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In deze krant

23e jaargang nr. 4 december 2020

Nog slechts enkele dagen resten ons voordat het Kerst en vervolgens Oud en Nieuw is. Tot nu toe was het steeds een vooruitzicht naar 
een fijne en plezierige periode. Het is dit jaar toch wel anders. Corona heeft de wereld op zijn kop gezet. Een situatie die niemand kent, 
alles is anders, zorgelijk. Het is voor veel mensen ook een tijd om na te denken over de toekomst.
Hoe gaat het verder met het corona virus? Komt er op korte termijn een vaccin? Wat heeft corona voor gevolgen voor ons? Gezondheid? 
Werk? Opleiding? Kan mijn bedrijf open blijven en voortbestaan? Is de overheid in staat om het financiële bouwwerk overeind te 
houden.? 
We moeten op veel fronten vertrouwen blijven houden dat het in orde komt. Natuurlijk zijn er ook bedreigingen van soms dichtbij. 
Mensen in onze omgeving die zich niet aan de corona afspraken houden. Hoe is het bij de overheid? Met onze ambtenaren? Het valt niet 
mee om positief te blijven denken als je ziet hoeveel mensen onterecht aangepakt 
zijn en financieel nu aan de afgrond zitten? Kijk naar Groningen waar nog steeds 
de schade aan de huizen niet opgelost is. Laten we ook dichter bij huis kijken. 
Hoe gaat het in Delft? Blijft de politiek bij de les? Zorgen zijn steeds de financiën 
geweest. Houdt men wel de vinger aan de pols? Is het wel verstandig om miljoenen 
uit te geven om de locatie van een musical Willem van Oranje mogelijk te maken? 
Hoe gaat het met onze wijkkrant? Afgelopen jaar is de krant gegroeid, sterker 
geworden, door de uitbreiding met Vrijenban. Ook zeker door de mankracht 
die de redactie van Vrijenban vormt. Wij zijn er echter niet. De redactie van de 
Wippolderkrant heeft dringend behoefte aan uitbreiding van redactieleden. 
Laat het een doelstelling worden voor het komende jaar om de continuïteit te 
garanderen. Beste lezers, u begrijpt dat wij veel vragen onbeantwoord hebben, 
hopelijk geeft de komende tijd zicht op een antwoord. Blijf vooral positief en vooral 
gezond. Dan komt het zeker in orde.
Namens de redactie een fijne kerst en prettige jaarwisseling toegewenst.
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In de Wassenaarstraat werd 
op zaterdag 26 september de 
“Burendag” gehouden.  
Doel van de Burendag was om 
met de hele straat gezellige 
dingen te doen, en dat is goed 
gelukt. 
Vanwege covid-19 hield iedereen 
goed afstand, zodat de veiligheid 
gegarandeerd was. 
Alle bewoners hadden voor 
deze gelegenheid de auto 
elders geparkeerd, waardoor 
er veel ruimte was voor de 
georganiseerde activiteiten en de 
straat, die ook was versierd met 
slingers en vlaggen, een vrolijke 
aanblik had.   

Om 2 uur werd begonnen met 
door de bewoners zelf gemaakte 
koffie, waarbij de buren die de 
middag hadden georganiseerd, 
zorgden voor een heerlijk stukje 
gebak. 
Na een gelukkig korte regenbui 
ging iedereen aan de slag met 
verwijderen van het hier en 
daar aanwezige onkruid en met 
het vullen van de met hulp van 
het Oranjefonds aangeschafte 
plantenbakken om de straat 
verder ‘aan te kleden’.  

Omdat de hele straat meedeed 
was het resultaat meteen goed 
zichtbaar.  

Terwijl de volwassenen de 
straat opschoonden werden 
de kinderen uit de straat in 
groepjes ingedeeld. Zij deden 
een speurtocht door de straat 
waarbij allerlei opdrachten 
moesten worden gemaakt.  Na 
afloop werden de antwoorden 
met de kinderen besproken, wat 
een leuk gesprek opleverde.  
Eerder in de week hadden 
de kinderen kleurplaten 

ingekleurd en voor het raam 
gehangen.    Deze werden tijdens 
de Burendag beoordeeld door de 
jury en elk kind kreeg een leuke 
prijs. 

Daarna stond een bingo op het 
programma. Marleen en Karin 
zorgden voor het trekken en 
het duidelijk via een toeter 
omroepen van de nummers. Bij 
de G van Gerard gevolgd door 
een getal, vroegen de buren 
zich steeds af  welk getal de 
werkelijke leeftijd van buurman 
Gerard was. Met het antwoord 

op deze vraag was geen prijs te 
winnen. Voor buren met een 
volle kolom of een volle kaart 
was er een prijsje. De overige 
prijzen werden verloot onder 
de buren, waarbij er voor iedere 
buur een prijsje was.  

Na de bingo werd er met een 
drankje uit ieders eigen koelkast 
nog gezellig nagepraat. Het was 
een zeer geslaagde middag, en de 
organiserende buren verdienen 
een groot compliment.  

Tekst en foto’s: van de bewoners.

Prettige Kerstdagen

en een
Gelukkig nieuwjaar
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Parkeren in de wijk met of zonder parkeervergunning

Uit publicaties blijkt dat vanuit de 
gemeente Delft signalen zijn gegeven 
om betaald parkeren in te voeren in de 
Wippolder.

Uiteraard zijn daar voorstanders voor, 
maar als je het op de weegschaal legt 
dan ligt het meeste gewicht bij de NEE 
stemmers. Naar mijn mening is dit ook 
terecht, om de navolgende reden. 

Uit meerdere rondgangen door de wijk 
blijkt dat er overdag voldoende ruimte is 
om je auto te parkeren. Het kan hooguit 
voorkomen dat je het treft dat op je 
favoriete plekje net een ander staat. Om 
deze stelling aan te tonen ziet u een 
collage aan foto’s die op een willekeurige 
dag in november zijn gemaakt.
Nog een reden om tegenstander te zijn 
is dat de gemeente Delft op creatieve 
manieren bezig is om de gemeentekas 
aan te vullen en daar moet dan de auto 
maar weer de dupe van zijn.

Zover bekend is er geen onderzoek naar 
gedaan, of de bewoners zijn er niet van 
op de hoogte gebracht, of invoeren van 
betaald parkeren de wijk verlichting zou 
geven. 

Sommige bewoners beweren dat de wijk 
wordt gebruikt door de werknemers van 
de TU en werknemers van winkels of 
bedrijven in de binnenstad om hun auto 
te parkeren. Mogelijk doet een enkeling 
dat, maar als u visite krijgt heeft dat het 
zelfde effect.  

Het voordeel is dat deze geparkeerde auto 
of auto’s  aan het einde van de dag weer 
weg zijn en dan is er weer plaats voor een 
van de bewoners. 

Om aan te geven dat er voldoende 
ruimte is in de straten van de TU en de 
nieuw gebouwde parkeergarage, ziet u 
een aantal foto’s die u laten zien wat het 
effect is van de nieuwe parkeergarage. 
Kortweg gezegd: deze parkeergarage 
staat voor 98% leeg en geeft het idee van 
weggegooide investering. Voor dat geld 
had men beter een andere bestemming 
kunnen kiezen. Daarbij komt ook nog dat 
door de corona momenteel veel personen 
thuis werken.

Thuis werken heeft geleerd dat in de 
toekomst veel meer mensen thuis 
kunnen blijven werken,  want met de 
elektronische snelweg is dat zeer goed 
mogelijk.

Bent u het met deze stelling eens of 
oneens? U mag reageren en wij plaatsen 
uw mening, uiteraard mits u daarvoor 
toestemming geeft,  in de volgende 
krant. 

Tekst en foto’s: Johan van den Berg.
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 Voorziene kosten  Bezit
Bankstand op 01-09-2020    € 4.176,54 +/+
Betalingen toegezegd    € 1220,00 +/+
     -----------------
Stand op 01-09-2020    € 5.396,54 +/+

Bankkosten (verwacht) € 25,00 -/-
Bankkosten september en oktober €  24,48 -/-
Drukken 2 edities + vormgeving € 1220,00 -/-
Bezorging 2 edities* € 50,00 -/-
  -----------------
Totaal voorziene kosten € 1319,48 -/-
Voordelig saldo 2020    € 4077,06 +/+
     ===========

Update begroting 2020

Uit het bovenstaande blijkt dat er voor 2020 een voordelig saldo is.

In deze proefperide van een jaar - 2020 - hebben wij het voordeel 
dat de krant betaald zal gaan worden door de gezamenlijke 

ondernemersvereniging Vrijenban & Wippolder.

Mocht het nodig zijn u te vragen om de wijkkrant financieel te
ondersteunen, dan zijn wij weer zo vrij om uw hulp in 2021 te vragen.

Onze dank aan de sponsoren en u voor uw bijdrage in de afgelopen maanden 
waardoor wij nu  financieel gezien sterk staan voor het jaar 2021, indien 

noodzakelijk.
 De redactie

DRINGENDE OPROEP
Bent u degene die wij zoeken?

Wij als redactie doen ons uiterste best om elk kwartaal weer een wijkkrant 
samen te stellen die u dan netjes bij u door de brievenbus mag ontvangen. Ook 
worden de kranten op diverse plaatsen gelegd zodat eenieder een exemplaar 
mee kan nemen. Deze werkzaamheden gebeuren op basis van vrijwilligheid.

WIJ HEBBEN UW HULP NODIG  
• De redactie wil naar een uitbreiding van het aantal redactieleden om de 

navolgende redenen. De huidige redactieleden hebben de leeftijd van boven 
de 70 jaar en zouden graag jongeren de gelegenheid willen geven om bij 
ons team te komen, om op termijn de wijkkrant te kunnen waarborgen. 
Uiteraard zoeken wij diegene die zich nauw verbonden voelt met de wijk 
Wippolder.

• Wij vroegen uw hulp bij het distribueren van de wijkkrant. Wij zochten 
iemand die viermaal per jaar de kranten - 5500 stuks in de wijk Wippolder 
-  in ontvangst neemt en deze kranten sorteert in diverse aantallen voor de 
bezorgers en vervolgens naar de bezorgers thuis brengt. Wij laten u weten 
dat wij zeer vereerd zijn dat de heer en mevrouw Æ en T. Ruiter deze taak 
op zich gaan nemen, vanaf december 2020.

 

Heeft u interesse of twijfelt u toch een beetje dan kunt u zich nader laten 
informeren, dan horen wij u graag. U kunt een mail sturen naar ons mailadres  - 
wijkkrantwippolder@gmail.com maar u mag ons ook bellen op het nummer 
06 - 53 69 34 92.

Redactie wijkkrant.

*  € 200,00 per jaar voor de bezorging in de wijk Delftzicht daar er geen aparte sponsor meer voor is.

Wijkkrant Wippolder zonder vrijwilligers is niet mogelijk!

De Wijkkrant Wippolder is niet in staat om telkens de wijkkrant in uw brievenbus te bezorgen zonder de hulp en de inzet van vrijwilligers. Het is zelfs zo dat wij voor 100% 
van hen afhankelijk zijn. Onze dank gaat ook uit naar de sponsoren en eenieder die de wijkkrant financieel heeft ondersteund, waardoor het mogelijk was om voor het 6e 
jaar de wijkkrant te laten drukken en te verzorgen. Wij zijn al die 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.

Ook danken wij onderstaande bezorgers (in willekeurige volgorde) die, ook in weer en wind
 met pakken kranten op stap gaan om deze bij U door de brievenbus te stoppen.

Fam. J.C. v.d. Meer Dhr. L. v.d. Lee
Mevr. C. Wijffels Dhr. Th. Mulder
Mevr. L. v.d. Pas Dhr. J. Langeveld
Fam. Westmaas Dhr. Van Geest
Mevr. D. de Groen Dhr. H. Tettero
Dhr. W. Kunz Dhr. J. Postel
Fam. C.J. v.d. Valk Dhr. M. van Leeuwen
Dhr. G. Meijer Fam. Æ.en E. Ruiter
Fam v.d. Berg Mevr. R. Verhulst
Mevr. M. Nijs Fam. P. Tetteroo
Mevr. S. de Koning Dhr. P. Nan
Mevr. Gerritse Buurthuis Petra en Ingrid
Dhr. A. van Dijk Dhr. E. Jansen
Mevr. I. Kloosterman Fam. J en K. Graafland
Mevr. Verhaaren Dhr. G. Smit

Voor 2021 wensen wij U en de uwen een goed en vooral een gezond jaar toe.
Mogen wij in het jaar 2021 weer op U rekenen?
Tevens dank aan mijn mederedactieleden, correctoren en aan de vormgever. 

Johan van den Berg.

Wie van u kan ons helpen 
vanaf maart 2021?
Door verhuizing hebben wij geen bezorger meer voor 130 kranten in de 
navolgende straten.
Amalia van Solmslaan, Charlotte de Bourbonstraat en de Simonstraat.
Het betreft bezorgen in de maanden maart, juni, september en december.
Voor informatie kunt u met ons contact opnemen.

Per mail wijkkrantwippolder@gmail.com of per telefoon 06 - 53 69 34 92.
Onze dank daarvoor.

Redactie wijkkrant.
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Van Mevrouw M.M. van Miert
en de heer G.J. Damen.
Wij bedanken de huisartsenpraktijk van mevrouw M.M. van 
Miert en de heer G.J. Damen, aan de Nassaulaan. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat elk kwartaal in de wijkkrant een 
interessant onderwerp werd besproken over uw gezondheid. 
Deze bijdragen hebben wij de afgelopen negen jaar ontvangen 
en u heeft deze mogen lezen.  
Beide artsen hebben nu te kennen gegeven dat zo’n beetje 
alles is besproken in die negen jaren, en dat zij daarom hebben 
besloten te stoppen met het aanleveren van hun kopij voor de 
wijkkrant. 
Wij betreuren dit zeer maar begrijpen 
het, en uiteraard zijn wij als redactie hen 
zeer dankbaar voor de bijdragen in de 
afgelopen negen jaar. 
Wij als redactie zien het als een taak 
om daar een passende oplossing voor 
te vinden,  zodat u op termijn weer per 
kwartaal een vaste rubriek aantreft 
welke u over allerlei (medische) zaken 
informeert. 

Nogmaals onze dank aan de beide huisartsen,
namens de redactie 
Johan van den Berg.

Met oprechte dank aan de 
huisartsenpraktijk aan de 
Nassaulaan

Vinyldesign
De feestmaanden zijn weer in aantocht! Een lastige tijd gezien de huidige omstandig-
heden, maar hoe mooi is het om toch een glimlach weer op een gezicht te toveren door 
een gepersonaliseerd cadeau te geven. Op de Facebook en Instagram pagina van Vinyl 
Design Delft vind u wekelijks cadeautips. U kunt bij ons onder andere terecht voor 
 • Sint & Kerst Cadeau’s
 • Relatiegeschenken (Pennen, aanstekers, sleutelhangers, enz)
 • Geboorte cadeau’s (Baddoeken, babymutsjes, Knuffeldoekjes, Rompertjes, enz)
 • Huwelijksgeschenken (Vrijgezel partyshirts, geborduurde badjassen, 

handoeken enz.)
• Check onze website op www.vinyldesign.nl

SCHAAPJES JAGEN
Omdat Kerst nu anders is dan vorige jaren, willen wij als wijkgemeente Immanuel 
toch iets leuks doen voor de buurt. Dat is niet berenjagen, zoals in het begin van dit 
jaar, maar schaapjes jagen. Zoveel mogelijk mensen plaatsen een schaapje of een 
tekening daarvan of het woord Schaapje voor het raam.Alle kinderen uit de Wippolder 
kunnen dan gaan jagen. Wie 
er het meeste heeft kan ze 
met adressen en al opgeven bij 
het onderstaande mailadres. 
En ze kunnen doorgeven, 
welk schaapje ze het mooiste 
vinden. Op hetzelfde 
adres. Zo komt er toch wat 
gezelligheid en speelsheid 
rond Kerst.
 
Hartelijke groet, David 
Knibbe

Kerstmarkt 

Vorig jaar heeft de Ondernemersvereniging Vrijenban Wippolder de Kerstmarkt 
(Lichtpuntjes Vrijenban Wippolder) voor het eerst op het terrein van Hampshire Hotel 
Delft Centre gehouden. Wat een zeer koude maar succesvolle avond werd, gaf reden 
om in 2020 weer deze plek aan te doen. Helaas kwam covid-19 roet in het eten gooien 
en hebben we moeten besluiten om het een jaartje over te slaan. Toch wilde we deze 
tijd niet zomaar voorbij laten gaan en hebben we wat anders bedacht. Op 16 december 
gaat / ging de Kerstman samen met zijn hulpjes heel veel ondernemers af, om toch 
even gedag te komen zeggen. Daarmee probeert hij ze een hart onder de riem te 
steken en zullen we deze ondernemers even extra in het licht zetten. Dat laatste zullen 
we ook nog eens letterlijk doen, om toch een beetje het stukje ‘Lichtpuntjes’ terug te 
laten komen dit jaar!

Winkeliers vereniging Vrijenban / Wippolder

Wilt u meer kunnen doen met uw 
smartphone, tablet of computer? Komt u 
er even niet uit? Heeft u vragen? U bent 
welkom! Ook in deze lastige tijd. 

Door het coronavirus zijn we aan huis 
gebonden. Onze korte cursussen en  
workshops zijn stilgevallen. We houden 
wel spreekuren. Alleen niet fysiek. 
Elkaar ontmoeten in DOK, de centrale 
bibliotheek of in activiteitencentrum de 
Wipmolen kan even niet. 

We zijn er voor u digitaal! Contact 
onderhouden is op deze manier veilig. 

U kunt vragen stellen en telefonisch 
hulp krijgen over zaken als E-mailen, 
WhatsApp gebruiken, Beeld- of 
Videobellen, over de Apps op uw tablet, 
laptop, computer of smartphone, iPhone. 
Doet één van uw apparaten niet wat u wil, 
schort er iets aan? Ook daarvoor kunt u bij 
ons aankloppen.   

Samen met u lossen we al die lastige 
dingen op en we leggen het uit. Of u nu 
een beginner bent of bekend bent met de 
digitale wereld om u heen. Gewoon even 
bellen of een e-mail sturen. 

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

We kijken uit naar het moment waarop 
we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. 
Ten tijde van dit schrijven is daar helaas 
geen datum van bekend. Zodra daar 
verandering in  komt, leest u dat als eerste 
op onze website https://www.seniorweb.
nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/
delft/delft

Annelies Y. Groeneveld, coördinator
Delft, november 2020

Seniorweb Leercentrum Delft helpt bij computervragen
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Nieuwsbrief Belangenvereniging TU Noord 

DE GROENE LESSEN VAN 2020

Wat mij is opgevallen, is dat door deze 
gebeurtenis de buurt haar belangrijke 
functie heeft bewezen. Als je veel 
thuis bent, niet kan sporten bij de 

vereniging, geen bezoek aan vrienden 
kan maken, bieden de wijk, een parkje 
om de hoek en je directe buren je veel. 
Ik woon in de Zeeheldenbuurt en loop 

naar de buurtsuper Meijer aan de 
Rotterdamseweg, fiets naar de Coop 
aan de Nassaulaan en wijnhandel aan 
de Simonsstraat. Een wandeling door de 
buurt laat mij het nut zien van bomen, 
het De Vries van Heijstplantsoen, het 
mooie park rond Jaffa of de tijdelijke 
wildernis in de Schoemakerplantage en 
Rotterdamseweg. 

Delft heeft enorme ambities om heel erg 
veel woningen en bedrijfsruimte toe te 
voegen. De Spoorzone begint vorm te 
krijgen en in de nabije omgeving gaan 
op de Schieoevers de bedrijfshallen 
plaats maken voor vele duizenden 
woningen en bedrijven. Zeker in 
de Spoorzone en op de Schieoevers 
komt veel hoogbouw in een erg 
verdichte omgeving. Het geheel wordt 
geoptimaliseerd voor wonen, werken 
en verkeer. En ook dichterbij in onze 
Wippolder zijn diverse ontwikkelingen. 
Het Science center aan de 
Mijnbouwstraat wordt getransformeerd 
in een kantoorgebouw, aan de 

Nieuwe Haven verrijzen woningen 
en het Gele Scheikunde terrein aan 
de Julianalaan transformeert van 
universiteitsgebouwen in een kleine 
woonwijk met 300 woningen en een 
internationale school. 

Juist dit jaar hebben wij gezien dat 
groen belangrijk is, dat buitenruimte 
belangrijk is en dat goede voorzieningen 
in de buurt belangrijk zijn. In de 
Wippolder scoren wij in het algemeen 
nog relatief goed hierop. Maar dat het zo 
blijft is niet een vanzelfsprekendheid. 
Onze belangenvereniging zet zich volop 
in om deze noodzakelijke voorzieningen 
te beschermen voor de huidige bewoners 
en te realiseren voor toekomstige 
bewoners. Doet u mee?

Erik van Hunnik
Voorzitter belangenvereniging TU 
Noord
www.tunoord.nl 
tunoord@gmail.com

Iedereen is verrast door de impact die Corona op ons heeft. Het raakt ons allemaal direct en indirect. Vrij abrupt werd onze 
bewegingsvrijheid ingeperkt om verspreiding van het virus te voorkomen. Ineens was thuiswerken de norm. Scholieren mochten 
tijdelijk niet naar school en studenten moesten colleges op afstand volgen. De keukentafel werd een bureau, de slaapkamer een 
digitale vergaderruimte, je leefomgeving reikt minder ver. 

De bewoners van deze en de omliggende 
straten hebben gemerkt: de aanwezigheid 
van veel werklieden en de daarbij 
behorende werkzaamheden. Deze 
begonnen vaak al met veel lawaai tegen 
07.00 uur, waardoor bij velen de nachtrust 
bruut werd verstoord. Dan was er ook nog 
het wegvallen van vele parkeerplaatsen 
doordat her en der op de stoepen materiaal 
en auto’s werden geparkeerd. Maar in de 
middag, rond 15.30 / 16.00 uur, gingen de 
meeste werklieden weer huiswaarts. 
Het betreft hier een behoorlijke aanpak 
van de woningen, wat bij de bewoners voor 
een periode van 15 tot wel 25 werkdagen 
hun woongenot volledig in beslag gaat 
nemen. De exacte periode is afhankelijk 
van de werkzaamheden die noodzakelijk 
zijn. 

Wat gaat er zoal gebeuren aan de 
woningen? 
• Behandelen van zwam en houtrot
• Saneren van asbest, waar dat voor de 

werkzaamheden nodig is
• Vervangen van kozijnen, ramen en 

deuren, inclusief de beglazing; het kozijn 
waar de voordeur in zit wijzigt niet

• Daar waar nodig: gevelonderhoud
• Nieuw dak, inclusief goten en 

regenpijpen
• Schilderwerk
• Aanpassingen meterkast

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat op 
de Prof. Telderslaan een groot bord staat 
met  de aankondiging van onderhoud 
en renovatie van 36 woningen. Deze 
werkzaamheden duren tot eind december, 

maar mogelijk nog een stukje in januari 
2021. In sommige woningen: vervangen 
badkamer, keuken en toilet 

De volgende energetische maatregelen 
worden uitgevoerd: 
• Dakisolatie
• Aanbrengen van zonnepanelen
• Spouwmuurisolatie
• Vloerisolatie
• HR++ glas 
• Mechanische ventilatie

Per dak worden 6 zonnepanelen 
aangebracht, bij grote gezinswoningen 
komen 8 zonnepanelen. 
Voor bewoners die, om welke reden dan 
ook, niet de gehele dag thuis kunnen 
blijven is in het Burgershof overdag voor 
tijdelijke huisvesting gezorgd. 
Voor al deze werkzaamheden worden geen 
eenmalige kosten berekend. Echter de huur 
plus servicekosten gaan in totaal met een 
bedrag tussen de

 € 39,00 en € 45,00 per maand omhoog. 
Maar door de energiebesparing en het 
plaatsen van de zonnepanelen gaan de 
bewoners gemiddeld minder betalen aan 
de leverancier van de elektriciteit; het 
voordeel voor de bewoners zal hierdoor 
liggen tussen de € 19,00 en € 23,00 per 
maand.
Zie de foto’s, welke een goed beeld geven 
van de werkzaamheden met de daarbij 
behorende ongemakken. 

Tekst en foto’s: Johan van den Berg.

Onderhoud & Renovatie
Prof. Henketstraat & Ernst Casimirstraat
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat op de Prof. Telderslaan een groot bord staat met  
de aankondiging van onderhoud en renovatie van 36 woningen. Deze werkzaamheden 
duren tot eind december, maar mogelijk nog een stukje in januari 2021.

Prof. Henketstraat na de renovatie Ernst Casimirstraat Prof. Henketstraat
Prof. Henketstraat

Prof. Henketstraat
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Tekst en foto's: Johan van den Berg

Jan de Oudenweg - Pauwmolen
Foto A laat u de vorderingen zien van 
de hoogbouw van het bouwproject 
‘Campus 015 Pauwmolen’, met 285 
appartementen en bedrijfsruimten 
en een parkeergarage.
De top is bereikt en nu de verdere 
afbouw nog. De ingebruikname zal 
medio 2021 zijn. 

Heertjeslaan (Technopolis)
Foto O laat u de vorderingen zien 
aan het hoofdkantoor Oldelft 
Ultrasound. De vorderingen zijn snel 
gegaan. Mogelijk wordt het gebouw 
dit jaar nog in gebruik genomen; zo 
niet, dan spoedig in 2021. 

Kloosterkade hoek Keurenaerstraat 
De foto’s B en C tonen u de voorbereidende werkzaamheden voor de te 
bouwen 24 appartementen voor tijdelijke bewoning voor opvang, Deze zullen 
worden toegewezen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Perspectief. 
Ook komen er nog 8 eengezinswoningen welke verhuurd worden door 
Woonnet Haaglanden.  

Mijnbouwplein - Michiel de Ruyterweg
Foto D laat u de rechterzijde van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug zien.
Bij de oude brug was het mogelijk om langs de brug te lopen / fietsen naar de 
Kanaalweg toe. Dit is nu niet meer mogelijk, omdat het gebied achter en naast 
het oude Ketelhuis is ingedeeld bij de nieuwe eigenaar van het Ketelhuis. Het 
is nog steeds mogelijk om bij de Kanaalweg  te komen, maar dan moet u aan 
het einde rechtsaf en dan om het Ketelhuis heen lopen / fietsen.

Schoemakerplantage - Van 
Embdenstraat
Foto J laat u zien dat de heipalen hun 
plek hebben gekregen en dat de BAM 
is begonnen met de voorbereidingen 
van de nieuw te bouwen 
energieneutrale appartementen.
Zie voor meer informatie een ander 
artikel in deze krant. 

Schoemakerstraat en de Prof. Evertslaan
Op de foto’s F t/m I ziet u dat de wijk niet gespaard blijft van graaf- en bouwactiviteiten.
Voor het aanleggen van een persleiding wordt de Schoemakerstraat over praktisch de gehele lengte open gemaakt om 
deze leiding te plaatsen. Daarbij komt ook nog dat de Prof. Evertslaan bij Burgershof langdurig is afgesloten vanwege 
werkzaamheden aan de riolering. Deze werkzaamheden  staan gepland tot april / mei 2021.
Door deze werkzaamheden komt veel grond vrij, omdat de grond vervuild is en tijdelijk wordt opgeslagen  in de 
groenstrook op de hoek van Prof. Telderslaan / Prof. Krausstraat. 

Hertog Govertkade
Foto E toont u het nieuwe Delft, 
gezien vanaf de Hertog Govertkade. 
Waar u voorheen de auto’s zag 
verdwijnen in de Irenetunnel, is 
door alle werkzaamheden aldaar 
een andere uitstraling gekomen. U 
moet zelf maar oordelen of dit een 
verbetering is, alhoewel alles in het 
nieuwe Delft vrij dicht op elkaar 
wordt gebouwd.

Nieuwegracht - Engelsestraat
Op de foto’s K t/m M ziet u de zandbedding voor de te bouwen 
appartementen de “Poortmeesters” met aankoopprijzen van € 314.850,00 tot 
€ 1.099.850.00. Dan moet je behoorlijk gespaard hebben, of de loterij hebben 
gewonnen. De locatie is naast het tijdelijke parkje van de Engelsestraat.  

Rotterdamseweg  hoek Cornelis 
Drebbelweg
Foto N toont u het bouwterrein wat 
vrij is gekomen na de sloop van de 
gebouwen waar Yes in heeft gezeten. 
Hier wordt een parkeergarage 
aangelegd. Momenteel wordt 
gewerkt aan Fase 1: capaciteit voor 
450 auto’s. Als dat gereed is dan 
zal Fase 2 volgen, waarin nog eens 
150 extra parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd. Parkeren in deze garage 
zal gratis zijn. 

Huismansingel (Technopolis)
Foto P laat u de vorderingen zien van 
de bouw van het TNO laboratorium 
voor bouwinnovatie. Het karkas 
is nagenoeg neergezet, nu volgt de 
verdere afwerking om het geheel 
compleet te maken. 

Molengraafsingel (Technopolis)
Foto Q laat u zien: de bouw van 
een ‘acceleratorgebouw’, genaamd 
“NEXT Delft”, naast de bestaande 
Yes-gebouwen. Gereedkomen van 
dit duurzame gebouw, dat is bedoeld 
voor de  huisvesting van innovatieve 
bedrijven, is gepland eind 2021. 

Van Mourik Broekmanweg (TU wijk)
Op de foto’s R en S ziet u de vorderingen aan het te bouwen onderwijsgebouw 
“Echo”. Het complex zal 8.300 m2 vloeroppervlakte bevatten, incl. een 
uitbreiding voor Wiskunde en Informatica. Er komen 1700 onderwijsplekken, 
7 onderwijszalen, 360 studiewerkplekken en horeca. De opleveringsdatum is 
nog niet bekend.



wijkkrantwippolder@gmail.comPagina 7

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

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 maken.

Juf Tea 25 jaar in dienst 
In de maand september vierden we 
het 25-jarig jubileum van juf Tea als 
kleuterjuf en stagebegeleider in het 
basisonderwijs.
Met toespraken passeerden allerlei 
kwaliteiten en leuke voorvallen van 
de afgelopen 25 jaar. Maar ook een 
optreden van zanger Christiaan 
Verwoerd op de zolder van de school 
behoorde tot de feestelijkheden. In de 
klas heeft de juf het jubileum met de 
kinderen gevierd.

Natuurlijk mocht iedereen verkleed 
komen, werden leuke spelletjes gedaan, 
waren er leuke tractaties en droeg 
iedereen een prachtige feestmuts met 
daarop het getal 25. Zo waren het op 
passende wijze een paar feestelijke 
dagen om aandacht te geven aan een 
bijzonder jubileum voor deze kleuterjuf.

Sponsorloop voor een groen 
achterplein
Al enige tijd hebben we op de Prins 
Mauritsschool een leerlingenraad. De 
raad bestaat uit twee leerkrachten 
met een aantal leerlingen uit de 
groepen 7 en 8. Allerlei zaken zoals 
klachten en ideeën passeren tijdens 
de vergaderingen de revu. Tijdens zo’n 
vergadering is het idee ontstaan het 
achterplein op te knappen met wat 

groen en misschien zelfs een nieuw 
speeltoestel. Het voorplein is inmiddels 
mooi opgeknapt in de afgelopen twee 
jaar maar  het achterplein steekt er nu 
wel wat grijs bij af. De kinderen kwamen 
met het idee een sponsorloop te 
organiseren. Met het geld wat hiermee 
is opgehaald, kan een eerste aanzet 
gegeven worden aan verfraaiing van het 
achterplein. Het motto was: ‘Op een slof 
en een hardloopschoen, op weg naar een 
plein vol groen’. Op vrijdag 2 oktober 
jl. was het zover: een sponsorloop 
met rondjes van 100 meter op het 
schoolplein voor de leerlingen van 
groep 4 en rondjes van 500 meter om 
de school heen voor groep 5 tot en met 
8. Elke groep kreeg een half uur de tijd 
om zoveel mogelijk rondjes te rennen en 
dat hebben ze gedaan! Zonder ouders 
om aan te moedigen, want dat kon niet 
in verband met de Corona maatregelen 
maar de ouders, familieleden en naaste 
kennissen hebben zich wel flink ingezet 
om de kinderen te sponsoren. In totaal 
is er 4.200 euro opgehaald! Een prachtig 
bedrag wat ingezet gaat worden voor het 
groene achterplein.

First Lego League (FLL)
Het thema van de First Lego League dit 
jaar is ‘RePLAY’.  Het Maurits FLL team 
bestaat uit 6 gemotiveerde kinderen 

van de groepen 7 en 8 (Samuel, Sherbel, 
Rosaly, Andy, Sven, Anthon). Het 
RePLAY thema is ook een innovatief 
project: het team moet een probleem 
uitdenken en oplossen. Het probleem 
waarvoor dit keer een oplossing moet 
worden gezocht is dat mensen meer 
moeten gaan bewegen en hoe is dit te 
bereiken?
Sport en spel en fitness. Dingen 
bedenken waardoor mensen dat gaan 
doen. Het kan op iedere plek.
Op de zolder van de school komen de 
kinderen wekelijks bij elkaar onder 
begeleiding van enkele vrijwilligers. 
Er is een speciale FLL wedstrijdtafel 
waar een 14 tal missies/objecten zijn 
opgesteld. De missies zijn door de 
kinderen van LEGO zelf gebouwd. 
Tevens is met technisch LEGO een robot 
gebouwd die geprogrammeerd moet 
worden om de missies op te lossen. Voor 

iedere missie die goed opgelost wordt, 
krijgt het team punten.
De wedstrijd (die in januari 2021 staat 
gepland) wordt een hele uitdaging 
want je krijgt maar twee en halve 
minuut. Maar wel drie kansen. Ook 
kan het team punten krijgen voor de 
presentatie van het project en voor het 
goed beantwoorden van de vragen van 
de jury.  Core values zijn voor het team 
belangrijk, net als de regels op school.

Kinderboekenweken
De eerste weken van oktober stonden in 
het teken van de Kinderboekenweek met 
als thema En Toen? - geschiedenis 
Iedere klas had zo zijn eigen activiteiten 
op dit gebied, de kleutergroepen 
waren actief met kastelen, ridders 
en jonkvrouwen. Juf (en schrijfster) 
Margriet de Graaf kwam voorlezen in 
de groepen 4 uit haar nieuwe boek  De 
boomhut, de buurttuin en het raadsel. 
De groepen 5 kregen bezoek van 
het Archeon uit Alphen aan de Rijn. 
Twee medewerkers van het openlucht 
museum kwamen verkleed en met 
lesmateriaal in de klas. 
Op dinsdag 8 oktober was boekhandel  
“Bijbel In” op school aanwezig met een 
boekenstand waar kinderen zelf een 
boek konden kopen. 

Op de koude zolder van de school, 
een ruimte waar de kinderen anders 
niet mogen komen, was een museum 
gemaakt met behulp van oude spullen 
uit het schoolarchief en de kinderen 
konden dit museum tijdens de 
kinderboekenweken bezoeken. Het 
was net alsof je ‘zoals vroeger’ in de 
schoolbank zat met grote oude platen 
aan de muur, een oude lessenaar van 
de leerkracht en natuurlijk ontbrak de 
kroontjespen niet.

Jeugdfonds sport en cultuur 
Voetballen, hockey, zwemles, muziek- 
en dansles. Het is zo belangrijk voor 
een kind. Iets doen aan sport of cultuur 
helpt een kind zich fysiek, mentaal 
en sociaal optimaal te ontwikkelen. 
Dat is belangrijk voor de ontwikkeling 
en toekomst van het kind, maar ook 
voor het gezin en uiteindelijk voor 

de hele samenleving. Door de corona 
crisis hebben meer gezinnen te 
maken met geldzorgen. Kinderen en 
jongeren die voor de crisis wekelijks 
naar het voetbalveld, dansschool, 
judovereniging of muziekles gingen, 
staan mogelijk volgend seizoen aan 
de zijlijn. Hun ouders kunnen de 
contributie of het lesgeld niet meer 
betalen. Het Jeugdfonds helpt deze 
kinderen en betaalt het lesgeld voor 
de sport- en cultuuractiviteit. Op de 
Prins Mauritsschool kunt u bij de 
administratie (mw. J. Vreugdenhil) 
informatie krijgen of een aanvraag 
indienen (015-2568251).

Schoolontbijt 
Tijdens het Nationaal Schoolontbijt 
op woensdag 4 november konden alle 
kinderen ontbijten op school. In het 
kader van ‘gezonde school’ kregen ze een 
ontbijt aangeboden van ‘Het Nationaal 
Schoolontbijt’.

Naast dat het leuk was om gezellig 
met elkaar in de klas te ontbijten had 
het ontbijt ook een doel om hen te 
wijzen op het belang van een goed 
en gezond ontbijt. Met een versierde 
tafel, brood, heerlijke boterhammen, 
beleg en drinken werd het een gezellig 
uurtje 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! 

Dankdag 
Op woensdag 4 november is op school 
aandacht besteed aan de jaarlijkse 
dankdag met als thema ‘Dank onder 
alles’, een tekst uit het Bijbelboek 
1-Thessalonicenzen 5 vers 18.
In het Bijbelboek Handelingen 27 vers 
34 en 35 staat:
“...bij niemand van u zal een haar van 
het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd 
had en brood genomen had, dankte hij 
God in aanwezigheid van allen” .
Deze woorden zijn van de 
zendingsreiziger Paulus als hij op een 
schip met de bemanning spreekt. Het 
schip dobbert gehavend rond na een 
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Bas Vollebregt, wethouder van Cultuur 
opende 12 november de tentoonstelling 
Reflections C19. 
De opening was via een livestream te 
volgen op social media.
Einde tentoonstelling 31 januari 2021
Huidig bezoek is niet mogelijk, maar 
wanneer de maatregelen van het RIVM 
het toestaan gaan wij direct open voor 
publiek.  
Met een WAD mondkapje op heette 
Jacob Fokkema het kleine gezelschap 
hartelijk welkom, waarna Bas Vollebregt 

de officiële opening verrichtte.
2020 zal de geschiedenis ingaan als 
het jaar waarin de corona-pandemie 
uitbrak en de maatregelen van overheden 
om de verspreiding tegen te gaan 
hele samenlevingen heeft stilgelegd. 
Het is een tijd waarin de mens wordt 
teruggeworpen op de essentie van wat 
ons tot mens maakt, doordat een groot 
deel van onze normale bezigheden 
simpelweg niet meer uitvoerbaar 
zijn. Dat schept ruimte om op een 
nieuwe manier met onze waarden en 

fundamenten om te gaan. Zoals dat 
ook na de pest is gebeurd en later ook 
de cholera-uitbraak ons heeft doen 
nadenken over wat de essentie is van wie 
wij zijn als mens. Cultuur is bij dit proces 
onontbeerlijk, niet als leuk iets voor erbij, 
maar als onlosmakelijk onderdeel van de 
eerder genoemde essentie. 
Kunstenaars  zijn wel gewend  te werken 
in een isolement, maar hebben voor 
het tonen van hun werk nu veel minder 
mogelijkheden.
De kunstenaars hebben los van elkaar, 
(internationaal en nationaal) aan dit 
project samengewerkt en zij deelden 
beeldmateriaal via mail en sociale media.
Zo ontstonden nieuwe contacten en 
werden bestaande contacten hernieuwd 
en versterkt. 
Reflections C19 biedt met dit project 
een podium en versterkt of bouwt mee 
aan een nieuw netwerk. WAD is haar 
kunstenaars dankbaar voor hun inzet.

Link naar  de digitale catalogus:
https://online.flippingbook.com/
view/762313/

Tentoonstelling Reflections C19
bij World Art Center aan de Rotterdamseweg 205

Het nieuwe schooljaar 2020-2021 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 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 waarbij we uiteraard 
rekening houden met de richtlijnen van het RIVM. In de hal de handen ontsmetten en in 
de school graag een mondkapje dragen. 

Prins Mauritsschool
Nassaulaan 54
2628 GJ Delft
Tel. 015-2568251
Email: jvreugdenhil@prinsmauritsschool.nl 
(maandag 8.30-16.30 uur/woensdag- en vrijdag 8.30-14.30 uur)

donkere storm van wel twee weken. Het 
schip staat op het punt ergens op een 
rots stuk te breken.
Er is (in elke tijd) genoeg om je zorgen 
over te maken. Zeker ook nu in deze tijd  
als een wereldwijd virus de wereld lam 
legt. Een stormachtige periode waar we 
al maanden in zitten en voorlopig nog 
niet vanaf lijken te zijn. Toch is er, in 
elke tijd en onder alle omstandigheden 
ook genoeg reden om dankbaar te 
zijn. Er is een God in de hemel die het 
wereldgebeuren in Zijn machtige hand 
houdt. Deze God wil voor mensen 
zorgen, zoals een Vader dat bij kinderen 
doet. Hij stuurde de Heere Jezus om 
bevrijding en verlossing te brengen. 
Hij belooft ons geen kalme reis, maar 

wel een behouden aankomst als we op 
Hem vertrouwen. Dat geven we door 
aan de kinderen en mag voor u ook een 
bemoediging zijn in deze tijd.

Schoenendoosactie
Jaarlijks doen we als school mee met de 
‘Actie4Kids’. Veel leerlingen van onze 
school 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. Dit kado is een lichtpuntje 
voor de kinderen in hun bestaan waar ze 
van genieten! Op 27 november gingen 

de vele schoenendozen vol school- en 
verzorgingsspullen op weg naar landen 
waar kinderen erg blij zijn met zo’n 
extraatje.

Russische 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. 
Al jaren waren de lessen Spaans een 
extra uitdaging. Aangezien de leraar 
Spaans eind vorig jaar stopte, werd een 
vervangend vak gezocht en worden 
sinds het begin van dit schooljaar lessen 
Russisch gegeven.
Op dinsdagmiddag en woensdagochtend 
is het extra gezellig op de zolder van de 
school, want verdeeld over zes groepen 
gaan zo’n vijftig kinderen met de 
Russische taal aan de slag!  De eerste 
uitdaging was het Cyrillische alfabet, 
wat in het begin wel een geheimschrift 
lijkt. Daarom hebben we een extra leuk 
alfabetspel gemaakt wat we, nu na bijna 
drie maanden taalles, nog steeds spelen 

aan het einde van iedere les. 
De kinderen werken in teams en zijn 
enorm gemotiveerd om zo snel mogelijk 
het kaartje met het juiste dier te 
vinden. Sommige lessen gaan we liedjes 
vertalen. Dat is best moeilijk maar ook 
gaaf: het lijkt een beetje op puzzelen! 
Gewapend met een woordenboek 
ontleden we woord voor woord de 
tekst en als we alle ‘puzzelstukjes’ 
gevonden hebben proberen we de juiste 
vertaling te maken. Zo kunnen we 
nu in het Russisch ‘Er is er één jarig’ 
zingen wat erg handig is als er weer 
iemand jarig is. Natuurlijk mag naast 
een Russische slinger ook een Russische 
verjaardagskaart daarbij niet ontbreken 
en kunnen we allemaal onze naam er 
met Cyrillische letters opzetten. 
Soms is het ook gewoon hard werken: 
we hebben een boek waarin we nu in 
hoofdstuk 3 zijn aangekomen en alles 
leren over de persoonsvorm en het 
geslacht van het woord. Maar we zijn 
enthousiast en hebben er lol in, want 
we zien dat we nu al een heel gesprekje 
kunnen voeren in deze bijzondere taal, 
en dat ‘geheimschrift’ steeds beter 
kunnen lezen!
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Kabeldistrict 

Ook Delft ontvangt bijdrage van 
ministerie van BZK voor woningbouw. 
Ruim 7,8 miljoen voor kwaliteitsimpuls 
Kabeldistrict in Schieoevers
 Donderdagochtend 10 september maakte 
minister Ollongren van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties de eerste 
woningbouwprojecten bekend die 
een financiële bijdrage krijgen vanuit 
de woningbouwimpuls. Ruim 51.000 
woningen, binnen 27 projecten, kunnen 
nu gebouwd worden door een investering 
van 290 miljoen euro van het Rijk. 
Gemeenten en provincies dragen 331 
miljoen euro bij als cofinanciering. 
Ook de aanvraag van de gemeente 

Delft voor het project Kabeldistrict 
in Schieoevers is goedgekeurd. De 
financiële bijdrage vanuit het ministerie 
is belangrijk voor de realisatie van sociale 
woningbouw, studentenhuisvesting en 
betaalbare bedrijfsruimte in de nieuwe 
duurzame wijk van Delft. Met onze 
samenwerkingspartners in de regio 
maken we nu echt de kwaliteit die we 
samen voor ogen hebben.
 Wethouder Wonen Karin Schrederhof: 
“We zijn ongelofelijk blij met deze impuls. 
Hiermee kunnen we het tempo blijven 
volgen om ervoor te zorgen dat in 2022 
ook echt de 1e paal van ruim 3000 
woningen in het Kabeldistrict de grond 

in gaat. Doordat wij de afgelopen jaren 
al de nodige stappen hadden gezet en we 
al heel ver zijn met de plannen, gaan we 
dat nu zeker halen. Ik ben trots op Delft 
en dat er erkenning is voor wat we in 
onze stad doen. Het Rijk en de steden zijn 
in dit proces echt samen opgetrokken. 
Samen werken we aan de realisatie van de 
zo noodzakelijke woningbouwprojecten. 
Ik dank het ministerie voor het 
vertrouwen in ons plan.”
 Nieuwe stadswijk: het Kabeldistrict
Het Kabeldistrict wordt getransformeerd 
tot een levendige, productieve stadswijk 
waar werken, wonen, leren en maken 
samenkomen. Een stuk stad dat past 
in de ambitie van Delft om meer 
woonruimte te bieden in combinatie 
met meer banen. Centraal in het plan 
staat de voormalige Nederlandse Kabel 

Fabriek. De fabriekshallen blijven deels 
behouden en zorgen in combinatie met 
de nieuwbouw voor een karakteristiek 
geheel. In het toekomstige Kabeldistrict 
blijft ruimte voor kennisintensieve, 
creatieve en ambachtelijke bedrijven. 
Diverse (maatschappelijke) 
voorzieningen worden aangevuld met 
een veelzijdig woningaanbod. Dat 
zal bestaan uit o.a. koopwoningen, 
sociale huur en circa 1.000 huur- en 
koopwoningen in het middensegment. 
Ook wordt in de plannen aandacht 
besteed aan de inzet van slimme en 
duurzame mobiliteit. Met als doel 
mensen en goederen sneller, schoner en 
gemakkelijker door de wijk te bewegen 
en autoluwe plekken te realiseren. Een 
groene wijk aan het water van de Schie, 
waar het fijn werken en wonen is. 

14 oktober jongstleden is Huize Derde 
(de bewoners van de derde verdieping van 
de studentenflat aan de Prof. Evertslaan). 
weer tot instemming gekomen. Door 
het vertrek van onze HO (Huis Oudste 
- persoon die het langst in ons huis 
woont) viel er een gat te vullen in ons 
vijftienkoppige huis. Dit doen wij 
door middel van een avond waarop 
geïnteresseerden zich aan ons voorstellen 
en wij aan hen vertellen hoe wij als huis 
zijn. Zinsneden door de kandidaat-
huisgenoten als “ik kan heel goed koken” 
en “ik hou echt van opruimen” worden 
door de ene huisgenoot als positief en 
door de ander als flauwekul ervaren. In 
al deze onenigheid hebben wij dus tot 
instemming te komen over wie wij willen 
inlijven, wat eigenlijk altijd wel lukt, soms 
echter pas diep in de nacht. 
De eenstemmigheid is in andere situaties 
jammer genoeg ver te zoeken. Zoals u 
zich wellicht wel kunt voorstellen zijn 
er binnenshuis vele zaken waarover een 
beslissing moet worden genomen en de 
aanschaf van een koffiezetapparaat is hier 
een prachtig voorbeeld van. De oude was 
kapot, dus in de ogen van een deel van de 
huisgenoten was het meer dan logisch dat 
er een nieuwe aangeschaft zou worden. 
‘Wie kan er even snel eentje uitzoeken 
op internet?’ werd er gevraagd in onze 
gezamenlijke WhatsApp-groep. Meteen 

laaide de discussie op, waar we eigenlijk 
niet van stonden te kijken. Wat begon met 
‘Niet een te dure hè?’ veranderde eigenlijk 
al snel in een tweestrijd tussen enerzijds 
zij die wél een nieuw koffiezetapparaat 
wilden en anderzijds degenen die hier 
duidelijk géén behoefte aan hadden. 
‘Ik drink helemaal geen koffie! Dus 
ga er ook niet aan mee betalen.’ klonk 
het stellig. De matige reactie van de 
koffiedrinkers luidde zo ongeveer als 
‘Dan wil ik ook minder meebetalen aan 
die nieuwe stofzuiger, want ik maak 
m’n kamer nauwelijks schoon’ en zo 
ging het even door. Ondanks dat de 
eenstemmigheid nooit werd gevonden, 
wonnen de koffiedrinkers. Na welgeteld 
drie maanden konden we eindelijk weer 
genieten van een bakkie pleur. 
Iets principieels als een koffiezetapparaat 
maakt natuurlijk veel los maar deze casus 
staat niet op zich. Eenzelfde discussie 
komt voor als het gaat over de aanschaf 
van Disney+, het kopen van een nieuwe 
pan of juist het weggooien van een 
verlepte pan, het jaarlijkse thema van 
de muurschilderingen, het al dan niet 
wegdoen van een doorgezakte stoel, wel 
of geen echte kerstboom en liever twee of 
drie laags wc papier. 
Hoewel het oeverloos vergaderen vaak 
genoeg op onze zenuwen werkt, is er 
gelukkig altijd wel iemand waarmee je wel 

tot overeenstemming komt: altijd iemand 
die mee een frietje wil halen bij ‘t Oekie 
- Kloosterkade-, altijd iemand die zin 
heeft in een biertje of juist een thee, altijd 
iemand om een film mee te kijken of een 
rondje mee hard te lopen door onze wijk. 
Bij dat laatste kan een vriendelijk knikje 
naar de meneer op het balkon bij ons 

om de hoek natuurlijk niet ontbreken. 
We beseffen ons dat we van geluk mogen 
spreken; samen wonen met 14 vrienden 
voor het leven maakt niet iedereen mee, 
en dat ook nog eens met dat mooie 
uitzicht richting het Zuiden. 

Tekst: de bewoners van Huize Derde.

De eenstemmigheid van ons studentenhuis
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Deze keer een bezoek aan de nieuwe
wijk van de Wippolder, de 
Schoemakerplantage. Hier is in een van 
de panden, het bedrijf  Body and Control 
gevestigd. De eigenaar van dit bedrijf is 
Corné Sloos. Behalve dat is Corné al vele 
jaren actief met zijn voetbalschool Move 
and Control. Voor vele bewoners van 
Delft en omgeving is hij dan ook geen 
onbekende. Maar we gaan het nu hebben 
over Body and Control.

 Hoe bent u er toe gekomen om Body and 
Control te beginnen?
Door de voetbalschool, kwam ik spelers 
tegen die kampten met fitheid problemen 
en vermoeidheid. Denk daarbij aan spier-
krampen, en traag herstel na trainingen.
Dan ga je ook eens om je een kijken 
,waarom herstelt een speler de ene keer 
makkelijker dan de andere keer, toen 
kwam voeding om de hoek kijken en ben 
ik me daar in gaan verdiepen.
En ben ik de opleiding sportvoedingsad-
viseur gaan volgen. 
Toen ik klaar was met de opleiding kwa-
men er een hoop mensen naar me toe 
om te vragen wat er fout was met hun 
voedingspatroon en waarom ze steeds 
aankwamen in gewicht,  en van het een 
kwam het ander en ben ik me gaan ver-
diepen in het afvallen en heb ik de vol-
gende opleidingen gedaan orthomolecu-
lair voedingsadviseur, orthomoleculair 
gewicht specialist ,powerslim coach en 
ultratone specialist.  
  
Wat doet Body and Control?
Bij body&control zijn we bezig met maat-
oplossingen, dit doen we aan de hand  
van voedingsadviezen, dieëten en speci-
ale apparatuur voor lichaamscorrectie en 
plaatselijke vet reductie .   
Body and Control drijft op meerdere pij-
lers. Dat zijn:

Ultratone, PowerSlim, 
Afslankprogramma’s en Orthomoleculair 
voedingsadvies. Met deze peilers zijn 
wij in staat om onze cliënten aan de 
hand van zijn of haar wensen en situa-
tie een concept of product aan te bieden 
waardoor het mogelijk is de conditie en 
gezondheid van het lichaam te optimali-
seren.

Ultratone Drievoudige aanpak van 
vetophopingen!
\Vetvermindering, spierversterking en 
huidverbetering in één behandeling voor 
ongeëvenaarde resultaten met Trio Lipo.
Trio lipo is de nieuwste afslankmethode 
van het Ultratone Futura Pro Bioenergy™ 
Multi System. TRIO LIPO is de meest 
complete, veilige en effectieve methode 
om vet af te breken, spiermassa te ver-
hogen en de huid te verstevigen terwijl 
het lichaam gezonder en vitaler wordt. 
Tijdens deze behandeling worden drie 
speciale technieken gecombineerd voor 
een meervoudige aanpak van plaatselijke 
vetophopingen en cellulite. Trio Lipo is de 
meest complete, veilige en effectieve me-
thode om op een ontspannen manier vet 
af te breken, afslanken, afvallen, spier-
massa te verhogen en de huid te verstevi-
gen terwijl het lichaam gezonder en vita-
ler wordt. Trio Lipo zorgt voor resultaten 
welke door training lastig te behalen zijn.

PowerSlim is een door diëtisten ontwik-
keld afslankprogramma dat erop gericht 
is om je streefgewicht te behalen én be-
houden. Er is hierbij uitgegaan van de 
laatste wetenschappelijke inzichten.
Om optimaal resultaat te boeken, 
houdt Powerslim rekening met de functie 
van verschillende voedingsstoffen. De 
producten bevatten weinig brandstoffen 
(koolhydraten) en veel bouwstoffen (ei-
witten). 

Zo worden vetreserves gebruikt als ener-
giebron en blijft de spiermassa behouden. 
Het programma kent drie fases, opge-
deeld in zes stappen met circa zes eetmo-
menten per dag. Tijdens die momenten 
worden gangbare voedingsmiddelen ver-
vangen door Powerslim producten. 
De eetmomenten worden aangevuld met 
diverse vlees- en vissoorten, eieren en 
lekker veel groenten!

Afslankprogramma. Je wordt begeleidt 
naar een gezond voedingspatroon met 
een wekelijks of twee wekelijks weegmo-
ment. In dit afslankprogramma wordt 
gebruikt gemaakt van de van dagelijkse 
voedingsproducten, die in iedere super-
markt te verkrijgen zijn. Er wordt inge-
zoomd op het individu en zijn of haar eet-
patroon. Dit programma is opgebouwd 
uit 3 fases, waarin we op zoek gaan naar 
de juiste voedingsstoffen voor hem of 
haar. Omdat iedereen anders reageert 
op voedingsstoffen, is dit een zoektocht 
naar de juiste balans.

Orthomoleculair voedingsadvies: In 
mijn praktijk hoor ik vaak dat mensen 
al van alles geprobeerd hebben om af te 
vallen Elke poging, het gewicht binnen
 gezonde normen te houden, mislukt. 

Heel vaak zijn er onderliggende on-
gemakken, bijvoorbeeld de overgang, 
slaapproblemen, hoofdpijn, vermoeid-
heid, opgejaagd gevoel en  stress. Met 
een Orthomoleculair voedingsad-
vies kan ik deze mensen de nodige hand-
vatten geven om het lichaam zichzelf 
weer te laten herstellen. Het klinkt veel 
erger dan het is, het is namelijk simpel-
weg de juiste (normale) voeding nemen!

Doordat je vooral onbewerkte en na-
tuurlijke producten neemt zal je lichaam 
gezonder worden.  Je kunt eenvoudig 
afvallen als je jouw voedingspatroon op 
essentiële punten aanpast. Veel meer goe-
de plantaardige oliën en weinig of geen 
koolhydraten, behalve die uit groente 
en fruit. Met als resultaat, meer energie, 
minder opgejaagd gevoel, minder hoofd-
pijn, een gezonde huid en niet te vergeten 
een gezond gewicht.

Heeft u vragen of wilt u meer weten 
neem dan contact op via:
06-156 86 254 
www.bodyandcontrol.nl
info@bodyandcontrol.nl

tekst Wim Bloom en Corné Sloos

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. 

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

Buurtonderneming
Onder de Schie

(De Buuf)
www.onderdeschie.nl

Een bezoek aan Body and Control

In verband met het Corona-virus is het buurthuis de afgelopen periode 
helaas gesloten geweest. De komende periode worden een aantal 
activiteiten voorzichtig weer opgestart. We hopen in de volgende 
wijkkrant weer te kunnen melden dat iedereen welkom is bij ons.

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

M. Roeper, belastingadviseur
Onder het kopje “Ondernemers 
opgelet” stond op blz. 5 in de wijkkrant 
van september jl. een oproep aan 
ondernemers om zich te laten 
interviewen, waar de heer Max Roeper 
gebruik van heeft gemaakt. Vanaf 1 
januari 2021 start hij met zijn bedrijf 
met de naam RTS, dat staat voor 
RoeperTaxServices.
   
Waarom gaat u vanaf 2021 zelfstandig 
werken als belastingadviseur?
Na mijn opleiding tot fiscaal jurist en 
de eerste stappen in het vak en jaren 
werkzaam te zijn geweest bij o.a. één 
van de vier grootste belasting- en 
accountantskantoren in Nederland, was 
de tijd rijp om voor mijzelf te beginnen. 
Hiermee wil ik dienstbaar zijn aan 
eenieder die met administratieve en 
fiscale vragen zit en behoefte heeft aan 
hulp en begeleiding. 

Wat doet RTS?
Wat RTS doet is u bijstaan met alle 
administratieve werkzaamheden, vanaf 
uw ordner tot aan de fiscale aangiften 
(Inkomstenbelasting,Vpb & BTW). 

Het maakt niet uit of het nationaal of 
internationaal betreft, RTS handelt alle 
voorkomende fiscale werkzaamheden 
voor u af.

Wat hoopt u met de start te kunnen 
bereiken?
Ik wil bereiken dat mijn toekomstige 
klanten een vertrouwensband met 
mij opbouwen en daardoor een 
“belastingvrije nachtrust” hebben. De 
klant staat bij mij altijd op de eerste 
plaats.

Hoe bent u voor geïnteresseerden 
bereikbaar? 
U kunt mij telefonisch bereiken op
06 - 20 23 15 84 of per mail:
maxroeper@roepertaxservices.nl
Kantooradres: Rotterdamseweg 107A | 
2628 AK Delft.  

Interviewer: Johan van den Berg.

LOKAAL ONDERNEMEN



wijkkrantwippolder@gmail.comPagina 11

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

Zoals het toen was, zoals het nu is

Op de oudste foto ziet u de 
Delfgauwseweg hoek Spiekmanstraat 
richting de rotonde naar Delfgauw. 
Deze foto is gemaakt in 1930, dus alweer 
90 jaar geleden. 

Links het bruggetje welke de toegang 
was tot de daar aanwezige tuinderijen 
van o.a. H. Droppert op huisnummer 
170. Hier waren altijd veel activiteiten 

bij het telen van o.a. komkommers in 
platte kassen aan de grond. De geteel-
de komkommers werden dan op lor-
ries vervoerd naar de boot welke in de 
Delfgauwsevaart of een zijtak daarvan 
gebracht om deze naar de veiling te 
brengen via het de onderdoorgang bij het 
Oostblok naar de Schie en vervolgens via 
de Westvest naar de Buitenwatersloot 
naar Den Hoorn. In de vroegere jaren 

aan de Westvest en later in Den Hoorn. 
Gebeurde vaak dat er te veel of te slechte 
komkommers waren en werden dan op 
en hoop gegooid en daar werd dan door 
de buurtbewoners met of zonder toe-
stemming de nodige komkommers mee 
naar huis genomen. Daar was ik zelf ook 
schuldig aan. Ook nog aanwezig een rij-
tje eengezinswoningen welke net niet op 
de foto staan.

De winkel op de hoek was een kruide-
nierszaak van de heer C. van Leeuwen, 
een van de vele kruidenierszaken in de 
Wippolder.

Op de foto van nu ziet u duidelijk wat er 
is veranderd wat verder geen uitleg no-
dig heeft.

Tekst en foto’s: Johan van den Berg.

Delfgauwseweg hoek Spiekmanstraat

LEZERS SCHRIJVEN

Voetbalclub Wippolder is 
gevestigd in Delft in het 
sportpark Pauwmolen, tegen 
de nieuwbouwwijk Emerald in 
Delfgauw aan. De club telt zo’n 
750 leden en heeft 31 jeugd-, 7 
senioren- en 4 zaalvoetbalteams.

Met vrijwilligers bouwen 
we verder aan deze mooie 
voetbalclub. We investeren in het 
clubkader en ontwikkelen het 
voetbalbeleidsplan. En we hebben Mike & Maddy, characters van de club. Ben 
je benieuwd naar hun verhaal? 

Heb jij zin om te komen voetballen bij sv Wippolder? We hebben in aantal 
teams nog plek. Schrijf je in via de site en je kan 3 gratis proeftrainingen doen. 
We vinden belangrijk dat iedereen op het juiste niveau voetbalt en met plezier 
naar de club komt. 

Wippolder is een voetbalclub die mensen verbindt, waar we respectvol duidelijk 
en open communiceren, en verantwoordelijkheid nemen en met plezier komen.

Voor meer informatie of kijk op de site www.svwippolder.nl.

SV Wippolder
een club waar je
bij wilt horen

Wijkkrant
Ik heb net op het web jullie wijkkrant zitten lezen, en ik moet zeggen: petje af!
Ik wou dat wij hier in de Tanthof zo’n goede wijkkrant hadden.

Met vriendelijke groet, 
A. Gjaltema

Vergunning: ja, graag
Het parkeren in de Kloosterkade blijft de gemoederen bezig houden. Als mantel-
zorger voor iemand die dichtbij de hoek met de Schoemakerstraat woont, ben ik 
blij met een vergunning. Parkeren kan ik er zelden en voor uitladen moet je dubbel 
parkeren. In normale omstandigheden staan er overdag doordeweeks de mensen 
van de TU (echt waar nog steeds, ondanks de nieuwe garage), en de klanten van 
koffiehuis Koning dat nu weer open is. ‘s Zondags komen de kerkgangers in drom-
men opgezet. En ja, er zijn ook nog de parkeerders die hun auto parkeren en er hun 
vouwfiets uithalen om naar het centrum te rijden.

Het is sowieso een druk stukje weg: ‘s ochtends in de spits is de Kloosterkade 
een sluipweg om snel op de Nassaulaan te komen en de stoplichten op de 
Schoemakerstraat te vermijden. Daarbij wordt soms hard gereden, levensgevaarlijk 
dus als je daar dubbel moet parkeren om in- en uit te laden. Kortom, van mij mo-
gen ze niet alleen vergunning parkeren invoeren, maar ook nóg een rij drempels 
aanleggen. En als de gemeente dan toch bezig is: geef Koning dan ook eigen par-
keerruimte, zonder dat het ten koste gaat van de bestaande parkeerruimte die de 
bewoners nodig hebben..
 Livia Noorlander

Even voorstellen
Ik ben Martin van Leeuwen en had jarenlang een website over mijn jeugdleven in 
de Wippolder.
Ik ben een tijdje geleden overgestapt naar een andere provider met een ander web-
adres. Wat ik merkte is dat er veel minder naar mijn website wordt gekeken, ik heb 
het idee dat mijn nieuwe websiteadres niet bij alle geïnteresseerden bekend is. 
Bij deze geef ik u het nieuwe webadres waar u mijn jeugdleven kunt inzien en even-
tueel andere herinneringen bij kunt plaatsen.  www.wippolderleven.info

 Met dank: Martin van Leeuwen.
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KOPIJDATUM

Het jaar 2020 
zal bij velen 
lang in het 
geheugen 
blijven, om 
meerdere 
redenen. 
Allereerst was 
er de corona, 

die de Wippolder ook heeft weten te 
vinden. Maar wat was er nog meer 
gebeurd in de wijk?

Veel, heel veel bouw- en 
verbouwactiviteiten, variërend van 
het plaatsen van de nieuwe Sint 
Sebastiaansbrug met alle bijkomende 
werkzaamheden tot het aanpassen en 
verleggen van de verbindingen van 
en naar de kruising bij de Katholieke 
kerk; er kwamen aanpassingen 
aan de Nassaulaan, Julianalaan, 
Mijnbouwstraat en Schoemakerstraat, 
met een goed resultaat. Verdere (ver-)
bouwactiviteiten waren: 
• de verbouwing van de Cornelis 

Musiusschool aan de Prins 

Mauritsstraat tot een hedendaagse 
school met frisse lokalen voor de 
leerlingen

• de bouw van de hoge flat aan de 
Pauwmolen, 285 appartementen 
met bedrijfsruimten, met de daarbij 
behorende af- en aanvoer van de 
materialen 

• de sloop van de twee voormalige 
scholen aan de Keurenaerstraat en 
Kloosterkade en de voorbereidingen 
voor de geplande nieuwbouw, 
24 appartementen en 8 
eengezinswoningen, aldaar. 

• alle bouwactiviteiten aan de 
Schoemakerplantage; het was daar 
even wat rustiger geworden, maar 
kort geleden werden de omwonenden 
weer uit hun bed getrild door 
heiwerkzaamheden voor de bouw 
van een hoog appartementengebouw

• de bouw van de grote parkeergarage 
in de TU wijk

• alle bouwactiviteiten in de TU 
Campus

• het op slot houden van het 
parkje aan het Nassauplein en de 

Nassaulaan geeft ook de nodige 
wrevel

• de renovatie van de 36 woningen aan 
de Prof. Henketstraat en in de Ernst 
Casimirstraat

• de aanleg van nieuwe riolering 
aan de Prof. Evertslaan, met een 
herindeling die veel overlast geeft 
i.v.m. de bereikbaarheid; deze 
situatie duurt in 2021 nog voort

• en tenslotte het plaatsen van 
één of meerdere duikers, waarbij 
over de gehele lengte van de 
Schoemakerstraat leidingen zijn en 
moeten worden aangelegd 

Door dit alles lagen constant straten 
overhoop en moest het verkeer andere 
routes rijden.  

Ook niet te vergeten zijn de 
werkzaamheden aan de wegen 
en straten en het realiseren van 
de nodige nieuwbouw, welke 
hebben plaatsgevonden tussen de 
Engelsestraat, Abtswoudseweg, 
Schieweg, Zuideinde en Hooikade. 

Ook persoonlijke gebeurtenissen 
hakken er soms hard in. En dan was er 
de steekpartij met dodelijke afloop in de 
Collignystraat. De geruchten over het 
op handen zijnde betaald parkeren met 
vergunningen in de wijk geven ook de 
nodige onrust, omdat dit als oneerlijk 
en onnodig bij de bewoners overkomt. 
Al het bovenstaande is erg veel, ik mag 
wel concluderen: heel veel, voor een 
woon- en werkwijk. 
Gezien de plannen die er zijn zal 2021 
weer deels zo’n jaar worden, maar dat 
komt dan wel weer aan de orde in 2021. 
Wat eenieder graag kwijt wil is 
de corona, zodat je weer op een 
gezonde manier je buiten de deur kan 
verplaatsen en kan deelnemen aan 
allerlei activiteiten. 
Mag ik u een goede en fijne kerst 
toewensen en wat de Oud en Nieuw 
jaarwisseling betreft: rustig, maar 
gezellig bij u thuis.

Ook voor u allen een gezond 2021 
toegewenst. 

A. Letterman.

De volgende Wijkkrant komt uit in maart 2021

Graag kopij inzenden vóór:

20 februari 2021
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 wijkkrantwippolder@gmail.com

NB: tekst (.doc of .txt) en afbeeldingen (.jpg of .tiff) 
altijd gescheiden aanleveren, in aparte bestanden. 

Anders aangeleverde afbeeldingen kunnen niet worden geplaatst.

Het was me het jaartje wel

De vorige opgave
In de wijkkrant van  september 2020 zag u een 
foto van een gevel.
De opgave was:  “Laat ons weten in welke straat 
deze gevel is en hoeveel van deze gelijke gevels 
daar te zien zijn in deze straat.” 

De getoonde foto is gemaakt in de 
Mijnbouwstraat 2. In totaal zijn er vier dezelfde 
gevels in deze straat. 

Na loting werd mevrouw A. Napjus als winnaar 
getrokken. Proficiat, u ontvangt uw waardebon 
z.s.m. thuis.  

De nieuwe opgave
Deze keer is het wederom een gevel, 
maar nu met een werktuig daaraan. Onze 
vragen zijn: waar treft u deze gevel aan, 
welke functie had dit werktuig en welk 
bedrijf maakte daar gebruik van?

Pak uw camera, ga te voet of op de fiets 
uw wijk in en zoek deze gevel op. Maak 
een foto en geef het antwoord op de 
bovenstaande vragen. Hoe uitgebreider u 
ons informeert, des te meer kans dat uw 
verhaal in de wijkkrant van maart 2021 
wordt verteld. 

Mail uw oplossing uiterlijk 20 
februari 2021 naar ons mailadres 
wijkkrantwippolder@gmail.com of 
deponeer uw oplossing in de brievenbus 
van het redactieadres, zoals vermeld in de 
colofon. 

Ook nu wordt er 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:Fotoprijsvraag: Waar is deze plek…?
Foto´s: Johan van den Berg

Spreekwoord

Bron: Ed van Eeden

Elke dag een draadje, 
is een hemdsmouw in 
een jaar

Wie elke dag een klein stukje breit, komt 
een eind als hij geduld heeft.
Dit deugdspreekwoord, gericht op geduld 
en spaarzaamheid, moedigt het aan om 
met kleine stapjes ver te geraken.

Ondernemers opgelet
Iedereen kent ‘em. Dat oranje krantje. Wij zijn op zoek naar 

ondernemers die, tegen een kleine vergoeding, in de vorm van een kort 
interview in de Wijkkrant Wippolder-Vrijenban willen staan. (Deze 

vergoeding is voor het behoud van de wijkkrant in 2021 en nog langer.)

De wijkkrant heeft een oplage van 9.000 stuks, wordt huis aan huis 
bezorgd en op verschillende plaatsen verspreid. Stuur ons een privé-

bericht als je interesse en zin hebt om met jouw verhaal bij huishoudens 
in zowel de Vrijenban als de Wippolder binnen te komen.  

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail naar ons mailadres 
wijkkrantwippolder@gmail.com



wijkkrantwippolder@gmail.comPagina 13

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

Lezen:
In groep drie wordt er hard gewerkt om 
de letters te leren en ze te combineren 
tot woorden.

We hebben een nieuwe leesmethode: 
Actief leren lezen. De kinderen zijn 
inderdaad heel actief en betrokken en 
kunnen al aardig wat lezen.

Tijdens de Kinderboekenweek hebben 
de kinderen gelezen dat het een 
lieve lust was. En ook hebben we de 
voorleeswedstrijd gehouden. Deze is 
gewonnen door Serranur Güller uit 
groep 5! Ze heeft het echt super goed 
gedaan. Samuele Calcagno uit groep 
8, gaat ons straks in januari 2021 
vertegenwoordigen tijdens de Delftse 
voorleeswedstrijd in de bieb. We hebben 
zin om je straks weer in actie te zien 
Samuele!

Rekenen:
In groep 8 wordt onze rekentijd 
leuk en leerzaam besteed! Sinds 
vorige week hebben wij een speciale 
rekenspellenkast in de klas met allerlei 
leuke spellen om de vaardigheden op 
het gebied van breuken, kommagetallen, 
procenten, optellen en aftrekken te 
oefenen. De kinderen hebben zelf de 
regels gelezen en dit gepresenteerd aan 
de klas. 
We gaan regelmatig al die leuke en 
leerzame spellen spelen.

We hebben het programma van de opening aan moeten passen. De 
workshops voor de kinderen zijn doorgegaan. De thema’s die aan de 
workshops verbonden waren, hadden alles te maken met duurzaamheid, 
gezonde school, groen en gastvrijheid.

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

Opening van ons gebouw
op 25 september:

Voor de bovenbouw was er een 
workshop gegeven door iemand van de 
TU over duurzaamheid. Samen met de 
kok is er voor de hele school een warme 
lunch gekookt in onze keuken door 
groep 7 en 8.

Kinderen uit de middenbouw zijn 
gestart met het planten en zaaien in de 
schooltuin. Voor de peuters en kleuters 
was er o.a een toneelvoorstelling over de 
Tijdmachine.
Alle groepen hebben iets gemaakt 
om in de tijdcapsule te stoppen. Deze 
tijdcapsule heeft een plekje gekregen 
in de school en mag in 2040 geopend 
worden. Kinderen die dan op school 
zitten kunnen zien en lezen hoe wij nu 
werken in de school.

Na de workshops was er de officiële 
opening. De tijdcapsule is gesloten en 
aan de directeur gegeven om er een 

mooie plek voor te vinden.
Tijdens de officiële handeling is het 
certificaat van de Gezonde School 
uitgereikt. We mogen ons weer drie jaar 
Gezonde School noemen op het thema 
voeding.

Open dag:
Op zaterdag 26 september hebben we 
veel mensen uit de buurt, maar ook oud 
leerlingen, huidige leerlingen en nieuwe 
leerlingen mogen ontvangen tijdens ons 
open huis.

De bezoekers konden een route lopen 
zodat zij het gebouw goed konden 
bekijken. Op verschillende punten werd 
er uitleg gegeven over het onderwijs 
en de opvang, maar ook over de 
duurzaamheid in het gebouw.
Zoals ook al eerder op foto’s te zien was, 
is het gebouw prachtig geworden en 
genieten we er nog iedere dag van.

Ook in de andere groepen zijn er 
rekenspellen aangeschaft zodat de stof 
op een speelse manier geoefend kan 
worden.

Herfst:
Op verschillende plekken in de school is 
het te zien dat het herfst is.
In groep 3 hebben ze paddenstoelen 
gekweekt. Wat werden die groot en wat 
smaakten ze lekker.
Bij de kleuters is er volop gewerkt met 
herfstmaterialen. Een kaartje met 
een cijfer en dan neerleggen hoeveel 
kastanjes dat dan zijn.

December:
Vol verwachting klopt ons hart voor de 
komende periode.

Ook dit zal anders gevierd worden dan 
in de vorige jaren maar niet met minder 
plezier!

Voor de kerstdagen en voor het nieuwe 
jaar hebben de kinderen wensen voor de 
lezers van de wijkkrant gemaakt. Ze zijn 
zeker welgemeend.

Nieuwe leerlingen:
In het gebouw zijn ook het Muizenhuis 
voor peuters en Plukkebol voor 
buitenschoolse opvang gevestigd. Wij 
hebben met deze partners afspraken 
gemaakt over de doorgaande lijn in de 
school.

Wij zorgen in ons prachtige pand met 
elkaar voor een fijne omgeving voor 
kinderen van 2 tot 12 jaar.
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met de directeur van de 
school.

Marja Bocxe
Directeur Cornelis Musius
Prins Mauritsstraat 37
Telefoon: 015 2568365
Email: cornelismusius@
laurentiusstichting.nl
Website: www.cornelismusius.nl
Volg ons ook op facebook of instagram.
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Licht en donker

Bericht uit de 
Vredeskerk

Elk jaar wordt in september de landelijke Vredesweek georganiseerd door PAX. 
Vanzelfsprekend geeft de gemeenschap van onze Vredeskerk daar altijd aandacht 
aan. Dit jaar is het thema: Vrede verbindt verschil. Vrede in de wereld, in ons land 
en ook vrede in onze wijk. Samen met de wijkgemeente Immanuel houden we op 
zondag 20 september een dienst rondom dit thema. Dan steken we een kaars aan 
tegen al het duister als een teken in een bange tijd. Soms word je door alle nieuws 
om je heen moe gemaakt. Is er dan zo weinig positiefs te vinden? Mensen praten 
tegen elkaar, maar lijken niet meer te luisteren naar elkaar. Dat er op allerlei 
gebieden verschillen zijn is duidelijk, maar “vecht” ze niet uit, maar praat ze uit. 
Probeer “vredestichter” te zijn, door een beetje begrip te tonen voor de ander: waar 
is de explosie van solidariteit van maart en april gebleven? 

In deze vreemde corona-tijden krijgen woorden en gebaren soms ineens een 
speciale betekenis. Zie je op TV twee mensen elkaar de hand geven, dan denk je: 
o ja het is een oude opname, toen “mocht” dat nog! Zo hadden we onlangs in een 
viering een lied met de volgende regels:

Zie ik jou als de angst weer voorbij is?
Zie ik jou als ’t verdriet is gestopt?

Die woorden hebben opeens een bijzondere betekenis. We zullen waarschijnlijk 
nog een hele tijd moeten proberen op afstand elkaar nabij te zijn. Hoe lang nog?
Meestal is er ook in de vredesweek een vredesloop die samen met mensen 
uit verschillende gemeenschappen, zowel moslims als christenen, wordt 
georganiseerd. Dit jaar is dat wat moeilijk: hoe loop je samen en praat je met elkaar 
als dat op 1.5 m moet? Je wilt nader tot anderen komen, elkaar beter begrijpen, 
maar dat wordt nu moeilijk gemaakt. 

We hopen dat u in de 
Vredesweek van 19 tot en 
met 27 september samen met 
iemand anders, of binnen 
uw gezin even na kunt 
denken over Vrede Verbindt 
Verschil. En met name wat u 
op positieve wijze daar zelf 
aan kunt bijdragen. Hoe u 
“vredestichter” kunt zijn in 
uw eigen omgeving. Wij doen 
dat ook op 20 september 
tijdens de dienst van twee 
gemeenschappen in die ene 
vredeskerk.
Wij wensen iedereen in de 
Wippolder: Vrede en alle goeds.

De Vrede herkennen

Lichtjesavond gaat dit jaar, op de 
gebruikelijke wijze althans, niet 
door. We kunnen nu via www.
lichtjesavonddelft.nl of via TV-West 
op 8 december meegenieten. Ik vond 
het altijd heerlijk rond te dwalen 
door de stad, je mee te laten nemen 
door de massa en maar zien waar 
je uitkwam. Het was licht in het 
donker en iedereen keek en leek blij. 

Waarom denken we dat licht goed is en donker kwaad? 
Dat het licht moet vechten tegen het donker? Wat 
dat betreft zijn we aan de winnende hand in Zuid-
Holland, want als je op een satellietfoto kijkt in deze 
tijd van het jaar genomen, zie je dat het ’s nachts 
nergens zo licht is als bij ons. Zelfs New York en 
andere wereldsteden geven in de winter niet zoveel 
licht af. Ik ben er niet trots op. Licht is niet altijd 

goed. Slapen in het donker, wat is er lekkerder! De 
schemer van de herfst en de winter in je huis, heerlijk 
te zien dat de avond beetje bij beetje bij je binnen komt 
kruipen. Nog even de lamp niet aan, nog even wachten 
… genieten van de boom die langzaam één wordt met 
het donker, de mensen die als levendige schaduwen 
langs wandelen. 

Licht en donker zijn allebei goed en kwaad. In het 
donker gebeuren ongelukken en de laagstaande zon 
kan een automobilist verblinden. 

Iedereen leek blij, schreef ik zojuist over de mensen 
bij lichtjesavond. Dat is natuurlijk niet waar. Er liepen 
mensen rond die boos waren of somber of droef. Nu 
we Kerst gaan vieren op een heel andere manier dan 
vorig jaar, niet meer samen met ons allen maar met 
een kleine groep, vraag ik me af waar het licht schijnt. 
Waar komt het goede licht bij mensen die boos, 

somber of droef zijn? En welk licht is dat dan? 
Het verhaal gaat dat ergens een voederbak gebruikt 
werd als wieg. Dat verhaal vertelt dat mensen ook 
in massa’s op pad waren om geteld te worden. En je 
weet, als mensen nummers worden die geteld moeten 
worden, dan is het mis. Een mens is pas geteld als 
zij gekend wordt, gezien wordt, bevrijd van het 
nummer van haar BSN, van haar paspoort en van 
haar creditcard. Dat kind zou dit verhaal als Hij groot 
was vertellen. Hij keek naar de zieken om. Hij zag de 
mensen die boos waren, somber of droef. En dat hielp. 
Want ze waren zo omdat niemand hen meer zag. 
Als u dit verhaal nu verder vertelt door ook boze 
mensen, sombere mensen en droeve mensen te 
bezoeken en echt te zien! Kook eens een maaltijd en 
geef die op Kerstnacht aan hen. Zien, soms even, dat is 
Jezus zien in de ogen van de ander. 
Is dat geen licht? Geen Licht? 

David Knibbe

B o t a n i s c h e  T u i n  T U  D e l f t

In de Botanische Tuin is altijd wel wat moois te zien of te beleven.

De tuin is geopend van maandag t/m zaterdag 10.00 t/m 17.00 uur.
Poortlandplein 6, 2628 BM te Delft.

BOTANISCHE TUIN TU Delft

Agenda 2021

Wat betreft de agenda voor 2021 willen wij de lezers van de wijkkrant het volgende 
mededelen.  Door de corona-maatregelen is het op dit moment niet mogelijk om 
een betrouwbare agenda samen te stellen. Belangstellenden voor onze Botanische 
Tuin verwijzen wij graag naar onze website tudelft.nl/botanischetuin. Daar 
informeren wij u, wanneer er meer duidelijkheid is,  over eventuele aanpassingen en/
of activiteiten in 2021. 

Met dank,  
de medewerkers van de Botanische Tuin.

E-nieuwsbrief
Weet u dat u zich kunt aanmelden voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief? 
Er vinden regelmatig leuke activiteiten plaats die spontaan opkomen of niet lang van 
te voren gepland zijn. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van alles wat binnenkort 
in de tuin te doen is. 
Aanmelden kan door uw emailadres op te geven via reserveringbtd@tudelft.nl.
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De bouw van de eerste appartementen 
in Het Entreegebied is gestart
36 nul-op-de-meter appartementen
Begin oktober 2020 is gestart met de 
heiwerkzaamheden voor het gebouw 
met 36 appartementen. De verwachting 
is dat dit appartementengebouw rond de 
zomer van 2021 wordt opgeleverd. De 
appartementen zijn in samenwerking 
met woningbouwcorporatie Vidomes 
ontwikkeld en worden in 2021 te huur 
aangeboden via de website van Woonnet 
Haaglanden. Deze appartementen zijn 
in eerste instantie bedoeld voor senioren 
of mensen die bijvoorbeeld slecht ter 
been zijn. Het dak van het gebouw ligt 
helemaal vol met zonnepanelen, mede 
waardoor de appartementen nul-op-de-
meter zijn.

72 energieneutrale appartementen
De voorbereidingen voor de bouw van 
de 72 energieneutrale appartementen 
zijn in een ver gevorderd stadium. In het 
begin van 2021 wordt er gestart met de 
bouwwerkzaamheden die zo’n anderhalf 
tot twee jaar in beslag nemen. De 
appartementen zullen na oplevering als 
vrije sector huurappartementen worden 
verhuurd. Over de verhuurprocedure 
is nog geen informatie beschikbaar. 
Voor de appartementen komt een 
parkeerterrein dat deels uit is gevoerd 
met carports met zonnepanelen erop. 
Deze zonnepanelen zullen het gebouw 
van stroom voorzien.

De 72 appartementen zijn nog in 
ontwikkeling. Deze schets geeft een 
indruk van het gebouw. Hier kunnen 
geen rechten aan worden ontleend, het 
is nog werk in uitvoering:

Update Grasbuurt
Dit voorjaar hadden wij verwacht 
rond de zomer het woningaanbod 
van Grasbuurt 1 te presenteren en te 
koop aan te bieden. Het projectteam 
van Schoemaker Plantage werkt met 
veel enthousiasme aan de diverse 
woningtypen in Grasbuurt, maar helaas 
is het nog te vroeg om te starten met de 
verkoop. Door de duurzame complexiteit 

en de grote verscheidenheid van de 
woningen duurt het gehele proces langer 
dan voorzien. 

Naar verwachting kunnen de schetsen 
begin 2021 worden getoond ook is er 
dan meer bekend over de planning 
naar start verkoop. In de eerste fase 
zullen rijwoningen, twee-onder-een-
kap woningen en vrijstaande woningen 
worden aangeboden. 

De Grasbuurt is nog volop in 
ontwikkeling. Deze schetsen geven 
een indruk van de eerste huizen. Hier 
kunnen geen rechten aan worden 
ontleend, het is nog werk in uitvoering:

Prachtige tuinen dankzij compost uit 
het wormenhotel
Het wormenhotel in Schoemaker 
Plantage staat er nu ruim twee jaar. ‘Het 
wormenhotel is een middel voor mensen 
in de stad om hun GFT te verwerken 
tot nieuwe aarde.’ Legt Arie van 
wormenhotel.nl uit. Het wormenhotel 
in Schoemaker Plantage is extra 
bijzonder. ‘Hij is namelijk gemaakt van 
100% gerecyclede materialen. En lokaal 
geproduceerd door The New Makers 
uit de Schoemakerloods in Schoemaker 
Plantage.’ 

Bewoonster Sonja Olsthoorn is sinds 
het begin als hotelier betrokken bij het 
wormenhotel. ‘Samen met een aantal 
buren gooien wij al ons GFT-afval in 
het wormenhotel. Met resultaat, want 
we hebben hem dit voorjaar voor het 
eerst geoogst. Er zijn aardig wat buren 
geweest die hier gebruik van hebben 
gemaakt. En de tuinen zien er prachtig 
uit!’ vertelt Sonja enthousiast. 

Lees het hele artikel op de website van 
Schoemaker Plantage onder blog.

Een mini bos dichtbij huis
Het Tiny Forest is 2,5 jaar geleden 
aangelegd in Schoemaker Plantage. 
Er zijn tussen de 600 en 800 bomen 
geplant, maar niet alle bomen hebben 
het overleefd. ‘Dat is onderdeel van het 

proces.’ legt Dylan Haanappel van IVN 
Natuureducatie uit. ‘Afgelopen voorjaar 
hebben we nog wat bomen bij geplant. 
Om te voorkomen dat de jonge boompjes 
verstikken, hebben we het bosje wat 
geholpen door te snoeien. Gelukkig 
groeien de bomen gestaag door en 
krioelt het er van het leven!’

Het Tiny Forest in Schoemaker 
Plantage kent maar liefst 595 plant- 
en diersoorten! Dylan: ‘En dat is 
exclusief de ongeveer 40 boomsoorten 
die we hebben aangeplant. Met het 
aanplanten van een Tiny Forest 
neemt de biodiversiteit toe en dat zijn 
mooie resultaten.’ Naast verschillende 
diersoorten, maken ook kinderen uit 
Schoemaker Plantage dankbaar gebruikt 
van het Tiny Forest. ‘Het is de bedoeling 
dat het een wild gedoe wordt en dat 
is gelukt. Eigenlijk is het niet meer 
mogelijk om er doorheen te lopen. Wél 
kunnen de kinderen uit de buurt zich er 
lekker in spelen en verstoppen.’ vertelt 
buurtbewoonster Sonja. 

Lees het hele artikel op de website van 
Schoemaker Plantage onder blog.

De Hely Hub in Schoemaker Plantage
Inmiddels is de Hely Hub niet meer weg 
te denken uit Schoemaker Plantage. 
De Hely Hub maakt het mogelijk om 
vervoermiddelen te delen. Zo kun je 
gemakkelijk een elektrische auto of 
bakfiets lenen, zonder dat je er zelf een 
hoeft aan te schaffen. Dat sluit perfect 
aan bij het duurzame karakter van 
Schoemaker Plantage. 

Na twee jaar kunnen we wel stellen dat 
de hub goed gebruikt wordt. Er zijn tot 
nu toe 1.375 ritten gemaakt, waarvan 
899 dit jaar! Het valt op dat sinds de 
coronacrisis een stuk vaker e-bikes 
worden gebruikt, dan daarvoor. Sinds 
maart zijn er zo’n 172 e-bike ritten 
gemaakt en in vergelijking met de 
periode hiervoor, is dit een stijging van 
ongeveer 79% (96 e-bike ritten). 

Lees het hele artikel op de website van 
Schoemaker Plantage onder blog.

Hartelijke groet, het SchoemakerTeAM

Nieuws van Schoemaker Plantage CORONA EN
THUISWERKPLEK

Door het Coronavirus zijn er veel 
mensen thuis aan het werk. Niet 
iedereen heeft een ergonomisch 
ingerichte werkplek thuis en vaak 
zitten we uren achter elkaar in een 
slechte werkhouding.

We willen jullie graag een aantal 
tips geven voor een goede 
werkplek thuis, om rug- nek- en 
schouderklachten te voorkomen.

• Zorg dat het beeldscherm op 
ooghoogte staat. Een laptop kan 
je bijvoorbeeld op een stapeltje 
boeken zetten.

• Gebruik een los toetsenbord en 
losse muis.

• Zorg voor een goede actieve zit 
met een holle rug (wel of niet 
ondersteund door rugleuning) 
met de voeten plat op de grond.

• Ellebogen in een hoek van 
90 graden, bovenarmen 
ontspannen langs het bovenlijf.

• Zorg elke 30/45 minuten 
voor een korte pauze. Haal 
wat te drinken, doe kort wat 
oefeningen.

• Een paar maal per dag 
een langere pauze, maak 
bijvoorbeeld een wandeling.

De tussenwervelschijven 
in je wervelkolom krijgen 
voedingsstoffen wanneer je 
beweegt, ze kunnen dan herstellen 
van het lange zitten (waarbij ze 
zwaar belast worden).

Zorg verder dat je fit blijft; eet 
gezond, slaap voldoende en doe 
(thuis) aan sport/beweging.

Op onze website staat een filmpje 
met uitleg over werkhouding, hier 
kunt u de tips nog eens nakijken.

Mocht u hierna nog vragen 
hebben of heeft u klachten die niet 
overgaan, dan kunt u contact met 
ons opnemen.

Fysiotherapie Delft Oost

Nassaulaan 177 (aan rotonde)
015-2620952
www.fysiotherapiedelftoost.nl
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Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant

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

Contact Nel Pelle - Plugge
030 - 6097317,

E-mail: nel.pelle@am.nl

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft

www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl

015 - 256 0589

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

Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Sponsoren van de wijkkrant

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

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

je bent van harte welkom !

JA! ER MAG VANAF 1 SEPTEMBER
WEER GESPEELD WORDEN!

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

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

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

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

Woensdag Kibbelingdag 
1 pond voor € 6,50

Lekkers uit Zee
visdelicatessen

Nassaulaan 18a
Delft

(tegenover de COOP)

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

Schrijf dan naar tunoord@gmail.com

Crommelinplein 3-5, Delft
Tel: 015-2850230

AniCura Dierenkliniek Delft

Fysiotherapie Delft-Oost
Nassaulaan 177, 2628 GG Delft

Tel: 015-262095 

info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

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

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

Feest! Kapsalon Gezellig
Geknipt bestaat 5 jaar!
31 december is het precies 5 jaar geleden dat Fred Jansen de sleutel van zijn 
kapsalon overhandigde aan Mandy Schenkeveld. De salon, waar voorheen alleen 
heren welkom waren voor een authentiek herenkapsel, transformeerde in een echte 
familie kapsalon waar dames, heren én kinderen terecht kunnen voor een gezellige 
knipbehandeling. Maar zeker ook voor professioneel kleur én hoofdhuid-advies. Er 
wordt gewerkt met hoogstaande kappersmerken zoals Mediceuticals, Maria Nila en 
Olaplex. Onlangs is er zelfs een nieuw merk toegevoegd, speciaal voor krullenkapsels! 

Mandy was van plan om de eerste vijf jaar alleen te blijven werken. Dat is niet gelukt. 
Het team bestaat inmiddels uit vijf kapsters. Dat belooft wat voor de komende vijf 
jaar! Vijf jaar zijn voorbij gevlogen. Mandy is er trots op dat de salon zo’n succes blijkt, 
dankbaar voor ‘haar’ meiden die iedere dag vol passie in de salon staan en natuurlijk 
heel blij met álle klanten die de weg naar de salon weten te vinden! Dat is zeer zeker 
reden voor een feestje! Helaas kan dat door de Corona maatregelen niet zoals vooraf 
bedacht. De meiden zijn nu dus allerlei feestelijkheden aan het bedenken zodat deze 
gezellige gelegenheid toch gevierd kan worden... 
Dat belooft dan toch nog een gezellig nieuw jaar!?

Kapsalon Gezellig Geknipt is te vinden in de Professor Krausstraat 84. (Halverwege 
de Koningin Emmalaan, t.h.v het bruggetje) Online kun je de kapsalon volgen op 
Facebook & Instagram #gezelliggeknipt.

Meer informatie vind je op de website www.gezelliggeknipt.nl.
Hier kun je tevens terecht voor het maken van afspraken. Liever telefonisch? Bel dan 
tijdens openingstijden 0152560589

 Uiteraard kun je ook altijd gezellig even binnen lopen! Houdt hierbij wel rekening 
met de geldende maatregelen.

Nassaulaan 6, 
2628 GH Delft
015-256 87 75

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

Meer werkplezier door
training en (team)coaching

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

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

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

Slijterij en 
Wijnhandel 
De Wijnstok

Yvette van Zon
Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍؍؍

015 - 380 76 50
Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

Ook voor:


