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Plan ‘De Staal’ geselecteerd voor
herontwikkeling Staalweg
Het college van Delft heeft na een uitgebreide selectieprocedure en participatietraject
met de stad, besloten de verkoop van de gemeentelijke locatie aan de Staalweg 1 aan
Novaform Vastgoedontwikkelaars te gunnen. Na het besluit van de gunning starten
gemeente en Novaform het gesprek om tot definitieve overeenkomsten voor de verkoop
te komen.
‘De Staal’
De locatie aan de Staalweg 1 wordt ontwikkeld tot een stuk
van Delft dat naadloos aansluit bij de bestaande bebouwing en
toch vernieuwend is. Een woongebied gemixt met ruimte voor
startende en innovatieve bedrijvigheid en veel groen. Delft
krijgt met een iconische woontoren de oostelijke entree die het
verdient en een woonwijk met een schaal die goed past bij Delft.
De woningen zijn zowel geschikt voor jonge starters op de
woningmarkt, doorstromers (gezinnen met kinderen) als voor
één- en twee-persoons huishoudens in alle leeftijdscategorieën.
In het plan is de veelzijdigheid van Delft terug te vinden, zoals
grachten en ruimte voor innovatieve maakindustrie.

Daarnaast zijn zij
beoordeeld op de
kwaliteit, financiën,
communicatie en
participatie met de omgeving.
Na toetsing aan bovenstaande criteria bleven drie partijen over
voor de tweede fase waarin zij gevraagd werden om met verder
uitgewerkte projectplannen en onderbouwingen te komen. Ook
moesten zij hun plannen presenteren aan de raad en zijn zij het
gesprek aangegaan met de stad, onder meer tijdens ‘De dag van
de Staal’ en via social media, zodat Delftenaren en de raad mee
konden denken met de plannen.
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Met een woontoren van ca 124 appartementen en 2.500 m2
bruto vloeroppervlakte aan commerciële ruimten, 3.800 m2
BVO aan bedrijfsruimten, circa 300 parkeerplaatsen, 56 studio
appartementen, 37 stadswoningen aan de campus en 55
grondgebonden woningen aan de gracht, is het een uitgebreid
plan wat de komende jaren tot ontwikkeling en realisatie zal
worden gebracht.
Selectieprocedure en participatie
In maart 2017 startte de gemeente een selectieprocedure voor
nieuwe invulling van het gebied Staalweg. De selectieprocedure
kende 2 fases. In fase 1 vroeg de gemeente marktpartijen om
een globale visie voor de herontwikkeling van De Staal. Elf
indieners zijn vervolgens getoetst op geschiktheid: kunnen zij
een hoogwaardig stedelijke ontwikkeling aan als het gaat om
het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen, financieren en visie?

Op basis van onder andere de verkregen input hebben de drie
partijen plannen ingediend. In juli 2018 zijn deze beoordeeld
op de criteria kwaliteit, haalbaarheid en communicatie. Op
basis van deze beoordeling bleven twee partijen over voor de
laatste ronde, de bieding-fase.
De laatste twee partijen hebben op 4 september jl. een bieding
gedaan op het gebied Staalweg 1 waarna het college heeft
besloten de verkoop van de locatie aan de Staalweg1 te gunnen
aan Novaform Vastgoedontwikkelaars.
De redactie van de wijkkrant wenst u en de uwen
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Beter?

Redactioneel

Wij, u en ik, weten het. Delft, de Wippolder en de Technische Universiteit met zijn studenten horen bij elkaar.
Je hoeft maar een stap buiten de deur te zetten en je merkt het. Ofwel aan de gebouwen die je ziet ofwel aan de
student die zich beweegt van huis naar universiteit of andersom. Weet u waar we het over hebben in aantallen?
In 2008 waren er 16.000 studenten, nu -in 2018- zijn dat er 23.000. Het personeel is toegenomen van 4.500
naar 5.100. Dat is mooi zult u denken. Natuurlijk, we willen altijd meer en beter. Maar, of dat laatste ook zo is
kunnen wij moeilijk beoordelen. De omgeving wel. Woonruimte? Veel te weinig. Verkeer? Groot probleem, en
ook logisch als je naar de aantallen kijkt. De infrastructuur loopt vèr achter. Dat weten we ook wel, er wordt in
de pers genoeg over geschreven. Kan er genoeg gebouwd worden op en rondom de campus? De auto’s kunnen
we nu al niet kwijt. Hoe wordt dat opgelost?
Wat ons overigens ook opvalt is het aantal buitenlandse studenten. Wij dachten dat brengt mooi geld op. Maar
dat blijkt niet het geval, een buitenlandse student betaalt evenveel als een Nederlandse student. Het biedt dan
ook niets méér, nee zij nemen zelfs de plek in van een Nederlandse student als de studierichting vol is. Daar
mag dan ook wel iets veranderen. Een oplossing kan bijvoorbeeld al zijn te zorgen dat die buitenlandse student
na het afstuderen in Nederland blijft werken.
Als de groei zo door blijft gaan zullen de Technische Universiteit en de gemeente Delft een inhaalslag moeten
maken. Gelooft u dit of worden de problemen misschien alleen maar groter?

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Nieuwsbrief Belangenvereniging TU Noord
Lustrum - 15 jaar TU Noord
Op zondag 23 september
jongstleden hebben wij onze
Algemene Ledenvergadering
gehouden en het 3e lustrum
gevierd.

De middag was zeer geslaagd met
een goede opkomst, interessante
sprekers en gastvrije ontvangst in
de Botanische tuin.
Op de website https://www.
tunoord.nl/ is een prachtig
overzicht van de afgelopen 15 jaar
in woord en beeld

Korte enquete
bereikbaarheid Wippolder vul svp in voor 4 november
In het voorjaar zijn diverse
workshops gehouden over de
bereikbaarheid en veiligheid van
het verkeer (fiets, voetganger en
auto) in de Wippolder.
De belangenvereniging heeft
binnenkort een overleg met de
gemeente en wil de ervaring uit
de wijk delen.
Geef uw ervaring en wij kunnen
uw input meenemen naar het
overleg.

Afbeelding verkeersknelpunten van het noordelijke deel van de Wippolder

Verkamering

De gemeente Delft heeft
maatregelen getroffen om de
verkamering tegen te gaan. Maar
heeft dit al effect? Nog dit jaar
komt de eerste evaluatie van de
gemeente en daar zullen wij ook
zeker onze ervaring inbrengen.
Zie ons dossier verkamering waar
diverse documenten en links staan.

Geluidsbelasting

De eerstvolgende vergadering is
maandag 26 november van 20.15
uur tot 21.45 uur in het buurthuis
Onder De Schie (Rotterdamseweg
51a). Leden zijn van harte
uitgenodigd om deel te nemen en
onderwerpen in te brengen.

Volgende vergadering

Wilt u de vergadering bijwonen?
Stuurt u dan een mail naar
tunoord@gmail.com.

De belangenvereniging TU Noord
heeft het college van B en W
vragen gesteld over informatie,
monitoring en maatregelen inzake
geluidsbelasting. Lees meer op de
site en bekijk de interactieve kaart.
De belangenvereniging TU Noord
vergadert 10 x per jaar.

Verkamering, verkommering?
We schreven er al eerder over: verkamering – het opdelen van een gezinswoning voor kamerbewoning. Steeds meer straten
in de Wippolder raken ‘verkamerd’, met alle gevolgen daarvan. In straten waar soms meer dan de helft uit kamerbewoning
bestaat, verdwijnt het sociale verband door nogal anonieme en wisselende kamerbewoning en ontstaan geluidoverlast en
een ‘verrommelend’ straatbeeld. Investeerders of speculanten kopen woningen op om te verbouwen voor kamerbewoning,
huizenprijzen stijgen mede daardoor extra sterk en voor starters wordt het nog moeilijker om een betaalbare woning te vinden.
In sommige straten is het merendeel van de woningen al verkamerd. Sinds een jaar wordt verkamering tegengegaan, maar helpt
dat?
De gemeente Delft heeft vorig jaar
november nieuwe regels ingesteld om
verkamering tegen te gaan. Woningen
met een WOZ-waarde van meer dan
265.000 euro mogen niet verkamerd
worden, behoudens uitzonderingen.
Onder de 265.000 euro kan een
‘omzettingsvergunning’ worden
aangevraagd. Is er al te veel
kamerbewoning in de straat, dan
wordt de vergunning, die een kleine
1.500 euro kost, geweigerd.
Uitzonderingen zijn de
hospitaregeling - een hospita die
kamers verhuurt - en de woongroep
- een groep bewoners die samen een
huis huurt -. Ook boven winkels en
horeca gelden deze regels niet.

Uit de begroting bij het gemeentelijke
voorstel viel op te maken dat de
verwachting was dat er zo’n 100
vergunningaanvragen voor omzetting
per jaar werden verwacht voor
geheel Delft. In de praktijk blijkt dat
slechts een fractie te zijn, zo blijkt
uit de gepubliceerde aanvragen. Het
vermoeden is dat er enerzijds minder
wordt verkamerd – en dat is goed
nieuws – maar dat er anderzijds ook
sluiproutes worden gekozen, zoals de
hospitaregeling, de woongroep of zelfs
illegale kamerverhuur.
In een aantal gevallen is door
omwonenden samen met de
Belangenvereniging TU Noord een
procedure gevoerd tegen onterechte
verkamering en met succes.

Daarbij blijft het van belang om niet
alleen op papier gelijk te krijgen, maar
ook in de gaten te houden dat niet
alsnog later via een illegale route of
sluipweg kamerbewoning plaats gaat
vinden.
Onze indruk is dat de gemeente
overtredingen serieus neemt en
aanpakt, maar alleen na meldingen
door bewoners. De officiële procedure
om overlast te melden vinden we
nodeloos ingewikkeld, waardoor een te
rooskleurig beeld ontstaat.
De regeling wordt door de gemeente op
dit moment geëvalueerd en we houden
u op de hoogte van de uitkomsten. Zie
ook de informatie over verkamering
op de site van Belangenvereniging TU
Noord www.tunoord/verkamering .

Zoek de verschillen: de Piet Heinstraat
vroeger en nu.

Wat opvalt, is dat het rustige, uniforme
straatbeeld verdwenen is. De straat is
veel voller met auto’s en fietsen, bomen
en planten en een grote verscheidenheid
aan nieuwe elementen, zoals andere
deuren, ramen of dakkapellen. Meest
linkse deur op de foto is nummer 59.
In de Piet Heinstraat zijn veel woningen
verkamerd.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Update begroting 2018 / 2019
Bankstand op 01-12-2018
€ 2.215,46 +/+
Vormgever en drukker (4e kwartaal)
€ 1.441,60 -/Kosten bezorging Delftzicht
€
50,00 -/		-------------------Banksaldo eind december 2018
€
723,86 +/+
Af: te verwachte ING bankkosten
€
33,50 -/		-------------------Positief saldo voor 2018/ reservering 2019
€
690,36 +/+
		=============
Uit het bovenstaande blijkt dat er voor 2019 een leuke financiële
start is om verder te gaan voor het behouden van de wijkkrant.
Maar het lukt alleen met uw financiële hulp om dit bedrag te
krijgen naar het begrote benodigde bedrag van € 6.700,00 voor
het jaar 2019.
Bent u bereid om de wijkkrant financieel te ondersteunen dan zijn
wij u daar zeer dankbaar voor.
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!

Dank aan onze vrijwilligers !
Uw Wijkkrant Wippolder zou niet elk kwartaal zo snel in uw brievenbus
kunnen liggen zonder de hulp en inzet van vrijwilligers. Wij zijn hierbij
voor 100% van hen afhankelijk.
Onze dank gaat dan ook uit naar de sponsoren en iedereen die de Wijkkrant
financieel heeft ondersteund, waardoor het mogelijk was om voor het vierde jaar
de Wijkkrant te laten drukken en te verzorgen.
Wij zijn alle vrijwilligers - en ook de 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 onderstaande 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.
Dhr. Van Geest
Dhr. P. Tetteroo
Fam. J.C. v.d. Meer
Buurthuis Petra en Ingrid
Fam. J. en K. Graafland
Dhr. L. v.d. Lee
Mevr. D. de Groen
Fam. V.d. Berg
Mevr. S. de Koning
Dhr. H. Tettero
Dhr. D. Ouwersloot
Fam. Mergeler
Dhr. A. van Dijk
Mevr. H. van Staalduinen
Dhr. Rozendal
Dhr. W. Kunz
Mevr. Verhaaren
Dhr. M. van Leeuwen
Dhr. J. Postel
Mevr. V.d. Pas
Mevr. C. Wijffels
Dhr. E. Jansen
Mevr. V.d. Meer
Dhr. Th. Mulder
Fam. C.J. v.d. Valk
Mevr. L. v.d. Pas
Dhr. P. Nan
Dhr. E. Zantingh
Mevr. I. Kloosterman
Mevr. L. v.d. Plas
Mevr. Kool
Mevr. Van Akkeren
Dhr. F. Luk
Dhr. P. De Boy
Dhr. G. Meijer
Mevr. Gerritse
Dhr. C. Roverts
Fam. Westmaas
En tenslotte natuurlijk ook onze dank aan alle redactieleden en onze vormgever.

Voor 2019 wensen wij u en de uwen een goed en vooral gezond jaar.
De redactie

Mogen wij ook dan weer op u rekenen?

Johan van den Berg

Evaluatie bereikbaarheid
Zeeheldenbuurt
Dat er problemen zijn met de
bereikbaarheid van deze wijk
voor haar bewoners heeft alles te
maken met de sterk toegenomen
fietsstromen van en naar de TU.
Bewoners en gemeenteraad trokken
eind vorig jaar aan de bel. Het college
liet een tijdelijke VRI (stoplicht)
plaatsen bij de Rotterdamseweg/
hoek Jaffalaan en startte in januari
met een aanvullend onderzoek. Het
beloofde met behulp van workshops
met bewoners en andere betrokkenen,
zoals TU en de Fietsersbond, toe te
werken naar toekomstbestendige
oplossingen.
Onderzoek en workshops met
omwonenden zijn inmiddels achter
de rug. De VRI bij de Rotterdamseweg
is definitief en er kwam een tijdelijke
VRI op de hoek Jaffalaan/Michiel de
Ruyterweg. Bovendien is deze zomer
de Michiel de Ruyterweg tussen het
Mijnbouwplein en de Sebastiaansbrug
opnieuw ingericht.
De belangenvereniging heeft via een
enquête haar leden gevraagd of de
veiligheidssituatie nu veranderd is.
Men is over het algemeen positief over
de nieuwe VRI’s die de ontsluiting aan
de zuidzijde van de Zeeheldenbuurt
gemakkelijker en veiliger maken.
Aan de oostzijde, bij de Michiel
de Ruyterweg zijn er echter nog
veel wensen, met name bij de
kruispunten met de Julianalaan
en de Mijnbouwstraat. Aan

toekomstbestendige oplossingen moet
hier nog veel werk verzet worden
worden. Gemeente, TU, Fietsersbond
en studentenvertegenwoordigers
beamen dit. Zeker omdat de opgave
in toekomst enkel complexer wordt.
Tenminste 300 woningen en een
internationale middelbare school op
het Gele Scheikunde-terrein komen er
bij (zie hieronder). En ook het autoluw
maken van Julianalaan-midden (bij
Bouwkunde) vraagt om een nieuwe
kijk. Bijvoorbeeld op de oost-west
verbindingen (Zeeheldenbuurt richting
Poortlandplein) voor met name fietsers
en voetgangers.
Nieuwe kansen
De Sint Sebastiaansbrug gaat er per
14 februari a.s. uit voor tenminste één
jaar. De oostelijke Mijnbouwstraat
wordt meteen afgesloten en het
Poortlandplein tijdens de komende
zomer, beide voor herinrichting.
Dit geeft tijdelijk problemen qua
ontsluiting, maar ook kansen. Het
biedt ons extra tijd voor overleg over
de beloofde toekomstbestendige
oplossingen voor de ontsluiting van de
Zeeheldenbuurt.
Herontwikkeling Gele Scheikunde
De gebouwen van Gele Scheikunde
staan al geruime tijd leeg. De laatste
maanden wordt duidelijk dat de TU
nu echt op korte termijn het terrein
wil gaan verkopen, waarschijnlijk al in
januari 2019. In voorbereiding daarop
heeft de TU het bureau Maxwan de
opdracht gegeven om randvoorwaarden
voor de herontwikkeling van het terrein
op te stellen.

In een eerste overleg vlak voor de
zomer hebben TU, gemeente Delft
en omwonenden in een open gesprek
de gelegenheid gehad om informatie,
ideeën en wensen uit te wisselen. In een
tweede overleg is het voorlopige pakket
van randvoorwaarden gepresenteerd.
Op verzoek van een aantal
omwonenden is intussen een studie
gedaan naar de cultuurhistorische
waarde van de bestaande gebouwen. Zo
blijkt de gevel aan de Julianalaan van
cultuurhistorische waarde, maar geen
beschermde status te genieten. Bureau
Maxwan erkent deze waarde, maar
gaat er vanuit dat nieuwbouw onder
goede architectuur een verbetering kan
opleveren en bovendien duurzamer is.
Een deel van de bewoners denkt daar
anders over.
Op basis van het vastgestelde
milieueffectrapport kunnen er 330
woningen worden gebouwd op het
terrein van Gele Scheikunde. Daarbij
wordt gekeken of er nog plaats is
voor een internationale middelbare
school en of er meer “bedrijvigheid/
gezelligheid” kan komen langs de
Michiel de Ruiterweg. Om dit laatste
te bereiken zou de rooilijn langs de
Michiel de Ruyterweg zo’n 8 a 10 meter
naar achteren verschoven worden.
Hierover maken de bewoners van de
huidige duplexwoningen zich zorgen.
De rooilijn en bouwhoogte aan de
Julianalaan blijven onveranderd en ook
het zicht vanaf de woningen op de Prins
Bernhardlaan blijft zoals het nu is.

Een groot winstpunt is dat de “groene
driehoek”, het grasveldje aan het eind
van de Julianalaan in de plannen
ongemoeid blijft! Voor het behoud
van dit groene speelveld pleitte de
belangenvereniging al vijftien jaar.
Verder is nog veel onzeker zoals de
ontsluiting van het gebied, het extra
verkeer dat de bestaande knelpunten
extra belast, en de grotere parkeerdruk
die op de Julianalaan wordt voorzien.
Deze en andere onderwerpen gaan nog
veel discussie opleveren.
Nadat de randvoorwaarden zijn
goedgekeurd door het TU bestuur en
de gemeente zal de verkoop van het
terrein, met de randvoorwaarden voor
ontwikkeling, in gang gezet worden.
Versterking gezocht
De belangenvereniging heeft zich de
afgelopen 15 jaar ingezet voor een
groene, leefbare en goed bereikbare
Wippolder. Dat hebben wij succesvol
kunnen doen en dat is ook zichtbaar
in de wijk. Bij grote en soms ook kleine
ontwikkelingen in de wijk wordt de
belangenvereniging betrokken of
komen wij zelf in actie. Met kennis en
gedreven inzet van onze vrijwilligers
zijn wij uitgegroeid tot een heel
belangrijke speler in de wijk.
Maar wij willen dat graag met meer
mensen doen. Als je wilt meedenken
over communicatie, de website,
verkeer, verkamering, nieuwbouw
enzovoort, kom dan een keer naar onze
vergadering en doe mee.
Meld je aan via www.tunoord.nl

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Gezellig Geknipt
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Wat is nekpijn?

Gezellig Geknipt is DE kapsalon van de Wippolder. Een kleine & knusse salon
met ervaren, kundige en professionele kapsters die gebruik maken van milieu- en
diervriendelijke producten. Er word zelfs gewerkt met een vegan verzorgings- en
stylingslijn.
De kapsalon is gespecialiseerd op het gebied van haar en hoofdhuidproblemen
en gecertificeerd om te mogen werken met de producten van Mediceuticals. Een
dermatologisch ontwikkeld product. Gezond haar vereist namelijk een gezonde
hoofdhuid. Door effecten van o.a. dieet, narcose, medicijngebruik, chemotherapie,
hormonen en stress kunnen de haargroeicyclus en de conditie van het haar verstoord
raken.
Het doel van Gezellig Geknipt is het haar en de
hoofdhuid gezond te maken en te behouden.
Daarom word er in deze salon op korte
termijn tevens gestart met het aanbieden van
hoofhuidanalyses.
Een hoofdhuidanalyse zal als volgt verlopen:
- Intakegesprek
We starten met een intake gesprek. Het gesprek heeft als doel samen te
kijken naar de kern van het probleem. Dit wordt gedaan aan de hand van de
mediscoop. De mediscoop zoomt in op het haarzakje, waardoor het probleem
kan worden vastgesteld.
- Intensieve reiniging
Wanneer het probleem is vastgesteld weten wij welke producten geschikt
zijn voor de hoofdhuid en het haarprobleem. Vaak word gezien dat de
haarzakjes zijn dichtgeslibd, waardoor de haren geen kans hebben om te
ademen. Dit komt vaak door slecht reinigende shampoo’s of het gebruik van
stylingsproducten. Om deze reden beginnen we met een intensieve reiniging.
- Resultaat
Na afloop van de intensieve reiniging bekijken wij nogmaals met de mediscoop
de hoofdhuid. De haarzakjes zullen open zijn en het proces kan in gang gezet
gaan worden.
De hoofdhuidanalyse kost €14,95 en is enkel mogelijk op afspraak. Bij aanschaf van de
geadviseerde producten is de hoofdhuidanalyse echter geheel gratis.
Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen tijdens openingstijden:
015 - 256 0589.
Tevens kunt u voor het maken van afspraken terecht op onze website:
www.gezelliggeknipt.nl.
Wanneer u ons zoekt op Google kunt u middels Googleview zelfs alvast bij ons binnen kijken!
Uiteraard bent u ook altijd welkom om gezellig even bij ons binnen te lopen.
Wij kijken er naar uit u te ontmoeten in onze gezellige salon en samen met u te werken
aan uw gezonde haar & hoofdhuid!
Tot snel! Gezellige groeten, Team Gezellig Geknipt
Mandy, Romy, Rebecca, Stephenie & Tess

Pijn in de nek komt veel voor en is meestal afkomstig uit de
bewegende delen van de nek: de spieren, de banden en de kleine
gewrichten. Een acute aanval van nekpijn kan behoorlijk pijnlijk
zijn. Het is goed om je dan te bedenken dat dit meestal niet wordt
veroorzaakt door een ernstige aandoening.
De klachten van nekpijn
Nekpijn is vaak een zeurende pijn die je voelt aan één of beide kanten
van je nek of bovenop je schouders. De pijn kan plotseling opkomen
of geleidelijk ontstaan. Soms kun je je hoofd minder goed draaien;
omkijken tijdens het autorijden is dan bijvoorbeeld lastig. Nekklachten
kunnen ook aanleiding geven tot hoofdpijn, uitstralende pijn naar de
armen en tintelingen in je hand of vingers. Soms heb je minder kracht
in je hand en kun je de beweging van je arm niet meer goed sturen.
De behandeling van nekpijn
Meestal verdwijnt nekpijn binnen zes weken vanzelf weer. Een
röntgenfoto of MRI is vrijwel nooit nodig. Aarzel niet om bij een
aanval van acute nekpijn – in overleg met je (huis)arts – pijnstillers
te gebruiken. Hierdoor wordt bewegen gemakkelijker, wat het herstel
bevordert.
Indien de klachten toch aanhouden, kan door middel van fysiotherapie
of manuele therapie het herstel van nekklachten bevorderd worden.
De behandeling start na een zorgvuldig intakegeprek en onderzoek,
waarbij zowel de nek als de schouders en bovenrug bekeken zal worden.
Op basis hiervan zal er een behandelplan worden voortgelegd. Dit
kan o.a. bestaan uit oefeningen, manuele therapie, dry needling,
houdingscorrectie en massage. Dit is mede afhankelijk van de oorzaak
van uw klachten.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat manuele therapie in
combinatie met oefentherapie, vooral bij langer bestaande (chronische)
nekklachten, de meest effectieve behandeling is. Vaak ook effectiever
dan medicatie of andere medische behandelingen. Veel nekklachten
ontstaan als gevolg van een foute houding, o.a. bij mensen die veel
achter computer, tablet of telefoon werken.
Wat kun je zelf doen?
Hoge werkdruk, stress, lang in dezelfde of een verkeerde houding
zitten: het zijn allemaal risicofactoren voor het krijgen van
nekklachten. Bedrust is meestal niet nodig. Door actief te blijven en de
risicofactoren te vermijden, kun je zelf de kans op herstel vergroten.
Door op de juiste manier te bewegen en te sporten, maak je je nek
sterker en soepeler. Dit bevordert het herstel en zorgt ervoor dat je
minder snel weer nekklachten krijgt.

Fysiotherapie

Delft-Oost

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

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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(T)huisarts op internet

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

Op het internet is er veel informatie te vinden over gezondheidszaken en allerlei kwalen. Helaas is niet alles wat u leest betrouwbaar. Het is ook
moeilijk om gevonden informatie op waarde te schatten. Is de informatie wel op u van toepassing? Wat is de bron? Spelen er commerciële belangen
bij de makers van een website?
Zoeken op het internet naar antwoorden op uw vragen over uw gezondheid of een ziekte kan ook onterecht voor ongerustheid zorgen. Verhalen op
een forum of (vaak nare) foto’s van een kwaal dragen niet altijd bij tot een evenwichtig beeld van de kwestie waar u juist duidelijke informatie over
zoekt.
In de eerdere stukjes is de website thuisarts.nl al vaak genoemd. Dat is niet voor niets.
Deze website baseert zich in hoofdzaak op NHG-Standaarden (richtlijnen van het
Nederlands Huisartsen Genootschap) en Landelijke Transmurale Afspraken (tussen
huisartsen en specialisten). De informatie wordt helder en duidelijk gebracht en
wordt steeds naar de laatste inzichten aangepast.
De website is geschikt om informatie te zoeken over gezondheid, ziektes en kleine
kwalen. Of om te bepalen of u een afspraak moet maken bij de huisarts en u voor te
bereiden op een bezoek aan de praktijk. U kunt natuurlijk ook zelf bepaalde kwalen
aan pakken als dat mogelijk is. Huisartsen gebruiken de website ook vaak tijdens een
consult ter ondersteuning en verheldering.

Informatie kunt u zoeken met het invullen van een
zoekterm of u klikt op een lichaamsdeel.

Vaak staan er filmpjes of plaatjes met uitleg
bij de tekst. Hiermee krijgt u altijd heldere en
geactualiseerde informatie gebaseerd op de huidige
richtlijnen die uw huisarts ook gebruikt.
Een tweede website die de moeite waard is om te gebruiken is:
www.moetiknaardedokter.nl
Dit is een website gemaakt voor zelftriage. De website helpt u om te
beslissen of u de huisarts of huisartsenpost moet bellen.
Vul leeftijd en geslacht in en druk op het lichaamsdeel waar u een
vraag over heeft. U krijgt korte duidelijke adviezen indien een direct
contact met een arts niet nodig is.
Beide websites zijn goed om te gebruiken.
Een aanvulling op de gebruikelijke huisartsenzorg.

Nieuws van de Prins Mauritsschool
Naast de dagelijkse lessen worden er veel leerzame en vooral ook leuke dingen georganiseerd op de
gedaan op de Prins Mauritsschool. U kunt ook een kijkje nemen op onze vernieuwde website: www.
prinsmauritsschool.nl, dan bent u op de hoogte van alle activiteiten in en om de school en kunt u ook
een virtuele rondleiding door het schoolgebouw inzien. Ook is de school op Facebook te vinden, een
leuke manier om actuele informatie bij te houden.
Zoals de meesten van u inmiddels
wel gezien hebben, is er veel werk
verzet op het voorplein. Groenbedrijf
en hovenier Van Schie heeft in de
herfstvakantie het eerste gedeelte
van het groene schoolplein aangelegd;
een voetbalplek met kunstgras en een
groene tribune er om heen. Alle ouders,
leerkrachten, leerlingen, sponsors en
andere betrokken enthousiastelingen:
hartelijk dank dat jullie dit mogelijk
gemaakt hebben! De kinderen kunnen
naar hartelust voetballen, kruipen,
klauteren, verstoppen enzovoorts.
Omdat alle onderdelen van de maquette
moeten voldoen aan veiligheidseisen en
duurzame kwaliteit, konden we niet de
hele verandering van het voorplein in
één keer financieren. De voetbalplek is
de eerste fase. Fase 2 en 3 volgen later.
Sinds dit schooljaar werken de kinderen
vanaf groep 5 met Chromebooks in de
klas. Kinderen kunnen hierdoor digitaal
samen leren en werken. De kinderen
zijn heel enthousiast! Het werken
met chromebooks is niet alleen heel
leuk voor de kinderen; ze krijgen ook
direct feedback op maat, het geeft de
leerkrachten een extra mogelijkheid om
onderwijs op maat te verzorgen. Met
taal en spelling oefenen de leerlingen
digitaal de spellingscategorieën
en woordpakketten die wekelijks
centraal staan d.m.v. afwisselende
en gerichte opgaven. Veel toetsen
worden digitaal afgenomen en ook
kunnen opdrachten door de leerlingen
digitaal worden ingeleverd. Bovendien
kunnen leerlingen thuis inloggen en de
huiswerkopdrachten maken die voor hen
klaar staan.

Begin oktober was er weer veel aandacht
voor de Kinderboekenweek in de hele
school. Het thema dit jaar was: ‘Door dik
en dun, vriendschap vieren’.
Schrijfster Janny de Besten kwam over
haar boeken vertellen in de groepen vier
en vijf. Juf en schrijfster Margriet de
Graaf las voor bij de kleuters en groepen
drie uit haar 40-ste (!) en nieuwste boek
‘Sep en Sanne’.
Met een aantal kinderen van de Prins
Mauritsschool zijn we voor de tweede
keer op rij kampioen geworden bij de
schoolzwemwedstrijden. We zijn super
trots op onze kampioenen! Ze wonnen
een mooie beker die een plekje heeft
gekregen op de prijzenkast in de hal.
Eind oktober liepen de leerlingen van
de groepen 8 een sponsorloop. De
opbrengst was voor de organisatie
IJM (International Justice Mission),
een organisatie die vecht tegen allerlei
vormen van slavernij (bijvoorbeeld
kinderen die gedwongen in steengroeven
moeten werken). Het parcours was
een rondje rondom de school. Bij de
stempelpost kregen ze per rondje een
stempel. De kinderen hebben vele
rondjes gelopen wat uiteindelijk het
mooie bedrag van € 1.986,30 op heeft
gebracht!
Actie Schoenendoos: Jaarlijks doen
we als school mee met de ‘Actie4Kids’.
Leerlingen hebben thuis schoenendozen
versierd en gevuld met schoolspullen,
verzorgingsspullen en speelgoed of
muziekinstrumentjes. De dozen worden
uitgedeeld in Zambia, Sierra Leone, Togo,
Moldavië, Roemenië, Oekraïne en de

kinderen van de vluchtelingenkampen
op Lesbos. Op 16 november gingen
134 schoenendozen vol school- en
verzorgingsspullen op weg naar landen
waar kinderen erg blij zijn met zo’n
extraatje.
Spaanse les... een extra uitdaging! Voor
een aantal kinderen die het reguliere
programma makkelijk afgaat, verzorgen
we lessen om hen extra uit te dagen.
Naast het eigen maken van de taal,
vormt ook het ‘leren leren’ een belangrijk
aspect van de lessen zodat leerlingen
zich blijven ontwikkelen.
De kleuters van groep 2 kregen begin
november een workshop van het Rode
Kruis om te leren 112 te bellen. Dit
in het kader van het thema ‘Ziek en
Gezond’. Met hun eigen knuffeldier
van thuis meegenomen, hadden ze een
prima ‘lotus-patiënt’ om de instructies
te oefenen. De kinderen hebben geleerd
dat ze altijd 112 mogen bellen en dat je
daar niet speciaal groot (volwassen) voor
hoeft te zijn. Vooral toen ze zelf mochten
oefenen, bleek dat ze daartoe heel goed
in staat waren.

beker mee. Alle ontbijtproducten zijn
geschonken en geleverd door de COOP,
waarvoor hartelijk dank!

Tijdens het Nationaal Schoolontbijt
op woensdag 7 november konden alle
kinderen ontbijten op school. In het
kader van ‘gezonde school’ kregen ze een
ontbijt aangeboden van ‘Het Nationaal
Schoolontbijt’. Doel is de kinderen te
wijzen op het belang van een goed en
gezond ontbijt. Met een versierde tafel,
brood, heerlijke bolletjes, beleg en
drinken werd het gezellig in de klas!
Om een berg afval te voorkomen, namen
de kinderen zelf een bord, bestek en

Het nieuwe schooljaar 2018-2019 draait
volop. Heeft u een kind dat binnenkort
naar de basisschool gaat? Maak dan een
afspraak voor een rondleiding en een
vrijblijvend kennismakingsgesprek
(tel. 015-2568251 of email naar
directie@prinsmauritsschool.nl).
Ook wanneer uw kind twee of drie jaar
is en u bent aan het nadenken over een
basisschool, bent u van harte welkom
voor een rondleiding en kennismaking.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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(Ver-)Bouwberichten

A

B

C

Prof. Krausstraat, Prof. Oudemanstraat en Prof. Henketstraat
Foto A t/m C. Foto A laat u zien hoe plots de parkeerhavens werden veranderd in een containeropslag met openbare toiletten.
Wat bleek? Woonbron ging de huizen in de Prof. Oudemanstraat en de Prof. Henketstraat deels renoveren. Ramen en deuren
werden vervangen, schilderwerk werd er gelijk gedaan zodat deze huizen nu werkelijk afsteken bij die huizen die al verkocht
waren. Hierdoor zie je duidelijk wie het huis huurt en wie een koophuis heeft. Dat is zuur voor de bewoners van de vier

D

X

Nassaulaan
Foto D laat u zien dat bij de oversteek met
zebrapad nabij de pinautomaat van de
Rabobank de stoplichten zijn verwijderd
en men is overgegaan op een oversteek met
een vluchtheuveltje. Dit lijkt minder veilig,
maar in de praktijk werden de geplaatste
stoplichten bij deze oversteek minimaal
gebruikt. De meeste personen gingen naast
het zebrapad naar de overzijde van de straat.

G

Foto X toont u de werkzaamheden
bij de COOP die grotendeels binnen
plaatsvinden.
In de folder van de COOP werd er
geen woord geschreven over een
verbouwing en dat de COOP gesloten
is t/m 5 december 2018. Wij zijn
benieuwd hoe het gaat worden; in
december zien wij het resultaat.

E

huizen tegenover de Wipmolen, die vergeten zijn
te verkopen aan Woonbron. De bewoners aldaar
vissen achter het net en moeten het doen met de
huidige kwaliteit van de huizen.
Van de zeven huizen zijn er drie verkocht aan
de huidige bewoners en de vier overgebleven
huizen zijn in het bezit van een Engelse
beleggingsmaatschappij die via Vivo Wonen
te Amsterdam haar bezit laat beheren. Vivo
Wonen beheert huurwoningen van grote
woningportefeuilles met landelijke dekking.
Deze vier woningen in de Prof. Krausstraat
zijn weer ondergebracht bij ‘t Hof - Rijnland te
Zoetermeer.

F

Pauwmolen terrein
Foto E en F laten u dat deel zien waar nieuwbouw gaat komen. Het betreft hier de
hoek van de noordzijde Delfgauwseweg, Rijksweg 13 en de Jan de Oudeweg naast de
doorgaande weg naar Delfgauw / Emerald.
Er waren al eerder bouwplannen gepresenteerd, waarvan wij (redactie) al melding
hebben gemaakt in de wijkkrant van maart 2006. De toen aangekondigde bouwplannen
werden afgeblazen, mogelijk door een faillissement van de opdrachtgever.
Nu is er een nieuwe gegadigde en wel Camelot. Zij hebben eerder het groene gebouw
aan de Schoemakerstraat - voorheen van TNO - aangekocht en dit verbouwd tot 289
studenten-woningen, met de naam Camelot Campus 015. De nieuw te bouwen 285
woningen aan de Pauwmolen zijn bedoeld voor studenten en jongeren. De verdeling
wordt als volgt: 150 units voor studenten, 135 appartementen voor andere jongeren. Het
geheel wordt gestoffeerd en gemeubileerd opgeleverd. De planning is dat in de zomer van
2019 met de bouw begonnen kan worden. Op foto F ziet u nog een stukje asfalt liggen
wat in de vorige eeuw nog de toegang was naar Rijksweg 13 richting Rotterdam en het
toenmalige Wegenwachtstation aldaar.

H

Mijnbouwplein/Michiel de Ruyterweg
Foto G en H laten u zien dat deze bestrating klaar ligt voor de grote aanpassing van de
het gehele gebied aldaar. Dit betreft de vervanging van de St. Sebastiaansbrug welke
na een jaar van werkzaamheden klaar zal zijn voor het gebruik van de tramlijn 19 naar
de TU Campus. Ook zal dan eenieder te voet of met zijn of haar vervoermiddel weer
gebruik kunnen maken van deze brug.

I

J

Rotterdamseweg
Foto I laat u zien dat bij de woningen met de huisnummers 19, 21 en 23 het
hekwerk weer aanwezig is, nadat het vorige verwijderd was en vervangen moest
worden. Als men nu nog nieuwe planten gaat poten is alles weer zoals het was.
Foto J toont u de prachtige gevel van de nieuwbouw welke daar heeft
plaatsgevonden. Na een lange periode van slopen en herbouwen is dit toch wel een
prachtig resultaat te noemen.

K

L

Hoek Abtswoudseweg en Engelsestraat
Foto K laat u de oversteek zien vanaf de Abtswoudseweg naar de
Mercuriusweg welke al meerdere malen is aangepast. Rechts van deze nieuwe
doorsteek tegen de Neringstraat gaat in 2020 volgens de nieuwe plannen
grootschalige nieuwbouw komen.
Foto L laat u zien wat de bedoeling is wat er gebouwd gaat worden. In 2020 wil
men beginnen met de bouw van 155 woningen waarvan tachtig appartementen,
vijfenzeventig studio’s en een verdiepte parkeergarage. Deze huizen worden
voorzien van bodemwarmte. Deze bouwplannen zijn nog pril en moeten nog
verder worden uitgewerkt.

O

Hooikade hoek Zuideinde
Foto O laat u de vorderingen zien, na
drie maanden, van de nieuw te realiseren
19 appartementen onder de naam ‘plan
Zuidkolk’.

M

N

Engelsestraat hoek Westlandseweg
Foto M en N tonen u de vorderingen van de te bouwen De Groene
Haven. Foto M laat u in een bovenaanzicht duidelijk zien hoe groot
de bouw is en ook dat men bezig is om de stalen damwanden te
verwijderen. Foto N geeft weer dat men nu boven het maaiveld is
gekomen met de bouw. Vergeleken met drie maanden geleden is
de bouw behoorlijk gevorderd.
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Foto's en tekst: Johan van den Berg

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

De vorige opgave:

P

In de wijkkrant
van september zag
u een vervallen
voorgevel
welke jaren zo
heeft gestaan
alvorens deze een
bestemming kreeg
en daadwerkelijk
werd aangepast,
met het huidige
uiterlijk als
resultaat.

Q

Heertjeslaan -TechnopolisFoto P laat u de vorderingen zien van
de nieuwbouw van EV Charging Delft,
een onderdeel van het wereldwijde
bedrijf ABB. Het huidige bedrijf zit
nu nog op de Delftweg richting de
Hoornbrug en zal dan naar hier gaan
verhuizen.
Foto Q laat u toch een stukje landelijke
rust zien met het grazen van deze
warm geklede schapen.

R

Foto R laat u zien, op de hoek van de Schoemakerstraat en de Heertjeslaan, dat er
hoog bezoek onderweg was, waarvoor diverse motoragenten de verkeersstoom
moesten regelen. Het verwonderde mij dat één van deze agenten mogelijk geen
goede bui had of last had van de kou. Hij stond op de kruising te schreeuwen
tegen de bestuurders van twee personenauto’s met drukke handgebaren en
“doorrijden GVD” en hij stuurde deze bestuurders richting het gebouw van Exact.
Merkwaardig dat een diender zich zo moest laten gaan zonder enige reden. Even
later bleek dat er een Koninklijke stoet, met de President van Singapore en zijn
echtgenote, op weg was naar Deltares (Waterloopkundig Laboratorium).

S

T

Schoemakerplantage
Op de foto’s S t/m V ziet u de vorderingen van de nieuwbouw van de
Schoemakerplantage, na drie maanden hard werken. Ook is men begonnen aan
de volgende fase van de bouw namelijk fase nummer 3. Het is toch telkens weer
een prestatie om deze huizen te verkopen en het gebied aldaar goed bereikbaar en
netjes te houden.

U

Onze vraag was: waar stond deze gevel en wat is het geworden?
Er kwamen vele inzendingen binnen, welke allen goed waren en ook de
geschiedenis die met deze gevel te maken heeft werd goed weergegeven.
Zoals het nu eenmaal gaat bij meerdere goede inzendingen, moest
er geloot worden. Na loting is de heer G.T. van Viersen de gelukkige
winnaar geworden van de waardebon van € 15,00 welke ter beschikking
is gesteld door de COOP aan de Nassaulaan.
Het verhaal achter deze gevel:
Het is de voorgevel (Rijksmonument) van het pand “De Liefde” aan het
Scheepmakerij nummer 9. Het bouwjaar is 1899, de architect was B.
Schelling.
Het was een houtverwerkingsbedrijf dat later in het bezit is gekomen van
het naastgelegen bedrijf van Fa. Vliegenthart. Dit bedrijf hield zich o.a.
bezig met het maken van lijnzaadolie. Achter dit gebouw lagen nog enkele
gebouwen en nog een oliemolen, “De Oude Jacob”, die omstreeks 1934 is
afgebroken. Vanaf de achterzijde van het gebouw loopt een pad dat uitkomt
op de Hertog Govertkade, tussen de nummers 3 en 5.

Nieuwe opgave:
Ook deze keer is er weer gekozen voor de bouw in de wijk en kwamen de
navolgende puntgevels met driehoekige vensters als de nieuwe opgave
aan.

V

Zicht vanuit de wijk richting “De Staal” Oostblok gaat veranderen.
Foto W toont u de blikvanger welke komt te staan op het terrein van de
voormalige Staal.
Het betreft een
nieuwbouwproject
van Novaforum; deze
woontoren komt te
staan op de hoek van
de Oostpoortweg en
de Staalweg. Deze
woontoren bevat 124
appartementen met
het zicht op Ikea en
de directe omgeving.
Het zal echter nog wel
even duren voordat
het gereed is, want
het gebied tussen het
voormalige Vestiagebouw en de Staal
word geheel aangepast
en in een groot deel
komt nieuwbouw.

U kunt weer eens een blokje om gaan met camera of mobiele telefoon
om het vast te leggen en uw bevindingen bij ons in te leveren.
Onze vragen zijn: in welke straat treft u deze puntgeveltjes aan, welke
huisnummers behoren hierbij en hoeveel gelijke puntgeveltjes komen er
voor in deze straat.
De uiterste datum voor de inzending - digitaal of op het redactieadres,
zie daarvoor de colofon - is 22 februari 2019. Ook nu wordt er een
waardebon van
€ 15,00 ter beschikking gesteld door de COOP aan de Nassaulaan.

W

Succes met uw zoektocht, wij zijn benieuwd naar uw resultaat.
Redactie
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Buurtonderneming
Onder de Schie
(De Buuf)
www.onderdeschie.nl
Bij buurthuis Onder de Schie kun je een ruimte huren voor een leuke cursus. Ook
kunnen er vergaderingen, kookworkshops en etentjes bij ons gedaan worden . Het
kookcafé is ideaal om met een grotere groep te koken. De grote zaal biedt genoeg
ruimte voor sport en bewegingsactiviteiten en grote groepen en is voorzien van
een spiegelwand die daarbij goed van pas komt. Er valt in het buurthuis dus
genoeg te doen en te organiseren. Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat de
activiteiten geen overlast voor de buurt bezorgen. De buurtbibliotheek kan je
vinden in de gang. Hier kan je een groot assortiment aan boeken en luisterboeken
vinden.
Hieronder staat een activiteitenoverzicht van alle activiteiten en cursussen die
er bij ons plaatsvinden. Wilt u ook gebruik maken van een van onze ruimtes
dan kan dat. U kunt dan mailen naar onderdeschie@gmail.com of bellen naar
015-2120905 en vraag naar Mandy of Mariëlle. Het buurthuis is te vinden op de
Rotterdamseweg 51. Het gebouw ligt op een plein achter de straat en is dus niet
direct zichtbaar. Maar het is een prachtige verscholen plek met er om heen een
leuk speelplein voor kinderen.
OVERZICHT ACTIVITEITEN
Onze Bibliotheek “Boek in
Beweging”.
De naam van de buurtbibliotheek geeft
goed aan wat we willen bereiken met
de goed gevulde boekenkast in ons
buurthuis: Boeken die gebruikt worden en
waarvan zoveel mogelijk mensen kunnen
genieten. Regelmatig worden er boeken
ingeleverd; hiervoor onze hartelijke
dank.
Kijk gerust in onze fraaie boekenkast
en neem iets mee. Mocht u ergens
komen waar u het boek achter kunt
laten voor andere geïnteresseerden,
geen enkel probleem. Dit uitgangspunt
is geheel in de lijn van “Boek in
Beweging”. De luisterboeken willen we
wel weer graag terug ontvangen.
In onze bibliotheek hoeft niets
genoteerd te worden.
De bibliotheek is te vinden in de gang
links bij binnenkomst in het buurthuis.
Het buurthuis is open op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur.
Mocht u vragen, suggesties of boeken
hebben voor onze bibliotheek, dan
kunt u mailen naar:
els.wallenburg@zonnet.nl.
Veel leesplezier.
Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan”
Eén keer per twee weken op donderdagavond van 17:00 – 19:30 uur
Om de week is er 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
Koffieochtenden
Iedere vrijdag van 9.30 tot 12.00 staat
er een lekker kopje koffie klaar en komen buurtbewoners samen om bij te
kletsen. De koffie kost € 1 per persoon.

CURSUSSEN
De cursussen staan open voor iedereen.
Meldt u aan bij de docent voor meer
informatie over de beschikbaarheid en
de kosten.
Schildercursussen voor beginners
en gevorderden.
Maandagochtend 9:15 tot 11:45 uur
Maandagmiddag 12:30 tot 15:00 uur
Lesgeld: € 11,- per les van 2,5 uur
Docent: Helene Verbakel
E-mail: lenverbakel@hotmail.com
Tel: 0640324484
Koor: Zingen Onder de Schie geeft
Plezier voor Drie!
Maandagavond van 20.00 tot 22.00u.
Gemengd koor (volwassenen van alle
leeftijden) zingt wereldmuziek, pop en
licht klassiek. Leuk en creatief zingen,
met een prettig sociaal contact en niet
duur. Doe eens gratis met een repetitie
mee om het te proberen. Zet een stap
naar zingplezier! Het is gezellig hier!
(Mogelijk is er een wachtlijst voor vrouwen!
Informeer even.)
Kosten per avond € 3,50 (in één keer te
voldoen).

Docent: Fon van Oosterhout,
tel.: 06 244 989 22
E-mail: fon.oosterhout@ziggo.nl
Blei dat ik klij
Dinsdagochtend van 9:30 tot 12:00 uur
Creatieve kleiclub die elk dinsdagochtend bij elkaar komt.
kosten: € 100 voor 8 lessen, incl klei,
bakken en glazuren.
Docent: Juul Camps
Info: juulcamps@gmail.com
Keramiekcursus
Dinsdag en woensdag, 19:30 tot 22:00 uur
Altijd al eens een kommetje willen
draaien op een draaischijf en/of een
mooi beeldje willen maken van klei?
Kom dan naar de keramieklessen.
Jaarcursus (36 lessen, sept t/m mei)€ 585,Korte cursus (10 lessen): € 200,00
Workshop € 65,00 per uur (ongeacht het

weekend kan in overleg)

Voor
informatie
cursussen
of
workshop: Noëlle Lamers, professioneel
pottenbakster.
Info: info@de-rode-scherf.nl
Yoga Onder de Schie
Dinsdagavond van 20:00 tot 21:00 uur
Kosten: € 50,- voor 10 lessen
In het buurthuis ‘Onder de Schie’ worden
diverse vormen van yoga beoefend, die
allen tot doel hebben je fysiek en mentaal
verder te ontwikkelen. De yogalessen
zijn niet zwaar, geschikt voor iedereen
en worden begeleid door rustgevende
muziek. Hatha-, Raja-, Karma-, rek-,
strek-, massage-, meditatie-, klankschaal-,
adem- en ontspanningsoefeningen
worden onderwezen.
Van yoga-oefeningen gaan heilzame
werkingen uit. Ze brengen meer evenwicht
tussen je fysieke- en bewustzijnswereld.
Je zult meer tot rust komen.
Draag loszittende kleding, kom tijdig de
les binnen en neem een badhanddoek/
plaid mee. Kussens zijn aanwezig
Kom eens binnen voor een proefles €5,-.
Open voor inschrijvingen
Docent: Allan van de Graaff
Info: 06-30749349
E-mail: allanvandegraaff@gmail.com
Boekenclub
Laatste woensdag van de maand van
10:00 uur tot 11:30 uur.
Van jan t/m mei en van sept t/m nov.
Kosten: € 40 voor een heel jaar
Elke bijeenkomst staat 1 boek centraal
dat alle deelnemers gelezen hebben.

Tekenen&Schilderen
(voor
ieder
niveau)
Woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
Voor iedereen die het avontuur aan wil
gaan en te ontdekken wat je kan om
het witte vlak te vullen. Lekker bezig
zijn, inspiratie halen uit jezelf en je
omgeving.
Kosten: € 95 per 10 lessen, inclusief
materiaal.
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com
Tel. 06-46 55 12 86
Bewegen voor mensen met
Parkinson
Donderdagavond van 20:00-21:00 uur
Vrijdagochtend van 11:00-12:00 uur
Kosten: € 5 per persoon of € 7,50 samen
met partner/familielid
Voor meer informatie en aanmelding
kunt u contact opnemen met Annette
Geerlings.
Docent: Annette Geerlings
E-mail: annettegeerlings@hotmail.com
Telefoon: 06 – 51 53 72 31
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

LET OP: de boekenclub is VOL !
Volg ons op facebook:
Docent: Maria Wensveen
E-mail: merwensveen@gmail.com

facebook.com/buufonderdeschie

Spreekwoord
Snelle moeders,
trage dochters

In een gezin waarin de moeder snel werkt en het grootste deel
van het huishouden voor haar rekening neemt, schieten niet veel
klusjes over voor de dochters, die daardoor minder hoeven te doen.
Het gevolg hiervan is dat de dochters ook niet leren aanpakken.
(Tegenwoordig kan dat ook voor de zonen gelden. - Red.)

aantal deelnemers, een workshop in de avond of het

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

Bron: Ed van Eeden

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Zoals het toen was, zoals het nu is

Hoek Spiekmanstraat en de Jan Willem Frisostraat
Op de oudste foto ziet u de hoek van de Spiekmanstraat en de Jan Willem
Frisostraat.
Het pand op zich
is niet zichtbaar,
maar het gaat om
het pand wat u
op de andere foto
ziet. Op deze hoek
van de straat zat
destijds bakker
De Jong, maar
voordat deze
bakker in het
pand zat hebben
nog twee andere
winkeliers deze
bakkerij gerund.

Deze winkel op de hoek was één van de winkels die er destijds in dit deel
van de wijk waren. Zo zat links naast deze bakkerij de groentehal van de
heer Van Karsen en daarnaast Van Giessen, een waterstokerij. Rechts van
de bakkerij had je de schoenmaker Rijnbende, ijssalon en patatfriet-zaak
van de heer Beaarts en op de hoek van de Nassaulaan zat bakker Van Meer
en Schoep. Nadat deze was gesloten heeft Beaarts deze zaak verbouwd, is
daar verder gegaan met zijn zaak en heeft de andere in de straat gesloten.

Als eerste was dit de heer De Jager, die later is vertrokken naar de
Nassaulaan, naar de zaak die nu Pietje de Vries is. Na de heer De Jager is
bakker Krabbendam in deze zaak gekomen en vervolgens bakker De Jong.
Nadat de bakkerij was opgeheven heeft het pand meerdere bestemmingen
gehad en is nu -zo te zien- een woonhuis geworden.

Foto's en tekst: Johan van den Berg

Negatieve geluiden uit “Een dijk van een wijk”
U -en vele anderen- hebt misschien wel gelezen dat er overlast en intimiderend gedrag is in de wijk. Voor de duidelijkheid: de Wippolder is de grootste wijk van
Delft en wat hier bedoeld wordt betreft slechts een fractie van de wijk, namelijk een stukje van twee à drie straten bij de kruising van de Prof. Bosschastraat,
Prof. Krausstraat en de Kloosterkade.
Voor zover bekend komt dit niet voor in de andere delen van de wijk. Ja, er
zijn wel verschillen maar die komen overal wel voor en vallen eigenlijk onder
cultuurverschillen en het niet kunnen aanpassen, of moeite hebben om je
aan te passen aan de Nederlandse gewoonten en leefwijze.

Ook de kinderen uit andere culturen zijn vaak zeer brutaal en schelden de
volwassenen grof uit. U denkt gelijk: “Ja, dat komt bij elke cultuur voor.”,
maar met de bedoelde groep is het moeilijk om in gesprek te komen, om het
bespreekbaar te maken voor verbetering.

Je ziet wel dat de wijk steeds meer cultuurverschillen gaat krijgen wat
bewoners betreft; dit geldt zowel voor de huur- als voor de koopwoningen.
Dat is op zich niet verkeerd, maar je ziet wel de verschillen wat netheid en
onderhoud betreft.

Laten wij dan maar hopen dat de bevoegde instanties de juiste maatregelen
kunnen en mogen nemen om de overlast te lijf te gaan. Een mogelijkheid is
het sluiten van de locaties waar de problemen ontstaan.
A. Letterman

Binnenkijken in het Groene Gebouw
In het voormalige TNO Zuidpolder gebouw -Schoemakerstraat- ook bekend onder
de naam het groene gebouw zijn 289 appartementen gemaakt.
Door deze foto’s krijgt u een indruk hoe deze appartementen er uit zien.

Foto's via de website van Camelot
samengesteld door Johan van den Berg

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Een jaar Lijm & Cultuur
Lijm & Cultuur lijkt soms een mysterieuze plek. Wat
gebeurt er? De ene dag staan er honderden auto’s of
trailers met boten, dan weer hoor je muziek en zie je
mensen af en aan lopen of er staat ineens een grote tent,
en dan is het weer een tijdje stil en rustig.

Botanische Tuin TU Delft
In de Botanische Tuin is altijd wel wat moois te zien of te beleven.
De tuin is geopend van maandag t/m zaterdag 10.00 t/m 17.00 uur.
Poortlandplein 6, 2628 BM te Delft.

Wordt Delft een echte
bruggenstad?
In de media is al geschreven over de eventuele uitbreiding van het aantal
bruggen in Delft. Het kunnen er drie worden. De eerste twee bruggen
hebben al een naam: de Gelatinebrug en de Faradaybrug.
De Gelatinebrug – fiets- en voetgangersbrug – moet een schakel worden
in de fietsroute van de TU naar o.a. Station Delft Zuid. Dit zal de huidige
brug nabij de Abtswoudseweg ontlasten, en zijn aansluitingen.

Ook deze weken is er veel
gaande bij Lijm & Cultuur:
borrels, diners, eindejaar
bijeenkomsten. Veel
evenementen en activiteiten zijn
besloten en dus niet echt zichtbaar
voor de buitenstaander, zoals
bedrijfsfeesten en congressen,
maar er waren ook veel publieke
evenementen. In 2018 groeiden
opnieuw het aantal activiteiten en
het aantal bezoekers: het was een
mooi jaar.
Heb je misschien de muziek van
een van de festivals gehoord toen
je lekker in je tuin of op je balkon
zat te genieten van de zon? Dat
waren evenementen die door
veel Delfste jongeren, cultuur- en
muziekliefhebbers werden bezocht.
Festivals zoals de 5e zomereditie
van Ohm, Festival Aangeschoten
Wild, Stukafest, Heartbeat, Lorre
XL, Quest4Trance, Dorpsgek en het
Cicciofestival.
Zag je misschien al die mensen die
met allerhande kunstvoorwerpen
naar de Taxatiedag voor Kunst&
Kitsch kwamen?

Veel bezoekers en klanten zeggen
ons: ‘ik weet niet precies wat het is,
maar het voelt zo goed bij jullie’. Een
mooier compliment kunnen we ons
niet voorstellen.
Ook 2019 belooft weer een prachtig
jaar te worden met deels bekende
festivals, maar ook met hele nieuwe
evenementen en experimenten, zoals
een bijzondere muziek foto expositie
en het Just Jazz festival in mei.
Hou daarom de agenda van Lijm &
Cultuur in de gaten en kijk regelmatig
op www.lijmencultuur.nl voor alle
grote en kleine activiteiten.
Wil je die bijzondere energie bij Lijm
& Cultuur zelf ervaren, kom dan
nog eens koffiedrinken of lunchen
in ons restaurant Experiment (www.
experimentdelft.nl). Dat kan alle
werkdagen van 10-17 uur. En ook
in 2019 zal regelmatig ons popup culinaire culturele evenement
Chaos aan de Schie georganiseerd
worden waar je heerlijk kunt dineren
en genieten van cultuur (www.
chaosaandeschie.nl).
Het team van Lijm & Cultuur en
Improve wenst alle lezers van de
Wijkkrant fijne liefdevolle feestdagen
en een creatief en gelukkig 2019! We
hopen je in het nieuwe jaar weer te
mogen begroeten bij een van de vele
activiteiten of in ons restaurant.

De Gelatinebrug

Impressie van de Taxatiedag voor Kunst & Kitsch

Was je wellicht zelf bij een van de
serieuzere activiteiten? Bij Tegenlicht
Meet Ups, de bijeenkomsten over
de Schieoevers, de expositie van
Dirk van Dien en de bijbehorende
debatavonden, een voorstelling van
het Delft Chamber Music Festival of
het Rossini Festival.

De Faradaybrug komt te liggen tegenover de Heertjeslaan, op de hoek
van de Rotterdamseweg en schuin tegenover het gebouw van Radex. Deze
brug, zowel voor de fiets als voor autoverkeer, zal het TU Delft Science
Park Technopolis verbinden met de Schieoevers en station Delft Zuid.
Deze brug heeft uiteraard wel een prijskaartje: tussen de 8 en 13 miljoen
euro.
Deze kosten zouden dan gedragen moeten worden door de gemeente,
provincie en Metropoolregio Rotterdam / Den Haag (MRDH).
De derde (fiets)brug zou dan moeten komen over Rijksweg 13 ter hoogte
van het bedrijventerrein Ruyven.
Tekst deels uit de DC en
deels van Johan van den Berg

Of hoorde je djembé klanken uit
de gebouwen komen terwijl je
rondjes reeds op de Schaatsbaan
en een biertje dronk op het Winter
Bierfestival? Dat was dan het geluid
van een van de vele cursussen die op
Lijm & Cultuur gegeven worden door
onze vaste huurders.

Als u eens in de buurt bent of zomaar
eens een kopje koffie wilt drinken
niet ver van huis maar toch even weg,
ga dan eens naar het restaurant van
Lijm & Cultuur.
Uiteraard kunt u ook terecht voor
meer dan koffie, o.a. de lunch, en
voor gezellig samen zijn met uw
zakenrelatie of met de familie.
Op werkdagen is het restaurant
geopend van 10.00 t/m 17.00 uur. In
de weekenden worden vaak thema’s
georganiseerd, maar zie daarvoor de
website van Lijm & Cultuur.

Alles bij elkaar zorgt de bonte
verzameling van activiteiten voor een
bijzondere creatieve energie op Lijm
& Cultuur.
het restaurant van Lijm & Cultuur

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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SCHOEMAKER PLANTAGE
Feestelijke start bouw Klinkerbuurt 3
Op vrijdag 9 november is de start bouw
van Klinkerbuurt 3 feestelijk gevierd!
Het feest was compleet met het plaatsen
van de eerste tegel door een van de
buurtbewoonsters.

voeding voor hun tuinen en planten.
Tanja Dekker is bodemonderzoeker
van de Botanische Tuin (TU Delft)
en begeleidt het wormenhotel in
Schoemakerplantage. Zij legt hieronder
uit hoe vruchtbare compost ontstaat.
Buren ontmoetten elkaar voor het
eerst op de bouwplaats en er werden
foto’s voor de huizen gemaakt. Bij
terugkomst is er een gezamenlijke toast
uitgebracht en konden toekomstige
buurtbewoners kennismaken met de
lekkernijen van Voldaan Buitenkeuken,
de StadsPlantage en de Griekse Olijf.

Herenhuizen in Klinkerbuurt 3
In de Klinkerbuurt 3 komen naast
rijhuizen ook Herenhuizen aan het
park. Deze huizen bieden je vanaf de
bank of tijdens het koken een prachtig
uitzicht over het park van Schoemaker
Plantage, daarom noemen we ze ook
wel Parkhuizen. En jij hebt nu de
mogelijkheid om een van deze huizen
van binnen te bekijken.
Met onze Virtual Reality tour breng
je een bezoek aan de moderne
keuken, geniet je van het uitzicht in
de woonkamer en kan je op het grote
dakterras staan. Je bekijkt de tour hier:
yuconvr.com/VR/Schoemaker/.
Het bijzondere aan deze Herenhuizen is
dat het woongedeelte zich op de eerste
verdieping bevindt. Dit zorgt voor een
prachtig uitzicht over het park vanaf
de bank of vanuit de keuken. Vanaf
de achterzijde krijg je toegang tot het
riante dakterras (van circa 50 m2) op
het zuidwesten. De vijf (slaap)kamers
bevinden zich op de tweede en derde
verdieping.
Wormenhotel
Je kan hem bijna niet gemist hebben
aan het begin van de wijk: het
wormenhotel. Deze is op 25 juni
j.l. geopend en inmiddels al een
paar maanden in gebruik. In het
wormenhotel gaan de wormen met
het afval aan de slag en verwerken het
tot vruchtbare compost. Bewoners
van Schoemaker Plantage kunnen
de compost vervolgens gebruiken als

In het wormenhotel kan je niet
alleen groenten, maar ook kartonnen
dozen en kranten kwijt. Deze resten
worden gegeten door de bacteriën
en schimmels. De wormen eten de
bacteriën, zandkorrels en ander
materiaal en scheiden uit wat ze niet
gebruiken. Daarnaast maken wormen
ook de grond los: “Wormen graven
enorme gangen, waardoor er meer
zuurstof in de bodem komt” legt Tanja
uit.

Nieuws van de buren
Schoemaker Plantage Herfstfeest.
Tijdens beide buitenfestivals was er van
alles te doen voor jong en oud! Er werd
geluisterd naar de wereldse verhalen en
verschillende muzikanten. Ook werd
er door kinderen heerlijk geknutseld en
goed meegedaan tijdens de interactieve
kindertheatervoorstellingen. Natuurlijk
waren de StadsPlantage en Voldaan
Buitenkeuken ook van de partij en kon
je hier aanschuiven voor iets lekkers.
Omdat de zomer maar niet tot
een einde kwam is er op zaterdag
13 oktober nog een Buitenbios
georganiseerd. Dit keer hebben we niet
met één, maar wel twee films vertoond.
’s Middags konden kinderen samen met
hun ouders aanschuiven bij The Lion
King en ’s avonds was het genieten van
de toepasselijke klassieker Saturday
Night Fever. Houd voor de volgende
Buitenbios de nieuwsbrief in de gaten.
Pilot mobiliteitshub
Eind 2018/begin 2019 hopen we te
starten met een pilot voor deelvervoer
in Schoemaker Plantage. We zijn met
aanbieder Hely in gesprek om de pilot
verder uit te werken.

Een (na)zomer vol activiteiten in
Schoemaker Plantage
De zomer is alweer even ten einde.
Reden voor ons om terug te kijken op
een zonnige, gezellige en drukke (na)
zomer in Schoemaker Plantage. Wij
nemen je kort mee in de activiteiten van
de afgelopen maanden.
Op 22 juni is Schoemaker Plantage
voor de tweede keer omgetoverd tot een
sfeervolle Buitenbios met de film Grease
in de hoofdrol. Ook deze editie was weer
gezellig druk! Er kon voor en tijdens
de film genoten worden van burgers en
shakes door Voldaan Buitenkeuken,
hotdogs van StadsPlantage of beef
tataki en popcorn van de Griekse Olijf!
Eerste buitenfestival in
Schoemakerplantage
Wij hebben de zomer feestelijk
afgesloten tijdens het eerste
Schoemaker Plantage Nazomerfeest op
16 september en op zondag 28 oktober
hebben we de herfst gevierd met het

Zo komen er 35 bokspringpalen, een
balanceerparcours op speelzand en
wordt er een extra brede glijbaan
geplaatst op een schuine helling.
De speeltoestellen worden speciaal
voor Schoemaker Plantage gemaakt,
daarom duurt het helaas nog tot het
voorjaar van 2019 voordat ook het
balanceerparcours geplaatst is.
Graag tot ziens in Schoemaker
Plantage!
Het Schoemaker Team

Oproep! Heb je nog wat gft afval of
oude kranten, kartonnen dozen of
herfstbladeren? Gooi ze niet weg, maar
breng het naar het wormenhotel! Als de
wormen genoeg voeding binnen krijgen
is het volgend voorjaar mogelijk om de
compost te oogsten. Net op tijd om te
zorgen voor gezonde en extra mooie
planten en bloemen.
Voortgang bestemmingsplan Grasbuurt
Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe
bestemmingsplan van de Grasbuurt en
we hopen hier de komende weken meer
informatie over te geven. Houd voor het
laatste nieuws onze digitale nieuwsbrief
in de gaten.

Nog dit jaar speeltoestellen in tijdelijk
park
Afgelopen voorjaar is het verzoek
binnen gekomen om meer aandacht te
besteden aan speelmogelijkheden voor
kinderen. Het heeft even geduurd, maar
we hebben goed nieuws! Dit jaar nog
wordt er door het bedrijf Kraaijeveld’s
Aannemingsbedrijf speeltoestellen in
het tijdelijke park aangebracht.

Jolanda’s BLOG

Hely geeft je toegang tot al je favoriete
vervoersmiddelen in jouw buurt via
één simpele app. Zo kan je altijd een
eBike, scooter, bakfiets
of eCar bij jou in de buurt
pakken. Deelvervoer is zo
voor jou binnen handbereik,
eenvoudig en overzichtelijk.
Bij deelvervoer betaal
je voor je gebruik in
tegenstelling tot het
bezitten van een eigen vervoersmiddel
waarvoor je aanschaf-, onderhoud- en
overige kosten betaalt, zelfs zonder dat
je hiermee op pad bent geweest! Alle
vervoersmiddelen op één plek in de
buurt bereikbaar. Deze verzamelplaats
van vervoersmiddelen is de Hely hub.
De Hely hub is voor jou op loopafstand
beschikbaar.
Wij zijn heel benieuwd naar jouw
mobiliteitsbehoefte en hoe jij denkt
over een mobiliteitshub. Ben jij of
word jij misschien een bewoner van
Schoemaker Plantage of woon/werk je
in de buurt? Dan hopen wij dat jij jouw
mening met ons wilt delen door het
invullen van deze vragenlijst! Je vindt
de vragenlijst op ikwilhely.typeform.
com/to/qItWXY

“Onze eerste zomer in Schoemaker
Plantage is alweer voorbij! Ver weg om
vakantie te vieren hoefden we dit jaar
niet. We trapten de zomer af met een
grote buurtbarbecue waar alle buren van
Klinkerbuurt 1 en Klinkerbuurt 2 voor
waren uitgenodigd.

Het weer kon niet beter, voor de
kinderen was er een springkussen en
een waterglijbaan en speciaal voor deze
gelegenheid verzorgden jongeren uit de
buurt een muzikale bijdrage.
De zonnepanelen zijn maximaal benut
en gelukkig hadden we vlak voordat alle
zomerse dagen aanbraken onze tuin
aangepakt. Ook was het binnen prima
uit te houden dankzij het koelsysteem
in de huizen van Schoemaker Plantage.
Kortom: het was een heerlijke zomer in
Schoemaker Plantage.
Op naar de herfst!”
Wil je op de hoogte blijven van
Jolanda haar ervaringen in
Schoemaker Plantage?
Kijk dan op onze blog www.
schoemakerplantage.nl/blog.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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De schaatsen kunnen uit het vet
Vanaf vrijdag 7 december 2018 tot 6 januari 2019 is de 600 m2 overdekte
schaatsbaan van Winters Delft weer open, dit jaar op een heel bijzondere
locatie: X op de campus van de TU Delft, aan de Mekelweg 8.

Het gaat beter met Nederland en met de
Nederlanders – met u ook?

Er is nu ook een curling- en kinderbaan van 100 m2.
De schaatsbaan komt naast Cafe X te staan, zodat je na het schaatsen een
lekkere warme chocomel of iets anders naar keuze kunt halen. Iedereen is
welkom.

Vaak wordt in de media weergegeven dat het beter gaat met de Nederlanders
en vooral veel politieke partijen laten dat maar al te graag horen, vooral de
regeringspartijen.
Vanaf 2019 zal het met u beter moeten gaan, als wij bovenstaande partijen
mogen of moeten geloven. Heeft u al eens beredeneerd wat het voor u gaat
betekenen? Ik ga er vanuit dat deels het wel klopt; alleen tweeverdieners en
werknemers die al een modaal of zelfs een hoger salaris verdienen gaan er
degelijk op vooruit. Maar zit uw salaris of pensioen daar beneden, dan zal u
met een verbetering van 1,3% genoegen moeten nemen.

Openingstijden
Elke dag kun je van 09:00 tot 21:00 uur terecht op de ijsbaan.
Tussen 10 en 21 december is de baan vrij te gebruiken van 12:00 tot 21:00.
Let op: op de feestdagen zijn er afwijkende openingstijden, kijk op onze website.

Zo kwam ik in de media een staatje tegen van inkomensverbeteringen:
- alle huishoudens, gemiddeld:
1,3%
- laagste inkomens:
0,7%
- lage inkomens:
1,4%
- middeninkomen:
1,4%
- hoge inkomens:
1,5%
- hoogste inkomens:
1,5%
Maar wat betekent die 1,3% voor de ontvangers van deze procenten?

Tickets
De entreetickets kosten online € 5,50 en aan de kassa € 6,00.
Heb je een X-abonnement dan betaal je slechts €2,50. Haal hiervoor
eerst een kortingsvoucher op bij de hosts in de entreehal, op vertoon
van je X-abonnement. Bij de kassa van de ijsbaan kun je vervolgens je
entreekaartje kopen. Let op, de korting kan niet online worden verrekend.
Huur schaatsen
Heb je geen eigen schaatsen? Geen probleem, want voor € 5,- kun je
schaatsen bij Winters Delft huren, dit kan zowel via de website van
Winters Delft als op ijsbaan zelf.
Let op: het is niet toegestaan met Noren of klapschaatsen de ijsbaan te betreden.
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In 2019 gaat de BTW omhoog: voor alles wat nu 6% BTW heeft naar 9%,
dus 3% meer. Dit gaat over uw dagelijkse boodschappen, de kapper, uw
watervoorziening, openbaar vervoer, taxi, genees- en hulpmiddelen, boeken
en periodieken... Ook leveranciers hebben te maken met deze verhogingen en
moeten dan ook hun prijzen aanpassen, dus alles gaat omhoog in de levering
van hun produkten – sommige bedrijven lopen al vooruit met hun prijzen en zijn deze
al gaan verhogen, volgens mijn informatie –.
Mogelijk gaan de dagelijkse boodschappen al zo’n € 18,00 per maand meer
kosten voor een gemiddeld huishouden. Dan hebben we het nog niet gehad
over de verhoging van de zorgpremie, energiekosten, huuraanpassingen
wat om en nabij de € 40,00 gaat kosten. Dat betekent totaal zo’n € 58,00 per
maand. Om bij deze 1,3% de meerkosten te compenseren, zal een stevige
verhoging op zijn plaats moeten zijn wat het salaris of pensioen betreft. Dit
kan deels via een verhoging van de werkgever en via de belastingschijven.
Maar de gepensioneerden hebben zoals altijd pech, want zij zijn afhankelijk
van wat de overheid geeft. Wat betekent dit voor iemand met AOW en een
pensioen? Pensioenen zijn al heel veel jaren niet verhoogd via indexering.
De AOW wordt per 1 januari 2019 verhoogd: een echtpaar krijgt dan bruto
€ 825,00 per persoon (dat is € 10,25 bruto meer), een alleenstaande € 1.197,00
(dat is € 15,64 bruto meer). Wat voor beiden het netto bedrag is, is nog niet
bekend.
Uiteraard zijn veel gepensioneerden klaar met het betalen van hun hypotheek
en dat geeft een voordeel in je budget per maand. Er moet zeker wat opzij
gelegd worden voor onderhoud van je woning, maar dat bedrag is aanzienlijk
lager dan de gemiddelde huur van een woning. Dus deze groep heeft dan
wat meer te besteden en daarmee zullen de verhogingen makkelijker op te
vangen zijn. Iemand met een huurwoning betaalt al tussen de 25 en 35 % van
zijn inkomen aan de huur, waardoor deze groep al veel minder te besteden
heeft vergeleken met iemand die zijn hypotheek heeft afbetaald. Voor een
deel van deze huurders geldt dat zij een compensatie krijgen in de vorm van
huursubsidie, maar het verschil blijft behoorlijk groot.
Uit gesprekken met enkele gepensioneerden weet ik dat zij moeite hebben om
geld opzij te leggen om te sparen. Cadeautjes voor kinderen of kleinkinderen
is vaak een probleem: wat moet je kopen voor weinig geld? Dan moet je gaan
beknibbelen met je boodschappen om wat euro’s opzij te leggen.
Op vakantie gaan lukt vaak niet van het vakantiegeld; van je AOW worden
meestal de hoogstnodige dingen gekocht, zoals een wasmachine als deze
vervangen moet worden of andere duurzame produkten of kleding die
vervangen moet worden. Kan je nog met je auto rijden welke nog uit de tijd
is toen je nog geen pensioen als inkomen had, dan moet je het vakantiegeld
gebruiken om je auto te onderhouden en dan zit een vakantie ook niet meer in
het verschiet.
Kort gezegd: wat heeft het kabinet van Rutte ons gebracht? Zeker ook goede
dingen, maar voor het inkomen van de meeste burgers van het land en zeker
van de gepensioneerden alleen maar in de min en nog minder.
Het wordt eens tijd dat dit gaat veranderen en definitief gaat verbeteren; dan
maar zonder Rutte, want dit kan niet langer zo. Mocht u een oplossing weten:
maak het kenbaar, op welke wijze dan ook, het moet gehoord worden.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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De Cornelius Musiusschool
Cornelis Musiusschool, Prins Mauritsstraat 37, 2628 SR Delft. Marja Bocxe, directeur. Voor het maken van een afspraak voor een informatief
gesprek en een rondleiding: 015-2568365 - www.cornelismusius.nl - cornelismusius@laurentiusstichting.nl

Schooljaar 2018-2019
Het schooljaar op de Cornelis Musius is goed van start gegaan. Alle leerlingen en leerkrachten zijn na de vakantie met goede moed begonnen. Het is even wennen
geweest aan de 5 gelijke dagen. Elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur op school zijn, vraagt wel wat van leerlingen en leerkrachten. Over het algemeen zijn we tevreden
over de gang van zaken. Een overzichtje van de activiteiten die we in de afgelopen periode ondernomen hebben.
Onze belangrijkste activiteit is natuurlijk het lesgeven! Daarnaast maken we tijd voor zinvolle activiteiten die passen in ons programma.
3e dinsdag in september
Op deze dag zijn een aantal
ambtenaren van het ministerie van
onderwijs op onze school op bezoek
geweest. Het doel was dat ze een
indruk zouden krijgen hoe het er op
een basisschool aan toe gaat. Maar
ook wat er allemaal nodig is om goed
onderwijs te kunnen geven.
Na een introductie over de school
zijn de 12 mensen de groepen gaan
bezoeken. Hierbij hebben zij met
kleine groepjes leerlingen gewerkt
om zo zelf te ervaren hoe het is om
met kinderen te werken. Hoe ga je om
met verschillen in niveau en taal? Het
werk van de leerkrachten in het kader
van passend onderwijs is ervaren,
want hierbij is het de bedoeling dat de
leerkracht het doel en de manier van
werken zo veel mogelijk aanpast aan
de leerling.

Kinderboekenweek 2018
Woensdag 3 oktober openden wij op
de Cornelis Musiusschool weer de
Nationale Kinderboekenweek. Dit jaar
met als titel ‘Kom erbij ’. In dit thema
heeft alles wat met vriendschap te
maken heeft centraal gestaan.
We hebben in plaats van aan IPC nu
veel tijd aan de Kinderboekenweek
besteed. Dit deden we door met elkaar
te lezen, te schrijven, te knutselen en
te praten. Wij vinden het belangrijk om
hier veel tijd aan te besteden, omdat de
kinderen op deze manier leren dat er
een veelzijdigheid aan boeken is waar
je veel plezier aan kan beleven.

Kleuters
We oefenen deze weken het verder
tellen naar tien en het terug tellen
vanaf verschillende hoeveelheden. Als
je van een laag getal verder telt, duurt
het lang voordat je klaar bent. Maar
als je vanaf een laag getal terug telt
ben je heel snel klaar….. Het is leuk om
te zien dat de kinderen zelf dit soort
dingen ontdekken.
In de klas stempelen de kinderen
woordjes na die over het thema gaan.
Hierbij moeten zij goed kijken naar de
letters…. De n lijkt best veel op de h
en ook wel een beetje op de m. Dat is
lastig.

Hopelijk stimuleert het u thuis om ook
veel aandacht aan boeken en lezen te
geven.

Daarna zijn er verschillende
onderwerpen besproken n.a.v. de
klassen bezoeken en de ervaringen.
Er is verteld wat ze ervan vonden en
ze hebben nog tips gegeven waarmee
we het onderwijs en de school kunnen
verbeteren.
Het is een positief bezoek geweest. Er
zijn knelpunten ontdekt, maar ook
veel complimenten gegeven aan de
leerkrachten, de leerlingen en over het
algemene beeld van de school.
Ondertussen zijn de kinderen van
groep 7 en 8 naar theater de Veste
geweest voor de Jeugdtroonrede.
Hiervoor is op school al een
voorbereiding geweest zodat de
Jeugdtroonrede onderwerpen bevatte
van de kinderen zelf.
De Kanjerstartweken
Wij vinden het erg belangrijk
dat uw kind zich goed voelt in de
groep. We werken daarom tot aan
de herfstvakantie aan een goede
groepsvorming. De eerste weken doen
we activiteiten waarbij de leerlingen
elkaar en de leerkracht(en) beter leren
kennen.
Daarna is er wat meer aandacht voor
de afspraken en regels in de groep.
Bij het vaststellen van de regels en
afspraken worden de leerlingen
betrokken. We verwachten van u als
ouder dat u zich ook inzet voor een
goede sfeer in en om de school. Samen
werken we aan een goede sfeer in de
klas, de school en op het plein!

Kabel na schooltijd aan het repeteren
voor een flitsende voorstelling. Het
plezier dat kinderen hierbij hebben is
natuurlijk heel belangrijk. Er zijn twee
groepen die na elkaar werken. We zijn
benieuwd!

Vanaf begin oktober zijn we gestart
met het eten van fruit, gratis geleverd
op school. Dit wordt aangeboden
aan de leerlingen via een Europese
subsidie. Elke week komen er drie
soorten fruit en groente op school.
Tijdens de pauze wordt dit door de
kinderen gegeten. Het kan van alles
zijn, van komkommer tot ananas. Zo
kun je ook soorten proeven die je niet
zo snel zou kiezen.

De afsluiting van onze
Kinderboekenweek heeft plaats
gevonden op vrijdag 12 oktober in
de aula. De kinderen hebben laten
zien wat zij hebben gedaan tijdens de
Kinderboekenweek. Er was heel veel
belangstelling van ouders, grootouders
en anderen. We pasten nog maar net
in de aula!
Ook hebben wij voor de groepen 5 t/m
8 een voorleeswedstrijd gehouden. Per
groep is er een winnaar gekozen, deze
4 winnaars deden meer aan de finale in
de aula. De jury heeft het heel moeilijk
gehad. Alle kandidaten deden het zo
goed!

Met de tablets scannen de kinderen de
qr-codes om filmpjes te kijken over het
thema. Dit kunnen ze al helemaal zelf.
Circus Kabel
Dit jaar op donderdagmiddag is circus

Wat brengt het nieuwe kalenderjaar ?
In een vorig bericht hebben we
vermeld dat er een renovatie en
verbouwing op stapel staat. Dat is
nog steeds zo ! Met de leerlingen
zullen we na de voorjaarsvakantie op
verschillende andere locaties gaan
werken. In de volgende wijkkrant
hopen we een beeld te kunnen
plaatsen zodat ook u kunt zien hoe
mooi het wordt.
Het Muizenhuis en Plukkebol zullen
in het vernieuwde gebouw een plek
krijgen, waardoor we een breed aanbod
voor kinderen kunnen bieden. Volgens
de planning zal dit in februari 2020
een feit zijn.

Celya uit groep 8 is als winnaar
gekozen. Zij zal onze school
vertegenwoordigen bij de Delftse
voorleeswedstrijd. Wij wensen haar
alvast veel succes!

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Hoopgevende uitvaart
De laatste uitvaart, waaraan ik heb
meegewerkt – nee, ik denk niet
dat dit een somber stukje wordt –
was emotioneel en hoopgevend.
Nu verwacht u natuurlijk dat
ik als predikant aan ga geven
welk gedeelte we uit de Bijbel
gelezen hebben en waarom dat zo
hoopgevend was. Nee. Dat ben ik
niet helemaal van plan.

Tree; van Sara McLachlan: Angel; en
van Robert Long: Dit is een liedje voor
als ik er niet meer ben.

Het gaat me vooral om twee
dingen: om de mensen en om de
liederen die we tijdens de uitvaart
konden horen.

Zelfs Robert Long met een vrij heftig
lied ziet niet alleen de kwalijke
kanten van de dood. Hij zingt van
vriendschap, van nieuw leven en van
hoop. Het doet me goed dat ik niet
alleen sta als ik het heb over de dood,
dat daar ook hoop in is.

De liederen waren van Eric Clapton,
Tears in Heaven; van Venice: Family

Juist in die liedjes klonk hoop. Er
is geen traan te zien in de hemel
zingt Eric Clapton. Het leven met
zijn mooie en moeilijke kanten gaat
gelukkig door, horen we Venice
zingen.

Moeders wees welkom

voor een praatje & gezelligheid!
Ben jij een moeder uit Delft en vind je het leuk om…
-

Andere ouders te ontmoeten
Wekelijks samen een kopje koffie of thee te drinken
Ervaringen en tips uit te wisselen over bijvoorbeeld:
- Welke activiteiten en voorzieningen zijn er in
Delft voor kinderen en ouders?
- Naar welke school stuur ik mijn kind?
- Kinderfeestjes, kooktips, patronen e.d.
- Wat zijn leuke spelletjes voor kinderen?
maar ook:
- Mijn kind luistert slecht, wat nu?
- De puberteit is begonnen, hoe ga ik hiermee om?
… sluit je dan aan bij de moedergroep!

Koffie, thee & een koekje zijn gratis.
Geen oppas? Kindjes mogen mee!
Spreek je nog niet zo goed Nederlands? Ook dan ben je welkom!
Waar:		
Wanneer:

Gezondheidscentrum Wippolder
Woensdag 09:00 – 11:00

Aanmelden
Bel of app Ina Gebuijs van Humanitas, 06 - 12 46 10 90
of mailen naar i.gebuijs@humanitas.nl

Moeders, Vaders, Opgelet !
Een steuntje in de rug zijn voor een ander gezin, houdt jezelf scherper bij het
opvoeden van je eigen kinderen. Opvoeden wordt leuker! Opa’s, oma’s opgelet ook
bij het zien opgroeien van kleinkinderen kan dit heel leuk vrijwilligerswerk zijn!
Het vraagt wekelijks tijd en vooraf wordt een basistraining gegeven. U bent van
harte welkom!
Iets betekenen voor iemand anders?
Informatie? Bel 06-124 610 90 of
mail i.gebuijs@humanitas.nl
of kijk op onze website: www.home-start.nl
of www.humanitasdelft.nl.
Je bent van harte welkom!

Het tweede waren de mensen, de
nabestaanden, dichterbij en verder
af. Naast openlijk verdriet was daar
ook hoop. En zij kozen daarom
deze liederen, en lieten uit de Bijbel
lezen – ja, daar komt hij toch, even
– dat doodgaan hoopvol is. Want,
iemand omarmt je aan de overkant.
En daarom kun je met al je verdriet
hoopvoller verder gaan dan wanneer
je die hoop hebt laten varen.
Die hoop zit dus tussen onze
oren. Ze zit in de haarvaten van
de maatschappij. Long, Venice,
Clapton en Mclachlan zijn er door
aangestoken. Ze zien licht flonkeren
in de stamboom, de families gaan

verder, ze zien hoop gloren doordat
er een hemel is, ze zien mensen met
meer geluk door het leven gaan
na een overlijden omdat ze weten
dat zij en hun verloren collega of
buurman vrienden waren.
Naarstig speuren wij naar hoop
in de dood. Hoe meer mensen
dat gaan doen, hoe beter wij die
vijandige dood het hoofd kunnen
bieden. En hoe levendiger en
speelser het wordt.
Gek, dat je met de dood begint en
met speelsheid eindigt.
David Knibbe

Bericht uit
de Vredeskerk
In veel huizen staat in december een feestelijk
versierde kerstboom. Dat draagt bij aan de
gezelligheid van dit feest. Een groene boom halen
we in huis, omdat het een symbool is dat er iets
gaat veranderen: de zon is weer op zijn terugweg
naar de evenaar.
In veel huizen staat ook een kerststal of soms zelfs een hele kerstgroep
met veel beelden. Vaak zijn het kerststallen die al jaren in de familie zijn,
soms nog van opa en oma. Een dierbaar bezit met mooie herinneringen.
Centraal in de kerststal is er een kindje, daar draait het eigenlijk allemaal
om. Voor Christenen is de geboorte van het kindje Jezus een teken dat er
uiteindelijk iets gaat veranderen. Het kind wordt Vredevorst genoemd.
Nogal een zwaar woord voor een klein kind! Maar als je leest wat hij
vele jaren later zal zeggen, dan blijkt het wel te kloppen: om tot vrede te
komen moet je anders gaan denken.
“Denk niet in de stijl van oog om oog en tand om tand, maar als iemand je op de
rechterwang slaat, keer dan je linkerwang toe”.
“Heb je vijanden lief”.
“Kijk niet naar de splinter in het oog van een ander, zolang je zelf een balk in je
oog hebt”.
Best moeilijk allemaal voor ons dagelijks leven. Geen haat en onbegrip
tonen! Als iedereen op die manier zou denken, was het veel eenvoudiger.
Door anders te gaan denken en dus meer begrip en verdraagzaamheid te
tonen voor je medemens kun je helpen echte vrede dichter bij te brengen.
Op de foto een kerstgroepje. Een nogal bijzonder
groepje! Veel schapen op weg naar het kerstkind
en daar loopt een zwart schaap tussen!
Iedereen is eigenlijk wel eens een zwart
schaap als hij of zij een moment van
onverdraagzaamheid heeft. Maar ook als “zwart
schaap” ben je welkom bij het kerstkind om iets
mee te nemen van zijn woorden. Probeer, net
als hij, eens een beetje anders te gaan denken en
handelen.
Met kerst praten we over vrede op aarde en dat
is een groot begrip, te groot voor ons. In onze
eigen wijk en onze eigen familie kunnen we wel
wat doen en zo iets uit stralen van de manier
waarop we met elkaar zouden moeten omgaan.
We wensen u een vredig Kerstfeest en natuurlijk bent u zeker rond de
kerstdagen van harte welkom in de kerken van Delft: even een uurtje
bezig zijn met nadenken over vrede.

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

Peter Gerrets

Jozef en Maria, doodgewone mensen. Vanwege een grote volkstelling
heeft keizer Augustus bevolen dat ieder in het aan hem onderworpen
Israël zich moet laten inschrijven in de streek waar je oorspronkelijk
vandaan komt.
Voor deze timmerman uit Nazareth (Galilea) met zijn zwangere meisje
zit er niets anders op dan een reis naar Bethlehem (Judea). De stad waar
de vroegere koning David vandaan kwam. Jozef en Maria, van oorsprong
gelinkt met het koninklijk huis.
Als zij dáár aankomen blijkt niemand onderdak te bieden.

“Vergeet de gastvrijheid voor
vreemdelingen niet, want
daardoor hebben sommigen
ongemerkt engelen te gast
gehad”

Een jong koppel, een timmerman uit Galilea en een jonge zwangere vrouw.
In Bethlehem was er voor hen geen plek in de herberg. Alleen buiten onder
een afdak, er stond een voerbak. Dáár moest Maria bevallen van Jezus.
Dáár! In Bethlehem is het ook vol = vol.
Gods Zoon ligt in een voerbak.
De lang beloofde Redder.
De prins uit het huis van David.
Die recht heeft op de troon.
Als koning Herodes hoort van
de Oosterse wijzen dat zij een
koninklijke ster hebben zien
opgaan en de bijbelgeleerden op het
paleis worden ontboden, zeggen
ze ‘de Messias wordt geboren in
Bethlehem’.
De wrede Herodes doodsbang
voor een kind. Om zijn troon te
verliezen. Hij stamt af van Esau en
niet van David.
Nadat de wijzen het kind bezocht
hebben en aanbeden, vluchten
Jozef, Maria en Jezus naar Egypte
en ontkomen aan de door Herodes
georganiseerde moord van alle
jongetjes van 0-2 jaar.
Wat hebben jullie eigenlijk met het
Kerst (Christus) feest? Is dit het
zoete, zalige, suikerzoete feest?

Over het feest zoals wij dit
anno 2018 vieren, zijn bussen
poedersuiker uitgestort.
Ineens is alles warm, licht, zoet en
gezellig.
Er was geen feest toen Jezus
geboren werd.
Zij die geloofden dat Jezus van God
kwam, waren herders en wijzen.
Alleen deze kan ons verzoenen met
God, alleen deze redt ons van onze
zonden en misdaden ten opzichte
van God.
Niet als baby. Later als volwassen
man. Als hij, ‘de onschuldige’, als
een godslasteraar tot de kruisdood
wordt veroordeeld.
Vals beschuldigd, vals veroordeeld,
kapot geslagen, gekruisigd, een tot
op het bot vernederde, hangt in de
brandende zon en geeft de geest als
hij uitgeroepen heeft: “Volbracht”
(dat betekent: ‘Voldaan’, ‘Betaald’).

Hebreeën 13:2 Naardense Bijbel 2014

Zolang Jezus baby is, vinden we
het schattig. Maar als hij opgroeit
hebben we geen boodschap aan
hem. Want dan spreekt hij ons aan
op al hetgeen waarin we leven alsof
er geen God is.
Waar is God nog welkom? Waar
is Jezus welkom? Waar is de
reddende Liefde welkom?
De signalen die wij uitzenden zijn:
U bent niet welkom! Vol = vol! Er is
geen plaats. En zelfs: Kruisig Hem!
Vergeet nooit: er is geen
liefde buiten Jezus. Geen
schuldvergeving buiten Jezus.
Geen persoonlijke relatie met God
buiten Jezus.
Daarom schrijft de auteur van die
brief aan de Hebreeën:
“Vergeet de gastvrijheid voor
vreemdelingen niet, want
ongemerkt herberg je engelen”.
En nee, dit feest wat wij ervan
maken, gaat niet over asielzoekers,
het vreemdelingenprobleem.

Niet over: lief zijn voor elkaar.
Open dit jaar uw, jouw, jullie hart
voor God, voor Jezus. En niet
alleen voor baby Jezus, maar voor
de Gekruisigde én Opgestane Heer.
Geef hem al uw zonden, en ontvang
genade van vergeving, verlossing
en verzoening. En vertel anderen
van en laat vreemdelingen delen in
uw, jouw blijdschap.
Want al het uiterlijke van Kerst
verdwijnt in januari.
Maar waar Jezus welkom geheten
is in ons leven, blijft hij voorgoed.

Ik wens u geen nepfeesten,
maar hartsvernieuwing en
daardoor een ander 2019
dan alle voorbije jaren.

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. U hoeft niet kerkgebonden te zijn; we bieden hulp 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 bril of andere onverwachte noodzakelijke kosten als daar
echt geen geld voor is.
Met de winter voor de deur kan iemand soms al geholpen zijn met een
nieuwe warme winterjas. Als er door omstandigheden even geen leefgeld
is of er is wel hulp bij het opknappen van een woning maar geen geld voor
verf, dan kan de pci uitkomst bieden.
Vaak hebben mensen al met een aantal hulpverleners of instanties te
maken. Wij mengen ons daar niet in maar kijken alleen of we iets kunnen
betekenen bij acute financiële nood.

Als dat nodig is gaat de financiële hulp vanzelfsprekend gepaard met
immateriële hulp zoals een luisterend oor, oprechte aandacht, verkenning
van andere mogelijkheden en zo nodig verwijzing naar andere instanties
en begeleiding daarbij.
Als een vraag bij ons binnenkomt gaan we zo snel mogelijk het gesprek
aan met betrokkene. Dat is meestal binnen enkele dagen. Het gesprek is
bedoeld om meer inzicht te krijgen in de in- en uitkomsten. Binnen enkele
dagen hoort de betrokkenen dan of en zo ja, wat we kunnen betekenen
voor hem/haar.
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

Yvette van Zon

Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure
Sinds 2002 uw schoonheidssalon in de Wippolder
Crommelinplein 3-5, Delft
Tel: 015-2850230

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

Tel. 015-2568251
www.prinsmauritsschool.nl
directie@prinsmauritsschool.nl
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 aan Pilatus doen. Ook wordt er een cursus
zelfverdediging gegeven. Vanaf € 14,95 per maand.

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

Nassaulaan 6,
2628 GH Delft
015-256 87 75

STUDIELAB015
www.studielab015.nl
+31 (6) 2014 3162
info@studielab015.nl

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

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig 2019
Contact Nel Pelle - Plugge

Wij bieden u ook in 2019 diverse mogelijkheden:
Gezichtsbehandelingen
Medische pedicurebehandelingen
Permanente make-up
Cosmetisch arts
Huidbehandelingen met laser
Spray tan

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

؍
؍
؍
؍
؍
؍

Nassaulaan 54-56
2628 GE Delft

Fysiotherapie Delft-Oost

En u kunt nog veel meer ontdekken op onze website
Omdat u ook uniek bent gebruik ik diverse producten van verschillende
merken om het juiste product te kiezen dat het beste bij u past. Laat u
adviseren.
Ik hoop u binnenkort in mijn salon te mogen leren kennen.

015-380 76 50
Spiekmanstraat 48 delft
WWW.YVETTEVANZON.COM

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

Tafeltennisvereniging DVC

Willem de Zwijgerstraat 1-3, Delft

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

Elke week even
lekker ontspannen en
je geest leeg maken van de dagelijkse dingen ?
Ga (weer) tafeltennis spelen!

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

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

je bent van harte welkom !
Kijk voor nadere informatie op
www.ttvdvc.nl
of bel naar 06 53 69 34 92.

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

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

Wij zien u graag komen.

De jubilarissen (40, 35, 30 en 25 jaar lid
van de vereniging) en de penningmeester
die zijn functie heeft overgedragen
Tafeltennisvereniging DVC
al 65 jaar sport en speelplezier

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

Yvette van Zon

sinds 1885

Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Ook voor:

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍
؍؍

015 - 380 76 50

Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

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

ver

s & d ic h t b ij

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

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

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

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

