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Het is er dan toch van gekomen. De nieuwe Sebastiaansbrug is in gebruik genomen. Het ziet er mooi uit en het lijkt allemaal redelijk te 
functioneren. Van de fietser wordt wat extra kracht gevraagd om de helling te nemen.  Op het moment dat wij dit schrijven zitten we in 
de tropische dagen. En wat lezen we? De brug heeft zijn eerste problemen. Gaat niet goed open en dicht. Last van de warmte? Mag toch 
niet kunnen. Deskundigen zeggen een software zaak. Laten we hopen dat het hier bij blijft. Ook, beste lezer, willen we jullie de volgende 
foto laten zien. Je ziet hier dat op zaterdag 1 augustus aan de tramrail gewerkt wordt. Nadere informatie leerde ons dat de rails geslepen 
werden. Op de vraag aan een van de werkers, “maar de rail wordt toch voor 2022 niet gebruikt?” verscheen alleen maar een glimlach. 
Voor ons onbegrijpelijk, op zaterdag werken aan een rail die voorlopig  niet gebruikt  wordt lijkt ons onzin. Dat geld kan nu beter voor 
iets anders gebruikt worden.

Ook iets positiefs. In de lokale politiek hebben de partij Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft elkaar gevonden.  Samen nu een van de 
grotere partijen en nu maar hopen dat dat op een positieve manier te merken is in de lokale politiek.
De corona heeft ons nog steeds in zijn greep. Gelukkig is er voor bedrijven wat meer 
ruimte gekomen en met name voor de horeca. Zeer belangrijk voor Delft. We zien dan 
drukke en gezellige terrassen in de stad terwijl er rekening gehouden wordt met de 
spelregel van o.a. 1,5 meter afstand. Hoe dat blijft met de toestroom van studenten 
en een aangepaste introductie hebben we inmiddels ervaren.

Inmiddels is iedereen een ervaring rijker met de warme dagen. Als we naar de 
afgelopen jaren kijken zien we eigenlijk een toename van de hoogte en de lengte in 
aantallen  warme dagen. Veel mensen en voornamelijk ouderen hebben  het hier 
moeilijk mee.  Bij  een binnentemperatuur van 28 graden is het nauwelijks vol te 
houden. Deze situatie geeft reden tot nadenken. Moeten we het binnenklimaat niet 
anders cq. beter gaan regelen zodat het in de zomer beter is vol te houden in huis? 
Daar gaan we maar over nadenken.
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Enige tijd geleden was 
men druk doende om 
het Koffiehuys een grote 
opknapbeurt te geven. Maar 
al snel bleek dat er zoveel 
gedaan moest worden dat 
een opknapbeurt niet de 
oplossing was.

U ziet het resultaat: het 
Koffiehuys is gesloopt en 
verdwenen. De lege plek bleef 
geruime tijd.
Op een zeker moment lagen 
er 27 betonplaten en leek 
het er op dat er toch een 
nieuw  Koffiehuys zou gaan 
komen. Er verscheen een grote 
graafmachine en deze werd 
ingezet om de betonplaten op 
hun plaats te gaan leggen.
Bij toeval kwam ik langs deze 
plek - zaterdag 05-09-2020 - en 
zag dat er hard werd gewerkt 
om het nieuwe Koffiehuys te 
plaatsen.
In een gesprek met mevrouw 
Koning werd mij duidelijk wat er 
gaande is geweest.
Er waren al jaren plannen om 
het Koffiehuys te vervangen, 
om twee redenen. Ten eerste 
moest er veel onderhoud gedaan 
worden, maar gezien de leeftijd 

van het oude Koffiehuys bleek 
dat geen optie te zijn. Ten 
tweede was het Koffiehuys te 
klein geworden: er was te weinig 
ruimte voor sanitair en opslag, 
en het aantal zitplaatsen was 
te beperkt. Om deze redenen 
was ervoor gekozen om het 
geheel te vervangen door een 
splinternieuw onderkomen. 
Maar het heeft al met al zo’n 
tweeënhalf jaar geduurd eer 
alle vergunningen goedgekeurd 

waren. Nu met de COVID-19 was 
er een mooie gelegenheid om er 
vaart achter te zetten en dat is 
gelukt: het nieuwe Koffiehuys 
is er. Nu gaat men alles op zijn 
plaats zetten en het verder 
inrichten.

Het nieuwe onderkomen is 
breder en langer. Er is dus 
meer ruimte voor de klanten 
en ook voor werkzaamheden. 
Het sanitair is ook groter en er 

zijn nu twee toiletten. Er is een 
aparte spoelruimte en een groter 
magazijn. 
Het zal nog wel een aantal 
weken duren eer de klanten weer 
welkom zijn, want alles moet 
wel netjes zijn aangekleed en 
bruikbaar zijn.
Wij zijn zeer benieuwd hoe mooi 
het zal zijn als het Koffiehuys 
weer geopend is.

Tekst en foto: Johan van den Berg.

Schoemakerstraat 4 
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Delft krijgt ruim 2 miljoen euro voor het Digital Operations Centre Delft.  Minister 
Ingrid van Engelshoven van Onderwijs heeft dat bekend gemaakt. Het centrum 
in Delft is een samenwerking van o.a. ROC Mondriaan, 33 bedrijven, de Haagse 
Hogeschool Delft en de gemeente Delft. Het is bedoeld om onderwijs en arbeidsmarkt 
beter op elkaar te laten aansluiten en te verbeteren. In het Digital Operations Centre 
krijgen studenten docenten en werknemers een opleiding tot specialist in de digitale 
economie. 

Ruim 2 miljoen euro voor Digital Operations Centre

Het centrum biedt mogelijkheden om 
nieuwe en vernieuwende producten, 
diensten en ervaringen te ontwikkelen. 
Veel bedrijven kunnen concurreren als 
ze gebruikmaken van met name big data 
en robotica. De toekomstige vakman 
krijgt in 4 jaar vernieuwend onderwijs. 
Studenten van verschillende opleidingen 
en verschillende niveaus voeren 
opdrachten van bedrijven uit. Ook het 
scholen van docenten en het starten van 
een opleiding waarbij 4 dagen werken 
en 1 dag leren wordt gecombineerd is 
onderdeel van het programma.

 Onderwijswethouder Hatte van der 
Woude: “Het Digital Operations Centre 
draagt bij aan het versterken van Delft  
als kennisstad en stad van techniek. 
Hiermee krijgt het mbo en het daaraan 
gekoppelde vakmanschap de erkenning 
die het hoort te krijgen. Het is goed om 
te zien dat in dit centre in de technische 
onderwijskolom vmbo-mbo en hbo 
wordt samengewerkt met bedrijven en 

gemeenten. De gemeente betaalt mee, 
omdat dit aansluit bij de visie zoals we 
die verwoord hebben in de strategische 
onderwijsagenda. Bedrijven in Delft 
en regio krijgen een uitgelezen kans 
om kennis te maken met toekomstig 
talent. We nodigen nog meer Delftse 
bedrijven uit om samen te werken in dit 
centrum. De nieuwe Betafactory aan 
de Rotterdamseweg waarin het Digital 
Operations Centre met partners ROC 
Mondriaan en de Haagse hogeschool 
gevestigd is, wordt een bruisende 
locatie waar bedrijven, docenten en 
studenten samenwerken aan nieuwe 
innovaties.”

 Het Digital Operations Centre in Delft 
is een samenwerking van o.a. ROC 
Mondriaan, 33 bedrijven waaronder 
Delftse bedrijven ISIS, VP Instruments, 
Accenda, Koning & Hartman, Festo, 
gebiedsfonds Delft Technology Park, de 
RoboAcademy, de Haagse Hogeschool 
Delft en de gemeente Delft.

 Op 1 september is fietsenstalling 
Voldersgracht geopend. Deze 
fietsenstalling is gevestigd in het 
voormalige pand van fietsenwinkel 
Piet Vonk en biedt ruimte aan ruim 
100 fietsen.

In de binnenstad is grote behoefte aan 
fietsparkeerplekken. Zeker op drukke 
dagen, zoals tijdens de warenmarkt. 
De gemeente heeft daarom een nieuwe 
bewaakte fietsenstalling geopend. In 
deze stalling kunnen mensen hun fiets 
gratis en veilig stallen. 

 De stalling is geopend op maandag van 
10:30 tot 18:30 uur, dinsdag tot en met 
zaterdag van 8:30 tot 18:30 uur en op 
zondag van 11:30 tot 17:30 uur. 

Biesieklette beheert deze stalling. 
 In de binnenstad zijn nu drie bewaakte 
fietsenstallingen. De andere twee zijn 
te vinden op de Oude Langendijk en 
het Vesteplein. Meer informatie is te 
vinden op www.delft.nl/fietsparkeren.

Fietsenstalling Voldersgracht 
geopend!

Tot mijn verbazing las ik een artikel van 
Fred Koning in de Wippolderkrant over 
parkeren in de Wippolder. 
Misschien moet hij eens foto’s komen 
maken in het gebied Lipkensstraat, Prins 
Mauritsstraat, Frederik Hendrikstraat 
en Willem de Zwijgerstraat. Dat 
staat elke werkdag vol met auto’s 
van parkeertoeristen. Niet van TU-
medewerkers, maar van forenzen die in 
de binnenstad werken. Overdag tussen 

09.00 en 17.00 u is hier vrijwel geen 
parkeerplek te vinden. Ik denk dat er een 
groot verschil is tussen Wippolder Noord 
en Zuid. Vanuit de Lipkensstraat loop 
je zo via de Oostpoort de stad binnen. 
Iedere forens weet dat. Sommige nemen 
zelfs een vouwfiets mee (!). Wat mij 
betreft komen de parkeervergunningen 
er liever vandaag dan morgen.  

(Naam en adres bekend bij de redactie)

De schrijver van het boven vermelde over het niet kunnen parkeren in enkele straten. 
Op willekeurige dagen wezen kijken en foto’s van gemaakt zie de navolgende foto’s.
De foto’s laat u zien twee foto’s in de Lipkensstraat, een foto in de Simonstraat, drie 
foto’s aan de Julianalaan en een foto in de Fred. Hendrikstraat.
Oordeelt u zelf of het parkeren een probleem is. Wat wel blijkt is dat het niet mogelijk is 
om altijd je auto voor je eigen deur te zetten.

Tekst en foto’s: Johan van den Berg.

Reactie parkeren in de Wippolder:

Redactionele toevoeging op het 
parkeren.
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 Voorziene kosten  Bezit
Bankstand op 01-09-2020    € 4.176,56 +/+
Betalingen toegezegd    € 1220,00 +/+
     -----------------
Stand op 01-09-2020    € 5.396,56 +/+

Bankkosten (verwacht) € 70,00 -/-
Drukken 2 edities + vormgeving € 2440,00 -/-
Bezorging 2 edities* € 100,00 -/-
  -----------------
Totaal voorziene kosten € 2610,00 -/-
Voordelig saldo 2020    € 2786,56 +/+
     ===========

Update begroting 2020

Uit het bovenstaande blijkt dat er voor 2020 een voordelig saldo is.

