid, psoriasis of eczeem helpen de 
meiden u graag op weg naar een gezonde hoofdhuid en vervolgens naar mooi haar.
De kapsalon is gecertificeerd om haar en hoofdhuidonderzoek te kunnen uitvoeren. 
In de salon is een Medi-Scope aanwezig, dit is een camera waarmee de hoofdhuid tot 
200 keer vergroot kan worden. Zo ontstaat een gedetailleerd beeld voor een juiste 
behandelmethode.
Het team van kapsalon Gezellig Geknipt werkt in principe op afspraak. Een afspraak 
kan telefonisch gemaakt worden tijdens openingstijden. Online afspreken is ook 
mogelijk via de online agenda. Deze mogelijkheid is zelfs buiten openingstijden 
beschikbaar. De kapsalon is hierdoor 24/7 bereikbaar voor het maken van 
afspraken!
Bij het maken van een afspraak is het mogelijk om een voorkeur voor een kapster 
aan te geven. Ook zonder 
afspraak ben je altijd welkom om 
even binnen te lopen. Helaas is 
er geen garantie dat u dan ook 
direct terecht kunt. De koffie 
staat wel altijd klaar, ook zonder 
behandeling!
Wees welkom!
Boek online op
www.gezelliggeknipt.nl
of bel 0152560589

Informatie over de belangenvereniging TU Noord vindt u op www.tunoord.nl 
Wilt u lid worden en/of een vergadering bijwonen? 

Schrijf dan naar tunoord@gmail.com

Fysiotherapie Delft-Oost
Nassaulaan 177, 2628 GG Delft

Tel: 015-2620952 

info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Meer werkplezier door
training en (team)coaching

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

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

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

Slijterij en 
Wijnhandel 
De Wijnstok

Yvette van Zon
Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍؍؍

015 - 380 76 50
Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

Ook voor:

PRONK'S
                  by NaatVIS    

1975

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

Fred. Hendrikstraat 1, 2628 SX DELFT
015-3011055

WWW.Cafetariadejongens.nl
Alles vers van het mes

Verse broodjes tot snacks
Voor bedrijven en particulieren

Alles kan bezorgd worden.

Tandartspraktijk Wippolder
Gezondheidscentrum Wippolder

Nassaulaan 23, 2628 GA Delft
info@tandartsenpraktijkwippolder.nl


