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Op het moment dat ik dit namens de redactie schrijf is de ceremonie 
van de sluiting van de Olympische Spelen aan de gang.  Ik zie het 
niet maar hoor het wel. Ik ben in opperbeste stemming, en de 
sluiting maakt het nu compleet, het is af. Heeft U ook zo genoten? 
Het is toch ongelofelijk wat er door Team NL gepresteerd is. Het is 
niet alleen het resultaat dat opvalt maar dikwijls ook het verhaal dat 
achter de sporter schuilgaat. Om de woorden te herhalen die tot mij 
komen: “Het was fenomenaal”.
Maar er zijn toch een aantal minder leuke zaken die ons allen nog 
bezig houden. Hoe is het met de corona? Op het moment dat u dit 
leest is er wat meer duidelijkheid. Is de besmetting steeds verder 
teruggelopen of hebben we doordat het onderwijs op de scholen 
en universiteiten weer een aantal weken  aan de gang is voor een 
negatieve spiraal gezorgd? Laten we hopen van niet.

In de afgelopen maanden is de bouw op diverse plekken in 
Delft geëindigd en op andere plekken van start gegaan. Het 

appartementencomplex voor studenten op de plek van de 
Pauwmolen is inmiddels nagenoeg klaar en te huur aangeboden.  Zal 
geen probleem zijn, er is nog een enorme behoefte aan betaalbare 
huurwoningen. De gemeente Delft kan hier niet genoeg aandacht 
aan besteden. De nieuwbouw in de Spoorzone draagt hier niet veel 
aan bij, mooi maar erg duur. Misschien langs de Schie-oevers? 

Beste lezers, wat wij als redactie 
u graag mee willen geven is: “Blijf 
positief en haal uw inspiratie uit 
het resultaat en verhaal van onze 
sporters bij de Olympische Spelen”.

Bij Sv Wippolder gaan we op de 
woensdagmiddag een uurtje (15:00 uur 
tot 16:00 uur) bewegen voor de oudere 
medemens opstarten. Omdat voor gezond 
ouder worden, beweging cruciaal is. Omdat 
Sv Wippolder een club wil zijn voor iedereen. 

Het uurtje wordt begeleid door Kees de 
Visser, een zeer ervaren Sv Wippolder 
trainer. Na de warming-up volgt een partijtje 
Wandelvoetbal.

Wandelvoetbal of walking football is een 
aangepaste vorm van voetbal gericht op 
60-plussers. Hierbij is bijvoorbeeld rennen 
niet toegestaan, zijn de teams kleiner en de 
wedstrijden korter. Plezier en verantwoord 
bewegen staat voorop. 

Na afloop wordt er in de kantine een gratis 
kopje thee geserveerd. Tevens is er een EHBO 
er aanwezig. 

Voetbalervaring is niet nodig, iedereen is 
welkom, man of vrouw, met een normale 
mobiliteit, passend bij de leeftijd 

De woensdagen 6, 13 en 20 oktober 2021  is 
een gratis instuif ter kennismaking 

Voor meer informatie neem contact op met 
Kees de Visser 06-24863616 

Interesse? Meld u aan via het bericht op de site van Sv Wippolder: www.svwippolder.nl 

Wandelvoetbal bij Sv Wippolder
(Walking Football)  Met plezier verantwoord bewegen voor 60+
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De nieuwe fiets- en voetgangerstun-
nel van station Delft Campus is vanaf 
21 juni open. De tunnel is een van de 
bouwstenen van de complete stati-
onsvernieuwing van Delft Campus en 
is het eerste onderdeel van het grote 
project Programma Hoogfrequent 
Spoorvervoer (PHS) Rijswijk-
Rotterdam dat opgeleverd wordt. 

Voor het eerst door de tunnel 
Regiodirecteur van ProRail Helga 
Cuijpers fietste samen met Marc Rosier 
(portefeuillehouder ov-ontwikkeling 
van Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag), Martina Huijsmans (wethou-
der Mobiliteit gemeente Delft) en 
Stephan Brandligt (gebiedswethouder 
Schieoevers en station Delft Campus) 
als eersten door de nieuwe tunnel. Ook 
studente Jessy van Eesteren van de TU 
Delft fietste mee. Studenten maken veel 
gebruik van dit station en daarom is ook 
Jessy erg blij met de komst van de tun-
nel: “Zo kunnen studenten makkelijker 
en sneller bij het station en hoeven we 
niet meer om te fietsen.” 

Mooie eerste stap  
Zo vindt Helga Cuijpers de tunnel een 
mooie eerste stap naar een compleet 
vernieuwd station Delft Campus. “De 
contouren van het eerste energieneutra-
le station in Nederland worden met de 
opening van deze onderdoorgang steeds 
zichtbaarder. Dit is ook het eerste grote 
project dat we opleveren door het harde 
werk van aannemer Strukton om meer 
treinen mogelijk te maken tussen Den 
Haag en Rotterdam. Daar zijn we trots 
op. Voor alle reizigers die straks gebruik 
gaan maken van deze treinen wordt het 
station met deze nieuwe onderdoorgang 
beter bereikbaar.” 

Verbinding in het stationsgebied 
De nieuwe tunnel is belangrijk voor de 
stad Delft. Het zorgt namelijk voor een 
makkelijke en een veilige verbinding 
tussen het stationsgebied, de campus 
van de Technische Universiteit Delft, 
het naastgelegen Schieoeversgebied en 
de wijken Tanthof en Voorhof. Zo onder-
streept Martina Huijsmans, wethouder 
Mobiliteit bij de gemeente Delft, nog-

maals het belang van de nieuwe tunnel 
voor de bereikbaarheid van het station: 
“Met de fiets- en voetgangersonderdoor-
gang verbeteren we de bereikbaarheid 
van station Delft Campus voor zuidelijk 
Delft. Een mooie stap in een duurzaam 
bereikbare stad voor fietsers en voet-
gangers. Door deze verbeterde bereik-
baarheid draagt de tunnel bij aan de mo-
biliteitstransitie zoals vastgesteld in het 
Mobiliteitsprogramma Delft 2040”.

Stephan Brandligt, gebiedswethouder 
Schieoevers bij de gemeente Delft, blikt 
daarnaast vooruit op een mooi stations-
gebied: “Vandaag vieren we een mijlpaal 
voor de verdere ontwikkelingen op en 
rondom station Delft Campus.

Het stationsgebied wordt een aantrek-
kelijke, levendige bestemming en ver-
blijfsplek. Voetgangers en fietsers bin-
nen Delft staan centraal en de wijken 
rond het stationsgebied worden met el-
kaar verbonden. Dit gebied is een mooie 
en essentiële aanvulling op de gehele 
gebiedsontwikkeling Schieoevers.

Snel ov in de regio 
Ook de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag is enthousiast en kijkt naar het 
belang van de tunnel voor snel open-
baar vervoer in de regio. Marc Rosier, 
portefeuillehouder ov-ontwikkeling 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag: 
“Deze tunnel verbindt wonen, werken 
en studeren. Het maakt deel uit van 
een bredere ambitie waar snel ov tussen 
Leiden en Dordrecht de ruggengraat van 
is. De universiteiten van Leiden, Delft 
en Rotterdam worden daardoor beter 
verbonden.

We gaan ook bedrijven en woningen 
bouwen langs deze lijn. En die sluiten 
straks aan op goede en snelle metro- 
bus- en tramverbindingen in de hele me-
tropoolregio. Zo versterken we elkaar in 
Zuid-Holland.”

Het eerste energieneutrale station 
Eind 2019 ging de bouw van de onder-
doorgang van start. De kern van de 
constructie is een nieuw spoordek dat 
het dak van de onderdoorgang werd. Op 
youtube zie je op de video: “Timelapse 
PHS Rijswijk-Rotterdam: inschuiven dak 
onderdoorgang Delft Campus” hoe die 
op zijn plek werd geschoven.

Eind 2021 is de hele stationsvernieu-
wing klaar en is Delft Campus het eer-
ste energieneutrale treinstation van 
Nederland. Onder meer de liften, de led-
verlichting en de kaartautomaten op het 
station werken dan op energie van het 
innovatieve dak dat volledig uit zonne-
panelen zal bestaan.  

PHS Rijswijk-Rotterdam 
De stationsvernieuwing van Delft 
Campus maakt deel uit van PHS Rijswijk 
– Rotterdam. Met dit programma past 
ProRail het spoor zodanig aan dat op 
dit traject per richting acht intercity’s 
en zes sprinters kunnen rijden. Zo hoef 
je als reiziger niet meer op de klok te 
kijken, de volgende trein komt binnen 
een paar minuten voorrijden. We voe-
ren PHS Rijswijk - Rotterdam uit samen 
met vervoerders en in opdracht van 
het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat.

Makkelijk onder station Delft Campus doorfietsen en lopen

De gemeente stopte per 1 januari 2021 
met het aanbieden van hondenuitlaats-
troken. De kosten van het opruimen er-
van waren onevenredig hoog.
Op hondenuitlaatstroken, stroken van 
gras, mochten hondenbezitters hun 
huisdier hun behoefte laten doen zon-
der dat ze verplicht waren het op te 
ruimen. Vanwege de hygiëne werd de 
hondenpoep wekelijks opgeruimd en 
afgevoerd. Dit kostte zo’n € 150.000 per 
jaar.
In Delft betalen hondenbezitters geen 
hondenbelasting. Bij het afschaffen van 
de hondenbelasting is, als tegenpresta-
tie, aan hondenbezitters gevraagd zelf 

de poep van hun hond op te ruimen. In 
de praktijk werkt dit goed en zijn veel 
mensen bereid dit wat minder aangena-
me klusje voor lief te nemen. Ook zijn, 
tegelijkertijd met het afschaffen van de 
belasting, hondenrenvelden en uitlaats-
troken aangelegd, als verdere tegemoet-
koming aan hondenbezitters.

Te duur
De kosten van de uitlaatstroken zijn de 
afgelopen jaren echter zo hoog gewor-
den dat de gemeente dit niet langer in 
verhouding vindt staan. De opruim-
plicht geldt nu ook op de voormalige 
uitlaatstroken.

Honden uitlaatstroken
Op donderdag 15 juli hebben wij de aftrap gedaan van een nieuwe 
wandelactiviteit in de Wippolder. Iedere donderdag wandelen wij van 14:00 
tot 15:00 uur onder leiding van een buurtsportcoach in en rondom Wippolder. 
Het is een gezellige en laagdrempelige activiteit waarin we in een rustig tempo 
wandelen. Na de activiteit sluiten we af met een kop koffie in de Wipmolen, dit is 
tevens ons start- en eindpunt. Het adres is Professor Krausstraat 71B. 

 
Lijkt het jou leuk om mee te 
doen? Schrijf je dan snel in door 
buurtsportcoach Mitchell te 
contacten, hij is te bereiken op 
het nummer 06 14 48 96 22 of 
per mail via m.vanhuissteden@
haaglandenbeweegt.nl

Wandelen Wippolder
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Update financiële stand en
begroting 2021

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

In de proefperiode van een jaar - 2020 - hadden wij het voordeel dat  
de krant is betaald door de gezamenlijke ondernemersvereniging  
Vrijenban & Wippolder. Deze proef is  in 2021 met één jaar verlengd.

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

Uiteraard is de financiële administratie voor inzage beschikbaar. 
-Op afspraak.- 
  
Onze dank aan de sponsoren en u voor uw bijdrage in de afgelopen maanden
waardoor wij nu financieel gezien sterk staan voor het jaar 2022.

De redactie.

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

Beste buren van Schoemaker Plantage,

We informeren je graag over de actuali-
teit in Schoemaker Plantage.

Schoemakerloods
De Schoemakerloods gaat plaats ma-
ken voor de huizen van Grasbuurt en de 
uitbreiding van het park. De komende 
weken verhuizen de tijdelijke gebruikers 
uit de Schoemakerloods en zal ook het 
informatiecentrum van de loods leeg 
worden geruimd.
Vanaf medio oktober starten de sloop-
werkzaamheden van de loods.

Portiersloge
De Portiersloge, bij de entree van de 
wijk, heeft de afgelopen periode een 
opfrisbeurt gekregen. Medio septem-
ber verplaatsen we de maquette van 

Schoemaker Plantage naar de portier-
sloge. Hier wordt de maquette voor het 
raam geplaatst zodat deze voor iedereen 
te bekijken is. Zodra de werkzaamheden 
zijn afgerond zijn hier, op afspraak, ge-
interesseerden in Schoemaker Plantage 
van harte welkom.