In deze proefperide van een jaar - 2020 - hebben wij het voordeel 
dat de krant betaald zal gaan worden door de gezamenlijke 

ondernemersvereniging Vrijenban & Wippolder.

Mocht het nodig zijn u te vragen om de wijkkrant financieel te
ondersteunen, dan zijn wij weer zo vrij om uw hulp in 2021 te vragen.

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

noodzakelijk.
 De redactie

DRINGENDE OPROEP
Bent u degene die wij zoeken?

Wij als redactie doen ons uiterste best om elk kwartaal weer een wijkkrant 
samen te stellen die u dan netjes bij u door de brievenbus mag ontvangen. Ook 
worden de kranten op diverse plaatsen gelegd zodat eenieder een exemplaar 
mee kan nemen. Deze werkzaamheden gebeuren op basis van vrijwilligheid.

WIJ HEBBEN UW HULP NODIG  
• De redactie wil naar een uitbreiding van het aantal redactieleden om de 

navolgende redenen. De huidige redactieleden hebben de leeftijd van boven 
de 70 jaar en zouden graag jongeren de gelegenheid willen geven om bij 
ons team te komen, om op termijn de wijkkrant te kunnen waarborgen. 
Uiteraard zoeken wij diegene die zich nauw verbonden voelt met de wijk 
Wippolder. 

• Ook vragen wij hulp bij het distribueren van de wijkkrant. Wij zoeken 
iemand die viermaal per jaar de kranten - 5500 stuks in de wijk Wippolder 
-  in ontvangst neemt en deze kranten sorteert in diverse aantallen 
voor de bezorgers en vervolgens naar de bezorgers thuis brengt. Deze 
werkzaamheden omvatten ongeveer een halve dag aan tijd. Voor het 
gebruik van de auto is een vergoeding bespreekbaar.

 

Heeft u interesse of wenst u nader geïnformeerd te worden, dan horen wij u 
graag. U kunt een mail sturen naar ons mailadres - wijkkrantwippolder@
gmail.com maar u mag ons ook bellen op het nummer 06 - 53 69 34 92.
Redactie wijkkrant.

*  € 100,00 voor de bezorging in de wijk Delftzicht daar er geen aparte sponsor meer voor is.

Supermarkt XS
Sint Aldegondestraat 2

De ijssalon op de hoek van de Sint Aldegondestraat en de Nassaulaan heeft 
plaats gemaakt voor de supermarkt “XS”. Deze supermarkt is in handen van de 
heer N. Oualhadj, die 12 jaar ervaring heeft als marktkoopman op een markt in 
Amsterdam.

Het betreft een ruimgesorteerde kruidenierswinkel met groente en fruit, van 
goede kwaliteit en tegen een schappelijke prijs. Niet ongenoemd mogen blijven de 
olijven en de tapenades, welke uitgebreid te zien zijn in de koelvitrines.

De heer Oualhadj nodigt u graag uit om eens een kijkje te komen nemen, uiteraard 
hoopt hij dat u bereid bent om wat van zijn waar te kopen. 

Tekst en foto’s: Johan van den Berg.
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Vernieuwde route van en naar de brug.

Bij de Sint Sebastiaansbrug is er een groot verschil met een kleine anderhalf jaar 
geleden wat de route van en naar de Veste betreft.
Met mijn ervaringen kan ik alleen maar lof geven aan hoe de verkeersstroom nu 
wordt geleid, vanuit de Wippolder naar de Veste en weer terug.
Bijgaande foto’s laten u zien hoe het eruit ziet op een gewone doordeweekse dag.

Tekst en foto’s: Johan van den Berg.

Sint Sebastiaansbrug

Oude Sint Sebastiaansbrug met de overgang naar de huidige brug
Tussen 1963 en 14 februari 2019 bestond er een ligger- en basculebrug. Er waren (anno 
2006) 4 rijstroken, een busstrook en fietsstroken aanwezig. De doorvaartwijdte van het 
vaste en beweegbare gedeelte bedroegen 10,50 m. de doorvaarthoogte bedroeg 4,40 m (bij 
NAP -0,40 m).
Het was de bedoeling tramlijn 19 over deze brug aan te leggen. Op de St. Sebastiaansbrug 
was gekozen voor een zijligging aan de oostelijke zijde van de brug, met een aparte tram-/
busbaan. Begin 2008 werd bekend dat de staat van onderhoud van de St. Sebastiaansbrug 
zodanig slecht was dat de aanleg van deze tramlijn niet zonder een grondige renovatie 
van de brug kon worden verricht. De gemeente Delft ging plannen ontwikkelen om deze 
renovatie uit te voeren. De aanleg van dit gedeelte van tramlijn 19 vanaf het NS-station 
Delft naar de TU-wijk liep hierdoor ernstige vertraging op en de rails op het verdere 
traject liggen er al jaren ongebruikt bij.
Op 25 april 2008 maakte de gemeente bekend dat onderzoek had uitgewezen dat de 
technische staat van de brug nog veel slechter was dan was gedacht. Daarom werd de 
brug vanaf 26 april 2008 voor alle verkeer (met uitzondering van fietsers en voetgangers) 
afgesloten. Op 29 april 2008 werd de brug weer vrijgegeven voor personenauto’s. Zwaar 
verkeer (met een gewicht boven 5000 kg) werd - hangende uit te voeren noodreparaties - 
nog niet toegestaan.
Daarom werd er door de gemeente besloten dat er een nieuwe Sebastiaansbrug gebouwd 
moest worden die de huidige brug zou vervangen. In eerste instantie waren er plannen om 
een tafelbrug te maken, maar dit bleek financieel niet haalbaar en deze plannen gingen 
van de baan. Tijdens een raadsvergadering op 17 november 2015 meldde de wethouder 
dat er gekozen was voor een beweegbare brug van 4,5 meter hoogte. De brug zou € 25 
miljoen moeten kosten.
Tussen 14 februari 2019 en 12 juni 2020 was de brug dicht en werd deze gesloopt om 
de nieuwe brug te bouwen. De nieuwe brug werd gebouwd door Aannemers Combinatie 
Sagittarius bestaande uit Van Spijker Infabouw en Solidd Steel Structures. Hoewel 
de nieuwe brug werd geopend op 12 juni 2020, was tramlijn 19 nog niet klaar. Het is 
de verwachting dat deze eind 2020 gereed komt, zodat deze dan, 10 jaar later dan de 
bedoeling, over de nieuwe brug kan rijden naar de TU Delft Campus. Maar inmiddels zal 
dat eind 2022 zijn.
Tekst: afkomstig vanaf het internet.
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Water is goed voor je, toch? In ieder geval, als je het drinkt. En je hebt het nodig om je te 
wassen, je gezicht te reinigen, je haren schoon te krijgen. Maar is water eigenlijk zo goed 
voor je huid? Doet het iets voor je huid?

Momenteel wassen we onze handen vele malen per dag met zeep. En we gebruiken 
handalcohol. We zien nu ook meer mensen met uitslag op de handen. Bij mensen met 
eczeem kan het wassen en douchen de eczeem verergeren. Hoe zit dat?

Een jonge, gezonde huid bevat een vochtpercentage van 80 procent in de lederhuid, 60 
procent vocht in de opperhuid en 13 procent in de bovenste huidlaag. Hoe ouder de huid, 
hoe moeilijker het is om vocht vast te houden.

Een belangrijk ingrediënt voor een mooie, gezonde huid is dus voldoende vocht drinken. 
Jarenlang was het advies: drink elke dag 1,5-2 liter water, dat is goed voor de huid. 
Maar eigenlijk is daar geen wetenschappelijk bewijs voor. Al blijft het heel belangrijk 
om voldoende te drinken. Water speelt een grote rol bij de zuivering van het lichaam. 
Je hebt het nodig om te zweten om af te koelen en via de nieren is veel vocht nodig om 
afvalstoffen af te voeren.

Via de buitenkant voedt water je huid op geen enkele manier. Het doet niks. 
Water is nodig om je haar en lichaam te wassen, zonder water kan je niks met je 
reinigingsmiddelen als zeep en shampoo. Water zit in veel huidproducten, als opvulling 
en om het smeerbaar te maken. En water is natuurlijk heerlijk verfrissend op een hete 
dag.

Als je lang warm gedoucht of gezwommen hebt, of je bent naar de sauna geweest, dan 
voelt je huid na het afdrogen jeukerig en trekkerig aan: het schrééuwt om een crème. Dat 
is dus wat water doet: het droogt je huid uit.

Het beschermlaagje op de huid bestaat uit huidvet, dat maak je zelf, het werkt 
beschermend en voorkomt dat je huid sneller vocht verliest en uitdroogt.  Het is dat 
vetlaagje dat wordt zeg maar weggepoetst. Handalcohol, heet water en zeep zijn 
vetoplossend en zal zo je beschermlaagje aantasten. In gebieden waar het water hard is, 
lost zeep minder goed op en zeepresten kunnen daardoor achterblijven op de huid en 
extra irriteren. Eczeem wordt van al dat wassen snel erger.

Water en de huid: een zegen maar soms niet

De ideale temperatuur voor een bad of douche is lichaamstemperatuur, 37 °C en gebruik 
het liever niet langer dan tien minuten. Hetzelfde geldt voor een bad. Dep je huid droog. 
Sla de douche gerust een dagje over. Dan kan je huid bijkomen.

Reinigen met water is voor het gezicht niet altijd een goed idee. In plaats daarvan zijn 
zogeheten micellaire gezichtsreinigers een alternatief. Micellen zijn onderdelen van 
moleculen die make-up en vet binden en vasthouden.

Goed smeren is daarom het devies. Een laagje crème vervangt je eigen beschermlaag en 
zorgt er voor dat vocht minder snel verdampt uit de huid. Helaas is het ‘droger’ worden 
van de huid niet helemaal te voorkomen. Maar vaststaat dat hydraterende crèmes het 
proces vertragen. Dus gebruik na reinigen een goeie creme, overdag bij voorkeur met een 
zonnebeschermingsfactor erin om je huid extra te beschermen tegen de verouderende 
effecten van de zon. 

Als je veel met water in contact bent omdat je bijvoorbeeld veel zwemt, besteed dan extra 
veel aandacht aan je huid en haar. Goed verzorgen, dat is nodig!

Huisartsenpraktijk 
MM van Miert & GJ Damen

Nassaulaan 23
2628 GA Delft

015 2568767

Delft blijft inzetten op een goede balans in studentenhuisvesting. De gemeente 
doet dit door in te zetten op realisatie van 2.500 extra woningen voor 
studenten en het aanscherpen van de vergunning die zorgt dat de bestaande 
woningvoorraad niet kan worden omgezet in losse kamers. Op deze manier 
wil Delft de bestaande woningvoorraad zo mogelijk beschikbaar houden voor 
starters en gezinnen die willen kopen.

Een eigenaar die een woning in Delft wil opdelen tot drie of meer onzelfstandige kamers 
is sinds 2017 verplicht hiervoor een omzettingsvergunning aan te vragen. Dit geldt nu 
voor woningen met een WOZ-waarde boven € 265.000. Het college stelt voor om geen 
grens meer te hanteren en daarmee de gehele woningvoorraad beter te beschermen 
voor startende kopers. Hiermee voorkomt de gemeente dat er nog veel woningen in de 
bestaande woningvoorraad worden verkamerd. Delft wil dat deze schaarse woningen 
beschikbaar blijven voor starters en gezinnen die willen kopen. 

Ook vergunning voor opdelen in appartementen
Delft wil ook sturen op het opdelen van woningen in appartementen, met eigen 
voorzieningen zoals keuken en toilet. Nu kunnen eigenaren een woning nog zonder 
veel beperkingen bouwkundig splitsen. Een gevolg is dat ook die woningen dan niet 
meer beschikbaar zijn voor (startende) gezinnen. Het college wil met de gemeenteraad 
bespreken om een nieuwe vergunning in te voeren, waardoor alleen grotere woningen 
kunnen worden verbouwd tot appartementen. 

(Tijdelijke) huisvesting voor studenten
De verwachting is dat de TU Delft de komende jaren blijft groeien, en daarmee ook de 
vraag naar kamers. DUWO, de TU Delft en de gemeente Delft, hebben gezamenlijk de 
ambitie uitgesproken om tot 2026 minimaal 2.500 studenteneenheden bij te bouwen 
om die groei op te kunnen vangen. Samen zijn grote en kleine locaties in de stad, op en 
rond de campus en in de regio in beeld gebracht. Er wordt gekeken naar zowel tijdelijke 
als permanente studentenhuisvesting. De komende tijd worden de mogelijkheden van 
deze locaties in samenwerking met de eigenaren verkend, om projecten zo snel mogelijk 
in uitvoering te krijgen. In de regio zijn daarnaast afspraken gemaakt met de gemeente 
Schiedam over studentenhuisvesting in Schieveste. Ook met de gemeente Rijswijk 
worden gesprekken gevoerd. 

Campagne om een student in huis te nemen
Een aanvullende manier om extra woonruimte voor studenten te creëren is het 
vergroten van het aantal particulieren die een kamer over hebben en deze verhuren aan 
een student. Dit kan een win-win situatie opleveren doordat studenten die inwonen bij 
hospita’s ook een rol kunnen spelen bij het bestrijden van eenzaamheid onder vooral 
oudere Delftenaren. Met een campagne wil de gemeente Delftenaren die dat willen 
daarom aanmoedigen om een student in huis te nemen.

In gesprek
De gemeente wil verder in overleg met relevante partijen in de stad om samen de groei 
van studentenhuisvesting in goede banen te leiden. Na het gesprek met de gemeenteraad 
doet het college definitieve voorstellen om voor te leggen aan de raad. 

Delft blijft sturen op goede balans in studentenhuisvesting

Ondernemers opgelet
Iedereen kent ‘em. Dat oranje krantje. Wij zijn op zoek naar ondernemers die voor nu kosteloos

in de vorm van een kort interview in de Wijkkrant (Wippolder-Vrijenban) willen staan. 

De wijkkrant heeft een oplage van 9.500 stuks, wordt huis aan huis bezorgd en op verschillende plaatsen verspreid. 
Stuur ons een privé-bericht als je interesse en zin hebt om met jouw verhaal bij huishoudens in

zowel de Vrijenban als de Wippolder binnen te komen.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail naar ons mailadres wijkkrantwippolder@gmail.com
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Tekst en foto's: Johan van den Berg

Prins Mauritsstraat / Nassaulaan
- Cornelis Musiusschool -
De foto’s A t/m E laten u het resultaat zien van een langdurige verbouwing 
van de Cornelis Musiusschool. Het resultaat is grandioos, je mag er best trots 
op te zijn om op deze school je lessen te krijgen en te werken.

Heertjeslaan (Technopolis)
Op foto T ziet u de vorderingen aan 
het te bouwen hoofdkantoor van 
Oldelft Ultrasound.
De bouw is voorspoedig gegaan; 
mogelijk zal eind dit jaar het gebouw 
in gebruik genomen worden.  

Kloosterkade hoek 
Keurenaerstraat
De foto’s F en G tonen u wat er is 
overgebleven na het slopen van de 
twee schoolgebouwen.
Nu is het afwachten wanneer de 
nieuwbouw gaat komen.  
   

Groot onderhoud deel van de Prof. Henketstraat en de Ernst 
Casimirstraat

Foto H laat u zien wat Vidomes 
gaat doen in de komende maanden, 
namelijk 36 woningen renoveren. 
Tot eind dit jaar zal de buurt daar 
het nodige lawaai en ongemak van 
hebben.
Intussen staan er drie woningen 
leeg, waarvan, voor zover bekend, 
er een of twee als tijdelijke 
wisselwoning gaat functioneren. 
De bewoners mogen ook tijdens 

de werkzaamheden in hun huis blijven. Na jaren van onzekerheid is het 
nu toch zover en is ook bekend wat er precies gaat gebeuren. Er komen 
nieuwe kozijnen, daken, dak- en gevel-isolatie, zonnepanelen en er wordt 
schilderwerk gedaan.

Muyskenlaan
Op foto I ziet u een duiker. Waar 
deze precies geplaatst gaat worden 
is nog onduidelijk, maar dat wordt 
vermoedelijk vlakbij de plek waar deze 
duiker is geparkeerd. Ook worden 
er graafwerkzaamheden verwacht, 
want de lange zwarte PVC-buizen liggen over vele meters langs de weg in de 
Schoemakerstraat.   

Nieuwegracht / Engelsestraat
De foto’s M t/m Q laten u zien: het bouwterrein waar de nieuwbouw 
“Poortmeesters” gebouwd gaat worden. Deze bouw zal bestaan uit 2-, 
3- en 4-kamerappartementen, in prijs variërend van € 314.850,00 t/m € 
474.850,00. Ook is er mogelijk een loft - loft is een open ruimte die u zelf 
verder kan invullen wat de indeling betreft - te koop met een prijs tussen 
€ 249.850,00 en € 319.850,00. Een penthouse is ook mogelijk voor € 
1.099.850,00. Al met al: als het in je portemonnee past dan is er keus zat. 

   
Schoemakerplantage  -  Van Embdenstraat
Foto L toont u bouwgrond die klaar wordt gemaakt voor verdere uitbreiding 
van de bouw aan de Schoemakerplantage. De bouw ligt nu even stil, maar de 
hoop is er op gevestigd dat er in het laatste kwartaal van 2020 weer verder 
gebouwd kan gaan worden.

Jan de Oudeweg - Pauwmolen
Op foto J en K zijn de vorderingen 
te zien aan de hoogbouw van 
het bouwproject ‘Campus 015 
Pauwmolen’, voor 285 woningen, 
bedrijfsruimten en parkeergarage. 
Zoals u ziet is het al tamelijk 
hoog en is het daarmee ook een 
blikvanger in de wijk. Uitsluitend het 
EWI-gebouw, ook bekend als ‘’TU 
Elektrotechniek”, is nog prominenter 
aanwezig.

Abtswoudseweg
Foto R laat u de nieuwbouw-
koopwoningen aldaar zien. Wat 
opvalt is dat er in drie maanden 
weinig is gebeurd. Enkele huizen 
zijn bewoond, maar het ziet er 
niet bepaald bewoond uit, als je de 
voortuinen zo ziet.

Huismansingel (Technopolis)
Foto S toont u de vorderingen na drie maanden. Drie maanden terug was mij 
niet bekend wat er gebouwd gaat worden, maar nu wel. Het betreft een TNO 
Laboratorium voor bouwinnovatie.
Het moet een gebouw worden dat de testhallen en laboratoria op één locatie 
samenbrengt. Uitgangspunt in het ontwerp is dat openheid de motor achter 
gezamenlijke innovaties is. In dit nieuwe laboratoriumcluster voor TNO 
zijn werken, testen en onderzoeken ‘naadloos’ met elkaar verbonden, om 
ontmoeting en kennisdeling te stimuleren. 
(Opmerking. Wat opvalt is dat  nu op 
verschillende plaatsen TNO-gebouwen 
worden gebouwd,  aangepast en/
of verbeterd. Er was ooit een locatie 
“TNO Zuidpolder”; deze locatie  moest 
verdwijnen, vele gebouwen vielen ten 
prooi aan de slopershamer. Was dat 
dan wel nodig geweest? Of was het 
toch beter geweest om alles op dat 
terrein - Schoemakerstraat - samen te 
brengen?)

Van Mourik Broekmanweg
Foto U laat u de werkzaamheden 
zien voor het te bouwen ECHO 
complex. Omvattend 8.300 m2 
incl. uitbreiding voor Wiskunde 
en Informatica met 1700 
onderwijsplekken, 7 onderwijszalen, 
360 studiewerkplekken en horeca. 
Oplevering nader te bepalen.
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De vorige opgave
In de wijkkrant van juni 2020 zag u een foto van een gevel met met een erker.
De opgave was:  “Laat ons weten in welke straat deze erker is aangebracht en ook 
hoeveel erkers er in deze straat zijn.” 

De getoonde foto is gemaakt in de Van Tijenstraat, het betreft de huisnummers 
38 t/m 72. In totaal zijn er negen erkers in deze straat. Deze straat behoort tot de 
nieuwbouw aan de Schoemakerplantage.  

Na loting werd mevrouw F. v.d. Bult als winnaar getrokken. Proficiat, u ontvangt 
uw waardebon z.s.m. thuis.  

De nieuwe opgave
Deze keer hebben wij wederom gekozen voor een mooie gevel. De opgave: laat 
ons weten in welke straat deze gevel te zien is en hoeveel van deze gelijke gevels 
daar te zien zijn. Trek de wandelschoenen aan of pak de fiets en neem eventueel 
uw camera / mobiele telefoon mee en laat ons zien waar u deze gevels heeft 
aangetroffen. Weet u details over deze gevels? Die zijn natuurlijk ook welkom.

Mail uw oplossing uiterlijk 21 november 2020 naar ons mailadres 
wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer uw oplossing in de brievenbus van het 
redactieadres, zoals vermeld in de colofon. 

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

Wij wensen u succes met uw zoekactie.

Redactie

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

Nieuws van de
Prins Mauritsschool

We waren blij dat we afgelopen juni weer allemaal “gewoon” naar school mochten komen en 
al snel liep alles weer (bijna) als voorheen. De kinderen konden weer werken en spelen met 
elkaar en de leerkrachten hielden onderling zoveel mogelijk afstand in de school. 

Dit nieuwe schooljaar is ook weer zo 
begonnen. Alle kinderen zijn weer dagelijks 
op school. Ouders zijn nog niet welkom in 
de school, tenzij op afspraak, zij mogen hun 
kinderen bij het hek afzetten en alleen de 
ouders van de kinderen van de groepen 1 en 
2 mogen het schoolplein op volgens de route 
om hun kind bij de speelzaal bij de juf af te 
leveren. Ook de ouders van de kinderen van 
groep 3 mogen op het schoolplein op hun 
kind wachten zodat er op de stoep wat meer 
ruimte ontstaat.
Naast de lessen blijven we uiteraard van alles organiseren voor de kinderen 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 31 augustus 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 BSO  ‘Bambino’ heeft in de zomervakantie dagelijks 
kinderen opgevangen. 
Ook is er een flinke verbouwing geweest in twee lokalen op de eerste verdieping: twee 
ventilatie units zijn in het lokaal gemonteerd. Een kostbare zaak, daarom kan niet het 
hele gebouw in 1x voorzien worden. komende jaren zullen we dit verder uitbreiden. 
Gelukkig hebben de lokalen van een ouderwets schoolgebouw zoals dat van ons, hoge 
plafonds, dat is een voordeel maar frisse lucht, nu zeker zo belangrijk, en airco in een 
altijd warm lokaal is een heerlijke aanpassing. Met de leerkrachten wordt afgesproken dat 
in de overige lokalen op vaste momenten per dag de ramen en deuren opengezet worden 
om de lokalen goed te luchten. Na de verbouwing 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.  We hebben afscheid genomen van de gymjuf Lianne die 17 jaar de gymlessen 
heeft verzorgd. We zijn blij in meester Johan een nieuwe gym meester gevonden te 
hebben die het stokje heeft overgenomen. Ook namen we afscheid van de leraar die 
Spaanse les gaf en hebben nu iemand gevonden die kinderen het Russisch kan aanleren, 
een leuke nieuwe uitdaging!

Als we nog even terugblikken naar het einde van het vorige schooljaar:
Eind juli hebben we op gepaste manier afscheid genomen van de leerlingen van groep 
8. Het was een feestelijke avond toen de leerlingen van groep 8 een prachtige musical 
toch nog konden opvoeren. In de tijd dat de school dicht was, hebben de leerlingen thuis 
allemaal geoefend en nadat de school weer open was, veel op school.  De ouders zaten in 
groepjes van 2 personen op afstand van elkaar in de grote kerkzaal en konden met een 
hapje en een drankje op hun plek genieten van de voorstelling. 
De dag erna trakteerden de groep 8-ers alle leerlingen en leerkrachten op een ijsje, ook 
dat was mogelijk met een wat aangepaste ijskraam.
Aan het eind van de ochtend mochten de leerlingen van groep 8 om de beurt op de 
driewielers en karretjes van de kleuters zelf 
het hek op het voorplein uit fietsen daarbij 
uitgezwaaid door de andere kinderen van de 
school.

Het nieuwe schooljaar 2020-2021 is 
van start gegaan. Heeft u een kind dat 
binnenkort naar de basisschool gaat?  Maak 
dan een afspraak voor een rondleiding en 
een vrijblijvend kennismakingsgesprek 
op gepaste afstand (tel. 015-2568251 of 
directie@prinsmauritsschool.nl). Ook 
wanneer uw kind twee of drie jaar is en u 
bent aan het nadenken over een basisschool, 
bent u van harte welkom. Bel gerust voor 
meer informatie.

Heeft u een kind dat binnenkort naar de basisschool gaat? Neem dan contact op met de 
directie tel. 015-2568251 of via de mail: directie@prinsmauritsschool.nl. Ook wanneer 
uw kind twee of drie jaar is en u bent aan het nadenken over een basisschool, bent u van 
harte welkom en kijken we hoe we op gepaste wijze u kunnen informeren over de school
 
Prins Mauritsschool - Nassaulaan 54 - 2628 GJ Delft  - Tel. 015-2568251

Spreekwoord

Bron: Ed van Eeden

Van het bovenste bordje
In de tijd dat de mensen nog een speciale 
porseleinkast hadden, stond bovenin die 
kast het “nette” tafelgoed, dat het minst 
werd gebruikt.

Wanneer nu iemand iets kreeg op ‘het 
bovenste bordje’, kon hij of zij erop rekenen 
dat het iets speciaals was.
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Begin maart werd bekend 
dat ingenieursbureau Royal 
HaskoningDHV een vestiging opent 
voor 800 medewerkers in het gebouw 
Mijnbouwstraat 120, waar nu onder 
andere het Science Center is gehuisvest.  
De opening is voorzien in 2024 na 
een grote, ingrijpende verbouwing. 
HaskoningDHV zal samen met 
architectenbureau Braaksma & Roos 
gaan werken aan het moderniseren 
en verduurzamen van het gebouw met 
behoud van het monumentale karakter. 
Bedoeling is dat het een open plek 
wordt waar collega’s, klanten maar 
ook studenten en omwonenden elkaar 
kunnen ontmoeten.

Het bedrijf wil ook een maatschappelijke 
rol spelen in de stad en directe 
omgeving van het pand. Deze rol heeft 
betrekking op duurzaamheid, groen, 
onderwijs en arbeid. Direct na het 
bekend worden van dit nieuws is door 
HaskoningDHV contact gezocht met de 
Belangenvereniging TU Noord en andere 
organisaties zoals de natuurvereniging 
KNNV Delfland.

Het gebouw van de vroegere faculteit 
Mijnbouw is nog eigendom van TU 
Delft die er al twintig jaar geleden vanaf 
wilde. Het idee was destijds dat het 
gebouw deels zou worden omgebouwd 
voor appartementen – zoals met 
Mijnbouwplein 11 is gebeurd – en 
deels plaats zou moeten bieden aan het 
toenmalige Techniekmuseum. Omdat 
het een rijksmonument is (1912) gelden 
er strikte regels voor verbouwing, vooral 
van de buitenzijde. De destijds beoogde 
vastgoedontwikkelaar en TU Delft 
werden het niet eens over het gedeelde 
gebruik. In 2009 zette de Raad van 
State ook nog eens een streep door alle 
nieuwbouwplannen in TU Noord en 
toen de kredietcrisis kwam verdwenen 
de vastgoedontwikkelaars. Er volgde 
een grote opknapbeurt omdat de TUD 
het pand voorlopig zelf wilde blijven 
gebruiken. De oudste TU-gebouwen 
zoals het oude Mijnbouwkunde en het 
Kluyverlaboratorium (Julianalaan 67) 
voldoen niet aan de eisen voor gebruik 
door de TU, reden dat al jaren nieuwe 
bestemmingen worden gezocht. 

In juni is het bestuur van de 
Belangenvereniging TU Noord 
uitgenodigd om kennis te nemen van de 
plannen en eerste gesprek te hebben. De 
CEO van HaskoningDHV Erik Oostwegel 
heeft samen met enkele collega’s de 
plannen toegelicht en aangegeven open 
te staan voor inbreng vanuit de omgeving 
bij het uitwerken van de plannen.  Het 
gebouw is in principe al wel aangekocht, 
maar sommige kwesties, zoals de 
verhuizing van de mineralencollectie, 
moeten nog worden opgelost. Voor het 
Science Centre wordt gezocht naar een 
nieuwe locatie. In de tussentijd blijft het 
Science Centre gewoon open. Belangrijke 
punten zijn verder het verdwijnen van 
de bomen in de groene binnentuinen, 
omdat deze overdekt en bij het gebouw 

getrokken worden, en het parkeren 
van medewerkers en bezoekers. Alle 
bedrijfsauto’s van HaskoningDHV zijn 
elektrisch, maar er wordt ook gestudeerd 
op een deelautoplan op het terrein bij 
DUWO. Het parkeren gaat plaats hebben 
op eigen terrein én in de Zuidpoortgarage 
(mét laadpalen). 

Samen met ondermeer natuurvereniging 
KNNV Delfland gaat de 
Belangenvereniging kijken welke 
kansen er zijn om het groenverlies van 
de binnentuinen te compenseren in de 
buurt.  HaskoningDHV heeft gevraagd 
om in een aantal bijeenkomsten met 
bewoners concreet ideeën uit te werken 
met inbreng vanuit de buurt. Een 
voorstel waar we graag aan meewerken.

Mijnbouwstraat 120
de toekomst van voormalig Mijnbouwkunde

 Op vrijdag 10 juli is de anterieure 
overeenkomst getekend voor 
ontwikkeling van de nieuwe Delftse 
stadswijk het Kabeldistrict, onderdeel 
van transformatiegebied Schieoevers 
Noord. Wethouder Stephan Brandligt 
(gemeente Delft), Heleen Aarts 
(Amvest) en Willem Gaymans (Kondor 
Wessels Vastgoed, onderdeel van 
VolkerWessels) ondertekenden de 
samenwerking ter plaatse. In het 12 
hectare grote gebied zijn plannen 
voor circa 3.200 woningen en 1.250 
extra arbeidsplaatsen. Daarmee wordt 
een belangrijke impuls gegeven aan 
de woningbouw- en werkopgave van 
de gemeente Delft en de regio. De 
realisatie van het eerste bouwveld start 
naar verwachting in 2022.

 “De ondertekening van de anterieure 
overeenkomst is een belangrijke mijlpaal. 
Het is de start van het gemeenschappelijk 
realiseren van een nieuw stukje 
klimaatadaptief en duurzaam Delft. 
De modernisering van Schieoevers 
biedt een uitgelezen kans te groeien 
tot een nieuw stuk stad dat sociaal en 
cultureel divers is. Een stuk stad dat 
past in de ambitie van Delft om meer 
woonruimte te bieden in combinatie met 

meer banen”, licht gebiedswethouder 
Stephan Brandligt toe. “Ondanks dat 
de gemeente Delft nauwelijks of geen 
grondeigendom heeft in het gebied zijn 
wij toch in staat gebleken om afspraken 
te maken die geheel in lijn liggen met 
het kader zoals vastgesteld met het 
Ontwikkelplan Schieoevers Noord. Deze 
langdurige samenwerking komt terug in 
de gemaakte afspraken.”
In de ondertekende overeenkomst staan 
afspraken over de doelstellingen voor 
het gebied, het mogelijk te realiseren 
programma en de procedure voor de 
benodigde bestemmingsplanwijziging. 
De afspraken stellen duidelijke kaders, 
bijvoorbeeld over het maximale 
programma, maar zijn ook flexibel, 
bijvoorbeeld over welk programma waar 
komt. 

Nieuwe stadswijk: het Kabeldistrict
Het Kabeldistrict wordt getransformeerd 
tot een levendige, productieve stadswijk 
waar werken, wonen, leren en maken 
samenkomen. Centraal in het plan 
staat de voormalige Nederlandse Kabel 
Fabriek. De fabriekshallen blijven deels 
behouden en zorgen in combinatie met 
de nieuwbouw voor een karakteristiek 
geheel. In één van de hallen van het 

65.000 m2 grote complex wordt op korte 
termijn het KD Lab gerealiseerd: een 
echte ‘makerspace’ voor de ontwikkeling 
en realisatie van hightech ideeën van 
kennisintensieve start-ups en scale-ups. 
Ook in het toekomstige Kabeldistrict 
blijft ruimte voor kennisintensieve, 
creatieve en ambachtelijke bedrijven. 
Diverse (maatschappelijke) 
voorzieningen worden aangevuld met 
een veelzijdig woningaanbod. Dat zal 
bestaan uit o.a. koopwoningen, sociale 
huur en circa 1.500 huurwoningen 
in het middensegment. Deze 
huurwoningen worden ondergebracht bij 
beleggingsfondsen van Amvest. 

Ook wordt in de plannen aandacht 
besteed aan de inzet van slimme en 
duurzame mobiliteit. Met als doel 
mensen en goederen sneller, schoner en 
gemakkelijker door de wijk te bewegen 
en autoluwe plekken te realiseren. Een 
groene wijk aan het water van de Schie, 
waar het fijn werken en wonen is. 

 “Amvest en Kondor Wessels Vastgoed 
hebben samen de ambitie geformuleerd 
het Kabeldistrict te transformeren tot 
een plek waar iedereen zich thuis voelt. 
Met behoud van de historie van het 

gebied. Momenteel werken wij aan een 
plan van aanpak om ook inwoners en 
ondernemers in Delft te betrekken bij de 
ontwikkeling. Met de ontwikkeling van 
het Kabeldistrict verbinden wij ons voor 
tientallen jaren aan de stad en staan we 
voor het maken van een schakel tussen 
werken en wonen in de nieuwe wijk voor 
Delft.”, zegt Heleen Aarts, CEO van 
Amvest, over de grote transformatie van 
het gebied. 

Bestemmingsplan Schieoevers Noord
De gemeente is gestart met 
de voorbereidingen voor het 
bestemmingsplan van Schieoevers 
Noord. Dit bestemmingsplan betreft 
het hele transformatiegebied van 
Schieoevers Noord, waar Kabeldistrict 
onderdeel van is. De gemeente werkt 
daarom hiervoor ook samen met 
Kondor Wessels Vastgoed en Amvest 
en andere partijen in het gebied. Het 
bestemmingsplan wordt opgesteld 
conform de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening en de Crisis en Herstelwet. Het 
streven is betrokken belanghebbenden 
na de zomer te informeren over het 
voortzetten van het participatietraject, 
de ontwikkelplannen en de planning 
rondom het bestemmingsplan.

 Mijnbouwstraat 120 met de binnentuinen waar overdekte atriums komen

Kabeldistrict start transformatie Schieoevers in Delft
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LOKAAL ONDERNEMEN

Wie ben je en wat doe je in het 
dagelijks leven?
Mijn naam is Pauline Huisman en ik ben 
van beroep Personal Trainer.
De gezondheid van de mens is waar ik 
mij voornamelijk mee bezighoud.
Ik probeer aan de hand van mijn kunde, 
fitness en orthomoleculair, mensen 
op weg te helpen naar een betere 
gezondheid. Dit doe ik aan de hand van 
beweeg en voedingsadvies.

Welke onderneming heb je of geef je 
leiding aan?
Ik ben eigenaresse van Kostersportclub.

Ben je met specifieke redenen 
begonnen met ondernemen binnen dit 
vakgebied?
Nee, ik ben mij hier door mijn hobby 
meer in gaan verdiepen en kwam 
erachter dat alles aansloot op mijn 
denkwijze qua gezondheid.

Waarom heb jij je in deze wijk 
gevestigd? Is er een vestigingsverhaal 
wat je kunt vertellen?
De reden waarom ik graag in deze wijk 
gevestigd wilde zijn is, omdat de mensen 
in deze wijk mij erg aantrekken, de 
normale, gewone mens, niks meer en 
niks minder, iedereen is hier gelijk. 
Ik vind het ook leuk om alle studenten 
die zoekende  zijn in hun beginjaren als 
volwassenen, in alles te begeleiden en te 
helpen waarin nodig.

Merk je dat je midden in een wijk zit? 
Zo ja waar merk je dit aan?
Nee, wij hebben vanuit heel Delft onze 
leden, heel gemêleerd, van advocaat tot 
bouwvakker tot leraar.

Wat vind je van de omgeving?
Heel gezellig, groenrijk, en alle beno-
digdheden qua levensbehoefte.

Ondernemen of een vaste 
dienstaanstelling, waarom kies je dit 
antwoord?
Ondernemen, zo kan ik mijn eigen 
ideeën uitvoeren en zorgen dat mensen 
(er) beter (van) worden.

Lokaal ondernemen of verder kijken 
dan lokaal? Waarom kies je dit 
antwoord?
Lokaal, omdat veel mensen in onze wijk 
behoeften hebben aan betere zorg. Begin 
bij de basis en daarna verder.

Hoe is het om te ondernemen/ leiding 
te geven in deze Corona periode? Of 
doe je iets anders dan voorheen?
Het ondernemen is wat zwaarder 
geworden omdat er veel inkomsten zijn 
misgelopen, daarentegen zijn wij altijd 
ook voor de Corona bezig met innovatie 
en motivatie om mensen op weg te 
helpen naar een goede gezondheid. 

Doordat wij zagen hoeveel mensen 
in zo’n slechte gezondheid waren is 
onze missie hierin eigenlijk nog meer 
versterkt ten opzichte van voor de 
Corona.

Wat is het meest opvallende wat jij tot 
nu toe hebt meegemaakt?
Het vertrouwen van mijn klanten.

Welk lied geeft jou de beste 
onderschrijving van jouw 
onderneming?
“You’ll never walk alone”
Door alle steun, het vertrouwen, nieuwe 
aanmeldingen de afgelopen periode.

Koster Sportclub

Uitzicht op klein Saint Tropez 
De havenplaats Saint Tropez bevindt zich in Frankrijk. 
Maar in Delft in de hoek van de Zuidwal en de Hooikade lijkt het bijna net zo, door 
de aanwezigheid van de mooie boten en de bedrijvigheid op het water van het Rijn-
Schiekanaal. 
Foto en tekst: Johan van den Berg.
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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. 

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

Buurtonderneming
Onder de Schie

(De Buuf)
www.onderdeschie.nl

In verband met het Corona-virus is het buurthuis de afgelopen periode 
helaas gesloten geweest. De komende periode worden een aantal 
activiteiten voorzichtig weer opgestart. We hopen in de volgende 
wijkkrant weer te kunnen melden dat iedereen welkom is bij ons.

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

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks 
leven?
Wij zijn Cheryl en Bert en wij verzorgen 
uitvaarten. Wij doen dit persoonlijk 
en met aandacht. Kleinschaligheid 
en laagdrempeligheid zijn bij ons de 
sleutelwoorden.

Welke onderneming heb je of geef je 
leiding aan? 
Vanuit uitvaartcentrum ‘de Schakel’ 
verzorgen wij uitvaarten. Ongeacht waar 
men verzekerd is en ongeacht eventuele 
lidmaatschappen bij verenigingen. 
Plaatselijk zijn wij bekend onder 
uitvaartzorg of “uitvaartcentrum de 
Schakel”

Ben je met een specifieke reden 
begonnen met ondernemen/binnen dit 
vakgebied?
De gedachte van de kleinschaligheid 
sprak ons aan. Uitvaartcentrum de 
Schakel is binnen Delft een unieke 
locatie om afscheid te nemen van uw 
geliefde. Wij bieden een huiselijke, warme 
omgeving waar u ongelimiteerd afscheid 
kunt nemen op een door u gekozen 
moment.

Waarom heb jij je in deze wijk gevestigd? 
Is er een vestigingsverhaal dat je zou kunnen 
vertellen? Het feit dat wij midden in een 
levendige wijk zitten maakt dat wij een deel 
van de wijk zijn gaan uitmaken. Er is een 
verbinding met de wijk. Gevoelsmatig zijn 
wij de afgelopen jaren goed geïntegreerd en 
maken een deel uit van deze wijk.

Merk je dat je midden in een wijk zit? Zo 
ja, waar merk je dat aan? 
Ja dat merk je. Het is hier levendig. 

Wat vind je van de omgeving?
De omgeving is groen en maakt een, 
bijna vanzelfsprekend, deel uit van de 
omgeving.

Ondernemen of vaste aanstelling?
 Er is voor beide wat te zeggen, maar 
het ondernemen spreekt ons beiden 
meer aan. De vrijheid “van ook eens een 
keer water bij de wijn kunnen doen” is 
bevredigend en geeft ons arbeidsvreugde.

Lokaal ondernemen of verder kijken dan 
lokaal? 
Deze, lokale manier van ondernemen 
past ons

Hoe is het om te ondernemen/leiding te 
geven tijdens deze uitdagende CORONA-
periode? Heeft het je iets bijgebracht of 
doe je iets anders dan voorheen? 
Afscheid in “Coronatijd”. Bij leven had 
ze het altijd gezegd. Bij mijn afscheid wil 
ik een drankje en gefrituurde hapjes. 
Een patatje, een kaassoufflé, een lekkere 
frikandel, en, wat ik het belangrijkste 
vind, Croquetten van Dungelmann. 

Voor de lezers: Dungelmann is een puur 
Haags bedrijf, dat al jaren bekend staat 
als DE Croquetten leverancier. Maar 
ja het is “Coronatijd”, een tijd waarin 
ook wij als uitvaartverzorgers mee te 
maken hebben. Maximaal 30 personen 
, anderhalve meter afstand, geen 
groepsvorming en, niet onbelangrijk, 
consumpties onder strikte voorwaarden. 

Wat moeten wij organiseren om de wens 
te respecteren en uit te voeren. Moeilijk ? 
Jazeker. Onmogelijk? Niets is onmogelijk 
waar het wensen omtrent het laatste 
afscheid betreft.

Nu hebben wij de beschikking over 
uitvaartcentrum de Schakel. Een intiem, 
klein uitvaartcentrum midden in Delft, 
maar toch min of meer landelijk gelegen. 

Met een stuk eigen terrein met voldoende 
ruimte om een frietkraam te laten 
plaatsen. De firma, Friet-uurtje is bij 
uitstek geschikt voor een dergelijk doel. 
En dat hebben wij georganiseerd. Met 
inachtneming van de, door het RIVM 
gestelde regels, buiten, wat statafels, wat 
klapstoeltjes en, inderdaad, een “patatje 
met”, een kaassoufflé, een frikandel en 
de gewenste Dungelmann Croquetten. 

Voor ons, en voor de nabestaanden  een 
uniek en onvergetelijk afscheid. Voor 
ons, Cheryl en Bert, van uitvaartcentrum 
de Schakel een gevoel van voldoening 
in deze moeilijke, onzekere en angstige 
“Coronatijd”.

Wat is het meest opvallende aan wat jij 
tot nu toe mee hebt gemaakt?
Ieder afscheid is altijd anders en 
bijzonder.

Welk lied geeft de beste omschrijving 
van jouw onderneming/jou als persoon?
‘Laat me’ van Ramses Shaffy.

LOKAAL ONDERNEMEN

Collectanten gezocht in DELFT 
Wippolder!

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt 
de landelijke huis-aan-huiscollecte van 
het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn 
hard op zoek naar collectanten in de 
gemeente  DELFT Wippolder. Help jij ons 
in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
 MS is de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen.

Het is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in 
het afweersysteem, wordt de laag om 
de zenuwen aangevallen en beschadigd. 
Hierdoor komen signalen van en naar 
de hersenen niet (goed) door, waardoor 
verlammings- en uitvalsverschijnselen 
optreden. In Nederland hebben 17.000 
mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 
1.000 mensen bij. De eerste symptomen 
treden meestal op tussen het 20e en 40e 
levensjaar.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. 
Onderzoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te genezen 
is. Onderzoek is daarom hard nodig. 
Nationaal MS Fonds investeert 
de opbrengst uit de MS collecte in 
innovatieve onderzoeken naar MS.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote 
impact, ook op het Nationaal MS Fonds. 
Door de maatregelen hebben we onze 
fondsenwervende evenementen moeten 
uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen 
wij inkomsten mis. MS staat helaas niet 
stil. Onderzoek naar MS en onze strijd 
tegen MS moet doorgaan. 
 Word collectant en haal geld op voor 
onderzoek naar MS. Collecteren is niet 
moeilijk en kost maar twee uur van je 
tijd. En het is nog leuk ook.
 Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

MS collecteweek
(16-21 november 2020): 
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Zoals het toen was, zoals het nu is

Op de oudste foto ziet u de Kloosterkade 
na de Sint Aldegondestraat richting de 
Schoemakerstraat. 
Deze foto is gemaakt op 16 september 
2003, dus alweer 17 jaar geleden. 

In 2003 en 2004 is er heel wat gesloopt 
in de buurt voor het realiseren van de 
nieuwbouw van heden. Dat deel van 
de Kloosterkade is in het voorjaar van 
2004 gesloopt en daar is nieuwbouw 

voor in de plaats gekomen zoals de 
jongste foto weergeeft.

Het grote verschil is dat de oude huizen 
de voordeuren naast elkaar hadden, 

terwijl er bij de huidige bouw een 
gezamenlijke ingang is op de hoek van 
de Collignystraat. 

Kloosterkade

Tekst en foto's:: Johan van den Berg

Nieuwe expo ‘Bijen’ in De Papaver

Zoem, zoem … daar gaat een bij: zo’n geel-zwart gestreept insect, dat van bloem 
naar bloem vliegt. Maar wat weet je eigenlijk van deze dieren? Bij de meeste mensen 
is vooral de honingbij bekend, maar er zijn veel andere soorten bijen, in Nederland 
alleen al meer dan 350. Ook hommels behoren tot de familie van de bijen. Bijen leven 
van stuifmeel en nectar van planten en zijn onmisbaar voor de 
bestuiving en daardoor ook onmisbaar voor de groei van een 
groot deel van ons voedsel. Zonder bijen kunnen we 
niet leven.
In de expo ‘Bijen’ kan je ontdekken hoe 
(wilde) bijen in Nederland leven, wat 
ze nodig hebben en hoe wij bijen 
kunnen helpen om te overleven. 
Alles is prachtig vormgegeven 
met veel interactieve onderdelen 
zoals filmpjes en klepjes. De 
expo is gratis te bezoeken 
tot 26 oktober 2020 tijdens 
de openingstijden van De 
Papaver en is bedoeld voor alle 
leeftijden.
Meer info:
www.papaverdelft.nl.
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KOPIJDATUM

Het was wel een zomer dit jaar; toch 
waren de pieken minder heet dan vorig 
jaar, toen kwamen we in de buurt van 
de 40 graden. Een hete zomer en de 
Corona 19: dat maakte het lastig om 
daarin vakantie te plannen.
Gevolg: velen bleven thuis en zochten 
naar alternatieven vergeleken met 
voorgaande jaren. 
Wat ook opviel was dat het stil was 
op straat. In de avonduren kwam wel 
wat jeugd naar de speeltuinen in de 
wijk. Wat ook opviel was dat in de 
warme avonden geen geluiden uit de 
tuinen kwamen van bewoners die de 
avonden in de tuin doorbrachten. Ik 
moet bekennen dat ik daar rijkelijk 
gebruik van gemaakt heb en in de tuin 
onze maaltijden nuttigen en afkoelen 
tot in de kleine uurtjes was geen 
uitzondering.

Ondanks de warmte en de Corona 
gingen bepaalde werkzaamheden in 
de wijk gewoon door. Bijvoorbeeld 
ging door: het opleveren van de Sint 
Sebastiaansbrug met alle andere 
bijkomende werkzaamheden. De 
toegangswegen van en naar de brug 
en de verkeerslichten waren begin juni 
al grotendeels klaar, maar er waren 
nog genoeg plekken waar de nodige 

aanpassingen nog afgerond moesten 
worden.

Ja, dan was er nog de bewuste tramlijn 
19 van station Delft naar de Campus 
van de TU.  In het blad “Op de Rails” 
(nummer 8-2020) van de Nederlandse 
Vereniging van Belangstellenden in het 
Spoor- en tramwegwezen heb ik gelezen 
dat de aanleg nog zeker twee jaar extra 
vertraging oploopt; het wordt nu op zijn 
vroegst december 2022. Verder schrijft 
de NVBS: “Bovendien zal het laatste 
deel van het traject naar Technopolis 
ook dan niet in gebruik komen; er 
wordt nu gekeken naar een eindpunt 
ten noorden van de Kruithuisweg, 
waardoor circa 700 meter dubbelspoor 
waarschijnlijk voor niets is aangelegd. 
Oorzaak is de elektromagnetische 
storing die de tramlijn veroorzaakt in 
daarvoor gevoelige meetapparatuur 
op de TU Campus. Dit probleem 
was al in 2008 reden voor de TU om 
een compensatiesysteem te laten 
ontwikkelen waarbij de bovenleiding 
in korte stukjes is opgedeeld die alleen 
onder spanning komen daar waar een 
tram rijdt. Later heeft ook Utrecht dit 
systeem met ‘sectionering’ gekozen 
voor hun lijn 22. Nu wordt ook in Delft 
een aangepast ontwerp uitgewerkt 

voor het noordelijk deel van de campus, 
terwijl naar het zuidelijke deel bussen 
blijven rijden. De vertraging van het 
wel te realiseren deel van de verlenging 
van lijn 19 loopt hiermee op tot vijftien 
jaar.”  (Komt lijn 19 dan toch nog door 
de Schoemakerstraat?)

De bouw van de Campus 015 
Pauwmolen ging ook gestaag door, 
gaandeweg wordt het een behoorlijke 
kolos met deze 285 wooneenheden.  
Verder ben ik ook kortgeleden nog 
eens gaan kijken hoe het is om te 
parkeren - vanwege de ophanden 
zijnde parkeerbelasting -  met je 
autootje, zowel in de wijk als bij de TU-
gebouwen. Wat opviel was dat er in de 
TU-wijk een zee aan ruimte is om te 
parkeren. In de woonwijk is het anders, 
maar over het algemeen is ook daar 
voldoende ruimte om je auto een plekje 
te geven. Naar mijn idee en gevoel 
wil men de wijk gaan belasten om de 
gemeentekas te spekken. Eigenlijk is 
het een ordinaire regeling die niet uit te 
leggen is. ‘Waarom?’ 
Ja, er gebeurt eigenlijk altijd wel wat in 
je wijk, maar deze keer springen er toch 
wel twee zaken uit wat gebeurtenissen 
betreft. Op een zekere dag werd de 
Professorenbuurt vroeg wakker door 

het verschijnen van veel politie. Met 
veel mankrachten werd er iemand van 
zijn bed gelicht; ook werden er goederen 
meegenomen en twee honden werden 
bij het onderzoek ingezet. Dit heeft tot 
in het begin van de middag geduurd, 
waarna door twee diepladers twee 
auto’s werden meegenomen. 
Het meest erge was toch wel dat er 
in de Collignystraat iemand werd 
omgebracht met messteken. Je leest 
dergelijke incidenten vaak in de krant, 
maar dan is het elders, niet direct bij 
jezelf in de buurt.

Hoe zal het verder gaan in de wijk? 
Zo te zien is er weer een nieuwe klus 
bijgekomen:  het renoveren van 36 
woningen in de Professorenbuurt. 
De zomer is nu bijna ten einde, maar 
wie weet krijgen we nog een redelijke 
tot goede nazomer. Misschien kan je 
dan nog wat ondernemen wat in de hete 
zomer niet lukte.
Maar het allerbelangrijkste is: blijft de 
2e golf Corona 19 weg? Zo ja, dan komt 
het vast wel weer goed en kunnen we 
terugkeren naar het normale leven van 
voor de Corona. 
U nog een fijne nazomer gewenst en 
vooral Corona-vrij.

A. Letterman.

De volgende Wijkkrant komt uit in december 2020
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De zomer door

Meidenvoetbal is hot. In de komende 
jaren wordt een extreme groei verwacht 
in het aantal meiden en vrouwen die 
gaan voetballen. SV Wippolder heeft als 
droom om over 10 jaar selectieteams 
voor de meiden en vrouwen te realiseren. 
Dat gaat niet zomaar. Daar is financiële 
hulp voor nodig. Woensdagavond 24 juni 
heeft de vereniging gehoord dat ze de 
pitch voor een driejarig sponsorcontract 
met de ING hebben gewonnen. Vanaf nu 
kunnen de plannen uitgevoerd worden.
“Wij dragen uit dat Wippolder een club 
voor iedereen is, ‘een club waar je bij wilt 
horen.’ “Meiden- en vrouwenvoetbal 
hoort hierbij”,  geeft Ron Buijze (manager 
voetbalzaken bij SV Wippolder) aan. 
“Maar om een goede basis neer te leggen 
voor een gedegen opleiding voor meiden- 
en vrouwenvoetbal hebben wij financiële 
middelen nodig. Daarom hebben wij ons 

bij ING aangemeld voor een driejarig 
sponsorcontract. Woensdagavond 
maakte de ING bekend dat SV Wippolder 
het maximale bedrag van € 5.000,00 
per seizoen gaat ontvangen. Hier zijn we 
ontzettend blij mee omdat we dit nodig 
hebben om onze droom te realiseren” 
vervolgt Buijze.
Wie zijn Mike & Maddy?
Buijze en zijn team hebben in een 
goed opgezet plan toegelicht hoe SV 
Wippolder het geld gaat gebruiken. 
Meiden- en vrouwenvoetbal wordt met 
de campagne Mike & Maddy ingezet. 
Mike komt uit de wijk Wippolder en is 
een stoere bink die weet dat hij goed kan 
voetballen. Maddy is een lief meisje uit 
de wijk Emerald (Delfgauw) die het leuk 
vindt om te voetballen. Samen beleven 
zij avonturen die de club via online en 
offlinemiddelen gaat inzetten.

SV Wippolder wint ING 
sponsorcontract
in het kader van Meiden- en vrouwenvoetbal
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gebouw als ouders werken, studeren of 
andere activiteiten ondernemen.
Beneden hebben we alles voor het jonge 
kind en boven zijn de kinderen van 
groep 4 t/m 8 te vinden.

Drie weken voor de zomervakantie is het gelukt om in ons nieuwe oude 
gebouw te gaan wennen. Dat is heel goed gegaan. De indeling is niet echt 
veranderd, de grote ‘kas’ is erbij gekomen. Beneden is de gang uitgebouwd, 
zodat er voor de peuters, kleuters en groep 3 meer ruimte is om ook op de 
gang te werken op het zogenaamde leerplein.
De school is veel lichter geworden, niet alleen door de  mooie lampen die er 
hangen, maar zeker ook door het vele glas. 

De Cornelius Musiusschool
Cornelis Musiusschool, adres: Prins Mauritsstraat 37, 2628 SR Delft. Marja Bocxe, directeur. 
Voor het maken van een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding: 015-2568365
www.cornelismusius.nl - cornelismusius@laurentiusstichting.nl

WE ZIJN WEER TERUG!

Het is een energieneutraal gebouw. Dat 
wordt door de 369 zonnepanelen en 
zonnecellen op het dak, en de warmte 
en koude opslag onder het schoolplein 
voor gezorgd. De luchtbehandeling zorgt 
voor een aangenaam binnenklimaat 
met frisse lucht. De duurzaamheid 
van het gebouw wordt ook met de 
kinderen besproken. We kunnen op 
twee schermen zien hoeveel energie 
er is opgewekt en hoeveel we hebben 
gebruikt. Houden we energie over? Of 
moeten we toch bijkopen? Hoe kunnen 
we dit beïnvloeden? In de kas zijn de 
planten geplant, de moestuintjes aan 
de zijkanten worden aangelegd. In deze 
tuintjes gaan we groente verbouwen. In 
de nieuwe keuken kunnen we die dan 
gebruiken bij het koken.
Het schoolplein is opnieuw ingericht. In 
de afgelopen periode was daar de opslag 
voor alle spullen voor de verbouwing. 
We kunnen daar weer heel goed samen 
spelen.

I.v.m. de coronamaatregelen hebben 
we ouders en andere belangstellenden 
niet gastvrij kunnen ontvangen, terwijl 
we dat eigenlijk wel heel graag zouden 
willen.

Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we 
met een beperkt gezelschap op vrijdag 
25 september de school wel officieel 
gaan openen. Dit zal door de wethouder 
van onderwijs met de kinderen gaan 
gebeuren. Voor de kinderen zal het een 
feestelijke dag worden met bijvoorbeeld 
workshops over duurzaamheid, 
kookactiviteiten en knutselen met 
verschillende materialen.

Op zaterdag 26 september hebben we 
een open dag die start om 10.00 uur 
en tot 14.00 uur zal duren. Ook dit in 
aangepaste vorm en houden we rekening 
met de coronamaatregelen. Er is een 
route door de school waardoor er toch 
een kijkje genomen kan worden.
Je bent van harte welkom via de 
Simonsstraat!
De buren van onze school krijgen een 
aparte uitnodiging voor een speciale 
rondleiding. Zij hebben de meeste last 
gehad van onze verbouwing.

We gaan een nieuw schooljaar starten 
met peutercentrum het Muizenhuis en 
BSO Plukkebol.
Hierdoor kunnen de kinderen van 2 tot 
12 jaar de hele dag doorbrengen in ons 

Nieuwe leerlingen 
In het gebouw zijn ook het Muizenhuis 
voor peuters en Plukkebol voor 
naschoolse opvang gevestigd. Wij 
hebben met deze partners afspraken 
gemaakt over de doorgaande lijn in de 
school. 
Wij zien ernaar uit om in ons prachtige 
pand met elkaar voor een fijne omgeving 
voor kinderen van 2 tot 12 jaar te 
zorgen.
 
Voor meer informatie  kun je contact 
opnemen met de directeur van de 
school.

Marja Bocxe 
Directeur Cornelis Musius 
Prins Mauritsstraat 37
Telefoon: 015 2568365 
Email: cornelismusius@ 
laurentiusstichting.nl
www.cornelismusius.nl
Volg ons ook op facebook of instagram.
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Wie ben jij?

Bericht uit de 
Vredeskerk

Elk jaar wordt in september de landelijke Vredesweek georganiseerd door PAX. 
Vanzelfsprekend geeft de gemeenschap van onze Vredeskerk daar altijd aandacht 
aan. Dit jaar is het thema: Vrede verbindt verschil. Vrede in de wereld, in ons land 
en ook vrede in onze wijk. Samen met de wijkgemeente Immanuel houden we op 
zondag 20 september een dienst rondom dit thema. Dan steken we een kaars aan 
tegen al het duister als een teken in een bange tijd.

Soms word je door alle nieuws om je heen moe gemaakt. Is er dan zo weinig 
positiefs te vinden? Mensen praten tegen elkaar, maar lijken niet meer te luisteren 
naar elkaar. Dat er op allerlei gebieden verschillen zijn is duidelijk, maar “vecht” ze 
niet uit, maar praat ze uit. Probeer “vredestichter” te zijn, door een beetje begrip 
te tonen voor de ander: waar is de explosie van solidariteit van maart en april 
gebleven? 

In deze vreemde corona-tijden krijgen woorden en gebaren soms ineens een 
speciale betekenis. Zie je op TV twee mensen elkaar de hand geven, dan denk je: 
o ja het is een oude opname, toen “mocht” dat nog! Zo hadden we onlangs in een 
viering een lied met de volgende regels:

Zie ik jou als de angst weer voorbij is?
Zie ik jou als ’t verdriet is gestopt?

Die woorden hebben opeens een bijzondere betekenis. We zullen waarschijnlijk 
nog een hele tijd moeten proberen op afstand elkaar nabij te zijn. Hoe lang nog?
Meestal is er ook in de vredesweek een vredesloop die samen met mensen 
uit verschillende gemeenschappen, zowel moslims als christenen, wordt 
georganiseerd. Dit jaar is dat wat moeilijk: hoe loop je samen en praat je met elkaar 
als dat op 1.5 m moet? Je wilt nader tot anderen komen, elkaar beter begrijpen, 
maar dat wordt nu moeilijk gemaakt. 

We hopen dat u in de 
Vredesweek van 19 tot en 
met 27 september samen met 
iemand anders, of binnen 
uw gezin even na kunt 
denken over Vrede Verbindt 
Verschil. En met name wat u 
op positieve wijze daar zelf 
aan kunt bijdragen. Hoe u 
“vredestichter” kunt zijn in 
uw eigen omgeving. Wij doen 
dat ook op 20 september 
tijdens de dienst van twee 
gemeenschappen in die ene 
vredeskerk.
Wij wensen iedereen in de 
Wippolder: Vrede en alle goeds.

Bericht uit de Vredeskerk

Dat zou ik wel eens willen weten. Wie ben je eigenlijk, 
lezer van de Wippolderkrant. Als ik dat wil weten, 
kan ik natuurlijk een enquête maken en die alle lezers 
voorleggen. Dan kom ik te weten wat de gemiddelde 
lezer verdient, of zij werk heeft, of al met pensioen is. 
Zelfs eenzaamheid kun je meten, of geluk. Maar daar 
gaat het me nu niet om. Want dan krijg ik te horen wie 
u bent, uitgedrukt in cijfers. Of u voor 80% gelukkig 
bent. Dat is leuk voor beleidsmakers, maar niet voor 
mij. Wie ben je? Wat zorgt ervoor dat je een mens 
bent? Wat maakt je nu tot persoon?

In deze tijd, dat we een paar maanden gedwongen 
waren zoveel mogelijk thuis te zijn, komen we er 
achter dat mens zijn in ieder geval betekent dat je in 
het leven samen optrekt. Ik hoor mensen zeggen dat 
thuis werken prima is. De één vindt het heerlijk om 
zonder ruggespraak met de computer het gedane werk 

naar kantoor te mailen. Een ander vindt dit juist een 
ramp. Die heeft ruggespraak hard nodig. Die wil weten 
wat de mening van die collega van een andere afdeling 
is. Want dan kan zij met haar werk daar haar voordeel 
mee doen. Of gewoon met je collega’s onder de koffie 
over koetjes en kalfjes praten. En ook diegene die 
thuis werken prettig vindt, doet dat voor zijn baas of 
voor de cliënt. 

Wie ben je: in ieder geval ben je samen. Eén alleen 
kan niet zoveel. Het eigene van mensen is niet hun 
kracht, er zijn dieren die veel sterker zijn dan mensen. 
De kracht van de mens is dat zij communiceren, taken 
verdelen en samen ergens voor staan. De Romeinse 
leus: divide et impera, verdeel en heers, kan ook 
betekenen dat je niet alleen land maar táken verdeelt 
– timmerman, loodgieter, opzichter – en zo mensen op 
hun best gebruikt. Wie een timmermansoog heeft, die 

laat je dat werk doen, en wie kan organiseren, krijgt 
dat als taak. Je haalt zo het beste in mensen naar 
boven. Zo kun je de stugge en harde wereld om je heen 
beheersen. De Deltawerken, een voetbalteam, een 
orkest, het is allemaal teamwork. Niemand kan alles, 
je moet het samen doen. En als deze tijd één ding leert, 
dan is dat samen doen bij jou hoort als mens. Alleen 
kun je niet leven, omdat één mens niet alles kan. 
Wie ben je? Jij bent een samenlever. 

Een orkest heeft een dirigent nodig, een voetbalteam 
een aanvoerder en een coach. Mensen hebben 
daarnaast een God nodig, die hen er aan herinnert dat 
het heersen ten diepste dienen is, dat de leider van een 
groep soms lijden moet om de groep vooruit te helpen. 
En soms die ene moet bellen, die zich thuis alleen zo 
ongelukkig voelt. 

David Knibbe

Nieuw in de wijk:
Ray’s Projects: Atelier, winkel en workshops

in de Van Oldenbarneveltstraat 30
In de nieuwe winkel/annex atelier van Raymond Bosch is veel te zien. Wil je een 
bijzondere spiegel aanschaffen, of een bijzondere kast, of tafel dan ben je aan het 
goede adres. Raymond geeft oude of antieke  meubels of kasten een nieuw gezicht, 
zodat ze een artistieke uitstraling krijgen. Met een duur woord heet dat ook wel 
restylen, of concept Art. Hij doet dit ook op bestelling, dus heeft u een mooie oude 
kast of tafel die aan een verjongingskuur of artistieke verandering  toe is, dan kan 
Raymond in overleg met u een voorstel doen voor de restyling.

Raymond organiseert ook workshops. Zoals een workshop Acryl verf gieten. In de 
schilderkunst bekend als een abstract expressionische kunststroming. Iedereen kan 
het, en het resultaat is vaak verrassend. Raymond is een creatieveling die zich bezig 
houdt met ‘upcycling’ en het creëren van rustieke meubels of gebruiksobjecten.  “Ik 
ben zelf ontzettend leergierig,” zegt hij, “en steeds op zoek naar nieuwe materialen 
om mee te leren werken en nieuwe technieken om toe te passen. 

Of het nou beton, hout, stof of papier is, krijtverf, acryl verf  of epoxy kunsthars, 
ik bijt me erin vast tot ik er gave nieuwe dingen van en mee kan maken. De creaties 
die ik maak, verkoop ik ook in mijn 
atelier. Van een opgeknapte kast die een 
hele nieuwe look heeft gekregen, tot een 
kunstobject van een oud tafelblad of een 
lampenkap, tot aan sieraden gemaakt 
van kunst hars.

Ik zorg dat er altijd wel iets te zien is 
in mijn werkruimte. Omdat ik zelf 
ook graag geïnspireerd wordt door 
de creativiteit van anderen, zal ik 
ook met regelmaat kunstenaars en 
creatievelingen uit mijn omgeving 
vragen om enkele van hun werken ten 
toon te stellen. Ook geef ik creatieve 
workshops, denk dan aan meubels 
restylen, mozaïeken, resin art (dat is 
kunst maken met Epoxy hars), en acryl 
gieten.”

Website en webshop:
https://www.raysprojects.nl/

Fred Koning
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B o t a n i s c h e  T u i n  T U  D e l f t
In de Botanische Tuin is altijd wel wat moois te zien of te beleven.

De tuin is geopend van maandag t/m zaterdag 10.00 t/m 17.00 uur.
Poortlandplein 6, 2628 BM te Delft.

BOTANISCHE TUIN TU Delft
Agenda 2020

Tentoonstellingen

31 mei – 18 oktober Zomertentoonstelling – ‘China - een botanische schatkamer’
31 mei – 31 augustus Tentoonstelling – ‘Thee - tea - 茶 - cha – chai’ - Alles over thee 
21 juni – 18 oktober Keramiek-tentoonstelling – Met kunst en vliegwerk

Activiteiten

12 - 13 sep Open Monumentenweekend 10.00 – 17:00 vrij toegang
10 oktober Plantenruilbeurs 10.00 – 11:30 vrij toegang 
23 oktober Halloween 17:00 – 21:00  toeslag
25 oktober Science Day 11:00 – 16:00 vrij toegang
19 december Kerstival 15:00 – 19:00  toeslag

• Elke tweede zondag van de maand tussen 13:00 – 14:00
de inlooprondleiding ‘Van Plant tot Techniek’
(gratis voor bezoekers aan de tuin, verzamelen bij de MuseumShop)

Voor deelname aan bovenstaande activiteiten geldt de gewone entreeprijs van de 
Botanische Tuin TU Delft, tenzij anders vermeld. 

E-nieuwsbrief
Weet u dat u zich kunt aanmelden voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief? 
Er vinden regelmatig leuke activiteiten plaats die spontaan opkomen of niet lang van 
te voren gepland zijn. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van alles wat binnenkort 
in de tuin te doen is. 
Aanmelden kan door uw emailadres op te geven via reserveringbtd@tudelft.nl.

Herinneringen zijn
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COLOFON

Keurenaerstraat hoek Kloosterkade
De voormalige scholen voor het 
openbare onderwijs, de Keurenaerschool 
en de Carel
Fabritiusschool - ook wel “kale Keizer 
school” genoemd - zijn er niet meer. In 
de afgelopen periode is er hard gewerkt 
om beide scholen te slopen en de 
grond klaar te maken voor nieuwbouw. 
Gepland zijn 24 appartementen en 8 
eengezinswoningen.
Beide scholen zijn voor vele generaties 
de opstap geweest naar hun toekomst. 
Zo zijn er ook aan mijn kant twee 
generaties op deze school geweest. 

Gaandeweg de tijd liep het aantal 
leerlingen terug, mede doordat de 
wijkbewoners voornamelijk oudere 
generaties waren, waar de geboorte 
achterwege bleef. Om beurten werden 
de scholen gesloten en de kinderen 
moesten dan maar gebruik maken van 
andere scholen in de wijk, hoewel deze 
geen openbaar onderwijs gaven, maar 
allen een godsdienstelijke richting 
hadden en nog hebben. 
Beide scholen dateerden uit de jaren 
1920 / 1930.

Tekst en foto’s: Johan van den Berg.

De bruisende agenda 
van Lijm & Cultuur 

Vanaf juni mogen we weer open! Onze lunchroom het Experiment zal 
vanaf 3 juni haar deuren weer openen. U kunt zowel binnen als buiten 
op het ruime terras aan de Schie lunchen, werken en/of borrelen. Wij 
mogen vanaf juni ook kleine bijeenkomsten tot 30 personen organiseren. 
Daarnaast is er de afgelopen maand op ons terrein hard gewerkt aan de 
grootste Tulpenpiramide ter wereld! 

Pop-up Pop in Delft bij Lijm & 
Cultuur!

Onder de naam POP’D vinden er in de 
maand september bij Lijm & Cultuur 
seated concerten plaats voor 100 
bezoekers. Eindelijk weer concerten 
in Delft! Stichting Pop Promotie Delft 
slaat de handen ineen met Lijm & 
Cultuur, STECK en Delfts Collectief. 
12 september The Kik, 19 september 
Ten Times a Million, 25 september 
De Kraaien en 3 oktober Monomyth. 

Delfts Collectief verzorgt de support 
acts. Op deze manier krijgen Delftse 
bands de kans om op te treden en op 
hetzelfde podium als de gevestigde 
namen van de hoofdacts.

Maak er een complete avond uit van 
en kom dineren bij Lijm & Cultuur 
in het Experiment. Wij hebben een 
zomermenu voor €25,- met voor-
, hoofd- en nagerecht. Bekijk het 
volledige menu en hoe je tickets kunt 
bestellen op www.lijmencultuur.nl.
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Word ook sponsor en vind uw (bedrijfs)naam volgende keer ook hiertussen !

Contact Nel Pelle - Plugge
030 - 6097317,

E-mail: nel.pelle@am.nl

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft

www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl

015 - 256 0589

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

Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Sponsoren van de wijkkrant

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

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

je bent van harte welkom !

JA! ER MAG VANAF 1 SEPTEMBER
WEER GESPEELD WORDEN!

Kijk voor nadere informatie op www.ttvdvc.nl of bel naar 06 53 69 34 92.

Tafeltennisvereniging DVC  -  al meer dan 60 jaar sport en speelplezier

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

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

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

DIE TWEE - SNACKS & LUNCH
Rotterdamseweg 96

T: 015 - 256 72 94
E: die_twee@hotmail.com

Openingstijden:
ma t/m vr 11.00 - 21.00

za 12.00 -19.30
zondags gesloten

De gezelligste en lekkerste locatie voor uw snacks en lunch

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

sinds  1885

vers & dichtbij

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

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

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

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

Woensdag Kibbelingdag 
1 pond voor € 6,50

Lekkers uit Zee
visdelicatessen

Nassaulaan 18a
Delft

(tegenover de COOP)

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

Schrijf dan naar tunoord@gmail.com

Crommelinplein 3-5, Delft
Tel: 015-2850230

AniCura Dierenkliniek Delft

Fysiotherapie Delft-Oost
Nassaulaan 177, 2628 GG Delft

Tel: 015-262095 

info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

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

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

Gezellig Geknipt breidt uit!!
De meiden van kapsalon Gezellig Geknipt aan de Professor Krausstraat 84 zitten niet 
stil; nu alle ‘Corona Coupes’ weer gezellig zijn opgeknapt, wordt er gewerkt aan een 
nieuwe ruimte binnen de salon. 

Hiermee wordt de salon uitgebreid met twee extra knipplaatsen. Daardoor ontstaat 
er meer ruimte om de 1,5 meter afstand aan te houden. Want uiteraard wordt er bij 
Gezellig Geknipt nog altijd gewerkt onder ‘het hygiëne protocol kappersbranche’.

Hygiëne was voor ons altijd al belangrijk, maar zeker in deze onzekere tijden 
schenken wij hier extra aandacht aan. Onze gezichtsschermen dragen wij om deze 
reden niet meer standaard 24/7.

Vooraf dienen klanten intake vragen te beantwoorden met betrekking tot de 
gezondheid. Wij vertrouwen erop dat onze klanten eerlijk zijn en absoluut niet 
in de salon komen wanneer zij klachten hebben. Ook wij zelf zullen ten alle tijde 
thuis blijven wanneer er klachten ontstaan. Uiteraard hebben wij wel mondkapjes 
beschikbaar en dragen wij ons gezichtsscherm gerust wanneer een klant dit wenst.”

Een afspraak maken 
bij de kapper is 
door de landelijke 
coronamaatregelen 
momenteel verplicht.

Bij Kapsalon Gezellig 
Geknipt kan dat 
eenvoudig online op
gezelliggeknipt.nl 

Maar natuurlijk ook, 
gewoon gezellig, 
telefonisch tijdens de 
brede openingstijden, 
het telefoonnummer 
is: 0152560589

Nassaulaan 6, 
2628 GH Delft
015-256 87 75

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

Meer werkplezier door
training en (team)coaching

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

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

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

Slijterij en 
Wijnhandel 
De Wijnstok

Yvette van Zon
Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍؍؍

015 - 380 76 50
Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

Ook voor:


