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Camelot en NBU starten bouw van 285 sociale
huurwoningen “Campus 015 Pauwmolen” in Delft.

MELDEN
Online

Via de website van de gemeente kunt u een melding maken van de overlast.
www.delft.nl/wonen/wonen-delft/klachten-over-wonen/woonoverlast-melden

Wederom een toevoeging van betaalbare
huisvesting in Delft.
Op een steenworp afstand van TU Delft realiseert
Camelot nieuwbouwproject Campus 015 Pauwmolen.
Een woontoren met 285 gemeubileerde studio’s voor
LET OP!
jongeren en studenten. Een welkome aanvulling voor
de gemeente Delft waar een gebrek is aan betaalbare
woonruimte voor deze doelgroep.
Briefje

Als u liever via een briefje melding maakt, dan kan dit ook. Noteer het soort

WOONOVERLAST?
Pagina
12
Slaapt u niet meer met een raam open door geluidsoverlast, is er
constant troep overlast
of heeft u vermoedens van illegale verkamering
Meldpunt
en/of structurele verhuur via o.a. AirBnB in uw straat? Meld dit!
Omdat we zien dat onze buurt verandert en dit de balans verstoort, is
een groep buurtbewoners samen met de gemeente deze overlast aan het
verminderen. Hier hebben we uw hulp bij nodig!
Tot en met oktober inventariseren we de problemen: wie/wat/waar. Zo kunnen
we samen met de gemeente aktie ondernemen in de vorm van aanspreken,
afspraken maken en handhaving.
Hiernaast kan de gemeente de data gebruiken om tot nieuw beleid te komen
en worden verkamervergunningen in uw straat (nu al) op basis van uw
meldingen toegekend of geweigerd.
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overlast zo specifiek mogelijk, hoe vaak u deze heeft, het adres van de
veroorzakers en uw eigen naam en adres.

U kunt deze inleveren in de brievenbus bij: Lipkensstraat 12.

Meldingen via de BuitenBeter-app of telefoonnummer 14015, komen niet bij
het juiste loket.

Is er overlast waar direct voor moet worden ingegrepen? Bel de politie op
0900-8844! Maak hierna óók nog een melding via de website of een briefje.

KORTOM
Woont u in het gebied dat begrensd wordt door Delfgauwseweg, Oostplein,

Het project Campus 015 Pauwmolen heeft een bruto
vloeroppervlakte van bijna 15.000m2. In de woontoren
komen 143 zelfstandige studio’s voor studenten. In
de voorbouw, die 5 woonlagen hoog is, komen 142
appartementen voor jongeren. Deze zijn geschikt
voor 1 à 2-persoonhuishoudens. Het parkeren
wordt grotendeels voorzien in een ondergrondse
parkeergarage.
Verder komen er een wasserette waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en een beheerkantoor voor de complexbeheerder.
De complexbeheerder zal regelmatig aanwezig zijn op locatie, enerzijds als vraagbaak voor bewoners en anderzijds voor
(sociale) controle in en rondom het pand. De binnentuin en het omliggende perceel zullen verder landschappelijk worden
ingericht.

Julianalaan en Nassaulaan, meld u dan in ieder geval tussen augustus en
oktober, alle overlast en vermoedens van illegale bewoning!

Ook na de inventarisatieperiode is het belangrijk de overlast te blijven
melden via de website van de gemeente.

De bouwwerkzaamheden voor “Pauwmolen” zijn reeds gestart: de damwanden zijn aangebracht en de bouwkuip is ontgraven.
Vervolgens zal na de zomer gestart worden met de (paal) fundering en het maken van de kelder laag. De oplevering van het
complex inclusief het opnieuw inrichten van het perceel wordt verwacht in december 2021.
Camelot Real Estate heeft het project van Timpaan in 2018 overgenomen en verder opgepakt. Na realisatie zal Camelot
de woningen in belegging nemen en exploiteren. Camelot is verheugd dit project te kunnen toevoegen aan haar
woningportefeuille. Deze 285 sociale huurwoningen voor jongeren en studenten passen goed bij onze doelstelling om
betaalbare micro-livings in de grotere steden te ontwikkelen. Wij merken dat hier enorme behoefte aan is.
Over Camelot
Camelot Europe is actief in 8 Europese landen als vastgoed beschermer, beheerder, beveiliger en de grootste private exploitant
van microliving woningen in Nederland. Bij de ontwikkeling en transformatie van multidisciplinaire vastgoedprojecten stelt
Camelot de eindgebruikers en de exploitatiefase centraal. Door de jarenlang opgedane praktijkkennis op het vlak van integraal
vastgoedbeheer en vastgoedmanagement te integreren in het ontwikkelproces realiseren we woon- en werkoplossingen met
meerwaarde voor zowel de gebruiker als de gebouweigenaar. Hierbij staan comfort, veiligheid, verantwoorde toepassingen
van materialen, installatiecomponenten, energiebesparing centraal. Camelot heeft een beheerportefeuille van ruim 4000
eenheden. https://nl.cameloteurope.com/ontwikkeling

Redactioneel
Op het moment dat u dit leest is de
vakantie voorbij en draait alles weer
op volle toeren. Maar hoe was het ook
alweer voor de vakantie?
De politieke partijen Stadsbelangen
en Onafhankelijk Delft zijn met
elkaar in gesprek om een fusie te
overwegen. Voor Delft kan dit wel
belangrijk zijn. Een partij die dan 7
zetels heeft hetgeen gelijk is aan de
grootste partij in Delft. Een partij die
geen landelijke politieke kleur heeft
en optimaal zijn kracht inzet voor
Delft. Wij zijn benieuwd.

We hebben ook volop drukte gezien
door de komst van (meer) studenten.
Toch 500 studenten meer, nu 4000
nieuwe aanmeldingen. Men verwacht
de komende jaren een blijvende groei
tot wel 30.000 studenten in 2026. Waar
blijven zij? Er was al grote woningnood
en ondanks de nieuwbouw zal dit
weinig verbeteren. De nieuwbouw
studentenflats Pauwmolen is goed van
start gegaan. Tijdens de vakantie is hier
behoorlijk doorgewerkt.
Door de groei van de Technische
Universiteit zal ook het

parkeerprobleem alleen maar
toenemen. Gelukkig is de TU bezig
met de bouw van een demontabele
parkeergarage op het terrein van het
oude (afgebrande) bouwkunde.
Eindelijk is men gestart met de
verbetering van het kruispunt
Nassaulaan en Schoemakerstraat.
Als u dit leest zal het klaar
zijn. We zijn benieuwd of dit de
fileproblemen oplost. De bouw van de
Sebastiaansbrug gaat gestaag door,
dit is tijdens de vakantie doorgegaan.
Zal nog wel even duren.

wijkkrantwippolder@gmail.com

Varend Corso
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Schaaktoernooi tijdens de
NATIONALE SPORTWEEK

Zondag 4 augustus jl. was er vanuit
de Wippolder weer het varend Corso
te aanschouwen.

De Delftse Christelijke Schaak Vereniging (DCSV) opent op vrijdag 27
september a.s. het schaakseizoen met een schaaktoernooi voor de nietclubschakers en internetschakers. Voor clubschakers geldt de beperking dat
ze dienen te spelen in de onderbond. Het schaaktoernooi is opgenomen als
activiteit van de Nationale Sportweek en is een uitstekende gelegenheid voor
huisschakers om kennis te maken met het spelen in verenigingsverband.

Het varend Corso is bijna niet meer
weg te denken - al ruim 20 jaar hier in de Schie. Ook dit jaar was het
genieten van alle mooie boten die
langs kwamen varen. Ja, het was
een mooi spektakel dat heel veel
bezoekers trok.

Men speelt op die avond vier
partijen met een bedenktijd van 20
minuten per persoon. Het begint
om 20.00 uur en aan deelname zijn
geen inschrijfkosten verbonden.
Men hoeft niet aan elke ronde
mee te doen. Om in aanmerking te
komen voor een prijs dienen er wel
vijf ronden te zijn gespeeld.

Op de Schie, grenzend aan de
Scheepsmakerij, was het een
mooi gezicht om de boten te
aanschouwen. De boten lagen voor
een langere tijd stil en dat gaf je
de gelegenheid om mooie foto’s te
maken en een praatje te maken met
de bemanningsleden.

Op dit moment heeft de
schaakclub 15 leden en is door
middel van het aangekondigde
toernooi op zoek naar nieuwe
leden. Het eerste achttal speelt in
de tweede klasse van de Haagse
Schaakbond.

In 2020 komt het spektakel weer
terug, maar dan anders omdat
de tocht over het water ook Den
Haag aan gaat doen. De voorlopig
geplande datums zijn 2 t/m 5 juli
2020.

DCSV speelt in principe om de
twee weken op de vrijdagavond
in: Studielab015, Willem de
Zwijgerstraat 1-3 te Delft, vlak bij
de Julianalaan (Wippolder).
De eerstvolgende speelavonden
zijn op 11 en 25 oktober.
Voor de overige speelavonden:
zie de website www.dcsv.info.
Voor meer informatie over de
vereniging kunt u terecht op
www.dcsv.info of bij de voorzitter
Rens ter Veen, tel (015)2610137.

Vanuit Delft is er al bezwaar omdat
de Delftse dag dan mogelijk op een vrijdag valt.
Op de foto ziet u drie van de ruim 40 versierde boten.
Tekst en foto’s: Johan van den Berg

Nieuwsbrief Belangenvereniging TU Noord
Afbouw grondwateronttrekking Delft Noord
De belangenvereniging TU Noord zit aan tafel bij verschillende overlegbijeenkomsten.
In deze editie van de Wippolder Wijkkrant een verslag over de stand van het Delftse grondwater.
Onttrekking diep grondwater door DSM
Gist-Brocades heeft in 1987 een vergunning gekregen om diep grondwater
te gebruiken als koelwater en dat is overgegaan naar DSM. Na het gebruik
wordt het water door een pijpleiding afgevoerd naar de Noordzee.
Het diepe grondwater wordt opgepompt uit een zandlaag opgesloten
tussen ‘dichte’ kleilagen (watervoerend pakket genoemd).
Dit water is van constante kwaliteit en temperatuur en dus te kostbaar om
alleen als koeling te gebruiken en mede daarom wordt de onttrekking nu
afgebouwd.
Door de onttrekking is de ondergrond van Delft sinds 1987 aan het
zakken met het DSM-terrein als centrum. De ‘kuil’ in de waterdruk in het
watervoerende pakket heeft een meetbare invloed tot in Rijswijk, Berkel
Rodenrijs, Overschie en de verlengde A4 (Kethelplein).
Door de afbouw van de onttrekking tot hopelijk nul zal de ondergrond
eerst stoppen met zakken en daarna weer heel langzaam omhoog komen.
Afbouw onttrekking en monitoring
Tot nu toe is gekozen om de reductie in de ‘droge periode april, mei en
juni’ uit te voeren en de waterdruk in het watervoerende pakket continu
te meten, evenals de grondwaterstand direct onder het maaiveld. Deze
ondiepe grondwaterstand zorgt voor wateroverlast in kruipruimten, als
het te hoog is en paalrot, als het te laag is.
Een probleem bij de afbouw kan zijn dat er door het omhoog komen schade
aan bebouwing ontstaat.

Daarom heeft de gemeente Delft een uitgebreid monitoringsysteem
opgezet, dat continu meet wat de waterdrukken en de grondwaterstanden
zijn binnen heel Delft.
En wordt via satellieten regelmatig (op de millimeter) het grondoppervlak
gemeten en vergeleken met de vorige meting. Hiermee worden
veranderingen direct in beeld gebracht en zelfs zo goed dat duidelijk te
zien is waar een straat is herbestraat.
Resultaten tot nu toe
Er zijn al 2 afbouwseries geweest, nl. in 2017 en 2018 en tot nu toe heeft de
afbouw nog geen enkel effect gehad op de ondiepe grondwaterstand. M.a.w
de fluctuaties in de gemeten grondwaterstanden zijn volledig te verklaren
aan de hand van de gemeten neerslag.
Daarom is ook dit jaar met de afbouwserie ingestemd.
Zoals het er nu voorstaat zal bij jaarlijks gelijkblijvende afbouwstappen
over 10 jaar de onttrekking geheel afgebouwd zijn, maar dat is kijken in de
toekomst.
En daarom kunnen we blij zijn met de vastgelegde voorwaarden in de
geldende vergunning en het opgezette monitoringsysteem van gemeente
Delft.
Meer informatie over de belangenvereniging TU Noord
vindt u op www.tunoord.nl
Wilt u lid worden? Schrijf dan naar tunoord@gmail.com

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Een groene haag met blauwe sokken
Hoek Schoemakerstraat / Van Embdenstraat
Mogelijk is het u ontgaan, maar ook dit jaar staan de druivenranken er goed
bij, d.w.z. vol in het blad en de druiven zijn al duidelijk waar te nemen.
Zal de eigenaar dit jaar vele flessen kunnen vullen met zijn eigen product?
Tekst en foto: Johan van den Berg

De Wijkkrant Wippolder zoekt

BEZORGER(S)
Wij zijn op zoek naar vrijwilliger(s) die
elk kwartaal de wijkkranten willen bezorgen.
De kranten worden bij u thuis afgeleverd
zodat u vanaf uw huis kunt bezorgen.

