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FYSIOTHERAPIE DELFT OOST 30 JAAR in WIPPOLDER
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Kinderdagverblijf Woezelhuis!

Beste Wippoldenaren, dit jaar bestaat onze praktijk met veel plezier alweer 30 jaar!
Om u nog steeds zo goed mogelijk van uw klachten af te kunnen helpen, hebben wij de afgelopen
jaren niet stil gezeten, maar ons verder ontwikkeld met de volgende specialisaties:
- Het behandelen van etalagebenen. Wat is dit vraagt u zich misschien af; het is een aandoening
waarbij de bloedvaten van de benen vernauwd zijn en je door pijn geneigd bent bij iedere etalage
even te stoppen met lopen. Deze aandoening kan met speciale looptherapie een flink stuk
verbeteren.
- De laatste inzichten in lage rug- en nekklachten.
- Medical taping, een speciale tapetechniek die voor veel spier- en gewrichtsaandoeningen kan worden gebruikt.
- Dry Needling, een techniek waarbij met hele dunne naaldjes de spieren tot ontspanning gebracht kunnen worden.
- Zwangerschaps gerelateerde klachten.
Verder hebben wij meegedaan aan een onderzoek naar de beste oefenmethode om zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen.
Henk Overbeek is, zoals de meesten van u wel weten, onze manueel therapeut en ook Manouk van Adrichem zit in de laatste fase
van haar manuele therapie-opleiding. Op onze website kunt u over deze en onze overige specialisaties uitgebreider lezen:
www.fysiotherapiedelftoost.nl
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Op zich hopen we voor u dat het
niet nodig is, maar mocht u toch
fysiotherapie nodig hebben en onze
praktijk bezoeken dan kunt u van ons
een leuke attentie verwachten om ons
30-jarig bestaan te vieren.
Om een afspraak te maken kunt u
ons bellen, via de website aanmelden,
of gewoon even langs komen, een
verwijzing van de arts is niet nodig.
Ons team staat voor u klaar:
Mieke Bank, Danielle Boot-Remmen,
Marlies van Meeteren, Henk Overbeek,
Els Overtoom en Manouk van Adrichem.
Praktijk voor Fysiotherapie Delft Oost
www.fysiotherapiedelftoost.nl
Delfgauwseweg 329/hoek Nassaulaan,
bij de rotonde.
tel 015-2620952

Woningen verkocht
Ongeveer 50 woningen zijn aanblok verkocht aan twee partijen, het merendeel
aan Woonbron en 4 woningen aan Round Hill. Het betreft hier het blokje huizen
Prof. Krausstraat, Prof. Henketstraat en de Prof. Oudemanstraat, 4 van deze
huizen in de Prof. Krausstraat zijn verkocht aan Round Hill.
Deze huizen waren vroeger van Hof van Delft en later na de fusie met de
Studentenhuisvester van DUWO. DUWO heeft deze huizen aanblok verkocht
aan het WIF - Woninginvesteringfonds. Na ze jaren in bezit te hebben gehad en
DUWO voor het beheer zorgde is na het faillissement van het WIF deze situatie
ontstaan.
Voor de bewoners van de 4 huizen bij Round Hill verandert ook het beheer, dat
is nu ondergebracht bij Van ‘t Hof Rijnland te Zoetermeer. De eerste negatieve
verschillen treden nu al op bij het beheer van deze woningen.
Nu maar hopen dat deze huizen net zo goed worden onderhouden als vroeger bij
DUWO het geval was.
Tekst: J.A. van den Berg

Redactioneel
Beste Wippolderbewoners en lezers van de wijkkrant Wippolder
Nu een ieder zo langzamerhand
zijn of haar vakantie periode er
op heeft zitten is het weer tijd U
te informeren over het wel en wee
binnen onze Wippolder. Dit over
activiteiten en zaken die mogelijk
onze aandacht vragen. Gelukkig was
de zomervakantie een rustige periode
zonder veel reuring maar als de
blaadjes beginnen te vallen dan komen
alle activiteiten weer tot leven.
De betrekkelijke en tijdelijke
rust op de Nassaulaan sinds de
Delftgauwsestraatweg is afgesloten
is toch heerlijk. Eindelijk kan men
daar nu rustig fietsen zonder al te
doordrammerige automobilisten.

Tja en dan de politiek van Delft. Zij
hadden zomer reces zoals dat zo mooi
heet. Als de politiek met vakantie is
kan er ook niets fout gaan denken wij
dan. Dat juist in deze periode het een
ambtenaar was die het licht heeft gezien
voor wat betreft de instelling van de
keerlus op de afslag van de A13 naar
Ikea doet ons goed.
Een zeer positieve ontwikkeling is
dat nu politiek Delft zich steeds meer
terug trekt er steeds meer Wippolder
bewoners zich inzetten in onze wijk
als vrijwilliger. Zeker buurthuis Onder
de Schie heeft altijd een boordevol
programma met eet cafe’s, koffie
ochtenden en activiteiten voor jongeren.

Maar ook de kerken in onze buurt
roeren zich nu met lunch cafe’s en
koffie ochtenden. Wij mogen trots
zijn op de vele vrijwilligers die al deze
activiteiten voor alle medebewoners in
onze wijk in stand houden. Door deze
groep blijft onze wijk ook in mindere
tijden bruisen.
Mocht U een paar uurtjes vrij hebben
of niet weten wat U met uw vrije tijd
moet, kijk om U heen en help ook een
handje bij één van de vele organisaties
binnen onze wijk. Wij van de redactie
weten maar al te goed hoe belangrijk
vrijwilligers zijn.
Wij wensen U een paar aangename
leesuurtjes met de Wippolderkrant.
De redactie

wijkkrantwippolder@gmail.com

Kinderdagverblijf
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De Wippolder-dokter

door: Dr. G. Damen

Op vakantie naar het buitenland
Op 1 september 1987 opende
kinderdagverblijf Woezelhuis in de
Simonsstraat 111 haar deuren voor de
opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Het pand was voorheen een oude school
waar nonnen les gaven en onderdeel
was van de kerk, maar is inmiddels in
een nieuw jasje gestoken.
Van buiten oogt het vrij klein, maar
binnen is het verrassend ruim! Met
een grote centrale hal waar de kinderen
naar hartelust kunnen klimmen, spelen,
verkleden of bouwen. Fantastisch om
de dag te beginnen ook als het regent is
dit een fijn alternatief.
Aan de centrale hal zitten 2
groepsruimtes met hieraan de
kookstudio en achterin het pand is nog
een baby hal met 2 groepsruimtes.
In de groepsruimtes zijn verschillende
hoeken ingericht. Zoals een bouwhoek,
verkleedhoek, poppenhoek en
een autohoek. Regelmatig zijn er
verschillende activiteiten zoals dansen,
koken, knutselen of heerlijk buiten
spelen.
Om ons te onderscheiden van andere
kinderdagverblijven doen wij ons
best om zoveel mogelijk biologische
voeding aan te bieden en sluiten wij
limonade uit. De kinderen komen niets
tekort en zijn dol op de kabouterthee,
prinsessenthee of drakenthee!
Daarnaast leren we de kinderen
dat gezond eten belangrijk is in het
dagritme, in de ochtend een stuk fruit
en ‘s middags een snoepgroente zoals
tomaat of komkommer.

U staat er vast niet bij stil, maar pas
sinds 1970 is Nederland door de
Wereld Gezondheids Organisatie officieel als ‘Malaria vrij’ bestempeld.
Malaria, dan denk je al gauw aan landen ver weg, maar het kwam ook hier
voor in veengebieden onder andere in Drenthe. Het werd over gebracht door
onze eigen muggen. Gelukkig is dat verleden tijd.
Vanaf de jaren ’70 is er voor een groot deel van de bevolking in Nederland
voldoende welvaart om op vakantie te gaan. Steeds verder weg, naar exotische landen en gebieden. Het najaar is vaak de tijd om zich een beetje te gaan
oriënteren op vakantiereizen voor komend jaar. Blijven we in de buurt of is
er genoeg gespaard voor een gedroomde verre reis? De reisgidsen beloven de
mooiste bestemmingen. Heerlijk om u daar op te verheugen. Naast wat dagdromen is het ook verstandig om goeie voorbereidingen te starten. Want u wil
een leuke vakantie maar ook gezond weer naar huis.
Onze tips:
Gaat u ver weg op reis, ga dan ook op tijd naar de GGD of overleg met uw arts
over welke prikken u moet halen en welke andere maatregelen nodig zijn ter
plaatse. Voor een aandoening als malaria, krijgt u pillen om te slikken. Zorg
dat u weet wanneer u precies met deze medicijnen moet starten en hoe lang u
ze door moet slikken nadat u het gebied weer heeft verlaten.
Denk aan het meenemen van een reisapotheekje:
Uw apotheek kan u er meer over vertellen en bijvoorbeeld helpen een goede reisapotheek samen
te stellen. Zeker als u ook kinderen meeneemt op
reis, is dit erg verstandig. Ook een lijst met uw
aandoeningen, allergieën en de medicijnen die u zelf gebruikt, kunt u hier bij
stoppen.
Een wondje, schram, blaar of insectenbeet heeft u zo te pakken. Deze kunnen
gaan ontsteken. Het is handig om ontsmettingsmiddel mee te nemen bijvoorbeeld betadine of sterilon. Denk ook aan pijnstillers, pleisters, bijvoorbeeld
blarenpleisters, een pincet om splinters te kunnen verwijderen of een teek.
Op insectenbeten kunt u onverwacht een sterke reactie vertonen.
Allergietabletten zijn vrij te koop en kunnen dan helpen om de reactie te beteugelen. Andere maatregelen die u kunt nemen voor de reis zijn bijvoorbeeld
de aanschaf van goeie geïmpregneerde klamboe’s en muggenspray’s met deet.
Noteer in geval van een tekenbeet in uw agenda waar en wanneer u de teek
heeft ontdekt en verwijderd en houdt de plek de weken erna nauwlettend in de
gaten.
Reizigers diarree is een aandoening die gemakkelijk is op te lopen in het buitenland. Vaak wordt het door voedsel en matige hygiënische omstandigheden
van sanitair overgebracht. Kies verstandig als u een gerecht bestelt, vermijd
rauwe producten als u niet zeker weet dat dat te vertrouwen is. Was uw handen na toiletbezoek. Er zijn flacons te koop met desinfecterende handen-gel.
Uiteraard kan het toch mis gaan. Het belangrijkste probleem met reizigersdiarree is, dat het uitdroging kan geven, zeker bij hitte of als er ook gebraakt
wordt. Bij kinderen veel sneller dan bij volwassenen. Neem wat medicijnen
mee die u kunnen helpen om de diarree en het braken te behandelen. Drink
meer dan normaal, gebruik ORS, zakjes die u helpen om het vocht en zoutverlies aan te vullen.

Onze babytuin
U bent altijd welkom voor een
rondleiding om zelf de sfeer te proeven
bij Smallsteps Woezelhuis.
website:
www.kinderopvang-woezelhuis.nl
Telefoon: 015 262 4025

NIEUWE HARING vangst 2015
Per stuk € 1,75 bij
Vispaviljoen aan de Nassaulaan

Wordt u in het buitenland geconfronteerd met een medisch probleem, bedenk
dat u op een PC ook informatie kunt krijgen over wat u moet doen. Er zijn
handige websites en app’s die u op uw telefoon kunt downloaden.
Thuisarts.nl heeft informatie en adviezen bij heel veel klachten.
Andere nuttige apps: De Gifwijzer, Brandwondenwijzer en Eerstehulpwijzer.
De ‘Moet ik naar de dokter-app’ kan handig zijn (http://www.moetiknaardedokter.nl) of “De Vakantiedokter-app” (https://vakantiedokter.zilverenkruis.nl).
Uiteraard wensen wij u een onvergetelijke en gezonde reis.
Praktijk van Miert & Damen
Nassaulaan 23
2628 GA DELFT

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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WEDEROM VRAGEN
WIJ UW HULP

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

U kent toch ook het gezegde: “Regeren is vooruitzien”?
Mede door u als lezer en de sponsoren is het financieel gelukt om de
wijkkrant voor 2015 te behouden.
Maar, zoals aangegeven “Regeren is vooruitzien” moeten wij als
redactie verschrikkelijk ons best doen om voor 2016 weer de
benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen om de wijkkrant
bij u te kunnen blijven bezorgen.
Mogen wij een oproep doen aan u om een bedrag naar draagkracht
te storten op de bankrekening van de wijkkrant ?
Misschien een leuke gedachte welke u dan tot uitvoer kunt brengen.
Doe net of u geabonneerd bent op de wijkkrant en uw abonnement
gaat betalen. U krijgt dan 4 kranten per jaar, dat is 64 bladzijden
met informatie en heel veel mooie foto’s, over de wijk of wat mensen
uit de wijk beleven.
Ook nu maken wij weer de afspraak:
alle gelden die vanaf juni 2015 worden ontvangen houden wij apart.
Komen wij in februari 2016 niet aan de € 6.000,00 dan ontvangt u
uw gestorte bedrag weer terug.
Dat is geen slechte deal lijkt ons.

De vorige opgave:

U kunt uw bijdrage storten op het navolgend
bankrekeningnummer:

In de vorige opgave van juni 2015 zag u een beeldje met de volgende vragen:
waar staat het beeldje, wat is de naam en waarom staat het daar?

NL67 INGB 0006 50 67 38
T.n.v. wijkkrant “WIPPOLDER”

U stelt ons toch niet teleur! Onze dank alvast voor uw
bijdrage, wij informeren u in de krant van december a.s.
hoe de stand van zaken is.
Namens de redactie: Johan van den Berg.

Wij zijn op zoek naar...

uw hulp

Wie van u is bereid om te helpen met het bezorgen van een aantal
straten in de wijk ? Het gaat om de navolgende straten;
Prof. Krausstraat ,Fred. Hendrikstraat,
Nassauplein en een stukje Nassaulaan.

Het beeldje staat rechts van de aula op de algemene begraafplaats Jaffa.
Het is gemaakt door Richard de Vrijer. Demeter - de naam van het beeldje - is
een vrouwenfiguur uit de Griekse mythologie. Ze is de goddelijke moeder van
alles wat leeft en de godin van de gecultiveerde vegetatie, maar staat ook voor
de voortdurende kringloop van leven en dood. Dat maakt begraafplaats Jaffa
een toepasselijke locatie voor dit beeld.
De Delftse beeldhouwer heeft ‘Demeter’ gecreëerd met op schoot Demophon.
Dat is niet haar zoon: het is het kind van Keleos en Metaneuram, koning en
koningin van Eleusis. Zij nam echter de opvoeding van Demophon op zich,
nadat ze haar dochter Persephone kwijt was.
Deze keer waren er vele goede inzendingen en dat betekent na loting dat
mevrouw M. de Wilde als prijswinnaar is getrokken. Proficiat met uw
waardebon van € 12,50.

Ook vragen wij of iemand van u interesse heeft om deel te
gaan nemen in de redactie van de wijkkrant.
Voor meer informatie kunt u bellen met de redactie.
U belt naar 06 # 53 69 34 92 of u stuurt ons een mail met uw
naam en telefoonnummer, wij nemen dan contact met u op.
U groetend, de redactie.

Zonnepanelen en Woonbron
Zijn zonnepanelen een hype? Advertenties over
zonnepanelen schieten als paddenstoelen uit de grond,
de aanbiedingen vliegen je werkelijk om de oren.
Woningbouw corporaties konden niet achter blijven, zo
viel er bij huurders van “Woonbron” ook een aanbieding
op de mat. De offerte bestaat uit 6 panelen door Eneco
geplaatst tegen een huurverhoging van €14 met een vermoedelijke korting van € 24
op de energie rekening.
Lijkt een aantrekkelijk aanbod maar wat men er bewust/ onbewust vergeet bij te
vermelden is, dat dit niet in de kolom service kosten valt en dus in de jaarlijkse
huurverhoging mee gerekend wordt. Dat betekent dat het voorgestelde tientje
winst na drie jaar huurverhoging als sneeuw voor de zon is verdampt (vergeef mij de
woordspeling). Ik vind dit geen eerlijke voorstelling van zaken en waarschuw bewoners
die al hebben ingetekend dat zij “ Woonbron “ moeten benaderen en hun in de
gelegenheid moeten stellen om met een aangepaste aanbieding te komen. En huurders
die nog bezig zijn om een afweging te maken zou ik adviseren een beslissing uit te
stellen omdat “Woonbron” onvolledig in zijn voorlichting is geweest.
Wijkbewoner, Theo Pex

Nieuwe opgave:
Deze keer is weer gekozen voor een fraaie gevel met zeer opvallende details.
Onze vraag is waar treffen wij deze gevel aan en bij welke huisnummers.
Weet u meer te vertellen dan het gevraagde dan is dat nog beter natuurlijk.
De waardebonnen zijn op, er is gezocht naar een andere oplossing en die is
gevonden.
Supermarkt Coop aan de Nassaulaan stelt een waardebon van € 12,50 ter
beschikking voor de prijswinnaar. Welke verrekend kan worden met de door u
gedane boodschappen.
Onze dank aan de Coop voor het ter beschikking stellen van de waardebon.
Stuur uw oplossing uiterlijk 20 november 2015 per mail naar
wijkkrantwippolder@gmail.com
of doe uw oplossing in de brievenbus van het redactieadres dat vermeld staat in
de Colofon.
Wij wensen u veel succes bij het vinden van deze oplossing.

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

Redactie

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Plukkebol en speelnatuur!
Onlangs is de buitenruimte van onze
kinderopvang locatie in de TU wijk
volledig vernieuwd en veranderd in
speelnatuur. Speelnatuur staat voor
natuurlijk groen waarmee kinderen
kunnen spelen en die zij kunnen
veranderen en beïnvloeden. Diverse
wetenschappelijke onderzoeken tonen
aan dat vrij spelen in een natuurlijke
omgeving van fundamenteel belang is
voor de ontwikkeling van kinderen in
alle leeftijden. De natuur prikkelt, daagt
uit en geeft kinderen de ruimte om hun
fantasie de vrije loop te laten. Daarnaast
worden zij onbewust gestimuleerd tot
bewegen.
De baby’s genieten in hun eigen
snoezeltuin. Geurige kruiden &
bloemen. Een zachte ondergrond om
fijn rond te kruipen. En veilig hun eigen,
van de grotere kinderen afgeschermde,
plek. De ukken & peuters hebben een
prachtige groene tuin om van alles in te
ontdekken. De waterbaan is favoriet en
geeft veel plezier bij spel met water en
zand. Heerlijk kliederen.
Op het blote voetenpad kun je
verschillende materialen voelen.
Bij de moestuin kijk je je ogen uit. Kijk
wat er groeit en bloeit! De kinderen
helpen graag met water gieten, zaaien
en oogsten. Door de wilgentunnel kom
je in een andere wereld. Via het trapje
kom je bij het speelhuis en roetsj naar
beneden van de glijbaan. In de zomer
geven zwembadjes verkoeling en veel
waterpret. De fietsjes en karren zijn het
hele jaar door in gebruik.

Vakantie en buren
Hebben jullie al geboekt en waar gaat u naar toe? Oh, u heeft nog niet geboekt?
Dat is vreemd, de meesten hebben al geboekt ter plaatse voor volgend jaar en dat
doen zij al jaren zo achter elkaar. ‘Dan weten we zeker dat we goed zitten’. Dat is
immers zo vertrouwd, want we kennen immers al die mensen op ons speelveldje.
Veel mensen praten al van ‘ons veldje’ waar geen vreemdeling gewenst is. Als de
Kerstman in de zomer zou komen, dan was hij nog niet welkom op hun veldje.
Bureau RIS l Ruimtelijke Inrichting
& Speelnatuur heeft de tuinen van
Plukkebol ontworpen. Om buiten spelen
ook bij wat minder goed weer mogelijk
te maken, heeft Plukkebol voor alle
kinderen speciale waterdichte overalls
en natuurrubber laarzen. Zo kunnen we
het hele jaar door fijn naar buiten!

En daar zitten ze dan in hun tentje, sta(an)caravan, sleurhut of vouwwagen. Ze
kennen de mensen op hun veldje beter dan de mensen die bij hen in de straat
wonen. Heel het jaar hebben zij last van de buren, van de herrie, het geblaf van
de hond of van de takken die over de schutting hangen. Soms gaat het zover dat
de rijdende rechter er aan te pas moet komen. Nee, op de camping kunnen zij
ineens alles van elkaar velen, de rook van de barbecue komt net effe hun kant
op, ach dat kan gebeuren de wind draait dadelijk wel weer. De voetbal van de
kinderen komt net effe op hun staan plek, pech gehad kan gebeuren.
Heel het jaar is het strijden voor een parkeerplaats voor je eigen voordeur en je
wordt al sacherijnig als je buurman zijn busje voor jouw raam parkeert en je het
uitzicht vanuit je woonkamer ontneemt.
Als je op de camping ziek wordt - en ‘t meest voorkomende is diarree - dan komt
heel het veldje met tips wat je moet laten en wat je moet doen.

Over Plukkebol kinderopvang
Plukkebol kinderopvang is een
organisatie met locaties dichtbij het
Centraal Station van Delft en in de TU
wijk. Het aanbod richt zich op kinderen
van 0 t/m 12 jaar.
Al bijna 30 jaar staat Plukkebol in de stad
bekend als een solide familiebedrijf dat
hoogwaardige kwaliteit levert.
Email info@plukkebol.nl,
website www.plukkebol.nl

Op de camping heerst een ‘drieweken tolerant gevoel’. Natuurlijk is er dan
nog verschil, want de een heeft een in zeven standen verstelbare tuinstoel,
terwijl iemand anders in een piepklein tentje op een eenvoudig klapstoeltje zijn
genoegen vindt.
Maar op ‘hun’ veldje badmintont iedereen met iedereen, we jeu de boulen en
midgetgolfen met elkaar dat de stukken ervan afvliegen.
Thuis is er alleen een golf van irritatie en vliegen we elkaar nog net niet in de
haren.
Op ‘hun’ veldje is de stemming opperbest, jammer dat dit gevoel niet eeuwig kan
duren. En via de schotel kijken we gezellig samen naar ‘Bonje met de buren’.
A. Letterman en A.S.

Houdt u ook van een veilige
buurt?
U kunt daaraan mee helpen! Ziet u iets verdachts?
Dan kunt u het melden via Whatsapp zodat ook
uw buren er naar uit kunnen kijken.
Meer informatie op onze Facebook pagina:
https://www.facebook.com/wippolder
U kunt ook mailen naar:
info@buurtpreventiewippolder.nl
Wilt u een medewerker van de buurtpreventie Wippolder spreken neem dan contact
op met nummer: 06-27412216.
Samen sterk voor een veilige buurt!

Spreekwoord
Achterna kakelen de kippen
Zoals de kippen luidop kakelen als iemand gepasseerd is, hebben
de mensen de neiging pas achteraf commentaar te hebben op
dingen die gebeurd zijn.
Bron: Ed van Eeden.

Lijm en Cultuur
Circus: bij Lijm en Cultuur was even een
circus neergestreken.
Geen lange tenen maar lange benen.
Foto en tekst:
J.A. van den Berg.

Botanische Tuin TU Delft

ACTIVITEITEN 2015
BOTANISCHE TUIN TU DELFT
Monumentenweekend
Plantenruilbeurs
Wetenschapsdag
Kerstmarkt
Kerstevent voor kinderen

12 en 13 september
10 oktober
25 oktober
12 december
13 december

TENTOONSTELLINGEN
BESCHERMDE PLANTEN
Van 22 mei tot 25 oktober

10.00 – 17.00 uur
10.00 – 12.00 uur
10.00 – 17.00 uur
10.00 – 19.00 uur
12.00 – 17.00 uur

FLOWER POWER KERAMIEK
Van 21 juni tot 25 oktober

Voor meer informatie:
NVBT/Planten voor de Toekomst:
Joke ’t Hart (06-2008 3154)
en Marie-Anne Eij (06-3093 9854)
IUCN NL:
Marijn van der Pas (06-2026 3954)

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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EEN RUGZAK VOL HERINNERINGEN
Behoudens dat de bloemenzaak aan
de Delfgauwseweg weg is en er nu
een catering bedrijfje in zit was de
zomervakantie een stille periode
waarin niet zoveel is gebeurd in de
Wippolder. Het enige wat die tijd
levend houdt zijn veelal wat vakantie
foto’s en de herinnering. Voor hen
die nog met vakantie mogen en niet
weten wat zij zullen gaan doen hierbij
een impressie van onze vakantie
hetgeen U misschien op een idee
brengt. Niet zomaar een vakantie
maar een pelgrims wandeltocht op
de bekendste camino van Spanje, de
camino Frances.
Motivatie voor de tocht
Na 8 jaren besloten mijn vrouw en
ik in mei 2015 terug te keren naar
de Camino Frances en de camino
Finisterre. Camino betekent in het
Spaans pad of weg. Onze pelgrims
wandeltocht van ca 900 km loopt
van St. Jean-Pied-de-Port in de
Franse Pyreneeën via Santiago de
Compostella naar Finisterre. De
mooie herinneringen en het kunnen
herbeleven van onze eerdere tocht
was onze motivatie om het nog
eens over te doen. Ook de religie, de
uitdagingen, de nieuwe ontmoetingen
en de cultuur speelden in onze
beslissing een grote rol. Natuurlijk
verklaarde onze achterban ons voor
gek maar dat doen ze meestal als wij
iets bijzonders ondernemen.
De pelgrim
De kern van de tocht, het
pelgrimsleven, is simpel. Je staat op,
je pakt je spullen en rugzak in en gaat
op weg naar de volgende rustplaats.
Dan zoek je een herberg, pikt een
bed in, neemt een douche, wast wat
kleren, eet en drinkt nog wat en gaat
naar bed. Dit was het zeer eenvoudige
levensritme tijdens de vele weken dat
wij liepen. Doordat het zo simpel is
heb je veel tijd om te genieten van de
omgeving waar je doorheen wandelt,
na te denken over de keuzes die je in
je leven hebt gemaakt.
Maar ook tijd om mede pelgrims te
ontmoeten, het beleven van spirituele
momenten en pelgrimsmissen.
Maar is het dan zo simpel vraagt U
zich af. Natuurlijk niet.
Je slaapt als pelgrim in herbergen

die veelal bestaan uit zaaltjes met
stapelbedden en verder niets. Je
moet zorgen dat je wat te eten hebt.
Heb je niets dan moet je zonder eten
gaan lopen tot je iets vindt. Ook een
slaapplaats vinden kan problemen
geven ondanks de paar honderd
herbergen die er zijn. In de zomer is
het zo druk op de camino dat veel
herbergen vol zijn. Om U een idee te
geven over de drukte: per dag starten
300 pelgrims vanuit verschillende
plaatsen op de Camino Frances. In 2014
waren dat er ongeveer 270.000 in de
periode april t/m oktober.
Naast de vele pelgrims op de weg zijn
er ook andere elementen die een rol
spelen om de tocht tot een goed einde
te brengen zoals fysieke problemen,
blaren of onwillige spieren. Als je het
geluk hebt niet door deze ongemakken
te worden geteisterd dan is er altijd nog
de verstoring van de nachtrust door
menige neusholte die uit is gegroeid tot
een jachthoorn of het gepiep en gekraak
van de bedden.
Voor een ieder die al deze mogelijke
ongemakken voor lief neemt is de
camino een unieke ervaring of je hem
nou wandelt, zoals wij of fietsend doet.
De herinnering
De tocht was voor ons toch anders
dan wij ons hadden voorgesteld. Naïef
natuurlijk van ons te denken dat alles
bij het oude was gebleven. Daar waar
het pad in het verleden veelal ging
over kleine paadjes dwars door de
natuur ervaren wij nu veel meer asfalt
wegen. Ook de kleine dorpen die in
2008 verstild en uitgestorven waren
zijn uit hun as herrezen en vol van
energie om al de pelgrims op te vangen.
De hele camino is een maatschappij
op zich met heel veel faciliterende
mogelijkheden zoals goedkope en goede
bus verbindingen, mogelijkheden om je
rugzak over te laten brengen, heel veel
dokters posten etc.
Onderweg sliepen wij in herbergen,
veelal klein maar soms ook heel groot
en geschikt voor 200 pelgrims. In al
deze herbergen kan je alleen terecht
met een pelgrimspaspoort of zoals
dat zo mooi heet een Credential del
Peregrino dat onder andere wordt
uitgegeven door het Nederlands

genootschap van St Jacob. In iedere
herberg krijg je een stempel waarmee
je aan het eind van de weg in Santiago
een Compostella kan krijgen, een
soort oorkonde, als teken dat je de
weg hebt afgelegd. Hiernaast wordt
je bijgeschreven in de analen van de
kathedraal van Compostella. Maar dit is
een bijkomstigheid. Het ging ons om de
tocht, om de beleving, het herbeleven
van de herinnering. Om U een idee te
geven van onze tocht hierbij een kort
relaas.
Vanuit St. Jean-Pied-de-Port ging onze
tocht via Orisson door de Pyreneeën
naar Roncesvalles in Spanje. Helaas
werd de tocht over de Pyreneeën
een zware beproeving met heel veel
wind en zware regen. Doorweekt en
verkleumd kwamen wij na 6 uur lopen
aan in Roncesvalles. Hier sliepen wij
in een oud klooster dat is omgebouwd
tot herberg en wordt beheerd
door Nederlandse hospitaaleros.
(vrijwilligers die de herberg beheren)
Wandelend over de prachtige
bergruggen van Navarra kwamen
wij aan in Zubiri. Om 6.30 uur ‘s
ochtens gaat het licht aan, zoals in vele
herbergen en wordt verwacht dat een
ieder opstaat. Tja, het leven is soms
niet eenvoudig. Na het ochtend ritueel
volgt een prachtige tocht met geurende
bloemen met veel stijgen en dalen.
Na de herberg in Pamplona, bekend
van de stierenloop, volgt Peunta la
Reina, Estella, Los Arcos en Logrono.
Het weer is intussen stukken beter
en de bloemenpracht onderweg sterkt
ons, evenals de erg lekkere Spaanse
koffie. Dan volgt Logrono, Santa
Domingo, Belorado, Ages, en Burgos
met zijn prachtige kathedraal. Hierna
gaan we de eindeloze meseta’s op, een
hoogvlakte met weinig beschutting en
heel, heel veel graan.
Dan volgt Hontanas, Itero de la
Vega,Villalcazar de Sirga, Calzadilla de
la Cuera, Calzada del Cato, Reliegos en
Leon met het huis van Gaudi.
In Leon deden we ons te goed aan een
normaal menu. Heerlijk om als pelgrim
te zondigen en je te laten verwennen.
Maar de tocht gaat door.

Via Villar de Mazariffe, Santibanez de
Valde Glazias, El Ganzo, El Acebo en
komen door Molinaseca. Vroeger een
verstild dorp maar nu een toeristische
trekpleister. Na onze herberg in
Ponferrado volgt Villa franco del
Bierzo, La Faba, Triacastella. Een tocht
van 8,45 uur. Hierna volgen Sarria,
Portomarin, Palas de Rei, Ribadisco,
Pedrouzo en dan ons eerste reisdoel na
35 dagen, een wandeling van 206 uur,
Santiago de Compostella.
We lopen over het plein voor de
kathedraal maar helaas we krijgen niet
het ultieme gevoel zoals dat in 2008
was. Wel zien en begroeten wij enkele
bekende pelgrims die we onderweg ook
ontmoet hebben. Het voelt goed ze om
ons heen te hebben. We wandelen door
de kathedraal en ervaren hier de vele
dagtoeristen.
Hierna gaan we onze credential
ophalen en terug naar de kathedraal
waar we met de aangekomen pelgrims
de pelgrimsmis beleven. In stilte
ervaren we gezamenlijk de prachtige
liederen en het ritueel van het grote
slingerende wierook vat en genieten van
dit kostbare moment van samenzijn en
verbondenheid.
Ons gevoel zegt dat het af is maar we
hebben afgesproken door te gaan naar
het einde van de wereld: Finisterre.
Het is een tripje van 90 km dus 4
dagen lopen. Daar vele pelgrims na
Santiago de Compostella naar huis
gaan is dit stuk ook veel rustiger
met minder herbergen maar wel veel
ruiger en mooier pad. Het gebrek aan
slaapplaatsen noopte ons de tocht in 3
dagen af te leggen. In Finisterre beleven
we een prachtige zonsondergang bij de
vuurtoren en genieten na van wat de
camino ons gebracht heeft.
Tot slot
Onze reis was anders dan de vorige,
ondanks alle voorbereiding, maar
opnieuw een beleving die we niet
hadden willen missen. Nu thuis
zittend in een makkelijke stoel dit
stukje schrijvend heb ik een heimwee
naar de camino en een rugzak vol
herinneringen aan deze pelgrimstocht
met zijn eenvoud, ongecompliceerdheid,
de vriendschappen en verbondenheid.
Kees Graafland
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Buurtonderneming
Onder de Schie

www.onderdeschie.nl
Buurthuis Onder de Schie wordt Buurtgebouw De Buuf
... en er gaat nog meer veranderen.
Zoals u weet huurden Stichting Buurtonderneming Onder de Schie en
Kinderopvang Aap uit de Mouw het buurtgebouw van de Gemeente.
Deze zomer heeft De Lange Keizer, eigenaar van kinderopvang Aap uit de
Mouw, het gehele pand gekocht. Dat betekent dat buurtonderneming Onder
de Schie voortaan een aantal ruimtes van De Lange Keizer huurt voor allerlei
buurtactiviteiten en cursussen.
Zoals u uit ons activiteitenoverzicht kunt lezen gaan alle activiteiten door.
Enkele andere ruimtes worden dit najaar betrokken door de Lange Keizer die
aan de Rotterdamseweg haar kantoor gaat vestigen. Zowel De Lange keizer als
Buurtonderneming Onder de Schie zijn blij met deze uitkomst, want niet alleen
kan de kinderopvang blijven, maar kunnen activiteiten doorgaan die voor en
door de buurt worden georganiseerd.
Buurthuis “Onder de Schie”
Rotterdamseweg 51A
2628 AJ DELFT
015 256 7774
email: onderdeschie@gmail.com
website: www.onderdeschie.nl
Facebook: buurthuisonderdeschie
Twitter: @onderdeschie

Meer informatie via
onderdeschie@gmail.com
Vraag de beheerder wat er mogelijk is.

Wist u dat ...
Buurthuis Onder de Schie
beschikbaar is voor kinderfeestjes,
vergadering, receptie, reünie,
cursus, en andere kleinschalige
bijeenkomsten?

Er is nog altijd plaats voor
bestuursleden en voor vrijwilligers die
activiteiten willen organiseren en/of
willen bijdragen aan het beheer van het
buurthuis.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen via email
onderdeschie@gmail.com

U kunt ruimtes huren die
variëren van een kleine
vergaderkamer tot de grote zaal
met bar en keuken.
Overzicht activiteitenaanbod
buurtgebouw De Buuf
De Buuf is een ruim en gezellig
buurthuis waar enthousiaste
vrijwilligers zich inzetten. Met plezier
verwelkomen wij mensen die wonen
tussen de Michiel de Ruijterweg en
de Schie, maar ook bewoners van
Delftzicht, de Wippolder of elders uit
de stad! De buurtonderneming biedt
steeds meer activiteiten aan en meer
en meer mensen vinden de weg naar
deze prachtige plek, verscholen achter
de huizen aan de Rotterdamseweg.
Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan”
Iedere twee weken op donderdag
serveert buurtrestaurant “Schuif ‘s
aan”
een heerlijk driegangen menu. U kunt
voor € 5,00 mee eten. Drankjes zijn
voor eigen rekening.

BESTUUR & VRIJWILLIGERS
We zoeken buurtbewoners die willen
helpen bij het reilen en zeilen van het
buurthuis.
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Onze Bibliotheek “Boek in Beweging”
Ook nu willen we u weer van harte
uitnodigen om een kijkje te nemen
in onze bibliotheek in het Buurthuis
“Onder de Schie”.
Er staan 2 kasten vol met boeken en
ook hebben we veel luisterboeken.
Het lenen is gratis, er hoeft niets
genoteerd te worden en er zijn ook
geen regels wat betreft de duur van het
lenen. Ook mag u een boek ruilen in het
geval u het houden wilt.
Ons doel is dat de boeken in beweging
zijn en er zoveel mogelijk mensen ervan
kunnen genieten.
In onze wijk is er een derde mini-bieb
bijgekomen: in de van Speykstraat
hangt het tussen twee garages. Vanuit
het buurthuis komend, loop je er als het
ware tegenaan.
Regelmatig worden er boeken bij ons
ingeleverd. Hiervoor onze dank.
Mocht u vragen of suggesties hebben
betreffende onze buurtbibliotheek,
dan kunt u mij mailen:
els.wallenburg@zonnet.nl
Veel leesplezier toegewenst.
CURSUSSEN
De cursussen staan open voor iedereen.
Meldt u aan bij de docent voor meer
informatie over de beschikbaarheid en
de kosten.
Koor: Zingen Onder de Schie geeft
Plezier voor Drie!
Gemengd koor (volwassenen van alle
leeftijden) zingt wereldmuziek, pop en
licht klassiek. Leuk en creatief zingen,
met een prettig sociaal contact en niet
duur. We gaan nu het vierde seizoen in
en u vindt vast gemakkelijk aansluiting.
Doe eens gratis een repetitie mee om
het te proberen!

Kijk ook op onze website
www.onderdeschie.nl

Zet een stap naar zingplezier! Het is
gezellig hier!
Maandagavond van 20.00 tot 22.00u.
We beginnen op 14 september
Kosten voor 13 avonden à € 3 = € 39.
Docent: Fon van Oosterhout, tel.
06 244 989 44/fon.oosterhout@ziggo.nl

Vanaf 17:00 uur binnenlopen en om
18.00 uur aanschuiven. Aanmelding via
een inschrijflijst in het buurthuis of een
email.
De eerstvolgende dineravonden zijn:
10 september, 24 september, 8 oktober
en zo voort. Contact via Heleen
heleenvthof@gmail.com en Leo
lee@casema.nl (tel Leo 0622513362)

Gitaarles bij Onder de Schie.
Lestijden in onderling overleg. Zowel
overdag, als in de avonduren zijn er
mogelijkheden.
Docent heeft jarenlange ervaring, onder
meer: drumles bij Cesar Zuiderwijks
Musicstation, bij het JJC een jeugdzorg
plus instelling, en geeft thans les
bij Parnassia en bij de Scheveningse
muziekschuur.

Koffieochtenden
Iedere vrijdag van 9:30 uur tot 12:00
uur en iedere dinsdag vanaf 29
september.
Gezellig bijkletsen met andere
buurtbewoners, de koffie is 1 euro.
Biljarten
Vaste tijden zijn maandagmiddag en
woensdagmiddag vanaf 13 uur.
U bent van harte uitgenodigd eens
langs te komen.

De lessen zijn er op gericht snel enkele
liedjes te kunnen spelen, met in acht
neming van een goede houding, en
techniek. De liedjes van Beatles tot Ed
Sheeran Bruno Mars en Bod Dylan of de
Stones, of gewoon een “bluesje” kunnen
snel tot het repertoire behoren.
Bovenal staat het speelplezier voorop.
Een gratis proefles is altijd mogelijk.
Docent: Rob Kramer, tel. 06 38715694
Robkramer1960@gmail.com

Schilderen met acryl en
verschillende technieken (zoals
collage met foto’s)
Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Lessen beginnen op 4 september
Prijs: € 80 voor 10 lessen, aansluiten
kan altijd
Docent: Jeanette van der Helm
jeanetart@hotmail.com
www.jeanetart.nl
Telefoonnr.: 06 38900620
Tekenen, schilderen (voor ieder
niveau)
Voor iedereen die het avontuur aan
wil gaan en te ontdekken wat je kan
om het witte vlak te vullen. Lekker
bezig zijn, gezelligheid, inspiratie
halen uit jezelf en je omgeving.
Hoe je het ook doet, het gaat om het
plezier.
Kosten: € 80 per 10 lessen, inclusief
materiaal. Lessen beginnen op
16 september. Woensdagavond van
19.30 tot 22.00 uur
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com
Tel. 06 46551286
Blei dat ik klij
Dinsdagochtend van 9.30 tot 12.00
uur. Lessen beginnen op 1 september.
Kosten: € 90 voor 8 lessen
Docent: Juul Camps
juulcamps@gmail.com
Tel. 06 44168037
Yoga
Dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur
Hatha-/Raja-Yoga rek/strek, massage,
adem/ontspanning, meditatie,
klankschaal. Kosten: €40 voor een
serie van 10 lessen
Docent: Allan van de Graaff
Info: 06 30749349 of
allanvandegraaff@gmail.com
Groepsles Oefentherapie Cesar
Dinsdag van 10.00 tot 11.00,
wekelijks vanaf 1 september
Kosten: 9 euro per les (12 lessen voor
100 euro)
Door: Thea Heesakkers
Oefentherapeut Cesar
Info: 06-27127154 of
theaheesakkers@hetnet.nl
www.theaheesakkers.nl
www.vvocm.nl
Bewegen is gezond!
Oefeningen doen volgens de
bewegingsleer van Marie Cesar. De
groepsles is een soort gymnastiek
waar mensen op een gezonde manier
bewegen zonder prestatiedruk. Er
wordt geoefend om de bewegelijkheid
te verbeteren of te onderhouden. De
spieren te rekken en te verstevigen.
Ontspanningsoefeningen.
Ademhalingsoefeningen.
Er wordt gekeken hoe iemand zijn
lichaam gebruikt en hoe dat verbeterd
kan worden. Er worden gerichte
houdings- en bewegingsadviezen
gegeven. Ook krijgt u adviezen mbt
uw houding en beweging bij dagelijkse
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activiteiten thuis, op het werk of bij
het uitoefenen van uw hobby.
Bewegen is gezond!
Bewegen is leuk!
Doelgroep; voor mensen met lichte
klachten, die het fijn vinden om in
een groep van maximaal 10 personen
te bewegen met veel individuele
aandacht. Alle leeftijden.
Nederlandse conversatie (voor
beginners of gevorderden)
Maandag/woensdag/donderdag
ochtend/middag (1x/w)
Docent: Tineke Ruiter atruiter@ziggo.nl
Boekenclub
Woensdagochtend: 1x per maand op
de laatste woensdag vd maand
Tijd: van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Docent: Maria Wensveen
m.wensveen@stanislascollege.nl

VOOR KINDEREN
Technica 10
Voor kinderen vanaf 9 jaar.
Wil je leren timmeren en zagen?
Behalve met hout leer je werken met
metaal, kunststof, elektriciteit en
chemie. Je gaat leuke werkstukken
maken. Woensdag: van 13.30 - 15.00
uur en/of van 19.00 - 20.30 uur;
De cursus begint op 7 oktober.
Kosten: 10 lessen voor 50 euro
(inclusief materialen)
Docent : Elly Heldring
Informatie: ellyheldring@gmail.com
45 PLUS
Bewegen valt goed!
Is een combinatie van bewegen en
valpreventie en wordt gegeven door een
ervaren sportinstructrice.
Doelgroep 45+.
Dinsdag van 14:00 tot 15:00 uur
Docent: Joan van den Berg,
070 4161853

We beginnen weer op 1 september.
Het sportprogramma voor senioren
”Bewegen valt goed” wordt steeds
effectiever. Niet alleen dat door de
regelmatige beweging de mensen
leniger en sterker worden, ook hun
honger naar meer kennis over goede
“voeding” wordt bevredigd. Na het
sport uurtje is het gezellig en verstandig
om wat uit te blazen en een kopje koffie
of thee te drinken, met elkaar een team
te bouwen en tenslotte van gedachten
te wisselen over onderwerpen die
samenhangen met het in standhouden
van een gezond lichaam, namelijk
voedingswetenswaardigheden. Harry en
Riek Koerts verzorgen om de beurt de
op prijs gestelde informatie.
VERHUUR VAN RUIMTES
Er is plaats voor cursussen, recepties,
kinderpartijtjes, (bescheiden)
familiefeestjes, vergaderingen, lezingen,
presentaties, enzovoort.

Brandweerkazerne

Samen eten!

Een reactie op de foto’s van de
Kanaalweg in de vorige krant.
Het pand dat ze aan het slopen zijn
staat niet op de hoek Botaniestraat/
Kanaalweg. Eerst staan er een aantal
huizen, daarna een stukje Botanische
tuin, daarnaast pas nr 4.

Burendag 2015 - Vrijetijdscentrum de Wipmolen

De brandweerkazerne is bijna weg.
Mijn vraag is dan ook of dit wel een
kazerne was. In deze panden zaten:
Geodesie, ITC en de RWS. ITC is
verhuisd naar Enschede, en Geodesie is
later verhuisd naar de TU wijk. Hierna
is in het pand van ITC het Dish hotel
gekomen en heeft de RWS de rest van
het gebouw in gebruik genomen.
Ondergetekende heeft hier sinds 1970
gewerkt bij de meetkundige dienst van
Rijkswaterstaat.
In de ‘kazerne’ (± 3x6 meter) was de
BHV van de RWS gehuisvest en stond
er een aanhangwagentje waarop een
brandweerspuit was gemonteerd. Deze
is voor het laatst ingezet tijdens de
watersnood in Limburg. Na afloop is
de spuit overgedragen aan de Delftse
brandweer.
De RWS is ± 2003 verhuist naar de
Derde Werelddreef.
Een oud werknemer van de RWS

Voor nadere informatie kunt u
contact op nemen met het buurthuis:
stuur een mail naar
onderdeschie@gmail.com
Deze bedrijven sponseren
Stichting Buurtonderneming
onder de Schie
P. van Mullem Dieren benodigheden
Supermarkt Hans Meijer
Die Twee snacks & Lunch
Praktijk voor Fysiotherapie Delft-Oost
Buurtonderneming Onder de Schie
Voor meer informatie kunt u contact
met ons opnemen:
E-mail: onderdeschie@gmail.com
Website: www.onderdeschie.nl
volg ons op facebook: www.facebook.
com/buurthuisonderdeschie
en volg ons op twitter @onderdeschie
www.twitter.com/onderdeschie

Stichting VTV organiseert in samenwerking met buurtbewoners in het kader van
Burendag een speciaal eetcafé op zondag 27 september van 17.00 tot 20.00 uur.
Buurtbewoners rondom het Vrijetijdscentrum de Wipmolen en de vaste bezoekers
van het eetcafé zijn van harte welkom gratis een hapje mee te eten.
De maaltijd wordt bereid door studenten van de HBO opleiding voeding en
diëtetiek, vrijwilligers en buurtbewoners.
In Vrijetijdscentrum de Wipmolen (Prof. Krausstraat 71b) worden veel activiteiten
georganiseerd voor mensen met een beperking, denk aan toneel, muziek,
computerles, dans, koken etc. Door dit initiatief hopen wij dat buurtbewoners
meer kennis maken met het VTV en de doelgroep van het VTV. Daarnaast staat
gezelligheid centraal en willen we de buurtbewoners iets leuks aanbieden.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met:
Kristel van den Berg, 015-2618648, k.vandenberg@vtvzhn.nl
Geef u snel op want er zijn een
beperkt aantal plaatsen vrij.

Bomenkap
Terug van mijn korte vakantie ontdekte
ik dat er tegenover het TU-gebouw van
Lucht en Ruimtevaart (aan de kant van
de Rotterdamseweg) ongeveer 10 forse
bomen zijn gekapt (twee rijtjes van vijf).

Samen eten bij het VTV in Vrijetijdscentrum de Wipmolen
kan gratis worden aangeboden dankzij een financiële
bijdrage van het Oranje Fonds en Douwe Egberts.

Ik vind het een behoorlijk triest gezicht.
Bob van Ravesteijn

Meer informatie is te vinden op www.burendag.nl

Fietsroute naar het Voorhof
Zie foto’s X,Y en Z. Abtswoudseweg naar het Voorhof was sjouwen met de fiets, een
aantal maanden geleden was dat verleden tijd. Wat een verlichting was dat.
Maar zie nu op bijgaande foto’s wat een gesjouw en geploeter met drie trappen die
je nu met je fiets moet nemen. Helaas is dit de route voor sterke personen want voor
ouderen en kinderen is dit vrij zwaar of niet te doen. Hoelang zal dit nog duren?
Tekst en foto’s: J.A. van den Berg

Dank voor uw reactie.
De tekst in de wijkkrant is aangeleverd
door DUWO die momenteel de eigenaar is
van de daar aanwezige panden.
Met vriendelijke groet,
Redactie.

X

Y
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Praten over wonen en welzijn in de Wippolder
Wonen en welzijn in de Wippolder? Dan moet je er wél zijn. Kom ook buurten!
Op 18 september vanaf 16.00 uur. Plaats: VTV De Wipmolen, Prof. Krausstraat 71B.
Wilt u deelnemen aan het buffet, geef u dan zo snel mogelijk op via
buurtbijeenkomstwippolder@gmail.nl of via Facebook. Ook het laatste nieuws kunt u
volgen via Facebook: www.facebook.com/buurtbijeenkomst.

Bewegen valt Goed

Kom buurten!
Is er niet wat meer mogelijk voor de
tieners in onze wijk? Kunnen we niet
iets doen aan de eenzaamheid achter de
voordeuren? Of aan de veiligheid?
Over deze en nog veel meer thema’s
gaat de buurtbijeenkomst ‘Wonen en
welzijn in de Wippolder’, op vrijdag 18
september, vanaf 16.00 uur.

Op dinsdagmiddag in Onder de Schie
Veel ouderen bewegen te weinig
en krijgen daardoor last van stijve
spieren en gewrichten.
Hierdoor vallen mensen eerder
en hebben ze een grotere kans op
bijvoorbeeld een breuk.
Wist u dat regelmatig bewegen de
kans op vallen verkleint?

Deze buurtbijeenkomst is voor alle
inwoners van de Wippolder in het deel
van de wijk tussen de Schoemakerstraat/
Julianalaan/ Delfgauwseweg/A13 en de
Prof. Evertslaan. Naast buurtbewoners
zijn er ook vertegenwoordigers aanwezig
van de gemeente Delft (WMO), van de
politie, van zorg- en welzijnsinstellingen,
kerken, woningcorporaties enzovoorts.

Onder leiding van een gediplomeerd
Bewegingsbegeleider.
Graag zien we u verschijnen.
Info + aanmelden: lee@casema.nl of
070-4161853

Kom buurten!
Het doel van de bijeenkomst is om met
elkaar in gesprek te raken, om naar
elkaar te luisteren, en om te kijken of
we met elkaar (dus buurtgenoten én
overheids- of andere instellingen) van dit
stukje Wippolder een nóg mooier stukje
Wippolder kunnen maken. Dus gaat het
wonen en welzijn in dit deel van de wijk
u aan het hart? Kom dan ‘buurten’ op 18
september, praat en denk mee!
Vier thema’s, vier kansen
De gesprekken gaan over vier
verschillende thema’s van elk een uur.
Men kan alle vier de uren aanwezig zijn,
maar ook alleen naar de thema’s komen
die u interesseren. De thema’s zijn:
‘Huis & Haard’, over de veiligheid in en
om ons huis (16.00-17.00 uur);
‘Dág Buurman’ over hoe we elkaar
kunnen leren kennen en contact kunnen
hebben (17.00-18.00 uur);
‘Méér in de buurt’ over welke
voorzieningen we meer in de buurt
zouden willen hebben (sport, spel,
groen, winkels) (19.00-20.00 uur)
en ‘Samen sterk’ over wat we met elkaar
zouden kunnen verbeteren
(20.00-21.00 uur).
Tussendoor is er een (gratis en halal)
buffet (18.00-19.00 uur).

Programma 2015
iedere dinsdagmiddag
van 14.00 – 15.00 uur
Voor volwassenen
Kosten: in principe géén,
wèl een kleine eigen bijdrage.
Aantal deelnemers:
min. 8- max. 14
Locatie: Onder de Schie,
Rotterdamseweg 51a, 2628 AJ Delft.
Start nieuwe serie
Bewegen Valt Goed
(10 lessen, 9e sessie)
September
dinsdag 15/09, 22/09, 29/09.
Oktober
dinsdag 06/10, 13/10, 20/10, 27/10
November
dinsdag 03/11, 10/11, 17/11
Bewegen valt goed, regelmatig
bewegen verkleint de kans op vallen.

Wethouder komt ook?
Deze bijeenkomst is een initiatief
van de protestantse wijkgemeente
Immanuel, de Vredeskerk aan de
Nassaulaan en enkele buurtgenoten.
Het initiatief krijgt bovendien – in het
kader van de participatiesamenleving
en de leefbaarheid – de steun van de
gemeente Delft. Onder andere met een
subsidie om dit te kunnen organiseren.
Daarnaast heeft wethouder Raimond
de Prez (PvdA) van wonen, stedelijke
vernieuwing en zorg toegezegd zijn best
te doen om ook te komen.
Cocaine Anonymous is een groep ex-verslaafden die, naar het voorbeeld van de Anonieme Alcoholisten, elkaar steunen met
afkicken en clean en nuchter blijven. Zo’n laagdrempelige zelfhulpgroep is een methode, die veel mensen met een drugs- of
drankprobleem een oplossing biedt.
Iedereen die zich wel eens afvraagt: ben ik de enige die het gevecht tegen de drank/drugs lijkt te verliezen, kan gewoon
langskomen; eerst bellen mag ook.
Voor meer info: www.ca-holland.org, hulp- en infolijn: 06 1019 2770
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Bouwberichten

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

Delfgauwseweg richting Delfgauw
Foto A en B. Al geruime tijd wordt er gewerkt aan het wegdek en aan de kadeverbetering
langs de Delfgauwsevaart. Dit betekent voor het verkeer al geruime tijd omrijden om in
Emerald, Delfgauw en Pijnacker te komen. Volgens de planning moeten de werkzaamheden in
september afgerond zijn.

Uitzicht naar de Nieuwelaan
Foto C, D en E. Met de bouw van de Parel
aan de Schie wordt het uitzicht maandelijks
anders. De betonnen elementen krijgen al
de vorm van de te bouwen parel.

C
A

Ook door de
nieuwbouwplannen
van Laga zal het huidige
verenigingsgebouw er
anders gaan uitzien.

B

Kanaalweg
Foto F, G, H en I. Voor het realiseren van de nieuwbouw door DUWO met als naam Prof.
Schermerhorn zijn na het sloopwerk en het verwijderen van het puin grote kale vlakten
verschenen. Maar ook aan de bestaande gebouwen wordt hard gewerkt om tot een mooi
resultaat te komen.

D
Rotterdamseweg
Foto J. De werkzaamheden aan Buitenrust
zijn nog steeds aan de gang, zo ook hier met
het verder verbeteren van de buitengevel.

F

E
Mijnbouwstraat
Foto K. In de Mijnbouwstraat tussen
Poortlandplein en het Mijnbouwplein
wordt gewerkt aan verbetering van
het wegdek en geschikt maken voor
tweerichtingverkeer voor auto en fiets.

G

J

K

N

O

I

H

Stieltjesweg
Foto’s L en M laten zien dat de sloopwerkzaamheden zijn gestart voor de te bouwen
studentenflat in opdracht van DUWO.

L

M

Trambaan 19
Foto P. Laat zien aan het verlengde van de
Mekelweg dat de keerlus voor de tram 19 al
is voorbereid maar wanneer deze zijn functie
zal gaan vervullen is nog onduidelijk.

Protonenkliniek
Op foto S en T ziet u de vorderingen aan
de bouw van deze medische kliniek. Drie
maanden geleden werden de heipalen in
de grond geslagen en nu zijn ze de begane
grond aan het storten. De kelder is al
gereed wat het storten betreft.
Volgens de verkregen informatie zal in
2016 alle apparatuur geplaatst worden en
in 2017 zal de kliniek operationeel zijn.

Kluyverweg
Foto N en O. Laat zien de grondige aanpak van de Kluyverweg. De Kluyverweg komt niet
meer terug in zijn oude vorm want nadat de werkzaamheden zijn beëindigd zal het een
onderdeel worden van een park tussen vliegtuigbouw en het nieuwe TNW dat rechts op de
foto zichtbaar is.
Molengraafsingel
Foto U. Op deze foto ziet de uitbreiding
van het Yes complex voor beginnende
ondernemers. Het huidige gebouw is
vrij groot maar toch was er behoefte om
meer ruimte te creëren, vandaar deze
uitbreiding.

S

Q
U

P
Technopolis
Op foto Q en R ziet u
de vorderingen van het
gebouw TNW ( Technische
Natuurwetenschappen.) welke
zo te zien in de laatste fase
verkeert. Ook is men druk doende om de
750 plaatsen tellende parkeergarage te
bouwen.
Zal alles dit jaar al klaar zijn?

R

T
Cyclotronweg
Foto V. Op deze foto ziet u de verdere
werkzaamheden bij HPM International Oil
Company BV. In de vorige krant zag u de
uitbreiding met hal 9 maar men gaat nog
verder met het uitbreiden en verbeteren van de
gebouwen.

V
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Nieuws van de Prins Mauritsschool
Op maandag 24 augustus zijn de schooldeuren weer open gegaan. Na een vakantie
van zes weken zijn we weer enthousiast met alle kinderen van start gegaan. In die
zes weken heeft niet alles stil gelegen, het schoolplein met de speeltoestellen heeft
een onderhoudsbeurt gehad en ook van binnen en van buiten is het schoolgebouw
schoongemaakt.
Iedereen uit de buurt hartelijk bedankt voor de medewerking aan de COOP-Doekoe
spaaractie! Van de opbrengst (€ 274,01) hebben we nieuw sport- en spelmateriaal
voor de kinderen kunnen aanschaffen. En er is alweer een nieuwe spaaractie bij de
COOP: u kunt nu sparen voor een brooddoos met het logo van de school erop!
Het nieuwe schooljaar 2015-2016 is alweer in volle gang. Gaat uw kind binnenkort
naar de basisschool? Maak dan een afspraak voor een rondleiding en een
vrijblijvend kennismakingsgesprek (015-2568251 of info@prinsmauritsschool.nl).
Ook als u overweegt om uw kind bij de Prins Mauritsschool in te schrijven, kom dan
gerust eens langs en maak een afspraak.
En via onze website: www.prinsmauritsschool.nl, blijft u op de hoogte van alles wat
zich op onze school afspeelt.
Prins Mauritsschool
Nassaulaan 54, 2628 GJ Delft
Tel. 015-2568251
Email: jvreugdenhil@prinsmauritsschool.nl (maandag-/woensdag-/vrijdagochtend)

Wilde eend
Eigen ervaring
Dit voorjaar zat ik met wat mensen
in een park. Enkele vrouwtjes wilde
eend waren bepaald niet schuw en
hadden belangstelling voor onze tassen.
Ze liepen erlangs en gluurden erin.
Met lunchtijd stonden we op, mijn
boterhamzakje ritselde en dat geluid
volgde één van de eenden. Ik stond te
praten en hield mijn boterham niets
vermoedend laag, de eend vloog wat
op en had de boterham te pakken.
Een tweede eend was er als de kippen
bij. Maar, insecten aten ze ook, een
nachtvlinder die op een van onze benen
wilde uitrusten, verdween in de snavel.
Eendjes voeren, als kind zo’n leuke
bezigheid, is nog steeds populair. De
vogels weten meestal precies wat er aan
de hand is en komen zo snel ze kunnen
naar de waterkant of zelfs op land. Een
enkeling eet uit de hand. Een goede
oplossing voor oud brood? Nee, brood is
heel ongezond voor dieren!
Herkenning
Wilde eenden (Anas platyrhynchos)
zijn watervogels. Ze zijn 50 tot 65
centimeter groot, hebben oranje poten
met zwemvliezen en een brede platte
snavel. Het mannetje (woerd) heeft
een glanzend groene kop, een witte
halsband, een paarsbruine borst,
grijzige flanken met een donkere streep
en twee gekrulde zwarte staartveren.
Het vrouwtje is onopvallend bruin
gevlekt. In de periode juli augustus
ruien de vogels, ze wisselen ook de
slagpennen en kunnen even niet
vliegen. Alleen de vrouwtjes kunnen
kwaken, de mannetjes fluiten of maken
andere zachte geluiden.
Voedsel
Eenden zoeken voedsel in het water of
in modder. Ze hebben hoornlamellen
rond de snavel, ze nemen een hap en

persen het water door de lamellen
eruit. Het voedsel blijft achter. Ze eten
grassen, kikkers, vissen, wormen,
slakken, waterdiertjes, zaden, eikels,
bessen, insecten en waterplanten.
Kroos (Lemna) wordt niet voor niets
ook wel eendenkroos genoemd. Brood
eten ze ook graag, het is makkelijk
voedsel, maar helaas erg ongezond.
Wilde eenden kunnen onder water naar
voedsel zoeken, ze houden de kop onder
water en het achterlijf omhoog, dit heet
grondelen. Echt duiken doen ze niet.
Gewoonte
Eenden poetsen hun veren vaak om
ze schoon en waterdicht te houden.
Ze hebben een stuitklier die vet
produceert, ze strijken met de snavel
daaroverheen en daarna over de
veren om die waterafstotend te
maken. Tussen de donsveren wordt
lucht vastgehouden, goed voor het
drijfvermogen.

De nesten worden op de oever, verstopt
in de planten gemaakt of in een
knotwilg. Tot aan het eind wordt er aan
het nest gewerkt met verse blaadjes,
takjes en donsveertjes. De vrouwtjes
hebben twee tot drie legsels per jaar,
van zes tot tien en soms twintig eieren.
De mannen blijven nog ongeveer een
week bij een broedend vrouwtje, daarna
moet ze het alleen doen.
Elke dag wordt een ei gelegd en pas
als ze allemaal gelegd zijn wordt er
gebroed. De eieren zijn egaal van kleur,
de kleur varieert van wit, grijs tot
licht blauw of groen. De eieren worden
regelmatig gedraaid en verlegd. Als het
vrouwtje het nest verlaat dekt ze het
toe en als ze van het nest opgejaagd
wordt poept ze over de eieren in de
hoop dat de rover ze niet meer wil eten.
Na ongeveer een maand kruipen de
kleine eenden uit hun ei. Hun ogen zijn
al open, zodra ze droog zijn kunnen ze
met moeder mee, lopen of zwemmen,
het zijn nestvlieders. Zo klein ze zijn
zoeken ze zelf al hun kostje bij elkaar.
Moeder beschermt ze nog wel. Soms
verschuilen ze zich nog onder haar. Ze
worden pulletjes of pijltjes genoemd,
maar misschien ken jij ze onder een
andere naam?
Wilde eenden kunnen 25 jaar worden.

Leefwijze
In augustus is de broedtijd bijna
voorbij. De jonge eendjes zijn groot
geworden. De ouders zijn in de rui.
Omdat ze tijdelijk niet kunnen vliegen
en kwetsbaar zijn, proberen ze niet op
te vallen en houden zich rustig. In de
herfst steken de woerden al weer in hun
mooie verenpak en proberen indruk
te maken, zowel op de vrouwtjes als
op andere mannen, door te draaien,
te poetsen en met hun snavel naar de
krullen te wijzen.

Jacht
De wilde eend is de enige watervogel
waar nog op gejaagd mag worden (van
15 augustus tot en met 31 januari) Ook zijn
er in het hele land nog eendenkooien
ingericht voor de vangst van wilde
eenden.
In deze kooien wonen groepen tamme
eenden die door de kooiker worden
gebruikt om wilde eenden te lokken.
Eenden worden sinds de ijzertijd al als
huisdier gehouden.

In de winter en vroege voorjaar zoeken
de mannen een vrouwtje. De broedtijd
is van februari tot augustus.

Eendjes: brood wordt hun dood!
Oud brood aan eendjes voeren in het
park is altijd een gezellige activiteit

en de eendjes waarderen het zo. Maar
het is ongezond! Eendjes die brood
krijgen, eten minder kroos en andere
waterplanten, wat leidt tot teveel
vetten, suikers en zout en een gebrek
aan eiwitten en mineralen.
Eenden gaan veel eerder dood als ze
brood krijgen en worden maar een jaar
of twee in plaats van circa twintig!
Resten van overvloedig gevoerd brood
zijn ook niet goed voor het leven in het
water en kunnen ratten aantrekken. Als
eenden kroos eten in plaats van brood,
raken sloten niet zo vol met kroos. Bij
een kroosplaag krijgt het leven onder
water geen licht meer, met alle gevolgen
van dien.
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Kanaalweg 100 jaar

Herontwikkeling Kanaalweg 2B

Tijdens het buurtfeest van BoKa
(Botaniestraat en Kanaalweg) op
28 juni jl. heeft de uitreiking plaats
gevonden van het boekje Kanaalweg
100 jaar. Met als titel ‘Het verborgen
verleden van een markante Delftse
promenade’.

ontstaat een complex waar iedereen
trots op kan zijn.

Tussen 16.00 en 20.30 uur was het
goed vertoeven aan het water tussen de
draaibrug en de Botaniestraat. Er was
aan alles gedacht wat eten en drinken
betreft, ook voor de kinderen.
Tijdens de rondgang langs de kraampjes
was het dan zover dat het boekje aan
een ieder getoond kon worden.
Het eerste exemplaar werd officieel
overhandigd aan de heer B. van der
Wulp, publieksarchivaris van de
gemeente Delft.
Uiteraard waren de auteurs en de
vormgeefster ook aanwezig, de heren
Dami van Doorninck, Frans Kok en
Nienke Y. de Korte.

Maandagavond 29 juni was er een
informatie inloopavond inzake de
vergunningaanvraag. Ondersteund
met voldoende documentatie konden
de vragen van de bezoekers uitgebreid
behandeld en uitgelegd worden.
Onderstaand vindt u een korte
weergave van de plannen.

International Student House
DUWO realiseert aan de
Prof. Schermerhornstraat in
Delft een complex met 332
studentenwoningen. Het project
wordt in 2016 opgeleverd. Het gebouw
krijgt diverse voorzieningen zoals
ontmoetingsplekken, kantoorruimten
vergaderruimten, wasserette en
horeca. Er is goed nagedacht over de
fietsenberging. Dit wordt inpandig
opgelost.

Het gebouw voor Physica en
Electrotechniek dat in 1902/1903
werd gebouwd heeft na jarenlange
leegstand weer een functie gekregen.
Stichting Duwo heeft dit pand gekocht
en gaat hier o.a 47 studentenwoningen
realiseren. Samen met de bouw van
het International Student House en de
restauratie van de overige gebouwen

Tussen de gebouwen ontstaat
een parkeerplaats welke vanaf de
Mijnbouwstraat te bereiken is. Deze
parkeerplaats krijgt geen ontsluiting
naar de Kanaalweg.Het complex wordt
opgesierd met een park dat tevens een
functie in de waterhuishouding van de
omgeving krijgt.
Tekst Wim Bloom

Na een toespraakje door Dami
van Doorninck waren de boekjes
beschikbaar voor de bewoners van
beide straten. Andere belangstellenden
kunnen het boekje kopen voor € 10,00.
Stuur een mail naar irmazeelenberg@
gmail.com dan zal zij u verder
informeren wat de aanschaf van het
boekje betreft.
Na het officiële deel van deze middag
ging de vlam in de barbecue en een
ieder ging zijn of haar weg om de
laatste nieuwtjes uit te wisselen en
herinneringen op te halen.
Tekst en foto’s: J.A. van den Berg
cepezed

Nieuwe St. Sebastiaansbrug wordt geen tafelbrug
De gemeente Delft, provincie ZuidHolland en Metropoolregio RotterdamDen Haag (MRDH) zien af van een
tafelbrugontwerp bij de vervanging van
de huidige St. Sebastiaansbrug. Zij laten
een vervolgonderzoek uitvoeren naar
twee varianten voor een basculebrug.
Het besluit om de tafelbrugvariant
definitief te laten vervallen volgt op
een extern onderzoek, uitgevoerd door
gemeentewerken Rotterdam.
In maart besloten de drie partijen
tot dit onderzoek nadat duidelijk was
geworden dat het beschikbare budget
ontoereikend was voor het eerder

gepresenteerde tafelbrugontwerp.
In het onderzoek is bekeken of drie
alternatieve ontwerpen wel binnen het
huidige budget passen, te weten een
versoberde tafelbrug, een basculebrug
met een doorvaarthoogte van 4,5
meter en een basculebrug met een
doorvaarthoogte van 5,5 meter.
Op basis van het externe onderzoek
verwachten gemeente, provincie
en MRDH dat ook een versoberde
tafelbrug niet binnen het budget zal
passen en vinden zij de technische
risico’s van dit ontwerp te groot.
Daarom gaan zij niet verder met het
tafelbrugontwerp en laten zij een

vervolgonderzoek uitvoeren naar de
twee varianten voor de basculebrug.
Kort na de zomervakantie vindt een
finale afweging plaats tussen deze
varianten.
De huidige St. Sebastiaansbrug, een
basculebrug uit 1964, moet worden
vervangen omdat het draagvermogen
van de brug niet toereikend is en omdat
de aanbruggen in slechte staat zijn.
Daarnaast gaat tram 19 over de St.
Sebastiaansbrug rijden, dit betekent
een extra belasting voor de brug.

Mantelzorgers van mensen
met dementie opgelet:

Wereld Alzheimer dag
21 september 2015, 14.00-17.00 uur
Presentatie Dr. Anneke van der Plaats
(sociaalgeriater)
De wondere wereld van dementie, hoe
kun je het thuis volhouden?
Theater De Veste, Vesteplein Delft
Toegang: gratis
Vooraf aanmelden door te mailen naar
delft-westland-oostland@
alzheimer-nederland.nl
onder vermelding van WAD

Vispaviljoen aan de Nassaulaan,
daar treft u de lekkerste gebakken vis aan.

Kibbeling, lekkerbekjes en nog veel meer!
Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

wijkkrantwippolder@gmail.com

Sponsor
presenteert zich:
Michel en Peet
Traub weten wat
opleiden is
Waar 10 jaar geleden Traub Stuc
stond voor het stucadoors bedrijf
van de gebroeders Traub daar staat
nu Traub Stuc sinds 2010 voor een
opleidingscentrum waar jaarlijks
tientallen personen geschoold worden
in het vak van stucadoor.
Vanuit het stucadoorsbedrijf merkten
de heren Traub dat het moeilijk was
om aan goed personeel te komen. Om
toch aan de behoefte te voldoen werden
jongens als stagiair aangenomen om
verder in de praktijk geschoold te
worden. Dat ging hen goed af. Enig
alternatief is er niet. Er zijn geen
scholen of traditionele opleidingen
meer waar men dit vak kan leren.
De heren Traub hebben doorgepakt
en inmiddels vanaf hun start in 2010
tot 300 jongeren verder geholpen
en waarvan velen aan een baan. De
opleiding is sterk praktijk gericht, geen
boeken, geen banken, na training is de
leerling in staat zich te redden bij de
klant, hij weet waar het over gaat en
kan het werk uitvoeren.
De plaatsing vindt plaats via
praktijkscholen en gemeenten.
Het hechte samenspel tussen de diverse
partijen zorgt er voor dat Traub Stuc
zijn werk kan doen en zorgt ervoor
dat werkkansen voor veel jongelui
ontstaan. Zou dit een voorbeeld kunnen
zijn voor meerdere branches?
Traub Stuc staat voor opleiden en werk.
Dus mocht u stucwerk gedaan willen
hebben kunt u altijd bellen of mailen

Tekst Wim Bloom
Foto Traub Stuc

Traubstuc
Praktijk Opleidingcentrum
Stucadoor Haaglanden
Adres:

Stuc Werk Leer
Zijpendalstraat 59/81
2531 GS Den Haag
Telefoon: 070 - 396 39 59
Mobiel: P: 06 - 50 285 240
M: 06 - 55 546 644
E-mail: info@traubstuc.nl
www.traubstuc.nl
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Nieuwsbrief werkzaamheden rondom Kanaalweg 2b
De sloopwerkzaamheden rond het pand Kanaalweg 2b zijn bijna afgerond. Kanaalweg
3 (de oude brandweerkazerne) is gesloopt, evenals een gedeelte aan de achterkant van
Kanaalweg 2b. Na 24 juli zijn er geen sloopwerkzaamheden meer. Hierover – en over de
verdere werkzaamheden in dit gebied – informeren we u in deze nieuwsbrief.
Kanaalweg 2B
Momenteel wordt het pand
Kanaalweg 2b herontwikkeld. Op
30 december 2014 heeft DUWO een
omgevingsvergunning aangevraagd
voor het realiseren van 47
studentenwoningen in dit gebouw. De
aanvraag en het ontwerpbesluit zijn
op 18 juni 2015 gedurende zes weken
ter inzage gelegd en gepubliceerd in de
Staatscourant. Na deze periode worden
de eventueel ingekomen zienswijzen
beantwoord en wordt een definitief
besluit genomen op deze aanvraag.
Op dit moment is het onderhoud van de
kap en de gevel in volle gang. De sloop
van een gedeelte van Kanaalweg 2b (het
zogenaamde ‘ijzervrije gebouw’, aan
de achterkant) is bijna afgerond. Hier
wordt in een later stadium een nieuwe
gevel geplaatst (zie onderstaande
afbeelding).
International Student House
Behalve dat er onderhoud aan het
pand wordt gepleegd, wordt er straks
ook gebouwd: naast Kanaalweg
2b, op de plaats van de voormalige
brandweerkazerne aan Kanaalweg 3,
wordt een International Student House
gebouwd. Op 30 december 2014 heeft
DUWO ook de omgevingsvergunning
aangevraagd voor deze nieuwbouw. De
aanvraag en het ontwerpbesluit zijn
op 18 juni 2015 gedurende zes weken
ter inzage gelegd en gepubliceerd in de
Staatscourant. Na deze periode worden
de eventueel ingekomen zienswijzen
beantwoord en wordt een definitief

besluit genomen op deze aanvraag.
Inmiddels is de aannemer die het werk
gaat uitvoeren bekend: bouwbedrijf
Waal start medio november 2015
met de bouw. De oplevering is naar
verwachting eind 2016.
Kanaalweg 3
Het pand Kanaalweg 3 is in de
afgelopen periode vrijwel volledig
gesloopt, met inbegrip van de kelders
van het tussengebouw en onder het
achterterrein. Verder is een tijdelijk
damwandscherm aangebracht om
de kelder te kunnen slopen. Deze
damwand is inmiddels grotendeels
weer verwijderd. De put die daardoor is
ontstaan, wordt in de komende periode
met zand gevuld en afgewerkt.
Puin wordt hergebruikt
Al het puin van de sloop is op het
achterterrein in depot opgeslagen. Om
dit puin ter plekke te kunnen breken is
door de gemeente Delft een ontheffing
verleend. Na het breken wordt het puin
direct afgevoerd en elders in Delft of de
omgeving gebruikt als fundatie onder
nieuwe wegen. De aannemer zal het
gebroken puin eind augustus afvoeren.
Daarna wordt het sloopterrein
geëgaliseerd met de aanwezige grond.
Omwille van de veiligheid blijven de
bouwhekken na de oplevering van het
sloopterrein staan.
Sloop 24 juli helemaal klaar
De sloopaannemer levert het terrein
vrijdag 24 juli a.s. op.

Daarna vinden er geen
sloopwerkzaamheden meer plaats.
Als laatste activiteit plaatst de
sloopaannemer een tijdelijke vluchttrap
tegen de kopgevel van Kanaalweg 4. In
de toekomst wordt daar een definitieve
vluchttrap gebouwd, waarbij ook de
gevel wordt hersteld. Hierbij worden de
aanwezige vluchtdeuren in het pand in
hun oude functie hersteld.
Hartelijk dank voor uw begrip!
Voor het projectteam dat de sloop
uitvoerde, was het werk van de
afgelopen periode een dynamische en
veeleisende klus. Behalve de aandacht
voor de werkzaamheden, was er ook
de zorg voor beperking van de overlast
voor de buurt. Mede namens het
projectteam willen we u als omwonende
dan ook van harte bedanken voor
het geduld en het begrip tijdens een
lange tijd van overlast veroorzakende
werkzaamheden.
Rondleiding
Na de zomervakantie willen we,
speciaal voor de omwonenden, een
rondleiding geven. Daarover zullen we u
nog nader informeren.
Contact
Heeft u na het lezen van deze
informatiebrief nog vragen, neem
dan contact op met DUWO via
communicatie@duwo.nl.

Multiple Sclerose, aan de buitenkant zie je vaak niks
17.000 Nederlanders hebben Multiple
Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie je
in veel gevallen niks. Toch hebben zij er
dagelijks last van.
“Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.”
Een groot probleem voor veel mensen
met Multiple Sclerose. Waarom kan je
soms prima lopen en maak je de andere
dag gebruik van een scootmobiel? Heb
je de ene dag energie voor de dagelijkse
dingen en de andere dag kan er bijna
niks? Het is voor veel mensen niet te
begrijpen. “Dat mensen zeggen dat je je
aanstelt doet veel pijn”.
Van 23 t/m 28 november zetten vele
partners, kinderen en familieleden
zich in tijdens de collecteweek van
het Nationaal MS Fonds.
Zij erkennen en herkennen de
symptomen zoals gezichtsverlies, uitval
aan armen en benen en zetten zich in
om MS een gezicht te geven. Ook heel
veel mensen met MS doen mee met de
collecteweek.

Degene die niet kunnen of willen
collecteren hangen de vlag uit tijdens de
collecteweek.
Echter, we kunnen ons gezicht nog lang
niet bij alle huizen laten zien.
We zoeken nog meer mensen die MS
een gezicht willen geven.
Heb je 2 uurtjes de tijd en wil je in jouw
eigen buurt meer bekendheid geven
aan MS? Meld je aan als collectant en
help mee. Kijk voor meer informatie op
www.nationaalmsfonds.nl.
Het Nationaal MS Fonds besteedt de
collectegelden aan onderzoek (voor een
beter leven nu én een toekomst zonder
MS), begeleiding en voorlichting.
Een donatie wordt bijzonder
gewaardeerd: giro 5057 te Maassluis
(NL92 INGB 0000 0050 57).
Het Nationaal MS Fonds is 100 %
afhankelijk van giften.

Wat is Multiple Sclerose (MS)?
MS (Multiple Sclerose) is een chronische
ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg).
Om de zenuwen zit een beschermlaag, het
myeline. Bij MS raakt deze beschermlaag
op verschillende plekken beschadigd. Hierdoor vertraagt de prikkelgeleiding door de
zenuwen.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Zoals het was, zoals het nu is

Maerten Trompstraat
Op de foto - maart 2012 - met de nieuwbouw ziet u het verschil en eerlijk gezegd
toch wel beter dan al dat onkruid met alle onhebbelijkheden welke daarbij behoren.
Tekst en foto’s: J.A. van den Berg

Op de foto met het hekwerk en de wildgroei aan onkruid ziet u de oude situatie op
de hoek Maarten Trompstraat en de Piet Heinstraat. Deze foto is van april 2005
en laat chaos zien.
Door de sanering van het spoorgebied moest er een alternatief komen voor de bewoners van de Van Leeuwenhoeksingel. Daar is toen o.a. de Maerten Trompstraat
voor aangewezen. Na heel veel protest en overleg is daar de nieuwbouw verschenen.