Klinkerbuurt - entreegebied
De bouw van de 36 appartementen van 
Vidomes is begin september voltooid. 
De eerste bewoners hebben inmiddels de 
sleutel ontvangen van hun gloednieuwe 
woning.

Update 72 appartementen
In overleg met de gemeente Delft heb-
ben we de gewenste veranderingen in 
het ontwerp uitgewerkt en na goedkeu-
ring door gemeente en Welstand treffen 
we de voorbereidingen voor de aanvraag 
van de omgevingsvergunning.

Grasbuurt 1
Begin september is de verkoop gestart 
van de woningen in Grasbuurt 1.
Grasbuurt 1 ligt aan noordoostkant van 
Schoemaker Plantage. In Grasbuurt 1 
komen 73 woningen in 5 verschillende 
types. Het betreft vrijstaande wonin-
gen, twee-onder-een-kapwoningen met 

of zonder aangebouwde garage, 
extra brede gezinswoningen aan 
de statige laan of royale rijwo-
ningen met uitzicht op de ooste-
lijke waterplas. De woningen lig-
gen aan één van de uitlopers van 
het park, als het ware ‘met hun 
voeten’ in het groen.

Meer informatie is te vinden op 
de website www.schoemaker-
plantage.nl Mocht je naar aanlei-
ding van deze berichtgeving nog 
vragen hebben? Stuur een mail 
naar psp@am.nl.

Met vriendelijke groet,
Het SchoemakerTeAM

Nieuws van Schoemaker Plantage

Verkeersbord en bestrating

Voorziene kosten Bezit

Bankstand op 01-09-2021 € 7.203,54

Betalingen toegezegd ondernemersver. € 4.880,00

Toezeggingen door sponsoren € 0,00

Te verwachten bankkosten: in 2021 € 50,00

Drukken krant + vormgeving € 4.880,00

Bezorgkosten 4 edities * € 200,00

Verwachte stand op 31-12- 2021 € 5.130,00 € 12.083,54

Verwacht voordelig saldo 2021 € 6.953,54

Schoemakerstraat
Op bijgaande foto ziet u een verkeers-
bord geplaatst. Het is volgens de regels 
zo dat een verkeersbord aan de rechter-
zijde van de rijbaan geplaatst dient te 
worden. 
Het ziet ernaar uit dat het lastig is om 
met deze vervoersmiddelen gebruik te 
gaan maken van deze smalle strook in 
het gras en grind. 
Daarbij komt nog eens dat de gemeen-
te Delft in haar mobiliteitsprogramma 
aangeeft de voetganger op de eerste 
plaats te zetten.
Als je naar deze foto kijkt, dan is die 
keuze ver te zoeken. In eerdere wijk-
kranten is al aandacht besteed aan het

feit dat de voetganger over een  groot 
deel van de Schoemakerstraat deels door 
sintels, gras en blubber moet lopen. In 
de toen geplaatste artikelen met foto’s 
is al om een verbetering gevraagd, maar 
tot heden hebben wij geen actie gezien.
De wijkkrant komt ook bij de verant-
woordelijke ambtenaren van de ge-
meente Delft. Het zou toch wel netjes 
zijn om van hun kant een reactie te 
mogen ontvangen. Een reactie kan wor-
den gestuurd naar ons mailadres wijk-
krantwippolder@gmail.com.
Wij zijn benieuwd. 

Foto en tekst: Johan van den Berg.
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Ik hoop dat u allen met veel plezier 
dit verhaal uit mijn vroege jeugd in de 
Wippolder zou willen lezen. 

Drie keer in de week werd er een grote 
teil met warm water in de keuken gezet 
en mocht je een van je zusjes uitzoeken 
met wie je in “het bad” wilde. Je 
gebruikte natuurlijk allemaal dezelfde 
handdoek! Wat zal er gespetterd, 
geruzied en geknoeid zijn. ARME 
MOEDERS!! 
De oudste kinderen mochten zich toen 
boven wassen en aankleden, nog even 
naar beneden om gedag te zeggen.
De volgende ochtend niet lekker 
ontbijten, maar je moeder maakte voor 
al haar lagere schoolkinderen een pakje 
brood en deed ook een fles thee mee in je 
tas. Plastiek tassen waren er toen niet en 
in wat voor tas je brood ging weet ik niet 
meer. 
Je ging naar de kerk en na de kerk naar 
school, waar je dan pas je brood ging 
eten, want je was immers nuchter van 

huis gegaan. Dat eten op school heb ik 
altijd gezellig gevonden, ofschoon er niet 
zoveel op je brood zat denk ik, want de 
oorlog was maar net voorbij. 
De zondag was wel een hele andere dag. 
Eerst met het gezin nuchter naar de kerk 
en op het schoolplein zagen we dan vele 
paarden met koetsen staan. De boeren 
van de Rotterdamseweg kwamen niet 
met auto of fiets, maar met paarden 
en koetsen naar de kerk. Omdat ik op 
de Julianalaan woonde zagen wij die 
koetsen vanaf de Rotterdamseweg altijd 
voorbij ons huis gaan.  Zo bijzonder als ik 
er nu aan terug denk. Na de kerk gingen 
we met zijn allen aan tafel en we kregen 
dan altijd  een eitje van eigen kippen. 
Naar dat ei verlangde ik de hele week, 
vooral als je de eieren uit het kippenhok 
had mogen halen. De zondagse ontbijten 
zal ik nooit vergeten. Vader en Moeder 
in hun zondagse kleding, het mooie 
servies en na het bidden mochten wij 
om de beurt iets over de week vertellen. 

Ik geloof dat de zondagen echt heel fijn 
waren. En als je jarig was zongen al je 
broers en zussen lang zal ze (hij) leven 
en ook was er dan altijd de brief van 
heeroom Jan uit Brazilië. Als je eerder 
jarig was geweest had mijn moeder de 
verjaardagsbrief bewaard tot de zondag. 
De brief werd altijd door mijn vader 
voorgelezen. Deze Heeroom kwam eens 
in de vijf jaar met de boot naar Holland 
en aan de kade stonden rijen neefjes en 
nichtjes hem op te wachten. Hij sliep 
dan bij ons thuis en wij kinderen stopten 
dan allerlei gekke dingen in zijn bed. ’s 
Morgens gingen wij dan gearmd met 
Heeroom Jan, een franciscaan in pij, 
lopend naar de Sacramentskerk, waar hij 
de dienst deed. Wij kinderen waren  trots 
als een pauw dat hij onze oom was.  
De vrijgezelle zus van mijn moeder at 
zondags altijd mee. Mijn zusje Jetty en 
ik liepen zondags na het ontbijt naar de 
Oostsingel, waar tante woonde, liepen 
met haar terug naar de Julianalaan, 

Het verhaal van mijn jeugd
in de Wippolder vanaf 1940

Deel 3 (slot)

Woensdag 14 juli was de kleedjesmarkt 
van Delft voor Elkaar. Samen met 
deelnemers van VTV hebben wij 
pannenkoeken gebakken en uitgedeeld 
aan de bewoners van de wijk Wippolder.

De zon liet zich niet zien, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Het was een 
geslaagde middag met veel gezelligheid 
en heerlijke pannenkoeken. Er zijn maar 
liefst 100 pannenkoeken gegeten!

Het was leuk om samen met de 
deelnemers van VTV iets terug te doen 
voor de wijk. 

Tonnie, Miranda, Mijntje, Jan en John 
onwijs bedankt voor jullie hulp!
 VTV Delft

Met vriendelijke groet,
Ivy Kahlmann 
Beweegcoach en consulent 
06 10661071 
Werkdagen: ma, wo, do

VTV regio Delft e.o. 
Prof. Krausstraat 71b, 2628JR Delft 
T: 015 2618648 E: vtvdelft@vtvzhn.nl 
www.wijzijnvtv.nl/beweegcoach

VTV bakt pannenkoeken voor de buurt!

 Dankzij een trouwe lezer van de wijkkrant kwamen wij in het bezit van oude 
krantenartikelen met daarbij o.a. de bijgevoegde advertenties.
Het is mogelijk in de jaren 1920/30 geweest toen er in de plaatselijke krant al een 
speciale rubriek was voor de Wippolder. Zoals u kunt lezen heette deze rubriek “De 
Wippoldertjes”. 

Misschien zijn er lezers onder u die dit nog hebben meegemaakt: deze advertenties 
tegen prijzen waar je verbaasd van staat. Voor ƒ 0,20 (20 cent) mocht je 15 woorden 
gebruiken en voor elk woord meer betaalde je ƒ 0,02 (2 cent).
Ook bij het verhuren en ruilen van woningen zie je prijzen welke je doen verbazen in 
ongeloof. Voor een benedenwoning werd een huur gevraagd die niet het bedrag van 
ƒ 5,00 per week te boven ging.
Er staat één advertentie die mijzelf bekend voorkomt, het is een zaak die ik zelf vaak 
heb bezocht om e.e.a. te kopen, namelijk P. v.d. Helm in de Simonsstraat. 

Tekst: Johan van den Berg.

Oude krantenartikelenMeester Piet Roggeveen werkt 
40 jaar
op de Prins 
Mauritsschool in 
Delft
Daar zijn we dankbaar voor!
Wij hopen dit samen met hem te vieren op DV 15 
oktober 2021.
Piet kan enorm genieten van ontmoetingen en 
gesprekken.

Vanwege de covid-19 maatregelen kunnen we 
helaas lang niet iedereen ontvangen in ons 
schoolgebouw. Vandaar deze oproep:
Was Piet uw / jouw oud- collega? Heb je als kind bij hem in de klas gezeten? Feliciteer 
hem, of deel een leuke anekdote / herinnering!
Film jezelf met je mobiel (of vraag iemand dit te doen) terwijl je een boodschap voor 
Piet inspreekt. Hou het maximaal 2 minuten. Hou het mobiel horizontaal.
Stuur de opname als bijlage, of via wetransfer, naar directie@prinsmauritsschool.nl.
Geef het bestand uw/jouw naam en evt jaartal/leerjaar. Doe dit voor 9 oktober as!
Wij plakken alles aan elkaar en zorgen dat Piet het ontvangt.
Namens de feestcommissie hartelijk dank!



wijkkrantwippolder@gmail.comPagina 5

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

Nieuwsbrief 
Belangenvereniging TU Noord 

maar onderweg kregen we bij Beaarts 
dan altijd een ijsje en ik denk dat we 
die lange wandeling daar alleen al voor 
deden. Onbegrijpelijk toch?
Sinterklaas en Kerstmis waren in ons 
gezin grote feesten. Ik denk dat dat 
“groots “gevierd werd, omdat we met 
zovelen waren; de cadeautjes in je 
schoen waren klein en de cadeautjes 
op je tafeltje met sinterklaasavond zelf 
waren of zelfgebreide handschoentjes, 
een mandarijntje, soms een muts voor je 
pop, een suikerbeest, maar altijd kwam 
dan je eerste poeziealbum, waar een 
gedichtje van Sinterklaas in stond. 
Later werden dat surprise avonden, 
waar weken aan gewerkt was. De 
spanning en drukte eromheen hing dan 
in huis. Die spanning met alle broers en 
zussen kan  ik nog voelen. 
Na de sinterklaas avond kwam al gauw 
Het Kerstfeest. De adventskrans werd 
opgehangen en de kerststal kreeg, zoals 
ieder jaar, een mooie plek. Alle beeldjes 

werden heel voorzichtig uitgepakt en 
om de beurt mocht je dan een beeldje 
neerzetten. De eerste kaars van de krans 
werd aangestoken en ook dat was weer 
een hele plechtigheid.  Wij kinderen 
boften wel dat we een vader hadden die 
goed kon vertellen en daardoor was het 
voor ons niet saai, maar wel gezellig en 
vrolijk.
Als laatste wil ik nog even iets 
vertellen over kabouter en gids zijn, de 
padvinderij. Toen je acht jaar was mocht 
je naar de kabouters. We kwamen bij 
elkaar dan op de zolder van een of ander 
oud gebouw en deden daar dan allerlei 
spellen, speurtochten enz. Na een aantal 
weken werd je geïnstalleerd, mocht je 
een uniform aan en hoorde je er echt bij.  
Eens per jaar gingen we dan op kamp. 
We werden gebracht door vaders met 
een auto en we sliepen dan op de zolder 
van een boerderij. Dat slapen deed je op 
een strobed en de avonden waren super 
gezellig, zeker als er een paar ondeugden 

bij waren. Er waren ook avonden dat 
we een  kampvuur maakten en dan 
zelfgemaakt stokbrood aten. 
Na een week kamperen gingen niet 
alleen de kabouters, maar ook de leiding 
kapot naar huis. 
Alles wat ik op deze school in de 
Wippolder heb mee heb mogen 

maken is zo fijn geweest dat ik dankbaar 
mag zijn dat deze Geertruid van 
Oostenschool in de Wippolder mij een 
stuk  gevormd heeft voor mijn verdere 
leven.

