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Niet alleen wij als bewoners van de Wippolder werden en worden 
flink op de proef gesteld. De afgelopen jaren was het de corona, 
maar nu is het de energievoorziening, het gas en de oplopende 
kosten van het levensonderhoud. 
Ook hier in de wijk zijn er zaken welke voor irritatie of ongenoegen 
kunnen zorgen. Bijvoorbeeld was er het grote studentenfeest, 
genaamd OWee: de introweek (OntvangstWeek) van de 
eerstejaarsstudenten bij de TU alhier. Er was zelfs vuurwerk 
afgestoken en dat werd deels niet gewaardeerd terwijl er ook 
bewoners waren die het in zijn geheel niet hebben gehoord. Dan 
zijn er de vele bouwactiviteiten met het daarbij behorende lawaai en 

bouwverkeer. En er is de komst van de 230 nieuwe bewoners, welke 
niet terecht kunnen in Ter Apel bij het AZC, die tijdelijk (“ja, wat is 
tijdelijk?”) gehuisvest gaan worden in de TU Campus. Ook zijn er 
bouwplannen aan de Schieoevers, zoals twee nieuwe bruggen met 
de daarbij behorende werkzaamheden. 
Maar het grote positieve van de afgelopen drie maanden is toch 
wel het weer: tropische temperaturen en nagenoeg geen neerslag, 
waardoor je het idee kreeg dat je onder de Spaanse of Turkse zon 
bivakkeerde. 
Wij als redactie blijven de gebeurtenissen in de wijk op de voet 
volgen. U ook?

25 25 25 25 25 25 25

Van een doorgaande 
weg naar een rotonde
Schoemakerstraat
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat in de Schoemakerstraat geduren-
de een kleine maand de straat was afgesloten.
Vanaf 25 juli t/m 17 augustus 2022 is daar op de hoek van de 
Stieltjesweg en De Booijstraat hard gewerkt om een rotonde te reali-
seren.
Dit was nodig om de Schoemakerplantage beter en veiliger toeganke-
lijk te maken en uiteraard ook het terrein van de TU met zijn parkeer-
terreinen. 
Ook voor die tijd zijn er daar al veel voorbereidende werkzaamheden 
verricht. Nu, ruim een maand verder, zijn velen van u er wel weer aan 
gewend, maar voor diegenen die daar nog niet zijn geweest laten wij 
op bijgaande foto’s zien wat er gebeurd is. U mag zelf oordelen of dit een ver-
betering is en of het veiliger is geworden.
Het zou zeker een optie zijn om het middengedeelte van de rotonde vrolijk in 
te richten met lage bloemen en planten.

Tekst en foto’s: Johan van den Berg.
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Groei & Bloei trakteert: boomspiegels Julianalaan worden opgefleurd
De afdeling Delft van Groei & Bloei be-
staat 150 jaar. Om dat te vieren boden ze 
buurtbewoners in Delft de gelegenheid 
voorstellen in te dienen. 

Els Wallenburg en Femke Werkman 
hebben gezamenlijk een voorstel ge-
maakt voor het vullen en verzorgen van 
de boomspiegels in de Julianalaan, wat 
we samen met de bewoners in het voor-
jaar van 2023 zullen gaan oppakken. 
Een boomspiegel (ook wel boomkrans 
genoemd) is het stuk grond rondom de 
stam van een boom dat van boven toe-
gankelijk is voor lucht en water.

De gemeente heeft al jaren toezeggin-
gen gedaan om dit stuk onder handen 
te nemen en zieke en gekapte bomen te 
vervangen. Het lijkt erop dat dit in 2023 
eindelijk gerealiseerd gaat worden.

Des te meer aanleiding om dan de boom-
spiegels te vullen en de straat verder op 
te fleuren! 

Een paar jaar geleden is de straat op-
nieuw ingericht, maar de boomspiegels 
liggen er nog treurig bij.

Boomspiegels vergroenen
Zaterdag 27 augustus kregen alle zes 
buurtinitiatieven die geselecteerd waren 
op feestelijk wijze de tegoedbon ter waar-
de van 450 euro uitgereikt. Met dit start-
bedrag gaan we er wat moois van maken. 

Wil je meedenken over de invulling van 
de boomspiegels? Ben je bezig met ver-
groening in de wijk die hierop aansluit?
Neem dan contact met ons op. 
Els Wallenburg en Femke Werkman
boomspiegels@hotmail.com

‘Kamers met aandacht’ gezocht voor jongeren
De gemeenten Delft, Midden-Delfland, 
Pijnacker-Nootdorp en Westland star-
ten een samenwerking met ‘Kamers 
met Aandacht’: een nieuwe woonop-
lossing voor jongeren van 18 tot 23 
jaar die een zorgorganisatie of het huis ver-
laten maar nog niet helemaal zelfstandig 
kunnen wonen. Het gaat vooralsnog om 
een proef van twee jaar. 
Kamers met Aandacht koppelt jongeren 
aan mensen die een kamer over hebben 
en deze willen verhuren aan een jongere. 
Bijna iedere woonruimte is geschikt. Zoals 
een zolderkamer bij een gezin, een kamer 
bij een alleenstaande of bij een ouder echt-
paar. Maar ook een kamer in een studen-
tenhuis. Voorwaarde is dat de kamer mi-

nimaal één jaar wordt verhuurd en dat de 
huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat 
de landelijke huurcommissie adviseert. 

Win-win
“Kamers met Aandacht is een win-win 
voor zowel de jongere als de verhuurder. 
Voor mensen die wat leven in huis willen 
is Kamers met Aandacht een mooie kans. 
Daarnaast levert verhuur ook financieel 
wat ruimte op. En voor jongeren is het een 
mooie manier op weg naar zelfstandig-
heid”, zegt Karin Schrederhof, wethouder 
wonen bij de gemeente Delft. 

 Persoonlijke aandacht 
De jongeren krijgen begeleiding van hun 

eigen hulpverlener. En met een beetje 
persoonlijke aandacht bouwen ze een 
eigen netwerk op om op terug te vallen. 
Totdat ze uiteindelijk helemaal op eigen 
benen kunnen staan. Deze persoonlijke 
aandacht kunnen verhuurders geven, maar 
ook huisgenoten.
 
Zorgvuldige match  
De verhuurders en jongeren worden zorg-
vuldig gematcht. Verhuurders bepalen zelf 
hoeveel ‘aandacht’ zij bieden en op welke 
manier. De jongeren betalen de maande-
lijkse huur, hebben een dagbesteding en 
geen problematiek die het dagelijks 
functioneren in de weg staat.
 

Samenwerking met jeugdhulpaan-
bieders 
Kamers met Aandacht is als initiatief 
eerder in andere steden gestart en heeft 
inmiddels 70 jongeren gekoppeld aan ver-
huurders. Stichting Kamers met Aandacht 
gaat samen met de Jongerenacademie en 
zorgaanbieders op zoek naar kamers voor 
jongeren uit onze regio. 
 
Nieuwsgierig geworden?
Heeft u een kamer vrij die u wilt verhuren? 
Neem dan contact op via
info@kamersmetaandacht.nl of
tel. 06-11134685. 
Meer informatie leest u op
www.kamersmetaandacht.nl.

Spreekwoord

Bron: Ed van Eeden.

Men kent de boom aan zijn schors, 
maar de man niet aan zijn vel.

Aan de hand van uiterlijke kenmerken kan men 
een boomsoort determineren, maar mensen zijn 
niet op grond van hun voorkomen in categorieën 
van bruikbaarheid of handelbaarheid in te delen.

Zo aan de Julianalaan
Bij Zo aan de Julianalaan werken wij met 
thema’s. Een thema duurt 2 maanden zo-
dat de kinderen alle tijd hebben om ken-
nis te maken en te leren over het onder-
werp. De activiteiten die wij vervolgens 
doen staan in het teken van dit thema.
Het thema voor de maand juli en augus-
tus was Onderwater Wereld. De aller-
kleinsten hebben zeedieren geverfd en 
op de voelmat met water en zeedieren 
gespeeld. De peuters hebben hun fan-
tasie laten gaan en prachtige knutsels 
gemaakt van lijm, zand en schelpen. 
Tijdens het buitenspelen in onze tuin 
waren er water activiteiten, heerlijk spet-
teren in de waterbakken en stampen in 
de plassen water. 

De taal van de kinderen oefenen en de 
woordenschat uitbreiden doen we door 
veel liedjes met hen te zingen. Passend 
in het thema was nu één van de liedjes 
‘Visje in het Water’ en we hebben ook 
veel boekjes gelezen over waterdieren, 
zoals het zoekboek ‘Speuren in het wa-
ter’. Ook zijn we veel op pad geweest, 
hebben we heerlijke wandelingen ge-
maakt langs het water en veel gespeeld 
in de speeltuinen in de nabije omgeving.
Zo leuk!

Prof. Henketstraat / Prof. Krausstraat

Eindelijk werd er een laadpaal neergezet, en 
deze werd ruimschoots gebruikt.
Op zich een goed gebaar voor de gebruikers. 
Maar helaas staat dat ding nu nutteloos en 
werkeloos want er zit al weken lang een hoes 
om de paal. En dat is niet omdat hij kou zal 
vatten. Er is wel enkele malen een monteur 
geweest en wat u ziet is het resultaat.
Hoe lang dit nog zal duren is onbekend.

Tekst en Foto: Johan van den Berg
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Update financiële stand tot eind 2022
en een vooruitzicht in 2023

Tijdens de proefperiode van de jaren 2020 en 2021 was er het voordeel dat de 
krant is betaald door de winkeliersvereniging Vrijenban & Wippolder. Maar 
dat is nu gestopt.

Wij vragen u dan ook weer om de wijkkrant financieel te ondersteunen, om 
weer een buffer te krijgen voor het jaar 2023. De verwachte kosten voor 2023 
zullen ongeveer € 7.900,00 zijn. 
Verminderd met het voordelige saldo € 2.966,88 van 2022 geeft dit een 
tekort van € 4.933.12 in het jaar 2023.

Hierbij doen wij de navolgende belofte.
Mocht de krant om welke reden dan ook geen doorgang meer hebben, 
dan krijgen alle privépersonen hun in 2022 en/of 2023 betaalde geld 
teruggestort. Uiteraard is -op afspraak- de financiële administratie voor 
inzage beschikbaar. U kunt uw vrijwillige bijdrage naar draagkracht storten 
op onze bankrekening van de ING ten name van Wijkkrant Wippolder.

NL67 INGB 000 650 67 38

Wij danken de sponsoren en u voor uw bijdrage in de afgelopen maanden en 
heden, waardoor wij nu een positief startsaldo voorzien voor het jaar 2023.

De redactie.

*  € 100,00 voor de bezorging per jaar in de buurt Delftzicht daar er geen vrijwilliger en sponsor meer voor is.

Voorziene kosten Bezit
Bankstand op 01-09-2022 € 6.529,88
Toezeggingen door sponsoren € 225,00
Te verwachten bankkosten: in 2021 € 30,00
Drukken krant + vormgeving € 3.668,00
Bezorgkosten 2 edities * € 100,00

€ 3.798,00 € 6.754,88
Verwacht voordelig saldo eind 2022 € 2.966,88

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

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

Vestia stopten met hun financiële steun aan deze wijkkrant.

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

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

Bent u iemand die graag foto’s maakt en deze wilt delen met andere 
personen? Misschien bent u wel degene die wij als redactie zoeken om 
als fotograaf gebeurtenissen in de wijk vast te leggen en deze te laten 

publiceren in de wijkkrant met uw naam en een korte omschrijving 
daarbij.

Bent u iemand die het leuk vindt om met mensen te praten en met hen 
de belevenissen of hobby’s op papier te zetten en deze te publiceren in de 
wijkkrant? Uiteraard vermelden wij uw naam daarbij vanwege de door u 

gedane moeite.

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

gebruiken om ons team te versterken? Neem dan gerust contact met ons op, 
wie weet wat voor moois er uit een dergelijk gesprek kan ontstaan.

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

jaren kan een vrijwilliger nog meedoen nadat deze zijn pensioenleeftijd heeft 
bereikt?

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

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

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

De vakantie zit er weer op, de scholen zijn 
weer begonnen en ook het sportleven is 
weer uit de zomerslaap ontwaakt.

Pal naast onze mooie wijk ligt het sport-
complex van S.V. Wippolder. Een Omni-
sportvereniging, waar naast veel sportiviteit 
ook veel gezelligheid te vinden is. Wellicht 
wist u het al, maar bij S.V. Wippolder is er 
volop keuze om u te vermaken. Zo bieden 
wij een keur aan mogelijkheden aan:

 • Herenvoetbal
 • Meidenvoetbal
 • Jeugdvoetbal
 • Senioren (wandel-)voetbal
 • Zaalvoetbal
 • Hardlopen (hardloopvereniging De 

Koplopers starten vanuit ons complex)
 • Bingo (wekelijks)

Laat u of uw kind zich niet weerhouden om 
een keer langs te komen en te proeven hoe 
de sfeer is. We hebben een gezellige kantine 
en een fijne keuken. Ons uitgangspunt is 
dat we plezier in het spelletje belangrijk vin-
den en zeker zo belangrijk als de sportieve 
prestaties. 

Ons eerste Heren-veldvoetbalteam speelt 
dit seizoen voor het eerst in de Zaterdag 1e 
klasse en speelt tegen veel streekgenoten. 
Dat beloven leuke en spannende derby’s te 
worden waarbij we veel uit- en thuispubliek 
verwachten. Schroom niet om ook eens te 
komen kijken naar hun prestaties. Thuis 
spelen zij op zaterdagen om 16.00 uur. 

Daarnaast verhuren wij onze zaal ook aan 
andere sportverenigingen, zoals hockey, 
volleybal en korfbal. Overdag maken scho-
len uit de buurt gebruik van de zaal. Wilt u 
ook onze zaal eens huren om een potje te 
voetballen of onze kantine voor een gezel-
lig feestje, neem dan gerust contact op met 
onze verenigingsmanager@svwippolder.nl. 
Hij kan de mogelijkheden en prijzen met u 
doornemen.

Wilt u weten wanneer ons 1e elftal precies 
thuis speelt of wilt u meer informatie over 
al onze mogelijkheden? Neem dan eens een 
kijkje op onze website: www.svwippolder.
nl of kom gewoon eens langs. U bent van 
harte welkom!

SV Wippolder
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Mijn vader kwam op een avond naar de 
Oldebarneveldstraat en zei dat we op 

het Oude Delft gingen wonen. Sjonge…. 
Dat klonk deftig. Als ze vroegen: 
“Waar ga je wonen” zei je geen woord 
verkeerd. Zo verguld was je dat je daar 
ging wonen, maar hoe heel anders 
was de werkelijkheid. Door een klein 
poortje kwam je op een plein waar een 
eeuwenoud gebouw stond. Daarnaast 
was een gebouw, zeker wel 100 meter 
lang. Dit gebouw was in 3 delen. In het 
eerste deel woonde de familie Visser, 
daarnaast Violet en daarnaast hadden 
wij een woning????. Een groot hok waar 
mijn vader zelf kamertjes moest maken. 

Ruimte zat, dit was  een zogenaamde 
noodwoning. Het gebouw dat naast ons 
stond werd later het politiebureau. Een 
troosteloos leven, ook voor ons. Ons 
enig vertier was naar het verkeer op het 
Oude Delft  kijken, waar toen nog de 
stoomtram reed. Ook gingen wij wel eens 
op avontuur in de lege gebouwen op ons 
plein, een spannende aangelegenheid 
door de verlaten zalen te dwalen.

Totdat het opgemerkt werd door mensen 
van de overkant, die prompt de politie 
waarschuwden. ’s Avonds moesten wij de 
politie wijzen waar we allemaal geweest 
waren. Na    de rondleiding zagen de 
agenten eruit als beesten. Op plaatsen 
waar wij niet geweest waren, omdat 
het te stoffig was, gingen wij nu wel. 
Veel taferelen hebben wij meegemaakt 
met onze buren. De familie Visser werd 
geplaagd door overmatig gebruik van 
sterke drank door de vader, waardoor de 
kinderen permanent gebrek leden. Maar 
de hond kreeg biefstuk. Als hij dit  klaar 
stond te maken, stonden de kinderen en 
de moeder erbij en kregen een pak slaag 
als zij er wat van vroegen. Het leven was 
daar weinig aantrekkelijk. 

Na verloop van tijd verhuisden wij 
naar een ander huis, wat in wezen 
geen verbetering werd. In een oud 

schoolgebouw aan de Molslaan waren in 
de klassen voorzieningen getroffen om 
gezinnen onderdak te verlenen. Deze 
waren onvoldoende, daar er ieder woord 
van de buren te verstaan was. Familie 
van Baarle, Bremer, van Velzen, Corveijn 
en de Bruin hadden daar reeds onderdak 
toen wij er in trokken. Ook hier was van 
prettig wonen geen sprake, het was er 
altijd koud en ongezellig.

Het was in die tijd ongeveer 1925 
geworden. De vrienden van mijn ouders 
zijn nooit weggebleven, ondanks 
ons ongerief. De toneelvereniging 
“Multatulie”voerde toen een toneelstuk 
op dat No. 80 heette. Hiervoor was een 
gevangenismuur nodig. In de ruimte die 
wij  in deze noodwoning hadden, heeft 
mijn vader en heer Mussert met hulp 
van mijn broer dit doek geschilderd. Ze 
hebben hieraan dag en nacht gewerkt. 
Vader en moeder gingen, om wat voor 
hun gezin bij te verdienen daar waar 
gevraagd werd, voordrachten doen en 
bij bruiloften bedienen. Zo kwam er dan 
wel eens een extraatje binnen. Later 
ging moeder bij de Cemsto werken, maar 
het bleef armoe troef. ’s Maandags of 
dinsdags werd er al voorschot op haar 
loon gehaald, wat door Hr. van Straten 
altijd met veel gemopper werd gegeven.

Het was eens, zo tegen de kerstdagen, 
dat mijn broer en ik op illegale wijze een 
kerstboom gecharterd hadden. Deze 
stond (uiteraard buiten medeweten 
van moeder hoe wij er aan gekomen 
waren) versierd en wel in de kamer, 
toen er gebeld werd en er enige meisjes 
van de  padvinderij een kerstboom aan 
kwamen bieden en een grote mand 

levensmiddelen.
Angstvallig nodigde moeder hen 
de voorkamer in waar het boompje 
opgesteld werd. Alles ging goed tot 
onze jongste binnenkwam, naar het iele 
boompje keek en er even op wees dat de  
boom in de kamer véél groter was. Het 
was zeer moeilijk deze situatie te redden, 
het werd toch een fijne Kerst.

In die tijd kreeg mijn vader een baan bij 
het elektriciteitsgebouw als bankwerker 
en moeder                            
bij de Cemsto. En, zoals alle goede 
dingen uit 3 bestaat, kregen wij een huis 
in de Nieuwe Laanstraat. Het was voor 
het eerst in vele jaren, dat we naar een 
gewoon huis gingen.

Vanzelfsprekend waren wij er ook trots 
op. Onze buren waren rustige mensen; de 
familie Schoonhoven woonde op nr. 4, op 
2 Priem en op 8 Kok. Het was een rustig 
straatje, alleen keken wij tegen het hek 
van de gasfabriek en hadden wij in het 
begin veel last van de kolen.Er woonden 
veel kinderen van onze leeftijd, zodat wij 
een leuk ploegje hadden, waarmee we  in 
de zomer naar Scheveningen liepen. Het 
was een leuke tijd.
Als er een feestje was, zorgde moeder 
Kröse wel voor vertier. Deze vrouw liep 
altijd met een schort voor, ook als ze 
de stad in ging. Doordat mijn broer en 
zusjes gingen werken was de financiële 
toestand iets beter. Mijn oudste zus ging 
in de Heemskerkstraat in betrekking en 
An naar de kartonnagefabriek. Daar is ze 
heel wat jaren geweest.
Cor ging later naar Lonzieme op  de 
Koornmarkt, daar is ze gebleven tot haar 
trouwen.

Momenten uit de
geschiedenis van
Hette le Duc

Deel 4
De verhuizing

Je leven op orde
Binnenkort start de Herstelacademie Delft weer met de gratis budget/geld  cursus: Je 
leven op orde.
Deze cursus wordt online aangeboden: men krijgt dan een wekelijkse mail met tips 
over o.a. administratie op orde krijgen, geldzorgen verminderen, energietips, bood-
schappen adviezen en nog veel meer!

Voor inwoners van Delft die niet zo digitaal vaardig zijn en/of liever persoonlijke 
voorlichting krijgen hierover, komen er aanvullend vanaf eind augustus 8 bijeenkom-
sten waar men onderling tips en ervaringen uit kan wisselen.
Vanaf 22 augustus, 8 bijeenkomsten, waarbij iedere week een ander onderwerp be-
handeld wordt. De bijeenkomsten zijn op maandag van 10-12 uur, bij het 
Wijkcentrum de Wippolder in de Prof Krausstraat 50.
Aanmelden voor de training kan via herstelacademie@ggz-delfland.nl  

Daarnaast geeft de schrijver van de training iedere woensdag van 10-12 uur
Inloopspreekuur Post en Geldzorgen, in het Buitenhuis, Buitenhofdreef 274
In de bijlagen vind u meer informatie.
Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar jelevenoporde@ziggo.nl 
Ruwe opbouw bijeenkomsten
Les 1 kennismaking en inventarisatie waar loop je tegenaan m.b.t. financi-

en en in je leven? Evt. Vervolg lessen daarop aanpassen.
 Huiswerk: dagboek, huishoudboekje en agenda bijhouden: hoe richt ik 

mijn dag in en SMART aanpak hierbij gebruiken
 Bonus: Pyramide van Maslow / leefgebieden uitleg
Les 2 huishoudboekje en administratie opzetten: wat werk voor mij? Wat 

gaat goed en wat kan beter
 Huiswerk: ordners en NIBUD tabbladen 
 Bonus: RET/ ACT  leren toepassen
Les 3 Budget plan gaan maken: zijn inkomsten en uitgaven in balans? Waar 

kan ik op letten bij boodschappen doen Bonus: TA: hoe communiceer 
jij met anderen?

Les 4 extra inkomen en Excel financieel maand overzicht bespreken: wat 
geef ik uit en ben ik daarover tevreden? Bonus: positieve psychologie

Les 5 financieel overzicht bespreken en overzicht houden: waarop wil je 
besparen de komende tijd? Hoe pak je dat aan?

 Bonus: cirkel van Covey: waar kan je invloed op uitoefenen

Les 6 (Be) sparen door meer te vergelijken en verzekeringen: wat heb je nodig? Tips 
om schulden te voorkomen

 Bonus: BOB model; hoe neem ik betere beslissingen?
Les 7 Schulden en uithuiszetting voorkomen, hoe aan te pakken als ik wel schulden 

heb
 Bonus: persoonlijk ontwikkel plan 
Les 8 laatste les vrij in te vullen n.a.v. wensen deelnemers: hoe nu verder?
 Bonus: op bezoek bij Delft voor elkaar / sociale kaart bespreken

 
Denktank 
Wil je de schrijver van de 
online training /
thuisstudie een tip of 
advies geven waar 
anderen wat aan kunnen 
hebben? 
 
Mail dan naar: 
jelevenoporde@ziggo.nl    
 
 

Heb je aan het 
eind van je geld 
ook een stuk 
maand over?   

En wil je graag tips en 
adviezen krijgen 
hierover? 

Meld je dan aan voor 
de  (online) training: 

Je leven op orde  

(krijgen en houden) 

Online training / 
thuisstudie 

Hoe leer je 

Je krijgt wekelijks een 
mail met informatie 
over een onderwerp. 
Hiermee ga je thuis 
aan de slag, in je eigen 
tijd en tempo.  
Je bepaalt  zelf wat je 
ermee doet, en wat jou 
verder brengt in je 
leven. 
Je kan starten (en 
stoppen) wanneer je 
wilt.  
Motto van de 
training 

Ik kan niet al je 
problemen oplossen, 
maar:  je geldzorgen 
kan ik je wel leren 
aanpakken vanuit mijn 
eigen ervaring  

Voor aanmelding en 
informatie: 

06 - 23 94 06 78 
mail:  

herstelacademie@ggz-
delfland.nl  
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Bij Tandartspraktijk Wippolder op bezoek 

Ragers en rubberen tandenstokers

Het meest effectief Tegen tandplak en tandvleesontsteking

Het is verstandig je tandenpoetsroutine af te sluiten met ragers of rubberen tan-
denstokers. Dat blijkt uit recent onderzoek.
Iedere dag twee keer twee keer tandenpoetsen. Dat is nodig om de grootste hoe-
veelheid tandplak tussen je tanden te verwijderen en de kans op tandvleesont-
steking te verkleinen. Twee minuten poetsen is voldoende. Na die twee minuten 
wordt je gebit namelijk niet veel schoner meer. Tenzij je ragers of rubberen tanden-
stokers gebruikt. Zij zijn het meest effectief in het verminderen van tandplak en 
het voorkomen van tandvleesontsteking.

Dat blijkt uit een nieuw gepubliceerde studie van Universitair ziekenhuis van Pisa. 
Volgens Filippo Graziani, hoogleraar parodontologie aan de afdeling tandheelkun-
de en kaakchirurgie, reinigen ragers en rubberen tandenstokers je gebit het best. 
Beter dan het gebruik van alleen een tandenborstel en zelfs beter dan een tanden-
borstel in combinatie met flosdraad.

Voordeel ragers en rubberen tandenstokers
Met een handtandenborstel verwijder je in de eerste halve minuut bij het tan-
denpoetsen 40% van de tandplak, onderzocht het Academisch Centrum voor 
Tandheelkunde Amsterdam in 1993. In de anderhalve minuut daarna nog eens 
25%. Na die twee minuten blijven poetsen, heeft wel zin. Maar die extra poetstijd 
staat niet in verhouding tot de hoeveelheid tandplak die je dan nog verwijdert. 
Ragers en rubberen tandenstokers helpen je wél snel en eenvoudig extra tandplak 
aan te pakken.

En minder tandplak betekent minder kans op tandvleesontsteking. De tandplak 
die achterblijft op je tanden mineraliseert namelijk en verandert in tandsteen. 
Dit resulteert in ontstoken tandvlees en uiteindelijk in tandvleesontsteking. 
Tandvleesontsteking kan op zijn beurt weer zorgen voor andere problemen in het 
lichaam, zoals hart- en vaatziekten of diabetes.

Starten met ragers en tandenstokers
Uit onderzoek van Sunstar blijkt echter dat 47% van de ondervraagden bijna nooit 
gebruik maakt van rubberen tandenstokers. En dat 42% van de ondervraagden bij-
na nooit gebruik maakt van ragers. 70,5% van de gebruikers van ragers en rubbe-
ren tandenstokers binnen dit onderzoek gebruikt producten van GUM.
Voor veel mensen zijn rubberen tandenstokers en ragers de oplossing voor een nog 
schoner gebit. Rubberen tandensto-
kers en ragers, zoals die van GUM, 
zijn verkrijgbaar in alle supermark-
ten en drogisten. Wil je meer weten 
over het gebruik van ragers of rub-
beren tandenstokers? Vraag je tand-
arts voor advies.

Tandartspraktijk Wippolder
Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015-2619176
info@tandartspraktijkwippolder.nl
www.tandartspraktijkwippolder.nl

Fysiotherapie Delft Oost

Het sportseizoen start weer! 
Het nieuwe sportseizoen is weer net begon-
nen. Een paar tips om te voorkomen dat u 
een blessure op loopt:

• Start de training altijd met een war-
ming-up.  Zorg dat de spieren goed 
“warm” zijn. 

• Begin de eerste weken vooral met het 
trainen van het uithoudingsvermogen (duurvermogen). Zorg hiervoor dat je 
met name traint op grote afstanden. 

• Vermijd korte sprints, snel wenden en keren. Hierbij is er veel belasting op 
de aanhechtingen van de spieren en pezen. 

• Zorg dat je altijd afsluit met een cooling down met rustig rekken, dit zorgt 
ervoor dat de kans op kramp en spierpijn verminderd wordt. 

• Zorg dat je dit rustig opbouwt en niet direct weer volop gaat sporten. Wat 
ook kan helpen bij het voorkomen van een blessure zijn loop-, coördinatie-, 
kracht- en stabiliteitsoefeningen doen. Wanneer je beschikt over een goede 
looptechniek, kracht / stabiliteit / coördinatie van de buik, rug, heup en been 
spieren is de kans op een blessure een stuk kleiner. 

Mocht je willen weten hoe u dit het beste kunt aanpakken en daar begeleiding 
van een fysiotherapeut bij willen hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. 
Heb je onverhoopt toch al een blessure opgelopen, loop er dan niet te lang mee 
door. Wij kunnen een diagnose stellen en samen met jou een behandelplan op-
stellen zodat u zo snel mogelijk weer verantwoord kunt sporten. 

Wij wensen jullie allemaal weer een mooi en sportief 
sportjaar toe en feliciteren SV Wippolder met hun 
promotie naar de 1e klasse zaterdag en het winnen 
van de Stad Delft Bokaal. 

Fysiotherapie Delft Oost
Nassaulaan 177, Delft, Tel. 015-2620952
Email: info@fysiotherapiedelftoost.nl
Website: www.fysiotherapiedelftoost.nl

Actie bij Cafetaria de Jongens Fred. Hendrikstraat 1: in de maand september t/m december:
4 patat met 4 snacks naar keuze uit: frikadel, kroket of kaassoufflé voor € 13,50

SeniorWeb
De digitale wereld wordt meer en meer vanzelfsprekend en gaat tot de dingen van 
alle dag behoren.  Meer weten, bekend en vertrouwd raken met digitale apparaten die 
ons omringen? 
SeniorWeb is dé organisatie voor mensen die gebruik willen maken van de vele mo-
gelijkheden van de digitale samenleving. U bent welkom. Of u nu volslagen onbekend 
bent met het digitale fenomeen van vandaag de dag of nog geen senior. Gewoon bij 
ons aankloppen. U hoeft geen lid te zijn van SeniorWeb. 

Enthousiaste en deskundige Delftse vrijwilligers staan klaar om u te helpen, uitleg te 
geven, te adviseren en om problemen op te lossen. We geven workshops, cursussen en 
houden spreekuren.
De inloopspreekuren zijn in Dok, centrale bibliotheek aan het Vesteplein elke 2de 
dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur en elke 4de zaterdag van de maand van 
13.00 – 15.00 uur. U bent welkom. 

De cursussen, de workshops en het lesmateriaal zijn speciaal ontwikkeld voor seni-
oren en voor iedereen waar het allemaal wat te snel voor gaat. We werken met kleine 
groepen van maximaal 8 cursisten. Het luisteren naar de docent en het kijken naar 
de lespresentatie wordt afgewisseld met zelf aan de slag gaan met verschillende oe-
feningen. Hierbij wordt u geholpen door assistent docenten. U kunt uw eigen digitale 
apparaat meenemen en daar tijdens de les op werken. U kunt ook gebruik maken van 
een laptop van ons leercentrum. 

Informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. 
We zijn telefonisch te bereiken op 06 519 193 03 en via e-mail seniorweb.delft@
gmail.com
De QR-code scannen kan ook.

We kijken uit naar een ontmoeting met u!  
Annelies Y. Groeneveld, coördinator
Delft, augustus 2022

Beknopte informatie over GV 
Thuis

Voor mensen boven de 50 jaar en mensen die te maken hebben met een ongenees-
lijke ziekte, is er de mogelijkheid om kosteloos één of enkele gesprekken te krijgen 
met een van de geestelijk verzorgers van GV Thuis. Dat is sinds 2019 een rijksrege-
ling voor inwoners van ons land. GV Thuis is bedoeld om mensen met kleinere of 
grotere levensvragen behulpzaam te zijn. Als het leven redelijk op rolletjes loopt, 
dan zijn er doorgaans weinig levensvragen, maar verandert het leven, dan komen 
ze soms ineens naar boven.

Soms kan dan een enkel goed gesprek erover je weer verder helpen. Bij GV Thuis 
zijn gekwalificeerde geestelijk verzorgers aangesloten met uiteenlopende achter-
gronden, dus ook vanuit - het meest onbekend bij het grotere publiek - het huma-
nisme. Wie behoefte heeft aan zulke gesprekken, kan het beste hierover met de 
huisarts overleggen. Deze regelt in deze regio namelijk de aanvraag. 
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Hendrik Casimirstraat
Foto A laat u zien dat er nog steeds 
gewerkt wordt aan het aanleggen van 
de glasvezelkabels. Op dit moment 
moeten er nog meerdere straten worden 
voorzien van deze kabels. Het is een 
behoorlijke klus. Het duurt nog wel 
even eer dit klaar is en eenieder de 
aansluiting heeft.

Molengraafsingel
Op foto B, genomen na het voltooien 
van de gebouwen Yes en NEXT, is te zien 
dat er mee rekening is gehouden dat 
velen op de fiets naar hun werk komen, 
vandaar deze uitgebreide fietsenstalling. 

Heertjeslaan
Foto’s C t/m F tonen u de vorderingen 
van de realisatie voor een tijdelijke 
verblijfplaats voor asielzoekers welke 
geen plaats kunnen krijgen in Ter 
Apel bij het AZC. Het betreft hier een 
tijdelijke opvang voor 5 maanden. Maar 
als de instroom van zo veel asielzoekers 
zo blijft doorgaan, zal “tijdelijk voor 
5 maanden” zeker langer gaan duren. 
In het weekend van 3 en 4 september 
jl. moeten de eerste bewoners daar 
gehuisvest zijn.

Michiel de Ruyterweg samen met de 
Julianalaan
Op foto G ziet u een huizenblok van 4 
huizen aan de Michiel de Ruyterweg. Het 
terrein erachter en de gebouwen rechts 
en links van dit huizenblok worden 
gesloopt voor de nieuwbouw van ca. 300 
woningen. Dit project staat bekend als 
“Gele Scheikunde”. Uit informatie blijkt 
dat de twee linkerwoningen in de weg 
staan bij de bouwplannen en gesloopt 
moeten worden. De beide bewoners 
hebben een deal gesloten en kunnen 
gaan verhuizen naar de huizen op de 
Julianalaan, zie foto H. Deze huizen, 
tegenover de Maerten Trompstraat, 
worden nu geheel gerenoveerd zodat zij 
bewoond kunnen worden.

Schoemakerplantage
De foto’s I t/m L+LL laten u zien: de 
verdere voortgang van de sloop en 
nieuwbouw aan de Schoemakerplantage.

Rotterdamseweg
Op foto M ziet u dat ter hoogte van de 
nieuwe parkeergarage tot aan de Haagse 
Hogeschool, door werkzaamheden aan 
het fietspad alles op zijn kop ligt. Je 
moet via het voetpad manoeuvreren om 
weer op de juiste plek te komen. 

Delftzicht
De foto’s N t/m R zijn genomen in het 
gebied, ingesloten tussen het Zuideinde, 
Westlandseweg, Papsouwselaan, 
Mercuriusweg, Mercuriuspad, Deltaweg 
en Abtswoudseweg. De foto’s tonen 
de bouwactiviteiten in dat gebied. Er 
worden in rap tempo heel veel huizen 
gebouwd. Er “lijkt wel geen eind aan te 
komen”. 
Foto N, genomen op de hoek van de 
Engelsestraat en de Abtswoudseweg, 
toont de grondwerkzaamheden voor de 
nieuwbouw op het voormalig “Haring-
terrein”. 
Op de foto’s O t/m R ziet u de 
bouwactiviteiten aan de Mercuriusweg, 
de bouw langs de Nieuwe Gracht, de 
bouw nabij de Röntgenweg, en de 
nieuwe “muur aan huizen” welke bij de 
Industriestraat wordt gebouwd.

(Ver-)Bouwberichten
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Tekst en foto's: Johan van den Berg
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Nieuwsbrief 
Belangenvereniging TU Noord 

Samen wonen, werken en studeren: numerus 
fixus?!

Beperken instroom studenten goed 
voor iedereen
Het zijn bekende problemen: 
kamernood, geluidsoverlast, stoepen 
geblokkeerd met fietsen en een tekort 
aan (starters)woningen. Maar zijn dat 
eigenlijk wel de echte problemen, of het 
gevolg van iets anders?

In de loop van de jaren is het 
studentenaantal aan de TU gegroeid 
naar meer dan 28.000 studenten. Dat is 
veel, erg veel, op een stad van 100.000 
inwoners. De vraag is hoeveel studenten 
kan een stad aan en wat zijn de gevolgen, 
onder andere voor de leefbaarheid? En 
stellen TU en de gemeente Delft deze 
vraag eigenlijk wel? De wachttijden voor 
kamers bij Duwo zijn inmiddels fors 
opgelopen en dat betekent dat de stad 
veel nieuwe instroom van studenten 
moet opvangen. 

Ik denk dat de stad en in het bijzonder 
onze buurt deze hoeveelheid studenten 
niet aan kan. Dat heeft gevolgen, voor 
iedereen.

Verkamering gestopt, problemen 
blijven
Veel panden zijn verkamerd in de loop 
van de jaren. De gemeente zegt nu wel 
dat de verkamering is gestopt, maar 
daarmee zijn de problemen die het 
gevolg zijn van eerdere verkamering 
niet opgelost. Denk aan geluidsoverlast, 
stoepen die geblokkeerd zijn door 
de vele fietsen en misschien wel het 
belangrijkste: het buurtgevoel is weg. 
Zo is een deel van de Simonsstraat 
nagenoeg helemaal verkamerd. De 
gemeente zegt in Delft op Zondag dat 
de “verhoudingen verstoord” zijn: dat 
klopt, er zijn te veel verkamerde panden, 
de verhouding is uit balans. De suggestie 
van de gemeente aan bewoners om 
“kopjes koffie” met kamerbewoners 
te drinken is prima als er een enkel 

studentenpand is, maar dat werkt niet 
als nagenoeg een hele straat verkamerd 
is.

Normen zijn belangrijker dan 
leefbaarheid?
De verkamering is officieel gestopt, maar 
binnen een bestaand pand mogen nog 
wel meer kamertjes gemaakt worden. 
Enige voorwaarde is dat de kamer 
tenminste 6 m2 (!!!) is. Op die manier 
is het aantal studenten in het pand 
aan de Simonsstraat 88 verdubbeld tot 
23! Zowel buren als studenten hebben 
de gemeente gebeld of dat mag: ja, het 
voldoet aan de norm. De gemeente 
is om die reden niet bereid actie te 
ondernemen, niet alleen omdat het 
aan de norm voldoet, maar ook omdat 
het gaat om “verworven rechten” van 
de eigenaren van de panden, vaak 
beleggers. Normen en verworven 
rechten zijn dus belangrijker dan de 
leefbaarheid in een wijk en de nachtrust 
van bewoners.

Ook voor studenten heeft het 
toenemende studentenaantal 
gevolgen. Niet alleen worden de 
kamers steeds kleiner en duurder, maar 
er is een groot tekort aan kamers. Zo erg 
dat de TU internationale studenten een 
brief stuurt dat ze niet hoeven te komen 
als ze geen kamer hebben. Dat is wel heel 
naar als je na veel wikken en wegen hebt 
besloten familie en vrienden te verlaten 
om in Nederland te gaan studeren.
Goed voor de economie, maar voor wie?
Er wordt vaak gezegd dat de TU goed is 
voor de economie, maar de vraag is voor 
welke economie? Voor de beleggers is het 
goed geld verdienen. De beschikbaarheid 
van woningen voor niet-studenten staat 
eveneens onder druk, nog meer dan 
elders door de aanwas van studenten. 
Starters en andere woningzoekenden 
kunnen niet opbieden tegen het 
geld van beleggers. Ook voor de TU 

zijn internationale studenten een 
verdienmodel.

Stad en studenten weer in balans: 
instroom beperken met een 
numerus fixus
Verminderen van het aantal studenten 
kan er voor zorgen dat de zaak weer 
in balans komt: meer kamers voor 
studenten, huizen die weer beschikbaar 
zijn voor niet-studenten en de 
leefbaarheid neemt toe: we kunnen weer 
samen kopjes koffie drinken.
Maar: de roze olifant!
Misschien is wel het grootste probleem 
dat TU en gemeente het echte probleem 
niet willen benoemen. De gemeente 
blijft volhouden dat als het voldoet aan 
de normen er geen probleem is en dat er 
bovendien niet getornd kan worden aan 
verworven rechten. Het zou al enorm 
helpen als TU en gemeente erkennen 
dat er in veel straten een structureel 
probleem is met de leefbaarheid 
als gevolg van het toegenomen 
studentenaantal. Maar het blijkt erg 
moeilijk te zijn om ‘de roze olifant’ aan 
te wijzen….  
Idee: samen met bewoners!
Misschien komt dat ook omdat alle 
overleggen tussen TU, gemeente 
en studenten zonder bewoners 
plaatsvinden. Dus in plaats van over 
ons, zonder ons: mogen we alsjeblieft 
meedoen? 

Bestuursleden gezocht:
Er gebeurt veel in en rondom onze wijk. 
De belangenvereniging TU Noord heeft, 
met bestuursleden en actieve leden, de 
gelegenheid om over veel onderwerpen 
te overleggen met bijvoorbeeld de 
gemeente, TU en ontwikkelaars. Het 
gaat dan om een grote variëteit aan 
onderwerpen zoals het kappen van 
bomen, het groen-beleid, het aanpassen 
van wegen en fietspaden voor meer 
veiligheid en betere bereikbaarheid, 

de bouw van veel extra woningen en 
voorzieningen, verkamering en de 
bijkomende druk op leefbaarheid in de 
wijk, enzovoort. Deze onderwerpen zijn 
bekend en zullen blijven terugkomen. 
Daarnaast zullen in de nabije toekomst 
onder andere de Energietransitie 
en het Geothermieproject aan de 
Rotterdamseweg veel impact gaan 
hebben binnen de wijk. 
Om alle onderwerpen die in de wijk 
spelen en die bewoners betreffen goed te 
kunnen volgen en beïnvloeden willen we 
het bestuur uitbreiden met enkele leden. 
De Belangenvereniging TU Noord staat 
bekend als een kritische, constructieve 
en goed voorbereide gesprekspartner. 
Met die insteek hebben we al veel 
projecten in de wijk op een positieve 
manier kunnen opstarten, bijsturen of 
soms zelfs van tafel gekregen. Vaak met 
hulp en kennis van actieve leden van de 
belangenvereniging.

We zijn op zoek naar extra 
bestuursleden om dit werk voor onze 
wijk te kunnen blijven doen. Als 
bestuurslid heb je de gelegenheid om 
op onderwerpen die je na aan het hart 
liggen een positieve bijdrage te leveren 
aan je directe woonomgeving. Je kan 
meehelpen meningen en ideeën van 
buurtgenoten om te zetten in beter 
beleid.

We zijn daarnaast op zoek naar 
iemand die de website en de 
sociale mediakanalen van de 
belangenvereniging zou kunnen 
beheren. 

Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen via tunoord@gmail.com of 
door een van de bestuursleden direct te 
benaderen. 

Zie ook: www.tunoord.nl   

Het zal toch niet waar zijn!
Pauwmolen / Jan de Oudeweg

Van de daar aanwezige groenstrook 
langs de A13 t/m de IJsmeestertunnel 
was een deel eigendom van het 
waterbedrijf Evides, namelijk een terrein 
van 6850 m2. Dit hebben zij voor € 
570.000,00 verkocht aan het sociale-
woningbouwbedrijf  Steenvlinder.
En Steenvlinder heeft het plan om er 
een ‘meerlaags wooncomplex’ te gaan 
bouwen met zowel koopwoningen als 
huurwoningen. 
De exacte plek is naast de huidige 
hoogbouw van de Pauwmolenflat, waar 
Evides een wateropslag had, tegenover de 
appartementen aan de Jan de Oudeweg.
Tegen plannen maken is geen bezwaar, 
maar daar te gaan bouwen is geen optie; 

het is al zo vol. Het geeft extra drukte 
en extra fijnstof door het verkeer, en 
dat opgeteld bij de verkeersbewegingen 
op de rijksweg 13. Hierdoor krijgt de 
Professorenbuurt meer last van stank en 
lawaai.
Fijnstof is nu al behoorlijk aanwezig. Bij 
een noordoostenwind geeft dit heel veel 
‘zwart’ op je raamkozijnen en bij open 
ramen in je huis.
En nu hopen we maar dat er verstandige 
bestuurders zijn die de bouwplannen 
voorgoed door papierversnipperaar 
halen.

Tekst deels uit het AD en de foto: Johan 
van den Berg.

Hoek Rotterdamseweg 

en de Heertjeslaan

Ja, zet ze maar neer, al deze elektrische 
huurscooters. Ongeveer een 20-tal 
stonden daar geparkeerd op de stoep. Is 
dat de bedoeling of kan dat niet anders? 
Niet alleen daar kom je deze scooters 
tegen, maar op de meest onverwachte 
plekken staan deze scooters.

Tekst en foto: 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 bij ons gedaan 
worden. Er valt in het buurthuis dus ge-
noeg te doen en te organiseren.  Natuurlijk 
wel onder de voorwaarde dat de activitei-
ten geen overlast voor de buurt bezorgen. 
De buurtbibliotheek kan je vinden in de 
gang. Hier kan je een groot assortiment 
aan boeken en luisterboeken vinden. 

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

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

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

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

Koffieochtend
We willen weer proberen de koffie-ochten-
den op te starten.
Dit was (voor Corona) Iedere vrijdag van 
09:30 tot 12:00
Heb je interesse om naar de koffieochtend te 
komen? Mail dan even naar onderdeschie@
gmail.com, dan laten we het weten als de 
koffieochtend weer start.
Wij zoeken ook nog een of meerdere vrijwil-
ligers om, bij toerbeurt, de koffieochtend te 
organiseren. Meld je aan per mail op onder-
deschie@gmail.com, dan nemen we contact 
met je op.

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

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

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

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

Boekenclub
Elk één na laatste woensdag van de maand 

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

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

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

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

Actie bij Cafetaria de Jongens Fred. Hendrikstraat 1: 
in de maanden september t/m december

4 patat met 4 snacks naar keuze uit:
frikadel, kroket of kaassoufflé voor € 13,50

Uitbreiden parkeerverbodzone F
In het gemeenteblad van de gemeente 
Delft d.d. 08 augustus 2022, Nr. 361006, 
is een verkeersbesluit gepubliceerd over 
uitbreiding van de parkeerverbodzone 
waarin alle straten van de Wippolder in 
gebied F worden weergegeven.

De gemeente vergroot het gebied met 
betaald parkeren en voert daarbij een 
verbod in voor het parkeren buiten de 
parkeervakken. Er is sprake van uitbreiden 
van deze zone met o.a. de navolgende 
straten: Computerlaan, Couvéeplaats, 
De Nieuwe Haven, Elektronicaweg, 
Informaticalaan, Jacoba Mulderplaats, 
Kalisplaats, Kersbergenstraat, 

Krophollerplaats, Loomansplaats, 
Luxemburghof, Van Moorselplantsoen, Van 
Tijenstraat en Wissingstraat. 

Er staan straten bij waarvan nog niet is 
aangegeven waar die zich bevinden. Een 
aantal van deze straten bevindt zich aan de 
Schoemakerplantage. Een bewoner aldaar 
liet weten dat daar vanaf 1 februari 2021 al 
sprake is van betaald parkeren. 

Bijgevoegde foto laat u een van de genoemde 
plekken zien, Kalisplaats, waar al eerder 
betaald parkeren ingevoerd was.

Tekst en foto: Johan van den Berg
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Nieuws van de Prins Mauritsschool

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

Het nieuwe schooljaar 2021-2022 

is van start gegaan. Heeft u een 

kind dat binnenkort naar de 

basisschool gaat? 

Maak dan een afspraak voor een rondleiding 

en een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 

gepaste afstand (tel. 015-2568251 of directie@

prinsmauritsschool.nl). Ook wanneer uw kind 

twee of drie jaar is en u bent aan het nadenken 

over een basisschool, bent u van harte welkom. 

Bel gerust voor meer informatie.

Een nieuw schooljaar: het is fijn dat alle kinderen weer dagelijks op school kunnen 
komen en dat we met een heel team aan leerkrachten de lessen weer kunnen geven. 
Bent u benieuwd wat we naast lesgeven ook nog doen, neem dan een kijkje 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.

Na zes weken zomervakantie is sinds maan-
dag 22 augustus de school weer volop in 
bedrijf. Alhoewel de school niet leeg was in 
de vakantie: in de eerste week van de vakan-
tie waren ‘Athletics in Action’ sportief bezig 
met kinderen uit de buurt en uiteraard heeft 
de BSO  ‘Bambino Delfts Blauw’ in de zomer-
vakantie dagelijks kinderen opgevangen. 
Als we nog even terugkijken op de laatste pe-
riode voor de zomervakantie, zijn er nog de 
volgende interessante wetenswaardigheden 
waar we u graag van op de hoogte stellen:

Drum 4 Fun - muzikale projectdag
Het stond al lang op de planning: een mu-
zikale projectdag Drum4Fun; door de coro-
na-periode diverse keren uitgesteld, maar 
het is er toch van gekomen: op dinsdag 21 
juni kwam Drum4Fun op school om in alle 
groepen workshops djembé te geven. 
De medewerkers van Drum4fun verzorgden 
de gehele dag door voor alle groepen djem-
bé-workshops met dans en bewegingen. 
Volgens een rooster oefenden de kinderen 
per groep met verschillende percussie in-
strumenten en al trommelend leerden ze 
traditionele West Afrikaanse ritmes. Na 
de workshop in de sporthal gingen ze weer 
terug naar school.  
Daar werd gewerkt aan de verdere voorberei-
dingen voor de opvoering (decors, knutselen 
en kleding). Alle groepen waren ingedeeld 
naar kleur en bij alle kinderen zag je die 
kleur in hun kleding terug. Aan het einde 
van de middag kwamen alle groepen samen 
in de sporthal en werd het onder leiding van 
de medewerkers van Drum4Fun een prach-

tige, enthousiaste voorstelling van een uur 
waar alle ouders van konden genieten. Mooi 
om zo met elkaar zo’n spektakel in één dag 
te kunnen presenteren. 
Kennismaken met de nieuwe juf of meester

Woensdag 22 juni was voor veel kinderen 
een spannende dag: op die ochtend konden 
ze kennismaken met hun nieuwe juf(s) of 
meester(s) waar ze na de zomervakantie bij 
in de klas zouden komen. In groep 1 alle-
maal nieuwe, hele kleine kleuters die nog 
wat onwennig om zich heen keken. Ook in 
andere groepen mochten we nieuwe kin-
deren verwelkomen van andere scholen en 

door verhuizingen. Zo heeft iedereen voor 
de vakantie alvast even kennis kunnen ma-
ken met de nieuwe leerkracht(en) die ze na 
de zomervakantie krijgen.

Kika verkoopactie
De actieve leerlingenraad van de Prins Mau-
ritsschool kwam met het idee om weer eens 
een verkoopactie voor een goed doel te or-
ganiseren. Na de corona-jaren waar dat niet 
mogelijk was, kon dat afgelopen schooljaar 
weer georganiseerd worden. De leerlingen 
van de raad hebben met hulp van leerkrach-
ten en ouders op woensdagmiddag 29 juni 
na schooltijd een druk bezochte verkoop-
middag voor KiKa gehouden; misschien bent 
u ook wel even langs geweest. De organisatie 
van KiKa was erg blij met de opbrengst, ze 
lieten weten: We willen de leerlingenraad 
enorm bedanken voor hun harde werk en 
inzet. Toppers zijn het! We zullen binnen-
kort een mooie bedankbrief met certificaat 
versturen naar jullie school, t.a.v. de leer-
lingenraad om opgehangen te worden als 
herinnering aan de geslaagde actie.

De leerlingen van de raad hebben er zelf 
onderstaand verslag van geschreven:

Op de Prins Mauritsschool is er afgelopen 
schooljaar een markt voor KiKa geweest.
Aan het begin gingen we stemmen wat voor 
doel het zou worden het werd uiteindelijk 
KiKa.
Toen een paar weken later was de markt. De 
school heeft er veel geld mee opgehaald. We 
hebben in totaal € 850,- opgehaald. Er was 
veel te doen. Er waren onder andere dingen 
door de leerlingen zelf gemaakt. We hadden 
ook veel eten. De school heeft ook veel ver-
kocht.
De leerlingenraad die het heeft georgani-
seerd, kreeg goede reacties binnen.
We hadden van alles zoals: speelgoed, schil-
derijen, boeken en strips, grabbeltonnen
en nog veel meer. Je kon ook in sommige 
klassen wat lekkers kopen zoals brownie.
De Coop heeft ook meegeholpen, dus daar 
ook een bedankje voor. Je kon ook je laten 
schminken en je kon meedoen met de kleur-
wedstrijd. Het was een groot succes en super 
gezellig. Voor ons als leerlingenraad was het 
wel veel werk, maar het was voor een goed 
doel. Fijn dat we dit konden doen.
Namens de leerlingenraad: Charlotte en 
Reinout

Inspectie: WAARDERING GOED!
We zijn er als Prins Mauritsschool van over-
tuigd dat we kwalitatief goed onderwijs
kunnen leveren. Daar wordt hard voor 
gewerkt. We horen hierover gelukkig vaak 
positieve
geluiden, van elkaar, van leerlingen en van 
ouders. Maar het is natuurlijk ook heel fijn 
als
‘buitenstaanders’ zoals de onderwijsinspec-
tie of een externe auditeur de kwaliteit
opmerken. Dat is gebeurd: de Prins Mau-
ritsschool kreeg afgelopen juni officieel de 
waardering ‘goed’ van de inspectie, na een 
uitgebreid onderzoek. Daar zijn we heel trots 
op!

De inspecteur sprak met de directie, de 
bestuurders, de raad van toezicht, de me-
dezeggenschapsraad, een groepje ouders, 
leerlingen en leerkrachten. Ook bestudeerde 
de inspectie onze plannen, rapportages, 
opbrengsten, metingen en enquêtes. Voor-
afgaand aan het inspectiebezoek hebben 
auditeurs van het HCO eveneens op school 
stukken bestudeerd, gesprekken gevoerd 
en observaties gedaan. Onze organisatie is 
dus flink ‘doorgezaagd’. Met een prachtig 
auditrapport en de waardering ‘goed’ als 
eindresultaat!

De Prins Mauritsschool scoorde volgens de 
onderwijsinspectie goed op:
- Het brede aanbod verdeeld over de leerja-
ren en een rijke leeromgeving (ingerichte 
hoeken bij kleuters, plusklas, praktijkklas, 
vakleerkrachten voor gym en creatieve vak-
ken, aandacht voor sociaal emotionele ont-
wikkeling, groepsoverstijgend lesaanbod, 
aandacht voor leerstrategieën en executieve 
functies)
- De overgang van primair naar voortgezet 
onderwijs: leerlingen worden goed voor-
bereid op de overgang naar het voortgezet 
onderwijs, er worden passende adviezen 
gegeven volgens een zorgvuldige procedure, 
ouders en leerlingen worden betrokken, er 
wordt veel aan gedaan om kansrijk te advi-
seren
- De kwaliteitscultuur en realisatie van de 
doelen: de school zorgt voor randvoorwaar-
den en stuurt tussentijds bij waar dit nodig 
is, er is een professionele en veilige leer- en 
verbetercultuur, er is een uitvoerig stelsel 
m.b.t. kwaliteitszorg, er is (gedeeld) onder-
wijskundig leiderschap (werkgroepen, spe-
cialisten), mogelijkheden tot professionali-
sering en ondersteuning van leerkrachten, 
een duidelijke rol- en verantwoordelijkheids-
verdeling, en de school benut een objectieve 
blik van buiten (audit, collegiale consultaties 
andere reformatorische scholen).
In het auditrapport werd met name als goed 
bestempeld:
- Het pedagogisch / didactisch klimaat: de 

betrokkenheid van de leerlingen, de struc-
tuur in het onderwijsaanbod, het handelen 
van de leerkrachten
- De sociale veiligheid: de rust en structuur 
die in de school merkbaar is, de manier 
waarop met elkaar wordt omgegaan in de 
school.

We hebben dit in het team gevierd met ge-
bak. Het definitieve inspectierapport is te 
downloaden op Scholen op de kaart - Vind 
en vergelijk scholen in de buurt, als u doork-
likt naar de Prins Mauritsschool. 
We zijn dankbaar, maar weten ons in dit 
alles ook afhankelijk van Gods zegen. En: 
hoe blij we ook zijn met deze waardering: we 
realiseren ons tegelijk dat onze school zeker 
niet volmaakt is. Er worden ook bij ons fou-
ten gemaakt, er valt genoeg te verbeteren. 

Uit de audit en het inspectiebezoek kwamen 
natuurlijk ook enkele aandachts- en verbe-
terpunten. Die zullen de basis zijn voor onze 
nieuwe plannen in de komende schooljaren 
en zeker opgepakt worden.

Vignet ‘Gezonde school’
U heeft het misschien al gezien op de gevel 
van onze school: het logo ‘Gezonde School’: 
de Prins Mauritsschool heeft in de afgelo-
pen periode eveneens het ‘vignet Gezonde 
School’ behaald. Hiermee laten we zien dat 
de school voldoet aan de kwaliteitscriteria 
die zijn opgesteld door deskundigen. We zijn 
trots op dit behaalde resultaat! 
Werken aan gezondheid op school loont. 
Het draagt bij aan betere schoolprestaties, 
minder
schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo 
zorgt de Prins Mauritsschool voor actieve 
en gezonde leerlingen, een veilige schoolom-
geving, een fris klimaat én heeft de school 
aandacht voor de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling van haar leerlingen. Boven-
dien heeft de school speciale aandacht voor 
het themacertificaat welbevinden. Hiervoor 
zetten we van alles in, zoals onze lessen Bij-
belse geschiedenis, de KIVA lessen, de lessen 
wonderlijk gemaakt, en (voor sommige leer-
lingen) SOVA training onder leiding van een 
kindercoach. Door het vignet op de gevel van 
de school kan iedereen op het schoolplein 
zien dat onze school een gezonde school is!

Het nieuwe schooljaar 2022-2023 is weer 
van start gegaan. Heeft u een kind dat bin-
nenkort naar de basisschool gaat?  Maak 
dan een afspraak voor een rondleiding en 
een vrijblijvend kennismakingsgesprek 
(tel. 015-2568251 of mail naar directie@
prinsmauritsschool.nl). Ook wanneer uw 
kind twee of drie jaar is en u bent aan het 
nadenken over een basisschool, bent u van 
harte welkom. Bel gerust voor meer infor-
matie.
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Ergenis, of is dat van deze tijd?
Ja, er zijn zoveel dingen waar men zich 
aan ergeren kan maar toch zijn er een aan-
tal die werkelijk ergernis geven.
U belt naar Eneco en dan krijg je een 
bandje met u drukt dan op toets nummer 
zoveel je doet dat en vervolgens krijg je 
horen het is momenteel zo druk belt u la-
ter even terug en dan wordt de verbinding 
automatisch verbroken. Dit herhaalt zich 
meerderen malen. Als je dan uiteindelijk 
iemand te spreken krijgt dan gaan zij zo-
veel vragen stellen zodat jij je afvraagt, 
moet dat echt allemaal? Dan, ik zet u even 
in de wacht dan zal ik e.e.a. even nazoe-
ken, oké wachten dan maar. Wachten en 
maar wachten, wat blijkt de verbinding is 
verbroken en dan kan je weer van vooraf 
aan beginnen.

U belt naar de Belastingtelefoon 
08000543, daar begint het alweer dat je 
een bandje te horen krijgt om je keuze te 
maken. Keuze gemaakt ja hoor weer een 
bandje om een keuze te maken dus weer 
kiezen. Ja, weer een bandje met de me-
dedeling het is nogal druk de wachttijd 
is langer als dat u van ons gewend bent, 
belt u op een later tijdstip nog even terug 
en de verbinding wordt verbroken. Weer 
bellen op een later tijdstip en dan ben je 
weer bij het laatste punt en warempel je 
kan weer verder, het aantal wachtende 
zijn 9, de wachttijd zal ongeveer 15 minu-
ten zijn. Dus dan maar wachten, je neemt 

een kop koffie en je sorteert nog wat post. 
Wachten duurt dan wel lang en een wacht-
tijd van 60 minuten of langer schijnt nor-
maal te zijn. En dan gaat het feest weer 
verder als je wat wil regelen voor iemand 
die daar niet toe instaat is. Je hebt alle 
papieren en gegevens dan krijg je te horen 
is de persoon waar voor u belt bij u, dan 
kan ik met die persoon spreken. Nee, die 
persoon is er niet, helaas dan kan ik u niet 
verder helpen, maar gaat u dan maar naar 
de site van de belastingen voor verdere 
informatie.

Ja, zo zijn er zoveel organisatie waarbij 
je telkens tegen een muur van frustratie 
aanloopt met vragen en dat eindigt met 
de woorden, dat is nu eenmaal de huidige 
wetgeving.

Heeft dat soms ook te maken met de mo-
derne manier van werken thuis? Dat de 
techniek die daar achter zit niet helemaal 
optimaal werkt dat lijnen weg vallen of 
dat je vragen te lastig zijn en ze je gewoon 
van de lijn wippen zodat een ander het 
kan oplossen.
Overal waar je komt zie je collega’s ge-
zocht op de ramen en deuren van winkels 
en of bedrijven en op bedrijfsauto’s die je 
voorbij rijden. Wat is de oorzaak van dit 
alles?
Kan het zijn dat de babyboom nu aan de 
beurt is om met pensioen te gaan en zij al 

die lege plekken nalaten? Weet u het?
Nog een ander voorbeeld sla de krant 
maar open dan zie je bezorgers gevraagd 
en als iemand zich meld staat daar een 
beloning extra tegenover mooi natuurlijk 
maar daar zit natuurlijk wel een voorwaar-
de aan.
Zo hoorde ik kort geleden dat in een be-
paald deel van de Wippolder de krant op 
Zondag niet bezorgd was. Een telefoontje 
daar aan gewaagd het antwoord was he-
laas wij hebben geen bezorgers. Wat een 
vreemd gebeuren dan schakel je toch je 
interne personeel in om de krant te bezor-
gen. De adverteerders die betalen flinke 
bedragen met de wetenschap dat de krant 
huis aan huis komt daar waar geen NEE 
sticker zit.

Toen Schiphol in nood zat en er veel vlieg-
tuigen aan de grond bleven staan gingen 
de piloten toch ook de helpende hand 
bieden.
Dus waar hebben wij het over samenwer-
ken met je eigen personeel, van de staf tot 
de telefoniste.

Je klanten en de adverteerders kan je al-
leen behouden als zij tevreden zijn over de 
service die verleend wordt.
Dat is de basis voor een goed voortbestaan 
van je bedrijf. 
Hebt u bovenstaande ook ervaren?

A. Letterman.

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

Grasbuurt 3
We hebben heel leuk nieuws, want we kunnen aankondigen dat de verkoop van de woningen in Grasbuurt 3, dit najaar start. Het aanbod 
bestaat uit een ruime mix aan woningtypes: royale en brede gezinswoningen, prachtige twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande villa’s 
aan de parkrand. En tot slot hebben we ook 2 specials rijwoningen, met een zeer riant woonoppervlakte van 192 m2 en 232 m2. Wil je op 
de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via de website. 

Feestelijke handeling start bouw
Op dinsdag 5 juli is de bouw van 73 energiezuinige woningen in Grasbuurt 1 
officieel gestart! Toekomstige bewoners, makelaars en collega’s van de bouw 
waren getuigen van dit feestelijke moment. De eerste paal is geslagen door 
wethouder Karin Schrederhof en Gilbert Kokenberg (directeur AM). Bewoners 
van Grasbuurt 1 en 2 konden tijdens de borrel uitgebreid kennismaken. Lees 
het volledige nieuwsitem op schoemakerplantage.nl/nl/blog. 

Grasbuurt 2
De verkoop van de woningen in Grasbuurt 2 verloopt voorspoedig. Er zijn nog 
enkele brede gezinswoningen beschikbaar! Wil jij ook wonen aan het groene 
hart van de wijk? Bekijk het beschikbare aanbod op schoemakerplantage.nl/
nl/aanbod/grasbuurt-2. Heb je interesse? Schrijf je direct in op de website of 
bel met de makelaars om jouw interesse kenbaar te maken. 

Nieuwe reeks blogartikelen online
De afgelopen periode schreven we weer een aantal interessante blogs. 
Waaronder een tweeluik waarin de makelaars van Olsthoorn Makelaars en Van 
Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars vertellen over het bijzondere proces 
van het aankopen van een nieuwbouwwoning. Ook geven wij interieurtips 
over het maken van een indelingsplan. En vertellen nieuwe bewoners van 
Grasbuurt 1 over hun nieuwe woning, wat hen aanspreekt en welke aanpassin-
gen zij aan de woning laten doen. Lees de laatste blogs op schoemakerplanta-
ge.nl/nl/blog 

Met vriendelijke groet, 
Het SchoemakerTeam

“Hallo allemaal!”
Ik ben Frank Stuyfzand en ik ben nieuw 
in de wijk Wippolder als sociaal werker 
bij Delft Voor Elkaar. 

Het is mijn doel om te weten wat er al-
lemaal gebeurt in de wijk, en hoe we er 
met zijn allen voor kunnen zorgen dat 
iedereen zich prettig en gewaardeerd 
voelt. Dit wil ik doen door met u in ge-
sprek te gaan en te ondersteunen waar 
ik kan. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij de 
uitvoer van een activiteit of ander ini-
tiatief. U kunt hierbij denken aan een 
braderie, sportevenement, feestdag-ac-
tiviteit of heel iets anders. Ik sta altijd 
open om mee te denken over de uitvoer 
en bijvoorbeeld het aanvragen van (ge-
meentelijke) subsidies. 

Ook kunt u bij mij terecht met alle vra-
gen over financiën, mantelzorg, gezond-
heid en bewegen, vrijwilligerswerk, op-
voeding, vrije tijd en werk. Vanuit Delft 
voor Elkaar zijn er verschillende experti-
ses op het gebied van jongeren, ouderen, 
mantelzorgers en formulierenbrigade. 

Ik ben actief in de wijk aanwezig en 
ben bereikbaar op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag op telefoonnum-
mer 06-38214360 of op het emailadres 
f.stuyfzand@participedelft.nu.
 Het lijkt mij leuk u eens te ontmoeten! 
U kunt bijvoorbeeld eens aanschuiven 
bij de koffieochtend in wijkcentrum ‘De 
Wippolder’ aan de Prof. Krausstraat 50 
tijdens de koffieochtend op woensdag, 
maar u kunt mij ook gewoon bellen of 
mailen als u een vraag heeft of wat kwijt 
wil!”
 Ook zijn wij bezig vanuit actieve be-
woners met het organiseren van de 
Burendag op zaterdag 24 september, op 
het Nassauplein. 

 “Wijkfeest Nassauplein!”
Ter gelegenheid van de landelijke 
Burendag 2022 organiseren Shirley 
en Pascal een mooi wijkfeest op het 
Nassauplein.  
Kom met je buren bijeen, of leer je bu-
ren extra goed kennen op deze leuke 
feestdag. 
Er zullen verschillende activiteiten voor 
jong en oud georganiseerd worden, lek-
kere hapjes en drankjes geserveerd wor-
den en muziek gedraaid worden. 

Jullie zijn van harte welkom om hierbij 
te zijn!
Tijdstip: Tussen 13:00 – 17:00 uur.
Locatie: Nassauplein
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Gespreksverslag dhr. J.A. van den Berg en mw. J. Bax
De afgelopen maanden is de gemeente 
Delft gestart met gesprekken met diverse
stakeholders in verschillende gebieden in 
de stad. Het doel is: lokale kennis op te 
doen
naar de belangrijkste opgaven en doelen 
voor de komende 10 jaar. Op 18 augustus 
sprak Judit Bax, stedenbouwkundige van 
de gemeente met dhr. Johan van den Berg,
hoofdredacteur Wijkkrant Wippolder. 
Hieronder vindt u het verslag van het 
vraaggesprek met dhr. Johan van den Berg.

Even voorstellen…
De heer Johan van den Berg is (al 18 
jaar) hoofdredacteur van de Wijkkrant 
Wippolder. De Wijkkrant wordt samenge-
steld door vrijwilligers met ondersteuning 
van professionals. Met financiële bijdragen 
van de lezers,bedrijven en organisaties 
uit de buurt, wordt het blad 4 x per jaar 
uitgegeven en in een oplage van 5.500 
stuks door vrijwilligers verspreid in de wijk 
Wippolder.
De heer Van den Berg is 79 jaar, maar is 
nog aan het werk, via zijn eigen admini-
stratiekantoor. Ook is hij voorzitter van ta-
feltennisvereniging DVC. Deze vereniging 

maakt gebruik van de sporthal van het 
Grotius College aan de Juniusstraat.

De heer Van den Berg woont al zijn 79+ 
jaren in de Wippolder. De Wippolder is 
een wijk, maar ook een historische polder 
in Delft. De polder was onderdeel van de 
Zuidpolder van Delfgauw die in Delft be-
grensd wordt door de Rotterdamseweg, 
Kanaalweg, Rijksstraatweg en zich uit-
strekt tot De Zweth in het zuiden en voor-
bij Pijnacker in het oosten.

De wijk Wippolder is niet meer wat het 
geweest is. Vroeger waren er winkels op 
iedere straathoek, nu zijn er nog maar heel 
weinig over, vooral op de Nassaulaan.
Voor een van zijn eerste kranten, zo’n acht-
tien jaar geleden, maakte de heer Van den 
Berg een wandeling door de wijk en inven-
tariseerde alle winkels. Hij kan ze nog zo 
oplepelen, van melkboer tot kantoorboek-
handel.

In de wijk zijn geen kroegen vanwege de 
katholieke kerk. Deze had vroeger veel 
gronden in bezit. De kerk heeft deze gron-
den destijds afgestaan voor uitbreiding van 

de stad, maar wel onder de voorwaarde dat 
er geen kroegen zouden komen.

Positief aan zijn leefomgeving vindt de 
heer Van den Berg dat het OV in zijn buurt 
niet zo slecht is. Ook kan hij met de auto 
zo de snelweg op. De veiligheid in de stra-
ten is redelijk doordat de maximum-snel-
heid bijna overal 30 km/uur is.

Jonge gezinnen overwegen om de stad uit 
gaan, bijvoorbeeld naar kleinere gemeen-
ten of dorpen elders in het land. Delft 
wordt te benauwend. Als voorbeeld noemt 
hij de Martinus Nijhoflaan, een brede laan, 
maar door de hoge nieuwbouw voelt het als 
een steegje.

Wat vindt u belangrijke opgaven voor 
Delft Zuidoost?
De invoering van betaald parkeren is de 
heer Van den Berg een doorn in het oog. 
Een parkeervergunning kost een bewoner 
100 euro per jaar. Hij ervaart dit als oneer-
lijk, geldklopperij. Het is heel veel geld. Als 
je op een dag enkele plekken elders in Delft 
bezoekt met de auto, ben je 27 euro kwijt 
aan parkeergeld. De gemeente luistert niet.
Maak van betaald parkeren - voor één auto 
- een redelijk basistarief voor alle bewoners 
in Delft. Maak basisvoorzieningen niet te 
duur.

Vergeet de ouderen niet. Aan de Prof. 
Telderslaan is een bushalte zonder bushok-
je, hier wonen veel ouderen. Een nog erger 
geval: er waren twee bushaltes naast het 
Burgershof en deze zijn weggehaald en het 
daar aanwezige bushokje is niet verplaatst 
naar de hoek van de Prof. Krausstraat.

Bij de rotonde Delfgauwseweg/Nassaulaan/
Rijksstraatweg loopt het fietspad naar 
het zuiden tot de noordkant van de 
Emmalaan. De heer van den Berg zou dit 
graag langs de singel doorgetrokken zien 
naar de zuidkant van de Emmalaan zodat 
een veiligere oversteek mogelijk is vanuit 
de Professorenbuurt. Hij heeft hierover al 
meerdere malen gesproken met medewer-
kers van de gemeente, maar die gaven aan 
dat dit geen prioriteit heeft. Nog erger: “Er 
zijn nog geen ongevallen gebeurd dus de 
noodzaak is er niet.”

Wat is uw streefbeeld voor de toe-
komst?
Betaalbare winkelruimte voor onderne-
mers. Een huurprijs van 2000 à 3000 euro 
per maand is veel geld voor een pand, daar 
moet je veel omzet voor maken.

Leefbaarheid voor bewoners. Kinderen 
moeten buiten kunnen spelen zonder ge-
vaar van verkeer. Ook gezonde lucht is be-
langrijk. Nu is er bij een noordoostenwind 
veel fijnstof van de A13. Dit is erger gewor-
den sinds het geluidsscherm er staat.

Een ander tracé voor de tram. Voor de 
TU Delft gaat de geplande tram over de 
Mekelweg veel problemen opleveren, zo-
als trillingen en elektromagnetische stra-
ling. Vanuit bewoners in de Wippolder 
is een voorstel bedacht om de tram na 
de Michiel de Ruyterweg af te buigen 
naar het Zuidplantsoen en dan over de 
Schoemakerstraat te laten lopen naar het 
zuiden. Op die manier worden boven-
dien verschillende woonbuurten in de 
Wippolder beter aangesloten op de tram.

Zoals het toen was, zoals het nu is

Van Oldenbarneveltstraat

De oudste foto laat u de straat zien zo-
als deze in de jaren 1930 er uitzag.
Links bij het uithangboord was het 
woonhuis van de fam. P.C.A. Borsboom 
op nummer 40. Wat er precies op het 
bord staat is mij niet bekend, maar het 
zal mogelijk te maken hebben met de 
werkzaamheden van de heer Borsboom, 
hij had een schoenmakerij aan huis. 
In het huis daarvoor woonde de fam. 
J. Jacobs waarvan de heer Jacobs ja-
renlang o.a. tekentafels verhuurde aan 
studenten aan de TH (TU). Hij heeft dat 
gedaan tot op zeer hoge leeftijd, 90+. 
Zijn zoon Dick, die gehandicapt was, 
verhuurde wasmachines en centrifuges 
welke hij achter zijn fiets op een kleine 
aanhanger bij je thuis kwam brengen. 
Dat heeft hij jaren gedaan totdat zijn 

handicap dat niet meer toeliet.
Bij de lantaarnpaal links was een win-
kelpand, waar verschillende zaken in 
hebben gezeten. In de oorlogsjaren, 
en mogelijk ook daarvoor, zat hier de 
groentehandel van J. Jense. Vanaf 1946 
t/m 1953 was het een waterstokerij 
en autorijschool van R. van den Berg. 
Daarna zijn er meerdere huurders ge-
weest.
Op nummer 26 woonde de heer W.E. 
van den Engel. Hij was typograaf, maar 
was ook bekend als Sinterklaas op 
scholen en was mogelijk ook actief als 
stads-Sinterklaas.
Die stenen kolos was vroeger een speel-
plek voor de jongeren en had de naam 
“de Peer”.
Verderop, op de hoek van de 

Wippolderstraat, is nu al meer dan 45 
jaar  “de Raad & van Saane” assurantiën 
gehuisvest. Daarvoor was het een krui-
denierswinkel: de COOP. 
Aan het einde van de straat op nummer 
1 zat een kapsalon van mevrouw Bos, 
later van de heer J. Aarts. Ook was er 
nog een fysiotherapeut, de heer Van der 
Wild, op 1a of 1c. Daarna heeft alles 
daar andere bestemmingen gekregen, 
zoals een pakhuis en huisvesting.

De foto van nu geeft u een heel ander 
beeld dan het beeld van toen. Wel is er 
nu Atelier Opgesmukt / Annie Sloan 
Verkooppunt Delft, Creatief Atelier en 
“de Raad & van Saane” assurantiën. 

Foto’s en tekst: Johan van den Berg.

Delft Fringe Festival

Van 2 tot 12 juni werd weer het Delft 
Fringe Festival gehouden. In 2020 was 
het vanwege corona niet doorgegaan 
en in 2021 was het festival “online” ge-
gaan, dus met publiek dat thuis achter 
de computer zit. Het was dus erg goed 
nieuws dat het dit jaar op de gebruike-
lijke manier kon worden gehouden.

Bij de Fringe worden er gedurende 11 
dagen op 27 locaties in en rond het 
centrum van Delft voorstellingen van 
een half uur gegeven door in totaal 43 
beginnende theatermakers. Het zien 
van de enorme diversiteit aan voorstel-
lingen was weer een mooie ervaring. 
Van de 27 Fringe-locaties bevinden er 
zich 5 in de Wippolder. Zo zag ik in de 
Hortus Botanicus de voorstelling van 
“Anna & Goda”, waarin op een verras-
sende manier gebruik wordt gemaakt 
van wasgoed, en in Royal Delft, bij 
velen beter bekend als “De Porceleyne 

Fles”, zag ik een zeer humoristi-
sche voorstelling van het “Collectief 
Opblotevoeten”.  
Hopelijk komt er geen zoveelste coro-
nagolf en kan het festival ook in 2023 
weer worden gehouden.

Bob van Ravesteijn 

Bushokje (Abri) 
Prof. Telderslaan hoek Prof. Kraus-
straat
Van onze kant is er vaak over geschre-
ven in de wijkkrant en ook zijn er con-
tacten geweest met de gemeente Delft 
dat er een bushokje ontbrak aan de Prof. 
Telderslaan. Na het verwijderen van het 
bushokje aan de Prof. Telderslaan bij 
het Burgershof is deze naar de opslag 
gegaan.
Wat een verrassing: het bushokje is 
nu geplaatst tot opluchting van de 
wachtende passagiers die gebruik 
gaan maken van bus 455 richting 
Zoetermeer. Het uiten van je constate-
ring in de wijkkrant heeft dan toch dit 
resultaat opgeleverd.

Tekst en foto: Johan van den Berg
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Heeft de Fiat fiat gegeven voor dit avontuur?

Een auto op Aruba, bijna een onoverkome-
lijke noodzakelijkheid.
Wij zijn vanuit de Wippolder, vanwege 
werk, geëmigreerd naar Aruba in 1996; 
een mooi herenhuis in Delft verkocht en 
op zoek gegaan naar een woning op Aruba 
hetgeen enkele maanden geduurd heeft.
We hadden een tweedehands auto kunnen 
kopen en ik had werk gevonden aan de 
Muziekschool alhier, super!
Wij organiseerden toerbeurten met één 
auto en af en toe ben ik zelfs gaan lopen 
maar dat is hier onhoudbaar, ook fietsen 
is niet echt een optie met de bobbelige 
wegen, losse stenen en allerlei ander ver-
borgen scherp gerei op de weg, honden die 
jouw broekspijpen cq benen aan kunnen 
vliegen, pareltjes zweet gutsend van het 
voorhoofd en andere lichaamsdelen en 
méér nog....... al die auto’s die zich voortbe-
wegen met andere interpretaties van ver-
keersregels dan die in NL, die geen fietsers 
gewend zijn, je zo van je sokken kunnen 
rijden ook al draag je geen sokken..........
dus....... op zoek naar nóg een autootje.

Tegenwoordig is er overigens een aantal 
fietspaden aangelegd en voor de ‘sport’ 
wordt er zo hier en daar gefietst. Wat be-
treft regulier vervoersmiddel is het (nog 
steeds) niet gangbaar. Wie weet in de toe-
komst.... de ‘e-bike’....
De E-step is inmiddels geïntroduceerd hier, 
met name in de toeristen centra.

Op een dag, jaren geleden, reden we naar 
een Engelstalige kerk en zagen we een 
enorm leuke oude auto staan ergens onder-
weg; “he, dachten wij, als we zo’n auto eens 
zouden kunnen kopen?”
We gingen voor het eerst naar die kerk dus 
we kenden niemand daar. We kwamen in 

gesprek met een Nederlander die daar re-
gelmatig kwam en wat bleek! Die auto was 
van hem! Hij bood deze meteen te koop 
aan! Zo gezegd zo gedaan.

Het was een oude Fiat Fiorino; een grappig 
model; iedereen die deze auto ziet krijgt er 
associaties bij en dat laten we vrijelijk aan 
de lezer zelf over.
Deze auto werd gereden met veel plezier, 
het was een handgeschakelde auto, uniek 
voor hier, waar in automatisch geschakelde 
auto’s rond gesjeesd wordt, maar door ons 
bijzonder gewaardeerd.
Met deze auto hebben we veel vervoerd en 
door de hoogte van het model kon er op 
zeer moeilijk terrein mee gereden worden 
hetgeen we dan ook gedaan hebben; dan 
hobbelde die langzaam maar zeker over al-
lerlei stenen en rotsen zich voortbewegend, 
soms tegen de Passaatwind in, omdat wij 
graag onze gasten op unieke ruige uitstap-
jes wilden trakteren. Plekken waar jeeps 
meestal rijden.
Op een zeker moment kwamen kennissen 
met enkele gehandicapten op Aruba voor 
vakantie; we hebben die auto toen een 
maand lang aan hen uitgeleend.
Een van hen kon in de rolstoel achterin 
zitten en had een fantastisch uitzicht; aan 
alle kanten ramen en voelde zich de koning 
te rijk.Deze mannen waren zó dol op deze 
auto geworden dat ze er een hele fotorepor-
tage van gemaakt hadden met in de hoofd-
rol: de Fiat Fiorino die schitterde als een 
top-model.

Weer een ander moment kreeg ik een lekke 
band en ja, op Aruba wel eens vaker een 
lekke band gehad, met een andere auto 
weliswaar.......die zet je er gewoon weer 
op.......hi, hi de reserve band dan........

Wat een zomer 
dit jaar!
We zagen deze zomer volle terrassen, zoals 
hier op de terrasboten in de Schie aan de 
Hooikade.

Bij gebrek aan een openluchtzwembad gaat 
de recreatie naar groenstroken langs de 
Schie, zoals hier aan het Proosdijpad, in het 
verlengde van Scheepmakerij.

Een gezellige barbecue was zeker mogelijk 
met dat mooie weer, zoals hier bij VTV aan 
de Prof. Krausstraat.

Tekst en foto’s: Johan van den Berg.

Bij deze Fiat Fiorino lukte mij dat niet, ik 
ben niet groot en zeker niet zwaar en kreeg 
geen enkele beweging in de oude verroeste 
schroeven. Zelfs als ik op de sleutels ging 
staan, dansen en springen dan lachten die 
schroeven mij enkel toe maar bleven vrolijk 
op hun plaats.
Ik dacht: “ik heb hulp nodig” dus keek ik 
wat dieper de auto’s in die voorbij flitsten. 
In een naderende auto zag ik een grote 
stevige man zitten “okay die legt tenmin-
ste wat gewicht in de schaal!”  Ook zag ik 
aan het nummerbord dat het een marinier 
moest zijn, een sterk iemand dus en ik 
hield hem aan.
Met plezier hielp hij mij; hij ging eerst 
met zijn volle gewicht op die sleutel staan 
en......daarna......langzaam maar zeker......
krik....krak......moesten die schroeven bak-
zeil halen.......’hup lekke band eraf en reser-
ve band erop’ en ik kon weer verder tuffen!
Niet alleen ík ben lichtgewicht maar ook 
deze Fiat Fiorino is gebleken:
Een hele tijd later hadden we een concert 
in de Nationale Bibliotheek; een goede 
akoestiek, plezierige ruimte én met een 
mooie vleugel!
Het regende pijpenstelen die avond en de 
tropische regenbuien zijn over het alge-
meen echt enorme harde, grote en neer-
kletterende pijpenstelen soms resulterend 
in een heus waterballet!

De Fiat Fiorino vervoerde weer trouw aller-
lei materiaal dat nodig was.We parkeerden 
deze auto op een plek zo dicht mogelijk bij 
de hoofdingang in verband met uitladen en 
die bewuste avond ook omdat we zo min 
mogelijk nat wilden worden! Na het opzet-
ten, druppelde het publiek langzaam maar 
zeker naar binnen en genoten we allemaal 
van een mooi concert.

De opkomst was heel goed te noemen on-
danks al die regen en dat betekent hier 
heel veel! Als u ons vorige verhaal gelezen 
heeft dan begrijpt u waarom.

Het neervallende water had besloten op 
tijd te stoppen en na het afbouwen, nadat 
al het publiek het gebouw weer verlaten 
had, gingen we naar buiten en tot onze 
grote verrassing konden we in eerste in-
stantie onze Fiat Fiorino niet vinden!

Zoals uzelf ook uw ‘stilstaande’ auto zoekt 
op de parkeerplaats waar u deze achter-
gelaten heeft........deden wij dat ook en 
wat wilde het geval? We vonden onze Fiat 
Fiorino terug midden op de weg (gelukkig 
geen doorgaande weg). We moesten er wel 
om lachen.......tja, deze auto is ook een 
licht gewicht en waarschijnlijk, door de 
vorm, riep die Fiat Fiorino reacties op en, 
wie zal het zeggen, is er een aantal mensen 
geweest dat zich dan niet meer beheersen 
kon en ‘ploeps’ werd die auto midden op 
straat getild, is onze veronderstelling.

Deze auto heeft ons jarenlang trouw dienst 
gedaan totdat we deze op ‘hoge leeftijd’ 
weggaven aan een Venezolaan die er graag 
aan knutselde en met dit unieke type auto 
goed overweg kon.

Inmiddels hadden we wat extra geld kun-
nen sparen en hadden we een nieuwe auto 
gekocht die een stuk veiliger was, heel be-
langrijk.......echter avontuurlijker........? Dat 
was toch wel onze oude Fiat Fiorino!

Schrijfster: Catherine Provence-Hanrath
Foto: Ronald Provence

Oud Wippolderbewoners schrijven belevenissen vanuit het verre Aruba
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Buurtspreekuur Wippolder
Op sommige plekken in Delft ervaren be-
woners overlast van elkaar. 
Ook in de Wippolder is dat in sommige 
buurten het geval. Daarom is dit voorjaar 
samen met bewoners een proef begon-
nen in de Wippolder. Partijen en bewo-
ners spraken met elkaar hoe je beter kunt 
samenwonen in de buurt. In de vorige 
wijkkrant heeft bewoner Marie-José 
Hijnekamp hierover verslag gedaan. Zie 
ook www.tunoord.nl/wippolderkrant.

Buurtgesprekken
Op initiatief van enkele bewoners vonden 
in maart en mei twee buurtgesprekken 
plaats. Naast bewoners waren ook stu-
denten, en vertegenwoordigers van de TU 
Delft, DUWO, studentenverenigingen en 
gemeente aanwezig. Deelnemers deelden 
ervaringen en ideeën. Bewoners en stu-
denten bespraken onder andere wat ze zelf 
kunnen doen om prettig samen te wonen 
en waar gemeente en andere partijen een 
bijdrage kunnen leveren. Drie ideeën zijn 
inmiddels uitgevoerd: een flyer, de start 
van een buurtspreekuur en deelname van 
bewoners tijdens de online talkshow voor 
de nieuwe studenten. In deze wijkkrant is 
een verslag te lezen van Marie-José van het 
tweede buurtgesprek en deelt ze haar erva-
ringen van deelname aan de talkshow.

Flyer ‘Melden in Delft’ 
In juli ontving een deel van de bewoners 
van de Wippolder een brief van de gemeen-
te over de proef in Wippolder. Bij deze brief 
zat ook de flyer ‘Melden in Delft’. Hier 
staat alle informatie op over hoe en waar u 
in Delft kunt melden. De informatie op de 

flyer kunt u ook vinden op www.delft.nl/
melden . In het kadertje vindt u de infor-
matie over het melden van woonoverlast.

Buurtspreekuur
In augustus startte een tijdelijk 
buurtspreekuur in de pastorie van de 
Sacramentskerk. U ziet vanzelf waar het is 
omdat de deur tijdens het spreekuur open-
staat. Het buurtspreekuur is verlengd en 
is voorlopig tot 19 oktober. U kunt hier te-
recht als u overlast ervaart. Of als u vragen 
heeft over uw buurt. Of als u een goed idee 
heeft. Meerdere bewoners deden dit al. Zo 
kregen we meldingen van overlast van fiet-
sen op een bepaalde plek, het vermoeden 
van illegale verkamering, maar ook meldin-
gen over zwerfafval. Kijk voor meer infor-
matie over het spreekuur op: www.delft.nl/
spreekuur-wippolder.

Vervolg 
In het najaar volgt nog een derde buurtge-
sprek. Dit gesprek is met de mensen waarmee 
ook in maart en mei is gesproken.  

Goede buur 
Goed contact met uw buren is belangrijk. 
Dan is het ook makkelijker om elkaar aan 
te spreken als er iets is. Kijk voor meer in-
formatie op www.delft.nl/goedebuur. Daar 
leest u wat u kunt doen bij woonoverlast of 
hoe u zelf woonoverlast kunt voorkomen. 
Heeft u zelf tips of een idee? Loop dan eens 
binnen tijdens het spreekuur. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem 
dan contact op met de gemeente of stuur 
een mail naar woonoverlast@delft.nl. 

Overlast melden in Delft
Ervaart u overlast? Altijd melden!
U kunt bij de gemeente melden via
www.delft.nl/melden .
Daarbij heeft u uw DigiD nodig. U kunt 
anders ook de volgende dag naar de ge-
meente bellen via 14015.

Is er sprake van ernstige overlast? Bel 
dan op het moment zelf de politie op 
0900 8844. Dan kan de politie handha-
ven. 

Of bezoek het buurtspreekuur en geef 
uw melding door.

Buurtspreekuur
Ervaart u overlast? Heeft u vragen over 
uw buurt? Of heeft u een goed idee? 
Kom dan langs tijdens het spreekuur.

Elke woensdagmiddag (verlengd!) 
tot (voorlopig) 19 oktober van 
14.00 tot 15.00 uur in de Pastorie, 
Sacramentskerk, Nassaulaan 2

Het spreekuur is een gezamenlijk initi-
atief van de wijkagent, handhaving, TU 
Delft, Delft voor Elkaar, bewoners en de 
gemeente. Afwisselend is daar iemand 
van hen aanwezig.

Waar blijven de kinderspeeltuintjes?
Graag willen we AM en de Gemeente Delft 
tevens vragen waar nu toch de speeltuin-
tjes blijven voor de leeftijd van dreumesen, 
peuters en kleuters...
We hebben in een nieuwbouwwijk niet 
eens een glijbaan of schommel!
Alleen maar ‘stomme’ palen, waar alleen 
kinderen van 8 jaar of ouder op kunnen 
spelen...

Daarom hebben bewoners van de TU Vista 
maar het heft in eigen hand genomen. Wij 
hebben in ONZE eigen (privé) achtertuin, 
door middel van crowdfunding onder de 
bewoners, een bijdrage van Fonds 1818 
en een bijdrage van het Oranjefonds een 
speeltoestel neergezet, bij gebrek aan offi-
ciële en gecertificeerde (!!!) Speeltoestellen.
Spelen hier, is op eigen risico. 

Ook dit jaar, met Burendag, krijgen we 
weer een uitbreiding.

Opnieuw op eigen initiatief...
Wil jij ook komen spelen, maar ben je geen 
bewoner van de TU Vista? Maak dan even 
contact met een bewoner, dan nodigen we 
je uit voor de app, zodat je weet wat de op-
ruim regels zijn.

Voor de zomer heeft u kunnen lezen 
over een eerste buurtbijeenkomst. Daar 
is een klein aantal al eerder actieve be-
woners in gesprek gegaan over de erva-
ren woonoverlast in de buurt met stu-
denten(verenigingen), gemeente zowel 
ambtelijk als bestuurlijk, DUWO, de TU, 
de studentenambtenaar, wijkagent en 
Belangenvereniging TU Noord,.
Het ging vooral om de straten Prins 
Mauritsstraat, Frederik Hendrikstraat 
en een deel van de Simonsstraat en 
Julianalaan maar de problemen spelen in 
feite natuurlijk in een groter deel van de 
Wippolder en ook in andere wijken. Dit is 
te zien als een pilot, kijken of deze aan-
pak werkt en als dat zo is, kan het ook in 
andere buurten zo opgepakt worden.

Uit dit eerste gesprek is een aantal idee-
en naar voren gekomen dat in de tweede 
bijeenkomst verder uitgewerkt is. Ook in 
deze tweede bijeenkomst was de betrok-
kenheid van alle aanwezigen weer groot. 
Een van de studenten vertelt dat hij door 
de vorige bijeenkomst meer oplet bij het 
weggaan en vraagt of zijn bezoekers dan 
stil willen zijn. Een andere student ver-
telt dat ze voorheen wel overlast hebben 
veroorzaakt, maar dat ze met hun buur-
vrouw nu beter contact hebben. 
Enkele nieuwe bewoners die aanwezig 
zijn, vertellen iets over hun eigen erva-
ringen. De een ervaart nu minder geluid 
(dan in Coronatijd) en de ander ervaart 
niet zozeer geluidsoverlast, maar juist ex-
treem veel overlast van geparkeerde fiet-
sen. Een andere bewoner geeft aan dat 
het de laatste jaren erg is verslechterd, 
dat ze slecht slaapt en het voelt als een 
gevangenis. Ze ziet het als een gezamen-
lijk probleem: er zijn steeds meer studen-
ten in Delft, waar geen goede woonruim-
te voor is. Er wonen soms te veel studen-
ten in een huis, in kleine kamertjes. Dan 
gaat het meestal om panden van beleg-
gers, de zogenaamde huisjesmelkers.
Doordat er in deze straten relatief veel 
studenten wonen, is de sociale cohesie 
verdwenen. Zowel DUWO, TU en ge-
meente geven aan dat er afgelopen jaar 
de nodige maatregelen zijn genomen en 
gesprekken zijn gevoerd met (overlastge-
vende) studenten en bewoners. 
Het besef is toegenomen dat we er sa-
men in de buurt uit moeten komen om 
het leefbaar voor iedereen te maken en 
te houden. De bereidheid is er zeker wel, 
maar de ernst van de woonoverlast wordt 
(nog) niet altijd beseft door de studenten.

In kleine groepjes zijn toen een paar 
ideeën uitgewerkt zoals de flyer en het in-
loopspreekuur in de buurt. In het stukje 
van de gemeente leest u hier meer over.

In deze tweede bijeenkomst waren er 
ook studenten van de OWEE aanwezig, 
de introductieweek voor de dit jaar circa 
3500 nieuwe studenten. Het werd dui-
delijk dat we meteen al aan de nieuwe 
studenten duidelijk moeten maken dat ze 
in buurten komen te wonen waar mensen 
wonen die gewoon om 7 uur ’s ochtends 
naar hun werk moeten, kinderen die 
vroeg naar school gaan etc. Kortom, dat 
de meeste mensen gewoon ’s avonds om 
een uur of tien, elf willen slapen! En ook 
gewoon met een kinderwagen, rollator of 

rolstoel over de stoepen willen kunnen 
lopen etc. Het derde idee, naast de flyer 
en het spreekuur, was dan ook om als be-
woner aan te sluiten bij een talkshow bij 
de start van de OWEE en dan specifiek 
hierop in te gaan.

Inmiddels heeft deze talkshow plaatsge-
vonden. Dat was een serieuze zaak, regis-
seur, geluid- en belichtingsmensen, een 
aantal camera’s, instructies hoe te zitten, 
niet te hoesten of hoorbaar te drinken, 
speciale belichting etc.. Het was kortom 
net echt! 
Naast vier studenten waren de ambte-
naar die zich onder andere bezig houdt 
met woonoverlast en een buurtbewoner 
te gast in de talkshow. Het wonen van 
studenten in Delft was een van de onder-
werpen van de talkshow. Maar er werd 
ruim aandacht aan het onderwerp be-
steed, wat het betekent voor bewoners als 
zij omringd worden door studentenhui-
zen. Maar ook hoe we samen tot oplos-
singen kunnen komen voor de woonover-
last. Soms ook moeten ideeën in de week 
gezet worden. Niet alle studenten zijn 
bijvoorbeeld lid van een studentenvereni-
ging en om te voorkomen dat zij vooral in 
hun huizen in de woonwijk willen feesten 
zou dat misschien ook wel in ruimtes op 
de campus kunnen. Dat is iets om met 
de TU te overleggen. Meer kennismaken 
met elkaar helpt ook meestal omdat je 
dan als vanzelf wat meer rekening met 
elkaar houdt.  
En zoals ook in de talkshow aangegeven; 
het is maar een relatief kleine groep stu-
denten die de woonoverlast veroorzaken. 
U kunt de talkshow op youtube.com vin-
den onder digital OWEE.

In de herfst gaan we een derde buurt-
gesprek organiseren om te kijken of de 
flyer, spreekuur en deelname aan de talk-
show wat opgeleverd hebben. Ook gaan 
we dan kijken of er nog andere ideeën zijn 
die een bijdrage kunnen leveren aan het 
prettig samenleven in de buurt en aan 
het bevorderen van weer een beetje naar 
elkaar omkijken. Bovendien willen we 
de aandacht voorlopig vasthouden dus 
gaan we ook bekijken hoe we in de buurt 
structureel met elkaar in gesprek kunnen 
blijven om zaken van woonoverlast op en 
aan te pakken.

In de kadertjes vindt u meer informatie 
over het melden van woonoverlast en het 
wekelijkse inloopspreekuur in de pastorie 
aan de Nassaulaan waar op woensdag-
middagen in ieder geval tot 19 oktober de 
deur open staat van 14 tot 15 uur.

Ervaart u overlast? Altijd melden!
Wilt u wat vertellen of melden? Ga naar 
het spreekuur!

Marie-José Hijnekamp

Samenleven in de 
Wippolder, deel 2
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Wipmolen

Bericht uit de 
Vredeskerk

Onlangs hoorden we van een oma het volgende: elk jaar als mijn kleindochter 
overgaat naar de volgende klas, ga ik met haar een dagje weg en ergens winkelen; 
ze mag zeggen waar ze heen wil en ze mag zeggen wat ze wil kopen. Dit jaar zei 
ze: “Ik wil naar de kringloop!” We hadden natuurlijk ook naar een modewinkel 
kunnen gaan, maar dat wilde ze niet. Ze heeft heerlijk gesnuffeld tussen de 
gedragen kleding en wat leuks gevonden en het trots thuis laten zien. Sommige 
mensen gaan noodgedwongen naar de kringloop, maar bij haar is dat niet het 
geval. Haar ouders hoeven niet elke euro tweemaal om te draaien, dus waarom 
zou ze daar heen gaan? En toch wilde ze er naar toe. Er zijn diverse gezinnen met 
kleine kinderen die te kleine kleding ruilen met anderen die kinderen hebben voor 
wie die kleding nog wel goed is. En zo zijn er veel meer voorbeelden van hergebruik 
ook via het internet. 

Alle mensen hebben een verantwoordelijkheid voor de “schepping”, dus voor de 
natuur en voor elkaar. We zien o.a. via tv en internet dat het op vele manieren mis 
gaat. We leven in een vreemde periode waarin niet veel mensen tevreden lijken 
en vrede vaak nauwelijks te vinden is. Enerzijds moeten en willen we zorgen voor 
elkaar en dus ook voor het klimaat. Anderzijds zien we nu o.a. door de oorlog in 
Oost-Europa de prijzen sterk stijgen. Voor het klimaat hebben velen van ons wel 
wat over, maar op dit moment maken velen zich zorgen hoe ze financieel de winter 
doorkomen. 

Nog niet iedereen is er van doordrongen dat we allemaal een stapje terug moeten 
doen. We moeten iets minder gaan vliegen, iets langer met kleding en meubilair 
doen, minder weggooien en goede spullen door anderen laten hergebruiken 
door het bijvoorbeeld bij de kringloop te brengen, enz... Iemand zei het pas heel 
mooi: We moeten leren leven met wat we nodig hebben; niet per se met wat we 
kunnen krijgen. Of met andere woorden, proberen tevreden te zijn met wat we 
wél hebben. Natuurlijk kan veel in ons land beter. Niet zo lang geleden hoorden 
we iemand zeggen: “Er is hier veel te verbeteren, maar als ik daarom maar besluit 
te gaan emigreren, dan ga ik wel naar Nederland, want daar is het nog zo slecht 
niet!” Leren tevreden te zijn is eenvoudiger als je je vergelijkt met anderen die 
het moeilijker hebben. Die mensen kunnen helpen maakt tevreden. Een beetje 
naastenliefde ervaren en aandacht geven geeft een tevreden en goed gevoel.

In oktober is er weer de kledinginzameling in vier kerken Delft. Uw nog draagbare 
kleding wordt verkocht en krijgt een tweede (of derde?) gebruiker. De opbrengst 
komt ten goede aan een onderwijsproject in Burundi. Misschien kunt u al 
wat goede kleding die u niet meer gebruikt opzij leggen. In het portaal van de 
Vredeskerk wordt het op zaterdag 22 oktober graag aangenomen.

In de vijfde klas van de lagere school, 
nu groep zeven, kregen we allemaal 
een bouwplaat bij handenarbeid 
en moesten we daarvan een molen 
maken. Ik had een wipmolen 
gekregen. Hij heeft nog jaren bij mij 
op mijn  kamertje gestaan maar 
heeft tenslotte toch door de tand des 
tijds het onderspit gedolven.

Nog altijd als ik onderweg een wipmolen zie, springt 
er iets op in mij. Mijn blik wordt ernaartoe getrokken 
en weer ben ik onder de indruk van de pracht van dit 
ontwerp. Ik had een Wipwatermolen, één waar een 
waterrad aan bevestigd was die het water uit de polder 
de vaart in “wipte”. Er zijn er ook die een andere functie 
hebben.

Een Wipkorenmolen of een Wipzaagmolen, maar daar 
zijn er veel minder van dan van de Wipwatermolen. 
Vandaar dat ik altijd heimelijk benieuwd was naar de 
Wipmolen die de naamgever is van onze wijk. Hij heeft 
ergens ik weet niet meer precies waar gestaan en is toen 
helaas afgebroken.