MS is geen spierziekte!
Er wordt wel eens gedacht dat MS een spierziekte is, maar dit is onjuist. Het is wel mogelijk dat door de beschadigingen in het centrale
zenuwstelsel door MS, patiënten hun spieren
niet meer of moeizamer aan kunnen zetten
tot bewegen.
Feiten over MS
Levensverwachting
De meeste mensen met MS hebben een
normale levensverwachting. Doordat MS
een auto-immuun ziekte is die zich richt op
de myelinelaag van de zenuwcellen kan het
lichaam erg verzwakken en vatbaar worden
voor andere ziektes. In zeer zeldzame gevallen kan dit leiden tot een kortere levensduur.
Dan spelen vaak ook andere ziekten een rol.

F3 van SV Wippolder wint prestigieus
Robin van Persie Toernooi bij VDL
Delft/Delfgauw, 14 juni 2015 - Onder luid applaus van honderden toeschouwers werd Wippolder F3 zaterdag in Maassluis
terecht in het zonnetje gezet. De blauwwitte voetballers versloegen bij het Robin van Persie Toernooi op het terrein van VDL
achtereenvolgens VDL, Concordia, Feyenoord, Driebergen en Westlandia. In die reeks incasseerde het team niet één tegentreffer. Vooral de winst tegen Feyenoord was een prachtig voetbalgevecht: het gelikte positiespel van de talenten van de profclub
tegen de onverzettelijkheid van de gedreven Delftenaren: 2-0.
Wippolder F3, dat blij verrast was dat
er een uitnodiging op de mat lag voor
het in de regio bekende toernooi waar
geïnteresseerde clubs soms tijden op
de wachtlijst staan, kreeg na afloop de
fraaie wisselbeker.
Wippolder F3 sloot in Maassluis het
seizoen in stijl af. Het team, dat bestaat
uit Joren Derks, Aashish Swamy,
Jesse Smid, Amine Arraji, Mats Gouka,
Linus Versluis, Tom Bloemhof, M
itchell Susan en Damian Maat, won dit
seizoen alle vijf gespeelde toernooien
met overmacht.

Rolstoelafhankelijkheid
Het merendeel van de mensen met MS wordt
niet rolstoelafhankelijk. Wel kan de mate van
functiebeperking toenemen in de loop van
de tijd.
Medicatie
Er zijn medicaties ontwikkeld die het ziekteproces kunnen vertragen, aanvallen kunnen
stoppen en middelen die symptomen kunnen
bestrijden. En zijn alleen nog geen genezende
middelen voor MS.
Erfelijkheid
MS is niet erfelijk. MS komt bij bepaalde
families wel meer voor dan door toeval verwacht kan worden. Naast omgevingsfactoren
zijn er genetische factoren die een rol spelen
bij MS. Vanwege deze genetisch bepaalde
factoren hebben sommige mensen meer kans
om MS te krijgen dan anderen.
Kansberekening
1 op de 1.000 mensen in onze samenleving
heeft MS. 20% van de patiënten met MS heeft
tenminste 1 familielid met MS.
Een kind met een ouder of zus / broer met
MS, heeft 2 - 4% kans op de ziekte.

Van Persie, die door zijn verplichtingen met Oranje in Letland zelf op het sportpark
ontbrak, schonk de dertig deelnemende ploegen na afloop onder meer gesigneerde
posters, magazines en een bal. Bovendien bedankte de spits van Manchester United
de deelnemers via zijn door miljoenen mensen gevolgde accounts op Facebook en
Twitter.
Lars Buijze imponeert jury Van Persie Toernooi
Ook Wippolder MiniPupillen waren zaterdag in Maassluis bij het prestigieuze
toernooi aanwezig. Lars Buijze ontving hier de Robin van Persie prijs voor de speler
van het toernooi. De kleine dribbelaar maakte indruk op een vijfkoppige jury die de
pas 5-jarige mini-pupil zagen schitteren bij het druk bezochte toernooi. De prijs voor
de kleine speler van Wippolder was extra opvallend omdat hij, op een paar kleine
invalbeurtjes na, pas zijn eerste toernooi voor de mini-pupillen afwerkte.
Naast een fraaie beker kreeg Lars ook een officieel shirt van Manchester United
met de naam Van Persie achterop.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Inbreker opgespoord
In één van de gemeenten
die ik heb mogen dienen kwam een
beroepsinbreker tot geloof.
Een crimineel verleden en alcoholist.
Met zijn kop tegen de muur gelopen.
Aan het eind van al zijn mogelijkheden
vond hij Jezus of eigenlijk vond Jezus
hem. Hij kwam in de kerk. Niemand
anders kende zijn verleden.

Laat nou die meneer een collega zijn
van een ouderling uit mijn gemeente.
Die ouderling was werkzaam als
vertegenwoordiger bij een uitgeverij
van schoolboeken. En hij hoorde van
die meneer wat hem gisterenavond
overkomen was. Een inbreker die
zichzelf komt aangeven bij degene waar
hij ingebroken had.

Er was een gesprekskring bij mij aan
huis. Eén van de kringleden ging
naar het toilet. Hij draaide aan de
binnenkant van de deur de knop dicht.
Vanaf de gang zag je dan het woord
‘Bezet’. Maar toen die persoon het
toilet wilde verlaten, kon hij er niet uit
komen. Die bewuste knop was ‘lam’.
En kijk, dan is het handig om een exinbreker in huis te hebben.
Ik vroeg hem: ‘Zie jij kans om die
deur open te krijgen?’ In een paar
ogenblikken was het ‘slachtoffer’
bevrijd.

Deze ouderling wíst onmiddellijk om
wie het ging. Die collega van hem had
gezegd: ‘Ik vind het zo zielig voor die
knul dat hij mij maandelijks 100 gulden
komt betalen. Hij is goudeerlijk, ik
heb ooit dat geld van de verzekering
terug gehad en volgens mij heeft hij het
helemaal niet breed’.

Overduidelijk was God in hem aan het
werk. Hij belde me eens op.
‘Peter, is dat nou normaal dat ik van God
een strippenkaart moet kopen?
Ik heb mijn hele leven zwart gereden en
zou ik nou ineens gaan betalen voor een
rit met de tram? Het moet niet veel gekker
worden!’
Een ander moment. Hij belde me op met
het volgende verhaal.
‘Zeven jaar geleden heb ik ingebroken
bij een particulier en heb een stapeltje
girobetaalkaarten gejat. En nou wil God,
dat ik naar die mensen toe ga om het goed
te maken. Zou dat nou werkelijk Gods
bedoeling zijn?’
Ik heb hem aangemoedigd om het te
doen. Later deed hij mij verslag.
Hij had aangebeld. Er werd open
gedaan. Bovenaan de trap stond ‘de
heer des huizes’.
Onze vriend vroeg: ‘Is er 7 jaar geleden
bij u ingebroken?’ De man antwoordde
bevestigend. ‘Is die zaak ooit opgelost?’
Nee, meneer. ‘Ik was die inbreker’.
De meneer kon geen woord meer
uitbrengen. Komt u maar naar boven.
En onze vriend vertelde uitgebreid wat
hij had uitgespookt.
Dat hij wilde vergoeden wat hij gejat
had. Maar de man vertelde dat hij
van de verzekering de waarde van
die gestolen girobetaalkaarten had
teruggekregen.
Waarom komt u na 7 jaar vertellen
dat u de inbreker was? En onze vriend
vertelde dat God hem bij zijn nekvel
gegrepen had en hij nu schoon schip
wilde maken.
Hij beloofde elke maand 100 gulden
terug te betalen en zou dan een envelop
met dat geld in de brievenbus stoppen.
Onze vriend heeft er gezellig een
bak koffie gedronken en kreeg veel
waardering van de meneer en mevrouw
waar hij ooit ingebroken had.

Maar onze vriend deed ook mij verslag
en vertelde me van zijn belofte.
Elke maand als hij 100 gulden in een
envelop bracht bij het adres van de
inbraak, vond hij het twee dagen later
terug in zijn eigen brievenbus.
Hoe kan dat nou?
Hij wist totaal niet van wie die 100 gulden
kwam. Dat wisten alleen die ouderling en
ik. Onze vriend was erdoor overdonderd.
Dat God zó goed voor hem was.
Maar o die alcoholverslaving!
Verschillende keren ben ik met hulp
van anderen in zijn huis aan het
schoonmaken geweest. Het statiegeld
van alle flessen en flesjes die hij leeg
gezopen had, was een vermogen.
Maar hij was o zo dankbaar als er orde
in de chaos geschapen was.
Op een zondag zit ik in de kerk. Een
andere predikant ging voor in deze
Avondmaalsdienst.
Tijdens de dienst fluisterde iemand in
mijn oor dat onze vriend stomdronken
de kerk was binnengekomen en achterin
zat. Ik maakte me kwaad. Als hij nou
maar niet het lef had om deel te nemen
aan het Avondmaal. Ik zou zijn poten
breken.
Na de preek leidde de predikant het
Avondmaal in. Vandaag vieren we
met elkaar een vreemde maaltijd. Wij
nodigen aan tafel alleen familieleden en
goede vrienden en vriendinnen uit.
Als we de matzes breken, denken we
terug aan Jezus die zijn lichaam liet
kruisigen om door zijn opoffering ons te
verlossen van onze schuld ten opzichte
van God.
Als we straks drinken uit de beker met
druivensap denken we aan Jezus die
zijn bloed, zijn leven, gaf om ons te
redden. Maar hij nodigt iedereen uit die
zonder Jezus niet leven kan. Het is een
wonder dat God ons niet de deur van dit
gebouw uitsmijt, omdat we er niets van
bakken.
Mijn God, dacht ik, hij zal toch niet met
zijn dronken kop naar voren komen
voor het Avondmaal?

Bij ons was het gebruikelijk dat de
dienstdoende ouderlingen vóórin de
kerk staan en stukjes matzes uitdelen
en de beker aanreiken.
En natuurlijk...
stond achterin mijn rij onze dronken
vriend, ondersteund door anderen.
Iedereen in de kerkzaal kon nu zien
wat ik zou doen. Hij was namelijk de
laatste. ‘Jongen’, zei ik, ‘hoe kun je nou
zó dronken in de kerk komen?’ En zijn
antwoord: ‘Peter, ik vecht al zolang tegen
die alcohol, maar ik verlies het gevecht. Ik
weet maar één ding: ik moet bij Jezus zijn,
ik wil bij Jezus blijven, ik heb Jezus nodig.
Nu ziet iedereen wie ik ben. Een loser.
Maar het kan me niet schelen wat anderen
van mij vinden en daarom sta ik hier.’
Hij huilde hartstochtelijk en viel me om
de hals.

Misschien was onze dronken vriend de
enige die besefte waar het om gaat. Ik
gaf hem het brood. Ik gaf hem de beker.
Ik bad met hem en zegende hem.
Want naar mijn stellige overtuiging zou
Jezus hetzelfde gedaan hebben.
Dit is me niet in dank afgenomen.
Telefoontjes volgden: ‘U heeft geen
onderscheidingsvermogen’, ‘Hoe kunt u
zo’n dronkaard toelaten’ en tijdens een
kerkenraadsvergadering overkwam mij
hetzelfde.
‘Zou je het weer doen?’ Ja! 200% ja!
Dát is nou die liefde van God, waarover
in de kerk en buiten de kerk gepráát
wordt.
Ik wil die liefde doén!
Peter Gerrets

Opruiming
Als we samen een rondje gaan fietsen,
mijn vrouw en ik, en ik mag het doel
bepalen, dan wil ik heel graag langs
de spoorzone fietsen. Is het viaduct al
weg? Met grote verwondering kijk ik
naar de machines die het harde beton
verpulveren. Grote hopen puin blijven
achter, die ook weer verdwijnen, op
wonderlijke wijze.
Toen we terugkwamen van vakantie
en ik weer aan de beurt was, zagen we
nog maar een heel klein gedeelte van
het viaduct overeind staan. Verder is
de spoorzone nog één groot terrein van
bedrijvigheid, maar de vlakte wordt
niet meer doorsneden door betonnen
kolossen. En dan zie je hoe mooi de
overkant eigenlijk is.
De Spoorsingel die anders schuilging
achter rijdende treinen en masten
met bedradingen, laat nu zijn ware
gezicht zien. Mooie huizen, fraaie
versieringen, zowaar een torentje, wat
een verademing! Dat ik dit niet eerder
gezien heb.
Zo mooi kan een stad niet zijn, of
er zijn dingen die haar schoonheid
in de weg staan. Toen we pas in
Delft woonden, was de markt een
parkeerteerrein voor auto’s. Handig
voor toeristen, winkeliers en bewoners,
maar wat verschrikkelijk lelijk. Nu
de auto’s weg zijn, zie je pas goed hoe
ontzettend mooi de markt is.

Hopelijk trekt dit meer mensen zodat
ook de winkeliers tevreden kunnen zijn.
Mensen zijn zo mooi, misschien
wel mooier dan de mooiste stad.
Wat een uitstraling kan iemand
hebben, wat een wijsheid of wat
een scherpzinnigheid! Maar wat
kan iemand door de een of ander
geblokkeerd raken. Of juist opbloeien!
Ali B vertelde eens op tv dat een juf die
één dag op school kwam vervangen,
hem zo aansprak – zij zong een
opzegliedje waarin de klas de juf moest
nazeggen – dat hij wist: dit ga ik later
doen: rappen. Zij ruimde de blokkade
van de voor Ali saaie leerstof op en
toonde hem ineens iets moois, iets
speciaal voor hem.
Dat is God. Hij ruimt het lelijke beton
op dat een stad verdeelt, de ruzies
die mensen scheiden, de oorlogen die
ellende veroorzaken. Maar Hij doet
dat niet zoals een tovenaar. Hij geeft
ons de machines in handen, mensen
ga maar aan de gang, breek die lelijke
scheidsmuren maar af.
Jezus heeft laten zien hoe dat moet.
Door te dienen en niet door de baas
spelen bijvoorbeeld. Liefde, een ander
gereedschap. Vergeef de ander, nog
zo’n mooie (en moeilijke). Gebruik dit
gereedschap, de stad, je leven met de
ander wordt er zo mooi van!
David Knibbe

KOPIJDATUM
De volgende Wijkkrant komt uit in december 2015
Graag kopij inzenden vóór:
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Goed nieuws voor wandelaars (en honden?)
De Wippolder krijgt een nieuw
park midden op het voormalige
TNO-terrein tussen A13 en de
Schoemakerstraat. Het park
wordt ruim 2 hectare ofwel zo’n 3
voetbalvelden groot. LANDLAB,
studio voor landschapsarchitectuur
uit Arnhem, stelde een plan op. Als
het gebied openbaar toegankelijk
wordt – en dat is de bedoeling –
kunnen buurtbewoners er wandelen,
spelen of misschien de hond uitlaten.
Oplettende buurtbewoners zal
het niet ontgaan zijn: links van de
oude ingang van het TNO-terrein is
het groen verwijderd en een groot
reclamebord geplaatst dat een leven
vol vriendschappen belooft aan
toekomstige bewoners. Ook aan
de andere kant, zichtbaar vanaf het
fietspad naar de fietstunnel onder de
A13, staat een dergelijk bord. Daar
is de kruidenrijke bloemenweide nog
aanwezig.
LANDLAB heeft al in 2013 van
AM Wonen de vraag gekregen een
plan uit te werken, maar omdat de
ontwikkelingen langer op zich lieten
wachten wordt pas in de loop van
dit jaar begonnen met de verdere

uitwerking, naar is toegezegd in
afstemming met omwonenden.
Door de onverwachte werkzaamheden
in het groen en vooral door het
onverwachte plan voor hoogbouw
direct achter de woningen aan de Prof
Evertslaan werd de vriendschap met
de buurt op de proef gesteld. Toen er
ook nog eens allerlei vragen en zorgen
opkwamen over geluidhinder en
verkeer, water en natuur in het gebied,
is een kritische reactie geschreven naar
de gemeente.

Of er aan de bouwplannen niet toch
zulke grote bezwaren blijven kleven
dat de bezwaren blijven bestaan zal
moeten blijken uit de behandeling
van het bestemmingsplan door de
gemeenteraad die hierin – afgezien
van een eventuele rechter – het laatste
woord heeft.
Over het groen zijn bewoners inmiddels
al wat meer hoopvol gestemd dan eerder
dit jaar; een begin van vriendschap?

Plattegrond van een mogelijk
ontwerp

Juridische procedures en negatieve
publiciteit dragen niet bij aan de
kans op levenslange vriendschappen
en gelukkig bleek verantwoordelijk
wethouder Harpe bereid tot een gesprek
over de hoogbouw en het groen. Na de
nodige gesprekken is door de gemeente
aangeboden de meest hinderlijke
hoogbouw met 10 meter te verlagen.
Een belangrijke zorg betreft de vraag of
het park er snel komt en niet pas over
10 of 20 jaar en of het gebied ook voor
iedereen toegankelijk wordt. Het lijkt er
op dat aan beide wensen tegemoet kan
worden gekomen.

Artist impression van het park

De ambitie voor het park is al uitgeschreven in het Beeldkwaliteitsplan.
De centrale groene ruimte in de Professor Schoemakerplantage is Het Park. Het karaktervolle en lommerrijke hart van de wijk. Het is een park voor beleving en gebruik. Een groene
ruimte voor spel, vermaak, maar ook voor rust en ontspanning. Het Park heeft een uitgesproken beeld door de samenhangende combinatie van een glooiend maaiveld, slingerende
paden, kleurrijke heesterranden en opvallende bomen. De gekozen boomsoorten contrasteren bewust met de landschappelijke beplanting buiten de Professor Schoemakerplantage
om het park een unieke uitstraling te geven.
De ruimtelijke compositie van het Park is zo opgezet dat de parkruimte maximaal beleefd wordt. Het Park is nergens in geheel te overzien, de kijkrichting wordt opgevangen,
afgebogen en verspringt. De precieze plaatsing van de bomen, heesters en heuvels maakt lange diagonale zichtlijnen mogelijk. Deze combinatie zorgt ervoor dat het park groter lijkt
dan het feitelijk is.

DE DIERENARTS
Helaas hebben we de laatste maanden heel veel last gehad van grasaren.
Deze grasaren worden ook wel ‘kruipers’ genoemd: bloeiwijzen van grassen, die – als
je ze in een mouw zou stoppen - inderdaad via je arm omhoog kruipen. En dat is wat
er gebeurt als deze kruipers op de vacht van de hond terecht komen. De laatste jaren
wordt vanwege bezuinigingen en/of een andere visie op de natuur het gras hier in de
gemeente Delft pas in een heel laat stadium gemaaid. Honden lopen dan via bloeiend
en/of gemaaid gras deze kruipers op. Het zijn vooral honden met een wat langere vacht,
die er gevoelig voor zijn.
Het meest berucht is een kruiper in een oor. Dit geeft acuut ernstige oorpijn. De hond
gaat meestal met de kop schudden en geeft uitingen van ongenoegen als janken en
piepen. Soms wordt de kop wat scheef gehouden aan de kant waar de kruiper zit. Het
is dan zaak met spoed naar de dierenarts te gaan, die m.b.v. een speciale oor-kijker
(otoscoop) met een tangetje de aar zal proberen te verwijderen.
Meestal lukt dit wel. Soms zit de kruiper al zo diep in het oor, dat de aar in narcose
verwijderd moet worden.
Omdat een hond soms moeilijk uitgelaten kan worden op plekken waar zich helemaal
geen gras bevindt, komen aren in oren helaas vaak voor. Vooral het hondenras cocker
is – vanwege de vorm en beharing van de oorschelpen - er zeer gevoelig voor.
De tweede beruchte plek waar grasaren terecht kunnen komen is op de huid tussen
de tenen. Vaak kruipt het scherpe deel van de aar in de huid, waarna deze verder in
de huid kruipt en ter plekke een pijnlijke ontsteking kan geven. Meestal geeft dit een
opening waar wat bloed uit komt (fistel).

Help! Mijn hond heeft een grasaar
Ook in dit geval moet de hond naar de
dierenarts die al dan niet in narcose de aar
probeert te verwijderen.
Wat we dit jaar ook meerdere malen gezien
hebben, is dat een aar in een oog terecht
komt. De hond zal, doordat dit natuurlijk heel
pijnlijk is, het oog dichtknijpen. Soms komt
het derde ooglid tevoorschijn. De hond zal met
de kop tegen dingen aanwrijven en soms met de poot proberen richting oog te wrijven.
Het is duidelijk dat zo’n aar zo spoedig mogelijk eruit gehaald moet worden, omdat het
hoornvlies ernstig beschadigd kan worden en kan gaan ontsteken.
Een laatste nog te noemen complicatie is waarbij een aar in de bek van de hond terecht
komt, door het slijmvlies van de bek kruipt en meestal ter plekke van de onderkaak of
soms ook achter de oogbol een ontsteking geeft. In dit geval is chirurgie noodzakelijk.
Al met al kan gesteld worden dat de problemen met kruipers bij honden heel groot zijn.
Dit jaar zijn in onze praktijk zeker 20 tot 30 honden de dupe geweest.
Zolang het beleid in Delft blijft dat gras heel laat gemaaid wordt, moet men vooral
in de maanden juli en augustus oppassen als honden op het gras uitgelaten worden.
Jacob van Nijhuis
Dierenkliniek Delft Centrum
Crommelinplein 3-5, 2627 BM Delft

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Lunchcafé wordt óók sport- en spelcafé
Al bijna twee jaar lang organiseert de protestantse wijkgemeente Immanuel elke
twee maanden een Zondags Lunchcafé. De deuren van De Wipmolen (Prof. Krausstraat 71B), waar de wijkgemeente ‘kerkt’, staan dan wagenwijd open voor de buurt.
Buurtgenoten zijn er van harte welkom voor een gezellig gesprek en voor een heerlijk (gratis) lunchbuffet.
Het idee voor het Zondags Lunchcafé is ontstaan, nadat bleek dat veel mensen in
de wijk behoefte hebben aan onderling contact, terwijl daar niet zoveel gelegenheid
voor is. Vooral de zondagen zijn voor sommige mensen vaak lang en stil. Het Zondags
Lunchcafé, waar zo’n 60-90 bezoekers op af komen, is dan een prettige onderbreking.
Lekker sportief
Dit najaar is het Lunchcafé uitgebreid
met een Sport- en spelcafé voor tieners
en kinderen in de basisschoolleeftijd.
Ook zij kunnen gezellig langskomen,
even een snel broodje eten en dan lekker met elkaar gaan sporten of spelletjes
doen.
De begeleiding hiervan is in handen van de jongeren die in de zomerweken ook het
sporten (Athletes in Action) en de VakantieBijbelWeken in de Mauritsschool organiseren. De eerste keer, 30 augustus, waren er al een flink aantal kinderen lekker
sportief bezig op het pleintje voor De Wipmolen!
Nog twee keer
Dit jaar is het Lunchcafé en het Sport- en Spelcafé voor jongeren er nog twee keer:
op zondag 18 oktober en op zondag 13 december. Steeds van 12.00 – 14.00 uur, bij
VTVT De Wipmolen (prof Krausstraat 71B).
Deelname en toegang is gratis. Wees welkom, kom wel!
Van gekwek naar gesprek
Het Zondags Lunchcafé is vaak
gezellig druk en rumoerig. Het is
daarom niet altijd de juiste gelegenheid om eens écht met elkaar
in gesprek te gaan, of je moeiten
en zorgen te delen. Vanaf het najaar gaat daarom de ‘huiskamer’
van wijkgemeente Immanuël in
De Wipmolen open. Wilt u nu
écht eens uw verhaal kwijt, of
écht eens praten over wat u bezig
houdt – dan vindt u in de huiskamer mensen die écht willen luisteren! Naar al uw levensvragen
en levensvreugden. Houdt de aankondigingen hiervan in de gaten!

•Oproep•
Wekelijks lekker ontspannen en je geest
leeg maken van de dagelijkse dingen ?
Ga tafeltennis spelen!
Of weer opnieuw tafeltennis spelen!
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Sponsoren van de wijkkrant
Met dank aan onze sponsoren:

Fysiotherapie

Delft-Oost

AM Projectontwikkeling
Ptolemeauslaan 80
Utrecht
Tel: +31 (0)30 6097334
www.am.nl

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

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

Vispaviljoen Lekkers uit Zee
NIEUWE HARING

€ 1,75 per stuk

Bij Vispaviljoen Nassaulaan haalt
u NIEUWE HARING, maar ook
de lekkerste gebakken vis, zoals
kibbeling en lekkerbekjes.

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

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

Dat kan elke donderdagavond van 20.00 t/m
22.30 uur. Het maakt niet uit of je pas 17
jaar of al (veel) ouder, een dame bent of een
heer, ervaren speler of beginner,
je bent van harte welkom !
Kijk voor nadere informatie op
www.ttvdvc.nl of bel naar 06 53 69 34 92.
Tafeltennisvereniging DVC
al meer dan 60 jaar
sport en speelplezier

Schoenmakerij Rijnbende
J.W. Frisostraat 62, Delft
tel 015-2571019
Openingstijden
di t/m vr 10:00 - 13:00

Dierenkliniek Delft Centrum

Wijkcentrum Wippolder,
Prof. Krausstraat 50.
Telefoon: 015- 760 02 70
Website: www.wippolder.nl
E-mail: wijkwerk@wippolder.nl
MAANDAG
• Schilderen
9.30-12-00 uur & 12.30-15-00 uur
• Sjoelen 13.30-16.00uur
• Klaverjassen (competitie)
19.00-23.00uur
DINSDAG
• Volksdansen 10.15-11.15uur
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Speksteen 13.30-15.30 uur
WOENSDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
•Het Smikkelrestaurant
1x2 weken 18.00-20.00uur

DONDERDAG
• Gym 50+ 9.00-10.15uur
• Uitclub 1x 6 weken 10.00-11.30uur
• Digitale fotografieclub
10.00-12.00uur
• Competitie klaverjassen
13.00-16.00uur
• HCC 1e en 3e donderdag
19.00-23.00uur
• Patch work
1x2 weken 19.30-21.30 uur
VRIJDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Afgewisseld crea –bingo
-spellenmiddag 13.30-16.00uur
• Country line dance 19.00-23.00uur
ZATERDAG
• Bingo 2e za v.d. mnd 9.00-11.30uur
Meer informatie over deze activiteiten:
Klantenservice Participe
015-7600 100
klantenservice@participedelft.nu

Crommelinplein 3-5, Delft
Tel: 015-2850230

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