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Is het nu echt zo dat we in een 
onrustige tijd leven? Als je je gedachte 
niet verzet lijkt het daar wel op. 

Het meest opvallend zijn wel de 
discussies en protesten. De boeren 
zijn flink van leer getrokken en 
hetzelfde geldt voor de onderwijzers 
cq. leerkrachten. Ze hebben er veel 
voor over om hun doelen te bereiken. 
Grote stakingen trokken de aandacht. 
Gelukkig verliep dat allemaal naar 
behoren. Ons gevoel is wel dat er 
sympathie aanwezig is bij de bevolking.

De problemen zijn niet gering. Iedereen 
weet inmiddels wat CO2 en stikstof 
is. We produceren er veel te veel van. 
Door de gewone burger moet dit maar 
aangenomen worden, het gaat boven 
je pet. 

De nieuwe St. Sebastiaansbrug 
is op zijn plek gekomen

De vraag is wel of de voorgestelde 
maatregelen wel afdoende zijn. 
Een autoloze zondag doet ons wel 
terugdenken aan 1974. Het voelt wel 
romantisch aan als je terugdenkt 
aan het straatbeeld. Dit gaat echter 
momenteel niet door maar wel moet 
de snelheid aangepast worden naar 
100km/u. Wij zijn benieuwd hoe dit af 
gaat lopen.

Er is ook positief nieuws te melden. 
De Sebastiaansbrug is inmiddels 
aangekomen en geplaatst. Nu nog 
wachten tot de aansluiting en de 
techniek klaar is. Meestal duurt dat erg 
lang. 
Zo valt het Poortlandplein op, de 
aansluitingen en klaarmaken van de 
regelingen vereisen meer tijd dan de 
werkelijke aanleg. Is dat normaal of is 
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NOODOPROEP
Vrijwilliger gezocht!

Bent u degene die wij zoeken? Kijk snel op pagina 3.

Tekst: Johan van den Berg.
Foto’s: Erik Jansen

www.erikjansenfotografie.nl

De nieuw geplaatste St. 
Sebastiaansbrug krijgt een andere 
indeling, namelijk twee maal één 
rijstrook voor het gemotoriseerde 
verkeer en aan beide zijden komen 
vrij liggende voet- en fietspaden. 
Het openbaar vervoer, tram en 
bus, krijgt twee rijstroken. De brug 
wordt voorzien van geluidsarm 
asfalt.

Volgens de gesprekken bij de 
bouw zal alles in maart of april 
2020 voltooid zijn en dan kan er 
een lintje doorgeknipt worden, 
waarmee een nieuw tijdperk met 
een prijskaartje van € 25 miljoen 
van start kan gaan.

hier weer sprake van slechte planning? 
U mag er naar raden.

De Delftse politiek trekt ook zijn 
aandacht. Gelukkig zijn er enkele 
waakhonden die op de centjes letten. 
Dat is een goede eigenschap, niet terug 
naar de ellende die Delft op de rand van 
de afgrond bracht. De bouw van een 
nieuwe school (of scholen ) in Tanthof. 
Nu er nog uit zien te komen op welke 
plek dit gaat gebeuren. Sterkte en 
wijsheid voor de betrokkenen.

In deze krant vindt u een verslag over 
een bezoek aan het “groene TNO 
gebouw”. Een bewijs hoe zinvol het is 
lege kantoorgebouwen te benutten 
voor bewoning. Laten we zo doorgaan 
in Delft. Er is nog volop behoefte aan 
betaalbare woningen.
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vol vertrouwen naar de toekomst

De redactie van de wijkkrant kijkt vol vertrouwen naar de toekomst

Vanaf het moment dat de gemeente en Vestia de subsidiekraan dichtdraaiden 
ontstond de vraag: en hoe nu verder?. Gelukkig bleek het mogelijk met de steun 
van diverse bedrijven en particulieren om de zaak in ieder geval financieel rond 
te krijgen. Om continuïteit te waarborgen bleek uitbreiding/versterking van 
de redactie noodzakelijk. De redactieleden zijn immers de leeftijd van 70 jaar 
ruimschoots gepasseerd.

Wij zijn heel blij u te kunnen melden dat we daarin geslaagd zijn. Vanaf 1 januari 
2020 gaan we een samenwerking aan met de winkeliersvereniging Wippolder/
Vrijenban. Dat betekent dat de eerstvolgende uitgave van de Wippolderkrant er 
dikker zal uitzien. Er komt een editie Vrijenban bij. 
Let wel: uw wijkkrant Wippolder blijft zoals het was en is. Alleen nog meer 
informatie uit uw buurt. 

Wij kijken hier vol enthousiasme naar uit.
Redactie wijkkrant Wippolder

Deze simultaan is een 
uitstekende gelegenheid voor 
huisschakers en internetschakers 
om kennis te maken met het 
spelen in verenigingsverband.

Deelname is geheel gratis. Er zijn 
diverse prijzen aan verbonden 
bij deze activiteit zoals een 
raadprijs en een prijs bij bepaalde 
kenmerken van partijstellingen.

DCSV is een kleine gezellige 
vereniging met een actief 
ledenbestand. Dat blijkt vooral 
hier uit dat alle seniorleden 
deelnemen aan de interne 
competitie met een opkomst van 
90 procent per speelavond.

Delft herstelt 
zich financieel, 
zonder dat nieuwe 
bezuinigingen 
nodig zijn. De 
begroting is 
structureel in 
evenwicht. 
In 2020 gaan 
de woonlasten 
niet omhoog. De 
afvalstoffenheffing 
en de rioolheffing 
blijven gelijk. De 
onroerendzaakbelasting krijgt alleen 
een reguliere correctie voor inflatie. 

In de nieuwe begroting is 
voor € 22 miljoen aan nieuwe 
investeringsvoorstellen opgenomen, 
bestemd voor de vijf opgaven van het 
college uit het bestuursprogramma. 
Dit zijn: stevige basis, sterke wijken, 
maakindustrie, energietransitie en 
mobiliteitstransitie.

Grote opgaven en grote ambities
Naast grote opgaven staan de 
grote ambities van het college met 
de stad. Niet alle ambities uit het 
bestuursprogramma zijn in deze 
bestuursperiode haalbaar. Het college 
maakt daarom heldere keuzes. 
De investeringsruimte binnen de 
begroting wordt gepast gebruikt om 
nieuw beleid mogelijk te maken en om 
nieuwe initiatieven te stimuleren. 

Daarbij blijft er financieel ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen. De opgaven 
uit het bestuursprogramma zijn 
vertaald in een investeringspakket 
van circa € 45 miljoen, waarvan € 22 
miljoen in deze begroting staat. 
Het college trekt ook meer geld uit 
voor bestaande activiteiten. Dit is voor 
2020 € 3,1 miljoen, voor 2021 € 2,6 
miljoen en voor 2022 € 0,5 miljoen. 
Daarnaast structureel jaarlijks € 1,35 
miljoen.

Aan de slag
Het accent ligt op een stevige 
basis. Delftenaren kunnen rekenen 
op voorzieningen die ze nodig 
hebben, een buitenruimte die op 
orde is en een goede gemeentelijke 
dienstverlening. Dat betekent extra 
investering in wegen, bruggen, 
riolen, in schoolgebouwen en sport-
voorzieningen.

Delft is een sterke stad met sterke 
wijken. Bestaande wijken worden 
versterkt, bijvoorbeeld de Kuyperwijk, 
waar een corporatie toekomst-

bestendige woningen realiseert. De 
gemeente stimuleert de bouw van 
nieuwe woningen, zoals op De Staal 
en in de Reinier de Graafbuurt. In 
het sociaal domein zet de ingezette 
transitie door.

Er zijn kansen voor meer 
werkgelegenheid in de (innovatieve) 
maakindustrie. Nieuwe 
verbindingen tussen onderwijs- en 
kennisinstellingen en bedrijfsleven 
stimuleren dit. Op Schieoevers komt 
ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, in 
combinatie met wonen en recreëren.

De mobiliteitstransitie is gericht 
op een goed bereikbaar Delft, ook 
in de toekomst. Gewerkt wordt aan 
de ontwikkeling van station Delft 
Campus. De vernieuwing van de Sint 
Sebastiaansbrug ligt op schema. De 
toekomstige Gelatinebrug versterkt de 
fietsinfrastructuur.

De energietransitie zet door. Het 
college ondersteunt initiatieven in 
buurten en wijken om aardgasvrij te 
worden. Een warmtenet in Voorhof en 
Buitenhof is dichterbij gekomen: met 
woningcorporaties is overeengekomen 
om huurwoningen te gaan voorzien 
van duurzame warmte. En er komt 
een energieloket voor advies over 
maatregelen die Delftenaren nu al 
kunnen nemen.

Samenleven
Het is belangrijk dat mensen 
vanuit verschillende achtergronden 
elkaar ontmoeten in de stad en hier 
vreedzaam samenleven, met respect 
voor en bescherming van ieders 
vrijheid. Veel Delftenaren zetten 
zich dagelijks in voor de stad en voor 
elkaar. Het college stimuleert daar 
waar mogelijk gemeenschapszin en 
onderlinge betrokkenheid.

Meer informatie op 
www.delft.nl/begroting

Begroting 2020
scherpe keuzes voor nu en de toekomst

In de begroting voor 2020 maakt het college van burgemeester en wethouders scherpe 
keuzes voor nu en de toekomst. Het gaat om keuzes die in het belang zijn van alle 
Delftenaren. Het college heeft de begroting vrijdag 20 september aangeboden aan de 
raad ter besluitvorming.

In de bondscompetitie speelt 
DCSV mee met één team in de 
tweede klasse van de Haagse 
Schaakbond. 

DCSV speelt in principe om de 
twee weken op de vrijdagavond 
in Studielab015, Willem de 
Zwijgerstraat 1-3 te Delft, vlakbij 
de Julianalaan (Wippolder). 
De eerstvolgende speelavonden 
zijn op 31 januari, 14 februari en 
daarna op 28 februari 2020. 
Voor de overige speelavonden zie 
de website www.dcsv.info.

Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.dcsv.info of bij 
de voorzitter Rens ter Veen, tel 
(015)2610137.

Schaaksimultaan voor 
niet-clubschakers
De Delftse Christelijke Schaak Vereniging (DCSV) organiseert 
op vrijdag 17 januari a.s. een schaaksimultaan midden in het 
winterseizoen voor de niet-clubschakers, aangevuld met de leden van 
DCSV. Clubkampioen Rens ter Veen speelt dan vanaf 20.00 uur tegen 
zoveel mogelijk tegenstanders.
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De Wijkkrant Wippolder zoekt

BEZORGER(S)
Wij zijn op zoek naar vrijwilliger(s) die 

elk kwartaal de wijkkranten willen bezorgen
voor de Prof. Evertslaan

De kranten worden bij u thuis afgeleverd 
zodat u vanaf uw huis kunt bezorgen.

Wilt u ons helpen en het wijkkrant-team ondersteunen? 
bel: 06-53 693 492 of mail: wijkkrantwippolder@gmail.com 
(vermeld in uw mail svp uw naam en telefoonnummer, dan nemen wij contact op)

Alvast dank, namens de redactie

Bankstand op 01-09-2019 € 3.521,23 +/+
Betaling krant september € 1.482,40 -/-
Bezorging krant september € 50,00 -/-
Kosten ING bank 3e kwartaal € 36,31 -/-
Stortingen lezers en sponsoren € 195,00 +/+
  --------------------
Bankstand op 01-12-2019 € 2.147,52 +/+
Toezeggingen door sponsoren € 0.00 +/+
  --------------------
Positief saldo op 01-12-2019 € 2.147,52 +/+
Nodig voor krant december en kosten 2019 € 1.568,90 -/-
  --------------------
Positief startsaldo voor 2020 € 578,62 +/+
  =============

Update begroting 2019

Ook dit jaar blijkt dat door de bijdragen van de sponsoren
en de lezers er voor 2020 een positief startsaldo is van € 578,62. 

Onze dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt !

Wij hebben vertrouwen in 
onze lezers en sponsoren om ons, 

net als in voorgaande jaren, 
ook in 2020 te zullen steunen 

en de wijkkrant in stand te houden.

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

De Wijkkrant Wippolder zou niet elk kwartaal weer 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 vijfde jaar 

de Wijkkrant te laten drukken en te verzorgen. 

Wij zijn alle vrijwilligers en professionals die kopij aanleveren, zeer erkentelijk. 
Ook danken we de medewerkers op onze uitdeelplaatsen, 

vanwaar men de krant mee kan nemen 

Ook bedanken wij onderstaande bezorgers (in willekeurige volgorde) 
die door weer en wind voor u met de kranten op stap gaan 

en bij u door de brievenbus stoppen. 

Fam. J.C. v.d. Meer
Dhr. L. v.d. Lee
Mevr. S. de Koning
Mevr. C. Wijffels
Dhr. Th. Mulder
Dhr. P. Nan
Mevr. L. v.d. Pas
Dhr. F. Luk
Mevr. Gerritse
Fam. Westmaas

Dhr. Van Geest
Buurthuis Petra en Ingrid
Mevr. D. de Groen
Dhr. H. Tettero
Dhr. A. van Dijk
Dhr. W. Kunz 
Dhr. J. Postel 
Dhr. E. Jansen
Fam. C.J. v.d. Valk
Dhr. M. van Leeuwen 

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

Voor 2020 wensen wij u en de uwen een goed en vooral gezond jaar.
Mogen wij ook dan weer op u rekenen?

Johan van den Berg

Mevr. I. Kloosterman
Dhr. G. Meijer
Dhr. C. Roverts
Fam. J en K. Graafland
Fam v.d. Berg
Mevr. v.d. Meer
Mevr. Verhaaren
Mevr. M. Nijs
Fam. P. Tetteroo
Dhr. G. Smit

Dank aan onze vrijwilligers !

Lunchcafé in de Wippolder
Sinds 2014 organiseert de protestantse Wijkgemeente Immanuël 
eens per 2 maanden een lunchcafé in het gebouw waarbij iedereen 
welkom is. Het doel van het lunchcafé is het leggen van sociale 
contacten tussen de wijkbewoners en de gemeenteleden en het 

daarbij zorgen voor een gezellig dagdeel met gastvrijheid voor een groep mensen 
voor wie de zondag anders wel eens een lange en soms saaie dag is. 

Deelname is gratis. 

Het lunchcafé wordt om 12.00 uur geopend en de lunch begint met soep en 
stokbrood. Daarna een warm hapje/hartige taart/salade en belegde broodjes en 
tenslotte het toetjesbuffet.

De laatste jaren zorgen we er altijd voor dat er tijdens of tussen de gangen van 
het lunchcafé door een thema/activiteit is. Dat kan van alles zijn, als het maar 
interessant en leuk is voor de bezoekers. Zo is er iemand op bezoek geweest die 
foto's liet zien hoe het vroeger in de wijk was, met toelichting. Ook zijn er korte 
presentaties geweest over wat Humanitas kan doen voor de bewoners in de wijk of 
hoe de fysiotherapeut, die in hetzelfde gebouw is gevestigd, kan helpen.

U kunt gewoon binnenlopen voor een praatje en genieten van het lunchbuffet. 
Kent u mensen die dit ook leuk zouden vinden? Vooral uitnodigen en meenemen. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Iedereen is van harte welkom!

De data voor het lunchcafé in 2020 zijn: 
19 april, 14 juni, 16 augustus, 4 oktober en 13 december (in kerstsfeer) 2020.

Voor vragen over het lunchcafé:
Attie Aarssen (tel: 06-44828500, e-mail: attieaarssen@gmail.com)
Wilma Croon (tel: 06-49726275, e-mail: wilmacroon@casema.nl)
Jan Willem Rijke (tel. 015-3642114, e-mail: rijke.jw@gmail.com).

Soortgelijke activiteiten in de buurt
Er zijn ook nog andere activiteiten voor ouderen in de Wippolder:
- In de Wipmolen: Ouderensoos door Wijkgemeente Immanuël
 iedere dinsdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur. Iedereen is welkom. 
 Informatie: Nel Smoor 015-2563143
- In “Het Keetje” naast de Schakel Ouderensoos met bingo door Humanitas
 * iedere maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en 
 * iedere woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. 
 Informatie: Wil Koster 06-19290039.
- In “Het Keetje” naast de Schakel iedere vrijdag van 19.30 tot 22.00 uur een 

gezellige kaartavond door Humanitas. Informatie: Wil Koster 06-19290039.

NOODOPROEP
Vrijwilliger gezocht!

Bent u degene die wij zoeken?

Nogmaals de vraag:

(Schoemakerstraat)

In de wijkkrant van september jl. 
staan op pagina 7 deze vier foto’s 
met dezelfde vraag. 

De wijkkrant komt bij vele 
medewerkers van de gemeente Delft. 
Wie van u kan hier een duidelijke 
uitleg over geven?

Tekst: Johan van den Berg

Kan dit niet anders?
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Fysiotherapie
Delft-Oost

Fysiotherapie Delft Oost 
Nassaulaan 177, 2628 GG Delft
015-2620852
info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Meer bewegen 
voor ouderenZO! vieren wij Sinterklaas

Spreekwoord

Bron: Ed van Eeden

Iedereen moet, en wil meestal ook, langer zelfstandig thuis wonen. Dat is 
niet altijd makkelijk, want wetenschappelijk is bewezen dat als mensen ouder 
worden, de botten brozer worden, de spiermassa afneemt en een mens minder 
goed met chaos om kan gaan. Bij jongere mensen uit zich dit al in het zachter 
zetten van de autoradio, terwijl ze de weg aan het zoeken zijn. Bij oudere 
mensen zie je bijvoorbeeld dat ze geen boodschappen meer tijdens de spits 
willen doen.

Oudere mensen maken meer aangrijpende gebeurtenissen mee (Life-events) 
zoals een verhuizing of het verlies van een partner. Vaak heeft dit ingrijpende 
gevolgen, zowel conditioneel als emotioneel. Belangrijk is dat mensen zo 
getraind worden (m.b.v. fysiotherapie of sport) dat zij ondanks terugval toch 
in staat blijven om voor zichzelf te zorgen en dus langer thuis kunnen blijven 
wonen.

Tevens is wetenschappelijk aangetoond dat de combinatie van eiwitrijk voedsel 
eten (vlees, vis, kip, bonen, champignons) en spierkrachttraining, de beste 
combinatie is om weer meer spierweefsel te krijgen en daarmee meer kracht te 
kunnen zetten.

Bij ons is het mogelijk om oefentherapie te krijgen waardoor o.a. de spierkracht 
en balans getraind worden. Oefeningen kunnen thuis gedaan worden (liefst 
dagelijks) en staan op papier in een boekje. 

Wij kunnen ook met mensen buiten trainen indien nodig, of kunnen aan huis 
komen om daar te kunnen oefenen om beter te kunnen blijven functioneren. 
Voor dat laatste heeft u wel een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Heeft u vragen neem graag contact met ons op:

Wie boter op zijn hoofd heeft, 
moet niet in de zon gaan staan

Onze overige specialisaties zijn: manuele therapie, haptonomie, looptraining bij 
vaatproblematiek, lage rug- en bekkenklachten, bekkenpijn tijdens en na zwangerschap, 
schouder- en knieklachten, medical taping en Mc Connell taping bij knieklachten.

Boter smelt al bij geringe warmte, en vast en zeker in de zon. 
Omdat boter bij smelting een kleverige smurrie wordt, valt de gedachte 
achter dit gezegde te achterhalen: wie ‘boter op zijn hoofd heeft’, ofwel 

zelf schuldig is, doet er goed aan ‘de zon’, de 
algemene aandacht, niet door verwijten en 

beschuldigingen op zich te vestigen. Hij 
besmeurt daarmee enkel en alleen 

zichzelf.

Sinterklaas is weer in het land! 
De kinderen van ZO aan de Julianalaan kijken elke dag vol verwachting of hun 
schoentjes al gevuld zijn.
ZO aan de Julianalaan zorgt elk jaar voor leuke activiteiten rondom dit mooie en 
gezellige kinderfeest.

Wist u bijvoorbeeld dat wij ook tijdens deze feestdagen de kinderen voorzien 
van gezond snoepgoed. Bij ZO hebben wij namelijk een gezond (biologisch en 
verantwoord) voedingsbeleid. Niet alleen krijgen de kinderen elke dag een 
gezonde en verantwoorde warme lunch aangeboden maar ook tijdens jaarlijkse 
festiviteiten zoals hèt Sinterklaasfeest!

Wilt u meer weten over de jaarlijkse activiteiten van ZO aan de Julianalaan of  
wilt u een kijkje komen nemen tijdens de gezelligste tijd van het jaar?
Neem vrijblijvend contact op met: Locatiemanager Suzanne Rijswijk
E: Julianalaan@zokinderopvang.nl - T: 015- 214 66 36

WAAR kan er dan geschaatst worden? 
De overdekte schaatsbaan is gevestigd 
in de TU Campus; men noemt het 
“terrein X” en dit terein is te vinden bij 
het TU sportcomplex aan de Mekelweg.

De schaatsbaan is geopend dagelijks 
van 09.00 tot 21.00 uur. 
Uiteraard zijn er mogelijkheden voor 
het huren van schaatsen en de horeca 
is ook aanwezig.

Dit is nu voor de derde maal dat de 
schaatsbaan hier in de Wippolder 
is. Voorheen was deze op de 
Beestenmarkt; vervolgens verhuisde 
deze baan naar de Schoemakerplantage 
en daarna naar Lijm en Cultuur aan 
de Rotterdamseweg. En nu bevindt de 
schaatsbaan zich dus in de TU Campus.

Veel schaatsplezier gewenst, zonder 
botbreuken als het even kan.

Zin om te schaatsen?
Haal uw schaatsen maar uit het vet! 

Vanaf 6 december is het weer mogelijk om dagelijks te gaan schaatsen; tot 5 
januari is de schaatsbaan “Winters Delft” geopend.

Tekst: Johan van den Berg - Foto: www.Schaatsbaan.nl
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Alcohol
“Als ik een glas wijn drink, word ik een ander mens, en die ander heeft altijd geweldige 
dorst” (Simon Carmiggelt)

In de decembermaand kan het geen kwaad een onderwerp te pakken dat juist dan 
speelt. Alcohol wordt meer gedronken tijdens kerstdiners in goed gezelschap, maar 
ook alleen tijdens de voor sommige mensen moeilijke en juist eenzame feestdagen. 
Tijdens de jaarwisseling drink je misschien een traditioneel glas champagne, maar 
er is tegelijk ook agressie op straat tegen hulpverleners waarbij alcohol een grote rol 
speelt. De leuke en minder leuke kanten van het drinken van alcohol. Alcohol doet 
wat met je lijf en je gedrag. Zelfs al na één glas. 
Hier volgt een serieus droog verhaal over het drinken van alcohol. 

Wat is alcohol
Pure alcohol (ethanol of C2H5OH) is een vluchtige, heldere, kleurloze vloeistof 
zonder eigen geur of smaak. Alcohol lost goed op in water en kan allerlei geur en 
smaakstoffen goed vasthouden. Door gisting van gerst of druiven kan genoeg alcohol 
ontstaan om bier of wijn te maken. Door verhitting (distillatie) kan een sterke drank 
zoals whisky of cognac gemaakt worden. In bier zit ongeveer 4 tot 10% alcohol, in 
wijn 12 tot 15% en in gedistilleerd, zoals jenever 35% of meer.

Wat doet alcohol
Alcohol wordt snel door het lichaam opgenomen en bereikt vervolgens de hersenen. 
Het effect is na ongeveer 10 minuten al merkbaar. Maar na een maaltijd kan het 
ook iets langer duren voordat de alcohol opgenomen is. Dat effect bestaat in eerste 
instantie vaak uit een ontspannen en prettig gevoel. Door meer te drinken raakt 
het zenuwstelsel verdoofd waardoor de reactiesnelheid afneemt en zintuigen niet 
goed meer werken. Hartslag en ademhaling versnellen en de bloedvaten in de huid 
verwijden zich waardoor een rood gezicht ontstaat. Er kan emotioneel, roekeloos 
of agressief gedrag ontstaan. Door nog meer te drinken kunnen symptomen van 
alcoholvergiftiging ontstaan zoals braken en bewustzijnsverlies. Bij jongeren kan 
alcoholvergiftiging al bij een promillage van 1.7‰ ontstaan. Bij volwassen ervaren 
drinkers kan dit vanaf 4‰ optreden. Bij 5 promille raakt een volwassene in coma.

Op lange termijn kan veel drinken leiden tot verschillende ziektes en schade aan 
allerlei organen. Kort samengevat:

Regelmatig (teveel) alcoholgebruik kan naast de eerder genoemde lichamelijke 
klachten ook veel psychische klachten geven. Denk daarbij aan angst, 
neerslachtigheid, moeheid, onrust of geheugenklachten. Daarnaast neemt de kans 
op sociale problemen thuis of op het werk toe. 

Risico’s alcohol en drugs en medicijnen
Aan de combinatie van alcohol en drugs en bepaalde medicijnen zitten risico’s. Al 
die stoffen moeten door het lichaam tegelijk worden afgebroken. Het effect kan 
versterkt worden of langer aanhouden. Ook de invloed op rijvaardigheid neemt toe. 
Combineer daarom alcohol niet met drugs. Veel medicijnen gaan ook slecht samen 
met alcohol. De apotheek plakt een etikettekst of een gele waarschuwingssticker op 
het medicijndoosje als u met uw medicijn moet oppassen met alcohol. Overleg met 
uw apotheker bij twijfel.

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

Huisartsenpraktijk MM van Miert & GJ Damen
Nassaulaan 23, 2628 GA Delft
015 2568767

Alcohol in het verkeer
De politie meldt op haar website dat er per jaar 30.000 bestuurders betrapt worden op 
het gebruik van alcohol. Volgens schattingen vallen er jaarlijks 200 doden ten gevolge 
van een aanrijding, waarbij drankgebruik in het spel was. Enkele duizenden mensen 
raken gewond.

De boetes (ook voor scooters) zijn dus hoog:

Hoeveel is te veel alcohol?
De Gezondheidsraad stelt in haar richtlijn dat mensen geen alcohol moeten drinken, 
maar als ze dit toch doen, dit moeten beperken tot één consumptie. Er is wat discussie 
over een mogelijke afname van de kans op bepaalde ziektes zoals hart- en vaatziekten 
bij matige consumptie. Maar meer drinken dan een glas per dag leidt niet tot meer 
gezondheidswinst en is in ieder geval ongunstig.

Bij een ernstig drankprobleem heeft u in ieder geval 2 van de volgende verschijnselen:
• U drinkt vaak meer of langer dan u van plan was.
• U wilt of probeert al enige tijd te minderen.
• U probeert het drankgebruik voor anderen te verbergen.
• U begint ‘s ochtends al met drinken.
• U zit elke dag te bedenken hoe u aan alcohol kunt komen.
• U besteedt veel tijd aan het drinken van alcohol.
• U bent elke dag ook bezig om te herstellen van de drank.
• U verlangt vaak naar alcohol.
• U drinkt regelmatig waardoor u uw verplichtingen thuis (zoals voor uw kinderen 

zorgen) of op uw werk niet kunt nakomen.
• U blijft drinken hoewel dit problemen geeft met anderen of de problemen 

verergert.
• Door de alcohol doet u minder aan belangrijke activiteiten op uw werk of privé.
• Door uw alcoholgebruik brengt u regelmatig anderen of uzelf in gevaar.
• U blijft drinken ook al heeft u lichamelijke of psychische klachten door de alcohol.
• U heeft steeds meer alcohol nodig om u goed te voelen.
• Als u minder drinkt, gaat u trillen en zweten, slaapt u slecht en bent u prikkelbaar. 

We noemen dat ontwenningsverschijnselen.

Wanneer contact opnemen met uw huisarts?
Maak een afspraak bij uw huisarts als u het idee heeft dat u misschien te veel drinkt. 
Samen kunt u nagaan of dat zo is. En zo ja, hoe ernstig uw alcoholprobleem is. De 
huisarts kan met u meedenken en adviseren wat in uw situatie de beste aanpak is. 
Als u dat wilt dan kan u daarbij hulp krijgen van een gespecialiseerde instantie zoals 
bijvoorbeeld Brijder in Delft.

Voor meer informatie zie: NHG-standaard problematisch alcoholgebruik, 
thuisarts.nl, alcohol.nl, jellinek.nl, trimbos.nl, infopolitie.nl, brijder.nl.

Alcoholinfo.nl

Promillage = Ug/l
Tarief 

Gewone 
bestuurder

Tarief 
Beginnend 
bestuurder

0,22 - 0,53‰ 95 - 235 Ug/l n.v.t. € 360,-

0,54 - 0,80‰ 235 - 350 Ug/l € 360,- € 360,-

0,81 - 1,00‰ 355 - 435 Ug/l € 500,- rechter beslist

1,01 - 1,15‰ 440 - 500 Ug/l € 600,- rechter beslist

1,16 - 1,30‰ 505 - 570 Ug/l € 750,- rechter beslist

2. Tabel Brom- en snorfietsen

0,22 - 0,53‰ 95 - 235 Ug/l n.v.t. € 180,-

0,54 - 0,80‰ 235 - 350 Ug/l € 180,- € 180,-

0,81 - 1,00‰ 355 - 435 Ug/l € 280,- rechter beslist

1,01 - 1,30‰ 440 - 570 Ug/l € 390,- rechter beslist

thuisarts.nl
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(Ver-)Bouwberichten

A

F

H
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O

P Q

R
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I

B C

G

Jan de Oudenweg / Pauwmolen 
Foto A t/m C laten u zien: de vorderingen in drie maanden tijd met de realisatie van 
het wooncomplex van 285 woningen, gerealiseerd door NBU en in opdracht van 
Camelot onder de naam “Campus 015 Pauwmolen”. 

Poortlandplein / Mijnbouwstraat / Julianalaan / Nassaulaan
Op foto D t/m G ziet u de werkzaamheden bij het vernieuwde kruispunt welke nodig 
zijn om de verkeersstroom aan te kunnen zodra de St. Sebastiaansbrug op zijn plaats 
ligt en weer in bedrijf is. Nu ligt de Mijnbouwstraat nog open maar deze zal, bij 
gunstig weer, in deze winter ook gereed zijn. De verkeerslichten staan er weer en de 
vernieuwde kruising is al in gebruik, uitgezonderd de Mijnbouwstraat.

Prins Mauritsstraat / 
Simonstraat Cornelis Musiusschool
Foto H en I geven u een indruk van de werkzaamheden aan 
deze school. Het zal nog wel even duren eer de leerlingen 
weer in de klassen aanwezig zullen zijn.

J

L

K

M
St. Sebastiaansbrug
Foto J t/m M laten u de vorderingen zien aan de nieuw te bouwen St. 
Sebastiaansbrug. Elders in deze krant ziet u nog meer foto’s van dit grote project.

Professor Snijderstraat
Foto N laat u deels de vernieuwde gevel 
zien van het oude ketelhuis van de TU 
waar architectenbureau Vakwerk in 
gevestigd wordt. 

Foto O een kijkje binnen, waar nog 
hard gewerkt wordt om het geheel 
bedrijfsklaar te maken in februari/
maart 2020. 

Hooikade Hoek Zuideinde
Foto P laat zien dat de voltooiing is bereikt.Alle appartementen zijn in gebruik of gebruiksklaar 
gemaakt. Ook rondom het appartementencomplex is alles van de bouw opgeruimd, waardoor de 
“Zuidkolk” tot de vaste bebouwing aldaar behoort. 

Abtwoudseweg
Foto Q toont u de beginnende werkzaamheden voor de bouw van mogelijk een vijftal koophuizen, 
met vraagprijs vanaf € 370.00,00.

Mercuriusweg
Foto R laat u de vordering zien van 
de oplevering van 72 nieuwbouw-
appartementen. De bouwsteigers zijn 
verdwenen en de afbouw is in volle 
gang. Het zal niet lang meer duren eer 
de eerste bewoners hun appartement 
kunnen bewonen.

Engelsestraat hoek Westlandseweg “De Groene Haven”
Op foto S en T zijn de vorderingen te zien van de bouw, welke nu zover is dat de afbouw-fase is begonnen. Ook hier zal het niet 
meer lang duren eer de eerste bewoners hun appartement kunnen bewonen. 

Drukkerijstraat
De op foto U getoonde werkzaamheden in deze straat hebben tot doel het creëren van meer parkeervakken. Daarvoor is een 
stuk van het groen in het midden van de straat opgeofferd. 

T US
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Foto's en tekst: Johan van den Berg

De vorige opgave:

In de wijkkrant van september 2019 was een fraaie kast te zien waar de 
kleinere insecten hun onderdak kunnen vinden. 
Onze vraag was: “Waar deze kast is geplaatst?”

De getoonde kast voor de kleinere insecten is te vinden aan de 
Oudelaan. De Oudelaan is het verlengde van de Jan de Oudeweg, wat 
een fiets- en wandelpad is, welke uitkomt bij o.a. de IJsmeestertunnel 
richting de wijk Emerald.

Na loting werd de heer P. Voogt de winnaar. Proficiat met de door u 
gewonnen waardebon van
€ 15,00 van de COOP Nassaulaan.

Nieuwe opgave:

Deze keer ziet u weer een 
foto van een gevel, met aan 
de nok gekleurde vlakken in 
rood en wit.

Laat ons weten in welke 
straat dit is en bij hoeveel 
nokken deze verfraaiing is 
aangebracht.

Trek de wandelschoenen 
aan of pak de fiets; neem 
uw camera mee en laat ons zien waar deze panden staan met de 
aangegeven gekleurde vlakken.

Stuur uw oplossing uiterlijk 21 februari 2020 per mail naar ons 
mailadres wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer uw oplossing in 
de brievenbus van het redactieadres zoals vermeld in de colofon.

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

Wij wensen u succes met uw zoekactie.
Redactie

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

Parkeergarage TU wijk
Op foto ZZ ziet u dat deze parkeergarage, 
welke plaats biedt aan 825 auto’s, nagenoeg 
voltooid is. 

Nu maar hopen dat de autobezitter bereid 
is zijn of haar auto daar te parkeren. Als je 
aan de Jaffalaan werkt dan moet je nog een 
behoorlijke wandeling maken eer je achter 
je bureau kunt uitblazen. In de wijk zal men 
het mogelijk gaan merken dat deze niet 
meer zo vol staat met forenzen van de TU.

Schoemakerplantage
Op foto V t/m Y ziet u dat ook fase drie 
van deze nieuwbouw gereed is. 

Foto Z laat u zien: het overgebleven 
braakliggend gebied, waar de volgende 
fase van de bouw moet gaan plaatsvinden.

Aan de buitenkant is niets te zien. 
Het voormalige TNO gebouw aan de 
Schoemakerstraat ziet er nog hetzelfde 
uit. Maar binnen is dat anders. Het 
gebouw direct tegenover de TU campus is 
omgetoverd tot een studentenhuisvesting 
met 289 studio’s waar binnen- en 
buitenlandse studenten wonen.

Het oude TNO gebouw is van binnen volledig 
gestript en opnieuw smaakvol en efficiënt 
ingericht door Camelot Real Estate. Tot 
de gemeenschapsvoorzieningen van 
het gebouw behoren een wasserette, 
een lounge room, een bioscoop, een 
bibliotheek en een sport- en spelruimte. 
Vóór het gebouw is een zonneterras aan 
het water, met picknick mogelijkheid.

Alle studio’s van zijn volledig 
gemeubileerd met een toilet, douche 
en keuken (met kookplaat, koelkast en 
magenetron/oven) en inclusief internet 
aansluiting. 

TNO gebouw Schoemakerstraat is nu studentenhuisvesting Camelot campus 015

De huurprijs voor een studio van 20 vierkante 
meter is inclusief servicekosten (water, 
elektriciteit en verwarming) 720 euro.

Elke bewoner ondertekent een huurcontract 
waarin ook de huisregels staan. 

Complex beheerder Michel van Puffelen 
houdt kantoor op de begane grond en zorgt 
ervoor dat het voor iedereen leefbaar is en 
zich aan die regels houdt. 

Eén van de regels is bijvoorbeeld dat 
studenten niet mogen onderverhuren 
als ze zelf tijdelijk elders verblijven. 
Op overtreding van de huisregels staat 
een boete.

Het project in Delft is gerealiseerd door 
Camelot Real Estate in Eindhoven, dat 
ook soortgelijke projecten in Eindhoven, 
Arnhem, Enschede, Utrecht en 
Amsterdam heeft gedaan.

Tekst: Fred Koning
Foto's: Johan van den Berg

Z
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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
Prijs:  € 5,- (exclusief drank)
Chefkok:  Leo van der Lee en zijn team
E-mail:  lee@casema.nl

Om de week is er op donderdag in het 
Kookcafé ‘Schuif ’s aan”. Chef-kok Leo 
van der Lee en zijn team koken een 
heerlijk driegangen menu voor € 5 per 
persoon. Drankjes zijn niet inbegrepen. 
Iedereen is welkom vanaf 17 uur. De 
tafels staan dan al gezellig gedekt 
klaar en het ruikt heerlijk in het 
kookcafé. Onder het genot van 
een drankje kan er alvast gekletst 
worden met de andere gasten. Om 
18 uur is het eten klaar en wordt het 
uitgeserveerd.

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 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.

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.

Het Eetcafé 
Eén keer per twee weken op 
zondagavond van 17:00 – 20:00 uur
Prijs: € 7,50 per keer

Eens in de twee weken op zondagavond 
wordt het eetcafé verzorgd door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. De 
vrijwilligers koken voor de gasten een 
heerlijke maaltijd. Leuk, om nieuwe 
mensen te ontmoeten! 

Voor wie? Het eetcafé staat open 
voor iedereen die sociale contacten 
wil opdoen. Momenteel nemen 
mensen met een lichte beperking deel 
aan de activiteit. Wij hopen dat we 
meer in contact kunnen komen met 
buurtbewoners die ook behoefte hebben 
aan gezelligheid en een lekker hapje 
eten. Kom eens mee eten! 

Als u meer informatie wilt, neem 
contact op met het VTV.
Coördinator: Kristel van den Berg van 
Stichting VTV
Email: k.vandenBerg@vtvzhn.nl

OVERZICHT 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 9:00 tot 11:30 uur
Maandagmiddag 12:30 tot 15:00 uur
Lesgeld: € 11,- per les van 2,5 uur 
inclusief koffie/thee
Docent: Helene Verbakel
E-mail: lenverbakel@hotmail.com
Tel: 0640324484

Buurtonderneming
Onder de Schie

(De Buuf)
www.onderdeschie.nl

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

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.
Kosten: (36 lessen, sept t/m mei)€ 585,-
Voor informatie cursussen 
of workshop: Noëlle Lamers, 
professioneel pottenbakster.
Info: info@de-rode-scherf.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

Volg ons op facebook:

facebook.com/buufonderdeschie

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 (totaalbedrag 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

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 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.
8x per jaar van januari t/m mei en 
van september t/m december.
Kosten: € 40 voor een heel jaar
Elke bijeenkomst staat 1 boek centraal 
dat alle deelnemers gelezen hebben.
NB: de boekenclub is momenteel VOL!
Docent: Maria Wensveen 
E-mail: merwensveen@gmail.com 
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Zoals het toen was, zoals het nu is

Nadat de firma Jansen was gaan afbouwen met het 
bedrijf, heeft hier nog een firma in gezeten die bloemen 
en planten verkocht. Dit is nog te lezen op het witte 
bordje “Cash and Carry Bloemen en Planten”.

Nadat het terrein was vrijgemaakt van de bebouwing 
heeft het jaren ongemoeid gelegen, wachtend op een 
nieuwe bestemming.

Tekst en foto's: Johan van den Berg

Op de oudste foto (hieronder) ziet u nog een restant van de Pauwmolen van de firma Jansen. Deze foto 
geeft de situatie weer in de jaren 1950 / 1960.

Op de foto van november 2019 is te zien dat het terrein nu een bestemming heeft gekregen, namelijk 
de bouw van 285 sociale huurwoningen. Het geheel krijgt de naam “Campus 015 Pauwmolen”.

Nieuws van de
Prins Mauritsschool

Naast de dagelijkse lessen worden er veel leerzame en vooral 
ook leuke dingen georganiseerd op de Prins Mauritsschool. 
U kunt altijd een kijkje nemen op onze website: www.
prinsmauritsschool.nl, dan bent u op de hoogte van alle 
activiteiten in en om de school en kunt u ook een virtuele 
rondleiding door het schoolgebouw inzien.

Prins Mauritsschool, Nassaulaan 54, 2628 GJ Delft, Tel. 015-2568251
Email: jvreugdenhil@prinsmauritsschool.nl (ma 8.30-16.30u/wo&vr 8.30-14.30 u)
Het nieuwe schooljaar 2019-2020 is van start gegaan. Heeft u een kind dat binnenkort 
naar de basisschool gaat? Maak dan een afspraak voor een rondleiding en een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek (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.

Bewegingsonderwijs in de nieuwe gymzaal
Dit schooljaar maken we voor het eerst gebruik van de sporthal bij voetbalvereniging 
‘Wippolder’. Regelmatig zult u groepen kinderen zien lopen van de Nassaulaan naar 
de gymzaal. Op maandag 9 september jl. is de gymzaal officieel geopend met het 
doorknippen van een lint in aanwezigheid van wethouder Schrederhof. Gymjuf Lianne 
zorgde voor een ‘workout’ en alle leerlingen van de groepen drie tot en met acht hebben 
zo op een sportieve manier de gymzaal in gebruik genomen. 

Nieuwe aardrijkskundemethode
De kinderen vanaf groep vijf startten met een nieuwe methode voor aardrijkskunde 
‘Blink Wereld’. De thema’s van de lesmethode Blink Wereld voor groep vijf tot en met 
acht zijn interactief en gaan uit van onderzoekend leren. Elke les bevat een nieuwe 
uitdaging: een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Hoe komt een fossiel van 
een zeedier bovenop een berg? Wat zit er eigenlijk in een kroket? Hoe helpt een satelliet 
bij het maken van een plattegrond? Met deze thema’s gaan de kinderen stap voor stap 
de wereld zelf ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties en 
praktische doe-opdrachten. Zo wordt aardrijkskunde tastbaar, leerzaam en hopelijk ook 
heel leuk voor leerlingen. 

Start Kiva-school: samen maken we er een 
fijne school van!
De Prins Mauritsschool is een KIVA-school! ‘Kiva’ 
is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de 
naam van een succesvol Fins antipestprogramma.
KiVa is een preventief, schoolbreed programma 
gericht op het versterken van de sociale veiligheid 
en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa 
zet in op positieve groepsvorming en stimuleert 
de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden 
de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat 
op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk 
op de groep als geheel en dus niet op specifieke 
individuen. Het motto luidt dan ook: Samen maken 
we er een fijne school van! Vanaf september zijn we 

al actief bezig met dit lesprogramma. De leerkrachten hebben zich verdiept in KIVA op 
de eerste studiedag, de ouders zijn eind oktober op school uitgenodigd om er meer meer 
over te horen en met het hijsen van de vlag zijn we een echte Kiva-school geworden.

We cycle-actie
In november zijn de twee grote bakken met kleine elektronische apparaten opgehaald. 
Het leuke van deze We-cycle-actie is dat we er nog een beloning voor krijgen ook!
Als school vinden we het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van het scheiden van 
afval en op deze manier kunnen we daaraan een steentje bijdragen. In de lessen wordt 
aandacht gegeven aan dit onderwerp en ook de leerlingenraad denkt mee. 

Kinderboekenweken
De eerste weken van oktober stonden in het teken van de kinderboekenweek met als 
thema “Op reis!”. Bijna iedereen reist wel eens. Dagelijks naar school of werk of je maakt 
een reis tijdens de vakantie. Allemaal maken we een reis door het leven. Iedere klas had 
zo zijn eigen activiteiten op dit gebied. Daarnaast kwam juf (en schrijfster) Margriet de 
Graaf voorlezen bij de kleutergroepen uit haar voorleesboeken over Sep en Sanne. Op 
dinsdag 8 oktober was boekhandel “Bijbel In” van 8.30 - 12.30 uur op school aanwezig 
zijn met een boekenstand. De groepen vier en vijf kregen bezoek van schrijfster Lianne 
Biemans om te vertellen over haar boeken.

Schoolontbijt, dankdag en niet staken
Tijdens het Nationaal Schoolontbijt op 
woensdag 6 november konden alle kinderen 
ontbijten op school. In het kader van ‘gezonde 
school’ kregen ze een ontbijt aangeboden van 
‘Het Nationaal Schoolontbijt’. Doel was de 
kinderen te wijzen op het belang van een goed 
en gezond ontbijt. Met een versierde tafel, 
brood, heerlijke broodjes, beleg en drinken 
werd het gezellig in de klas! Om een berg afval 
te voorkomen, namen de kinderen zelf een 
bord, bestek en beker mee. Alle ontbijtproducten zijn geschonken en geleverd door de 
COOP, waarvoor hartelijk dank! 
Op diezelfde dag werd op vele scholen gestaakt. De Prins Mauritsschool kiest daar niet 
voor. Wel steunen wij de inzet van de actievoerders en vakbonden. Hoewel de salarissen 
van groepsleerkrachten gestegen zijn sinds de vorige acties, is het lerarentekort nog 
altijd nijpend. Wij merken dit ook aan de beperkte hoeveelheid reacties op onze 
advertenties, en de moeite om invallers te vinden bij ziekte. Bovendien is er geen extra 
geld gekomen voor de andere functies binnen de school zoals onderwijsassistenten, 
conciërges, directieleden. Vele ouders waren ons dankbaar, het leek wel ‘de dag van de 
leerkracht’: leerkrachten kregen bloemen, taart, chocolade en andere kadootjes van de 
(ouders van de) leerlingen, die daarmee de leerkracht een compliment gaven voor hun 
inzet. 

Schoenendoosactie
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 Sierra Leone, Malawi, Togo, 
Roemenië, Moldavië en de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Op 15 
november gingen 111 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. Op 10 oktober jl. organiseerde meester Gerjan (van de Spaanse les) een 
historische speurtocht door Delft. De leerlingen ontmoetten Willem van Oranje en 
Filips II in levende lijve in de stad op historische plekken.

Hoek Delfgauwseweg / Delftsestraatweg
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Investeren in ‘basis op orde’
Na de bezuinigingen die de afgelopen jaren nodig waren, is er weer ruimte om te 
investeren. Dit is hard nodig omdat Delft momenteel te weinig sportvoorzieningen 
heeft. Daarnaast zijn de bestaande voorzieningen, zoals gymzalen, verouderd en vaak 
onvoldoende geschikt voor verenigingssport. 

De maatregelen uit de investeringsagenda Sportaccommodaties richten zich daarom 
in de eerste plaats op investeringen die ervoor zorgen dat de basis op orde komt. 
De basis op orde betekent hier: doen wat nodig is om het mogelijk te maken dat alle 
Delftenaren kunnen sporten op de manier zoals zij dat willen en hierbij gebruik 
kunnen maken van voldoende én kwalitatief goede voorzieningen. 

Verplaatsen sportcomplex Blue Birds
In de Investeringsagenda Sportaccommodaties is inzichtelijk gemaakt welke 
investeringen de komende jaren gedaan worden. De gemeente heeft geld gereserveerd 
om de komende vier jaar een deel van deze plannen uit te voeren. De eerste opgave is 
het verplaatsen van honk- en softbalvereniging Blue Birds naar een groter complex. 
Dit is nodig omdat de vereniging nu te weinig velden heeft, die bovendien niet de 
juiste afmetingen hebben. 

Stimuleren van beweging en sport
Dat bewegen gezond is weet iedereen wel, toch beweegt lang niet iedereen voldoende. 
Het Uitvoeringsplan Sport richt zich daarom op het stimuleren van sport en bewegen. 
En het ondersteunen van sportverenigingen om sterk en gezond te worden en te 
blijven. Maar ook bij het mogelijk maken van sport en beweging voor kwetsbare 

doelgroepen, zoals ouderen of kinderen met een beperking. 
Daarnaast is sport en beweging een middel bij het uitvoeren van opgaven op het 
gebied van bijvoorbeeld zorg, participatie en talentontwikkeling. Om de ambities uit 
het uitvoeringsplan te realiseren zet de gemeente maximaal in op combinatiefuncties, 
zoals een verenigingsondersteuner of buurtsportcoach. 

Samen
De ‘Investeringsagenda 
Sportaccommodaties’ en het 
‘Uitvoeringsplan Sport’ zijn in 
samenwerking met de Sportraad van 
Delft, sportverenigingen en -stichtingen 
en andere maatschappelijke partners 
opgesteld. Ook in de uitvoering trekken 
de partijen samen op.

Karin Schrederhof, wethouder Wonen, 
Zorg, Sport en Armoedebeleid: ‘Ik ben 
trots op dit gezamenlijke resultaat. Er is 
uitstekend samengewerkt, waarbij alle 
partijen met veel plannen kwamen. 
Er ligt nu een realistisch plan met 
maatregelen die ervoor zorgen dat de stad 
Delft in de toekomst nog meer uitnodigt om 
te sporten en bewegen.’

In Nederland en ook in Delft zijn al 
verschillende wormenhotels geopend. 
Dat zijn speciale kasten op straat waar 
mensen uit de buurt hun groente en 
fruitresten in verwerken tot compost 
en nieuwe aarde met behulp van 
compostwormen.

Wormen zetten organisch afval om 
in verbazingwekkende biologische 

bodemverbeteraar, blijkt uit vele 
(kweek)proeven en onderzoeken 
wereldwijd. 

Vermicompost wordt gezien als de 
‘kaviaar onder de compost’. 

Het is een leuke en populaire activiteit 
om samen met de buurt iets te doen voor 
het klimaat en een betere leefomgeving.

Hotelier worden en zwarte aarde maken
voor de Wippolder? Begin een wormenhotel!

Er is plek voor een wormenhotel bij de 
entree van de Botanische Tuin en het zou 
erg leuk zijn als een groepje bewoners als 
initiatiefnemers wil beginnen. 
Als hotelier ben je aanspreekpunt voor 
de andere buurtbewoners, maar je hoeft 
(nog) niets te weten van wormen of 
composteren.
Vanuit de Botanische Tuin verzorgt 
bodembiologie expert Tanja Dekker de 
begeleiding van het composteerproces. 
Met een startcursus, controlemomenten 
en natuurlijk een oogstfeest wordt 
de hele buurt gaandeweg opgeleid tot 
composteur. Er kunnen in totaal 20 á 30 
huishoudens mee doen.

Interesse? Meld je aan via delft@
wormenhotel.nl of rechtstreeks bij de 
Botanische Tuin.

Levende aarde maken van je eigen organische 
afval maakt je deelgenoot van een regeneratief 
proces dat essentieel is om te begrijpen hoe een 
circulaire wereld eruit ziet. 

We leven in een wegwerpcultuur, een 
consumptiemaatschappij. Door van begin tot 
einde getuige te zijn en volledig deel te nemen 
aan een transformatieve ervaring zoals het 
maken van grond ontstaat een belangrijke 
terugkoppeling die je helpt om het systeem als 
geheel te begrijpen. 

Volgens dit inzicht werken wij aan een manier 
van afvalverwerking die lokaal, publiek en 
zichtbaar is: Community Composting.

Vanuit de Botanische Tuin zijn we op zoek naar 
een enthousiaste bewoner 

in de wijk Wippolder van Delft die hotelier wil worden. 

In Delft kun je een wormenhotel 
beginnen 
door met vijf huishoudens een 
financieringsaanvraag te doen bij 
Fonds1818 en de gemeente, het kost u 
dan als bewoner helemaal niets.

Tiger worms

Wormenhotel Atjehplein

Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat Delft in de komende jaren voldoende en kwalitatief goede voorzieningen heeft voor 
sport en bewegen? En hoe zorgen we ervoor dat meer mensen gaan bewegen? Deze vragen stonden voor de gemeente, Sportraad van 
Delft en verenigingen centraal bij het uitwerken van de investeringsagenda Sportaccommodaties en het Uitvoeringsplan Sport, 
waarmee het college van B&W op 8 oktober heeft ingestemd.

Meer ruimte voor sport en beweging in Delft

Karin Schrederhof
Foto: PR via DelftopZondag.nl
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Nieuws van de buren
Herfst in de SCHOEMAKER PLANTAGE

Jolanda’s BLOG

Appartementen in het Entreegebied: een update
De uitwerking van het entreegebied bij de van Embdenstraat krijgt steeds meer 
vorm. Hieronder vind je de Schoemaker Plantage tekening waarbij we de geplande 
uitwerking van de Grasbuurt ook hebben verwerkt (voorlopige verkaveling).

De volgende plannen zijn in ontwikkeling: 
Schoemakertoren. Op deze locatie is een appartementengebouw gepland dat 
ongeveer net zo groot en hoog wordt als het bestaande TU-vista gebouw (het 
appartementengebouw met op de begane grond Plukkebol). AM is in gesprek met 
een belegger voor de 72 appartementen die voor de vrije sector verhuur bestemd zijn. 
Het parkeren vindt naast het gebouw plaats. Het parkeren aan de Van Embdenstraat 
wordt afgeschermd door een groene haag.  Indicatie start bouw: 2e helft 2020
Portiersloge. In mei hebben we je via deze krant geïnformeerd dat we in gesprek 
zijn met de Griekse Olijf om de portiersloge een nieuwe functie geven. Er worden 
gesprekken gevoerd met (potentiele) aannemers om een goed beeld te krijgen bij de 
impact van de verbouwing.    Indicatie start bouw: voorjaar 2020.
Appartementengebouw bestemd voor senioren (36 sociale appartementen). 
AM is in gesprek met een woningbouwcorporatie voor de 36 appartementen. De 
appartementen zijn in eerste instantie bedoeld voor actieve senioren (55+) waarbij 
het appartement zo gemaakt is dat ze er zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. 
(levensloopbestendig). Het parkeren vindt plaats op eigen terrein achter het gebouw.
    Indicatie start bouw: 2e helft 2020

De Grasbuurt
De Grasbuurt is een ontspannen 
buurtje, omsloten door water 
en groen. Aan de westzijde is zij 
verweven met de groene uitlopers 
van het Gran Pre Moliere Park. 
Het park komt op verschillende 
punten naar binnen en zorgt 
voor lekker veel gras en bomen 
in de buurt. De oostzijde van de 
Grasbuurt ligt aan een fraaie 
waterpartij. 
De toekomstige huizen in de 
Grasbuurt die aan de kant van 
de A13 liggen hebben aan de 
voorkant een prachtig uitzicht 
over dat water voor de deur. In de 

tuin zit je heerlijk rustig, want de huizen werken als buffer tegen de verkeersgeluiden.

In de Grasbuurt komt straks een divers aanbod: huizen in verschillende maten in de 
rij, 2-onder-1-kaphuizen en vrijstaande huizen. In bovenstaande tekening vind je 
een voorlopige indeling van de Grasbuurt en geeft je een indruk van de invulling. Het 
plan is nog volop in ontwikkeling, dus houdt er rekening mee dat onderdelen kunnen 
wijzigen.
Wij verwachten de eerste huizen na de zomer van 2020 aan te bieden voor verkoop.
 
Het park groeit
De komende tijd werken we samen met de gemeente Delft de bruggen in het 
toekomstige park uit. De definitieve bruggen worden aangebracht nadat de woningen 
in de Grasbuurt gereed zijn. Wij werken aan een tijdelijke verbinding door het park. 

Het stukje park voor de Parkhuizen in Klinkerbuurt 3 zal in het voorjaar van 2020 
aangelegd worden. Dan wordt ook de groenstrook waar Klinkerbuurt 4 is gepland 
(waar voorheen de keten stonden) ingezaaid met gras.

Fotoserie Klinkerbuurt 3
De bouw van Klinkerbuurt 3 is bijna helemaal voltooid! En wat zijn de huizen prachtig 
geworden. De bomen zijn in oktober op de boomplantage van Van Ebben per stuk 
uitgezocht door de landschapsarchitect. Hierna zijn de bomen uitgegraven en klaar 
gemaakt voor transport. Eind november zullen er circa 60! bomen in Schoemaker 
Plantage aankomen en geplant worden, dan ziet het er meteen anders uit!

Contact
Heb je een vraag aan het Schoemakerteam? Mail dan naar psp@am.nl

Groene daken in Schoemaker Plantage
Afgelopen voorjaar werd Schoemaker Plantage nog groener en duurzamer. Op 
initiatief van bewoners werden de daken van de schuurtjes namelijk met sedum 
bedekt. Jolanda woont met haar gezin in de Klinkerbuurt en zij schrijft hierover:

Afgelopen voorjaar transformeerden de daken van vele schuurtjes in Schoemaker Plantage 
tot mooie minituinen. Op initiatief van twee bewoners werden de daken namelijk met Sedum 
bedekt. Een vetplant die de wijk nog groener en duurzamer maakt! 
Het is mei 2019 als ik met onze baby Daan in mijn armen naar buiten tuur. Een vrachtwagen 
met een flinke lading sedum is net voorgereden en uit alle hoeken komen enthousiaste 
dakbedekkers tevoorschijn. Nee, geen professionals, maar bewoners van de Klinkerbuurt. 
Klaar om gezamenlijk de daken op te gaan!

Een goed initiatief
Waar je ook staat in de Schoemaker Plantage, de zonnepanelen schitteren je tegemoet. De 
panelen op de woonhuizen zijn een belangrijk onderdeel van onze duurzame wijk. Eerder 
schreef ik al eens hoeveel stroom ze opwekken. Maar de daken van de schuurtjes in de tuinen 
waren (een uitzondering daargelaten) nog kaal en ook qua duurzaamheid viel er winst te 
behalen. Sem en Jasper uit Klinkerbuurt 2 onderzochten de mogelijkheden van sedum 
dakbedekking en kwamen met een voorstel. 

De voordelen van sedum 
Waarom de daken bedekken met sedum? Daar zijn een heleboel 
redenen voor. De vetplantjes dragen om te beginnen bij aan 
dakisolatie. Vooral in de zomer warmt een dak met sedum minder 
op. Omdat de plantjes het regenwater langer vast houden en langzaam weer afgeven, is sedum 
ook goed voor het watermanagement. Daarnaast beschermt sedum het dak tegen uv-straling 
en andere beschadigingen. En wist je dat het zelfs het fijnstof filtert? En, heel belangrijk, de 
vetplantjes zien er mooi uit. Genoeg redenen dus om voor sedumdaken te gaan! 

Zelf leggen
Op een druilerige dag in mei wordt enthousiast het sedum naar de verschillende schuurtjes 
getild. Voor het leggen kun je professionals inschakelen, maar de buurmannen wilden zelf de 
handen uit de mouwen steken. In de miezerregen wordt dak voor dak omgetoverd tot minituin. 
Zelfs buren uit Klinkerbuurt 3 – nog niet eens verhuisd - doen mee. Het leggen blijkt een fluitje 
van een cent te zijn. 

Onderhoudsarme vergroeningsmethode 
Ook het onderhouden van sedum is eenvoudig omdat het vetplantje weinig water en 
voedingsstoffen vraagt. De daken dienen twee keer per jaar bemest te worden. En af en toe 
even de afvoer in de gaten houden zodat deze niet vol komt te zitten, is ook belangrijk. 
Onze buurt is weer een stukje groener en duurzamer geworden en daar zijn we superblij mee! 
En niet alleen op het resultaat, ook op het samen leggen (of samen toeschouwen!) kijken we 
positief terug. We hebben nieuwe buren ontmoet en Daan heeft zijn eerste vriendje gemaakt! 

De sedum dakbedekking werd mede mogelijk gemaakt door een stimuleringsbijdrage van het Hoogheemraadschap.

Kom je langs?

De Griekse Olijf is deze herfst en winter 
geopend op vrijdagen. Je kan hier tussen 
16.00 – 22.00 uur genieten van heerlijke 
zelfgemaakte Griekse gerechten. 
Op andere dagen geopend voor partijen.
Let op: van 22 december t/m 24 januari 
gesloten in verband met vakantie.

Voldaan buitenkeuken is deze herfst 
en winter gevarieerd open. Kijk op 
Instagram (@Voldaanbuitenkeuken) om te 
zien of ze open zijn voor een heerlijke 
winter bbq. Ook voor een avontuurlijke 
nieuwjaarsborrel of -feest kan je bij 
Voldaan terecht. 
Mail voor meer informatie en al je 
vragen naar info@voldaan.com

De Stadsplantage is deze herfst en winter 
op vrijdag open vanaf 17 uur voor borrel 
en diner. Op zondag kan je hier terecht 
tussen 12.00 – 18.00 uur voor koffie, 
taart, lunch, high tea en borrel. Maar 
ook organiseert De Stadsplantage weer 
diverse thema-avonden. Reserveren 
hiervoor is verplicht en kan via een mail 
naar: info@destadsplantage.nl

Iedere eerste vrijdag van de maand: 
Tapas in de loods
Zondag 01-12: Schoemaker-Buurt-Borrel
Zondag 08-12: Wijnproeverij & lunch
Zondag 05-01: Nieuwjaarsbrunch 
Zondag 12-01: Schoemaker-Buurt-Borrel
Vrijdag 14-02: Valentijnsdiner

Winterprogramma op de Schoemaker Plantage
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2019 / 2020
2019 was wel een jaar om op terug te kijken, althans wat de bouwactiviteiten 
hier in de wijk betreft. U zal, net als ik, vaak gedacht hebben: “Moeten die 
straten en wegen echt allemaal tegelijk op de schop?” 

De St. Sebastiaansbrug wordt vervangen, dus: omrijden. Er zijn diverse 
werkzaamheden op de Michiel de Ruyterweg, Julianalaan, Rotterdamseweg, 
Mekelweg, Nassaulaan, TU wijk, Delfgauwseweg en de Kruithuisweg en 
mogelijk ben ik nog wat vergeten te noemen. Deze straten waren voor 
kortere duur niet te berijden. 

Ook de bouw lag niet stil: er werd gebouwd aan de Schoemakerplantage, 
Pauwmolen, TU wijk en een groot deel van de wijk Schiezicht. Het gevolg 
was dat er vaak lange rijen met auto’s waren, vooral op de Kruithuisweg, 
Schoemakerstraat, Julianalaan, Engelsestraat en de Delfgauwseweg. 

Wat kunnen wij nog verwachten in 2020? 
In ieder geval wordt de St. Sebastiaansbrug opgeleverd, waardoor je weer op 
een normale manier in de binnenstad kan komen, per fiets, auto en met de 
stadsbus lijn 455 naar de Veste. Hierdoor zal de Schoemakerstraat minder 
belast zijn. Dit heeft wel tot gevolg, door de afsluiting van de Julianalaan 
tussen de Michiel de Ruyterweg en de hoek Nassaulaan - Julianalaan 
- Poortlandplein, dat het verkeer op het Zuidplantsoen behoorlijk zal 
toenemen. Een pluspunt is dat hier nu verkeerslichten zijn, waardoor er 
veilige regelmaat in de verkeersstroom zal zijn. 

Ook te verwachten is: de verdere bouw aan de Schoemakerplantage, 
Pauwmolen, TU wijk, het doortrekken van de tramlijn 19 op het terrein van 
Technopolis.

Al met al komt er toch weer genoeg waar je last van kan hebben, maar 
hopelijk beduidend minder dan in 2019. 
Dus rest mij niets anders dan te melden dat 2020 mogelijk wat rustiger zal 
zijn voor de wijk.

Ondanks alle bouw- en verbouwperikelen spreek ik de wens uit dat U en de 
uwen een fijne decembermaand mogen hebben en dat voor u 2020 een goed 
maar vooral een gezond jaar mag zijn.

A. Letterman
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In de wijkkrant van  
3 september, onder de 
kop ‘In gesprek met de 
wethouder’ heeft u kunnen 
lezen welke initiatieven 
er daarna in de wijk zijn 
ontstaan ten aanzien 
van verkamering en 
studentenoverlast. Dat is 
al een mooi effect. Maar 
er zijn die avond meer onderwerpen 
besproken en daar willen we u graag 
over informeren en in meenemen.

De avond begon met een inventarisatie 
van (knel)punten die de bewoners het 
meest aan het hart gaan: onderhoud 
en aanzien van de wijk, zwerfvuil en 
verrommeling van de wijk zijn ergernissen 
die breed worden gedeeld. Uitblijvend 
onderhoud aan woningen en groen vallen 
hieronder, hondenpoep, een ongezellige 
speeltuin, net zoals fout geparkeerde 
auto’s en fietsen. Eén bewoner haalt elke 
week zelf een kruiwagen vol vuil op in 
zijn straat. Ook rondom vuilcontainers 
wordt los afval gedropt.

Communicatie
In de wijk zijn initiatieven om zaken 
te verbeteren, maar vaak is er niet 
bekend wat er al gebeurt en wat 
mogelijk is. De wijkkrant wordt vooral 
door ouderen gelezen. Er is behoefte 
aan een wijkinformatiepunt, waar ook 
professionals spreekuur houden, zodat 
bewoners geïnformeerd worden en 
zaken aan de orde kunnen stellen. 

Eenzaamheid
De sociale samenhang in de wijk staat 
zwaar onder druk. Mensen hebben 
minder contact met elkaar dan vroeger. 
Niet iedereen voelt zich prettig op 
straat, o.a. door dealen en te weinig 
handhaving. Dat heeft tot gevolg dat 
mensen zich terugtrekken achter de 
voordeur. Vooral de huisartsen geven 
aan dat die problematiek hun volle 
aandacht heeft. Maar ook wordt gezegd 
dat meer bekend zou moeten worden 
welke mogelijkheden de wijk heeft om 
eenzaamheid te bestrijden, zoals bv. de 
maaltijden in het buurthuis, waarvoor 
men opgehaald kan worden. Ook is er 
behoefte aan meer activiteiten voor de 
jeugd.

Geluidsoverlast en verkamering
Bewoners geven aan meerdere malen 
per week ’s nachts wakker te worden 
van overlast. 

Dit heeft een fors effect op hun 
gezondheid en functioneren. Er wordt 
verzucht: “Soms weet ik niet, hoe ik 
mijn werk moet doen”. Aanspreken 
werkt slechts tijdelijk. Het verloop in 
studentenhuizen is groot. De sociale 
cohesie in de wijk vermindert door 
alle studentenwoningen. Men weet 
niet waar men deze problemen kan 
adresseren (info in Wijkkrant nr. 3 2019).

In vier groepen werden bovenstaande 
(knel)punten verder uitgediept. 
En besproken of en hoe een 
leefbaarheidsoverleg kan bijdragen aan 
prettig wonen in de Wippolder.

Een leefbaarheidsoverleg?
Ja graag!
De aanwezigen spraken uit dat er 
zeker behoefte bestaat aan een 
leefbaarheidsoverleg. Bewoners en 
professionals, die werkzaam zijn in 
de wijk, gaan daarin gezamenlijk aan 
de slag om het wonen in de wijk te 
verbeteren. Het is een plek om zowel 
knelpunten als kansen voor verbetering 
samen te bespreken en op te pakken.
Als locatie voor zo’n overleg werden het 
wijkcentrum en de school genoemd. 
Een aantal mensen geeft aan actief  
te willen worden in een leefbaarheids-
overleg.

Begin december bespreken we met 
wethouder Karin Schrederhof deze 
uitgesproken wens en we informeren 
haar over de opbrengst van deze avond.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan 
dit gesprek met de wethouder, meldt u 
dan aan via info@topdelft.nl 
U krijgt dan meer informatie over het 
tijdstip, de locatie en de agenda van het 
gesprek.
Voor meer informatie zie ook:
 www.tunoord.nl/wippolderkrant
Adviesraad Sociaal Domein: 
 www.asd-delft.nl
TOPDelft: 
 www.topdelftdesign.nl/thema/
 innovatie/zorg-techniek

Een leefbaarheidsoverleg 
in de Wippolder?!
Op 9 juli stond deze vraag centraal tijdens een bijeenkomst in de Immanuelkerk aan 
de Schoemakerstraat. 
Er waren veel geïnteresseerde buurtbewoners op af gekomen, alsmede de directeur 
van de C. Musiusschool, huisartsen van het gezondheidscentrum, medewerkers 
van Vestia, de bezoekdienst van de Vredeskerk, de buurtbeweegcoach van 
Haaglandenbeweegt, een jongerenwerker van Participe, de wijkagent en de 
voormalig wijkcoördinator van de gemeente. De organisatie was in handen van 
TOPDelft en de Adviesraad Sociaal Domein.
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Firma van Buiten bouwt (circulair) een pand op TU Delft Campus Zuid, langs de Heertjeslaan bij de ingang 
van de Thijsseweg, zoals te zien is op de impressie van onze architect Kokon.
 
Op 6 november hebben we met de TU Delft getekend voor onze nieuwe plek. Komend jaar verhuist 
Firma van Buiten naar de TU Delft Campus. Het wordt een plek waar onze deelnemers zichtbaar 
werkzaam zijn in een zakelijke omgeving.

Vanuit het eigen pand dat gebouwd wordt, breiden we het cateringbedrijf 
uit met multifunctionele ruimten voor bijvoorbeeld vergaderingen, 
borrels of bedrijfsfeesten. Ook komt er een “koffie en lunch to go” voor het 
bedrijventerrein en een groene buitenruimte. 

Het is een geweldige plek voor ons, omdat de toekomstige ondernemers 
en managers zich hier bevinden. Met deze locatie willen we kansen voor 
onze deelnemers creëren, hun het vertrouwen geven dat ze gezien en 
gewaardeerd worden in ons leer-werkbedrijf en een volgende stap maken. 

We gaan open in september 2020!
Marloes van Zuylen

Firma van Buiten 
www.firmavanbuiten.nl

Wat is er gebeurd in die tijd
Er is door een drietal bewoners 
geïnventariseerd in deze buurt waar 
volgens hen verkamerd wordt. De 
gemeente heeft deze gegevens naast die 
van hen gelegd en een belangrijk deel 
van de woningen bleek via ‘verworven 
rechten’, verkamerd te zijn. Dat 
betekent dat verhuur aan studenten 
toegestaan is. 

Maar dat geldt niet voor alle woningen: 
een aantal woningen gaat bezocht 
worden door de dienst Toezicht & 
Handhaving om te kijken hoe het 
met de omzettingsvergunning en 
brandveiligheid zit.

De verworven rechten zijn pand-
gebonden. Voor nieuwe situaties 
geldt dat de vergunning gebonden 
is aan de eigenaar en geldt dat zodra 
het pand verkocht wordt de rechten 
op verkamering vervallen en moet 
er, bij een WOZ-waarde van meer 
dan 265.000 euro, opnieuw een 
omzettingsvergunning worden 
aangevraagd. Bij het verlenen 
daarvan wordt gekeken naar 
leefbaarheidscriteria en technische 
eisen. Leefbaarheidscriteria worden 
mede getoetst aan het aantal meldingen 
door omwonenden; overlast melden 
dus!

Verder is er met omwonenden van een 
specifiek ‘studentenpand’ een gesprek 
geweest samen met ambtenaren, 
wijkagent en de studentenvereniging. 

Daar zijn goede afspraken gemaakt die 
lijken te werken.

Een tiental bewoners heeft bij ons 
overlast gemeld en een tiental heeft 
bij de gemeente melding van overlast 
gedaan. Gezien alle eerdere klachten 
zijn deze aantallen relatief laag. Het 
kan zijn dat de flyers en gehouden 
gesprekken al een beetje succes hebben! 

Maar sommige mensen vinden het 
gewoon lastig om te melden. Daarom 
heeft de gemeente nu een speciaal 
mailadres hiervoor: 

verkamering@Delft.nl 

Andere mensen voelen zich een beetje 
een verklikker als zij melden. Dat is niet 
nodig. Het gaat erom dat de buurt, de 
wijk, leefbaar blijft voor alle bewoners. 
Alleen als bekend is waar overlast 
vandaan komt kan het aangepakt 
worden.

Evaluatie verordening
In 2020 vindt een evaluatie plaats van 
de omzettingsvergunning. De gemeente 
kijkt ter voorbereiding van de nieuwe 
verordening welke instrumenten 
zij kan inzetten zoals het reguleren 
van splitsing van panden om zo niet 
meer aan de omzettingsvergunning 
te ontsnappen. Er wordt ook gekeken 
of de WOZ waarde van 265.000 euro 
waarboven niet verkamerd mag worden, 
nog actueel is gezien de huidige druk op 
de woningmarkt en mogelijk verlaagd 
moet worden. 

Ook een zelfbewoningsplicht opleggen 
kan een middel zijn. Hier kunnen 
Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) 
trouwens zelf een grote rol spelen 
door de zelfbewoningsplicht in hun 
reglementen op te nemen. 

Mogelijk ook kan opgenomen worden 
dat er boven een bepaald percentage 
verkamerde woningen niet verder 
verkamerd mag worden in een straat 
of buurt vanwege de leefbaarheid en 
sociale cohesie. 

Daarnaast is de gemeente in overleg 
met bijvoorbeeld en Rijswijk en 
Schiedam in hoeverre zij ruimte hebben 
voor studentenhuisvesting.

Vervolg
We hebben gevraagd of we als 
betrokken bewoners mee kunnen 
denken met de evaluatie en met de 
nieuwe verordening. De wethouder 
heeft dit toegezegd en uiteraard houden 
wij een vinger aan de pols hierbij!

We hebben voorgesteld in de 
kennismakingsweek van nieuwe 
studenten meer aandacht te besteden 
aan het feit dat studenten en niet-
studenten rekening met elkaar moeten 
houden. De wethouder vond het een 
goed idee om verder over na te denken. 

Omdat het nieuwe studiejaar nog 
even op zich laat wachten stelde de 
wethouder voor om te kijken of de 
medewerkers binnen de gemeente die 

zich bezig houden met de verkamering 
in het voorjaar iets met ons in de buurt 
kunnen organiseren voor bewoners en 
studenten samen. Elkaar ontmoeten en 
leren kennen kan nooit kwaad!

De vergelijking van de gemeentelijke 
gegevens met die van de bewoners 
over dit relatief kleine deel van de wijk, 
leverde zoveel verschillen op dat de 
gemeente gaat overwegen om in deze 
of in een andere buurt eens pand voor 
pand te kijken wie er achter de voordeur 
woont. Is er sprake van illegale 
splitsing; zijn er extra huisnummers; 
wie staat er ingeschreven etc. 
Het gaat niet alleen om wie er woont 
maar ook om hoe men er woont. 
Immers, woningen die aan meerdere 
studenten verhuurd worden moeten 
ook aan bepaalde bouwkundige en 
veiligheidseisen voldoen. 

Voor alle al bestaande legale situaties 
waarin overlast ervaren wordt geldt;  
bij acute situaties melden bij de politie 
en anders melden bij 

verkamering@Delft.nl.
Ofwel gaat de dienst Toezicht & 
Handhaving er op af ofwel kan samen 
met gemeente, wijkagent, eigenaar en 
studentenvereniging het gesprek tussen 
studenten en omwonenden aangegaan 
worden om afspraken te maken om de 
overlast te beperken.

In het voorjaar hoort u weer van ons.

Marie-José Hijnekamp

Vervolggesprek met wethouder Schrederhof
over verkamering in de Wippolder 

In de wijkkrant van september heeft u gelezen dat een klein aantal bewoners met wethouder Schrederhof heeft gesproken over de verkamering in 
de wijk en met name in delen van de Frederik Hendrikstraat, de Prins Mauritsstraat en de Simonstraat aan de ene kant en aan de andere kant een 
deel van de Delfgauwseweg, Oostplein en het deel Julianalaan tegenover ijssalon Beaarts.
Er is een flyer verspreid in die buurt en afgedrukt in de wijkkrant, met de oproep om niet alleen te mopperen over overlast maar deze dan ook te 
melden. Maandag 18 november zijn we opnieuw met de wethouder in gesprek gegaan.

De verhuisplannen van Firma van Buiten!
(vanaf de Krakeelpolderweg) 

Karin Schrederhof
Foto: PR via DelftopZondag.nl

Foto: Johan van den Berg
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Leven is niet wat het lijkt

Bericht uit de 
Vredeskerk

Die laatste groep ziet op tegen zulke dagen, omdat ze dan vooral voelen dat 
ze alleen zijn en partner of familie missen, of omdat er geen geld is om eens 
iets extra te kopen, of … er kunnen veel redenen zijn. 

Onlangs las ik iets over “De kunst van het ongelukkig zijn”. Nee, het is 
daarvan niet de bedoeling om je er maar bij neer te leggen als je ongelukkig 
bent. Als je je partner hebt verloren, is het ’s morgens stil en praat er 
niemand tegen je totdat je de deur uitgaat of de telefoon gaat, of je ZELF 
de telefoon pakt. Er zijn mensen die de aangeboren kunst bezitten om niet 
bezig te zijn met de vraag hoe het is om ongelukkig te zijn, maar die vooral 
kijken hoe je ANDEREN gelukkiger maakt.

Met Kerstmis vieren christenen dat er een kind geboren is dat veel zal gaan 
betekenen voor anderen. Een kind dat later zal vertellen, dat je geen kwaad 
met kwaad moet vergelden, dat je eerst moet kijken naar de balk in je eigen 
oog voordat je iets zegt over de splinter in het oog van de ander. 

Kent u het lied: “De glimlach van een kind”? Dat gaat verder met: “ ... doet je 
beseffen dat je leeft”, want “ die glimlach maakt je blij”. Het is fijn om straks in 
onze kerk weer de kinderen te zien, die blij kijken naar de kerststallen en de 
verlichte kerstbomen. 

En wij volwassenen denken ook al aan de latere boodschap van het 
Christuskind: “heb uw naaste lief”. Een mooie maar soms moeilijke 
boodschap, waar op deze wereld en vaak ook in ons eigen leven weinig van 
terecht komt.

Op onze kerktoren staat al heel veel jaren het woord “Vrede”. Vrede is iets 
dat gelukkig maakt. We wensen dat u met de feestdagen vrede ervaart, maar 
ook dat u vrede mag brengen aan iemand anders. 

Hoe? Misschien door een glimlach te laten zien? Als het lastig is, kijk dan 
met een glimlach naar een kind, kijk naar het Christuskind. 

Dat u daardoor vrede mag voelen.

Als het einde van het jaar nadert zie je twee 
soorten reacties: mensen die druk bezig zijn met de 
voorbereidingen van de feestdagen en mensen die die 
dagen met een bepaalde angst tegemoet zien. 

Vrijwilliger gastvrouw moedergroep 
Humanitas Delft

Lijkt het jou leuk om gastvrouw te zijn bij een groep moeders die wekelijks 
samenkomen bij het drinken van een kopje koffie of thee. 

Als gastvrouw leid je het gesprek, bemoedig je onderlinge verbinding en help je 
mee zoeken aan de hand van de vragen van de deelnemers. Je wordt begeleid door 
een coördinator. 
Belangrijk is dat je goed kan luisteren, een gesprek kan leiden en thema’s rond 
opvoeden en opgroeien leuk vindt. 1 Dagdeel per week moet je beschikbaar 
kunnen zijn.

Heb je interesse, wil je dan contact opnemen met de coördinator Sonja Koelewijn, 
per telefoon 06-44 201743 of email: s.koelewijn@participedelft.nu 

Er zijn nog plaatsen vrij voor de basiscursus Home-Start voor vrijwilligers.

Heb jij tijd om wekelijks een gezin te ondersteunen? De ondersteuning geef je door 
de ouder een luisterend oor te bieden, met kinderen te praten en te spelen en samen 
naar bijvoorbeeld de speeltuin te gaan. Dat kan de ouder veel energie geven en de 
vrijwilliger voldoening.

De vrijwilliger krijgt een voorbereidingscursus die in het najaar weer van start zal 
gaan. Na de cursus kan de vrijwilliger in het gezin starten. Er is begeleiding voor 
de vrijwilliger  individueel en in groepsverband. Iemand kan ook stage lopen in dit 
vrijwilligerswerk.

In de cursus wordt er aandacht besteed aan o.a. onderwerpen als gelijkwaardigheid, 
gespreksvoering, normen en waarden van jezelf en anderen, grenzen stellen en hoe 
help je het zelfvertrouwen van iemand te vergroten. De training wordt altijd als 
positief ervaren. Er wordt geen opleiding gevraagd we vragen alleen opvoedervaring 
of affiniteit met opvoeden.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de coördinator Ina 
Gebuijs via M:0 6-12461090 of E: i.gebuijs@humanitas.nl 
via de websites: www.home-start.nl of www.humanitasdelft.nl 

In Delft wordt Home-Start uitgevoerd door Humanitas. 
Op deze laatste site is ook ander zinvol vrijwilligerswerk te vinden.

Wij bieden boeiend vrijwilligerswerk als maatje in een gezin

Op zoek naar een nieuwe
betekenisvolle activiteit?

Ik verheug me erop dat ik zonder hindernissen 
naar Delfgauw kan fietsen. En dan is het wachten 
op de reconstructie van de Mijnbouwstraat en van 
de Julianalaan bij Bouwkunde, en natuurlijk op de 
voltooiing van de Sebastiaansbrug. 
Eén brugdeel ligt er al in, wat een werk was dat en 
wat leuk om dat via internet te kunnen bekijken! 
Maar laten we niet ongeduldig zijn. 

Wat mij triggert is dat van de liggende stoplichten. 
Het zijn dezelfde palen, zwart wit, dezelfde lichten, 
niets veranderd, maar omdat ze liggen herken 
je ze eerst niet. Gek toch? Maar het is wel met 
meer dingen zo. Zie je dingen in een onverwachte 
omgeving of stand, dan moet je goed kijken. 

Probeer maar eens de krant op zijn kop te lezen. 
Het zijn dezelfde letters, maar het kost je veel 
meer tijd om ze te lezen. De werkelijkheid heeft 
verrassingen voor ons in petto. Het is niet altijd 
wat het is. Je denkt dat een beslissing die je na 
veel nadenken en praten genomen hebt, goed is, en 
dan blijkt er iets te zijn wat je niet verwacht had en 
wordt het een teleurstelling. 

Maar het omgekeerde is ook waar. Je ergert je heel 
erg aan een bepaald persoon, maar na verloop van 
tijd wordt het een gewaardeerde buurman! De 
werkelijkheid is niet eenduidig. Het is niet zo, dat 
alles één kant heeft. Met dingen is dat logisch een 
huis heeft een achterkant. 

Maar met mensen en gebeurtenissen is dat niet zo. 
Die liggende palen zijn niet zomaar palen, het zijn 
stoplichten. 

Zo is het met God ook. We denken Hem te kennen, 
maar ineens blijkt dat Hij anders is dan we 
dachten. Jezus’ leerlingen wilden een keer aan God 
vragen een dorp te laten vergaan, omdat zij daar de 
nacht niet mochten doorbrengen. Een menselijk 
trekje, hoe vaak zinnen wij niet op wraak? O nee, 
geen sprake van, zegt Jezus. Zo is God niet. 

Soms staat het stoplicht op rood, soms op groen, 
niet alleen in Almelo. Rood is stop, groen is 
doorgaan. Dat is duidelijk, gelukkig. Maar soms is 
het leven niet duidelijk, als stoplichten op de grond 
liggen, zeg maar. 

Daarom, mensen, laten wij toch goed kijken en 
langzaam oordelen! Want ook al lijkt het tegendeel 
waar, God is dichterbij dan je denkt. 

David Knibbe

Het verkeersplein bij de Vredekerk ligt al een tijdje open. Het Poortlandplein is wel begaanbaar voor 
voetgangers en toegankelijk voor auto’s gebleven, maar het ging niet vanzelf. Opletten! Wit/rode borden. 
Onverwachte bochten. Fietsers die van ongedachte kanten aan komen zetten. Langzamerhand wordt 
duidelijk wat de tekenaar in zijn hoofd had. We zien al stoplichten verrijzen (eerst lagen ze plat op de grond, dat je 
dacht, wat zijn dit nou, o ja, stoplichten), die het zelfs al doen ook. De grond moet nog worden beplant, tegels hier 
en daar gelegd, en dan kunnen we uitproberen of de tekenaar het goed gezien heeft en de aannemer het veilig 
heeft aangelegd. 
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Moeders uit de Wippolder
zijn van harte welkom!

Moeders die het fijn vinden andere moeders te ontmoeten, even uit de 
dagelijkse sleur en gezellig samen te zijn, zijn van harte welkom bij deze 
bijeenkomsten. 

Onder het genot van een kopje thee of koffie kan er over van alles gesproken 
worden bijvoorbeeld opvoeden, smakelijk eten met je kind, wat zijn leuke 
spelletjes voor kinderen, (peuter) puberteit, recepten, wat is er te doen en 
welke voorzieningen zijn er voor ouders en kinderen in Delft, schoolkeuze voor 
kinderen etc. Heb je vragen waar niet direct een antwoord op is, dan zoeken we 
graag mee, twee weten meer dan één! Kindjes waar geen oppas voor is, mogen 
mee komen. 

Koffie en thee staan klaar en zijn gratis! 

wekelijks op woensdag van 9.00 uur tot 11.00 uur
Locatie: Gezondheidscentrum Wippolder, Nassaulaan 23, 

2de etage in de vergader/ontmoetingsruimte.

Informatie of aanmelden bel/sms of whatsapp naar de coördinatoren:
Sonja Koelewijn 06 442 01 743 Email: s.koelewijn@participedelft.nu
Ina Gebuijs 06 124 61 090 Email: i.gebuijs@humanitas.nl

SCHUIF ‘NS AAN
Eén keer per twee weken op 

donderdagavond van 17:00 – 19:30 uur 
Chef-kok Leo van der Lee en zijn team koken 

een heerlijk driegangen menu 
voor € 5 per persoon. 
Drankjes niet inbegrepen. 

Iedereen is welkom vanaf 17 uur. 
De tafels staan dan al gezellig gedekt klaar en 

het ruikt heerlijk in het kookcafé. 
Om 18 uur is het eten klaar en wordt het uitgeserveerd.

Zin om eens gezellig mee te tafelen? Dan 
kunt u zich aanmelden bij Leo, per e-mail: 
lee@casema.nl

Kom ook eens langs !
Bel voor meer informatie naar 06 22513362

of mail naar lieverlee@casema.nl

Hallo buurtbewoners!

Mijn naam is Vanessa van Veen, werkzaam als buurtsportcoach 
in Wippolder. Samen met 8 andere buurtsportcoaches faciliteren 
en organiseren wij sport- en beweegaanbod in Delft. Ons 
gezamenlijke doel is om op een zo laagdrempelig mogelijke 
manier mensen te laten bewegen. Dit doen wij vanuit de 
netwerkorganisatie Delft voor Elkaar (zie: www.delftvoorelkaar.nl). 

Wij zijn er voor alle Delftenaren, van 0 tot 100 jaar, iedereen 
moet kunnen bewegen/sporten op zijn of haar eigen manier. 

Hulp nodig bij het opstarten van een beweegprogramma?
Ideeën voor een actief buurtinitiatief? Of wil je graag bewegen 
maar weet je niet welk aanbod er is in Delft en in de Wippolder? 
Laat het mij snel weten, dan kijken we met elkaar naar alle 
mogelijkheden. 

Nieuwsgierig geworden? Volg ons op Facebook en Instagram en 
zie wat voor activiteiten wij organiseren in de Wippolder en in de 
rest van Delft. 

Groetjes, Vanessa
Buurtsportcoach Delft voor Elkaar

Heb je vragen?
v.vanveen@haaglandenbeweegt.nl
06-53609960

BUURTSPORTCOACHESDELFT

BUURTSPORTCOACHDVE

Hallo buurtbewoners!

Mijn naam is Vanessa van Veen, werkzaam als buurtsportcoach 
in Wippolder. Samen met 8 andere buurtsportcoaches 
faciliteren en organiseren wij sport- en beweegaanbod in Delft. 
Ons gezamenlijke doel is om op een zo laagdrempelig mogelijke 
manier mensen te laten bewegen. 
Dit doen wij vanuit de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar 

(www.delftvoorelkaar.nl). Wij zijn er voor alle Delftenaren, van 0 tot 100 jaar, 
iedereen moet kunnen bewegen en/of sporten op zijn of haar eigen manier.

Hulp nodig bij het opstarten van een beweegprogramma? Ideeën voor een actief 
buurtinitiatief? Of wil je graag bewegen maar weet je niet welk aanbod er is in Delft 
en in de Wippolder? Laat het mij snel weten, dan kijken we met elkaar naar alle 
mogelijkheden.

Nieuwsgierig geworden? Volg ons op Facebook en Instagram en zie wat voor 
activiteiten wij organiseren in de Wippolder en in de rest van Delft.

Groetjes, Vanessa
Buurtsportcoach Delft voor Elkaar

Heb je vragen?

w.vanveen@haaglandenbeweegt.nl

06-53609960

buurtsportcoachesdelft

buurtsportcoachdve

Op zaterdag 21 december is voor de 24e keer het Kerstconcert in de 
HH Antonius en Corneliuskerk o.l.v. Sonja Nowee. 

Deze avond beginnen we met het overbekende Transeamus. We wachten 
op, en verwachten iets en we zien uit naar... Als appelbloesem in de winter 
bloeit de vrede. Warm is de nacht, ’t Was avond, ’t werd morgen en er is 
licht. Het hart van de hemel raakt ons weer aan. Maar de morgen wordt 
ook weer avond en er is hoop. Het wachten gaat niet voorbij. 
Ook deze avond kijken we verder, HET KIND groeit op, vervuld met 
wijsheid: Gods zegen rust op HEM. Het Gloria in Excelsis Deo gaat over 
in het Hosanna. We wachten en zien uit naar de opstanding van Jezus, de 
verrijzenis. We eindigen voor de pauze met het Halleluja van Händel, want 
zonder Kerst geen Pasen. Eer zij God in onze dagen gaat over in het Lam 
van God Gij hebt gedragen. 

Na de pauze zijn de overbekende kerstliederen aan de beurt,  
Stille Nacht, De Herdertjes,  O Kindeke klein, In Bethlehems stal. 
Tot slot zingen we net zoals elk jaar het Cantique de Jean Racine en het 
Ere zij God. Een levende stal? Wie weet. 

Komt allen tesamen, komt u ook naar ons Kerstconcert? Beleef en zing 
met ons mee. Wij, Ineke Willems en Sonja Nowee, zijn er klaar voor.

K E R S T C O N C E R T
   HH Antonius en Corneliuskerk  DEN HOORN

Zaterdag 21 december 2019  Aanvang  19.00 uur

m.m.v.: Cantorij Sacramentskerk - Delft
 Con Amore - Den Hoorn
 Laudate Dominum - Delft
 Kleinkoor “Lindenhof” - Den Hoorn

Solo: Michelle Immers-Meulenkamp
Tekst: Melchior Kerklaan

Orgel: Hans de Rie
Piano: Marianna Marras
Viool: Ursula Skaug
 Kristofer Skaug
 Jan Lamberts
Hobo: Ineke Tieleman

KERSTCONCERT
in de HH Antonius en Corneliuskerk Den Hoorn

Dwarsfluit: Susanne Endhoven
Klarinet: Daan van der Stap
Tenorfluit: Gonnie van Kreuningen
 Ineke Willems
 Gerdi van Asseldonk
 Diny van der Stap
Trompet: Loek van Meurs

Geheel o.l.v.: Sonja Nowee



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

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

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft

www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl

015 - 256 0589

Nassaulaan 6, 
2628 GH Delft
015-256 87 75

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

DE DELFTSE HOUT
T E N N I S V E R E N I G I N G

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

Slijterij en 
Wijnhandel 
De Wijnstok

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

Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Sponsoren van de wijkkrant

•Oproep•
Wekelijks lekker ontspannen en 

je geest leeg maken van de dagelijkse dingen ? 
Ga (weer) tafeltennis spelen!

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

je bent van harte welkom !

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

Tafeltennisvereniging DVC
al meer dan 60 jaar sport en speelplezier

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

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

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

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

Willem de Zwijgerstraat 1-3, Delft

DIE TWEE - SNACKS & LUNCH
Rotterdamseweg 96

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

Openingstijden:
ma t/m vr 11.00 - 21.00

za 12.00 -19.30
zondags gesloten

De gezelligste en lekkerste locatie voor uw snacks en lunch

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

Meer werkplezier door
training en (team)coaching

www.obruni.nl

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

sinds  1885

vers & dichtbij

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

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

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

Yvette van Zon
Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍؍؍

015 - 380 76 50
Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

Ook voor:

Rosalien Martin | Marketing & Communicatie
Tel: +31 (0)40 209 13 94

Mob: +31 (0)6 18 98 13 67
cameloteurope.com

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

Crommelinplein 3-5, Delft
Tel: 015-2850230

AniCura Dierenkliniek Delft

Woensdag Kibbelingdag 
1 pond voor € 6,50

Lekkers uit Zee
visdelicatessen

Nassaulaan 18a
Delft

(tegenover de COOP)

Wijn uit de hak van Italië
De dagen worden weer korter en kouder. Kortom tijd om bij de open 
haard te kruipen met een stevig glas rode wijn. Bijvoorbeeld de 
Papele van Cosimo Varvaglione. Deze wijn uit de hak van Italië 
wordt gemaakt van de druiven van een wijngaard in de buurt van 
Manduria welke al generaties lang in het bezit is van de familie 
Orsini. De leden van de familie zijn de nazaten van de enige 
Italiaanse Paus Benedetto XIII die in 1724 verkozen werd.

Bart Kooiman
Slijterij en Wijnhandel De Wijnstok
Fred. Hendrikstraat 34 a
http://www.de-wijnstok.nl

Koster Sportclub 
ook voor revalidatie training

Als je niet lekker in je vel zit of een 
(permanente) blessure hebt, zal je niet 
zo snel de sportschool induiken. Toch 
is het mogelijk om met die klachten 
aan de slag te gaan. Orthomoleculair 
therapeut Pauline en fysiotherapeut 
(i.o.) Gregory werken allebei bij Koster 
Sportclub als personal trainer. 

Zij kunnen je helpen om ondanks je klachten tóch te bewegen. 
Wedden dat je hierna beter in je vel zit?
Je kunt ervoor kiezen om alleen te trainen met Pauline of Gregory, maar een 
combinatie van beiden kan ook. “We kijken samen welke aanpak het beste past bij 
jou. We begeleiden mensen naar verschillende doelstellingen, zoals gewichtsverlies, 
spieropbouw, definitie en allerlei uiteenlopende gezondheidsklachten. Dit kan op 
hormonaal gebied zijn, maar ook voor revalidatie na bijvoorbeeld een operatie.”

Je kunt uiteraard ook kiezen voor gewoon een abonnement.
Maak dan nu gebruik van onze actie 

1ste 2 maanden GRATIS
(Inclusief een trainingsschema op maat)

Kijk op onze website voor de tarieven www.kostersportclub.nl

Informatie over de belangenvereniging TU Noord vindt u op www.tunoord.nl 
Wilt u lid worden en/of een vergadering bijwonen? 
Schrijf dan naar tunoord@gmail.com