Nu moeten we het doen met het gemaal in het 
Zuidplantsoen. Ook een aardig gebouw, daar niet van, 
en vast heel functioneel, maar het haalt toch niet bij de 
uitstraling van een Wipwatermolen. Maar zo’n mooie 
molen zou toch niet onze hele polder kunnen bemalen. 

De pomp in een eenvoudig ogend gebouwtje kan dat 
wel. Geloof moet als het goed is meer lijken op het 
gemaal dan op een Wipmolen. Niet omdat een gelovige 
geen uitstraling mag hebben, maar omdat hij nederig 

moet zijn. Geen arrogantie, geen hoogmoed. Maar 
liefde zodat je elkaar helpt. Zoals een gemaal ons helpt 
bij het houden van droge voeten. 

Ds. David Knibbe

Vrede

Pronk’s Vis
kom langs bij de gezelligste visboer van delft!

Elke donderdag en vrijdag hebben we verse
schol/scholfilet in het assortiment (op=op)

Vaste aanbiedingen:
1 pond kibbelingen voor €11,00 (exclusief saus) 3 lekkerbekken 

voor € 8,00 (exclusief saus) of 4 haringen voor € 8,50 !

Help je buur de zomer door; 
kook het verschil!
 
Elke dag een verse, warme maaltijd op tafel: het is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Soms maakt de leeftijd het lastig om elke dag te koken, of spelen 
gezondheidsproblemen iemand parten. Stichting Thuisgekookt koppelt daarom 
vrijwillige hobbykoks die graag wat extra’s koken aan buurtgenoten die wel wat 
hulp rondom de warme maaltijd kunnen gebruiken. Nu het zomer is zijn veel 
thuiskoks van een welverdiende vakantie aan het genieten en dus is Stichting 
Thuisgekookt met spoed op zoek naar thuiskoks die hun kwetsbare buren willen 
helpen door een portie extra te koken.
 
Al tien jaar koppelt Stichting Thuisgekookt vrijwillige thuiskoks aan een buur 
met een kwetsbaarheid. Voor de thuiskoks vaak een kleine moeite - koken doe ik 
toch al elke dag - maar voor ouderen en mensen met een psychische of fysieke 
kwetsbaarheid vaak het hoogtepunt van de dag. Door een portie extra te koken 
geef je je buren die niet meer in staat zijn zelf te koken toegang tot een gezonde, 
warme maaltijd én sociaal contact. Zeker nu het aantal eenzamen in Nederland 
fors is toegenomen een bittere noodzaak. Door één maaltijd per week te delen 
zorg je voor verbinding, minder sociale eenzaamheid, ga je ondervoeding tegen, 
ondersteun je de (mantel)zorg en zorg je ervoor dat mensen langer thuis kunnen 
wonen.
 
Voor Rosemarie (85) is de hulp van een thuiskok een echte uitkomst. ‘Vanwege 
mijn gezondheid ben ik niet meer in staat elke dag voor mezelf te koken, ik voel 
me dan ook een bevoorrecht mens dat er mensen zijn die dat voor mij willen 
doen.’ Buurvrouw en thuiskok Gerda kookt iedere donderdag voor Rosemarie. Een 
kleine moeite vindt ze, en met haar nog 20.000 thuiskoks die zich bij Stichting 
Thuisgekookt aangesloten hebben. Zij koken vrijwillig, tegen de kostprijs van de 
ingrediënten, voor een buurtgenoot en komen het vaak ook nog brengen! Door 
middel van een uitgebreid intakegesprek kijkt Stichting Thuisgekookt of er een 
thuiskok in de buurt zit die goed bij de (dieet)wensen van de aanvrager past. Zo 
hopen we niet alleen te helpen met een warme maaltijd, maar ook met gezellig 
sociaal contact met een buur.
 
Nu het zomer is en veel mensen van een welverdiende vakantie genieten kan 
Stichting Thuisgekookt niet iedereen die hulp kan gebruiken meteen helpen. 
Daarom zijn er hard nieuwe thuiskoks nodig! Zeker met warm weer eten veel 
mensen zonder hulp van een thuiskok niet of slechter, hebben ze geen aanspraak 
meer en trekken ze zich terug. Dat kan met weinig moeite voorkomen worden! 
Vind je koken leuk of kook je vaak te veel en vind je het zonde om dat weg te 
gooien? Juist deze zomer, maar ook zéker daarna, kun jij het verschil maken.
 
Heb jij daarom tijd en zin om deze zomer je buren uit de brand te helpen en het 
verschil voor iemand te koken? Of ken of ben jij iemand die de hulp van een 
thuiskok uit de buurt zou kunnen gebruiken? Meld je aan! Voor vragen of een 
aanmelding kan je altijd bij ons terecht op www.thuisgekookt.nl of via 085-
0608768.

Groetjes,
Krista namens Team Thuisgekookt
Stichting Thuisgekookt 
info@thuisgekookt.nl 
085-0608768
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De vorige opgave

In de vorige opgave is er gekozen voor dit bijzondere ingemetselde plateau. 
Onze drie vragen waren: in welke straat treft u dit plateau aan, op welk gebouw is 
dit plateau aangebracht, en wat is de betekenis van de afbeelding? 
Er was niemand die een beschrijving gaf van de betekenis, maar wel wisten 
sommigen van u waar het is. Het is in de Prins Mauritsstraat in de gevel van de 
Cornelis Musiusschool.

Wat ook opvalt: er waren geen 
inzendingen van bewoners die pal 
tegenover deze school wonen. Jammer, 
voortaan beter opletten.
Mevrouw J. de Groot heeft na loting de 
waardebon van € 15,00 gewonnen en 
ontvangt deze waardebon z.s.m. thuis. 
De betekenis is het volgende. 
Het PX-teken bestaat uit twee 
Griekse letters die over elkaar zijn 
geplaatst, de Chi (X) en de Rho (P). 
Het zijn de eerste twee letters van 
de naam Christos (ΧΡΙΣΤΟΣ), die 
in het Grieks Messias betekent. 
Het teken wordt wel Chi-Rho 
genoemd, Christogram of voluit 
Christusmonogram.

De nieuwe opgave

Op de nieuwe foto ziet u een klein 
gebouwtje, waar een hele geschiedenis 
aan is verbonden.
Ga op zoek naar de straat en maak een 
foto van dit gebouwtje en voeg liefst 
nog een uitgebreide uitleg toe van wat 
daar is of was geweest.
Mail uw oplossing uiterlijk 20 
november 2022 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. Wij bedanken de COOP voor deze bijdrage.

Wij wensen u succes met uw zoekactie.
Redactie

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

VTV Thuismaatjes zoekt een match voor 

Jordi!

Voor Jordi van 11 jaar zoeken we een vrijwilliger die lekker actief wil zijn, die hem 
na schooltijd even lekker bezig houdt. Jordi kan zich namelijk niet zelfstandig 
bezig houden. Hij functioneert op HAVO niveau, maar heeft naast zijn ADHD ook 
last van angstproblematiek. Hij is snel overprikkeld en voelt zich snel onveilig. 
Als vrijwilliger kan jij zijn vertrouwde baken zijn. Rust en structuur bieden is 
belangrijk.

Leuk om samen te doen: allerlei sporten, fietsen, bordspelletjes, LEGO, trampoline 
springen. 
Jordi houdt van dieren is gek op katten, een dierenliefhebber!
Ben jij beschikbaar op een doordeweekse dag na 14.30 uur?
Ben jij een rustig, qua humeur wat gelijkmatig persoon, die duidelijk kan 
communiceren? Wie weet ben jij dan wel de perfecte match voor Jordi! Of ken jij 
iemand die een maatje voor hem kan zijn?

Natuurlijk zijn er nog meer hulpvragen, niet alleen voor kinderen, maar ook voor 
volwassenen, die het fijn vinden om met iemand individueel af te spreken en 
samen leuke dingen te ondernemen. Vanuit de Wippolder is dat meestal goed te 
bereiken, met fiets of OV. 

Interesse? Neem dan contact op met Kristel 
of Petra van VTV Thuismaatjes Delft, 
thuismaatjesdelft@vtvzhn.nl
www.wijzijnvtv.nl
06-10787379/06-10675106

Vernieuwde BieslandDagen 
gingen weer door!
We zijn ongelooflijk blij dat we op 3 
en 4 september weer twee dagen een 
natuurfeestje hadden in de polder. 
Dit jaar waren de Bieslanddagen niet 
alleen meer in de polder van Biesland, 
maar alle natuuractiviteiten zijn 
verspreid over de Delftse Hout, het 
Bieslandse bos, de Bieslandse polder 
en Klein Delfgauw. De afgelopen 
twee jaar is gewerkt aan vernieuwde 
BieslandDagen in samenwerking met vele 
buurtbetrokkenen. 
De BieslandDagen werd met gemiddeld 
15.000 bezoekers in het hele weekend 
te groot, daarom hebben we een nieuwe 
opzet gemaakt. En dat is goed gelukt!
In totaal waren er 17 locaties die je kon 
bezoeken. We zijn er trots op dat we 
de BieslandDagen nog steeds zonder 
entreekosten konden organiseren. “We 
willen nog steeds dat de BieslandDagen 
een laagdrempelig uitje blijft voor 
gezinnen, maar we moeten ook 
vernieuwen en vooral focussen op 
duurzaamheid. Zo hebben we een 
Buytenhouttafel georganiseerd om 
de Bieslanddagen te verbinden met 
de zes kernwaarden van Buytenhout. 
Ook hebben we met betrokkenen aan 
tafel gekeken hoe we de BieslandDagen 
duurzamer kunnen organiseren. Daaruit 
is een samenwerking ontstaan met 
CleanupAll en de Inzamelhelden om 
het afval op de juiste manier te 
scheiden en ervoor te zorgen dat 
het gebied schoon blijft”, aldus Jan 
Duijndam (voorzitter stichting 
Bieslanddagen) en Rob Brandenburg 
(penningmeester). 
Dankzij de financiële bijdrage 
van ondernemersfonds Delft en 
Ondernemersvereniging Delftse 
Hout hebben we een totaal nieuwe 
BieslandDagen kunnen opzetten. 
Met alle locaties in het gebied, 

hebben we er fantastische BieslandDagen 
van gemaakt. Buren stelden hun locaties 
beschikbaar en gezamenlijk organiseerden 
we deze twee dagen een natuurfeestje 
voor iedereen uit de buurt. 
  
Een kleine greep uit de activiteiten:
We bouwden een bijenhotel bij de Delftse 
Natuurwacht. Er was een oogstfeest 
bij stadstuinderij BuitenLeeft. In het 
Amfitheater Bieslandse bos speelt een 
natuurvoorstelling. Bij de halve molen 
kunnen kinderen polsstokspringen. Er is 
te veel om op te noemen, voor het totale 
overzicht van alle activiteiten kun je een 
kijkje nemen op onze nieuwe website:
www.bieslanddagen.nl 

De BieslandDagen worden mede mogelijk 
gemaakt door heel veel vrijwilligers. Vind 
je het ook leuk om te helpen tijdens de 
BieslandDagen? Mail dan naar
info@bieslanddagen.nl. 

De locaties die mee deden:
Bieslandse bos/ Delftse Hout Hertenkamp Klein Delfgauw
polder
-Hoeve Biesland -Plané -BuitenLeeft -Du midi +rode rozen
-Groenteboerin -Papaver  -Bewoners brocante
-Halve Molen -ZON kinderopvang 
-Stiltegoed -Kindertuinen  
-Amfitheater -Wildopvang Zuid Holland  
-Speelbos Biesbush -Delftse Natuurwacht  
-Staatsbosbeheer 
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Word ook sponsor en vind uw
(bedrijfs)naam volgende keer ook hiertussen!

Contact Nel Pelle - Plugge
030 - 6097317,

E-mail: nel.pelle@am.nl

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft

www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl

015 - 256 0589

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

Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Sponsoren van de wijkkrant

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

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

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

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

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

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

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

STUDIELAB015 

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

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

sinds  1885

vers & dichtbij

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

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

Voor alle reparatie
en APK keuring

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

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

Kapsalon Gezellig Geknipt heeft er 
weer een nieuwe collega bij!

Ingrid is op 1 augustus gestart en is sindsdien op dinsdag, woensdag, donderdag en 
vrijdag gezellig in de salon te vinden. Daarnaast zal zij er ook een keer in de maand 
gezellig zijn op de zaterdag.

Ingrid is niet alleen een gezellige maar ook een vakkundige kapster met ruim dertig 
jaar ervaring in het kappersvak. Omdat Kapsalon Gezellig Geknipt gespecialiseerd 
is in hoofdhuidverzorging zal zij zich tevens 
gaan specialiseren op dit gebied, de eerste 
training heeft zij inmiddels al gevolgd en de 
volgende data staan ook gepland. 

Ook de rest van het team is onlangs weer op 
cursus geweest om kennis op te frissen en 
de nieuwste kennis op te doen.  Dus heeft u 
last van een gevoelige hoofdhuid, haaruitval 
of dunner wordend haar of wilt u uw haar 
graag sterker maken en/of meer volume 
geven? Ga dan zeker eens langs bij kapsalon 
Gezellig Geknipt! 

Een afspraak is eenvoudig 24/7 online 
te boeken op www.gezelliggeknipt.nl 
of telefonisch tijdens openingstijden 
0152560589.

Kapsalon Gezellig Geknipt 
is te vinden op de Professor 
Krausstraat 84, 2628 JP 
Delft.
(Ter hoogte van het 
bruggetje op de Koningin 
Emmalaan)

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

Schrijf dan naar tunoord@gmail.com

Fysiotherapie Delft-Oost
Nassaulaan 177, 2628 GG Delft

Tel: 015-2620952 

info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Meer werkplezier door
training en (team)coaching

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

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

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

Slijterij en 
Wijnhandel 
De Wijnstok

Yvette van Zon
Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍؍؍

015 - 380 76 50
Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

Ook voor:

PRONK'S
                  by NaatVIS    

1975

Nassaulaan 18a
2628 GH  DELFT.
Bestellingen:
06 - 19 20 28 77.
Ook via Uber en Thuisbezorgd kunt u 
bestellen. 
Open:  Di 11.30 - 18.00 uur.
 Wo-vr 11.00 - 18.00 uur
 Za-ma gesloten
Kom langs bij deze gezellige visboer

Fred. Hendrikstraat 1, 2628 SX DELFT
015-3011055

WWW.Cafetariadejongens.nl
Alles vers van het mes

Verse broodjes tot snacks
Voor bedrijven en particulieren

Alles kan bezorgd worden.

Tandartspraktijk Wippolder
Gezondheidscentrum Wippolder

Nassaulaan 23, 2628 GA Delft
info@tandartsenpraktijkwippolder.nl