Wilt u ons helpen en het wijkkrant-team ondersteunen?
bel: 06-53 693 492 of mail: wijkkrantwippolder@gmail.com
(vermeld in uw mail svp uw naam en telefoonnummer, dan nemen wij contact op)

Alvast dank, namens de redactie

Bloembakken
In de wijkkrant van juni jl. schreef de columnist over de slechte staat van de
aanwezige bloembakken in de wijk.
Na het lezen van dit artikel ben ik met de fotocamera toch eens gaan kijken
of het daadwerkelijk zo is. Op de bijgaande foto’s kunt u zien hoe deze
bloembakken - het was begin augustus - er bij staan.

Update begroting 2019
Bankstand op 01-06-2019
€
4.545,83
Betaling krant juni
€
1.482,40
Bezorging krant juni
€
50,00
Kosten ING bank 2e kwartaal
€
37,12
Stortingen lezers en sponsoren
€
544,92
		-------------------Bankstand op 01-09-2019
€
3.521,23
Toezeggingen door sponsoren
€
0.00
		-------------------Positief saldo op 01-09-2019
€
3.521,23
Nog nodig voor 2 kranten in 2019
€
3.139,05
		-------------------Positief saldo voor 2019
€
382,18
		=============

+/+
-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
-/+/+

Uit het bovenstaande blijkt dat door de bijdragen van de sponsoren
en de lezers er voor 2019 een positief saldo is van € 382,18.
Onze dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt
om de wijkkrant tot stand te laten komen.
Bent u bereid om de wijkkrant financieel te ondersteunen,
nu al voor het jaar 2020
dan zijn wij u daar zeer dankbaar voor.

Komen wij onverhoopt niet aan het streefbedrag, dan krijgt eenieder
die na 1 september 2019 een bijdrage heeft gestort deze terugbetaald.
Maar wij hebben vertrouwen in onze lezers en gaan er vanuit dat dit niet nodig zal zijn.

Doet u ook mee? Stort dan uw bijdrage op banknummer:

NL67 INGB 0006 506 738
t.n.v. Wijkkrant Wippolder

Onze dank alvast voor uw bijdrage!

De redactie

U moet zelf maar oordelen of de schrijver gelijk heeft.
Misschien krijgt u door deze aandacht weer inspiratie om daar waar nodig
deze bakken weer op te vrolijken!
Tekst en foto’s: Johan ven den Berg

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Groen, groener, groenst bij

Zo Kinderopvang

Tuinieren is een leuke activiteit om kinderen dichter bij de natuur te
brengen, hen op een speelse wijze bewust te maken van de natuur en wat er
allemaal bij komt kijken.
Voor kinderen is het een fantastische ervaring om zelf bij te dragen aan het
succes van tuinieren. Voor snel succes is het niet nodig om alleen groentes,
fruit en kruiden te kweken maar ook door gewoon planten te poten.
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Bekkenpijn

tijdens zwangerschap

Als je zwanger bent, worden onder invloed van
hormonen je gewrichtsbanden en het kraakbeen in je
lijf soepeler. Hierdoor bereidt je lichaam zich voor op de
bevalling. Ook het bekken wordt soepeler, om je baby
tijdens de bevalling genoeg ruimte te geven. Door de
soepelere banden komen je botten wat “losser” te liggen
en als je spieren dit onvoldoende kunnen opvangen,
kun je last krijgen van bekkenpijn.
Veel voorkomende klachten van bekkenpijn:
* Lage rugpijn (of beurs of moe gevoel), die soms
uitstraalt naar één of beide benen
* Pijn rond het schaambeen, soms uitstralend naar
een van de liezen
* Pijn bij lang zitten of bij lang lopen en vaak
startpijn
Bekkenpijn: hoe ontstaat het?
Als je voor het eerst zwanger bent, kun je vanaf halverwege je zwangerschap
last krijgen van bekkenklachten. De klachten kunnen erger worden naarmate
je zwangerschap vordert. Bij een volgende zwangerschap beginnen de klachten
vaak al eerder, omdat de versoepeling van je bekken al eerder begint als gevolg
van je eerste zwangerschap.
De klachten ontstaan doordat je gewrichtsbanden zwaarder belast zijn en gaan
irriteren en je spieren niet op de juiste wijze reageren om je rug en bekken
stevigheid te bieden.

Hebben jullie al gezien dat Zo aan de Julianalaan er sinds kort groener bij staat?
Met hulp van kleine enthousiaste groene vingers, zijn de grote lege bakken gevuld
met aarde en staan er inmiddels bloeiende en groeiende groene planten in.
Kleine, enthousiaste groene vingers kweken zelf kruiden en groenten voor
gezonde maaltijden
De kinderen hebben inmiddels de smaak goed te pakken en gaan zich de
aankomende weken richten op de moestuin. Wat is er nu leuker dan zelf
boontjes, wortels, paprika en verschillende kruiden te kweken en deze
dan toe te voegen aan de gezonde tussendoortjes en de gezonde warme
maaltijden? Zo aan de Julianalaan verheugt zich nu al op de oogst. Sinds
vorige maand bieden wij de kinderen namelijk 5 dagen per week een
lekkere, gezonde warme maaltijd. Zo heeft uw kind al heerlijk gegeten als u
hem/haar op komt halen.
Wilt u meer weten over de opvang bij Zo aan de Julianalaan of bent u nu wel
benieuwd naar die gezonde moestuin, kom dan gezellig een keertje langs.
Maak een vrijblijvende afspraak met Suzanne Rijswijk 015-214 66 36 of via
julianalaan@zokinderopvang.nl

In de 80-er jaren werd ontdekt dat het schaambeen aan de voorkant tijdens de
zwangerschap los gekomen was van elkaar, wat de pijnklachten van vrouwen
zou verklaren. Vanaf toen werd er gesproken over bekkeninstabiliteit. Later
bleek dit fenomeen bij heel veel zwangere vrouwen op te treden, ook bij
degenen die geen pijnklachten hadden. Het losse schaambeen aan de voorkant
verklaart dus niet de pijnklachten en nu wordt er weer alleen gesproken over
bekkenpijn.
Prognose
Ongeveer 90% van de vrouwen heeft 3 maanden na de bevalling geen
bekkenpijn meer. Sommige vrouwen krijgen echter juist van de bevalling lage
rug/bekkenklachten.
Behandeling
Indien je last hebt van lage rug/bekkenpijn kunnen wij goed helpen voor en na
de bevalling met gerichte oefeningen, adviezen (t.a.v. houding, wel/niet een
bekkenband dragen en de belasting), mobiliseren van de wervelkolom of het
bekken en massage tijdens de “laatste loodjes” voorafgaand aan de bevalling.

Fysiotherapie

Delft-Oost

Fysiotherapie Delft Oost
Nassaulaan 177, 015-2620852
info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Moeders uit de Wippolder
zijn van harte welkom!

Spreekwoord
De grootste kreupelaars willen
de grootste sprongen doen
Omdat kreupelaars, manken, wel het minst in staat worden geacht
om grote sprongen te doen, kunnen ze zich in die richting beter geen
illusies maken.
Hoewel hun ambitie misschien
groot is, doen mensen met
beperkte capaciteiten er -in deze
gedachtegang- beter aan niet te
hoog te grijpen.

Bron: Ed van Eeden

Moeders die het fijn vinden andere moeders te ontmoeten, even uit de
dagelijkse sleur en gezellig samen te zijn, zijn van harte welkom bij deze
bijeenkomsten.
Onder het genot van een kopje thee of koffie kan er over van alles gesproken
worden bijvoorbeeld opvoeden, smakelijk eten met je kind, wat zijn leuke
spelletjes voor kinderen, (peuter) puberteit, recepten, wat is er te doen en
welke voorzieningen zijn er voor ouders en kinderen in Delft, schoolkeuze voor
kinderen etc. Heb je vragen waar niet direct een antwoord op is, dan zoeken we
graag mee, twee weten meer dan één! Kindjes waar geen oppas voor is, mogen
mee komen.
Koffie en thee staan klaar en zijn gratis!
wekelijks op woensdag van 9.00 uur tot 11.00 uur
Locatie: Gezondheidscentrum Wippolder, Nassaulaan 23,
2de etage in de vergader/ontmoetingsruimte.
Informatie of aanmelden bel/sms of whatsapp naar de coördinatoren:
Sonja Koelewijn 06 442 01 743 Email: s.koelewijn@participedelft.nu
Ina Gebuijs
06 124 61 090 Email: i.gebuijs@humanitas.nl

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Hoe eet ik minder vlees of vegetarisch?
Met het milieu en hun gezondheid in gedachte,
overwegen veel mensen om te minderen of te stoppen
met het eten van vlees. Dat kan gelukkig prima.
Maar waar moet je nu op letten. Gezond eten zonder
vlees of met minder vlees is niet moeilijk. Ook zonder
vlees eet je volgens de Schijf van Vijf. Daarbij let
je erop dat je genoeg eiwit, ijzer, vitamine B1 en
vitamine B12 binnenkrijgt. Dit zijn voedingsstoffen
die je vindt in vlees, maar gelukkig ook in andere
producten.
Eiwit is belangrijk. Het levert calorieën en aminozuren. Aminozuren zijn
bouwstenen voor het eiwit in lichaamscellen. Eiwit heb je nodig om je weefsels
zoals spieren op te kunnen bouwen. Sommige aminozuren kan het lichaam zelf
maken. Andere moeten uit het eten komen. Er zijn dierlijke en plantaardige eiwitten.
Eiwitten zitten uiteraard in dierproducten zoals vlees, vis, melk, kaas en eieren.
Plantaardige eiwitten zitten vooral in brood, graanproducten, peulvruchten,
noten en paddenstoelen. Volwassenen hebben ongeveer 0,8 gram eiwit per kilo
lichaamsgewicht nodig. Sommige groepen hebben wat meer nodig. Dat zijn
vegetariërs, kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.
IJzer zit in het bloed en ook in je spieren. Het zorgt voor je zuurstoftransport in
het lichaam. IJzer is een mineraal dat nodig is voor de vorming van hemoglobine,
een onderdeel van rode bloedcellen. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof door ons
lichaam. Heemijzer (uit vlees) wordt beter opgenomen dan ijzer uit groente. Voor
vrouwen in de vruchtbare leeftijd, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding
geven, jonge kinderen en vegetariërs is het van belang extra te letten op ijzer. Een
ijzertekort is te herkennen aan vermoeidheid, bleke huid, rusteloze benen en snel
buiten adem zijn.
Vitamine B1 of Thiamine (vitamine B1) is onmisbaar voor de energievoorziening
van het lichaam en voor een goede werking van de hartspier en het zenuwstelsel.
Thiamine komt voor in brood en graanproducten, aardappelen, groente, vlees
en vleeswaren, melk en melkproducten. Bij een tekort aan vitamine B1 kunnen
afwijkingen aan het zenuwstelsel en psychische afwijkingen ontstaan.
Vitamine B12 (cobalamine) is nodig voor je zenuwstelsel en de aanmaak van
rode bloedcellen. Rode bloedcellen zijn nodig om zuurstof in je bloed te vervoeren.
Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten, zoals melk, melkproducten, vlees,
vleeswaren, vis en eieren. In een glas melk zit al voldoende vitamine B12 per
dag. Veganisten wordt aangeraden een vitamine B12-supplement te slikken of
producten te gebruiken met toegevoegd vitamine B12. Het wordt daarom vaak aan
vleesvervangers toegevoegd. Dat staat op de verpakking ook vaak aangegeven.
Lijst met alternatieven voor 100gr vlees
2 Eieren
100gr vis
100gr vegetarische vleesvervangers zoals Stuckjes, Balletjes en Burgers
135gr peulvruchten bruine bonen, kikkererwten en linzen soja
25gr Noten, pinda’s en pitten

Door: Dr. M.M. van Miert
en/of Dr. G. Damen

Eet je geen vlees, maar wel vis? Neem elke week 2 keer een portie peulvruchten,
1 keer vis (bij voorkeur vette vis) en 3-4 eieren. Daarnaast elke dag een portie noten
en op 2 dagen 2 porties noten.
Eet je ook geen vis? Kies dan in plaats van vis een extra portie van een vegetarisch
alternatief.
Eet jij op sommige dagen geen vlees? Dan kun jij jezelf een flexitariër noemen. Eet op
de dagen dat je geen vlees bijvoorbeeld een portie noten of peulvruchten.
Eet je veganistisch? Dan eet je helemaal geen dierlijke producten. Neem dan met
vitamine B12 verrijkte producten of vitamine B12-pillen. Als veganist heb je iets meer
eiwit nodig dan vegetariërs (30% meer dan mensen die vlees eten).
Ben je zwanger en veganist? Raadpleeg dan de huisarts of een dietist. Voor jou en je
kindje.
Extra tips voor ijzer. Eet groente en fruit bij de maaltijd. Daar zit vitamine C in, en
dat zorgt ervoor dat je lichaam ijzer beter opneemt. Vermijd dan juist de inname van
melkproducten gelijktijdig met ijzerhoudende voeding, dat blokkeert de opname van
ijzer. Eet naast de keuzes uit de lijst hierboven ook andere producten met ijzer, zoals:
groente zoals bladgroente, spinazie, andijvie en sla. Volkoren graanproducten, zoals
volkorenbrood, volkoren ontbijtgranen, volkoren couscous, bulgur, zilvervliesrijst en
volkorenpasta. Aardappelen
Vitamine B12 zit in dierlijke producten. Vegetariërs kunnen voldoende vitamine
B12 binnen krijgen door het eten van eieren, kaas en melkproducten zoals melk,
yoghurt en kwark, kaas, sojadranken met toegevoegd vitamine B12. Als je geen
of weinig dierlijke producten neemt: vitamine B12-tabletten of met vitamine B12
verrijkte producten
Eiwit: Vegetariërs hebben 20% meer eiwit nodig dan mensen die vlees eten. In de
praktijk eten de meeste mensen veel meer eiwit dan nodig is en vormt eiwit dus
geen enkel probleem. Het is belangrijk om als vegetariër je eiwit uit verschillende
bronnen te nemen. De kwaliteit van het eiwit (de variatie aan aminozuren) verschilt
namelijk per product. Granen met peulvruchten een gouden combinatie. Andere
producten met eiwit: melk, yoghurt en kwark, kaas, volkoren graanproducten, zoals
volkorenbrood, volkoren ontbijtgranen, volkoren couscous, bulgur, zilvervliesrijst en
volkorenpasta
Wil je weten of je genoeg binnenkrijgt? Hou een eetdagboek bij met wat je eet en
drinkt op een dag. Via apps online bv het voedingscentrum, kun je zien of dat
voldoende is.
Ben je veel moe, zie je bleek, voel je wel eens tintelingen in je vingers of heb je last van
spierzwakte? Het kan zijn dat je dan een tekort hebt. Als je een tekort vermoedt, ga
dan naar je huisarts.

Huisartsenpraktijk MM van Miert & GJ Damen
Nassaulaan 23, 2628 GA Delft
015 2568767

SeniorWeb Leercentrum Delft
SeniorWeb Leercentrum Delft is dè organisatie in Delft voor mensen die (nog beter) gebruik willen maken van de vele mogelijkheden van de digitale samenleving.
Een enthousiaste groep deskundige Delftse vrijwilligers staat klaar om u te helpen bij het gebruik van computer, laptop, tablet, smartphone, iPad, iPhone.
De meeste activiteiten organiseren wij in ons eigen Leercentrum in Activiteitencentrum De Wipmolen, Professor Krausstraat 71-B, 2628 JR Delft.
Andere vinden in bibliotheek OPEN (DOK) Centrum plaats. Voor leden van SeniorWeb is soms training of ondersteuning thuis mogelijk.
Inloopmogelijkheden
U kunt vragen stellen over het dagelijks gebruik van uw computer, laptop, tablet of smartphone.
Neem zo mogelijk uw eigen apparatuur mee. Aanmelden is aanbevolen.
Ook horen we graag vooraf uw vragen. Aanmelden kan via e-mail seniorweb.delft@gmail.com of tel. 06-519 193 03.
De volgende inloopmogelijkheden zijn beschikbaar:
* elke 3de woensdag van de maand, 10.30 - 12.30 uur, in ons Leercentrum inloop voor vragen die wat meer tijd kosten.
Om de kosten te dekken, vragen wij een bijdrage van €7,00.
* elke 2de dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur en elke 4de zaterdag van de maand van 13.00 – 15.00 uur.
* Inloop onder de vlag van Digitale Huiskamer Delft in bibliotheek OPEN (DOK) Centrum voor eenvoudiger vragen.
Inloopspreekuur
Zonder afspraak kunt u terecht bij een van onze vrijwilligers op de Spreekuren Digitale Huiskamer in DOK/OPEN (Centrale Bibliotheek, Vesteplein 100, 2600 BB Delft). Wij
kunnen u onder andere helpen met de volgende onderwerpen: Apple, Back-up maken, E-mail, Fotobewerking, Hobby, Internet, Internetbankieren, Office, Onderhoud, Pc &
Randapparatuur, Social Media, Tablet & Smartphone, Veiligheid, Videobellen, Windows.
Cursussen-Workshops
We geven cursussen over diverse onderwerpen zoals Windows 10, Fotoboek maken, Veilig Kopen en Betalen op Internet, iPad, iPhone en Smartphone,
en workshops over eHealth, Apps, Kosten aanschaf Smartphone/IPhone. Het volledige cursus-workshop programma vindt u op onze website.
Vragen? Gewoon even bellen of contact opnemen via de e-mail.

Annelies Y. Groeneveld, coördinator
e-mail seniorweb.delft@gmail.com of tel. 06-519 193 03

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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(Ver-)Bouwberichten

A

Foto's en tekst: Johan van den Berg

B

C

Prins Mauritsstraat / Simonstraat Cornelis Musiusschool
Foto A en B laten u een doorkijkje zien ter hoogte van de ophanden zijnde
verbouwing van de Cornelis Musiusschool. Foto A is genomen bij de hoek van
de Nassaulaan en de Prins Mauritsstraat. Foto B toont een doorkijkje vanuit de
Simonstraat.
Schoemakerplantage
Op de foto’s E, F en G ziet u de
vorderingen van de bouw aan de
Schoemakerplantage.
Voor zover bekend zijn de eerste drie
fases van de bouw nagenoeg voltooid
en verkocht.
Het wachten is nu op de verdere
verfraaiing van het geheel en de
volgende bouwactiviteiten.

E

F

D

Jan de Oudenweg / Pauwmolen
Foto C en D laten u zien dat in deze hoek waar Camelot een wooncomplex gaat
bouwen de voortekenen aanwezig zijn. Diep in de grond worden voorbereidingen
getroffen voor een parkeergarage. Ook de bouwketen zijn geplaatst.

Parkeergarage TU wijk
Op foto H ziet u de omgeving van de te bouwen parkeergarage
met 825 plekken. De nu vierhonderd parkeerplaatsen
in het gebied achter de faculteit Civiele Techniek &
Geowetenschappen – het Stevingebied – worden ‘verplaatst’
naar een garage op het parkeerterrein bij foto H. Dat is
volgens de TU nodig voor de verkeersveiligheid achter het
faculteitsgebouw.

H

Poortlandplein / Mijnbouwstraat / Julianalaan / Nassaulaan
Foto’s I t/m K tonen u de werkzaamheden welke
nodig zijn om de verkeersstroom te waarborgen
voor de nieuwe situatie welke gaat komen als de
St. Sebastiaansbrug gereed is. Dat gaat betekenen
dat de Julianalaan tussen de Schoemakerstraat en
de Michiel de Ruyterweg niet meer toegankelijk
is voor motorrijtuigen. De fietsers krijgen eigen
rijstroken en de verkeerslichten worden vervangen
en aangepast.
Deze werkzaamheden zijn gepland te duren tot
eind september ‘19.

G

I

M

L

J

St. Sebastiaansbrug
Op foto L t/m N ziet u de vorderingen
aan de nieuw te realiseren St.
Sebastiaansbrug. Er zijn veel activiteiten
gaande en nu maar hopen dat het project
op tijd voltooid zal zijn.

K

N
O

P

Mercuriusweg
Foto O laat u de vorderingen zien aan het 72 appartementen tellende complex.
Foto P toont u een bord met de aankondiging dat op het voormalig terrein van
Preuninger Fiat dealer, later tijdelijk AH en Lidl, nieuwbouw gepleegd gaat worden.
Het betreft circa 80 koop-appartementen met een industrieel DNA.

Q

Engelsestraat hoek Westlandseweg
Foto Q en R laten u zien de vorderingen van de nieuwbouw “De Groene Haven”. Zo te
zien is het een doolhof aan ruimtes met ramen.

R

Heertjeslaan - Technopolis
Op foto T is te zien dat de nieuwbouw van het
ABB nagenoeg klaar is. Wat doet ABB?
In het pand zal o.a. research en ontwikkeling
worden gedaan van snelle batterijen voor
elektrische voertuigen met een gemiddelde
actieradius van zo’n 500 km. Het bedrijf werkt
o.a. samen met ECN/TNO en de TU te Delft.

Hooikade Hoek Zuideinde
Foto S laat u zien dat de bouw van
de appartementen “plan Zuidkolk”
zijn voltooiing heeft bereikt. Tijdens
het “varend Corso” waren de nieuwe
bewoners al druk doende om hun
appartement klaar te maken voor
bewoning.

S

T

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Nieuws van de
Prins Mauritsschool
Naast de dagelijkse lessen worden er veel leerzame en vooral
ook leuke dingen georganiseerd op de Prins Mauritsschool.
U kunt altijd een kijkje nemen op onze website: www.
prinsmauritsschool.nl, dan bent u op de hoogte van alle
activiteiten in en om de school en kunt u ook een virtuele
rondleiding door het schoolgebouw inzien.
Na zes weken zomervakantie is sinds maandag 2 september
de school weer volop in bedrijf. Alhoewel de school niet leeg
was in de vakantie: in de eerste week van de vakantie waren
Athletics in Action sportief bezig met kinderen uit de buurt en
in de laatste week was het de Vakantie Bijbel Week waar ook
vele kinderen weer met veel plezier naar toe zijn geweest. En
uiteraard de nieuwe BSO ‘Bambino’ heeft in de zomervakantie
dagelijks kinderen opgevangen. Ook heeft de school weer de
jaarlijkse grote schoonmaakbeurt gehad.
Een nieuw lokaal, een andere juf of meester; het is altijd weer
even wennen voor iedereen. Maar al snel komt de regelmaat
er weer in en wordt er hard gewerkt met en door de kinderen.
Vele nieuwe ouders wisten de weg naar onze school te vinden,
de school groeit nog steeds. Het team leerkrachten is bijna
compleet en we werken met maar liefst 16 groepen en 379
kinderen.
We maken sinds dit schooljaar gebruik van sporthal
Wippolder voor de gymlessen. U kunt dus groepen leerlingen zien lopen van de
Nassaulaan, onder het viaduct door naar de Sporthal. We zijn blij dat de kinderen
hier kunnen sporten en ook onze sportdag zal daar gehouden kunnen worden.
Terugblik eind vorig schooljaar
eind juli hebben we afscheid genomen van de
leerlingen van groep 8. Na een prachtige musical
op dinsdagavond, trakteerden de groep 8-ers alle
leerlingen en leerkrachten woensdagochtend op
een ijsje. Aan het eind van de ochtend werden
de leerlingen die afscheid namen op een ludieke
manier “de school uitgegooid”. Met kruiwagens
werden ze buiten het hek gekieperd.
Het nieuwe schooljaar 2019-2020 is van start gegaan. Heeft u een kind dat
binnenkort naar de basisschool gaat? Maak dan een afspraak voor een rondleiding
en een vrijblijvend kennismakingsgesprek (tel. 015-2568251 of email naar directie@
prinsmauritsschool.nl).
Ook wanneer uw kind twee of drie jaar is en u bent aan het nadenken over een
basisschool, bent u van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking.

Het komt geregeld voor dat ik te voet naar en vanaf Technopolis loop.
Wat opvalt is dat op sommige delen van de Schoemakerstraat vanaf de
Kruithuisweg richting centrum van Delft de stoep (het trottoir) ontbreekt.
Waarom is dat?
Als je daar loopt en het is mooi droog weer dan is het wel te doen; maar bij
slecht weer, vooral bij regen, moet je door water en blubber lopen, soms tot
aan je enkels.

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

De vorige opgave:
In de wijkkrant van juni 2019 was een stukje verfraaiing te zien, in de
vorm van een soort tegel van keramiek aan de gevel van deze woning.
Onze vraag was: “Waar kom je dit tegen
en bij hoeveel woningen in deze straat
tref je dit aan?”
De getoonde keramiektegel is samen
met anderen ingemetseld in een
rijtje woningen aan de Julianalaan
tussen de Lipkensstraat en de Willem
de Zwijgerstraat; ook in de gevel
op de hoek van deze straat in de
Lipkensstraat is deze tegel terug te
vinden.
Er was niemand die iets bijzonders
kon laten weten over deze tegels en
wij weten daar ook geen uitleg over te
geven.
Na loting werd de heer C.P. de Jong
de winnaar. Proficiat met de door u
gewonnen waardebon van € 15,00 van
de COOP Nassaulaan.

Nieuwe opgave:
Deze keer zijn we de natuur
ingegaan en kwamen deze
fraaie kast tegen waar
de kleinere insecten hun
onderdak kunnen vinden.
Trek de wandelschoenen aan
of pak de fiets en neem uw
camera mee en laat ons zien
waar deze kast is geplaatst.
Stuur uw oplossing uiterlijk 16 november 2019 per mail naar ons
mailadres wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer uw oplossing in
de brievenbus van het redactieadres zoals vermeld in de colofon.
Ook nu wordt er weer een waardebon van € 15,00 ter beschikking
gesteld door de COOP Nassaulaan. Onze dank aan de COOP daarvoor.
Wij wensen u succes met uw zoekactie.

Redactie

Waarom kan dit niet anders?
Schoemakerstraat
Foto’s en tekst: Johan van den Berg

Het alternatief is om op het fietspad te gaan
lopen en dat is mijns inziens te gevaarlijk,
vanwege de snelle fietsen maar ook vanwege
de plassen die dan op de hoofdrijbaan liggen
en die je een gratis douche geven als er een
auto door heen rijdt.
De vier foto’s brengen het geheel duidelijk in
beeld, alleen het water ontbrak op het moment
van het nemen van de foto’s.
Wie kan hier meer duidelijkheid over geven?

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Buurtonderneming
Onder de Schie
(De Buuf)
www.onderdeschie.nl
Bij buurthuis Onder de Schie kun je een ruimte huren voor een leuke cursus. Ook
kunnen er vergaderingen, kookworkshops en etentjes bij ons gedaan worden . Het
kookcafé is ideaal om met een grotere groep te koken. De grote zaal biedt genoeg
ruimte voor sport en bewegingsactiviteiten en grote groepen en is voorzien van
een spiegelwand die daarbij goed van pas komt. Er valt in het buurthuis dus genoeg
te doen en te organiseren Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat de activiteiten
geen overlast voor de buurt bezorgen. De buurtbibliotheek kan je vinden in de
gang. Hier kan je een groot assortiment aan boeken en luisterboeken vinden.
Hieronder staat een activiteitenoverzicht van alle activiteiten en cursussen die
er bij ons plaatsvinden. Wilt u ook gebruik maken van een van onze ruimtes
dan kan dat. U kunt dan mailen naar onderdeschie@gmail.com of bellen naar
015-2120905 en vraag naar Mandy of Mariëlle. Het buurthuis is te vinden op de
Rotterdamseweg 51. Het gebouw ligt op een plein achter de straat en is dus niet
direct zichtbaar. Maar het is een prachtige verscholen plek met er om heen een
leuk speelplein voor kinderen.
OVERZICHT ACTIVITEITEN
Onze Bibliotheek “Boek in
Beweging”.
De naam van de buurtbibliotheek
geeft goed aan wat we willen bereiken
met de goed gevulde boekenkast in
ons buurthuis: Boeken die gebruikt
worden en waarvan zoveel mogelijk mensen
kunnen genieten. Regelmatig worden
er boeken ingeleverd; hiervoor onze
hartelijke dank.
Kijk gerust in onze fraaie boekenkast
en neem iets mee.
Mocht u ergens komen waar u
het boek achter kunt laten voor
andere geïnteresseerden, geen enkel
probleem. Dit uitgangspunt is geheel
in de lijn van “Boek in Beweging”.
De luisterboeken willen we wel weer
graag terug ontvangen.
In onze bibliotheek hoeft niets
genoteerd te worden.
De bibliotheek is te vinden in de
gang links bij binnenkomst in het
buurthuis. Het buurthuis is open op
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Mocht u vragen, suggesties of boeken
hebben voor onze bibliotheek, dan
kunt u mailen naar:
els.wallenburg@zonnet.nl.
Veel leesplezier.
Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan”
Eén keer per twee weken op
donderdagavond van 17:00 – 19:30 uur
Prijs:
€ 5,- (exclusief drank)
Chefkok: Leo van der Lee en zijn team
E-mail: lee@casema.nl
Om de week is er op donderdag in het
Kookcafé ‘Schuif ’s aan”. Chef-kok Leo
van der Lee en zijn team koken een
heerlijk driegangen menu voor € 5 per
persoon. Drankjes zijn niet inbegrepen.
Iedereen is welkom vanaf 17 uur. De
tafels staan dan al gezellig gedekt
klaar en het ruikt heerlijk in het
kookcafé. Onder het genot van
een drankje kan er alvast gekletst
worden met de andere gasten. Om
18 uur is het eten klaar en wordt het
uitgeserveerd.

Zin om eens gezellig mee te tafelen?
Dan kunt u zich aanmelden bij Leo, per
e-mail: lee@casema.nl
Koffieochtenden
Iedere vrijdag van 9.30 tot 12.00 staat er
een lekker kopje koffie klaar en komen
buurtbewoners samen om bij te kletsen.
De koffie kost € 1 per persoon.
Het Eetcafé
Eén keer per twee weken op
zondagavond van 17:00 – 20:00 uur
Prijs: € 7,50 per keer
Eens in de twee weken op zondagavond
wordt het eetcafé verzorgd door een
enthousiaste groep vrijwilligers. De
vrijwilligers koken voor de gasten een
heerlijke maaltijd. Leuk, om nieuwe
mensen te ontmoeten!
Voor wie? Het eetcafé staat open
voor iedereen die sociale contacten
wil opdoen. Momenteel nemen
mensen met een lichte beperking deel
aan de activiteit. Wij hopen dat we
meer in contact kunnen komen met
buurtbewoners die ook behoefte hebben
aan gezelligheid en een lekker hapje
eten. Kom eens mee eten!
Als u meer informatie wilt, neem
contact op met het VTV.
Coördinator: Kristel van den Berg van
Stichting VTV
Email: k.vandenBerg@vtvzhn.nl
OVERZICHT CURSUSSEN
De cursussen staan open voor iedereen.
Meldt u aan bij de docent voor meer
informatie over de beschikbaarheid en
de kosten.
Schildercursussen voor beginners
en gevorderden.
Maandagochtend 9:15 tot 11:45 uur
Maandagmiddag 12:30 tot 15:00 uur
Lesgeld: € 11,- per les van 2,5 uur
inclusief koffie/thee
Docent: Helene Verbakel
E-mail: lenverbakel@hotmail.com
Tel: 0640324484

Pagina 8
Koor: Zingen
Onder de Schie
geeft
Plezier voor Drie!
Maandagavond van
20.00 tot 22.00u.
Gemengd koor
(volwassenen van alle leeftijden) zingt
wereldmuziek, pop en licht klassiek.
Leuk en creatief zingen, met een prettig
sociaal contact en niet duur. Doe eens
gratis met een repetitie mee om het te
proberen. Zet een stap naar zingplezier!
Het is gezellig hier!
(Mogelijk is er een wachtlijst voor vrouwen!
Informeer even.)
Kosten per avond € 3,50 (totaalbedrag in
één keer te voldoen).

Docent: Fon van Oosterhout,
tel.: 06 244 989 22
E-mail: fon.oosterhout@ziggo.nl
Blei dat ik klij
Dinsdagochtend van 9:30 tot 12:00 uur
Creatieve kleiclub die elk
dinsdagochtend bij elkaar komt.
kosten: € 100 voor 8 lessen, incl klei,
bakken en glazuren.
Docent: Juul Camps
Info: juulcamps@
gmail.com
Keramiekcursus
Dinsdag en woensdag,
19:30 tot 22:00 uur

Open voor inschrijvingen
Docent: Allan van de Graaff
Info: 06-30749349
E-mail: allanvandegraaff@gmail.com
Boekenclub
Laatste woensdag van de maand van
10:00 uur tot 11:30 uur.
8x per jaar van januari t/m mei en
van september t/m december.
Kosten: € 40 voor een heel jaar
Elke bijeenkomst staat 1 boek centraal
dat alle deelnemers gelezen hebben.
NB: de boekenclub is momenteel
VOL!
Docent: Maria Wensveen
E-mail: merwensveen@gmail.com
Tekenen&Schilderen

(voor ieder niveau)

Woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
Voor iedereen die het avontuur aan wil
gaan en te ontdekken wat je kan om
het witte vlak te vullen. Lekker bezig
zijn, inspiratie halen uit jezelf en je
omgeving.
Kosten: € 95 per 10 lessen,
inclusief materiaal.
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com
Tel. 06-46 55 12 86
VERHUUR VAN RUIMTES

Altijd al eens een
kommetje willen
draaien op een draaischijf en/of een
mooi beeldje willen maken van klei?
Kom dan naar de keramieklessen.
Jaarcursus (36 lessen, sept t/m mei)€ 585,Korte cursus (10 lessen): € 200,00
Workshop € 65,00 per uur (ongeacht het
aantal deelnemers, een workshop in de avond of het
weekend kan in overleg)

Voor informatie cursussen of
workshop: Noëlle Lamers, professioneel
pottenbakster.
Info: info@de-rode-scherf.nl
Yoga Onder de Schie
Dinsdagavond van 20:00 tot 21:00 uur
Kosten: € 50,- voor 10 lessen
In het buurthuis ‘Onder de Schie’ worden
diverse vormen van yoga beoefend,
die allen tot doel hebben je fysiek en
mentaal verder te ontwikkelen. De
yogalessen zijn niet zwaar, geschikt
voor iedereen en worden begeleid
door rustgevende muziek. Hatha-,
Raja-, Karma-, rek-, strek-, massage-,
meditatie-, klankschaal-, adem- en
ontspanningsoefeningen worden
onderwezen.
Van yoga-oefeningen gaan heilzame
werkingen uit. Ze brengen meer
evenwicht tussen je fysieke- en
bewustzijnswereld. Je zult meer tot rust
komen.
Draag loszittende kleding, kom tijdig de
les binnen en neem een badhanddoek/
plaid mee. Kussens zijn aanwezig
Kom eens voor een proefles (€5,-.)

Er is plaats voor cursussen, recepties,
kinderpartijtjes, kookworkshops,
familiefeestjes, vergaderingen,
lezingen, presentaties, enzovoort.
Verhuur van ruimtes is in principe
bedoeld voor bewoners uit de (ruime)
omgeving van het buurtgebouw
(Rotterdamseweg e.o. en Delftzicht)
dan wel voor activiteiten die op deze
omgeving betrekking hebben.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met het buurthuis, stuur een
mail naar: onderdeschie@gmail.com
Buurtonderneming Onder de
Schie
Voor meer informatie kunt u contact
met ons opnemen via:
e-mail: onderdeschie@gmail.com
website: www.onderdeschie.nl
Volg ons op facebook:
facebook.com/buufonderdeschie

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

Hoek Rotterdamseweg en de Heertjeslaan
Op de oudste foto ziet u een deel van het Radex-gebouw op de hoek van bovenvermelde straten.
Deze foto is van oktober 2011 en laat zien dat daar alleen een zandbed aanwezig is en verder nog geen
verbinding met het op de achtergrond aanwezige Exactcomplex.
Op de foto van augustus 2019 is duidelijk te zien wat er in de
afgelopen jaren is veranderd.
Door de aanleg van de Heertjeslaan is het verkeer op
de Rotterdamseweg richting Julianalaan en vice versa
behoorlijk verminderd.
Er is nog veel grond onbebouwd dus het is maar afwachten
wat er verder nog bij gebouwd gaat worden in het Technopolis-gebied.
Tekst en foto's: Johan van den Berg

HTM-tram 19 in 2020 over de brug?
Delft bouwt een nieuwe Sint Sebastiaansbrug over het Rijn-Schiekanaal.
In de loop van 2020 moet hij klaar zijn. Dan kan HTM-tram 19 eindelijk
doorrijden naar zijn geplande eindpunt bij het bedrijvenresearchterrein
Technopolis in de wijk van de TU. Tien jaar na de aanvankelijk geplande
opening van de lijn, rond de jaarwisseling 2007/2008. Maar al in een vroeg
stadium van de aanleg bleek dat de Sint Sebastiaansbrug, waar de tram
overheen zou rijden, in een slechte staat verkeerde. Zo slecht dat een nieuwe
brug noodzakelijk bleek.
Haagse trambedrijf HTM, is
een verbinding tot stand te
brengen tussen het gebied van
de Technische Universiteit in
Delft en Leidschendam. Daarbij
zouden onderweg de Vinexlocaties
Ypenburg en Leidschenveen – in de
‘Metropoolregio Rotterdam Den
Haag’ – worden aangedaan.

Tram 19 rijdt het eigen opstelspoor
bij NS-station Delft op

Dat had wel enige voeten in de
aarde. De brug is gedeeltelijk
eigendom van de gemeente Delft
en gedeeltelijk van de Provincie
Zuid-Holland. Aanvankelijk
was het niet duidelijk wie
opdrachtgever voor een nieuw
exemplaar was. Pas in november
2015 bereikten de gemeente Delft,
de Provincie Zuid-Holland en de
Metropoolregio Rotterdam Den
Haag overeenstemming.
Ook over verdeling van de kosten
van het project, die € 25 miljoen
zouden bedragen. Besloten werd tot
een beweegbare brug met aparte
rijbanen voor het openbaar vervoer
en een doorvaarthoogte van 4,5
meter. Bovendien zou uiteraard
rekening worden gehouden met
de extra gewichtsbelasting van
de oeververbinding door het
Randstadmaterieel van Tram
19. De aannemers Combinatie
Sagittarius – bestaande uit Van
Spijker Infrabouw en Solidd Steel
Structures – voeren de bouw uit.
Als de brug klaar is kan Tram 19
eindelijk zijn beoogde einddoel
bereiken.
Leidschendam – Delft TU
Opzet van tram 19 van het

De trambaan naar de TU-wijk is klaar en ligt
er verlaten bij

Ook het winkelcentrum
Leidsenhage en het ziekenhuis Sint
Antoniushove in Leidschendam
lagen op de geplande route.
Een bijzonderheid was dat tram
19 niet door het stadscentrum
van Den Haag zou komen en ook
niet langs de grote NS-stations
Den Haag Centraal en Hollandse
Spoor. De aansluiting op de
trein was station Delft, dat op
de geplande route van Tram 19
lag. In Leidschenveen zouden de
reizigers kunnen overstappen op
de Randstadrail naar Zoetermeer
en Rotterdam (inmiddels is daar
het recent geopende station
Lansingerland-Zoetermeer
bijgekomen).
De aanleg startte in 2005, maar
verliep niet zo vlot. Er waren

problemen met de TU-Delft over
de voorgenomen route. En in
Rijswijk waren de protesten tegen
het kappen van een aantal bomen
zo heftig, dat de Raad van State
eraan te pas moest komen. Ook
bleek na enige tijd dat het grootste
kunstwerk, de Sijtwendetunnel in
Leidschendam, nog niet aan alle
veiligheidseisen voldeed.

werden ingekort tot het NSstation Delft, omdat vlakbij een
spoortunnel werd gemaakt. Na
herstel van de oude route, werd
Tram 19 in Leidschendam vanaf
april 2013 voor een half jaar
verlengd naar Leidschendam
Noord, wegens de definitieve
vormgeving van de eindhalte bij
het ziekenhuis Sint Antoniushove.

Door vertraging in de levering
van bepaalde materialen liepen
de werkzaamheden tenslotte
ook achter. April 2008 viel de
misschien zwaarste klap toen de
gemeente Delft bekend maakte
dat de oude Sint Sebastiaansbrug
vervangen moest worden. De
tram zou hier dus voorlopig
niet overheen rijden. Het traject
richting TU-wijk werd echter
gewoon aangelegd, zodat dit er
nu al jaren lang ongebruikt ligt.
Zonder bovenleiding uiteraard,
want dat zou al te gemakkelijk
zijn voor koperdieven. Alleen een
lijnbus rijdt er overheen.

Qua exploitatie en aantallen
reizigers bleek Tanthof niet zo’n
succes voor Tram 19 en dat leidde
tot inkorting van het traject, met
een nieuw kopeindpunt ‘Nieuwe
Plantage’. Zeker niet tot vreugde
van veel reizigers, die nu een stuk
moesten lopen naar het centrum
van Delft.

Roerige geschiedenis
Op 1 juli 2010 werd Tram
lijn 19 niettemin geopend,
met als eindpunt in Delft het
Abtswoudsepark (Tanthof),
waarheen ook HTM-tram 1 vanaf

Het voorlopige eindpunt bij het
spoorwegstation in Delft

Scheveningen reed.
De begin- en eindhaltes zouden
in de loop van de jaren geregeld
veranderen.
Dat begon al in april 2011, toen
beide lijnen voor negen maanden

De nieuwe Sint Sebastiaansbrug over het
Rijn-Schiekanaal in aanbouw

Per 18 december 2017 werd
Tram 19 opnieuw verlengd naar
het NS-station Delft, waar hij
een eigen opstelspoor kreeg. De
meest recente verandering is
in Leidschendam het inkorten
van de lijn met twee haltes deze
zomer en herfst, wegens de bouw
van een parkeergarage voor het
futuristische winkelcentrum
‘Mall of the Netherlands’ dat hier
verrijst.
En nu is het wachten op het
gereedkomen van de Sint
Sebastiaansbrug. Tram 19 zou
dan in de loop van 2020 kunnen
rijden…

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Nieuwe Chaos aan de Schie In gesprek met wethouder
De 21e Chaos aan de Schie op Lijm & Cultuur is op
18 september van start gegaan met een prachtige
expositie van Delftse kunstenaar Dick Peeters en een
nieuwe menukaart. Maar er is veel meer het vermelden
waard.
Er zijn alle dagen activiteiten op Lijm & Cultuur: congressen, vergaderingen,
hardwerkende huurders, cursussen, lunchroom bezoekers… het is een komen
en gaan en iedereen roemt de bijzondere energie en sfeer die er voelbaar en
zichtbaar is. Kom het eens ervaren tijdens Chaos aan de Schie.
Kunst die beweegt
De prachtige ruimte van lunchroom het
Experiment hangt inmiddels vol met
intrigerende kunstwerken vol geometrische
vormen en optische illusies. Het is een fraaie
expositie met werk van de Delftse visueel
kunstenaar Dick Peeters. De liefde voor
architectuur is duidelijk in zijn werk te zien.
Soms lijkt het glas in lood, soms een fabriekshal
of de pui van een prachtig bouwwerk. Andere
werken lijken te bewegen. Het zijn illusies die de
kunstenaar opwekt zodat je blijft kijken.
De kunst van Dick Peeters is de inspiratiebron
voor de 21e Chaos aan de Schie. Je kunt
zijn werken alle werkdagen van 10-17 uur
bewonderen in het Experiment, al dan niet in combinatie met koffie, lunch
of lounge. Tijdens Chaos aan de Schie kun je bovendien van woensdag t/m
zaterdag vanaf 17 uur ook dineren te midden van de kunst. Chef-kok Abel van
Eijk heeft voor de gelegenheid een prachtig diner menu samengesteld.
Meer cultuur
Naast de expositie en het heerlijke eten is het team van Lijm & Cultuur altijd op
zoek naar onverwachte culturele pareltjes. Check daarom regelmatig de agenda
en laat je verrassen door een onverwacht optreden, een inspirerende lezing, een
VPRO Tegenlicht Meet Up, een gave voorstelling of eigenzinnige cross-over.
Kijk voor de actuele agenda op www.lijmencultuur.nl.
Ruimte te huur
Onze huurders
groeien soms
uit hun jasje en
vliegen dan uit
om elders verder
te groeien...
en zo hoort het
ook te gaan.
We zijn trots
op onze
uitvliegers zoals
Kinderopvang
ZON! die na vele jaren bij Lijm & Cultuur nu een volgende stap maakt op een
eigen locatie. Het geeft nieuwe bewoners de kans om op Lijm & Cultuur een
inspirerende thuisbasis te vinden.
Heb je interesse in het huren van kantoorruimten?
Bel 015 - 262 94 00 of stuur een e-mail naar info@lijmencultuur.nl. We hebben
trouwens ook verschillende repetitie- en vergaderruimtes in de losse verhuur
per dagdeel. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Parttime medewerkers gezocht

Ben je op zoek naar een leuke afwisselende parttime baan, dan is Lijm &
Cultuur misschien wel jouw plek! We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die
willen helpen in bijvoorbeeld de horeca, bij de op- en afbouw van evenementen,
de schoonmaak en allerlei andere voorkomende werkzaamheden.
Interesse?
Bel ons op 015 262 94 00 of stuur direct een e-mail met je motivatie en CV naar
info@lijmencultuur.nl.

Aanleiding
Uit gesprekken met bewoners en ondernemers in de Wippolder en organisaties
die werkzaam zijn in de wijk, zoals de wijkagent, corporaties en Delft voor Elkaar,
is in 2018 gebleken dat er behoefte is aan een leefbaarheidsoverleg. Een overleg
waar je afspraken met elkaar kunt maken over zaken als handhaving, veiligheid en
kinderspeelplaatsen. Afspraken waarmee de leefbaarheid in de wijk verbeterd kan
worden.
Begin juli was er een bijeenkomst hierover, georganiseerd door de Adviesraad
Sociaal Domein en TOP Delft. Tijdens die bijeenkomst is aan vier tafels de
problematiek in de verschillende buurten van de Wippolder besproken. Een van de
grote problemen bleek verkamering te zijn met daarmee gepaard gaande overlast
van studenten. De goede niet te na gesproken natuurlijk!
Daarover wilden we graag voor de
wijkkrant Wippolder in gesprek
met de betrokken wethouder. Met
als belangrijke vragen: hoe staat
de gemeente in de verkameringsen overlastproblematiek, welke
regelgeving is er en wordt die ook
gehandhaafd en wat kunnen we
als bewoners zelf doen. Wethouder
Schrederhof bleek de aangewezen
wethouder voor het gesprek omdat
zij Wonen in haar portefeuille heeft.
Het lukte om nog net voor de
vakantie een afspraak te maken
en zo gingen Bart den Bok en
ondergetekende 22 juli in gesprek
met de wethouder.
Gebiedswethouders
De gemeentelijke website maakte
ons niet wijzer over wijkwethouders
en buurtverbinders dus vragen
we daar als eerste naar. De
wijkwethouders blijken niet meer te
bestaan maar daarvoor in de plaats
zijn er gebiedswethouders gekomen.
Dat is geen dekkend geheel over
de stad maar vooral die gebieden
waar extra aandacht nodig is,
vallen onder een gebiedswethouder
zoals bijvoorbeeld Schieoevers
maar ook Tanthof, Buitenhof en de
Kuyperwijk; ieder met hun eigen
aandachtspunten. Wippolder kent
geen eigen gebiedswethouder maar
omdat wethouder Schrederhof
gebiedswethouder van het
aanpalende Vrijenban is en onze
vragen vooral over wonen gaan,
komen we bij haar uit.
Tegelijk met de introductie
van gebiedswethouders zijn de
buurtverbinders verdwenen.
Eerder al was de functie
van wijkcoördinator, eerste
aanspreekpunt in de wijk,
opgeheven maar gelukkig zijn niet
al die taken verdwenen. In die
gebieden waar extra aandacht nodig
is, is een deel van de taken van
de wijkcoördinator overgedragen
aan anderen. Voor onze wijk die
geen eigen gebiedswethouder
en daardoor ook geen duidelijk
aanspreekpunt heeft, wil wethouder
Schrederhof voorlopig die rol
vervullen.
Wie is wethouder Schrederhof?
Mevrouw Schrederhof woont samen
met haar partner alweer ruim 28

jaar in Delft. Haar twee kinderen
zijn hier geboren en opgegroeid en
inmiddels uitgevlogen naar andere
steden.

Wethouder Karin Schrederhof
Bron: media.delft.nl

Zelf is zij opgegroeid ‘op Zuid’ zoals
de Rotterdammers zeggen. Na de
middelbare school volgde zij de HTS
Bouwkunde in een tijd dat er maar
5 meisjes waren op een totaal van
circa 1000 jongens. Dan leer je wel
‘je mannetje te staan’ denk ik!
Van stadvernieuwingsprojecten
in verschillende steden tot
woningbouwverenigingen, wonen
heeft eigenlijk steeds centraal
gestaan in haar carrière. In 2008
kwam zij bij Woonbron terecht waar
ze als directeur in verschillende
regio's heeft gewerkt. Belangrijk
door al die jaren is dat wonen
meer is gaan betekenen dan alleen
maar wonen. Duurzaamheid en
verduurzamen van woningen,
samenwerking met partners in het
sociaal domein zoals de GGZ en
bemoeizorg maar ook aandacht
voor schuldenproblematiek, nemen
een steeds belangrijker plek in bij
wonen.
Naast haar gezin en werk heeft ze
er altijd nog dingen naast gedaan
waaronder de laatste jaren steeds
actiever lid van de PvdA. Voor de
sportievelingen onder u: voor de 10
km hardlopen draait de wethouder
haar hand niet om en ze heeft ook al
twee marathons gelopen!
Verkamering
We komen al snel op ons
hoofdonderwerp uit; de
verkamering in de wijk ofwel het
opdelen van een woning in zo veel
mogelijk te verhuren kamers.
De verkamering leidt tot soms
gekmakende overlast door
studenten. Mensen slapen niet

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Schrederhof over verkamering in de wijk
meer, stoep vol met fietsen,
troep rond afvalbakken etc. De
leefbaarheid voor gezinnen in de
buurt gaat achteruit. De waarde
van huizen naast studentenpanden
vermindert. En niet het minst
belangrijke gevolg is verdringing
op de huizenmarkt doordat
(particuliere) beleggers panden
opkopen voor de verhuur aan
studenten en zo de woningen
onttrekken aan de reguliere
woningmarkt.
Kortom, verkamering heeft ernstige
gevolgen voor de leefbaarheid in de
buurt.
Uit een artikel in de Groene
Amsterdammer (29 mei 2019)
waarin ook wethouder Schrederhof
aan het woord komt, blijkt dat in
2017 12% van de te koop staande
panden in Delft opgekocht is
door particuliere beleggers. In het
centrum ligt dit percentage nog
hoger, op bijna 20%. In alle andere
universiteitssteden in Nederland
ligt dit percentage lager.
‘Als dit sterker wordt, moet je
instrumenten inzetten. Dit
moet gewoon niet langer duren.
In principe is dit een vorm van
verdringing,’ aldus wethouder
Schrederhof in de Groene
Amsterdammer.
In de Woonvisie Delft 2016-2023,
ziet de gemeente de particuliere
verhuur nog als positief bijvoorbeeld
om expats te huisvesten. Maar de
huidige omvang van de verhuur
door particuliere beleggers is te
ver doorgeschoten. Wethouder
Schrederhof vertolkt nu dan
ook een ander geluid dan in de
genoemde Woonvisie, aldus de
Groene Amsterdammer waarin zij
zegt dat er voor de koopstarters
weinig aanbod is in Delft. Daarbij
wordt er bijna standaard overboden
waardoor de starters of naar huur
of naar elders moeten uitwijken. Als
mogelijke tegenmaatregel noemt
de wethouder een woonplicht voor
kopers van nieuwbouwwoningen.
Dat instrument is echter nog niet
goed ontwikkeld.
Omdat duidelijk is dat Delft niet
de enige universiteitsstad die met
ernstige huisvestingsproblemen
kampt, is een andere aanpak nodig.
De wethouder geeft in de Groene
Amsterdammer haar voorkeur
aan voor een langetermijnplan
voor de woningmarkt vanuit de
overheid om meer structureel
de woningmarkt te verbeteren.
De gemeenten kunnen dat niet
alleen. ‘Bij het klimaat lukt het
stellen van langetermijndoelen wel,
omdat iedereen overtuigd is van de
noodzaak. Ook op de woningmarkt
moet verder vooruitgekeken worden

dan de kabinetstermijn,’ zegt
de wethouder. ‘Voor mijn gevoel
zijn sinds 1995 alle bewegingen
contraproductief geweest.’
Meer studenten
Omdat de TU blijft groeien en de
vraag naar studentenwoningen
blijft toenemen is er een taskforce
studentenhuisvesting die zich met
name richt op bouwmogelijkheden
van studentenwoningen.
De gemeenteraad is van mening dat
studenten ook buiten Delft kunnen
kijken naar Rijswijk en Schiedam
bijvoorbeeld. Niet-studenten
moeten immers ook regelmatig
uitwijken omdat er in Delft geen
mogelijkheden zijn.
Bij de vraag naar de mogelijkheid
van een mix van wonen van
studenten en niet-studenten, wonen
voor jongeren dus, geeft wethouder
Schrederhof aan dat uit onderzoek
van een paar jaar terug is gebleken
dat werkende en studerende
jongeren andere woonbehoeften
hebben. De werkende jongeren die
zelfstandig gaan wonen, willen vaak
een starterswoning met 3 kamers
omdat ze zich dan echt willen
vestigen. Voor een heel groot deel
van de studenten ligt dat anders;
zij zijn vaak meer passanten die
hier maar een beperkt aantal jaar
willen wonen en zich pas later na
hun afstuderen ergens willen gaan
vestigen.
Op dit moment kent Delft ruim
40% aan sociale woningbouw wat
op zich best een hoog percentage is.
In de nieuw te bebouwen gebieden
met meer dan 300 woningen wordt
15% sociale verhuurwoningen
toegevoegd en verder ligt de focus
dan meer op huurwoningen tussen
750 en 950 euro en betaalbare
koopwoningen.
Voor wat betreft afspraken over
nieuwbouw voor studenten worden
afspraken gemaakt tussen de
gemeente, TU en DUWO en andere
studentenhuisvesters. Helaas geeft
de TU aan weinig ruimte te zien om
op haar eigen terrein woningen voor
studenten te kunnen bouwen.
Regelgeving
Volgens de huidige regelgeving
binnen Delft is voor woningen
met een woningwaarde
boven de 265.000 euro geen
omzettingsvergunning mogelijk
ofwel dan is verkamering verboden.
Voor woningen met een waarde
onder de 265.000 euro is formeel
een omzettingsvergunning
nodig voor verkamering. Er
was een uitzondering op deze
regel voor hospitaverhuur en
woongroepen. Omdat dit als een
‘sluipweggetje’ fungeerde voor

verkamering is per 1 juli 2019 deze
uitzondering niet meer mogelijk.
Per 1 juli is ook vastgesteld dat de
omzettingsvergunningen niet meer
op het pand gezet worden maar
op naam van de eigenaar. Wordt
het pand verkocht dan vervalt de
vergunning en moet deze opnieuw
aangevraagd worden.
Bij het verlenen van een
omzettingsvergunning wordt
gekeken naar leefbaarheidscriteria
en technische eisen en niet of er
in een straat of buurt al een hoog
percentage verkamerde woningen is.
Leefbaarheidscriteria worden mede
getoetst aan het aantal meldingen
door omwonenden; overlast melden
dus!
Op dit moment worden woningen
boven de 265.000 euro ook wel
gesplitst om te ontkomen aan
het verbod op verkamering. Deze
sluipweg is onderwerp van gesprek
in het college. De gemeenteraad
heeft gevraagd om de instrumenten
die er verder nog zijn om te sturen
op de woningmarkt in beeld te
brengen en de voors en tegens aan
te geven.
Handhaving
De regels die er zijn om verkamering
en overlast zo veel mogelijk
te voorkomen, kunnen mede
gehandhaafd worden als bewoners
zelf ook actie ondernemen.
Een eerste stap is uiteraard de
overlastgevers en/of eigenaar van
een pand aanspreken. Voor een
aantal bewoners is dat al lang een
gepasseerd station en dan geldt
alleen nog melding doen van
overlast of van ‘verdachte’ panden
waarvan vermoed wordt dat daar
geen omzettingsvergunningen voor
zijn. Dan kan de gemeente actie
ondernemen.
Melden van overlast bij de politie
betekent niet automatisch dat
er geregistreerd wordt. Ze gaan
uiteraard wel op de melding in maar
zij registreren verder niet en geven
ook niets aan de gemeente door.
Melden bij de gemeente moet
u dus alsnog doen. Dat kan op
verschillende manieren die u vindt
in het kadertje hiernaast. Datzelfde
kadertje is als flyer eerder in
augustus al in een deel van de wijk
verspreid.
In 2020 vindt een evaluatie plaats
van de omzettingsvergunning,
dus is het belangrijk om nu aan de
hand van meldingen van burgers
te inventariseren waar in de
wijk/buurten de problemen zich
voordoen en in welke mate.
Afspraken
Tegen het einde van het gesprek
spreken we het volgende af met de

Marie-José Hijnekamp

wethouder:
Als bewoners gaan we in ieder geval
tot en met oktober, alle overlast
melden, melden, melden! Dus niet
mopperen maar melden.
Alleen zo kunnen we dossiers
opbouwen waar de gemeente iets
mee kan.
Meldingen kunnen gaan over
overlast (herrie, grof vuil, fietsen
die de stoep blokkeren, verloedering
van een pand etc.) maar u kunt ook
melding doen van een vermoeden
op illegale verkamering.
We willen beginnen met
inventariseren van de problemen in
het gebied dat begrensd wordt door
Nassaulaan, Julianalaan, Oostplein
en Delfgauwseweg. Dat wil niet
zeggen dat we de verkamering
elders niet serieus nemen maar we
moeten ergens beginnen met het
verzamelen van meldingen over
concrete panden. Dan kan gekeken
kan worden of het panden zijn
waar vooral verenigingsstudenten
wonen, wie de eigenaren zijn, etc.
Op basis daarvan kan de gemeente
verder onderzoek doen. Tegelijk kan
de gemeente vanuit het kadaster in
beeld brengen wie de eigenaren zijn.
Vindt u de formele manier van
melden bij de gemeente lastig? U
kunt ook een briefje met daarop
soort overlast, datum, tijd en pand
waarover de melding gaat in de
brievenbus doen bij Lipkensstraat
nummer 12. In een deel van de
wijk zijn in augustus al flyertjes
verspreid over het melden.
Over de meldingen bij de gemeente
en de meldingen die bij ons zijn
binnen gekomen, gaan we in het
najaar opnieuw in gesprek met
wethouder Schrederhof.
Een andere afspraak is dat we
in het najaar in gesprek gaan
met de ambtenaren die in het
Westerkwartier hard gewerkt
hebben om daar de overlast van
studenten in overleg met studenten,
studentenverenigingen en bewoners
terug te brengen.
Uiteraard zijn lang niet alle
studenten overlastgevend en zijn
er zowel bonafide als malafide
eigenaren!
Wilt u meer weten over de Adviesraad
Sociaal Domein, TOP Delft, het college
van B&W of het artikel uit de Groene
Amsterdammer:
• www.asd-delft.nl
• www.topdelftdesign.nl
• www.delft.nl/bestuur
• https://www.groene.nl/artikel/
gipsplaten-plus-wc-erin-en-je-hebteen-cashcow 29 mei 2019, nr. 22,
Gidi Pols en Jochem van Staalduine

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Delft voor Elkaar
Brand aan het
Prof. Burgershof Hallo buurtbewoners!

Vol te vol?
In de wijkkrant van juni jl. had ik al wat over “vol” geschreven maar het
onderwerp houdt mij toch dusdanig bezig dat ik hier nog een aanvulling over
wil schrijven.
Ikzelf ben geboren en getogen hier in de wijk en heb veel bouwactiviteiten
mogen meemaken en ondervinden maar wat nu gebeurt geeft mij toch een
zorgelijk gevoel.
De wijk Wippolder heeft zo’n 40 à 50 jaar rust, ruimte en groen ervaren.
De bouw-activiteiten waren in die periode individuele verbouwingen. Een
voorbeeld is het slopen van de Collignystraat en het herbouwen daarvan.
Ook de Theresiastraat werd gesloopt en herbouwd. Uiteraard was er de
uitbreiding van de TU, maar dat zie ik niet als woongebied. TNO Zuidpolder
werd gebouwd; dit lag wel vlak tegen het woongebied aan. De omgeving van
het Herenpad werd aangepakt en nieuwbouw werd neergezet. Tuinderijen
werden opgeofferd voor bedrijfsgebouwen aan de Oostpoortweg / Poortweg
en voor woningbouw aan het Delfgauwse park.
Verder bleef de wijk aardig intact wat de groenvoorziening betreft. In die tijd
was men daar zuinig op. Het werd ook netjes onderhouden door de gemeente
en men was daar best trots op.
Daarna kwam een periode van verwaarlozing wat het onderhoud betreft
en van ideeën die niet altijd strookten met de ideeën van de bewoners wat
onderhoud betreft. Dit mondde uit in “dan onderhoudt u zelf maar uw
voortuintje” en dat is tot op de dag van vandaag nog te zien. Velen maken
van hun tuin een opslagplaats of gooien de tuin volledig dicht met tegels,
waardoor het hemelwater in de poort of bij een ander in zijn of haar tuin
terecht komt.
TU Delft heeft al vele jaren een goede naam en dat brengt dan ook veel
studenten naar Delft en dit vooral in de wijk waar wij deel van uitmaken.
Dus de Studentenhuisvester heeft er alles aan gedaan om te zorgen dat de
student gehuisvest kon en kan worden.
Op zich is dat niet verkeerd, maar het geeft wel een zware belasting voor
de wijk. Ja, het ging geleidelijk aan, maar de afgelopen jaren en ook nu is
de huisvesting voor deze studenten wel heel erg aanwezig in de wijk en dat
wordt alleen maar erger.
Ook de niet-student, de jongere en ook gezinnen willen wonen. Dat is te
begrijpen, maar toch: de wijk wordt volgepropt met zoveel mogelijk vormen
van wonen.
“Langs de Schie, daar is nog ruimte.” beweert men. Ja, er is ruimte in de
vorm van groen en bedrijfsruimtes, maar toch wil men zo’n 8.500 woningen
gaan realiseren, wat mijns inziens een mal idee is. Geef de ondernemer de
ruimte om te kunnen uitbreiden en de bewoners de ruimte om niet ver van
het groen te zijn. Uiteindelijk zit de wijk ingesloten tussen de snelwegen en
provinciale wegen met de daarbij behorende stank en CO2-vervuiling.
Hopelijk zijn er wijze bestuurders die op een of andere manier kunnen
zorgen voor andermans welzijn, zodat de wijk leefbaar blijft, maar ik ben
mij wel bewust dat het niet meer zo zal zijn zoals het was 40 à 50 jaar geleden
met rust, groen en solidariteit met elkaar.
A. Letterman

COLOFON

Op een rustige zaterdagmiddag,
het was de 22e juni rond 14.30 uur,
was er aan het Prof. Burgershof een
hoop lawaai van sirenes van politie,
brandweer, ziekenwagens en andere
hulpverleners. Wat blijkt: op de 7e
etage was er brand ontstaan in de
keuken.

Aangezien het hier om een
ouderenflat gaat, waren de
hulpdiensten massaal ter plaatse
gekomen. Uiteindelijk viel het
wel mee: de brandweer had de
keukenbrand vrij snel onder
controle. De woning werd door de
brandweer geventileerd.
De bewoner van het betreffende
appartement is naar het ziekenhuis
vervoerd. Een gewonde hond
werd door de dierenambulance
opgevangen en naar een dierenarts
gebracht.
Nadat er voldoende was gelucht,
konden de overige bewoners weer
terug naar hun appartement. Hoe
het verder is afgelopen met de
bewoner en de hond is ons niet
bekend.
Tekst en foto: Johan van den Berg

Een creatieve oplossing...

Mijn naam is Vanessa van Veen,
werkzaam als
buurtsportcoach in
Wippolder.
Samen met
8 andere
buurtsportcoaches
faciliteren en
organiseren
wij sport- en
beweegaanbod
in Delft.
Ons gezamenlijke doel is om op een
zo laagdrempelig mogelijke manier
mensen te laten bewegen. Dit doen wij
vanuit de netwerkorganisatie Delft
voor Elkaar (zie: www.delftvoorelkaar.nl).
Wij zijn er voor alle Delftenaren, van
0 tot 100 jaar, iedereen moet kunnen
bewegen/sporten op zijn of haar eigen
manier.
Hulp nodig bij het opstarten van een
beweegprogramma?
Ideeën voor een actief buurtinitiatief?
Of wil je graag bewegen maar weet je
niet welk aanbod er is in Delft en in de
Wippolder?
Laat het mij snel weten, dan kijken we
met elkaar naar alle mogelijkheden.
Nieuwsgierig geworden?
Volg ons op
BUURTSPORTCOACHESDELFT
en
BUURTSPORTCOACHDVE
en zie wat voor activiteiten wij
organiseren in de Wippolder en in de
rest van Delft.
Heb je vragen?
Je kunt me bereiken via email:
v.vanveen@haaglandenbeweegt.nl
of telefonisch via 06-53 609960

Ladder nodig ?
Nee hoor, het lukt zo wel !

Groetjes, Vanessa
Buurtsportcoach
Delft voor Elkaar
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Beter een goede buur…
Wippolder is een leuke wijk om te wonen. En helemaal als buren rekening
houden met elkaar. Wat kun je doen als je naast buren woont die dat (te) weinig
doen? We vroegen het Erik Markus van het registratiepunt Woonoverlast van
de gemeente. ‘Vaak hebben mensen geen idee dat ze overlast veroorzaken – en is dat
ook niet wat ze willen.’

Slaapt u niet meer met een
raam open door geluidsoverlast,
is er constant troep of heeft
u vermoedens van illegale
verkamering en/of structurele
verhuur via o.a. AirBnB in uw
straat? Meld dit!

MELDEN
Online

Via de website van

www.delft.nl/wonen
Briefje

Als u liever via een

WOONOVERLAST?

Wat kun je doen als je buren na tienen
’s avonds nog steeds herrie maken?
“Als ze dan geluidsoverlast veroorzaken,
bel dan altijd de politie op het nummer
voor niet spoedeisende zaken:
0900 8844. Want tussen 22.00-7.00
uur moet het stil zijn, dan geldt de
nachtrust. Als de politie meldingen
krijgt en de overlast ter plaatse kan
constateren, kan ze beginnen met
dossieropbouw en handhaving.
Als je een woning van een
woningbouwvereniging huurt, kun je
ook contact opnemen met de sociaal
beheerder. Wel adviseer ik om het ook
met je buren te bespreken – dat kan ook
op een later moment. Misschien is het
ook beter om dat op een later moment te
doen, als je niet meer boos of geïrriteerd
bent. Blijf met hen in contact, vertel wat
overlast met jou, of met jouw kinderen,
doet en probeer afspraken te maken om
overlast te voorkomen. Vaak hebben ze
geen idee dat ze overlast veroorzaken –
en is dat ook niet wat ze willen.”

Stel, je bent jarig in de zomer en je
wilt dat gezellig in de tuin vieren. Hoe
kun je dat het beste doen?
“Nodig de buren uit! Informeer ze in elk
geval en laat ze weten hoe ze je kunnen
benaderen als ze overlast ervaren. En
zorg ervoor dat het na tienen ’s avonds
buiten stil is.
Gaat de verjaardag binnen verder, zet
dan binnen de muziek zachter en sluit de
tuindeuren en ramen.”
Je kunt overlast melden bij de politie
en bij de woningcorporatie. Waarom
zou je het ook nog melden bij het
registratiepunt Woonoverlast?
“Omdat de meldingen een beeld geven
waar overlast is. De gemeente gebruikt
dit om de aanpak van overlast te
verbeteren. En om aanvragen voor een
omzettingsvergunning goed te kunnen
beoordelen.
Dit jaar hebben we uit de Wippolder 25
meldingen binnengekregen. Daar hebben
we in sommige situaties, met betrokken
partijen, actie op ondernomen. Want
Wippolder moet natuurlijk wel een leuke
wijk blijven om te wonen. Door overlast
te melden, werk je daaraan mee.”
Het registratiepunt Woonoverlast is
te vinden op www.delft.nl – zoek op
‘woonoverlast melden’.

troep of heeft u vermoedens van illegale verkamering
Omdat we zien dat onze buurt verandert enconstant
dit de
balans verstoort, is een groep
en/of structurele verhuur via o.a. AirBnB in uw straat? Meld dit!
buurtbewoners samen met de gemeente deze overlast aan het verminderen.
Omdat we zien dat onze buurt verandert en dit de balans verstoort, is
Hier hebben we uw hulp bij nodig!
een groep buurtbewoners samen met de gemeente deze overlast aan het
verminderen. Hier hebben we uw hulp bij nodig!

Tot en met oktober inventariseren we de problemen:
wie/wat/waar.
Zo kunnen
Tot en met oktober inventariseren
we de problemen: wie/wat/waar.
Zo kunnen
we samen met de gemeente aktie ondernemen in de vorm van aanspreken,
we samen met de gemeente aktie ondernemen
in de vorm van aanspreken,
afspraken maken en handhaving.
afspraken maken en handhaving.
Hiernaast kan de gemeente de data gebruiken om tot nieuw beleid te komen
en worden verkamervergunningen in uw straat (nu al) op basis van uw

Hiernaast kan de gemeente de data gebruiken
om
tot ofnieuw
meldingen
toegekend
geweigerd. beleid te komen en
worden verkamervergunningen in uw straat (nu al) op basis van uw meldingen
toegekend of geweigerd.

Hoe kan ik melden?
Online

Via de website van de gemeente kunt u een melding maken van de overlast.
www.delft.nl/wonen/wonen-delft/klachten-over-wonen/woonoverlast-melden

Briefje

Als u liever via een briefje melding maakt, dan kan dit ook. Noteer het
soort overlast zo specifiek mogelijk, hoe vaak u deze heeft, het adres van de
veroorzakers en uw eigen naam en adres.
U kunt deze inleveren in de brievenbus bij: Lipkensstraat 12.

LET OP!

! Meldingen via de BuitenBeter-app of telefoonnummer 14015,
komen niet bij het juiste loket.
! Is er overlast waar direct voor moet worden ingegrepen? Bel de politie op
0900-8844! Maak hierna óók nog een melding via de website of een briefje.

KORTOM

Woont u in het gebied dat begrensd wordt door Delfgauwseweg, Oostplein,
Julianalaan en Nassaulaan, meld u dan in ieder geval tussen augustus en
oktober, alle overlast en vermoedens van illegale bewoning!
Ook na de inventarisatieperiode is het belangrijk de overlast te blijven melden
via de website van de gemeente.

Lezers schrijven...
elft
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U kunt deze inleve

Slaapt u niet meer met een raam open door geluidsoverlast, is er

Overlast komt sneller voor in de
zomer, blijkt uit meldingen. “Dan
willen we naar buiten,” zegt Erik,
“lekker in de tuin zitten, gezellig met
vrienden of familie, drankje erbij. Met
elk nieuw drankje lijkt het ook gezelliger
te worden. En voor je het weet, is het dan
tien uur ’s avonds, de tijd waarop het stil
moet zijn. Zeker in de zomer, als mensen
met het raam open slapen.”
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De duif
Ome Karel is verslonden,
is verslonden door een kat
dat is niet het einde
dat hij als duif voor ogen had
Hij had een fuif, als duif een feest
zaadjes bij de vleet
hier en daar en overal,
’t was nog nooit zo’n feest geweest.
Hij was wat ouder, had vaak honger,
alles ging niet meer zo best.
Hij werd wat trager, vloog wat lager,
zat wat vaker op zijn nest.
Toen hij zat te pikken, ouderwets, een groot banket,
sprong de kat hem vlug in één sprong op zijn nek.
Zijn eind was roemloos, een regen veren
op de plaats waar hij zijn laatste maal genoot
een ereplaats,
een rustplaats,
een begraafplaats
in de lucht.

Vrijwilliger gastvrouw
moedergroep
Humanitas Delft

Een duif, een vaste gast achter ons huis, trof ik
laatst aan, terwijl een kat hem smakelijk aan het
verorberen was. Nu zijn duiven ook geen lieve
jongens en meisjes. Ze jagen kleinere vogels weg
en nemen erg veel ruimte in, gunnen andere
vogels weinig plaats. Een vredesduif heb ik in
onze tuin nog niet ontmoet.
Toch deed het me wat, zo’n duif. Als katten
maal. En ik vroeg me af, wat zegt een duif ons
eigenlijk? Ik vond een mooie uitspraak: wees puur
of argeloos als een duif en listig als een slang.
Zonder omwegen. Ec ht. Zoa ls ome K a rel
écht genoot van zijn galgenmaal. Maar om te
voorkomen dat wij zijn lot delen moeten we ook
listig zijn als een slang. Die twee eigenschappen
corrigeren elkaar.
Jezus kent ons, de duiven en de slangen.
David Knibbe

Lijkt het jou leuk om gastvrouw
te zijn bij een groep moeders die
wekelijks samenkomen bij het
drinken van een kopje koffie of thee.
Als gastvrouw leid je het gesprek,
bemoedig je onderlinge verbinding
en help je mee zoeken aan de hand
van de vragen van de deelnemers. Je
wordt begeleid door een coördinator.
Belang r ijk is dat je goed k an
luisteren, een gesprek kan leiden en
thema’s rond opvoeden en opgroeien
leuk vindt. 1 Dagdeel per week moet
je beschikbaar kunnen zijn.
Heb je interesse, wil je dan contact
opnemen met de coördinator
Ina Gebuijs, telefoon 06 10 872 615
of email: i.gebuijs@humanitas.nl

Op zoek naar een nieuw betekenisvolle activiteit?
Wij bieden boeiend vrijwilligerswerk als maatje in een gezin.
Er zijn nog plaatsen vrij voor de basiscursus Home-Start in het najaar van 2019 voor
vrijwilligers.
Heb jij tijd om wekelijks een gezin te ondersteunen? De ondersteuning geef je door de
ouder een luisterend oor te bieden, met kinderen te praten en te spelen en samen naar
bijvoorbeeld de speeltuin te gaan. Dat kan de ouder veel energie geven en de vrijwilliger
voldoening.
De vrijwilliger krijgt een voorbereidingscursus die in het najaar weer van start zal
gaan. Na de cursus kan de vrijwilliger in het gezin starten. Er is begeleiding voor
de vrijwilliger individueel en in groepsverband. Iemand kan ook stage lopen in dit
vrijwilligerswerk.

In de cursus wordt er aandacht besteed aan o.a. onderwerpen als gelijkwaardigheid,
gespreksvoering, normen en waarden van jezelf en anderen, grenzen stellen en hoe
help je het zelfvertrouwen van iemand te vergroten. De training wordt altijd als
positief ervaren. Er wordt geen opleiding gevraagd we vragen alleen opvoedervaring of
affiniteit met opvoeden.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de coördinator Ina Gebuijs
via M:0 6-12461090 of E: i.gebuijs@humanitas.nl
via de websites: www.home-start.nl of www.humanitasdelft.nl
In Delft wordt Home-Start uitgevoerd door Humanitas.
Op deze laatste site is ook ander zinvol vrijwilligerswerk te vinden.

Bericht uit de Vredeskerk
Drie maanden geleden was er in Utrecht een inspiratiedag over het woord Vrede. Een zuster vertelde over haar ervaringen in het
noorden van Kameroen. Ze werkte vele jaren in een dispensaire; dat is een EHBO-post en een klein ziekenhuis. Ze hielp daar de mensen,
vaak vrouwen, met medische problemen want verder was er geen enkele zorg in het gebied. Ook in het noorden van Kameroen werd
het steeds onrustiger, onder meer door invallen vanuit Tsjaad en Nigeria. Er werden regelmatig in de dorpen overvallen gepleegd door
terreurorganisaties.
Er kwamen bij de dispensaire gewonden om hulp vragen. Soms ook gewonde
overvallers. Ook die konden op medische hulp rekenen. Een probleem was wel,
dat mensen die overvallen waren en de overvallers soms korte tijd in dezelfde
ruimte waren. Er was een strikte regel: wapens waren niet toegestaan binnen
de omheining van de dispensaire: het moest een veilige plek zijn. Dat werd
ook door de terreurorganisaties geaccepteerd, want anders werden ze niet
behandeld. In het gebied rondom haar dorpje werden mensen ontvoerd. Vooral
blanken, want die “zijn geld waard”.
Op een avond kwam er iemand naar de zuster en die zei dat hij gehoord had
dat ze de volgende dag ontvoerd zou gaan worden. Haar keuze was moeilijk en
tegelijkertijd eenvoudig. Moest ze de mensen die ze hielp in de steek laten? Of
zou ze blijven? Maar als ze ontvoerd werd, kon ze ook geen hulp meer verlenen.
Midden in de nacht is ze met alleen maar een kleine tas met wat kleding
gevlucht. Vele uren heeft ze gelopen tot ze ergens kwam waar ze het aandurfde
een lokale bus te nemen naar het zuiden, naar veilig gebied.
Ze zei: “Ik heb toen echt ervaren hoe het is als je met vrijwel niets in het donker moet
vluchten en goede vrienden moet achterlaten”. Er kwamen weer tranen in haar
ogen toen ze zei: “En ik was maar heel even een vluchteling”.

In de vredesweek van 21 tot 29 september is er
op woensdag 25 september
een voettocht voor de vrede.
Die begint om 19.00 in de Marcuskerk.
Via de moskee lopen we naar de Adelbertkerk.
Daar is een korte slotbijeenkomst met als onderwerp Vrede zonder Grenzen.
Het eindigt rond 21.30.
We lopen met mensen van diverse kerken en moskeeën.
We praten met elkaar over vluchtelingen en oorlog en vrede.
Mogen wij van de Vredeskerk u uitnodigen om mee te lopen?
En als dat niet kan, om in de vredesweek in ieder geval even stil te staan bij het
feit dat wij zo gelukkig zijn dat het in Nederland al 75 jaar vrede is?
En met het woord vrede bedoelen we de Grote Vrede, die vrede ver weg en die
waar we nauwelijks invloed op hebben, maar ook op de Kleine Vrede, dichtbij
in ons eigen gezin en onze eigen wijk, waar we zelf meestal wel wat aan kunnen
doen.

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

27 september 2019 | 13.00 - 16.30 uur
Klik hier voor meer informatie en/of aan
wijkkrantwippolder@gmail.com
Bekijk op Facebook
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OWee

Workshop 'Kind enContact:
Paard als spiegel'

De OWee - OntvangstWeek - vond plaats van 18 t/m 22 augustus, met allerlei
activiteiten voor de zo’n 3.500 eerstejaarsstudenten, o.a. hier in de TU wijk
op de campus.
De OWee heeft zich
duidelijk laten horen,
want het geluid van de
muziekbands was tot
ver in en buiten de wijk
te horen. Het gaf wel
veel drukte maar het
was te overzien, vooral
de binnenstad had het
er druk mee.

www.paardeninzichten.nl
Olyslagers
evelien@paardenin
Tussen ouders en kinderen is er altijd eenEvelien
wisselwerking.
Kinderen| reageren
met hun gedrag op wat jij als ouder -misschien
wel onbewust- uitstraalt. En dat
06-16959095
geldt voor paarden hetzelfde. Ook zij reageren op jouw lichaamstaal, intentie en
gemoedstoestand. Laat tijdens deze workshop
het paard spreken voor je kind en
Beeldmateriaal:
ontvang waardevolle inzichten. Ervaring met paarden is niet nodig.

Foto 1

Het leek soms wel of
alle straten verstopt
waren met de studenten, die dankbaar gebruik maakten van de feestelijke
aangelegenheden.
Op bijgaande foto ziet u een dansende massa aan studenten die de muziek
waardeerden en die al springend op de maat van de muziek hun biertje door
de lucht naar het podium gooiden. Hiervan bereikte 99% het podium niet,
maar kwam op andere hoofden terecht, wat mijns inziens, dan weer niet zo
verfrissend was.

Tekst en foto: Johan van den Berg

WORLD ART DELFT
viert haar 20-jarige jubileum
Op zondag 15 september 2019 om 15.00 uur werd het jubileum van
“WORLD ART DELFT” officieel ingeluid door mevrouw J.M. van
Bijsterveldt, burgemeester van de gemeente Delft. De burgemeester stond,
samen met directeur Paula Kouwenhoven, even stil bij hetgeen de afgelopen
periode is gepresteerd en gepresenteerd. Uiteraard werd daarbij aangestipt
welke rol World Art Delft heeft gespeeld in het cultuurklimaat van Delft,
Nederland en ver daarbuiten.

F

We starten deze workshop met
een kennismaking ‘Spiegelkind’
door Marga van Holsteijn. Met de
methode ‘Spiegelkind’ kun je op een
gestructureerde wijze steeds meer
ontdekken wat jouw kind met zijn
gedrag of houding aan jou wil vertellen.
Daarnaast laat Marga je kennismaken
met opvoedopstellingen.
Elk familiesysteem kent een aantal
dynamieken (thema’s). Als deze
‘kloppen’ is er harmonie. Maar als er
ergens een verstoring is, is het systeem
niet in evenwicht. Bijvoorbeeld, staat
iedereen op de juiste plaats? Hoort
iedereen erbij? Draagt ieder zijn/haar
verantwoordelijkheid? Is er balans
tussen geven en nemen?

naar jezelf te kijken. De paarden geven
Na deze inspirerende kennismaking
op waardevolle wijze feedback.
neemt Evelien Olyslagers je mee tussen
de kudde paarden. De paarden dienen
27 september 2019 | 13.00 - 16.30 uur
Indien u geen persbericht meer wenst te ontvangen
op dat moment als spiegel voor jezelf.
Voor meer informatie en aanmelden:
evelien@paardeninzichten.nl
Ieder paard reageert namelijk vanuit
www.paardeninzichten.nl/kind-en-paard-als-spiegel
zijn eigen beleving op jouw gedrag,
Contact:
gemoedstoestand en intentie.
W: www.paardeninzichten.nl
Doordat zij dit non-verbaal aan jou
E: evelien@paardeninzichten.nl
teruggeven, wordt je uitgedaagd om
M: 06-16959095

Ter gelegenheid van
deze heuglijke
gebeurtenis zullen een
WAD-jubileumboek en
een WAD-jubileumkrant
verschijnen.
Vervolgens werd het
startsein gegeven
voor de jubileumtentoonstelling.
Een groot aantal
beeldend kunstenaars
uit binnen- en
buitenland, die in de afgelopen 20 jaar bij WAD te zien zijn geweest, hebben
bijzondere kunstwerken gecreëerd voor deze speciale gelegenheid.
De tentoonstellling is tot en met 3 november 2019 dagelijks te bezoeken
van 13:00 tot 17:00 uur. U vindt WAD aan de Rotterdamseweg 205 te Delft.
WAD is gelegen in een inspirerende omgeving midden in het beschermde
natuurgebied van Midden Delfland. Rondom het hoofdgebouw liggen
verschillende tuinen, waaronder een beeldentuin, een moestuin en sinds
2018 de Hortus Oculus, de belevingstuin voor mensen met een visuele
beperking.
Misschien heb je interesse om bij WAD betrokken te zijn?
Ben jij de persoon die het heerlijk vindt om voornamelijk zelfstandig en
buiten te werken in de verschillende seizoenen? Dan is dit de plek!
Het betreft een functie als vrijwilliger.
Aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan via
info@worldartdelft.nl. of telefonisch via nummer 015-2565589.

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

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

KAPSALON GEZELLIG GEKNIPT
ZOEKT EEN NIEUWE COLLEGA!
Ben jij (of ken jij) de gezellige collega die wij zoeken?
Kapsalon Gezellig Geknipt is een knusse kapsalon waar iedereen welkom is voor
een professionele maar gezellige behandeling. Klanten van alle leeftijden uit Delft
en omstreken, maar ook van ver daarbuiten, weten de salon te vinden.
Wij vinden het ontzettend belangrijk dat al onze klanten zich op hun gemak voelen
wanneer zij bij ons binnen stappen. Klanttevredenheid hebben wij daarom hoog
in het vaandel staan. Zorg dragen voor het beste eindresultaat is onze passie. Wij
gaan daarom graag dieper in op de wens van de klant en zullen áltijd het beste
advies geven op het gebied van haar & hoofdhuidverzorging.
Onze dagen zijn altijd gezellig gevuld. Wij zijn dan ook op zoek naar een
enthousiaste collega als aanvulling op ons team, zodat we onze klanten niet te lang
op een afspraak hoeven te laten wachten!

Rosalien Martin | Marketing & Communicatie
Tel: +31 (0)40 209 13 94
Mob: +31 (0)6 18 98 13 67
cameloteurope.com
Koster Sportclubs
Simonstraat 109, 2628 TG Delft
Tel: 015 - 257 01 60
www.kostersportclubs.nl
Hou je van no-nonsense sportschool,
kom dan naar Kostersportclub!
U kunt alle dagen van de week bij ons sporten
3 maanden voor € 55,00

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

Dusss...
* houd jij niet van stil zitten? En ben jij een enthousiaste, energieke en gezellige
kapper/kapster met liefde voor het vak?
* Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie om je
klanten zo optimaal mogelijk te helpen?
* Wil jij zelfstandig werken in een gezellig, klein team?
* Een aanstelling met uitzicht op een vast contract?
* Ben je collegiaal en kun je bij ziekte of vakantie van collega's flexibel zijn en/of
extra werken?
Dan nodigen wij jou graag uit om te
solliciteren naar een plek binnen ons gezellige
team, dagen en uren in overleg!

Willem de Zwijgerstraat 1-3, Delft

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

Op 29 april opende Vinyldesign feestelijk haar deuren,
en het resultaat mag er wezen!

Of het nu om shirts gaat voor uw bedrijf of een vrijgezellenparty, om
weggeefstickers voor uw evenement of een mooie medaille voor uw (klein)kind!
Vraag naar de mogelijkheden of loop eens langs.

Yvette van Zon

sinds 1885

Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Ook voor:

؍
؍؍

015 - 380 76 50

Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

De gezelligste en lekkerste locatie voor uw snacks en lunch

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

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

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

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

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

Bij Vinyldesign Delft kunt u terecht voor alles op het gebied van bedrukkingen
borduren, graveren, stickers en sportprijzen. En, niet onbelangrijk, u kunt hier
ook terecht voor slechts 1 artikel.

Meer werkplezier door
training en (team)coaching

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

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

DIE TWEE - SNACKS & LUNCH

Afgelopen april heeft Vinyldesign Delft
aan de Colignystraat een metamorfose
gekregen. Na de opening in 2012 en
de toenemende drukte, werder er om
zo efficiënt mogelijk te werken telkens
kleine interne verbouwingen gedaan.
Echter werd het nu tijd voor een wat
grotere verbouwing en hierdoor moest
de winkel even tijdelijk sluiten.

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

Fysiotherapie Delft-Oost

030 - 6097317,
E-mail: nel.pelle@am.nl

Vinyldesign Delft

STUDIELAB015

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

Contact Nel Pelle - Plugge

Laat ons en onze klanten niet te lang op
jou wachten en stuur vandaag nog een
mail met jouw motivatie naar Mandy,
info@gezelliggeknipt.nl
Want:

Nassaulaan 6,
2628 GH Delft
015-256 87 75

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

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

ver

s & d ic h t b ij

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

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

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

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

