20e jaargang nr. 4

In deze krant

December 2017

Redactioneel
Op de grens van twee jaren wordt er vaak teruggekeken maar ook deels vooruitgekeken.
Zo laten ook wij als redactie op de grens van 2017 en 2018 onze gedachten gaan over de verstreken
maanden van 2017 en specifiek wat de wijkkrant betreft. Hebben wij wel aan de verwachtingen
voldaan? Zitten wij op de juiste koers met de wijkkrant wat de informatie betreft? Krijgt ieder
huishouden in de wijk wel de krant door de brievenbus?

Toekomst en financieel
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Wij zijn van mening dat wij er behoorlijk naar gestreefd hebben om het maximale te bereiken, maar het
had nog beter gekund als je over meer middelen zou beschikken.
Wij krijgen vele verzoeken voor het publiceren van wijkgebonden activiteiten maar niet alles kan
geplaatst worden om twee belangrijke redenen. Ten eerste: de krant verschijnt per kwartaal, dus
sommige activiteiten zijn al voorbij als de krant verschijnt, en ten tweede: het financiële budget laat
het niet toe om de krant vaker te laten verschijnen, bijvoorbeeld iedere maand of per twee maanden.
Daarbij komt dat de krant volledig afhankelijk is van vrijwilligers en het zal lastig zijn om deze
vrijwilligers zwaarder te belasten wat de bezorging betreft en ook de redactie is daar niet op ingesteld,
want dat vraagt bijna een beroepsmatige aanpak in tijd en energie die daar voor nodig is.
Dus streven wij er naar om in 2018 de krant zo goed mogelijk gevuld te houden met een variatie aan
informatie over en voor de wijk, welke wij per kwartaal op zestien bladzijden zullen weergeven, mits
wij de beschikking krijgen over voldoende financiële middelen.
Uiteraard vragen wij dat aan onze lezers en aan de sponsoren welke ons met hun naam, financiële
bijdrage en kopij voor de krant bijstaan. Samen met de vrijwilligers gaan wij in 2018 weer ons inzetten
om eenieder een wijkkrant te presenteren die graag gezien mag worden.
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Maar voordat het zover is, moet eerst
het jaar 2017 worden afgesloten met de
feestdagen welke eenieder op zijn of
haar manier zal beleven.
Wij wensen u en de uwen
een feestelijke afsluiting van 2017
en voor 2018 een goed begin en een
zorgeloos, gezond jaar.
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Schoolgebouw aan de Kloosterkade
maakt plaats voor nieuwbouw

Bron: Vestia

Het oude scholencomplex wordt in 2018 gesloopt. Aan de Kloosterkade komen 8 eengezinswoningen. Op de hoek
van de Kloosterkade en Keurenaerstraat komen 24 appartementen en een klein kantoor van Stichting PerspeKtief.
Op het binnenterrein komen circa 26 parkeerplaatsen voor de bewoners en bezoekers van de appartementen en
de eengezinswoningen. De eengezinswoningen aan de Kloosterkade worden verhuurd als vrije sectorwoning. De
appartementen in de Keurenaerstraat zijn bestemd voor mensen die door omstandigheden tijdelijk woonruimte nodig
hebben.
Is het aantal parkeerplaatsen voldoende?
Ja, dat is voldoende. Een maatschappelijke (gezins)opvang met tijdelijke woonruimte heeft een lagere parkeerbehoefte
dan reguliere woningen. Het parkeerbeleid van de gemeente schrijft voor dat er 22 parkeerplaatsen nodig zijn, de 26
parkeerplaatsen voldoen hieraan.
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Afgifte omgevingsvergunning wordt waarschijnlijk in juli 2018. Sloop van de school en begin van de bouw staat gepland
voor eind 2018 en de oplevering van de bebouwing eind 2019. Als de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend,
wordt dit gepubliceerd in de Staatscourant en in de Stadskrant Delft.
Tijdens de inzageperiode (naar verwachting maart/april 2018) organiseren Vestia en de gemeente een inloopavond over
het bouwplan en het proces. Gedurende de inzageperiode van 6 weken kan iedereen een reactie (zienswijze) indienen op
de omgevingsvergunning. Tijdens deze avond kunt u dit ook mondeling doen. De datum van deze avond wordt bekend
gemaakt in de publicaties. Actuele informatie over de ontwikkelingen van de locatie leest u op www.vestia.nl/kloosterkade
en www.delft.nl/delftbouwt.
Noot van de redactie: Er waren nog geen bouwtekeningen ter beschikking voor publicatie.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Fysiotherapie

Delft-Oost
Vergoedingen
fysiotherapie
Graag informeren wij u, zo tegen
het einde van het jaar, over de
vergoedingen fysiotherapie voor
2018. Deze vergoeding wordt
voornamelijk betaald uit de
aanvullende verzekering. Ook
wanneer het om een “chronische”
aandoening gaat, wordt eerst een
deel uit de aanvullende verzekering
betaald (20 behandelingen), daarna
gaat de basis verzekering vergoeden.
Wij adviseren u een toereikende
aanvullende verzekering af te sluiten
indien u goed verzekerd wilt zijn
voor fysiotherapie in het nieuwe jaar.
Met minimaal 20 behandelingen in
uw aanvullende verzekering bent u
goed verzekerd, ook bij ongevallen/
chronische lijst aandoeningen.
In 2018 heeft o.a. DSW een AV TOP
verzekering met een dekking voor 27
behandelingen fysiotherapie. Kijkt
u alstublieft goed naar het aantal
behandelingen.
Tot 1 januari (uitzonderingen 1
februari) kunt u nog veranderen van
zorgverzekeraar en van aanvullende
verzekering bij uw huidige
zorgverzekeraar.

Toekomst en financieel

Winkeliersverenigingen Wippolder en Vrijenban zijn samengegaan
De Kerstmarkt ‘Lichtpuntjes van de Wippolder’, is hierdoor verplaatst naar het terrein van het Historisch Joris.
Op vrijdagavond 15 december van 17:00 tot 21:00 uur zal daar weer veel te vinden en te doen zijn.
Kerststukjes maken, poffertjes eten en de kids kunnen lekker springen en met de Kerstman op de foto.
Of uiteraard leuk inkopen doen voor onder de kerstboom!
Kijk voor meer informatie op www.yourevents.nu

Rest ons nog u allen
hele fijne feestdagen en een
heel mooi, gezond en sportief 2018
met veel beweging toe te wensen.
Fysiotherapie Delft Oost
Nassaulaan 177, 015-2620852
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Wijkkrant Wippolder zonder vrijwilligers? Niet mogelijk!
Uw Wijkkrant Wippolder zou niet telkens in uw brievenbus kunnen
liggen zonder de hulp en inzet van vrijwilligers.
Wij zijn zelfs voor bijna 100% van hen afhankelijk.
Onze dank gaat ook naar de sponsors en iedereen die de Wijkkrant financieel heeft
ondersteund, waardoor het mogelijk was om voor het derde jaar de Wijkkrant te
laten drukken en te verzorgen. Wij zijn alle vrijwilligers en professionals die telkens
weer kopij aanleveren, zeer erkentelijk.
Ook danken we de medewerkers op onze uitdeelplaatsen, vanwaar men de krant
mee kan nemen Onze dank gaat ook zeker uit naar alle (nevenstaande) bezorgers
(in willekeurige volgorde) die 4x per jaar - in weer en wind - met pakken kranten
op stap gaan om ze bij u door de brievenbus te stoppen.

Fam. J.C. v.d. Meer
Dhr. v.d. Lee
Fam. Mergeler
Dhr. Rozendal
Mevr. L. v.d. Plas
Dhr. Mulder
Dhr. Ravesteijn
Dhr. Luk
Dhr. Westmaas
Dhr. v. Geest
Mevr. Groen
Dhr. Tettero
Dhr. Kunz
Dhr. Postel

Fam v.d. Valk
Dhr. Zantingh
Dhr. De Booy
Dhr. Roverts
Fam. Graafland
Fam v.d. Berg
Mevr. van Staalduinen
Mevr. Verhaaren
Mevr. v.d. Pas
Mevr. v.d. Meer (2)
Mevr. de Groen sr.
Mevr. Kloosterman
Mevr. van Akkeren
Dhr. van Dijk
Dhr. Jansen

En tenslotte natuurlijk ook onze
dank aan alle redactieleden en onze
vormgever.

Voor 2018 wensen wij
u en de uwen een goed en
vooral gezond jaar.
Mogen wij ook dan weer op u rekenen?

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

J.A. van den Berg

wijkkrantwippolder@gmail.com
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NIEUWS UIT DE SCHOEMAKER PLANTAGE
De ontwikkeling van Schoemaker Plantage vordert gestaag. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen in
Klinkerbuurt 1, de bouw van Klinkerbuurt 2 gaat hard en begin 2018 start de verkoop van de nieuwe huizen in Klinkerbuurt
3. Bij Klinkerbuurt 1 is een tijdelijk park aangelegd, ondertussen wordt er gewerkt aan het eerste deel van het uiteindelijke
park.

MAAK KENNIS MET KLINKERBUURT 3

Begin 2018 in verkoop
Klinkerbuurt 3 is de nieuwste buurt van Schoemaker Plantage. Wij verwachten
begin volgend jaar met het eerste deel van de huizen van Klinkerbuurt 3 in
verkoop te gaan. Waaronder royale gezinshuizen vanaf circa € 355.000,- VON en
brede gezinshuizen vanaf circa € 440.000,- VON. Deze huizen zijn volledig nulop-de-meter en helemaal klaar voor een gasloze toekomst.

Kijk voor alle woningspecificaties op
www.schoemakerplantage.nl/woningenklinkerbuurt-3/aanbod/

LUIE 3E KERSTDAG

Woensdag 27 december 15.00 uur - einde
Na alle hectiek en familiebezoeken tijdens de kerstdagen mag je op woensdag 27 december lekker
komen luieren bij Schoemaker Plantage. Hier kun je genieten van een luie 3e kerstdag. Denk aan
warme truien, makkelijke schoenen, lekkere muziek, vuurtjes, schapenvachten, een wijnbar, lekker
eten (deels van het vuur), marshmallows, sjoelbakken, spelletjes en een hele toffe warme tipitent met
aanschuiftafels!
De Stadsplantage en
Voldaan Buitenkeuken verzorgen een 3–gangen diner (exclusief drankjes).
€37,50 pp voor volwassenen / €15,00 pp voor kinderen tot 12 jaar.
Graag vooraf reserveren via kerst@schoemakerloods.nl.
Het terrein is open vanaf 15.00 uur, diner vanaf 18.00 uur.

College van Delft neemt maatregelen tegen fietsendiefstal
Het college van Delft wil met een plan van aanpak een halt toeroepen aan de groei van het aantal fietsendiefstallen in Delft. Onlangs bleek dat in de eerste helft van 2017
in Delft de meeste aangiften van fietsendiefstal worden gedaan. Het college voert daarom nog dit jaar maatregelen uit om fietsendiefstal te voorkomen.
Zo gaat de gemeente fietsers stimuleren minimaal twee verschillende fietssloten te gebruiken en hun fiets vast te
maken aan een vast object, zoals een
tulip of fietsnietje. Het gebruik van
twee verschillende soorten fietssloten
maakt het namelijk lastig voor de fietsendief, omdat deze meerdere technieken moet toepassen om deze sloten te

kraken. Daarnaast is bewezen dat het
vastmaken van de fiets door zowel het
wiel als het frame aan een vaststaand
object het meest effectief is.
Andere maatregelen zijn het beter bekend en vindbaar maken van de beveiligde stalling Biesieklette en de inzet
op vier verschillende dagen en plekken

van een fietsgraveerteam om fietsers
de kans te geven gratis hun fiets te laten graveren. Mocht een fiets gestolen
worden, dan is de eigenaar op te sporen aan de hand van het ingegraveerde
nummer.
De gemeente richt zich ook op slachtoffers van fietsendiefstal. Zij worden

door middel van flyers en sociale media aangespoord om aangifte te doen
en krijgen tips hoe zij diefstal van hun
fiets kunnen voorkomen.
Begin 2019 vindt op basis van de diefstalcijfers een evaluatie plaats om te
bekijken wat het effect is van de maatregelen.

Helpt u weer de wijkkrant te behouden?
Wij willen heel graag doorgaan met het uitbrengen van deze wijkkrant,
maar dat kan niet zonder de hulp van onze lezers en andere
geïnteresseerden.
Daarom vragen wij u weer om mee te helpen aan het behoud van de wijkkrant.
Als u ook vindt dat de krant in 2018 - en daarna - moet blijven bestaan
dan vragen wij u om (naar draagkracht) een donatie te doen.
Wij hebben voor 2018 een bedrag van € 5.288,74 nodig

Dat is per lezer nog geen € 1,- per jaar !

Financieel verslag 2017
Bankstand op 01-12-2017
€ 2.687,86 +/+
Betalingen onderweg
€
0,00
Af: nota drukker
€ 1.441,60 -/Af: ING Zakelijk betalingsverkeer
€
35,00 -/		--------------Bankstand op 01-01-2018
€ 1.211,26 +/+

(€ 5.288.74 : 5500 = € 0,96)

Begroting 2018

Als wij in maart 2018 niet voldoende financiële middelen hebben,
dan zal editie maart de laatste te verschijnen krant zijn en
krijgt eenieder die een donatie heeft gedaan het geld terug,
na aftrek van de kosten t/m maart 2018.
In de krant van maart geven wij uiteraard weer een update hierover.

Tegoed op 01-01-2018
€ 1.211,26 +/+
Af: te verwachten kosten 4 kranten
€ 6.500,00 -/		--------------Tekort in 2018
€ 5.288,74 -/		=========

VISPAVILJOEN LEKKER UIT ZEE

Nassaulaan 18-a Delft
Tel: 015 - 25 666 74
Openingstijden
di t/m vr. 11.00 t/m 18.15 uur - za 10.00 t/m 14.00 uur

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

NL67 INGB 0006 506 738
t.n.v. Wijkkrant Wippolder
Onze dank alvast voor uw bijdrage!
De redactie

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Op 14 september werd het jubileum van de tuin samen met alle andere
botanische tuinen in Nederland gevierd met de opening van ‘Tuin als Lab’,
een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen.
Planten kunnen veel meer dan wij denken
en de ‘Tuin als lab’ daagt bezoekers aan de
tuinen uit om op een nieuwe manier naar
planten te kijken en zich te verwonderen
over wat planten allemaal kunnen.
De Botanische Tuin TU Delft heeft dit
aangevuld met verschillende demonstraties
en een eigen Tuin als lab tentoonstelling
over wetenschappelijk onderzoek dat de
afgelopen 100 jaar vanuit deze tuin is uitgevoerd.

Botanische Tuin TU Delft
100 JAAR BOTANISCHE TUIN TU DELFT
een prachtig jubileumjaar
Op 14 oktober 2017 vierde de Botanische Tuin TU Delft, ’s werelds oudste
technische botanische tuin, haar 100-jarig jubileum. Het was de feestelijke
afronding van een hele serie activiteiten ter ere van dit bijzondere moment
in de historie van de tuin. Het jubileumjaar begon op 22 april met de
uitreiking van het boek ‘100 hoogtepunten 1917-2017’ geschreven door Pieter
van Mourik en Gerard van der Veen. De schrijvers hebben een selectie
gemaakt van honderd planten uit de collectie van de tuin die van nut zijn
voor de industrie en mens, gewoon mooi zijn, of zeldzaam en met uitsterven
bedreigd zijn. Honderd prachtige planten, botanische juweeltjes, met net
zoveel prachtige verhalen.
Op 28 mei ging de speciale
zomertentoonstelling ‘Botanische
Tuin 100 jaar!’ van start met extra
aandacht voor de geschiedenis van
de tuin en belangrijk onderzoek
dat is gedaan. Maar vooral ook met
verhalen over interessante planten
uit de collectie van de tuin.
Op 4 juni volgde de officiële opening van de beeldententoonstelling
‘Planttech Reflection’. Zeven Nederlandse kunstenaars hebben elk op
hun eigen unieke manier de wetenschappelijke, ‘technische’ kennis van
botanisch onderzoek beeldend vormgegeven. Deze prachtige werken waren
verspreid door de tuin opgesteld en hebben veel belangstelling gehad van
het publiek.
Vervolgens werd op 16 juni het jubileumboek ‘Het groene laboratorium,
honderd jaar Botanische Tuin TU Delft’, geschreven door Trudy van der
Wees, gepresenteerd. Dit prachtige boek legt uit hoe wetenschappelijke
belangstelling en economische motieven in de negentiende eeuw leidden tot
hernieuwde belangstelling voor Nederlands-Indië. De industrie kreeg steeds
meer belangstelling voor plantaardig materiaal uit de toenmalige kolonie
en er kwam steeds meer behoefte aan kennis van industriële toepassingen
daarvan. Dat was de aanleiding voor de aanleg van een botanische tuin bij
de Technische Hogeschool. Deze Cultuurtuin voor Technische gewassen
werd op 15 oktober 1917 in gebruik genomen en draagt tot de dag van
vandaag nog steeds bij aan baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar
plantentechnologie en bio-geïnspireerde innovaties.
Op 18 juni opende de jaarlijkse Kerade keramiektentoonstelling met een
grote variatie aan kunstwerken geïnspireerd op het thema ‘100!!!!’ waar de
bezoekers de hele zomer van hebben kunnen genieten, soms ook genietend
van muziek tijdens verschillende lunchconcerten en muziekoptredens.
De tuin is internationaal breed bekend en levert bijdragen aan veel
botanische congressen over de hele wereld. Heel toepasselijk heeft de tuin
dit jaar o.a. een lezing gegeven over de rijke botanische geschiedenis van
Indonesië tijdens de viering van het 200-jarig bestaan van de Kebun Raya
Botanic Garden Bogor op Java. De banden met Indonesië zijn vanaf het
ontstaan van de tuin heel sterk geweest en om die nog verder te versterken
heeft de tuin in 2017 voor het eerst een Pasar Botanica georganiseerd
en Indonesië een beetje naar Delft gehaald. In het eerste weekend van
september konden bezoekers aan de tuin zich in het Verre Oosten wanen.
Het was een prachtige dag met lekkere hapjes, drankjes, Indonesische
muziek en dans, kraampjes met allerlei exotische producten en vooral een
heel gezellige sfeer.

Van onderzoek naar rubber door prof. Van Iterson jr. in de begintijd van
de tuin tot aan recentelijk onderzoek naar de kustbeschermende werking
van mangrovebossen, op duindoorn geïnspireerde fijnstof-afvanging, het
toepassen van LED verlichting om de groei van planten te stimuleren,
op de bergden geïnspireerd bio uv-filter, enzovoort. Deze onderzoeken
hebben bijgedragen aan veel nieuwe technologische ontwikkelingen en
toepassingen, patenten en prijzen.
Diezelfde dag vond ook het symposium ‘100 Jaar Plantentechnologie’ plaats
waarin niet zozeer werd teruggeblikt, maar juist vooruit werd gekeken naar
wetenschappelijk plantenonderzoek en toepassingen voor de toekomst.
Planten blijven een grote bron van inspiratie voor wetenschappelijke
innovatie en hoe meer we van ze te weten komen hoe meer toepassingen en
nieuwe technologie worden ontwikkeld.
17 september stond in het teken van muziekfestival Piccolo. De tuin
swingde op de muziek van diverse combo’s en optredens van twee big bands
en een fanfareorkest.
Op zaterdag 14 oktober, op één dag na precies 100 jaar na de opening
van de tuin, vond dus het jubileumfeest plaats. Het was een prachtige
en gezellige dag met muziek, performances, de onthulling van de Piet
de Vrieslaan, en de officiële opening van de nieuwe en spectaculaire bio
fluorescentie en luminescentie tentoonstelling. De dag, en daarmee ook het
jubileumjaar, eindigde in Latijns-Amerikaanse sferen met een gezellig feest
en er gingen heel wat voetjes van de vloer op heerlijke salsa muziek. Het
was een waardige afsluiting van een bijzonder jaar van een heel bijzondere
botanische tuin.

Vogelspin krijgt nieuwe naam

Leerlingen van groep 7 en 8 uit het basisonderwijs die op excursie bij de
Botanische Tuin zijn geweest mochten een nieuwe naam bedenken voor de
vogelspin die daar in de kas te bewonderen is. Dit jaar is de keuze gevallen
op de naam Wollemia!
De naam is bedacht door Sarah van Nunspeet, leerlinge uit groep 8b van de
Mariaschool in Den Hoorn. Sarah zag een naambordje staan bij de Wollemia
Nobilis, een boom met
takken die er net zo
uit zien als de harige
poten van de vogelspin.
Leuk detail is dat Sarah
de naam uitspreekt
als Wolle Mia, wat ook
veel leuker klinkt dan
Wollemia.
Quinty van den Heuvel uit groep 8b van de Mariaschool in Den Hoorn
kwam op de tweede plaats met de naam Toetie Froetie, een lekker
swingende naam met tropisch karakter. De naam Spinino won de derde
plaats , bedacht door Niels van Geel, ook uit groep 8b van de Mariaschool
Den Hoorn. Alle drie kregen ze een leuk cadeautje uitgereikt door Sabine
Wagner van de Botanische Tuin en Winnie Goedbloed van De Papaver.
Wollemia vond het allemaal best. Ze zat nog een beetje bij te komen van
haar laatste vervelling. Wollemia en haar lege velletje zijn te bewonderen bij
de Botanische Tuin.

ACTIVITEITEN BOTANISCHE TUIN 100 JAAR
Kerst Event

Activiteiten

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

16 & 17 december

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Maagklachten

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

De feestdagen staan voor de deur en dat betekent voor velen dat ze de teugels wat mogen laten vieren als het om eet- en drinkgewoonten gaat (om ze
daarna meestal weer aan te moeten halen). Een goed moment om even bij uw maag stil te staan omdat maagklachten dan vaker voorkomen dan in de rest
van het jaar.
Eén op de vier mensen heeft wel eens last van maagklachten.
Per jaar komen er van de 100 patiënten bijna 3 bij de huisarts met
maagklachten. Het topje van de ijsberg want maar één op de vier mensen
met maagklachten gaat naar de huisarts. Dus wat zijn maagklachten
eigenlijk? En wat kunt u er aan doen?
De maag is een hol orgaan dat
boven in de buik onder het
middenrif ligt. Van boven af
sluit de slokdarm aan en van
onder gaat de maag over in de
twaalfvingerige darm. De maag
kneedt en mengt het voedsel en
het maagzuur doodt bacteriën
en maakt het voedsel klaar voor
verdere vertering.
Klachten van de maag zijn onder
andere opboeren, zuurbranden,
pijn in de bovenbuik,
misselijkheid en een opgeblazen
gevoel.
Veel voorkomende oorzaken
zijn: functioneel (bij onderzoek
geen afwijkingen) of reflux (er komt
maagzuur in de slokdarm of keel).
Andere oorzaken kunnen
bijvoorbeeld zweertjes of
ontstekingen zijn.
Wat kunt u zelf aan
maagklachten doen.
Leef gezond: roken en alcohol zijn
niet goed voor de maag. Teveel
of te vet eten is ook een veel
voorkomende oorzaak. Dit kan in
de decembermaand vaker een rol
spelen. Overgewicht zorgt voor
een verhoogde druk op de maag.
10% gewichtsvermindering kan al
verschil maken.

Gebruik (eventueel in overleg
met uw arts of apotheker) een
maagbeschermer erbij. Soms
speelt stress of spanning een rol bij
maagklachten. Ga daar mee aan de
slag of zoek hulp.
Wat kan uw huisarts doen als
algemene adviezen niet helpen?
Soms is het nodig om langere tijd
medicijnen te gebruiken om een
beschadiging of zweer van de maag
of slokdarm te genezen.
Ook kan uw huisarts in overleg met
u besluiten om meer onderzoek
te doen naar uw klachten. Dat
kan bijvoorbeeld een onderzoek
zijn waarbij in de ontlasting
gezocht wordt naar een bepaalde
bacterie die veel maagklachten
kan geven (de Helicobactor Pylori).
In dat geval kan een “cocktail”
van antibiotica nodig zijn om de
bacterie weg te krijgen.

Medicijnen kunnen ook
maagklachten geven. Berucht zijn
de zogenaamde NSAID’s (nonsteroidal anti-inflammatory drugs,
ontstekingsremmende pijnstillers)
zoals bijvoorbeeld Ibuprofen,
Naproxen en Diclofenac. Eén
tablet kan al voldoende zijn om
een maagbloeding te veroorzaken.
Vooral in combinatie met andere
medicijnen of op hogere leeftijd is
het risico vergroot. Gebruik geen
NSAID’s als ze niet (meer) nodig
zijn.

Jubileum? Zet het in de krant!
Heeft u, of hebben uw ouders of familie - woonachtig in de Wippolder - een
jubileum te vieren? Een 50-, 55- of 60-jarig huwelijksjubileum bijvoorbeeld?
Of is er een andere reden voor een groot feest en wilt u dit (gratis !) in de
Wijkkrant Wippolder vermelden, eventueel met een foto erbij?
Laat het ons weten! Mail*: wijkkrantwippolder@gmail.com.

Redactie

* Zie ‘Kopijdatum’ voor de uiterste inleverdatum

Tenslotte zijn er ook nog
aandoeningen die qua klachten erg
kunnen lijken op maagklachten.
Hartklachten bijvoorbeeld.
Of ziekten van de alvleesklier,
galwegen of dikke darm. Als het
onderscheid moeilijk is zal er soms
met andere onderzoeken gezocht

Houdt u dus ook tijdens de
feestdagen rekening met uw maag
als u klachten wilt voorkomen.
Geniet van extra lekker eten
en drinken in gezelschap van
familie en vrienden maar probeer
daarbij uw grenzen te bewaken.
En denk ook aan uw gasten.
Uw gasten laten kiezen tussen
gezonde en minder gezonde
lekkernijen getuigt van extra
goed gastheerschap.
Meer informatie over
maagklachten vindt u op
www.thuisarts.nl en
www.mlds.nl.

Huisartsenpraktijk
van Miert en Damen
Nassaulaan 23
2628 GA Delft

De Wijkkrant Wippolder zoekt

BEZORGERS
voor

de wijk Delftzicht
en de straten

Prof. Krausstraat en H. Casimirstraat
Wij zijn voor Delftzicht op zoek naar meerdere vrijwilligers die
samen elk kwartaal zo’n 550 wijkkranten willen bezorgen in hun wijk.

Spreekwoord

Voor de Prof Krausstraat en de H. Casimirstraat
gaat het om totaal ca 175 kranten.
De kranten worden bij u thuis afgeleverd zodat u vanaf uw huis kunt bezorgen.

Goede hanen
kraaien andermaal

Wilt u ons, net als de vele andere vrijwilligers, helpen
en het wijkkrant-team ondersteunen?
bel: 06 - 53 693 492 of
mail: wijkkrantwippolder@gmail.com

Op het platteland geldt het ochtendgekraai
van de haan als teken om op te staan.
Voor wie het eerste kraaien niet mocht hebben
gehoord, is een haan ‘goed’ als hij meermalen
kraait.
Hetzelfde geldt voor vrienden: een goede vriend
vertoont zich vaker dan een enkele keer.

Als er verder naar de oorzaak
gezocht moet worden dan kan uw
huisarts een gastroscopie laten
doen. De Maag-darm-leverarts
kijkt dan met een slangetje
via de slokdarm in de maag en
twaalfvingerige darm.

moeten worden naar de oorzaak
van de klachten.
Alarmsymptomen zijn
symptomen waarbij er misschien
een ernstige oorzaak is die
snel behandeling behoeft.
Denk daarbij aan bloedbraken,
zwarte plakkerige ontlasting,
onophoudelijk braken, eten dat
niet goed wil zakken, ongewild
afvallen of onverklaarbare
bloedarmoede. Ook mensen met
een maagbandje die plotseling
snel toenemende maagklachten
hebben moeten niet aarzelen hun
arts te raadplegen.

(vermeld in uw mail svp uw naam en telefoonnummer, dan nemen wij contact op)
Bron: Ed van Eeden

Alvast dank, namens de redactie

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Bouwberichten

Foto's en tekst: Johan van den Berg
Schoemakerstraat en omgeving
Foto A laat u zien dat men bij de huizen van
de Schoemakerstraat, Kon. Emmalaan,
Prof. Krausstraat en Casimirstraat nog
steeds druk bezig is met groot onderhoud,
zoals het voegen, het vervangen van
houten panelen en het schilderwerk. Het
geeft gelijk een ander gezicht na heel veel
maanden herrie van het verwijderen van
oude voegen.

A

B
Kanaalweg
Op foto B en C ziet u dat de bouwvakkers
zijn vertrokken en dat de werkzaamheden
aan het gebied rond Student House en de
Prof. Schermhornstraat zijn voltooid. Ook
het nieuwe kantoor van DUWO is klaar.
Er zijn nog enkele ruimtes niet bewoond,
maar dat zal zeker nog gaan gebeuren.

D

C

E
Rotterdamseweg
De foto’s D, E en F tonen u de bouw van
kleinschalige bedrijfsruimten, net naast de
Kruithuisweg aan de Rotterdamseweg. Je
vraagt je af of deze wel nodig zijn, want er
staan genoeg ruimtes leeg, te huur of te koop
hier in de Wippolder.

F

G

H

Leeghwaterstraat en Balthasar van der Polweg
Foto’s G en H laten u zien: de werkzaamheden die al geruime tijd aan de gang zijn in de
TU wijk; het gaat om werk aan de riolering en andere noodzakelijke werkzaamheden
in de grond. Sommige straten zijn geheel afgesloten behalve voor de fietsers, daar heeft
men een kluunroute voor gemaakt.

Technopolis Protonenkliniek
Foto I laat u zien: de hoofdingang gezien vanaf de Huismansingel. In principe is het gebouw klaar; alleen in het gebouw moet nog e.e.a.
worden aangepast. Maar het is de planning dat eind 2017 de eerste patiënten gebruik kunnen gaan maken van deze methode om
kankercellen te lijf te gaan. Men streeft ernaar om vanaf 2018 zo’n 600 patiënten jaarlijks te behandelen.

I
Professor Schoemakerplantage
In de foto’s J, K en L ziet u de vorderingen van
de Klinkerbuurt 2.

J

K

L

N

O

Foto M laat u zien: het deel wat bouwklaar
wordt gemaakt voor de Klinkerbuurt 3.
Op foto’s N en O ziet u Klinkerbuurt 1,
waarvan de huizen kort na de zomer
zijn opgeleverd en waar de bewoners zijn
ingetrokken. Oordeelt u zelf maar wat u
daarvan vindt of ga eens een kijkje nemen,
wie weet inspireert u dat om ook zo’n woning
te kopen.

M

Schoemakerstraat
Op foto P ziet u het
voormalige hoofdkantoor
van TNO aan de
Schoemakerstraat of
ook wel het groene
gebouw genoemd, nu
klaar voor de toekomst.
Na de aankoop van dit
gebouw door Camelot
is het door ingrijpende
verbouwingen en
aanpassingen verhuurbaar gemaakt, onder de naam Camelot Campus 015.
In het gebouw zijn 289 gestoffeerde en gemeubileerde studio’s
speciaal voor jongeren die studeren.
Op 1 augustus 2017 is het gebouw opgeleverd en het
is nu volledig verhuurd; toch is er nog steeds vraag
naar woonruimte voor jongeren die studeren. Volgens
kenners zal Delft tot ongeveer 2040 een groeiende druk
houden vanuit deze doelgroep.

Stieltjesweg
Op de foto’s Q en R kijkt u binnen bij de Escobar. Na het opleveren van de hoge woontoren met
665 appartementen is ook hard gewerkt aan bepaalde voorzieningen. Zo zijn daar o.a. een kleine
supermarkt, grand café The Hangout en een echte koffiebar: Escobar. Deze gelegenheid is niet alleen
voor de jongeren (studenten) maar eenieder is welkom. Uit eigen ervaring kan ik u melden dat de
koffie uitstekend is en de sfeer ook.

P

Q

R

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Megaklus is geklaard

Fotoprijsvraag; Waar is deze plek…?

TU - Noordgebied

Foto´s: J.A. van den Berg

De vorige opgave:
In de wijkkrant van september 2017 zag u een gevel
met daarop het jaartal 1926 vermeld.
De vraag was “in welke straat bevindt zich deze gevel en
kunt u vertellen wat de betekenis van dit jaartal is”.
Er kwamen meerdere oplossingen binnen, maar
er was niemand die een gedetailleerde uitleg kon
geven over deze huizen met het jaartal 1926.
Het ligt voor de hand om aan te nemen dat deze
huizen in 1926 zijn gebouwd. Het betreft hier de
Spiekmanstraat tussen de Delfgauwseweg en de
Theresiastraat. Nadere gegevens waren niet voorhanden.
Na loting werd mevrouw Emmely Boutisma de winnaar. Proficiat met de door u
gewonnen waardebon van € 15,00 van COOP Nassaulaan.

Nieuwe opgave:
Deze keer is gekozen voor een mooi stukje bouwwerk.
U ziet op de foto een deel van een hoekhuis met prachtige
daklijsten en een mooie hoed op de gevel.
Kunt u ons laten weten in welke straat deze prachtige
gevel is en ook waarom deze gevel zo is ontworpen en
gemaakt?
Neem uw camera mee en maak er een foto van en vertel
ons uw verhaal.
Stuur uw foto met de oplossing voor 19 februari a.s. per mail naar ons mail-adres
wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer de oplossing in de brievenbus van het
redactieadres zoals vermeld in de colofon. Ook nu wordt door de COOP een waardebon
van € 15,00 ter beschikking gesteld.
Succes met de zoektocht.
Redactie

DE DIERENARTS

De kat met een schildklierprobleem
Steeds vaker hebben we te maken met katten die last hebben van de schildklier. Dit
probleem komt dus niet alleen bij mensen voor! Nogal eens heb ik te maken gehad met
een kat met een diagnose van een afwijkende schildklier, waarbij de eigenaar aangaf een
vergelijkbaar probleem te hebben en soms dezelfde soort medicatie te krijgen!
Als een schildklier bij een kat
afwijkend is, zijn er een tweetal
mogelijkheden: de schildklier kan te
langzaam werken of de schildklier kan
te snel werken.
Bij de kat komt -in tegenstelling
tot bijvoorbeeld de hond - de eerste
mogelijkheid eigenlijk nooit voor.
In het geval van een traag werkende
schildklier zou je verwachten dat de
kat al bij weinig eten erg dik wordt en
de kat erg sloom is. Nu komen er in
de praktijk vrij veel katten voor die
dik en sloom zijn, maar dat komt vaak
omdat na bijvoorbeeld een castratie de
kat toch teveel calorie rijk voer krijgt,
weinig beweegt (veel katten zijn lui)
en als gevolg daarvan soms zelfs veel
te dik wordt. Dit heeft echter niet met
schildklierhormoon te maken.
Wat bij de kat echter vaak voorkomt is
een te snel werkende schildklier.
Dit komt meestal voor bij de echt wat
oudere katten (meestal bij katten
boven de 10-12 jaar) en heeft als
oorzaak dat een of beide schildklieren
in omvang toenemen en dan
uiteindelijk te veel schildklierhormoon
produceren.
Schildklierhormoon heeft alles met
de stofwisseling te maken. Wat er

dan gebeurt, is dat de snelheid van
stofwisseling toeneemt en bijna altijd
het effect is dat de kat meer gaat eten
en daar niet dikker van wordt, maar
alleen maar magerder.
Dit is dan ook het meest opvallende
symptoom.
Als de kat deze afwijking heeft, zijn
er naast de afwijkende schildklier
meer oorzaken te bedenken, zoals
tumoren (die helaas bij katten ook veel
kunnen voorkomen) en suikerziekte.
Wat katten met een te snel werkende
schildklier ook vaak te zien geven is
onrustig gedrag. De kat gaat meestal
meer miauwen, wordt soms ‘zeurderig’
en soms ook wat angstig en onrustig.
Wat ook tot de symptomen kan horen
is braken en/of diarree.
Bijna altijd gaat de hartslag in
frequentie omhoog en ademt de kat
sneller en nadrukkelijker. Soms zijn
de kenmerken van zo’n ‘schildklierkat’
al aan de buitenkant zichtbaar: een
magere, onrustige kat, die te snel
ademt en die soms met grote pupillen
je wat vreemd aanstaart.
De diagnose wordt gesteld door het
bijna altijd goed kunnen voelen van
de vergrote klier aan de zijkant van de
luchtpijp, net onder het strottenhoofd.

Donderdag 5 oktober was het dan
zover: de vlag kon uit, want het gebie d t u s s e n d e K a n a a lwe g , St .
Sebastiaansbrug, Mijnbouwstraat en
de Michiel de Ruyterweg, het bouwproject International Student House aan de
Prof Schermerhornstraat kon worden
afgerond met de officiële opening.
De burgemeester mevrouw M. van
Bijsterveldt had de eer om de officiële
opening van de wooncampus te verrichten.
Ook andere sprekers hadden lovende
woorden en herinneringen aan dit project geuit. Ook werden enkelen beloond
met een fotolijst over dit project.
Er werd nog tijd vrij gemaakt voor het
onthullen van een monument - kunstwerk - wat werd aangeboden door het
bestuur van de Huurdersorganisatie
Vulcanus. Het kunstwerk is ontworpen
en gemaakt door Pim Vlug.
Dit kunstwerk geeft weer: de namen
van de oprichters van Coöperatieve
Bouwvereniging ‘Hof van Delft’ welke
in 1916 deze Bouwvereniging hebben
opgericht.
In 1995 is de fusie tot stand gekomen
tussen de woningcorporatie Hof van
Delft en de Studentenhuisvester SDSH
en de nieuwe naam werd toen DUWO.
Na de toespraak en de opening werd
eenieder de gelegenheid gegeven om
een kijkje te nemen op het terrein en in
een aantal studentenkamers.
Tekst en foto’s: Johan van den Berg
De diagnose wordt met zekerheid
gesteld door bloedonderzoek, waarbij
het schildklierhormoon gemeten
wordt.

Zoals bij de mens de geneeskundige
mogelijkheden steeds uitgebreider
worden, is dat bij de kat zeker niet
anders!

Wat kan er aan zo’n schildklierprobleem
gedaan worden?
Er zijn maar liefst vier mogelijkheden:
- Er kan gekozen worden voor het
levenslang geven van tabletjes.
- Er kan gekozen worden voor speciale
voeding, waardoor de kat geen
overmaat aan hormoon meer kan
maken.
- De kat kan worden geopereerd,
waarbij de vergrote schildklier
kan worden verwijderd (nb: de kat
heeft twee schildklieren en hiervan
kan er zonder problemen één worden
verwijderd).
- Een laatste mogelijkheid is een
behandeling met radioactief
jodium, waarbij het afwijkende
schildklierweefsel wordt vernietigd.

Zou je aan zo’n kat met deze
aandoening niets doen, dan zou de kat
in heel korte tijd dood gaan, terwijl
met genoemde mogelijkheden het
probleem kan worden opgelost!
Als een kat op leeftijd in korte tijd
behoorlijk afvalt is het daarom heel
zinvol en aan te bevelen de kat bij
de dierenarts aan te bieden voor
onderzoek!
Jacob van Nijhuis, dierenarts
Dierenkliniek Delft Centrum,
Crommelinplein 3-5,
2627 BM Delft,
015-2850230

LEKKER UIT ZEE

Nassaulaan 18-a Delft

Dagelijks vers gebakken
HEEK Lekkerbekjes zonder graat
€ 2,25 per stuk / 3 voor € 5,50

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Buurtonderneming
Onder de Schie
(De Buuf)
www.onderdeschie.nl
Bij buurthuis Onder de Schie kunt u een ruimte huren voor een leuke cursus. Ook
kunnen er vergaderingen, kookworkshops en etentjes bij ons gedaan worden . Het
Kookcafé is ideaal om met een grotere groep te koken. De grote zaal biedt genoeg
ruimte voor sport en bewegingsactiviteiten en grote groepen en is voorzien van
een spiegelwand die daarbij goed van pas komt. Er valt dus genoeg te doen en te
organiseren. Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat de activiteiten geen overlast
voor de buurt bezorgen. De buurtbibliotheek vindt u in de gang. Hier is een groot
assortiment aan boeken en luisterboeken te vinden.
Hieronder staat een activiteitenoverzicht van alle activiteiten en cursussen die
er bij ons plaatsvinden. Wilt u ook gebruik maken van een van onze ruimtes
dan kan dat. U kunt dan mailen naar onderdeschie@gmail.com of bellen naar
015-2120905 en vraag naar Mandy of Mariëlle. Het buurthuis is te vinden op de
Rotterdamseweg 51. Het gebouw ligt op een plein achter de straat en is dus niet
direct zichtbaar. Maar het is een prachtige verscholen plek met er om heen een leuk
speelplein voor kinderen.
Overzicht activiteitenaanbod
De cursussen staan open voor iedereen.
Meldt u aan bij de docent voor meer
informatie over de beschikbaarheid en
de kosten.

CURSUSSEN
De cursussen staan open voor iedereen.
Meldt u aan bij de docent voor meer
informatie over de beschikbaarheid en
de kosten.

Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan”
Om de week is er op donderdag in het
Kookcafé ‘Schuif ’s aan”. Chef-kok Leo
en zijn team koken een heerlijk driegangen menu voor € 5 per persoon.
Drankjes zijn daarbij niet inbegrepen. Vanaf
17.00 uur is iedereen welkom en om
18.00 gaan we aan tafel. Zin om eens
gezellig mee te tafelen? Dan kunt u
zich aanmelden bij Leo, per e-mail:
lee@casema.nl

Koor: Zingen Onder de Schie geeft
Plezier voor Drie!
Maandagavond van 20.00 tot 22.00u.
Gemengd koor (volwassenen van alle
leeftijden) zingt wereldmuziek, pop en
licht klassiek. Leuk en creatief zingen,
met een prettig sociaal contact en niet
duur. Wij gaan nu naar het achtste
seizoen en u vindt vast gemakkelijk
aansluiting. Doe eens gratis met een
repetitie mee om het te proberen. Zet een
stap naar zingplezier! Het is gezellig hier!

Koffieochtenden
Iedere vrijdag van 9.30 tot 12.00 staat
er een lekker kopje koffie klaar en komen buurtbewoners samen om bij te
kletsen. De koffie kost € 1.

(NB: Mogelijk is er een wachtlijst voor vrouwen!
Informeer even.)
Kosten per avond € 3 (in één keer te voldoen).

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 is geheel in
de lijn van “Boek in Beweging”.
De luisterboeken willen we wel weer graag
terug ontvangen. In onze bibliotheek
hoeft niets genoteerd te worden.
De bibliotheek is te vinden in de
gang links bij binnenkomst in het
buurthuis. Het buurthuis is open van
9.00 tot 17.00 uur.
Mocht u vragen, suggesties of boeken
hebben voor onze bibliotheek, dan
kunt u mailen naar:
els.wallenburg@zonnet.nl.
Veel leesplezier.

Docent: Fon van Oosterhout,
tel. 06 244 989 44
fon.oosterhout@ziggo.nl
Dansen bij Happiness
Elke vrijdagmiddag
worden er danslessen voor kinderen
gegeven.
Lestijd
Leeftijdsgroep
7-11 jaar
16.00 – 17.00 uur
17.00 – 18.00 uur
12-16 jaar
Heeft u vragen of wil uw kind een
proefles volgen, mail dan naar:
babette_vdv@hotmail.com.
Dansdocente Babette van der Veen
Dansschool HAPPINESS
Yoga Onder de Schie
Dinsdagavond van 20:00 tot 21:00 uur
In het buurthuis ‘Onder de Schie’ worden
diverse vormen van yoga beoefend, die
allen tot doel hebben je fysiek en mentaal
verder te ontwikkelen. De yogalessen
zijn niet zwaar, geschikt voor iedereen
en worden begeleid door rustgevende
muziek. Hatha-, Raja-, Karma-, rek-,
strek-, massage-, meditatie-, klankschaal-,
adem- en ontspanningsoefeningen
worden onderwezen.
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Van yoga-oefeningen gaan heilzame
werkingen uit. Ze brengen meer evenwicht
tussen je fysieke- en bewustzijnswereld.
Je zult meer tot rust komen.
Draag loszittende kleding, kom tijdig de
les binnen en neem een badhanddoek/
plaid mee. Kussens zijn aanwezig
Kom eens binnen voor een proefles €5,-.
Open voor inschrijvingen
Kosten: 10 lessen voor € 50,Docent: Allan van de Graaff
Info: 06-30749349
E-mail: allanvandegraaff@gmail.com
Bewegingslessen
Woensdagochtend van 9:30 tot 10:30 uur
Door: Thea Heesakkers, oefentherapeut
Cesar/psychosomatisch oefentherapeut
Oefeningen doen in groepsverband
zonder prestatie maar met oog op de
kwaliteit van bewegen. Er wordt gewerkt
aan; bewegelijk houden van lichaam,
spierversterking, correctie van houding
en beweging, ontspanningsoefeningen,
lichaamsbewustwording, balans en
coordinatie en ademhalingsoefeningen.
Ben je nieuwsgierig? Neem contact op en
doe vrijblijvend een les mee.
Kosten zijn € 9 per les.
Info: 06-27127154 of
theaheesakkers@hetnet.nl
www.theaheesakkers.nl
www.vvocm.nl
Boekenclub
8 keer per jaar op de laatste woensdag van
de maanden januari t/m mei en die van
september t/m november.
Elke bijeenkomst staat er 1 boek centraal
dat de deelnemers gelezen hebben.
Tijd: van 10:00 uur tot 11:30 uur.
Kosten: € 40
Docent: Maria Wensveen
info: m.wensveen@stanislascollege.nl
Keramiekcursus
Dinsdag en woensdag, 19:30 tot 22:00 uur
Altijd al eens een
kommetje willen draaien
op een draaischijf en/
of een mooi beeldje
willen maken van klei?
Kom dan naar de
keramieklessen op de
Rotterdamseweg 51a.
De lessen worden gegeven door Noëlle
Lamers, professioneel pottenbakster.
U kunt kiezen uit jaarcursussen,
korte (kennismakings-)cursussen of
workshops.
Jaarcursus (36 lessen, sept t/m mei) € 575,Korte cursus (10 lessen): € 200,00
Workshop : € 65,00 per uur (ongeacht het
aantal deelnemers, een workshop in de avond of het
weekend kan in overleg)

Info: info@de-rode-scherf.nl
Blei dat ik klij
Dinsdagochtend van 9:30 tot 12:00 uur
Creatieve kleiclub die elk dinsdagochtend bij elkaar komt.
kosten: € 90 voor 8 lessen
Docent: Juul Camps
Info: juulcamps@gmail.com

Tekenen, schilderen (voor ieder
niveau)
Woensdagavond van 19:30 tot 22:00
uur
Voor iedereen die het avontuur aan wil
gaan en te ontdekken wat je kan om
het witte vlak te vullen.
Lekker bezig zijn, inspiratie halen uit
jezelf en je omgeving.
Kosten: € 80 per 10 lessen, inclusief
materiaal
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com
Tel. 06 46551286

NIEUW
Schildercursussen voor beginners
en gevorderden.
Maandagochtend 9:15 tot 11:45 uur
Maandagmiddag 12:30 tot 15:00 uur
Lesgeld: € 10,- per les van 2,5 uur
Docent: Helene Verbakel
E-mail: lenverbakel@hotmail.com
Tel: 0640324484
Bijeenkomsten Outreach Center
Zondag om 11.00 uur
Outreach Center Delft is een bruisende
geloofsgemeenschap in het hart van
Delft. De diensten zijn op zondag
te bezoeken om 11.00 uur aan de
Rotterdamseweg 51A. Wij hebben
de naam “Outreach Center” gekozen,
omdat wij graag uitreiken naar mensen
in Delft en omgeving.
Daarnaast organiseren we
verschillende praktische activiteiten,
zoals de Alpha Cursus, financiële
trainingen en diverse buurtprojecten
voor jongeren, ouderen en kinderen.
Wij geloven dat God een hoopvolle
toekomst voor mensen heeft. Om te
groeien, is het belangrijk dat er een
inspirerende omgeving is waar je
versterkt en geactiveerd wordt, om
je spirituele identiteit te ontdekken.
Dat is wat Outreach Center Delft wil
faciliteren.
De doelgroep van Outreach Center
Delft is heel breed en wij hebben
mensen van alle leeftijden en
verschillende culturen.
Kijk voor meer informatie op
www.outreachcenterdelft.nl.
Hier kunt u ook naar het facebook
account. Like ons !
U kunt ook e-mailen naar
outreachcenter015@gmail.com.
Samen afvallen
Donderdag 19-20 uur
Je hoeft niet in je eentje de uitdaging
van het afvallen aan
te gaan. Samen
ben je sterker!
In groepsverband leer
je samen wat een goede
voedingspatroon
is,
hoe je met moeilijke
situaties omgaat, je steunt elkaar en je
deelt met elkaar informatie en tips.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Pagina 9
Opbouw:
• individuele intake van ca. 30 min.
• wekelijkse bijeenkomsten waarbij je
een weekmenu krijgt, voorlichting,
tips, recepten en antwoord op al je
vragen over voeding en gewicht.
Kosten: € 90,- (intake en 8 bijeenkomsten)
Doelgroep: iedereen
Wanneer: donderdag 19-20 uur
(andere dag/tijdstip evt. in overleg mogelijk)

Interesse? Meer informatie?
Neem contact op met Stefania:
06-14916026 of info@eatbetter.nl
VERHUUR VAN RUIMTES
Er is plaats voor cursussen, recepties,
kinderpartijtjes, kookworkshops,
familiefeestjes, vergaderingen,

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

De Laatste Eer neemt beheer
begraafplaatsen in Delft over
van gemeente
Met een symbolische overhandiging van de sleutel heeft wethouder Stephan
Brandligt vandaag bekrachtigd dat De Laatste Eer vanaf 1 oktober het beheer en
onderhoud van de gemeente heeft overgenomen op de begraafplaatsen Iepenhof,
Jaffa en de rooms-katholieke begraafplaats Kanaalweg. De sleutel werd in ontvangst
genomen door Paul de Bree, voorzitter van de coöperatieve uitvaartvereniging De
Laatste Eer en Frank Franse, directeur van De Laatste Eer B.V.
Behalve voor het beheer en
onderhoud wordt De Laatste Eer ook
verantwoordelijk voor de exploitatie
van de begraafplaatsen. De gemeente
Delft heeft enkele jaren geleden
besloten om meer zaken op basis
van regie uit te voeren. Daar valt
ook het beheer en onderhoud van de
begraafplaatsen onder. De Laatste Eer
verzorgt al jarenlang de crematies en
begrafenissen van veel Delftenaren.
Dat is ook een van de redenen
geweest van de gemeente Delft om de
samenwerking aan te gaan.
De Laatste Eer is daarnaast ook
de eigenaar en beheerder van
crematorium Iepenhof. “Het beheer van
de begraafplaatsen ligt nadrukkelijk in
het verlengde van deze dienstverlening,”
aldus Paul de Bree, voorzitter van De
Laatste Eer. “Wij hebben een jarenlange
historie met de stad en streven ernaar
om van de begraafplaatsen in Delft nog
mooiere gedenkplaatsen te maken.”
Voor inwoners van Delft, eigenaren
van graven of families die een graf
willen aanschaffen, verandert er
weinig. Alleen zal het contact vanaf nu
verlopen via De Laatste Eer, zodat er
binnen Delft nu één aanspreekpunt is
als het gaat om begraven/cremeren.
Uitvaartondernemers in Delft zijn al
bekend met de diensten van De Laatste
Eer. Voor hen verzorgt De Laatste Eer
al langer de planning.

Sint Maarten bij
Zo Kinderopvang
Zoals ieder jaar waren we er weer bij met Sint Maarten. Wat was het super gezellig
bij Zo aan de Julianalaan. Met alle kinderen en hun ouders gingen we langs de
deuren met mooie lampionnen.
Bedankt lieve buurtbewoners dat jullie weer
klaarstonden met wat lekkers voor onze
kinderen.
Bij Zo Julianalaan is altijd wat te beleven
Zo komen er op 5 december Pieten langs om
de kinderen te verblijden en waren we op 25
november aanstaande weer aanwezig tijdens de
intocht van Sinterklaas en zijn Pieten. Met Kerst gaan we heerlijk aan de kersttafel
dineren met de kinderen, zo gezellig!
Kijkje nemen?
Heeft u interesse in opvang voor uw kind(eren) bij Zo aan de Julianalaan? Stap
gerust eens bij ons binnen. We werken met een heel stabiel team met professionele
pedagogisch medewerkers. Altijd vaste gezichten op de groepen. Dat is wel zo
fijn voor de kinderen. Op de babygroep is er nog plek en ook op de dreumes- en
peutergroepen zijn er nog plekjes op maandag, woensdag en vrijdag. U kunt ook
alvast een kijkje nemen op www.zokinderopvang.nl bij onze vestiging.
Big Ben Kids internationaal label van Zo Kinderopvang
Corona Sanders-Koek, eigenaar van (o.a.) Zo Kinderopvang en KEKZ heeft haar
handtekening gezet onder het koopcontract voor Big Ben Kids B.V. Hiermee
bedient zij nu nog gerichter internationale gezinnen in de Haagse regio.
Dé kers op de taart tijdens het 25-jarig jubileumjaar van Zo Kinderopvang!
Big Ben Kids is een Engelstalig kinderdagverblijf voor 0 tot 12 jaar uit
internationale gezinnen en is gevestigd aan de Zoutmanstraat in Den Haag. ‘Wij
zien het als een mooie kans om onze expertise op het gebied van daycare en after school care
te vergroten’, aldus eigenaar Corona Sanders - Koek. ‘Op de vestiging is de voertaal
Engels. Ook het lesaanbod is in het Engels en gericht op de behoefte van internationals’, vult
directeur Leonie Wesseling aan. Dit is een mooie toevoeging aan de uitgebreide
diensten van Zo Kinderopvang.
Big Ben Kids als eigen label
Den Haag is een stad met een steeds grotere groep internationals. De
schaalgrootte van Zo Kinderopvang en de expertise van Big Ben Kids versterken
elkaar. Oud-eigenaresse Nikki Idrissi zal de organisatie steunen als adviseur.
Met de geweldige community spirit en het warme internationale karakter zal Big
Ben Kids een begrip blijven als een op zichzelf staand label in de Haagse regio.

Schaatsbaan ‘Winters Delft’ bij Lijm & Cultuur
De enige echte schaatsbaan van Delft is dit jaar te vinden bij Lijm & Cultuur. De organisator IQ Events en
Lijm & Cultuur werken nauw samen en maken er voor alle Delftenaren een extra warme winter van.
De schaatsbaan Winters Delft - is dé plek voor heel
veel ijspret! Gezellig met het gezin, de
klas, vrienden of collega’s schaatsen.
Ook daarnaast is er volop mogelijkheid
om lekker bezig te zijn, van cultuur
te genieten, te loungen, te borrelen
en heerlijk te eten. Regelmatig zijn er
bijzondere activiteiten op en rond de
ijsbaan.
Naast de schaatsbaan is ook het
restaurant Experiment Delft van
Lijm & Cultuur overdag geopend voor
een lekkere lunch of om er even bij te
komen van de gezellige drukte.
Vrij schaatsen en
groepsarrangementen
Je kunt natuurlijk vrij komen
schaatsen en als je geen zin hebt om in

de rij te staan voor een kaartje kun je
vooraf online tickets kopen.
Wil je gezellig met je bedrijf, een groep
collega’s, vrienden of familie komen
schaatsen of een andere leuke activiteit
doen, of wil je komen borrelen
of eten, of wil je een fantastische
combinatie van dat alles? Er zijn
volop mogelijkheden voor groepen en
bedrijven. Je kunt daarvoor terecht
bij zowel Winters Delft als bij Lijm &
Cultuur, zij werken nauw samen om je
optimaal van dienst te zijn.

Van eenvoudige borrel tot uitgebreid
diner met of zonder entertainment of
andere activiteiten.
Praktisch
Meer info over de schaatsbaan en online tickets zie: www.wintersdelft.nl
Interesse in groepsarrangementen,
neem dan contact op met
info@lijmencultuur.nl / 015 262 94 00
of kijk op www.wintersdelft.nl voor het
aanbod op de schaatsbaan.
Voor het actuele culturele programma
kunt u kijken op www.lijmencultuur.nl.
Hou de website en alle social media
kanalen in de gaten voor de meest
up-to-date informatie.
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SeniorWeb Leercentrum Delft

SeniorWeb Leercentrum Delft voor Cursussen, Workshops en Spreekuren voor PC, Laptop, IPAD, Tablet, voor Iphone, Smartphone of SeniorenTelefoon.

Waar kunnen we u mee helpen? Met PC, Laptop, Chrome Notebook,
Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, Senioren Telefoon of E-Reader.
Lukt het e-mailen niet? Kom langs en dan gaan we samen met u het
probleem te lijf.
Of u nu een beginner bent of al meer bekend met de digitale wereld om
ons heen, u bent welkom op onze cursussen, workshops en spreekuren.
Spreekuren voor persoonlijk advies en individuele hulp
Elke 2de dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur en
elke 4de zaterdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur van de maand vindt u
ons op het Spreekuur Digitale Huiskamer in de Centrale Bibliotheek DOK
DELFT aan het Vesteplein. Deze spreekuren zijn gratis.
In Activiteitencentrum de Wipmolen, Prof. Krausstraat 71 b, 2628 JR
DELFT is er elke 3de woensdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur
het InloopWorkshopSpreekuur.
Meldt u zich van tevoren hiervoor aan dan is er een docent met kennis van
zaken aanwezig om u te helpen. U kunt uw eigen apparatuur meenemen,
maar ook gebruik maken van de apparatuur van het Leercentrum.
Voor dit spreekuur vragen we € 7,00 voor de kosten die we maken.

Cursussen en workshops
Bij de cursussen en workshops werken we met kleine groepen. Er is veel
individuele aandacht. Na uitleg van de docent gaat u met oefenopdrachten
zelf aan de slag en daarbij wordt u geholpen door assistent docenten. U
kunt werken op uw eigen apparaat, maar ook gebruik maken van onze
apparatuur.
Nieuw zijn de korte workshops, deze duren een uur en daarin behandelen
we per keer een ander onderwerp. Dat kan zijn: ‘Wat te doen met spam in
de e-mailbox’, ‘Hoe orden je alles wat op PC of Laptop staat’, ‘Hoe ruim ik op wat
ik niet meer nodig heb’ of ‘Mappen en bestanden maken en berichten daarin zo
ordenen dat ze ook terug te vinden zijn’.
Benieuwd naar de cursussen, workshops die we geven?
Informatie is te vinden op onze website http://delft.seniorweb.nl/
cursussen of even bellen naar telefoonnummer 06 - 519 193 03.
Ook voor informatie, van welke digitale aard dan ook, bent u van harte
welkom.
Annelies Y. Groeneveld, coördinator

Vrijwilligerswerk kost niet veel tijd!
Samen met een familielid of vriend(in), nóg gezelliger!

Kinderen en volwassenen met een beperking hebben vaak anderen nodig om aan het gewone leven te kunnen deelnemen. Partners, gezinsleden,
broertjes of zusjes kunnen wel eens een helpende hand gebruiken. Door maatje te zijn voor iemand, samen er op uit te gaan, gezellig een praatje te
maken of oppas – speelhulp te zijn voor kinderen, krijgen deze mensen even wat ademruimte.
Vrijwillige Thuishulp werkt voor mensen met:
• een verstandelijke beperking;
• een lichamelijke beperking;
• niet aangeboren hersenletsel;
• een chronische ziekte;
• een vorm van autisme.

Wij koppelen vrijwilligers aan hulpvragers. Eerst volgt een intake waarin jouw wensen en
mogelijkheden worden besproken. Vervolgens wordt aan de hand hiervan een match gemaakt en
volgt een kennismakingsgesprek met de hulpvrager. Bij een positieve match maak je afspraken
over de frequentie en tijdstippen. Na de match blijft de Vrijwillige Thuishulp bereikbaar voor
vragen en wordt je actief ondersteund.

Voor alle vrijwilligers die starten vragen wij een VOG aan. Daarnaast bieden wij regelmatig
deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers aan. Je kunt ook samen met een familielid, vriend of vriendin
gekoppeld worden aan een hulpvrager, extra gezellig! Ook voor studenten en werkzoekenden zijn er mogelijkheden
om ervaring op te doen.
Ben jij de vrijwilliger die ook nét dat beetje extra wil bieden? Samen kijken we voor wie jij iets kunt betekenen.
Met een paar uurtjes per maand help je ons al.
Informatie: vtdelft@vtvzhn.nl, 015-2618648, www.stichtingvtv.nl of www.vrijwilligethuishulp.nl

Schoemakerstraat:
zorgen over de toekomst
Het is al jaren bekend dat door de bouw van grote complexen voor de huisvesting van
studenten en de bouw van de Schoemakerplantage de verkeersstroom toeneemt.
Een andere oorzaak hiervoor is de uitbreiding van Technopolis en de verlegging van de
verkeersstroom Rotterdamseweg naar de Nassaulaan of de Julianalaan.
Het is nu al duidelijk te merken - zie bijgaande foto’s - wat dit aan filevorming geeft.
Er wordt nu wel hard gewerkt om een deel van dit probleem op te lossen bij de verkeerslichten
aan de Kruithuisweg en Schoemakerstraat.
Verkeer vanaf de Huismansingel naar de stoplichten welke toegang geven richting de A13
en richting Tanthof en de A4, loopt momenteel muurvast. De oorzaak is dat er te weinig
verkeersstroken bij de stoplichten zijn.
Nu is men druk doende om daar stroken bij te maken en wel als volgt: twee voor linksaf naar
het Tanthof en de A4 en twee voor rechtsaf naar de A13; voor rechtuit is dan één strook ter
beschikking.
Nu maar afwachten of deze investering een goed resultaat gaat geven.
Wat de toekomst aan extra verkeersstromen gaat geven is nog onbekend, maar het zal vast
wel zo zijn dat in de komende jaren de Schoemakerstraat wel degelijk op meerdere plaatsen
aangepast zal moeten worden.
Foto’s en tekst: Johan van den Berg.
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Bewoners TU Noord vragen beter verkeersplan
Bijna vijftien jaar na de eerste ambitieuze plannen voor TU Noord, het noordelijke deel van de Wippolder, zijn de bewoners de gebrekkige verkeersplannen zat. Op een informatieavond op 25 oktober kreeg de gemeente veel kritiek en boze reacties, vooral vanwege het gebrek aan voldoende invloed
op de planontwikkeling.
Informeren is geen inspreken
Niet alleen was er veel kritiek
op het herontwerp van
Mijnbouwplein en Poortlandplein,
maar ook op het feit dat de elk
jaar groeiende verkeersstroom
niet wordt teruggedrongen met
de nieuwste plannen. Wel heeft
de gemeente laten weten dat de
grote stroom auto’s dichter langs
de woningen komt en dat de
extra decibellen verkeerslawaai
‘aanvaardbaar’ zijn.
Ander punt van aandacht is het
zwaar vrachtverkeer van en naar
het centrum dat al zo’n tien jaar
geen gebruik maakt van de Sint
Sebastiaansbrug. Bewoners hopen
dat dit ook in de toekomst zo blijft.
Een besluit hierover is beloofd in
december.
In 2012 werden de bewoners
verrast met een definitief ontwerp
voor een megarotonde op het
Poortlandplein, kosten twee
miljoen euro. De voorbereidende
werkzaamheden zijn uitgevoerd
waaronder het kappen van enkele
bomen. Opnieuw bleef het een hele
tijd stil tot de gemeente enkele
maanden geleden liet weten dat er
mogelijk geen rotonde zou komen.
En weer lag er opeens een
definitief ontwerp op de
informatieavond van 25 oktober,
waar niets meer aan veranderd kan
worden. Het is een oplossing die
veel lijkt op het kruispunt dat er
al ligt. Structurele aanpassingen
van de verkeersstructuur waren
onbespreekbaar, hooguit kan
een detail worden bijgesteld
zoals de aanplant van een andere
boomsoort.
Tegelijk is de belofte in het LVVP
om de oostelijke Julianalaan
opnieuw in te richten als 40-km
weg nog steeds niet uitgevoerd.
Eerst denken dan doen
De meest boze geluiden kwamen
tijdens de informatiebijeenkomst
echter van bewoners uit de
Zeeheldenbuurt die meer dan
genoeg hebben van de hinder
die zij ondervinden van het
fietsverkeer van en naar de TU.
Het zet de toegang naar de wijk
op slot en leidt tot te veel (bijna)
ongelukken.

De frustraties lopen op omdat er
nog altijd geen uitzicht is op een
echte oplossing.
De eensgezindheid onder bewoners
is groot: de ontsluiting van de wijk
moet snel beter worden.
In plaats van een oplossing kregen
bewoners tekeningen te zien over
de herinrichting van Michiel de
Ruijterweg en Mijnbouwplein. Een
herinrichting die in niets bijdraagt
aan een oplossing van het fietsers
probleem, maar deze zelfs in hoge
mate verergert.
En telkens wordt daarbij verwezen
naar het Lokaal Verkeersen Vervoersplan (LVVP) en
Fietsactieplan (FAP) uit 2005
waarin bijvoorbeeld staat dat
fietspaden zoveel mogelijk in
tweerichtingvorm moeten worden
aangelegd. Plannen die erg nodig
aan hervorming toe zijn. Niemand
had bijvoorbeeld 12 jaar geleden
kunnen bedenken dat er zo veel
fietsers naar de TU zouden gaan.

Voorrang aan bewoners
Verkeersplannen in onze wijk
stelden steeds de bereikbaarheid
van de TU centraal, niet
van de woonwijken. Na alle
tekortschietende verkeersplannen
wordt het nu echt tijd om voorrang
te geven aan de bewoners.
Vorig jaar was er nog optimisme bij
de bewoners door een verkeersplan
van professor Dijkstra, ingehuurd
door TU Delft om samen met
gemeente en bewoners een ontwerp
te maken voor de herinrichting
van TU Noord. In dat ontwerp
zou TU Noord ondermeer
verlost worden van de dagelijkse
verkeersopstoppingen op de
Julianalaan en Schoemakerstraat.
Daarna bleef het bij de gemeente
en TU erg stil en inmiddels lijkt
het plan in een diepe bureaula
verdwenen.
Dat het huidige verkeer in de wijk
een onhoudbare situatie geworden
is leeft inmiddels gelukkig bij alle

partijen, bewoners, gemeente en
de TU.
We stellen dan ook voor om samen
een pas op de plaats te maken en
het overleg te heropenen. Geen
straten en pleinen herinrichten
voordat structurele oplossingen
gevonden zijn voor de veel te grote
en steeds gevaarlijker wordende
fietsstromen van en naar de
TU en voor het ongebreidelde
sluipverkeer over Julianalaan-oost
en Schoemakerstraat.
Maar helaas, op de vergadering
van de raadscommissie Ruimte
en Verkeer van 23 november
bleek het motto is eerst doen dan
denken: de gemeente heeft de
aanbesteding van de herinrichting
van het Mijnbouwplein al afgerond
en de aannemer gekozen. Overleg
kan nog hooguit leiden tot kleine
aanpassingen.
Niet het weer, maar fietsverkeer
blijft voorlopig het gesprek van de
dag in Zeeheldenbuurt.

Delft heeft een verkameringsbeleid!
We hebben in de zomereditie van deze krant bericht over het steeds sneller om zich heen grijpende probleem van verkamering,
ook in de Wippolder. Intussen zijn er door de inzet van veel inwoners en belangenverenigingen in Delft, waaronder de Wippolder
en TU Noord, belangrijke stappen gezet. En sinds 1 november is het dan zover, Delft heeft een verkameringsbeleid.
De nieuwe beleidsregels zijn terug te vinden op de website van de belangenvereniging TU Noord (www.tunoord.nl) samen met de
burgerbrieven ingestuurd vanuit onze wijk.

Het beleid in het kort:
Woningen met een WOZ-waarde boven de € 265.000,=
(volgens de woonvisie Delft 2016 – 2023 de meest schaarse
woningen) mogen niet meer aan de woningvoorraad
worden onttrokken. Hiervoor kan geen vergunning
worden aangevraagd. Dat kan enkel voor woningen met
een lagere WOZ waarde.

moet 24 uur per dag bereikbaar zijn voor het melden van
overlast en dergelijke. Ofwel, de verhuurder moet zijn
verantwoordelijkheid nemen.
Er komt verder een Registratiepunt Woonoverlast waar
omwonenden terecht kunnen en er is budget uitgetrokken
voor bemiddeling en handhaving.

En een vergunning wordt pas verleend nadat er een
algemene- en fysieke leefbaarheidstoets is doorstaan.
Dat betekent dat er in de omgeving niet al sprake mag zijn
van druk op de leefbaarheid omdat bijvoorbeeld al andere
panden verkamerd zijn.

Dit laatste geldt voor alle studentenpanden, ook die buiten
de omzettingsvergunning vallen maar waar de gemeente
via de APV wel kan handhaven.
U kunt ook bij het Registratiepunt Woonoverlast terecht
wanneer u vermoedt dat er een pand verkamerd wordt
terwijl er geen vergunning voor is.
Het Registratiepunt Woonoverlast kan bereikt worden via:
www.delft.nl/Gemeenteloket/w/Woonoverlast_melden.

Ook moet het pand zelf aan een aantal voorwaarden
voldoen. Er moet onder andere minstens 20 m2
woonoppervlak per bewoner zijn en de geluidsisolatie
moet vergelijkbaar zijn met het Nieuwbouwbesluit.
Ook gelden bij de omzettingsvergunning voorwaarden en
voorschriften voor ‘goed verhuurderschap’. Verhuurders
moeten de woning goed onderhouden, huisregels opstellen
en deze zichtbaar ophangen in de woning, en iemand

In de nabije toekomst zal het registratiepunt verder
uitgebreid worden.
We denken dat - alles bij elkaar - er een belangrijke stap
is gezet om woon- en leefkwaliteit voor onze buurt te
behouden.
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Zoals het toen was, zoals het nu is

Cyclotronweg

Fietsen is genieten.
Elk lid van de Vereniging FDNG kan gratis het hele seizoen 2018 genieten van
maar liefst 46 fantastische en gezellige Fiets & Geniet Senioren Fietstochten onder
begeleiding, die op dinsdag en woensdag gemaakt gaan worden door een mooie
omgeving.
De Vereniging FDNG richt zich uitsluitend op de recreatieve fietser die op een
stads- of hybride fiets deze tochten in verenigingsverband wil maken. Want wat is
er gezelliger dan met een leuke groep mensen fietsen die allemaal bij dezelfde Club
behoren. Samen als leden van de Vereniging Fietsgroep Delft Natuurlijk Genieten
volop genieten van fantastische tochten!
Vooraf eerst eens een fietstocht meemaken om te proeven? Dat kan. Meld je aan bij
het secretariaat en geef door wanneer je een fietstocht mee wil rijden. Voorafgaand
aan de fietstocht betaal je bij de inschrijftafel € 2.= en je schrijf je dan in.
Waarom in verenigingsverband en niet zomaar een willekeurig groepje
fietsers bij elkaar?
Tijdens alle Fiets & Geniet Senioren Fietstochten gaan er begeleiders mee om de
fietsgroep veilig door het verkeer te begeleiden, want de veiligheid van de fietsgroep
staat hoog in het vaandel. De leiding van de Vereniging FDNG is opgeleid en
gecertificeerd door de NTFU om deze fietstochten te organiseren. Ook wanneer
je bijvoorbeeld een lekke band krijgt staan de begeleiders klaar om te helpen. De
snelheid die gefietst wordt is ongeveer 15 km per uur. Uiteraard wordt de snelheid
aangepast wanneer de omstandigheden hier om vragen.
Het zijn goed georganiseerde fietstochten die via een Garmin fietsnavigatie systeem
vooraf helemaal tot in de puntjes toe zijn uitgewerkt.
De Vereniging heeft een afspraak met een groot deel van de restaurants waar wij
onze lunchpauze houden, dat onze deelnemers hun eigen boterham mogen eten
met een bestelde consumptie (b.v. koffie) uit het restaurant. Dit voorkomt onnodige
kosten voor de deelnemers. Alleen bij de Fiets & Geniet Senioren Fietstochten met
trailer vervoer geldt deze regeling niet. Voor deze tochten is ook een inschrijving
vooraf ook noodzakelijk.

De oudste foto is van 6 mei 2008, op deze foto is duidelijk te zien
dat hier maar weinig bouwactiviteiten zijn. Alleen Koolschijn Bouw,
opgericht in 1920, was daar gevestigd, dit bedrijf was gekomen vanaf de
Rotterdamseweg. Ook nu is er nog een vestiging aan de Rotterdamseweg.
Al eerder was daar op de hoek van de Schoemakerstraat Asepta gevestigd,
een oud bedrijf in Delft. Asepta werd in 1920 opgericht door de gebroeders
Manger; het bedrijf was eerst gevestigd in de binnenstad. Omdat daar
de ruimte te klein werd, is men naar het Zuideinde verhuisd. Het bedrijf
maakte o.a. verdelgingsmiddelen, lysol en desinfecterende zeep. Deze
bedrijfstak paste niet meer aan het Zuideinde en is vervolgens in 1985
verhuisd naar de hoek van de Schoemakerstraat en de Cyclotronweg. In
2006 is het bedrijf gestopt met zijn activiteiten.
Mij is niet duidelijk wat er vanaf 2006 t/m 2013 op deze locatie gevestigd
was. Maar vanaf 2013 is daar M.P.M. International Oil Company BV
gevestigd, welke de laatste jaren flink heeft uitgebreid aan deze straat.

Nog geen lid van deze fantastische club? Schrijf je dan in als aspirant lid en kom
heerlijk fietsen en genieten.
Fietsgroep Delft Natuurlijk Genieten
Secretariaat: 06 – 13 59 39 20, website www.fietsgroepdelft.nl
E-mail: info@fietsgroepdelft.nl
Voor een visuele indruk van onze Vereniging ga naar: fietsalbum.fietsgroepdelft.nl
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NB: tekst en afbeeldingen scheiden in aparte bestanden.

Op de foto van heden is Yes zichtbaar aan de rechterzijde; links achterin
zijn de nieuwe kleinschalige bedrijfsunits te zien, waarvan de meeste nu een
bestemming, eigenaar of huurder hebben gekregen.
Foto's en tekst: Johan van den Berg
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Fietsen…overal fietsen….
Met de toename van het aantal gehuisveste studenten in de Wippolder, vrijwel
allen mét fiets, neemt het aantal fietsen op de stoepen toe.
Het straatbeeld wordt er niet alleen niet mooier op maar het brengt ook
overlast, denk aan bereikbaarheid voor gehandicapte bewoners of mensen met
een kinderwagen.
Het dringende verzoek vanuit oa. de Colignystraat is dan ook:
Gemeente, plaats aub fietsnietjes!
Of verzin er een andere goede oplossing voor.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Humanitas start begin maart 2018 met een lotgenotengroep in Delft voor
mensen die hun partner hebben verloren. De bijeenkomsten vinden plaats op
woensdagmiddag. Mensen kunnen zich er nu al voor aanmelden.

Programma 2017 - 2018
Maandag
Vrouwenclub
Sjoelen
Klaverjassen

10:00 – 12:00
14:00 – 16:00
19:30 – 22:30

Dinsdag
HCC computer club
Speksteen

14:00 – 16:00
13:30 – 15:30

Woensdag
Zumba
09:00 – 10:00
Vrouwenclub
10:00 – 12:00
Koffie ochtend
10:00 -12:00
Digitale huiskamer
10:00 – 12:00
- Lunch
12:00 – 14:00
1 keer per maand
14:00 – 16:00
- Bingo
eerste woensdag van de maand

Donderdag
Gym
- HCC foto’s
om de week
- Uitclub
1 keer per 6 weken

Lotgenotengroep voor mensen
die rouwen om hun partner

09:15 – 10:15
10:00 – 12:00
10:00 – 12:00

Vrijdag
Creaclub
10:00 – 12:00
Koffie middag
14:00 - 16:00
- Bingo
14:00 – 16:00
derde vrijdag van de maand
Zaterdag
- Bingo
19:30 – 23:00
tweede zaterdag van de maand

Laatste keer: de Verkiezingen en wat daarna?
Uiteindelijk is het toch gelukt om een kabinet samen te stellen en wel in 225
dagen vanaf de verkiezingen. Dit is wel een prestatie want hiermee is Rutte III de
langzaamste formatie gezien vanaf 1946. Nu zijn de dames en de heren van het
kabinet al even bezig, maar volgens deskundigen zal het lastig zijn om in deze
combinatie en met maar één zetel boven de meerderheidgrens het kabinet vier jaar
in stand te houden.
De miljoenennota is inmiddels ook gepresenteerd, maar deze is nog samengesteld
door de ploeg van Rutte II. Volgens diverse bronnen zitten er ook veel sigaren uit
eigen doos bij. Werkenden krijgen er wat bij via de belastingschijven, maar er gaat
weer veel vanaf aan extra kosten die gemaakt moeten worden. De premie voor de
zorgverzekeraars is minder verhoogd dan werd aangenomen. De premie is o.a. bij
DSW lager, doordat het € 10,00 per verzekerde verlaagd is.
Er wordt al een tijd geroepen dat het veel beter gaat met de economie en dat de
banen nu voor het opscheppen liggen, omdat in bepaalde sectoren een schreeuwend
tekort is aan personeel. Het betreft hier voornamelijk de navolgende beroepen en
sectoren: horeca, defensie, bouw, politie, ouderenzorg, verpleegkundigen en de
logistiek. Er zijn vast wel meer beroepen of sectoren te noemen, maar dit waren toch
wel de belangrijksten. Is het te merken dat het goed gaat met de economie of met
de welvaart zoals dat ook wordt genoemd? Mijn inschatting is dat het te merken is
als je met de auto naar een ander deel van het land rijdt en dan op een route zit die
verbinding geeft met België of Duitsland. Dan zie je lange rijen met vrachtwagens
rijden met de meest uiteenlopende kentekens die hier naartoe komen of weer naar
hun eigen land op weg zijn. De wegen met twee maal twee rijstroken zijn grotendeels
verdeeld in de rechterbaan voor het vrachtverkeer en de ander voor het overige
verkeer.
Merkt u het dat het beter gaat ook in uw eigen portemonnee of bankrekening?
Volgens de informatie die ik mag krijgen van jonge gezinnen en van ouderen valt
het behoorlijk tegen. Wil je als jong gezin aan veel zaken deelnemen dan ben je al
verplicht om beiden een baan met inkomsten te hebben. Wat de ouderen betreft
is dat geheel anders; zij hebben voor het merendeel geen baan; sommigen hebben
een klein bijbaantje, maar dan houdt het op. De ouderen met AOW en een klein
pensioentje hebben het niet makkelijk en zij zijn de groep die niet mee profiteert
van de verbeterde welvaart. Ze zijn al jaren gekort wat de inflatie betreft, dat geeft
voor sommigen een vermindering van zo’n 15% in hun inkomen vergeleken met de
werkenden.
Zou de nieuwe regering hier ooit nog oog voor gaan krijgen? Laten wij het hopen,
want dan zijn er voor velen van hen toch nog lichtpuntjes aan de horizon.
Het jaar zit er bijna weer op.
Mijn gedachten gaan al weer uit naar de volgende Column maar dat duurt nog even,
we moeten eerst 2017 nog afsluiten en 2018 openen.
Daarom wens ik alle lezers een goede Kerst en een gezellige jaarwisseling toe
en voor 2018 een gezond jaar en veel liefde van uw naaste.
A. Letterman

Praten helpt
Wie rouwt na het verlies van zijn of haar partner, kan veel baat hebben bij het delen
van ervaringen met lotgenoten. “Je hebt aan een half woord genoeg”, zeggen de
deelnemers aan Humanitas-groepen vaak over elkaar. Voor de meeste mensen
is het verlies van een partner loodzwaar, maar praten helpt. Herkenning en
erkenning geven troost.
Nieuwe balans
Na een periode van rouw willen veel mensen hun familieleden en vrienden niet
meer lastig vallen met hun verdriet. Terwijl het gemis en het verdriet vaak juist
groter worden. Dan is het fijn om daarover te kunnen praten met anderen, die
hetzelfde hebben meegemaakt. Om samen te ontdekken, hoe een proces van rouw
in je leven een waardevolle plaats kan krijgen en voor jezelf kracht te vinden voor
een nieuwe balans in je leven.
Twee deskundige vrijwilligers – Roely van Maanen en Leni Vijverberg – gaan de
groep begeleiden. De bijeenkomsten hebben steeds een thema. Bijvoorbeeld ieders
persoonlijk verhaal, hoe de omgeving reageert of de kracht om verder te gaan. Zo
zorgen de begeleiders dat alle aspecten van het rouwen aan bod komen. En dat alle
deelnemers zich in de groep veilig kunnen uiten.
De begeleiders
Wat motiveert Roely en Leni om als vrijwilligers de lotgenotengroep te begeleiden?
Roely heeft in haar baan als oncologieverpleegkundige bij Careyn en in het
Hospice Delft veel te maken met mensen, die hun partner verliezen. Roely heeft
bij Humanitas meerdere personen individueel begeleid in hun rouwproces en
begeleidt nu voor de 2e keer een lotgenotengroep bij Humanitas.
L en i heef t a l s m a ats c h a p p e l ij k w e r k s t e r
bij Kwadraad veel
rouwgroepen begeleid in
Delft en in het Westland.
Na haar pensioner ing
wilde Leni haar ervaring
inzetten als vrijwilligster
bij Hu m a n it a s R ouw
en Verlies en begeleidt
nu voor de 4e keer een
lotgenotengroep.
Individuele begeleiding
Voor wie liever individueel wil praten over rouw, biedt Humanitas ook persoonlijke
begeleiding. Ook voor mensen die iemand anders hebben verloren dan hun
partner. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Praktische informatie:
- Iedereen die zijn of haar partner heeft verloren kan zich opgeven voor de
lotgenotengroep. Afkomstig uit Delft en de omliggende gemeenten.
- De 8 bijeenkomsten vinden plaats op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
aan de Beethovenlaan in Delft.
- Voorafgaand heeft iedereen een individueel gesprek met een van de begeleiders.
- Deelname kost 20 euro voor materialen (totaal voor alle bijeenkomsten).
- Opgeven voor de lotgenotengroep of voor individuele begeleiding, kan bij
coördinator Lia Prins via 06-25112970 of rouwenverlies@humanitasdelft.nl.
Informatie over deze en andere Humanitas activiteiten:
www.humanitasdelft.nl/nieuws/lotgenotengroep-na-partnerverlies-start-begin-maart-2018

LE K K E R U I T Z EE

Nassaulaan 18-a Delft

HOLLANDSE NIEUWE HARING

€ 1,75 per stuk, 3 voor € 5,00
vers gesneden en schoongemaakt

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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De Wipmolen
In de ongeveer vijf jaar dat wij als
wijkgemeente Immanuel nu in de
Wipmolen meedraaien, zijn we aan
de medehuurders gewend geraakt
en is het gebouw ons vertrouwd
geworden. Sommige dingen waren
even wennen, zoals het alarm. Maar
als het een paar keer mis is gegaan,
leer je vanzelf hoe het wèl moet.
Wanneer je, zoals wij, uit een kerk
komt met alleen maar kerkelijke
gebruikers, is het heel verrassend
om in een andere wereld terecht
te komen. De wereld van de Kiwi
v inden w ij ontzettend leu k. De
ongedwongenheid, de spontaniteit en
de echtheid van onze medehuurders
verrast ons telkens weer en maakt
ons ook ontspannen. Als we zwaar
en diep aan het vergaderen zijn en
er ineens een vrolijk gezicht naar

binnen kijkt, een zwaaiende hand, die
vervolgens weer verdwijnt om naar de
WC te gaan, dan breekt dat en geeft
dat extra plezier.
Het gebouw staat midden tussen de
Henketstraat en de Oudemansstraat
in, en staat ook in het midden van
beide straten. Een echt buurtcentrum.
Vandaar dat wij het lunchcafé en de
huiskamergesprekken, waar u naar
toe kunt komen om gezellig en goed
te praten en uw hart te luchten, ook
hebben kunnen opzetten. Het is leuk
om dichtbij de buurt te zijn.
Wat ik mij altijd afvraag is of hier
v roeger een Wipmolen stond. De
Wippolder lijkt haar naam toch te
ontlenen aan die fraaie Hollandse
molen, waarvan de bovenkant als zij
draait, heen en weer gaat ten opzichte

van het benedenhuis. Ik zou het niet
weten, weet u het?
Een molen pompt het water weg, de
wijk uit, de polder uit, naar de Schie
en naar de zee. A lles wat te veel
is moet weg. Als het te stil is op een
donderdagmiddag, en die stilte is net
teveel, kun je naar de Wipmolen gaan
voor een gesprek. Wij lijken dus ook
een beetje op een molen. Die verplaatst
het water, wij veranderen de stilte in
gezelligheid. Die stilte moet weg, de
wijk uit, naar de Schie, naar de zee,
weg ermee! Zodat de gezelligheid
overblijft.
En dat allemaal in dit mooie gebouw.
De Wipmolen is ons dierbaar
ge worden , d a a rdoor hebben w ij
heel veel mensen leren kennen.
Maar er kunnen nog mensen bij.

U bent welkom. Het eerstvolgende
lunchcafé is 17 december van 12
tot 14 uur. Elke donderdagmiddag
van 14.30 tot 16.30 uur zijn er de
huiskamergesprekken.
De W ipmolen i s voor on s een
illustratie van het jaarthema, dat we
dit seizoen gebruiken: Waar jij of U
bent, daar ben ik thuis. We hadden
nooit gedacht dat we thuis zouden
zijn in een ander gebouw dan de kerk.
Maar we voelen ons een vis in het
water.
En wat de toekomst brengt? Een
toekomst die misschien niet zo zeker
is als we dachten? Waar God is, daar
zijn we thuis, waar de ander is, daar
zijn we thuis. Daarop blijven we
vertrouwen!
David Knibbe

DELFT - KENNISSTAD
Delft, ik ben er geboren op 15-06-1949. Er was na de oorlog een enorm gebrek aan huisvesting. Mijn ouders woonden in bij mensen in de De Vriesstraat.
Begin jaren ‘50 betrokken we een nieuwbouwhuis in de Professor Krausstraat tegenover een jarenlang braakliggend terrein, waarop later De Wipmolen is gebouwd.
Vaak wandelden we op zondagmiddagen vanuit de wijk naar de Mekelweg naar een prachtig gebouw van wat nu heet: de Technische Universiteit. En keken naar het
water waarin prachtige karpers zwommen. Toen op zondag: rust. In de loop der jaren kwamen er steeds meer gebouwen bij. En de oude gebouwen aan de Kanaalweg,
de Mijnbouwstraat, de Julianalaan en de nieuwe gebouwen imponeerden. De TU-wijk met de Aula, de Bibliotheek. Gebouwen tot aan de Kruithuisweg. Een wereld
apart, de wetenschappelijke wereld.
Als kind bezocht ik de Prins
Mauritsschool, die dit najaar het
90-jarig bestaan vierde. En natuurlijk
bezocht ik de geweldige reünie. Met
een naamkaartje op plus de jaren
dat ik er leerling was: 1955-1961. Ik
ontmoette helaas geen klasgenoten,
maar wel mijn absoluut favoriete
onderwijzer meester Cor Verhoeff
en zijn echtgenote en de huidige
directeur Patrick Vogelaar leidde mij
rond, een enthousiasteling.
Dáár begon mijn kenniswereld.
Spelenderwijs op de toenmalige
kleuterschool o.l.v. Juffrouw
Ranselaar en daarna de grote school
o.l.v. Meester Docter.
De Prins Mauritsschool was een
lagere school op Gereformeerde
Grondslag. Dat betekende elke
maandagmorgen een psalmvers
uit het hoofd kunnen opzeggen,
geld voor de zending meenemen.
Elke morgen beginnen met gebed
en de onderwijzer(es) vertelde
een bijbelverhaal. Niemand kon
zó boeiend vertellen als Meester
Verhoeff. Bijbelse verhalen, maar
ook verhalen uit de Vaderlandse
Geschiedenis.
En vandaar naar de Dr. Abraham
Kuyperschool voor MULO in
de Huyterstraat. De Koningin
Wilhelmina Kweekschool in
Rotterdam, om onderwijzer te
worden.

Kennis verzamelen. Ontzettend
veel stampwerk. Feitenkennis. Want
googelen bestond nog niet.
En toen volgde mijn studie theologie
in Brussel en al die kerkelijke
gemeenten waar ik heb mogen
werken: Enschede, Rockanje en Den
Haag.
Kennisstad, wetenschap. Fascinerend.
Dat staat toch niet in verhouding
tot het aanleren van psalmverzen,
bijbelverhalen?
Ik hoorde in de Wippolder een
buurjongen eens uitschreeuwen tegen
zijn moeder: ‘Ik leer geen psalmverzen,
want later wil ik marechaussee worden
en dan heb ik dat niet nodig’. Ik
glimlachte. Hij had gelijk.
Maar de bijbel zegt, dat de échte
wetenschap begint met eerbied en
respect voor God. En de plaatsen
waar je Godskennis kunt opdoen,
staan ook in Delft. Ik denk aan de
Vredekerk, de Immanuëlkerk en De
Wipmolen.
Maar ik zag enkele foto’s van de
recent gerestaureerde Nieuwe Kerk.
En nee, ik heb het niet alleen over
feitenkennis. Al is het wel handig om
te weten wat Kerstfeest betekent. De
Kerstman heeft er namelijk niets,
maar dan ook niets mee te maken.

Het gaat vooral om omgangskennis.
Je leert iemand pas écht kennen als je
elkaar ontmoet, met elkaar afspreekt,
samen eet en drinkt, feest viert,
vrienden bent.
Kerstfeest gaat over God die om
álle mensen geeft, of je man of
vrouw bent, homo, lesbienne,
transgender, of je nu een rasechte
Hollander bent of iemand met een
migratieachtergrond, jong of oud, rijk
of arm, ziek of gezond. Met Kerst gaat
het om God die incognito onze wereld
bezocht. Als Joods jongetje, Jezus
van Nazareth, en als opgroeiende
man zich het lijden van de mensen zó
aantrok, dat hij overal was bij mensen
in nood en vertelde over God, zijn
Vader.
En vertelde dat het leven op aarde pas
werkelijk leven wordt als je in gesprek
gaat met die hemelse Vader. Maar wij
moesten hem niet. Wij hebben het
zover laten komen dat hij veroordeeld
werd voor godslastering.
De meest vreselijke straf kreeg hij: de
kruisiging. Kapot gegeseld. Met zijn
handen en voeten doorboord hangen
in de brandende zon aan een houten
kruis. Dáár dacht hij aan jullie en mij
toen hij schreeuwde: ‘Vader, vergeef
het hen, want zij beseffen niet wat zij
doen’.

Aan dat kruis nam hij onze
onverschilligheid ten opzichte van
God, onze opstand, rebellie, onze
misdaden op zich en onderging
de straf ervoor in onze plaats. Hij
stierf op een afschuwelijke manier
en betaalde daarmee onze schuld
ten opzichte van God tot de laatste
penning. En zelfs de dood overwon
hij, stond op uit het graf.
Je kunt alles wat te weten is kennen.
Maar zonder kennis van God maakt
het je niet gelukkig. We vieren
Kerstfeest met alle toeters en bellen,
alle glitter en glamour, maar het is
nep, fake, als God geen deel uitmaakt
van dit feest. Je kunt eigenlijk 2018
niet ingaan, als je niet zeker weet, dat
God met je meegaat.
Ik wens alle lezers geen fake feest,
maar écht feest. Ga met God en Hij
zal met je zijn.
Peter Gerrets
Ziet u een mooie foto in deze
krant van uw wijk,
school, werk of
misschien zelfs van uzelf?
Dan kunt u bij de redactie een
kopie van deze foto vragen.
Mail hiervoor naar:
wijkkrantwippolder@gmail.com.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Pagina 15

Bericht uit de Vredeskerk
In september deed onze Vredeskerk mee aan de Openmonumentendag. We zijn elk jaar
weer benieuwd wie er dan even naar binnen komen lopen om te kijken. We horen van
veel mensen, dat ze verbaasd zijn over de grote ruimte. Men dwaalt wat door de paden en
kijkt naar de gebrandschilderde ramen voorin en de vele beelden die de kerk een speciaal
karakter geven. Vaak komt het tot interessante gesprekken over “vroeger” en soms komt
het zelfs tot zeer persoonlijke gesprekken. Dit jaar waren we blij dat er een orkest kwam,
en later een koor, om de ruimte ook muzikaal wat op te fleuren.
Helaas kwamen er door het
slechte weer in de ochtend weinig
mensen luisteren. ’s Middags
kwam een buurvrouw uit de
Simonsstraat even binnenlopen.
Ze had de muziek gehoord en zei
dat ze vaak op zondagochtend
de ramen op een kier zette om
tijdens onze vieringen naar de
muziek te luisteren. Dat deed ze
zeker op kerstavond.
Orgel en zang gaven haar een
bijzonder gevoel. Ze zei, dat
ze - nu de kinderen wat ouder
waren - misschien een keer naar
een viering zou kunnen komen
om van dichtbij te luisteren. Of
dat mocht? Natuurlijk, welkom!
Luister maar en laat je gedachten
maar ronddwalen.

Wat doet u op kerstavond?
Misschien gaat u naar een viering
om te komen zingen en bidden,
misschien komt u om te luisteren,
misschien blijft u gewoon thuis
met een fijn muziekje aan, maar
misschien ook zegt kerstmis u erg
weinig.
We hopen, dat u die avond in ieder
geval even afstand kunt nemen van
de dagelijkse zorgen om uzelf, om
uw naasten, om alles wat dagelijks
via radio of tv op u af komt.
Tijdens al onze vieringen en zeker
de kerstvieringen proberen wij dat
ook. De aanleiding voor ons is dan
het herdenken van de geboorte van
Christus zoals beschreven in de
oude verhalen van de Bijbel.

Het mooie van die verhalen is, dat
het ons even aan het denken zet:
er komt een kind ter wereld en die
noemen we vredevorst. De wereld
wordt niet verbeterd door de rijken
en de machtigen! Juist niet!
We zien dat dagelijks om ons heen.
Nee, er zal alleen echte vrede komen
als we ons als kinderen gedragen:
onbevangen en open voor anderen.
Geen standpunten innemen voor
je met iemand gesproken hebt,
geen mening vormen op uiterlijk of
afkomst of achtergrond.
We proberen in onze Vredeskerk
stil te staan bij vrede. Even vrede
te zoeken binnen jezelf. Het kan
daarbij helpen een kaarsje aan
te steken en dan aan iemand te
denken, of naar de kerststal te lopen
en je af te vragen waarom juist een

kind centraal staat. Waarom we
het durven dat kind vredevorst te
noemen.
We wensen u vredevolle
kerstdagen. Vredevol binnen
uzelf, vredevol met uw naasten,
vredevol met uw omgeving. En als
de hele wereld dat zou beleven,
dan zou onze wereld kunnen
veranderen in een vredevolle
wereld. Maar laten we maar in het
klein beginnen binnen Delft, heel
dichtbij.
Welkom, om uw gedachten de
vrije loop te laten, even vrede te
proeven, of alleen maar om te
luisteren, net als onze buurvrouw.
24 december 18.00 uur
viering met aandacht voor kinderen
24 december 21.00 uur
kerstavondviering
25 december 10.00 uur
viering van kerstmorgen
26 december 14.00 uur
Kindje wiegen
(kinderen komen zelf in actie)

Moeders ontmoeten moeders, je bent van harte welkom!
Moeders die het fijn vinden andere moeders te ontmoeten en te spreken, zijn van harte welkom bij de wekelijkse bijeenkomsten door Humanitas georganiseerd.
Onder het genot van een kopje thee of koffie kan er over van alles gesproken worden bijvoorbeeld, opvoeden, leuke spelletjes
voor kinderen, recepten, activiteiten in Delft, patronen, Nederlands spreken, schoolkeuze voor kinderen etc. Kindjes waar
geen oppas voor is mogen mee komen. Heb je vragen waar jij geen antwoord op vindt, dan zoeken we graag verder mee! Twee
weten meer dan één!
thee
e enatis!
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Wekelijks op donderdagmorgen zijn er bijeenkomsten van 9.00 uur tot 11.00 uur in het
Gezondheidscentrum Wippolder, Nassaulaan 23, 2de etage in een ontmoetingsruimte.

Voor informatie of aanmelden, bel/sms of whatsapp naar: Ina Gebuijs, coördinator bij Humanitas, M: 06 124 61 090, E: i.gebuijs@humanitas.nl

Mums from Delft: Welcome to the mother group! Located in the Wippolder
Mums who like meeting other mums, away from the daily routine at a social meet and greet fellow mothers, are most welcome at gatherings organised by Humanitas.
In an informal setting, over a cup of tea or coffee, anything can be discussed e.g. raising children, fun games for kids, toddler problems, (early) puberty,
recipes. And ofcourse all other topics like what’s up in Delft, what amenities are available, what school would be the best choice for my child, etc. If you
Co
have any questions without straight answers, we will be delighted to help. Please bring any unattended children along.
and ffee
Time: Thursday from 9.00 am till 11.00 am at Gezondheidscentrum Wippolder, Nassaulaan 23, third floor

tea
free for

For information or to sign up, call/text or whatsapp Ina Gebuijs, coördinator Humanitas, M: 06 124 61 090, E: i.gebuijs@humanitas.nl

Sint Ursulafonds bij acute financiële nood
De Parochiële Caritas Instelling in Delft, kortweg de PCI St.Ursulafonds,
is een kerkelijk fonds dat inwoners van Delft die vrij acute financiële
problemen hebben, probeert te helpen bij het (gedeeltelijk) oplossen
daarvan. Dit doen we zonder onderscheid naar religieuze achtergrond.
Wij kunnen natuurlijk geen schulden opheffen maar bijvoorbeeld wel
helpen bij vervanging van een kapotte wasmachine, de aanschaf van een
ID-kaart, een nieuwe bril of andere onverwachte noodzakelijke kosten als
daar echt geen geld voor is.
Soms werken we samen met andere organisaties zoals de stichting
Present. Zo was er laatst iemand die na veel problemen en dakloos zijn
alles weer een beetje op de rit kreeg.

Hij kreeg een nieuwe woning die nog wel opgeknapt moest worden.
Stichting Present wilde met vrijwilligers verven en behangen maar er
was geen geld voor verf. Met een klein bedrag voor de verf konden de
vrijwilligers van de stichting Present aan de slag. Meneer was erg blij met
het mooie resultaat. Het voelde echt als een nieuw begin voor hem.
Zoekt u nu zelf hulp of kent u iemand die hulp zoekt, bel dan op
werkdagen tussen 9 en 12 uur met 06 51516031.
Mailen kan naar st.ursulafonds@gmail.com maar u kunt ook een briefje
in een gesloten envelop in de brievenbus doen bij een van de r.k. kerken in
Delft. Zet er dan wel duidelijk op dat het voor de PCI is.
Uiteraard worden alle aanvragen gegarandeerd vertrouwelijk behandeld.

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

Sponsoren van de wijkkrant
De Wijnstok

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

Koffiehuys “KONING”
Schoemakerstraat 4
2628 WB Delft
Tel: 015 - 285 05 55
Openingstijden:
Ma t/m Vr 05.00 - 15.30
Za 05.00 - 14.00
Zondags gesloten

Koninklijke koffie met heerlijke broodjes
en uiteraard koninklijk belegd.

Crommelinplein 3-5, Delft
Tel: 015-2850230
Koster Sportclubs
Simonstraat 109, 2628 TG Delft
Tel: 015 - 257 01 60
www.kostersportclubs.nl
U kunt alle dagen van de week bij ons sporten en
en aan Pilatus doen. Ook wordt er een cursus
zelfverdediging gegeven. Vanaf € 14,95 per maand.

Jazeker, wij hebben een webshop
en we reageren op uw mail. Maar
de meeste klanten komen gewoon
bij ons binnenlopen in de Frederik
Hendrikstraat. Vaak voor het
vertrouwde recept en een praatje.
Maar toch ook om even wat om zich
heen te kijken, wat te ruiken en te
proeven…
Want dat is het verschil. Bij een
webshop valt veel te zien, maar niks
te ruiken en te proeven. Terwijl bij
ons meer dan 120 flessen wachten
om geproefd te worden. Bij ons bent u
welkom met al uw vragen en wensen.
En we hebben meestal wel iets
bijzonders staan.
Deze maand hebben we bijvoorbeeld
een vaatje Korenwijn van Zuidam.
Zuidam’s korenwijn wordt gestookt
uit gelijke delen rogge, maïs en
gemoute gerst. De maïs geeft
een rijke zoetheid, de rogge geeft
kruidige tonen en de gemoute gerst
zorgt voor de ruggengraat. Het
nieuwe distillaat wordt vier keer
gedistilleerd in een kleine pot stil.
Dan wordt het distillaat gedeeltelijk
een vijfde keer gedistilleerd met
zorgvuldig geselecteerde kruiden
zoals jeneverbes, zoethoutwortel
en anijszaad. Als laatste wordt de
moutwijn met de andere ingrediënten
bij elkaar gevoegd en wordt het
alcoholpercentage gereduceerd naar

45% voor de lagering
houten vaten.

in

Deze Korenwijn
is lichter en
fruitiger van
smaak dan
de Zeer Oude
Genever. Na
de zorgvuldige
distillatie is
hij minimaal
twaalf maanden
gelagerd op kleine vaten (190 liter) van
Amerikaans eikenhout. Deze vaten
geven deze genever een volle, rijke
smaak met delicate tonen van vanille,
toffee en hout. De lagertijd van twaalf
maanden zorgt ervoor dat hij zachter
en vriendelijker is van smaak.
Het vaatje dat wij hebben is gevuld
met 38% Korenwijn, dezelfde sterkte
die u ook in de flessen aantreft.
Nieuwsgierig? Kom gerust langs in de
Frederik Hendrikstraat, dan tappen
we een glaasje voor u. U mag helemaal
vrijblijvend ruiken en proeven. Met
het risico dat u verkocht bent.
Hiernaast hebben we een uitgebreid
assortiment wijnen, gedestilleerd
en speciaalbieren en veel mooie
cadeau-ideeën. We hebben stijlvolle
cadeauverpakkingen in alle soorten en
maten om van uw Kerstgeschenk iets
speciaals te maken.
W www.de-wijnstok.nl

Yvette van Zon, een goed voornemen
PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries
Nassaulaan 6, 2628 GH Delft
Tel: 015 - 256 87 75

STUDIELAB015
www.studielab015.nl
+31 (6) 2014 3162
info@studielab015.nl
Willem de Zwijgerstraat 1-3, Delft

Uw schoonheidsspecialiste en medisch pedicure in de Wippolder Yvette van Zon
en al haar partners wensen u allen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018.
Ook in het komende jaar kunt u uiteraard in onze
moderne salon terecht voor al uw gezichtsbehandelingen.
Naast reguliere pedicurebehandelingen bent u bij ons ook
voor al uw voetproblemen aan het juiste adres.
Mijn specialisaties zijn diabetische, reumatische en
risicovoeten. En we blijven bijscholen, binnenkort
behandel ik ook de oncologische voet.
Wij zetten onze samenwerking met ons team specialisten uiteraard voort.
Team Esthetica is al decennia actief voor permanente make-up. Bij dokter Peter
Driessen bent u in de juiste handen voor al uw cosmetische huidbehandelingen,
zoals Botox-injecties. Monique, de huidtherapeute helpt u graag van
huidoneffenheden, couperose en overbeharing af.

het adres voor:
Kleding Leren Maken
Goed Leren Haarknippen
Resoluut Afvallen
de Colignystraat 55 Delft
tel. 06-13593920 of 06-46427739

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

Schoonheidsspecialiste

Yvette van Zon
Medisch Pedicure
en nagelstudio
Spiekmanstraat 48, 2628 VG Delft
015 - 380 76 50 of www.yvettevanzon.com

Een goed voornemen? Bezoek ons in 2018!
T 015-3807650
W www.yvettevanzon.com
A Spiekmanstraat 48

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

Contact Nel Pelle - Plugge
030 - 6097317,
E-mail: nel.pelle@am.nl

DIE TWEE - SNACKS & LUNCH

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

De gezelligste en lekkerste locatie voor uw snacks en lunch

Vispaviljoen
Lekkers uit Zee

Nassaulaan 18-a, Delft
tel 015-2566674
Openingstijden
di t/m vr 11:00 - 18:15
zaterdag 10:00 - 14:00

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

•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,

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

DE DELFTSE HOUT

je bent van harte welkom !

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

Tafeltennisvereniging DVC
al meer dan 60 jaar sport en speelplezier

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft
www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl
015 - 256 0589 of 06 - 18 713 773

Wordt ook sponsor en vindt uw (bedrijfs)naam volgende keer ook hiertussen !