Ank Vlek Brouwer

Normaal gesproken?

Het is u vast al opgevallen. Er stromen 
weer studenten door de wijk en dat is 
maar goed ook. 

Sinds de eerste lock down in 2020, 
waren er bijna geen studenten en 
medewerkers meer op de campus. Een 
flink aantal (buitenlandse) studenten 
was terug naar huis of volgde colleges 
vanaf de studentenkamer. 

Dat gaf lege fietsroutes door de wijk, 
spelende kinderen op straat en de 
parkeerterreinen van de TU die 
vooral waren gevuld met auto’s van 
bewoners die het nieuwe parkeerregime 
ontvluchtten. Ondanks dat het ook wel 
fijn was, is het niet normaal.

De bijeenkomsten met de gemeente, 
projectontwikkelaars, DUWO, TU 
en bedrijven waren online. Dat had 
ook best wel voordelen en werkte 
soms ook best goed, zoals bij de zoom 
bijeenkomst voor Gele Scheikunde.

Bij een zoom of teams bijeenkomst kan 
je immers makkelijk informatie zenden. 
De deelnemer heeft goede video, 
heldere audio en je kan als toehoorder 
zelfs ongegeneerd tegelijk wat anders 
doen, later aanhaken of eerder afhaken. 
Maar toch mist er iets: persoonlijk 
contact.

De belangenvereniging TU Noord 
houdt al jaren de vinger aan de pols 
als het gaat om ontwikkelingen in de 
Wippolder en aangrenzende gebieden. 
Dat betekent inwinnen, informeren, 
interpreteren en interveniëren. Maar 
het betekent ook interactie. En dat 
laatste missen we. Want als je na een 
vergadering met ambtenaren of politici 
spreekt, dan deel je op een heel andere 
wijze informatie. Door interactie, 
vragen, formeel en informeel. En je 
krijgt misschien ook meer begrip omdat 
de zaken in tweespraak toegelicht 
kunnen worden. 

Nu wij uit de lockdown komen en 
een deel van het oude normaal weer 
oppakken, doe ik een oproep aan de 
gemeente, politiek, ontwikkelaars en 
andere stakeholders. Kom achter je 
scherm vandaag en zoek ons op. Haal 
informatie op uit de buurt en doe er 
je voordeel mee. Met het oog op de 
ontwikkeling van Gele Scheikunde, 
de complexe verkeersstromen of 
vernieuwde milieueffectrapportage 
van Schieoevers. En met ook nog de 
verkiezingen van 16 maart in zicht, is 
wat mij betreft fysieke interactie weer 
het nieuwe normaal. 

Erik van Hunnik, voorzitter
www.tunoord.nl

 Seniorweb Leercentrum Delft helpt bij al 
uw digitale vragen.
Wilt u meer kunnen doen met uw 
smartphone, iPhone, tablet, iPad, laptop 
of computer? Komt u er niet uit? Heeft u 
vragen? U bent welkom! Ook in deze nog 
altijd lastige coronatijd. 

Door het coronavirus zijn we aan huis 
gebonden. Onze korte cursussen en 
workshops zijn stilgevallen. Elkaar 
ontmoeten op het spreekuur in 
DOK, de centrale bibliotheek of in 
activiteitencentrum de Wipmolen 
kan nog niet. We hopen dat het na de 
zomerperiode in september weer kan. 

Tot die tijd zijn we telefonisch en digitaal 
voor u bereikbaar! Contact hebben is 
op deze manier veilig. Hulp nodig? 
Meld het ons door een e-mail te sturen 
of door even te bellen. Doet één van 
uw apparaten niet wat u wil, schort er 
iets aan? Ook daarvoor kunt u bij ons 
aankloppen.   

Samen met u lossen we al die lastige 
dingen op en we leggen het uit. Of u nu 
een beginner bent of al bekend met de 
digitale wereld om ons heen. Voor hulp 
of ondersteuning hoeft U geen lid te zijn 
van SeniorWeb. Iedereen is welkom.

Regelmatig geven we een Nieuwsbrief 
uit waarin één onderwerp centraal staat. 

In voorbereiding is een Nieuwsbrief 
over Podcast. Meer en meer hoor je op 
de radio en lees je op de televisie het 
bericht dat wanneer je meer over het 
zojuist beluisterde (radio) of geziene (tv) 
overwerp wil weten, je naar de Podcast 
moet gaan. Maar wat is Podcast en hoe 
kom je daar? Antwoord daarop leest u in 
de komende Nieuwsbrief.

Wilt u geheel vrijblijvend ook de 
Nieuwsbrieven ontvangen? Laat het ons 
weten?

De digitale wereld om ons heen wordt 
meer en meer vanzelfsprekend en gaat 
tot de dagelijkse activiteiten behoren.  
Bent u erin thuis? Lijkt het u wel wat om 
mensen met de digitale vragen te helpen? 
U bent welkom in ons team. We willen 
graag  kennismaken en met u bekijken bij 
welke activiteit u ondersteunend ingezet 
kunt worden.    

We zijn telefonisch te bereiken op 06 519 
193 03 en via e-mail seniorweb.delft@
gmail.com

We kijken uit naar het moment waarop 
we u weer op een spreekuur of bij een 
cursus/workshop kunnen ontmoeten. 

Annelies Y. Groeneveld, coördinator
Delft, augustus 2021

Seniorweb 
Leercentrum 
Delft helpt bij 
computervragen
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Tekst en foto's: Johan van den Berg

Schoemakerplantage hoek Van 
Embdenstraat en
De Booijstraat
Foto A laat u de vorderingen zien 
van het-nul-op-de-meter-gebouw: 
een appartementencomplex met 36 
huur-appartementen. De verhuur 
gebeurt in samenwerking met de 
woningbouwcoöperatie Vidomes. 
Beoogde huurders zijn senioren 
en/of mensen die slecht ter been 
zijn. Huren kan via de website van 
Woonnet Haaglanden. Zoals u ziet is 
de bouw al zo ver gevorderd dat dit 
jaar de eerste bewoners de sleutel van 
hun woning kunnen ontvangen. 
Foto B en C laten u zien: de 
bouwgrond waar fase 1 van de 
Grasbuurt gepland is.
Inschrijven was mogelijk t/m 
15 september jl. Het betreft 73 
vrijstaande huizen en villa’s met 
prijzen vanaf € 499.550,00 t/m 
€ 902.200,00.

Foto D laat u zien dat er helaas in 
deze nieuwbouw een flinke brand 
is geweest op 14 augustus jl. in de 

I J

G H

K

O

P

N

Wissingstraat 15. Het betrof een 
brand ontstaan aan  of nabij de 
zonnepanelen. Volgens de met groot 
materieel aanwezige brandweer was 
het een middelbrand. Het zal je maar 
treffen in je nieuwe woning en dan 
komt de vraag: Hoe moet het verder? 
Maar ook is een vraag: Lopen alle 
huizen in deze buurt het zelfde 
risico? 

Van Maurik Broekmanweg (TU 
wijk)
Foto E laat u de vorderingen zien van 
de bouw van het onderwijsgebouw 
“Echo”. Het complex omvat 8.300 
m2 vloeroppervlak, inclusief 
uitbreiding voor Wiskunde en 
Informatica. In totaal komen er 
1700 onderwijsplekken (waarvan 
360 studiewerkplekken), zeven 
onderwijszalen en horeca. De datum 
van oplevering zal  begin 2022 zijn.

Molengraafsingel (Technopolis)
Foto F toont u de vorderingen van 
de nieuwbouw NEXT, de uitbreiding 
van Yes. Beide zullen op hetzelfde 
terrein staan.

Heertjeslaan hoek Thijsseweg 
(Technopolis) 
Foto G en H laten u zien: de 
werkzaamheden voor de nieuwbouw 
van leerwerkbedrijf en sociaal 
cateraar “Firma van Buiten” welke 
nu nog, sinds ongeveer 10 jaar, 
gevestigd is aan de Jacoba van 
Beierenlaan, grenzend aan de daar 
aanwezige studentenwoningen. 

Hoek Rotterdamseweg met de Cornelis Drebbelweg
Op foto I en J ziet u de vorderingen aan de nieuwe te bouwen parkeergarage 
van de TU, welke plaats gaat bieden aan 450 auto’s. Op termijn komt er nog 
een uitbreiding van nog eens 150 plaatsen. Daarmee zal er in totaal een 
duizendtal aan plaatsen zijn in de parkeergarages in de TU wijk.  

Bouwlocaties Nieuw Delft 
tussen de Engelsestraat en de 
Abtswoudseweg
De foto’s K en L laten u zien: de 
bouwvorderingen in een deel van 
Nieuw Delft.
Op de foto’s M en N ziet u de 
bouwterreinen die ook al deels in 
ontwikkeling zijn genomen. 

Jan de Oudeweg  - Pauwmolen
Foto O toont u de hoogbouw van 
het bouwproject ‘Campus 015 
Pauwmolen’ met 285 appartementen 
en bedrijfsruimten, met een 
ondergrondse parkeergelegenheid. Er 
is nog genoeg te doen om alles klaar 
te hebben, maar de eerste bewoners 
hebben al hun intrek genomen.
Op foto P ziet u de voorzijde van het 
complex, met de entree. Ook hier 
valt nog genoeg aan te doen eer het 
klaar is.

Prof. Krausstraat kruisend met 
de Prof. Evertslaan en de Prof. 
Telderslaan
Foto Q en R tonen u het resultaat 
na een langdurige aanpassing van 
riolering, bestrating en herinrichting 
van de straten Prof. Hogewerfflaan, 
Prof. Evertslaan en deels de Prof. 
Krausstraat.

Hoek Kloosterkade en de 
Keurenaerstraat 
De foto’s S, T, U en V laten u 
de vorderingen zien van de te 
bouwen 24 appartementen 

en 8 eengezinswoningen. De 
appartementen zijn bestemd 
voor personen die door Stichting 
Perspectief  aan woonruimte 
geholpen worden. De 8 

eengezinswoningen komen in 
de vrije sector als huurwoning. 
Begin van 2022 is de planning om 
de woningen in gebruik te gaan 
nemen. 
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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 Delfts 
Blauw’ heeft in de zomervakantie dagelijks 
kinderen opgevangen. 

Het afgelopen schooljaar is sponsorgeld 
verzameld om het achterplein een 
opknapbeurt te geven. Diverse ouders hebben 
bovendien na de lock-down het teveel betaalde 
overblijfgeld gedoneerd aan het achterplein. 
Tezamen met een gift van het voormalige 
bestuur van de Kleine Prins (peuterspeelzaal) 
is dat een mooi bedrag geworden. In de periode 
voor de zomervakantie is een werkgroep (met 
ouders en leerkrachten) actief geweest om 
een plan te maken voor het achterplein. In de 
zomervakantie is een eerste stap gezet door 
drie bomen te plaatsen evenals een klimrek en 
een evenwichts/wiebelbank. Na de vakantie 
zijn de speeltoestellen (uiteraard) direct 
met veel plezier in gebruik genomen door de 
kinderen.

Leesraad:
Vorig schooljaar hadden we twee leesraden 
met kinderen die graag (veel) boeken wilden 
lezen. De leesraad middenbouw bestond 
uit 6 kinderen. Ze hebben vorig schooljaar 
vele boeken gelezen en uiteindelijk hun 
stem uitgebracht op een boek geschreven 
door Bert Wiersma. ‘Het adembenemende 
afscheidscadeau van Arie Smith’ is de 
duidelijke winnaar geworden. De leesraad 
bovenbouw bestond uit 5 kinderen. Het boek 
dat zij de meeste punten gaven was: ‘Op zoek 
naar een schuilplaats’ door Janwillem Blijdorp.
De kinderen vonden het erg leuk om in de 
leesraad te zitten, ook al moesten ze als 

jury ook boeken lezen die ze minder leuk 
vonden. Ondanks de corona is het de kinderen 
gelukt door te blijven lezen en dat is een hele 
prestatie!

Afscheid leerlingen groep 8:
Eind juli hebben we op een bijzondere manier 
afscheid genomen van de leerlingen van groep 
8. Dit jaar mocht iedere groep in theater 
de Veste op het grote podium de musical 
opvoeren. Het was een feestelijke avond in het 
theater met een prachtige musical. Ouders 
zaten in groepjes op afstand van elkaar in 
de grote theaterzaal en konden zo genieten 
van de voorstelling. Voor de kinderen heel 
bijzonder om op zo’n groot podium de musical 
te mogen spelen. De dag erna trakteerden de 
groep 8-ers alle leerlingen en leerkrachten op 
een ijsje. Vanwege het weer stond de ijskraam 
binnen in de hal van de school maar het ijs 
smaakte er niet minder om! Aan het eind van 
de ochtend mochten de leerlingen van groep 8 
om de beurt op de driewielers van de kleuters 
het hek op het voorplein uit fietsen en kwam 
een einde aan hun basisschoolperiode.

Woensdag 7 juli was voor veel kinderen een 
spannende dag: op die ochtend konden ze 
kennismaken met hun nieuwe juf of meester 
waar ze na de zomervakantie bij in de klas 
zouden komen. In groep 1 allemaal nieuwe 
kleine kleuters die nog wat onwennig om zich 
heen keken. Ook in andere groepen mochten 
we nieuwe kinderen verwelkomen van andere 
scholen en door verhuizingen. Zo heeft 
iedereen voor de vakantie alvast even kennis 
kunnen maken met de nieuwe leerkracht die 
ze na de zomervakantie zouden gaan krijgen.

Doekoe-scholenactie:
De Doekoe-scholenactie bij de COOP leverde 
een mooi bedrag van € 167,- op dat we hebben 
kunnen besteden aan sport- en spelmateriaal 
voor de kinderen. Heel hartelijk dank aan de 
trouwe spaarders en de COOP!

Nieuws van de
Prins Mauritsschool

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

Het nieuwe schooljaar 2021-2022 

is van start gegaan. Heeft u een 

kind dat binnenkort naar de 

basisschool gaat? 

Maak dan een afspraak voor een rondleiding 

en een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 

gepaste afstand (tel. 015-2568251 of directie@

prinsmauritsschool.nl). Ook wanneer uw kind 

twee of drie jaar is en u bent aan het nadenken 

over een basisschool, bent u van harte welkom. 

Bel gerust voor meer informatie.

Speelgoedbank in 

Buurthuis Wippolder
Per 1 oktober willen wij een Speelgoedbank 
starten in Buurthuis Wippolder aan de Prof 
Krausstraat 50.

Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die de 
kinderen helpen met het uitzoeken van 
speelgoed op woensdagmiddag van 15-17 
uur.
De speelgoedbank Wippolder is nieuw 
initiatief van www.SpeelgoedbankDelft.nl
Reacties sturen naar info@
speelgoedbankdelft.nl of bellen met Hans 
Nieuwpoort 06 53 491 095

Wat een aanfluiting
Abtswoudseweg
Al geruime tijd zijn deze nieuwbouwwonin-
gen bewoond. Zoals u ziet is er helemaal 
niets aan de voortuinen gedaan. Dat is toch 
een aanfluiting om zo je woning te tonen 
aan de buitenwereld? Schaam je daarvoor 
of neem een appartement, dan heb je geen 
tuin. 

Foto en Tekst: Johan van den Berg.

Wat een heldinnen
In de Schie nabij de Abtswoudsebrug waren 
deze twee dames al zwemmend de passe-
rende plezierbootjes aan het uitzwaaien. 
Het weer was niet al te warm, maar zij 
hadden blijkbaar daar geen last van.
Ben je geïnteresseerd in deze foto, stuur 
ons dan een mail, naar wijkkrantwippol-
der@gmail.com, dan kan je de foto digitaal 
of afgedrukt van ons ontvangen.

Foto en tekst: Johan van den Berg.

Een nieuw schooljaar: het is fijn dat alle kinderen weer dagelijks op school kunnen komen. 
Ouders en ander bezoek kunnen nog niet zomaar binnen komen maar zijn op afspraak 
natuurlijk welkom. De ouders mogen hun kinderen bij het hek afzetten en alleen de ouders 
van de kinderen van de groepen 1 en 2 mogen het schoolplein op om hun kind bij de speelzaal 
bij de juf af te leveren. In de school houden de volwassenen onderling afstand maar draait alles 
gelukkig weer volop. 
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 evenals een leuk filmpje dat onlangs is gemaakt.
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Wie ben je?
Patrick Vogelaar

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben schoolleider 

Welke onderneming heb je of geef je 
leiding aan?
De Prins Mauritsschool in Delft

Ben je met een specifieke reden be-
gonnen met (ondernemen) binnen 
dit vakgebied? 
Ik heb al sinds jonge leeftijd een pas-
sie voor het basisonderwijs. Je hebt de 
mogelijkheid om het verschil te ma-
ken in het leven van jonge mensen in 
de groei van hun leven. Om een basis 
te leggen waar kinderen verder op 
kunnen bouwen in hun leven, als ze 
hun plek innemen in de maatschappij.

Waarom heb jij je in deze wijk geves-
tigd? 
De Prins Mauritsschool spreekt me 
aan vanwege de visie en identiteit. Elk 
kind is een uniek en waardevol schep-
sel van God, bijzonder, met eigen kwa-
liteiten, gaven en talenten. 

Is er een vestigingsverhaal dat je zou 
kunnen vertellen?
Het schoolgebouw staat hier al sinds 
1927. Er komen hier kinderen op 
school van wie de ouders, en soms ook 
opa of oma, hier op school gezeten 
hebben. 

Merk je dat je midden in een wijk 
zit? Zo ja, waar merk je dat aan?
Door de jaren heen bouw je naams-
bekendheid op in de wijk. De mensen 
die dichtbij de school wonen kennen 
inmiddels mijn gezicht als ik langsloop. 
Soms maken we weleens een praatje.
De band met de buren is goed. Belang-
rijk, want soms belandt er wel eens een 
voetbal vanaf het plein in een tuin. We 
zijn blij met de positieve betrokkenheid 
van omwonenden rond de school. Toen 
onlangs het mechaniek van de klokken-
toren kapot was, kreeg de school di-
verse mails dat het klokkenspel gemist 
werd!

Doe je veel met of voor de wijk?
Een poos geleden organiseerden we 
een sponsoractie om ons schoolplein 
te vergroenen en op te knappen. Daar 
deden diverse ondernemers uit de 

wijk aan mee. Verder is het schoolge-
bouw beschikbaar als stemlokaal, of 
als vergaderplaats voor een woning-
bouwcorporatie.
Wat vind je van de omgeving?
De Wippolder is een gezellige wijk 
waar mensen oog voor elkaar hebben.

Ondernemen of vaste aanstelling? 
Waarom kies je dit antwoord?
Vaste aanstelling: dat is nu eenmaal zo 
geregeld in het onderwijs en daar ligt 
nu eenmaal mijn hart :)

Lokaal ondernemen of verder kijken 
dan lokaal? Waarom kies je dit ant-
woord?
Verder kijken: als schoolleider heb ik 
geregeld goed overleg met school-
leiders van buiten Delft. Het is altijd 
goed om in elkaars keuken te kijken 
en van anderen te leren. Verder kijken 
verruimt je blik. 

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?
In tegenstelling tot veel mensen /veel 
ondernemers liepen de salarissen in 
het onderwijs gewoon door, en heb-
ben anderen voor onvoorstelbaar gro-
tere uitdagingen gestaan dan ik.

Dat kinderen of collega’s plotseling 
naar huis moeten vanwege quaran-
taine of ziekte is niet leuk, en brengt 

veel organisatiestress met zich mee. 
Het snel moeten organiseren van on-
derwijs op afstand en het verzorgen 
van noodopvang tijdens de lockdowns 
vergde absoluut veel tijd en aandacht. 
Maar het leverde ook iets op; we we-
ten nu hoe we kinderen die thuis zit-
ten (bijv. vanwege langdurige ziekte) 
optimaal bij de les kunnen houden in 
de toekomst. 

Wat is het meest opvallende dat je 
tot nu toe hebt meegemaakt? 
Misschien niet zo groot en opvallend, 
maar wat mij raakt zijn persoonlijke 
verhalen.  Ik kom geregeld oud-leerlin-
gen tegen en hoor tot mijn  verrassing 
wat er van hen terecht is gekomen. 

Een cassiere bij de supermarkt bleek 
een oud leerling te zijn, en vertelde 
me dat zij haar kinderen nu liedjes 
leert die zij zelf bij mij in de klas leer-
de. Het zijn dit soort kleine dingen die 
mij een kick geven om verder te gaan.

Wat maakt jouw onderneming bij-
zonder?
Een christelijke school met een open 
toelatingsbeleid, waar liefde, rust, res-
pect en gezelligheid te voelen is. Ieder 
kind is welkom bij ons!

Welk lied geeft de beste omschrij-
ving van jouw onderneming/jouw als 
persoon?
“Love has called my name”
van Neal Morse

Lokaal ondernemen

Lokaal ondernemen

Wie ben je?
Mandy Schenkeveld
 
Wat doe je in het da-
gelijks leven?
Ik ben eigenaar van 
Kapsalon Gezellig Ge-
knipt en moeder.
 
Welke onderneming heb 
je of geef je leiding aan?
Kapsalon Gezellig Geknipt 
 
Ben je met een specifieke reden be-
gonnen met (ondernemen) binnen dit 
vakgebied?
Ik kreeg de kans om de kapsalon van 
‘Kapper Jansen’ over te nemen en zo 
geschiedde.
 
Waarom heb jij je in deze wijk geves-
tigd?
Omdat dit de plek was waar Kapper 
Jansen zijn salon gevestigd had.
 
Is er een vestigings verhaal dat je 
zou kunnen vertellen? (of een stukje 
geschiedenis).
Kapper Jansen heeft precies 50 jaar 
gezellig geknipt. Daarvoor was de sa-
lon al in zijn ‘kappersfamilie’. Omdat 
er geen familiaire opvolging meer was, 

zijn zoon en doch-
ter hebben een 
ander beroep 
gekozen, heb ik 
de salon op 31 
december 2015 
over kunnen 

nemen.
 

Merk je dat je mid-
den in een wijk zit? Zo 

ja, waar merk je dat aan?
Ja, het is rustig qua verkeer dat 
langskomt. Maar met de mensen die 
langskomen hebben we vrijwel altijd 
even contact, van een knikje tot even 
zwaaien en als het even kan een gezel-
lig praatje.
 
Doe je veel met of voor de wijk?
Ik ben lid van de ondernemersvereni-
ging, verder zou ik best meer voor de 
wijk willen betekenen maar ik weet 
niet zo goed hoe.
 
Wat vind je van de omgeving?
Ik weet nog goed dat er vroeger, toen 
mijn opa op de Koningin Emmalaan 
woonde en ik hier als kind op bezoek 
kwam, prachtige bomen langs het wa-
ter stonden en dat er in de voortuinen 
prachtige bloemenstruiken stonden. 

Dat maakte echt een plaatje van de 
laan. Ik vind het erg jammer dat dat 
niet meer zo is! Maar ik vind de veel-
zijdigheid van de wijk juist ook wel 
iets gezelligs hebben, wat dat betreft 
zitten wij met de salon op de juiste 
plek. Bij ons is iedereen welkom. 
 
Ondernemen of vaste aanstelling? 
Waarom kies je dit antwoord?
Ondernemen! Ik vind de vrijheid om te 
kunnen creëren heel fijn, ondanks dat 
ondernemen soms ook wel eenzaam 
kan zijn kies ik dus toch zeker voor 
ondernemen.
 
Lokaal ondernemen of verder kijken 
dan lokaal? Waarom kies je dit ant-
woord?
Ik vind het op mijn vakgebied belang-
rijk dat je een connectie hebt met de 
omgeving. Daarom kies ik voor lokaal. 
Hoewel ik denk dat er tegenwoordig 
online, en dus verder dan lokaal, ook 
zeker kansen liggen.
 
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?
Ik vind dit een ontzettend lastige tijd. 

Zoveel onzekerheid. Ik denk dat het 
me zeker vormt, en dat ik daardoor ze-
ker anders handel dan voorheen. Toch 
iets voorzichtiger misschien!?
 
Wat is het meest opvallende aan wat 
jij tot nu toe mee hebt gemaakt?
Doordat de salon vanwege Corona 
moest sluiten en wij als salon buiten 
vrijwel alle steun vielen zag het er 
financieel heel somber uit. Door een 
crowdfundingsactie, opgezet door een 
van onze vaste klanten, hebben veel 
klanten ons geholpen met een donatie. 
Dit was voor mij best emotioneel maar 
heeft mij ook heel veel kracht gegeven. 
Ik ben er nog steeds beduusd van, 
maar ook heel dankbaar dat de salon 
mede hierdoor voort kan bestaan!
 
Wat maakt jouw onderneming bijzon-
der?
Ik denk dat wij, naast goede vakken-
nis, bijzonder zijn in wat voor ons ‘ge-
woon’ is: zoals een luisterend oor en 
oprechte interesse in de klant!
 
Welk lied geeft de beste omschrijving 
van jouw onderneming/jouw als per-
soon?
Dit antwoord moet ik je schuldig blij-
ven, ik heb niet zoveel met muziek.
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Expeditie China

Op zoek naar het groene goud

Expeditie China – op zoek naar het groe-
ne goud
Zomertentoonstelling (NL / ENG)
Locatie: Oranjerie - t/m 15 oktober 2021
Inclusief een wandelroute door de tuin 
langs Chinese planten
 
China kent meer dan 30.000 inheemse 
plantensoorten, wat neerkomt op bijna 
een achtste van alle plantensoorten op 
de wereld. En duizenden daarvan zijn 
nergens anders op aarde te vinden. Via de Zijderoute en de Specerijenroute werden 
al eeuwenlang planten uitgewisseld en meer dan 2000 jaar geleden werden zo o.a. 
de perzik, abrikoos, sinaasappel, azalea, chrysant en camelia vanuit China in het 
Westen geïntroduceerd.

Eeuwenlang was het land afgesloten van de buitenwereld, maar tussen 1842 en 
1860 werd China gedwongen zich open te stellen voor buitenlanders. Al snel von-
den allerlei plantenverzamelaars hun weg naar het binnenland met zijn enorme 
biodiversiteit. Hun inspanningen zouden niet alleen Europa’s tuinen transforme-
ren, maar ook de wereldhandel, industrie, medicijnen en onze eet- en drinkge-
woonten. 
  
Wie waren die onverschrokken verzamelaars van planten?
Wat waren hun drijfveren? En welke planten verzamelden zij?

Biobased Structures & Materials

Biobased Structures & Materials 
Korte expositie
Locatie: educatieruimte – t/m 29 augustus
 
Aan de faculteit Civiele Techniek wordt 
door de Biobased Structures & Materials 
research group onderzoek gedaan naar 
hout als duurzaam materiaal voor de bou-
windustrie. Een voorbeeld van dergelijk 
onderzoek is het Living Tree Pavilion in de 
tuin. De kleine expositie geeft meer informatie over deze projecten.

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.

Beste tuinliefhebber, 

Heeft u onze tentoonstellingen al ge-
zien? Dit jaar hebben we voor de zomer-
tentoonstelling gekozen voor informa-
tie over duizenden plantensoorten uit 
China. Verder hebben we ook nog een 
expositie over Biobased Structure & 
Materials en binnenkort een tentoon-
stelling over Koffie & Global Goals.

Vindt u het interessant om te weten wat 
de drijfveren waren van onverschrokken 
plantenverzamelaars en/of bent u geïn-
teresseerd in hout dat als duurzaam ma-
teriaal in de bouw wordt gebruikt en wilt 
u meer weten over de hele koffieketen en 
hoe duurzame koffie wordt gemaakt, dan 
is een bezoek aan de Botanische Tuin zeer 
de moeite waard. 

Woensdag 25 augustus was er een tuin-
concert

Gratis Tuinconcert Dass neue 
Mannheimer orchester met zeven muzi-
kanten (Traverso, Hobo, Viool, Altviool, 
twee Cello, Klavecimbel). U betaalt alleen 
entree voor de tuin. 

Wij hopen u binnenkort te begroeten!

Met vriendelijke groet, Tuinteam 
Botanische Tuin TU Delft. 

Koffie & Global Goals

Koffie & Global Goals
Kleine toonstelling (NL / ENG)
Locatie: educatieruimte – 1 sept t/m 30 
nov 2021
 
De koffieproductie is sinds het einde van 
de 20ste eeuw enorm toegenomen en ruwe 
(ongebrande) koffie is na olie het belang-
rijkste handelsproduct ter wereld. Maar 
de prijzen voor ruwe koffie zijn heel erg 
gedaald, wat grote gevolgen heeft voor de koffieboeren. En ook klimaatverande-
ringen hebben een grote impact.

Naast informatie over de hele koffieketen, van plant tot boon tot kopje koffie, 
wordt in deze tentoonstelling speciaal aandacht besteed aan hoe keurmerken zo-
als Fair Trade en de Global Goals van de Verenigde Naties onze kopjes koffie duur-
zamer kunnen maken.
 
De tentoonstelling is een samenwerking van de Botanische Tuin TU Delft met het 
platform Delft4GG, Duurzaamheidscentrum De Papaver en DOK Delft. Er zullen 
verschillende activiteiten georganiseerd worden, houdt u daarom onze website in 
de gaten. En bezoek in dezelfde periode vooral ook Expo ‘One Planet’ en activitei-
ten rond Sustainable Development Goals in De Papaver.

Bij Tandartspraktijk Wippolder op bezoek 

Kiezen sealen, waarom doen we dat?
De blijvende kiezen komen door vanaf een leeftijd van ongeveer 6 jaar. Bij kinde-
ren kan het nodig zijn om de net doorgekomen kiezen te sealen. In het kauwvlak 
van de kiezen zitten namelijk veel groefjes en putjes, ook wel fissuren genoemd. 
Als deze fissuren heel diep zijn, is het lastig om daarin goed te poetsen. Hierdoor 
blijft er tandplak in de fissuren zitten en daardoor kunnen er gaatjes ontstaan. 
Een sealant (fissuurlak) vult deze groefjes op. Zo zorgen we ervoor dat de kiezen 
makkelijker schoon te houden zijn en verkleinen we de kans op gaatjes!

Behandeling 
Eerst worden de kiezen goed schoongemaakt met een borsteltje. Hierna maken we 
de kiezen wat ruwer door een zuurmiddel (ets) aan te brengen. Zo kan de fissuur-
lak (sealant) goed aan de kies hechten. Na het inwerken van de ets spoelen we de 
ets weg met water en blazen we de kies droog met lucht. Vervolgens brengen we de 
sealant aan met een spuitje en harden we het uit met een blauwe lamp (UV). De be-
handeling is pijnloos en duurt maar een paar minuten per kies. In het begin kan de 
lak een beetje vies smaken en voelt het gek er wordt dicht gebeten, maar dit gaat 
snel over. 
Het sealen van de kiezen zorgt ervoor dat de kiezen makkelijker schoon te houden 
zijn, maar het biedt geen garantie tegen het ontstaan van gaatjes. Er moet dus wel 
twee keer per dag goed gepoetst worden met fluoridetandpasta!

Is het nodig om te sealen? 
Het sealen van de kiezen wordt door de verzekering vergoed tot een leeftijd van 18 
jaar, maar als het nodig is worden de kiezen veelal geseald bij een leeftijd van onge-
veer 10 jaar. 

Bij de halfjaarlijkse controle kijkt de tandarts of er beginnende gaatjes zijn in de 
groeven en kan dan adviseren om de kiezen te laten sealen. Natuurlijk kun je altijd 
zelf aan de tandarts vragen of het mogelijk is om te sealen.

Wil je meer informatie over behandelingen? Of wil je een afspraak inplannen 
bij een tandarts? Je kunt Tandartspraktijk Wippolder bereiken via telefoon-
nummer 015 - 261 91 76.



wijkkrantwippolder@gmail.com Pagina 10

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

Buurtonderneming
Onder de Schie

(De Buuf)
www.onderdeschie.nl

Zoals het toen was, zoals het nu is

De oudste foto laat u zien: de 
Julianalaan met de hoek van het 
Poortlandplein. De foto is genomen 
vanaf de zijde waar toen een politiepost 
aanwezig was. De hoekwoning en 
de garageboxen welke u ziet achter 
de dikke kastanjeboom, horen bij de 
toenmalige hooglerarenwoningen aan 
de Charlotte de Bourbonstraat, welke 

gebouwd zijn tussen 1950 en 1952. 
Achter het hekwerk en de sloot 
-greppel- was voetbalvereniging 
Wippolder gehuisvest en ook waren 
daar twee bunkers. De bunkers zijn 
rond 1957 door explosieven weggehaald 
om een nieuw onderkomen neer te 
kunnen zetten voor TNO, dat deels 
ook in het TH- (nu TU-) hoofdgebouw 

gehuisvest was. Later is TNO van 
daaruit verhuisd naar het einde van 
de Schoemakerstraat, waar nu de 
Schoemakerplantage wordt gebouwd.
Op de huidige foto ziet u het grote 
verschil: deze kruising ligt nu op de 

grote verkeersader naar de TU en de 
Kruithuisweg via de Schoemakerstraat. 
Het plein heeft meerdere aanpassingen 
doorgemaakt eer het werd zoals het nu 
is.

Foto’s en tekst: Johan van den Berg.

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

Buurtonderneming Onder de Schie

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

Spreekwoord

Bron: Ed van Eeden

Aan de boom kent men de vruchten.

Zoals men van een boom weet wat voor 
vruchten hij zal voortbrengen, weet men 
ook bij mensen veelal wat men van hen aan 
voortbrengselen kan verwachten. In veel 
culturen worden de bomen gezien als symbool 
van het leven, en worden mensen met bomen 
vergeleken.

De zomer zit er weer op. Een zomer waarin we weer voorzichtig op vakantie 
mochten gaan, als je daar de financiële middelen voor hebt. Of dagjes weg, ook heel 
fijn. Mijn moeder zwoer er vroeger bij, dagjes weg. Op vakantie met vier kinderen 
vond ze veel te veel gedoe, afgezien van onbetaalbaar. Wij hingen hele dagen aan 
de Noord AA, bij Zoetermeer. Heerlijk, vond ik het. Ik kan mij in ieder geval niet de 
blauwalg teleurstelling herinneren die ik hier jaarlijks tref in de Delftse Hout.

Nu ben ik moeder van een groot gezin. Drie dochters en een bonusdochter maakt 
mijn gezin net zo groot als dat van mijn ouders vroeger. Ik houd wel van op 
vakantie gaan. Gedoe, ja, maar het gedoe wel waard. Zelfs met het weer van deze 
zomervakantie. Wij waren op vakantie in Erm, dat ligt in Nederland. Ik had er nog 
nooit van gehoord en de troep dochters en mijn lief ook niet. Veel natuur, weinig 
mensen. We hadden een heerlijke vakantie en pakten na een week ons boeltje weer 
in. De twee oudste dochters werden op de trein gezet en wij reden met z’n vieren en 
tassen vol was, haarborstels, pruiken van de bonte avond, hoofdkussens, spelletjes, 
make-up en ongebruikte bikini’s terug naar de Wippolder. 

Op vakantie gaan is een voorrecht dat niet iedereen gegeven is. Ook in onze wijk 
is het niet vanzelfsprekend. En gedoe, ja dat is het ook wel. Maar alleen al voor dat 
gevoel van thuiskomen wanneer je de sleutel van je voordeur er weer in steekt, het 
pakketje bij de buren met een praatje ophaalt en je planten verlost van iets te lange 
dorst, alleen al voor dat gevoel van thuiskomen ga ik graag weg. 

Nu wapperen de handdoeken, dikke truien en crop-tops aan de waslijnen te drogen. 
Zonen en vaders zitten op stoeltjes voor de sloot met een vishengel in hun hand te 
genieten van hun vrije tijd. De openslaande deuren naar mijn balkon staan open. 
Ik hoor het vertrouwde geluid van het onderbuurjongetje roepen naar zijn moeder. 
Muziek wordt even harder gezet uit een niet nader te specificeren tuin. Een grote 
vogel in zijn kooi die in de zon op een balkon is gezet fluit op zijn hardst naar 
iedereen die luisteren wil. En terwijl buiten een baby onbedaarlijk begint te huilen, 
beginnen mijn pubers de buurt ook te laten weten dat wij er weer zijn. Op mijn 
gemak blijf ik zitten op de bank, hier wordt geleefd. We zijn weer thuis!

Janneke van der Laan

Een waarde volle vakantie
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Sponsorschap senioren selectie - Deta-Air, Meuva en Inrichten010

Met trots presenteert de sv Wippolder 
het driemanschap dat de komende 2 
jaar het sponsorschap van de selectie 
op zich heeft genomen. Nadat jarenlang 
de COOP de shirts van onze selectie 
elftallen sierde kwamen er nieuwe 
mogelijkheden op het pad. We danken 
Wil Campschroer van COOP Nassaulaan 
voor zijn steun aan onze club in de 
afgelopen jaren als hoofdsponsor, maar 
ook voor alle andere manieren van steun 
die hij ons heeft geboden.
Voor het nieuwe seizoen zullen 
Inrichten010, Mueva en Deta Air de 
shirts van de selectieshirts sieren. Er 
zijn 3 tenues waar een ieder een keer de 
voorkant van het shirt siert. Daarbij zal 
ook het 16-23 elftal van de vereniging 
met hun namen op de shirts wedstrijden 
gaan spelen. 
De 3 zijn geen onbekenden  voor de 
vereniging, en hebben de afgelopen 
jaren al op meerdere manieren 
hun steun geboden en/of een 
vrijwilligerstaak binnen de vereniging 
op zich genomen. De komende periode 
zullen we hen in breder perspectief aan 
de leden presenteren. Als vereniging 
zijn we gelukkig dat in deze moeilijke 
economische tijden deze bedrijven ons 
helpen om in samenwerking met JAKO 
een mooie kledinglijn te presenteren. 
 
 In het kort even een introductie;

Inrichten010 siert al 
langer als sponsor de 
shirts van de selectie. 
Die samenwerking is 
nu verder uitgebreid. 

Richard Hiep is de ondernemer achter 
inrichten010. Richard zijn zoon, Hessel, 
speelt al jaren bij de club en als leider 
was Richard onder Marcel de Letter ook 
ruim 7 jaar actief. Het siert hem dat hij 

wederom zijn steun heeft toegezegd 
aan de vereniging. Richard zijn bedrijf 
is gespecialiseerd in kantoorinrichting, 
voor zowel  grote projecten als een 
thuiswerkplek kunt u bij hem terecht.

Mueva is nieuw 
bij de vereniging, 
maar ondernemer 

Mels Jongeleen is dat niet. Hij was de 
afgelopen jaren leider van het 1e elftal. 
Mels is een sociaal betrokken mens die 
op verschillende manieren bedrijven 
en verenigingen ondersteunt. We zijn 
blij dat hij onze vereniging op deze 
manier ondersteunt. Mels zijn bedrijf is 

gespecialiseerd in sloopwerkzaamheden 
en asbestsanering. Maar daarnaast 
heeft Mels nog andere bedrijven waar 
hij belangen in heeft. Een daarvan 
is het merk Mates, dat heerlijke rum 
produceert.

Deta Air is al langer 
betrokken bij de 
vereniging, maar 
nog niet eerder 
als hoofdsponsor. 
Ondernemer 

Arthur Zwartjens zal voor velen geen 
onbekende zijn. Zijn zoon Robin speelde 
in de jeugd voordat hij via DHC bij 

een aantal BVO’s actief was en zoon 
Nick is actief in Wippolder 4. Arthur 
zelf was eerder ook trainer en leider 
bij een aantal jeugdelftallen. Ook hij 
draagt de verenging een warm hart 
toe en was direct enthousiast toen we 
hem benaderden. Arthur zijn bedrijf 
is gespecialiseerd in luchtbehandeling 
en airconditioning. Zowel voor grotere 
bedrijfsinstallaties als een airco voor bij 
u thuis, kunt u bij hem terecht.
  
Dus heeft u in de nabije toekomst 
werkzaamheden die u mogelijk bij 
een van deze sponsoren zou kunnen 
onderbrengen dan steunt u hiermee 
indirect ook de club.

v.l.n.r. Richard Hiep (inrichten010), Danny de Lee (voorzitter sv Wippolder), Arthur Zwartjens (Deta Air), ontbrekend op foto 
Mels Jongeleen (Meuva)

Kleinschalige Bieslanddagen
Zin in een leuk uitje in de polder? Stichting Bieslanddagen organiseert ook dit 
jaar weer een aantal kleinschalige Bieslanddagen. Zo kunnen kinderen van 8 
tot 12 jaar tijdens de Polderdag mee doen aan diverse activiteiten in het Delftse 
Hout en de Bieslandse polder. Ook is er op zaterdag en zondag in het Amfitheater 
een natuurlijkvoorstelling. Zaterdagmiddag kun je naar het oogstfeest komen bij 
stadstuinderij BuitenLeeft en op zondagochtend is er een openlucht kerkdienst in 
het Stiltegoed. Vanwege de maatregelen is aanmelden nodig. Alle informatie is te 
vinden op www.bieslanddagen.nl 
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De zomer door
Deze zomer week toch weer af van alle zomers voor 
2021, in vele opzichten.  We hadden slecht weer, en er 
golden corona-maatregelen waardoor uitstapjes moeilij-
ker werden. Vooral voor hen die verder weg wilden gaan 
was het niet altijd even makkelijk om  een bestemming 
te vinden en ook daadwerkelijk daar zonder problemen 
te blijven. Velen van ons hebben toch gekozen om in 
Nederland te blijven, thuis of op een camping, of in een 
hotelletje, een huisje of bij familie. Wat ook is opgeval-
len, is dat er veel jeugd aanwezig was in de wijk en die 
vermaakte zich met elkaar in de speeltuin, met dikke 
pret.

Wijzelf hebben ook gekozen om in Nederland te blijven 
en voor het merendeel thuis te zijn. Wel zijn wij even 
over de grens in Duitsland en België geweest en hebben 
gelogeerd in een hotel en ook in een huisje.
Ikzelf heb nog een weekje met de fiets dagtochten ge-
maakt en ruim 400 km gereden. Wat mij opviel was dat 
het behoorlijk druk was met veel gepensioneerden die 
ook hetzelfde deden. Deze tochten waren voornamelijk 
door de bossen en landbouwgebieden in Brabant. 

Er werd voornamelijk gereden met E-bikes, wat toch an-
ders is dan met een niet-elektrische fiets. De fietspaden 
zijn over het algemeen smal en deze moderne fietsen 
zijn wat het stuur betreft breder dan de klassieke fiets. 
Dit geeft voor sommige fietsers een bepaalde angst op 
botsingen, dus men gaat angstig reageren bij tegenlig-
gers, of men stapt af laat de tegenligger dan maar door 
de berm naast het fietspad rijden. Het beste zou zijn om 
alle fietspaden aan te passen en zeker een halve tot een 
hele meter breder te maken. Daarbij komt nog dat veel 
van deze fietsers denken dat zij de enigen zijn en ge-
zellig twee aan twee naast elkaar kunnen rijden en dat 
soms wel met acht personen dus vier maal twee naast 
elkaar. 
Maar ook jongeren hebben vakantie en pakken een 

racefiets en maken gezamenlijk een tocht,  met als ge-
volg dat de E-bike-gebruikers zich lam schrikken van de 
geluiden van de aanstormende racefietsers, waarna zij 
al slingerend een langere rij moeten maken om de snelle 
jongens er door te laten. Het lijkt ontspannend, maar 
toch is het voor velen een inspannende tocht, zo op je 
E-bike. 
Wat gebeurde er zoal in de zomerperiode in of nabij 
de wijk? Grappige dingen en minder leuke dingen. Het 
grappige is toch wel dat zestig dames in de nacht aan de 
wandel gingen. Dit was niet na een cafébezoek, maar 
gewoon even naar buiten omdat de mogelijkheid zich 
voordeed.  Deze 60 dames konden hun stal uit omdat de 
boer de stal niet goed had afgesloten. Na een wandeling 
van twee kilometer konden de dames met behulp van 
“blauw op straat” weer huiswaarts gaan, waar verse stro 
als beloning op hen wachtte. 

Minder leuk waren toch wel de berichten over de aan-
wezigheid van ratten in de omgeving van de Nassau-
laan, nabij de Amalia van Solmslaan. 

Het is niet vreemd dat zoiets gebeurt, de ondergrondse 
containers zijn een voedingsbodem voor deze ratten, 
op de hoek van deze twee straten. Het markeren met 
een haag helpt niet. Het is een verbetering voor het 
gezicht, maar deze ratten hebben geen hinder van een 
haag. Ook de bewoners en/of passanten dragen bij aan 
dit probleem, want er worden vrachten vol met broden 
in het gras achter de brievenbus gegooid. Is dat bedoeld 
voor de eenden, ganzen en zwanen? Deze dieren zijn 
er op getraind, zodra je komt aanlopen staan zij al te 
kwekken om gevoerd te worden. Als ik goed gehoord en 
gelezen heb, is het eigenlijk helemaal niet zo goed voor 
deze dieren om hen het overgebleven brood te geven.
Laten wij hopen dat de aanwezigheid van speciale rat-
tenvallen, zoals ook geplaatst zijn aan de Kon. Emma-
laan, het probleem gaat oplossen.

Ook is de vervuilde speeltuin aan het Nassauplein weer 
in het nieuws geweest. Ja, na drie jaar wordt het wel 
eens tijd om de boel daar te fatsoeneren en de vervui-
ling met lood, zoals men aangeeft, te verwijderen. 

Verwijderen wil zeggen: geheel weghalen en niet een 
laagje aarde wegschrapen. Desnoods gaat het om geheel 
afgraven en opnieuw inrichten, en het daarbij zo inrich-
ten dat het een maatschappelijke functie in de wijk gaat 
krijgen. (De werkzaamheden zijn inmiddels in volle 
gang.) Ook is de Wippolder een museum rijker gewor-
den. Het betreft Royal Delft - de Porceleyne Fles - aan 
de Rotterdamseweg. Vanaf 1 juli jl. is het toegankelijk 
met een museumjaarkaart, zonder dat men een entree-
bewijs hoeft te kopen. 

Het betaald parkeren in de wijk geeft toch nog steeds 
veel ongenoegen. De TU heeft plannen om het parkeren 
in de TU aan te pakken om te komen tot parkeerregule-
ring. Zoals bekend was er in een groot deel van de wijk 
geen gebrek aan parkeerruimte. Maar nu er betaald 
moet worden zijn er parkeerplekken voor 25 auto’s, 
waar niet meer dan 9 auto’s staan.  Veel auto’s worden 
nu in de TU-zone gezet in de avonden en in het week-
end. Wat zal er verder gaan gebeuren? 

Nu de zomer weer op zijn einde loopt en er weer allerlei 
vreemde geluiden zijn aangaande de corona-maatrege-
len, blijven wij maar hopen dat het leven weer tot “nor-
maal” mag terugkeren,  zonder allerlei maatregelen van 
“dit mag niet” en “dat mag niet”. Het moet eenieder vrij 
zijn om zich wel of niet te laten inenten tegen de coro-
na. Er zijn tijden geweest met de polio-epidemie, en ook 
toen waren er, om welke reden dan ook, veel bewoners 
van Nederland die zich niet lieten inenten. Ook zij wer-
den niet uitgesloten en mochten overal heen zonder een 
bewijs van inenting.

A. Letterman.
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Kan dit niet anders?
Hoek Prof. Krausstraat met de Prof. Telderslaan
Op deze hoek is deze textielcontainer geplaatst. Dat is op zich niet erg, maar er is 
niet goed over nagedacht wat de verkeersveiligheid betreft.

Komend vanaf de Prof. Krausstraat 
(Wipmolen) met de intentie linksaf 
te slaan naar de Prof. Telderslaan, is 
je uitzicht naar links op deze Prof. 
Telderslaan zwaar belemmerd. 

Kan deze container verplaatst worden 
naar de overzijde? Dan is er van alle 
kanten voldoende ruimte wat het zicht 
betreft. Dus u die daar verantwoordelijk 
voor bent: stel de verplaatsing niet uit.

Tekst en foto: Johan van den Berg.

Scooters
Heertjeslaan
Zoals u ziet staan daar een achttal van deze elektrische scooters zomaar op de stoep 
geparkeerd. Is dit de “juiste keuze”?

Zo te zien niet. Er is 
voldoende ruimte in de 
groenstrook naast de 
stoep. De voetgangers 
zouden nu door heet gras 
of over het fietspad verder 
moeten lopen, indien zij 
de Heertjeslaan op willen 
gaan.

Foto en tekst:
Johan van den Berg.
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De Cornelis Musiusschool

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

Een groenere wijk
In groepjes van vier lopen ze door de straten van de wijk Wippolder, achtstegroepers 
van de Cornelis Musiusschool onder begeleiding van TU studenten Matthijs en 
Joël. Hun handen hebben ze vol zelfontworpen flyers en bloemenzaadjes. Bij huizen 
met weinig groen in de tuin bellen ze aan. “Dag meneer, wij willen de wijk groener 
maken. Hier heeft u wat bloemenzaadjes voor in de tuin,” zeggen ze terwijl ze een 

flyer uitdelen. Ook bewoners met een 
groene tuin krijgen een flyer. “Deze tuin 
is al heel mooi! Alstublieft, nog meer 
bloemenzaadjes voor een nog groenere 
wijk.”

Het basisschool project van
Stichting Move
Matthijs, student technische 
bestuurskunde, en Joël, die inmiddels 
zijn master heeft behaald aan dezelfde 
faculteit en daarvoor ook nog technische 
natuurkunde had gestudeerd, vonden 
het online studeren en werken wel mooi 
geweest toen ze zich aanmelden voor het 
basisschool project van Stichting Move.
“De stichting richt zich met dit project 
op kinderen uit met name Buitenhof, 
Voorhof, Tanthof, Wippolder en 
Voordijkshoorn. Onder begeleiding van 

studenten gaan de kinderen zelf aan de 
slag om hun wijk mooier te maken,” legt 
Matthijs uit. “Hierbij zijn twee aspecten 
heel belangrijk. Allereerst de uitwisseling 
van leefwerelden, waarbij zowel de 
studenten als de kinderen een kijkje 
krijgen in elkaars leven, en daarnaast 
is het belangrijk dat de kinderen echt 
de baas zijn over hun oplossing die ze 
aandragen voor de wijk.”
“Dat zorgt voor een mooie positieve 
impact op het leven van een kind,” geeft 

Joël aan. “En dat was een grote motivatie 
om mee te doen aan dit project van 
Stichting Move.”

Een week lang elke dag voor de klas
“In verband met de planning van de 
Cornelis Musiusschool werd ons project 
uitgevoerd in één week tijd,” zegt 
Matthijs. De jongens stonden die week 
ongeveer anderhalf uur per dag voor de 
klas.
“Vier van de vijf dagen hebben we ons 
gericht op het plan voor de wijk. Je 
moet je voorstellen dat we de eerste 
dag vooral kennis hebben gemaakt en 
voorbereidend werk hebben gedaan voor 
het buurtonderzoek van de volgende dag. 
De  kinderen hadden zelf van tevoren al  
“Natuur en Milieu” als thema voor hun 
wijk gekozen,” vertelt Joël. “De laatste 
twee dagen stonden in het teken van de 
uitwerking van de flyer, met tips van de 
kinderen om de wijk groener te krijgen, 
en het verspreiden hiervan.”

Een uitstapje naar het studentenleven
“En dan hadden we halverwege de week 
ook nog een moment om de kinderen iets 
van ons studentenleven te laten zien,” 
vult Matthijs hem aan. “De Cornelis 
Musicusschool ligt vlak bij de campus 
van de TU Delft en waarschijnlijk fietsen 
de kinderen er zelf wel eens langs, maar 
ze wisten nog niet wat er echt allemaal 
gebeurt op de universiteit. Vandaar 

dat ze een rondleiding kregen door de 
Aula, waarbij ze zich helemaal wild 
hebben gedanst tijdens een lichtshow 
in het auditorium. Verder hadden we 
een fotospeurtocht over de rest van de 
campus uitgezet, waarbij we op elke plek 
wel een leuk verhaaltje konden vertellen.
“Je merkt heel goed aan het type vraag 
dat een kind stelt dat iedereen er tijdens 
zo’n speurtocht anders in staat,” vertelt 
Joël. “Sommige kinderen zagen zichzelf 
ook ooit rondlopen over de campus 
en vroegen zich af hoe je daar dan 
terechtkomt. Terwijl anderen het eerder 
als een leuk buitenuitstapje zagen. Wel 
hebben ze het sowieso allemaal enorm 
naar hun zin gehad en hebben ze de 
ruimte gekregen om alle vragen te stellen 
die ze wilde stellen.”

Leerzaam voor kind en student
Gedurende de week zagen Matthijs en 
Joël de kinderen groeien. “Aan het begin 
was het project nog best conceptueel en 
dan moet iedereen er echt zijn aandacht 
bij houden,” vertelt Joël. “Aan het einde 
van de week, toen het project steeds 
concreter werd, zag je dat iedereen 
enthousiaster werd en zijn eigen plekje 
binnen het project had gevonden.”
Niet alleen de kinderen hebben tijdens 
dit project veel opgestoken, ook Joël 
en Matthijs vonden het een hele mooie 
leerervaring. “Ik vond het echt heel leuk 
om weer voor de klas te staan, maar 
ik was ook heel blij met de juf die de 
kinderen in het gareel kon houden. Ik 
was echt even vergeten hoe de dynamiek 
kan zijn in een basisschoolklas,” vertelt 
Joël.
“Ja, die interactie met de kinderen was 
heel leerzaam,” vult Matthijs hem aan. 
“Sommigen proberen je echt van je stuk 
te brengen waardoor zo’n klas opeens 
vrij hectisch kan worden, maar het is dan 
heel leuk om juist met die interactie om 
te leren gaan.”

Creatieve ideeën
“In de conceptuele fase aan het begin 
van de week was het soms lastig om de 
kinderen zelf na te laten denken over 
hoe ze de wijk groener konden maken,” 
vertelt Joël. “Maar zodra ze een beter 
beeld kregen over wat de bedoeling was, 
waren ze onwijs creatief.”
Zo kwamen de kinderen zelf met het idee 
om prullenbakken te schilderen, zodat 
mensen het leuk zouden gaan vinden 
om afval netjes weg te gooien. Iets wat 
de jongens zelf nooit hadden verzonnen. 
“Kinderen laten zich nog niet leiden door 
praktische limieten en restricties,” geeft 
Matthijs aan. “Dat is super leuk, en dan 

kun je daarna samen een middenweg 
vinden in wat wel mogelijk is.”
“Ik heb me ook echt verbaasd hoeveel je 
in een relatief korte tijdsperiode op touw 
kan zetten. Zeker als je concreet iets gaat 
doen, dan merk je pas hoeveel er eigenlijk 
uit die kinderen komt,” vertelt Joël.

Iets om trots op te zijn
Nadat de kinderen op de tweede dag 
van de projectweek de buurtbewoners 
van hun wijk hadden ondervraagd, 
werd al gauw besloten dat de wijk vooral 
verbeterd zou kunnen worden met een 
manier om de tuinen groener te maken.
“Zeker oudere buurtbewoners gaven 
aan dat ze in de loop van de jaren tuinen 
steeds minder groen zagen worden,” 
vertelt Joël. “De vraag, ‘wat heeft u in 
de afgelopen tijd zien veranderen in uw 
wijk?’ was daarom vrij bepalend voor de 
keuze om flyers met bloemenzaadjes uit 
te delen.”

Buurtbewoners gaven aan dat ze nog 
nooit een project zo snel zo tastbaar 
hadden zien worden, en al helemaal 
niet door basisschoolkinderen. Toen de 
kinderen dat hoorden kon je de trots in 
hun ogen zien. 

In het schooljaar 2021/2022 worden 
er nog eens acht basisschoolprojecten 
gerealiseerd in Delft!
In september 2021 gaat er een nieuwe 
ronde van start! Geef jij les op een 
basisschool in Delft en vind jij het 
leuk om met jouw groep 7 of 8 deel te 
nemen? Of ben jij een enthousiaste 
student of young professional die graag 
zo’n wijkproject met de leerlingen wil 
opzetten? Stuur dan een mailtje naar 
delft@stichtingmove.nl!
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Een sterk gebaar

Bericht uit de 
Vredeskerk

Heeft u het in augustus ook een beetje gevolgd? Voetballers die voor heel hoge 
bedragen naar een ander land gaan? Het zal je maar overkomen dat je elke week 
een paar ton op je rekening gestort krijgt. Dat wordt dan nachten wakker liggen 
met de vraag wat je er mee moet doen? Alles opzij zetten voor je kinderen? Worden 
het daar goede mensen van? Alles aan goede doelen geven? Maar aan welke dan 
en waar is de nood het hoogst? En als je het geeft aan de ene groep, doe je dan 
anderen niet tekort? Grote bedragen, vragen om moeilijke keuzes.

Onlangs hadden we te maken met een mevrouw die overleed. We kenden haar al 
heel veel jaren. Ze had net genoeg op de bankrekening staan om haar crematie 
te betalen Daarover zei ze: “Ik wil daar zelf voor zorgen en wil niemand tot last 
zijn”. Verder leefde ze heel erg sober en alles wat ze niet nodig had, ging naar 
goede doelen. Vrijwel altijd naar projecten voor vrouwen in de derde wereld. “Als 
vrouwen zich daar ontwikkelen, dan zal het hele land zich verder ontwikkelen.” 
zei ze. “Dan worden er betere keuzes gemaakt en zal vast en zeker de corruptie 
afnemen en wordt het land beter leefbaar voor iedereen.” Haar giften waren heel 
gericht en voor haar een duidelijke en eenvoudige keuze. 

De priester Henry Nouwen schreef in ‘Brieven aan Marc’ onder meer het volgende:

Elke dag kunnen we kiezen: 
elkaar vergeven of elkaar te lijf gaan;
elkaar zegenen of vervloeken; 
elkaars wonden verzorgen in plaats van dieper maken;
elkaar bemoedigen of elkaar ontmoedigen; 
elkaar hoop geven of elkaar tot wanhoop drijven.

Iedere keer dat we kiezen VOOR elkaar in plaats van TEGEN elkaar, wordt de 
wereld beter en ontstaat VREDE vlak bij je, maar daarna vanzelf ook elders.
We hopen dat u in deze vreemde tijden, waarin de wereld af en toe op zijn kop lijkt 
te staan, bewust de goede keuzes maakt VOOR het welzijn van anderen. Moge er 
zegen rusten op mijn en uw keuzes, zodat we daar in vrede op terug mogen kijken.

Pas kocht ik een prachtige fles jonge 
jenever in de Wippolder. De fles zag 
er schitterend uit maar uit ervaring 
weet ik dat de inhoud op protesten 
van mijn maag kan rekenen. Het was 
een cadeau dat ik aan iemand wilde 
geven. Sommige mensen vinden 
het heerlijk, andere juist niet. Zo 
is het hele leven. Wat de één erg 
aantrekkelijk vindt, vindt de ander 

juist erg akelig. Vaak geeft dat ruzie. Maar je kunt er 
ook van genieten. Ik zal niet gauw met graffiti muren 
gaan bespuiten, maar zoals de oude Prinses Irenebrug 
(nu Ireneboulevard) er uitzag, met al die kleurige 
vrolijke en soms aangrijpende graffiti, vond ik toch wel 
mooi. AL was het maar dat mensen er uren aan konden 

geven om dit te doen. Maar als ze het op mijn fietstas 
zouden spuiten, zou ik er vast anders over denken. Zo is 
alles betrekkelijk. 

Een wijk wordt een dijk van een wijk als de mensen 
met elkaar rekening houden en in elkaar het beste 
gaan zien. Geniet van de graffiti, maar spuit ze niet 
op dat ene muurtje dat je buurman net zo mooi heeft 
opgeknapt. Geniet van de kleuren in de wijk, wit en 
zwart en bruin, want onder die kleur schuilt een mens 
net als jij. En denk eens aan die vrouw die haar huis 
niet uitkomt. Ze vecht met haar geest, is psychisch vaak 
in de war. Wat wil ze nu? Ze stoot je af en heeft toch 
mensen nodig. Misschien een bloemetje? 

Er zijn zoveel mensen, zoveel deuren en zoveel 

mogelijkheden om menen op te zoeken. Maar er zijn 
ook zo vaak mislukkingen, contacten die verbroken 
worden en ruzies die toch gebeuren. Probeer dan dit 
te accepteren en andere wegen te zoeken om iets op te 
lossen. Ik denk aan die mensen die niet buiten durven 
komen omdat ze de prikkels niet kunnen verdragen. 
Heb geduld met ze, houd ze toch een beetje in de 
gaten, en vooral: wees aardig tegen ze. Gewoon aardig, 
vriendelijk, groet ze, kijk ze aan. 

Als Jezus een gekweld mens ontmoet, loopt Hij niet weg, 
maar praat met hem. 

Je hoeft niet iedereen een fles jenever te geven, een 
beetje aandacht doet ook wonderen. 

David Knibbe

Een bijzonder jaar

Lezers schrijven
Goedemorgen redactie,

Ik wil nog even reageren op het ‘redactie-artikel’ van maart 2021 waarin gesteld 
wordt dat Delft een ‘prachtige stad’ is maar tegelijkertijd niet zichtbaar is dat wij 
een hoog gekwalificeerde TU binnen onze grenzen  hebben,

alleen de ‘betonblokken’ in de TUwijk zelf! En daar zou veel aan gedaan moeten 
worden want deze TU is al 180 jaar onder ons en is ook een toerisme-item! Plus 
dat iedereen erop geattendeerd mag worden DAT we een hoog gekwalificeerde 
onderwijs en innovatie instelling als de TU hebben!!

Met vriendelijke groet, C. Arkesteijn

Cursus Nederlands
Beste cursisten en geïnteresseerden,

Afgelopen maandag 13 september was de informatieochtend over de cursus 
Nederlandse taal bij st. Misa. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die de 
Nederlandse taal (beter) wil leren spreken/lezen en schrijven of verbeteren. Op 
deze ochtend kreeg je informatie over het verloop van de cursus en kon je in 
gesprek met iemand die je niveau kan bepalen.
De lessen worden op maandagochtend van 10.00-12.00 uur en donderdagochtend 
van10.00-12.00 uur gegeven in buurthuis de Wending aan de Raamstraat 67. 
2613 RW te Delft.

Vertel het aan familie, vrienden en kennissen en je kan je na 13 september nog 
steeds laten inschrijven of neem contact op met mevrouw. Mamy Sawa je kunt 
haar bellen, telefoonnummer is 06 – 41 64 15 22. Tot dan!

Speeltuin / plantsoen Nassauplein
Het is zover, na drie jaar is men begonnen met de werkzaamheden aangaande de 
vervuilde grond.
Zoals u ziet is het gehele parkje ontdaan van de beplanting en afgevoerd. 
Nu maar afwachten wat er verder gaat gebeuren.
In december a.s. laten wij u het resultaat zien.

Foto en tekst: Johan van den Berg.
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De vorige opgave

In de wijkkrant van juni 2021 zag u een 
deel van een gevel met een grote deur.
De vraag waren: in welke straat is dit 
gebouw, waarvoor diende het vroeger en 
waarvoor nu? 
De heer B. van der Hoek wist er veel over 
te schrijven en dat leest u hieronder. 

“Het betreft de ingang van het vroegere 
HBS-gebouw aan de Mijnbouwstraat 25. 
Het gebouw dateert uit 1922 en bood 
lang huisvesting aan de Gemeentelijke 
HBS die sinds 1864 aan de Koornmarkt 
was gehuisvest. Dat gebouw werd daarna 
zusterhuis voor het daar toen aanwezige Oude- en Nieuwe Gasthuis en heeft 
daarom nu de naam “De Zuster”. Boven het bovenraam prijkten lang de letters 
“Hogere Burgerschool”. Binnen waren tegenover de deur de trappen naar de eerste 
verdieping en daar achter was de achteruitgang waar de leerlingen door in en uit 
moesten. Door samenvoeging met het Grotius-Gymnasium, de vroegere Latijnse 
school van Delft, ontstond in 1965 het Grotius Lyceum. Bij het ingaan van de 
Mammoetwet in 1968 ging men samen met de iets verderop gelegen ULO-school 
en een nog maar een jaar bestaande 2e ULO-school in de Voorhof en ontstond de 
Stedelijke Scholengemeenschap Hugo Grotius. In 1976 verhuisde de school naar 
nieuwbouw in de Buitenhof, maar het gebouw heeft nog lang dienst gedaan voor 
onderwijs in beroepsbegeleidend onderwijs. Sinds enkele jaren is het gebouw in 
bezit bij GGZ-Delfland en biedt het huisvesting aan demente bejaarden.”
Dank aan de heer Van der Hoek voor zijn informatie.

Maar wij loten altijd onder de inzendingen en dus ook nu. Na loting werd mevrouw 
A. Mulder als winnaar getrokken. Proficiat, u ontvangt uw waardebon z.s.m. thuis.

Mevrouw Mulder gaf de navolgende tekst mee bij haar aangeleverde foto: 
 
“Deze gevel zou ik uit duizenden herkennen.
Dit is de voordeur van de Herbergier Delft aan de Mijnbouwstraat 25.
Aan dit pand heb ik alleen maar fijne, warme herinneringen. De Herbergier is 
een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met geheugenproblemen. Ik 
had ervan gehoord toen mijn moeder in 2014 geheugenproblemen kreeg. Ik ben 
ernaartoe gegaan en kreeg een uitgebreide rondleiding en een gesprek met Pierre 
Spaans en Jan Willem Stellingwerf, de zorgondernemers van de Herbergier. Mijn 
besluit stond meteen vast...
Wat er ook gebeurde, dit was de plek waar mijn moeder moest wonen in haar 
laatste levensjaren, al moest ik op mijn knieën achteruit naar China kruipen.

Uiteindelijk vond mijn moeder daar in april 2015 een prachtige woonplek, 
waar ze maandenlang 200% gelukkig was. We noemden de Herbergier haar 
vertroetelhuis, want dat is precies wat het was. Helaas heeft haar verblijf daar nog 
geen 7 maanden mogen duren. Ze overleed aan de gevolgen van haar ziekte. Ook 
in haar laatste week is ze meer en beter verzorgd en vertroeteld dan iemand ooit 
kon dromen. Door deze zelfde deur is ze in november 2015 naar buiten gedragen 
door een soort ‘erehaag’ van haar verzorg(st)ers van de Herbergier. Ik kom er een 
enkele keer nog graag op bezoek, bij voor mij bekende bewoners die er nu verzorgd 
worden. Het is een dierbare plek met dierbare mensen.”

De nieuwe opgave

Wederom  ziet u hier een deel van een 
gevel. En de vraag is: “In welke straat is 
dit pand en waar hoort dit bij?” Als u meer 
weet te vertellen over de geschiedenis van 
het bouwwerk, of heeft u herinneringen 
die u met de lezers wilt delen, dan lezen 
wij dat graag in de volgende wijkkrant van 
december 2021. 

Pak uw camera, ga te voet of op de fiets uw wijk in en zoek deze gevel op. Maak een 
foto en geef het antwoord, zo uitgebreid mogelijk, op de bovenstaande vragen.
Mail uw oplossing uiterlijk 20 november 2021 naar ons mailadres 
wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer uw oplossing in de brievenbus van het 
redactieadres, zoals vermeld in de colofon. 

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

Wij wensen u succes met uw zoekactie.

Redactie

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

Op een donderdagochtend, aan het 
ontbijt, zat een vogeltje op een balk 
van het dak van onze ‘achterporch’. 
Een ‘Chuchubi’ wel te verstaan, ook 
wel eens ‘Tropische Mocking Bird’ 
genoemd. Deze kan bijzonder mooi 
fluiten! Het keek ons aan met een paar 
priemende ogen. Het genoot blijkbaar 
ook van de ochtend. Plotseling wilde 
het naar ons toe en vloog met volle 
vaart tegen de grote, harde glazen 
schuifdeur op; “oei, oei, oei, arm 
vogeltje  dat transparante glas ook!” 
Geschrokken en betrokken keken wij 
toe en ondertussen ging ons brein 
razendsnel aan het werk: “wat te 
doen?!” Doordat het vogeltje klein 
was kwam het op zijn/haar ruggetje 
terecht en ademde al bijna niet meer. 
Meteen rende ik naar buiten en bracht 
in praktijk, hetgeen mij geleerd was 
door iemand uit Indonesië, om zo’n 
vogeltje in zo’n geval op te pakken 
en in het achterwerkje te blazen  . Op 
dat moment achtte ik het verstandig 
dit kleine bundeltje veren niet op te 
pakken en ging er dus naast liggen 
en blies in het achterwerkje van het 
vogeltje en bleef maar doorblazen. 
De positie waar het vogeltje, omdat 
het klein was, in terecht gekomen 
was, was hiervoor Goddank gunstig; 
nu hoefde ik het niet in mijn handen 
op de rug te draaien en zodoende 
bleef het dat bespaard. Ik blies en 
blies en blies     pppppffffff   en heel 
langzaam begon het weer wat te 
ademen. Ik heb meer vogeltjes op het 
randje van de dood in mijn handen 
gehad, het zijn dan gewoon zeer 

kleine en vederlichte bundeltjes veren, 
totdat .. de adem weer begint.........
en ooooooohhhh........... dan komt 
er weer beweging en dus ook meer 
gewicht in het veren bundeltje. Na lang 
blazen was een enigszins regelmatige 
ademhaling teruggekomen. Wij lieten 
het vogeltje bijkomen en plaatsten een 
plat bakje met water en een beetje 
brood dichtbij zodat het vogeltje zelf 
kon kiezen wat het ermee zou doen; 
“eerst wat drinken en dan wat eten 
of andersom?” Het had misschien 
wat gedronken maar het was heel 
boeiend om te zien dat dit vogeltje, 
na lange tijd, het achterwerkje in het 
platte bakje plaatste en zich zo nog 
meer opfriste. Na een paar uur was 
het gereed weer te vliegen. Wauw! 
Enkele dagen later zat er weer zo’n 
vogeltje (was het hetzelfde?) maar nu 
aan de vóórkant van ons huis waar 
het glas met hout onderbroken wordt 
en het keek heel blij naar ons, en gaf 
een oorstrelend vogelconcert alsof het 
wilde zeggen: “dank jullie wel”. Dit 
duurde enkele dagen en toen was het 
vogeltje gevlogen...............

Oud Wippolderbewoners schrijven 
belevenissen vanuit het verre Aruba

Actuele ontwikkeling rondom de 
bouwplannen Panjolocatie:
De bouwplannen liggen ter inzage

De bouwplannen voor de Panjolocatie liggen ter inzage en tussen 17 augustus en 27 
september is het mogelijk om zienswijzen in te dienen en daarmee te reageren op 
het bestemmingsplan. Het bestuur van de buurtvereniging zal in lijn met hetgeen is 
gepresenteerd op de jaarlijkse ledenvergadering een zienswijze opstellen en indienen. 
Hierbij  willen we graag hulp van buurtbewoners zodat we zeker weten dat de 
belangrijkste punten vermeld staan in deze zienswijze. Wie wil meedenken over de 
onderbouwing van de zienswijze? Stuur hiervoor een mail naar de secretaris. Alvast 
hartelijk dank!

Voor iedereen die geïnteresseerd is organiseert de gemeente op maandag 6 september 
van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond. De bijeenkomst is in eerste instantie 
bij Lijm en Cultuur aan de Rotterdamseweg 272, tenzij dit niet mogelijk is door de 
coronamaatregelen. Hou hiervoor de website van de gemeente in de gaten. 

Het is natuurlijk altijd mogelijk om als bewoner zelf een zienswijze in te dienen. Dit 
kan dus van 17 augustus tot en met 27 september. Informatie over de ter inzage 
ligging en de informatieavond vind je hier: 
https://www.delft.nl/wonen/bestemmingsplannen/plannen-ter-inzage/
bestemmingsplan-hoek-abtswoudseweg-zuideinde

Tenslotte heeft Omroep Delft 
aandacht besteed aan de 
bouwplannen en heeft een artikel 
geplaatst op de website. Hierbij de link 
naar het artikel:
https://www.omroepdelft.nl/
omroepdelft/nieuws/bewoners-
delftzicht-over-bouwplannen-
zuideinde-we-hadden-veel-gezeur-
kunnen-voorkomen-1

Reanimatie van een vogeltje
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Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

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

Een goed afscheid helpt je verder

Uitvaartcentrum ‘De Schakel’

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

Contact Nel Pelle - Plugge
030 - 6097317,

E-mail: nel.pelle@am.nl

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft

www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl

015 - 256 0589

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

Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Sponsoren van de wijkkrant

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

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

je bent van harte welkom !
Vanaf 9 september jl. wordt er weer gebruik gemaakt van 

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

Vanaf 16 september is de competitie in de zaal weer begonnen.
Kijk voor nadere informatie op www.ttvdvc.nl of bel naar 06 53 69 34 92.

Tafeltennisvereniging DVC - al meer dan 60 jaar sport en speelplezier

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

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

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

STUDIELAB015 

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

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

DIE TWEE - SNACKS & LUNCH
Rotterdamseweg 96

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

Openingstijden:
ma t/m vr 11.00 - 21.00

za 12.00 -19.30
zondags gesloten

De gezelligste en lekkerste locatie voor uw snacks en lunch

sinds  1885

vers & dichtbij

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

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

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

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

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

Schrijf dan naar tunoord@gmail.com

Crommelinplein 3-5, Delft
Tel: 015-2850230

AniCura Dierenkliniek Delft

Fysiotherapie Delft-Oost
Nassaulaan 177, 2628 GG Delft

Tel: 015-2620952 

info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

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

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

Nassaulaan 6, 
2628 GH Delft
015-256 87 75

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

Meer werkplezier door
training en (team)coaching

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

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

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

Slijterij en 
Wijnhandel 
De Wijnstok

Yvette van Zon
Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍؍؍

015 - 380 76 50
Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

Ook voor:


