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Nog even en dan zit het jaar 2021 er ook weer op. Wat er ook aan 
de hand is, dit gaat vanzelf, het jaar stopt en begint weer. Altijd op 
het juiste moment. Het dwingt je eigenlijk direct tot nadenken. Wat 
is er gebeurd en hoe staan we er voor. Je kan nauwelijks positief 
zijn. De toeslagen affaire? Een grote ramp voor betrokkenen en de 
overheid blijft maar pappen en nathouden. Dat moet toch echt nu 
ophouden. Nu we toch in die hoek zitten ”de zwarte lijst”. Een lijst 
die aangelegd werd door de belastingdienst als zij een risicosignaal 
kregen van wie dan ook. Dit is overtreding van de wet en een 
ernstige schending van de privacywet.

U als lezer zult toch ook wel een naar gevoel krijgen als je hier over 
nadenkt. De oplossing en communicatie hierover laat ook te wensen 
over. Je vraagt je af, zit de macht van de overheid wel op de goede 
plek. Het lijkt er wel op dat er topambtenaren zijn die niet deugen en 
bepalen wat er gebeurt. Denk in deze situatie ook  nog eens aan de 
mondkapjes affaire met Sywert  van Lienden en consorten. 

Zo zijn we aangeland bij de coronacrisis. Is dit goed verlopen? Wie 
zitten er aan het stuur? Hebben zij het goed gedaan? We weten het 
niet. Het had zeker beter gekund, veel directer en slagvaardiger. Of 
zit ook hier de macht elders? 
We kunnen nog wel doorgaan, het milieu met voor ons heel dicht 
bij de gastransitie en het woningprobleem en de prijsvorming 
hieromheen. 
Beste lezers, u heeft gelijk, de zorgen zijn groot. Houdt u vast aan 
het feit dat we in een vrij land wonen waar heel 
veel goed is geregeld en voor iedereen plaats is. 
U wordt nu op de proef gesteld maar door 
positief te blijven en door te gaan moet 
alles in orde komen. Onze ouders en 
voorouders hebben dat bewezen. 
Wij wensen u allen een hele Prettige 
Kerst, goed Oud Jaar en vooral een 
positieve start van het Nieuwe Jaar.

Rotonde Schoemakerstraat
Beste bewoner, -- De 
gemeente Delft gaat een 
rotonde aanleggen. Deze 
komt op de kruising van de 
Schoemakerstraat met de 
Stieltjesweg en de De Booijstraat. 
In deze brief leggen we u uit 
wat de rotonde voor u betekent. 
Ook vertellen we wanneer we de 
rotonde gaan aanleggen. 

Goed de wijk uit rijden 
De rotonde zorgt ervoor dat de 
bewoners van de Schoemaker 
Plantage goed hun wijk uit 
kunnen rijden. Een rotonde 
zorgt ervoor dat het verkeer 
uit alle richtingen makkelijker 
kan invoegen. Zo ontstaat 
minder vertraging voor auto’s 
die vanuit de Stieltjesweg of de 
De Booijstraat komen. Ook is 
een rotonde veiliger dan een 
kruising. Verkeer gaat langzamer 
rijden bij een rotonde, ook bij 
weinig verkeer. Een rotonde 
neemt wel meer ruimte in 
dan een kruising. We passen 
daarom de omgeving van de 
huidige kruising aan. Nieuwe 
voet- en fietspaden Bij de vier 
hoeken met de Stieltjesweg en 
de De Booijstraat maken we 
meer ruimte. Die is nodig voor 
de nieuwe voet- en fietspaden. 
De ruimte maken we door hier 
alvast grond neer te leggen. Bij 

de brug van de Stieltjesweg zit 
een betonnen damwand langs 
het water. Deze damwand halen 
we weg. We dempen hier ook een 
stukje van de sloot. De rest van 
de sloot maken we breder. Zo 
blijft er evenveel water. Fijn voor 
dieren. De nieuwe sloot krijgt 
een natuurvriendelijke oever, 
zodat dieren makkelijk het water 
in en uit kunnen. Om de rotonde 
te kunnen maken, moeten we 
helaas drie bomen kappen. De 
bomen staan op plekken die het 
zicht wegnemen voor fietsers. 
Dat is gevaarlijk. We planten 
drie nieuwe bomen. Dat doen 
we als de rotonde af is. Er is een 
tekening van de rotonde Op de 
rotonde rijden de fietsers in twee 
richtingen. Dat is nu al zo op 
de fietspaden aan beide zijden 
van de Schoemakerstraat. Op 
de rotonde maken we dat ook 
mogelijk. De aansluiting op de 
fietspaden blijft dan logisch. 

We voorkomen zo dat fietsers 
toch tegen het verkeer in gaan 
fietsen. Op de website van de 
gemeente staat de tekening 
van de nieuwe rotonde. U vindt 
de tekening op www.delft.nl/
schoemakerstraat. Heeft u geen 
internet of kunt u de tekening 
niet zien? Bel dan naar 14015 en 
vraag naar Noor Hogeweg. Zij 

stuurt de papieren versie van de 
tekening naar u toe. 

Kabels en leidingen 
We maken de rotonde in drie 
fases. In de eerste fase vullen 
we de grond aan bij de hoeken. 
Daar komen de voet- en 
fietspaden. Deze grond kan 
dan alvast een beetje inzakken. 
We halen in deze fase ook de 
damwand weg. De grond laat 
dan de vorm van de nieuwe 
rotonde zien. Als de grond er ligt, 
verplaatst een aantal bedrijven 
hun kabels en leidingen. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om een 
drinkwaterleiding van Evides. 
Deze komt aan de rand van de 
rotonde te liggen. Op die manier 
verdwijnt de leiding niet 
onder het asfalt. De meeste 
kabels en leidingen liggen 
aan de kant van de De 
Booijstraat. 
De 

Schoemakerstraat blijft tijdens 
deze werkzaamheden open. 
Het kan zijn dat er tijdelijk één 
rijstrook bruikbaar is. In dat 
geval moet u even wachten 
totdat het verkeer uit de andere 
richting voorbij is gereden. 
Verkeersregelaars zorgen ervoor 
dat dit op een veilige manier 
gebeurt. Als alle kabels en 
leidingen goed liggen, maken 
we de rotonde af. Dit doen we 
in delen. Zo blijft het verkeer 
over de Schoemakerstraat altijd 
mogelijk. De werkzaamheden 
kunnen overlast veroorzaken. 
Hiervoor vragen wij uw begrip. 
Wij doen ons best deze zoveel 

mogelijk te beperken. 
We beginnen op 29 
november

Lees verder op pag 2
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De tijd vliegt voor meester Piet

Vervolg pag 1

De eerste fase van de werkzaamheden 
begint op maandag 29 november. We 
zijn dan net voor de kerstdagen klaar. 
BAM Infra voert deze werkzaamheden 
voor ons uit. In principe werken zij op 
werkdagen tussen 07.00 uur en 16.00 
uur. Ook werken de mensen van BAM 
Infra op zaterdag 11 en 18 december. 
Dan voeren ze werkzaamheden uit 
die anders metingen in de laboratoria 
van de TU Delft en TNO verstoren. 
In april 2022 maken we de rotonde 
af. BAM Infra zorgt ervoor dat het de 
werkzaamheden zo snel mogelijk achter 
elkaar uitvoert. Het kan gebeuren dat u 
iets hoort van de werkzaamheden.

In januari tot en met maart van 2022 
verleggen de verschillende bedrijven 
hun kabels en leidingen. Zoals het er 
nu naar uitziet, beginnen we in april 
2022 met het afmaken van de rotonde. 
Binnenkort gaan we daar een aannemer 
voor zoeken. We laten het u weten als 
we een aannemer hebben en we meer 
weten over de planning.

 U kunt vragen stellen 
Heeft u vragen heeft over de informatie 
in deze brief? Stuur een e-mail naar 
realisatie@delft.nl of bel naar 14015 en 
vraag naar Noor Hogeweg.

Met vriendelijke groet, B. Toussaint 
Projectleider 

Het is iets na drieën als ik naar de 
mooie Prins Mauritsschool wandel. 
De kinderen zijn net klaar met school 
en in het voorbijgaan geef ik mijn 
jongste dochter, de laatste van onze 
drie die daar nog op school zit, een 
dikke kus. ‘Wat kom je doen, mam?’ 
vraagt ze verbaasd, want ze gaat naar 
papa vandaag. Ik vertel haar dat ik met 
meester Piet ga praten en ze knikt. 
Meester Piet kennen alle kinderen van 
de Prins Mauritsschool wel. En niet 
alleen de kinderen van nu.

Als Piet Roggeveen en ik met koffie 
aan een tafel zitten begin ik met hem 
te feliciteren. Veertig jaar lang is hij al 
werkzaam op de Prins Mauritsschool! 
‘Waar is de tijd gebleven?’ is de reactie van 
meester Piet. Het jubileum was vorig jaar 
al daar, maar door corona is het vieren 
ervan een jaar opgeschoven. Voor meester 
Piet hoeft al die aandacht niet zozeer, 
maar hij heeft besloten ervan te genieten 
en zich eraan over te geven. Veel vragen 
stellen hoef ik niet, want meester Piet zit 
vol verhalen en vertelt graag. De jaren zijn 
voorbij gevlogen, vertelt hij mij. En wat 
heeft hij er duidelijk van genoten!

Piet Roggeveen begon op 1 Augustus 
1980 als jongeman van net 20 jaar als 
meester aan de Prins Mauritsschool. Ook 
zijn stage, vanuit de PA aan het Driestar 
college in Gouda, had hij hiervoor op 
de Prins Mauritsschool gelopen. Na 
zijn stage wilde Piet graag blijven en 
op aanraden van meneer Schaap, de 
toenmalige directeur, stuurde hij een 
brief. Hij mocht aan de slag in klas 
vier, ofwel groep zes, voor de jongere 
lezers. Enthousiast begon hij aan zijn 

droombaan. Zes jaar lang heeft hij op 
een vaste aanstelling moeten wachten en 
dat gaf best wel wat spanning. In 1986 
kwam hij in vaste dienst bij de Prins 
Mauritsschool als adjunct directeur. Voor 
Piet was het meteen al duidelijk, de Prins 
Mauritsschool moest het zijn voor hem. 
De school staat midden in het leven, zo 
ervaart hij dat, en juist dat maakt dat hij 
de kinderen op de Prins Mauritsschool 
elk jaar weer in zijn hart sluit. ‘Deze 
kinderen wil ik veiligheid, liefde en de 
Bijbelse boodschap meegeven’ en wanneer 
ik vraag of dat zijn drijfveer is beaamt hij 
dat meteen. De vraag was ook eigenlijk 
helemaal niet nodig, Piet is meester met 
hart en ziel en dat is moeilijk te missen.
Het is niet geheel toevallig dat Piet 
meester werd. Zijn vader wilde altijd al 
graag leraar worden, maar heeft deze 
droom zelf nooit kunnen najagen omdat 
hij al jong kostwinner werd voor het 
gezin. Het verlangen naar een baan in 
het onderwijs sloeg over naar zoon Piet. 
Meester!, dat is wat Piet wilde worden 
vanaf zijn kindertijd. Het zit in het bloed, 
want niet alleen Piet, maar ook zijn 
broer en een van zijn zonen zitten in het 
onderwijs. De vader van Piet is afgelopen 
zomer overleden, maar heeft al die jaren 
mee genoten van Piet zijn verhalen over 
de school en de kinderen.

Zo jong als Piet was toen hij begon, 
zo voelt hij zich eigenlijk nog steeds. 
Voor hem is er weinig veranderd. Ja, er 
kwamen computers. Dikke kabels werden 
door de school gelegd en ook Piet moest 
eraan geloven. Dit pakte hij goed op. En 
ja, de wijk was veertig jaar geleden heel 
wat ruiger. Kerstbomen werden massaal 
gedumpt op het dak van de school, vertelt 
Piet mij met een lachend gezicht als 
voorbeeld van roerige tijden. ‘Vroeger was 
het onderwijs een eenheidsworst’ vertelt 
Piet. Hij is blij dat er meer les op niveau 
wordt gegeven nu. Tussen de lessen 
door moesten leerlingen stil zijn. Nu is 
er gelukkig ruimte voor ontspanning 
en gelach, verzucht Piet. Nog een grote 
verandering in de afgelopen veertig jaar 
was een fusie in de jaren 90, opgelegd 
door de overheid, die die boel even op 
zijn kop zette en verandering bracht. 
Maar meester Piet is niet veranderd. ‘Ik 
heb geen idee van leeftijd!’, zegt Piet met 
een jongensachtige lach op zijn gezicht. 
‘Al noemen ze mij nu geen kuifje meer’ 
vervolgt hij vrolijk terwijl hij over zijn 
dunner wordende haar strijkt.
Elke dag stapt Piet met plezier op de fiets 

vanuit 
zijn 
woonplaats 
Zoetermeer 
naar de Prins 
Mauritsschool in onze wijk. Hij heeft 
sinds twintig jaar een kilometerteller op 
zijn fiets. 97.000 km heeft hij al gefietst. 
Dat is ruim twee keer de wereld rond, 
onderwijst Piet mij. Ik ben onder de 
indruk van de drijfkracht van deze man. 
Door enthousiasme gedreven. Met dank 
aan zijn God, benadrukt Piet graag.

Naast lesgeven voor de klas is Piet al die 
jaren met veel plezier adjunct directeur. 
Nooit heeft hij directeur willen worden. 
Piet vertelt mij ‘ik wil gewoon een hele 
goede tweede zijn’ en daar ervaart hij veel 
voldoening in. Het mogen meedenken 
op beleidsniveau, aansturen en beslissen 
bevalt hem goed. Zeker in combinatie met 
voor de klas staan ervaart hij dit als een 
grote meerwaarde. Zijn organisatorische 
talent kan hij ook goed kwijt in zijn 
werk als adjunct directeur. Vele mooie 
projecten en momenten komen voorbij 
waar Piet gepassioneerd over vertelt. 
Zoals het opstarten van samenwerkingen 
met middelbare scholen in Delft. En 
natuurlijk kijkt hij met veel plezier terug 
op het 75-jarig bestaan van de school in 
2002 en het organiseren van de grote 
reünie toen. De rode lijn is het geluk op 
de gezichten van kinderen, Piet gaat er 
zelf helemaal van stralen als hij daaraan 
denkt. 

Ruim dertig jaar was Piet naast 
zijn adjunct directeurschap ook 
eindverantwoordelijke voor zijn klas. 
Dit deed hij met veel plezier. Glunderend 
vertelt hij over al die jaren dat hij met 
groep acht naar kamp in Ermelo ging. 
Een week lang in de bossen voor iedereen. 
Ook voor die leerling die nog nooit in de 
bossen geweest was. Hoe de kinderen 
daarvan genoten en hoe vaak hij dit 
nog terug hoort van oud-leerlingen, dat 
maakt Piet enthousiast en geeft hem 
voldoening. Piet heeft de kinderen vaak 
en graag meegenomen de natuur in. Waar 
het kan helpt Piet ook graag. Wanneer 

een kind op een matras op de grond thuis 
slaapt en Piet daar achter komt, regelt 
hij een bed en brengt dat daar thuis. De 
kinderen van de Prins Mauritsschool 
zitten in zijn hart, dat is mij duidelijk. En 
de kinderen hebben meester Piet in hun 
hart gesloten, zoveel is ook duidelijk. Piet 
raakt nog altijd ontroerd als leerlingen, 
oud of jong, hem bedanken. Piet zegt 
hierover, ‘Zo’n meester wil ik zijn, eentje 
waar ze met plezier op terug kijken!’. 

Loslaten vindt Piet lastig en daar ligt 
ook gelijk zijn kracht als meester. Maar 
een beetje gas terug nemen was ook op 
zijn plaats. Een interim directeur gaf 
hem het laatste zetje daartoe een aantal 
jaren geleden. Nu geniet Piet regelmatig 
in zijn stacaravan met zijn vrouw José. 
‘Opa Caravan’, noemen zijn acht jonge 
kleinkinderen hem. 
In al die veertig jaar heeft Piet 
vertrouwen gevoeld vanuit de wijk in de 
Prins Mauritsschool. In de jaren 80 was 
er wat zorg over de vergrijzing, maar 
desondanks is de school altijd blijven 
bestaan. Piet wijt dit ook mede aan het 
vertrouwen dat hij voelt vanuit de wijk. 
Ouders die lang geleden in zijn klas zaten 
ziet hij nu op het schoolplein als ouders. 
Daar geniet Piet enorm van. Dat meisje in 
zijn groep zes van vandaag is de dochter 
van dat meisje veertig jaar geleden in 
hetzelfde lokaal. En daarmee is voor 
meester Piet de cirkel rond. 

De herinneringen zijn levendig voor 
meester Piet en zijn eigen jubileum 
maakt dat hij vooral heel dankbaar is. 
Iedere dag leer ik nog, zo zegt Piet. Het 
enthousiasme en de betrokkenheid van 
meester Piet spat er van af en voor ik het 
weet zijn we een uur verder. De tijd vliegt 
en Piet erkent, hij kan blijven praten. 
Voor meester Piet is dit zijn roeping, zijn 
passie. Het liefste fietst hij nog vele jaren 
heen en weer, door weer en wind naar 
de Prins Mauritsschool in de Wippolder. 
Naar de kinderen daar die hij zo graag 
gelukkig ziet. Hulde aan meester Piet!

Tekst: Janneke van der Laan.
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Laat ik me even voorstellen; ik heb 
o.a. Piano en Zang gestudeerd aan het 
Maastrichts Conservatorium en het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 
Mijn man studeerde aan de T.U. te Delft, 
een mooie stad waar we met veel vreugde 
gewoond hebben. Wonend nu op Aruba 
werk ik nog steeds met plezier aan de 
Arubaanse Muziekschool alhier; ‘Scol di 
Musica Rufo Wever’. 
 
Deze school heeft enkele ‘filialen’ en 
had in het verleden ook een afdeling 
te Savaneta. Savaneta, vroeger ooit 
de hoofdstad van Aruba, Savaneta 
Lagoen, Commandeursbaai, ligt met Pos 
Chikito (kleine put) aan de kust waar 

veel Mangrove bomen tevreden hun 
standplaats hebben gevonden, en het 
gekabbel van de golven een aangename 
verfrissing biedt; tevens een welkom 
tehuis voor ‘reuzekrabben’ die ook wel 
eens graag op pad gaan. 
Wij mensen worden geacht uit te kijken 
als we op de ‘grote weg’ rijden, zie ook 
bijgevoegde foto. Een ‘Krab beschermend 
verkeersbord’ dient ons daar aan te 
herinneren. In die tijd hadden niet alle 
lokalen van de Arubaanse Muziekschool 
een airco, nu wel, ook vanwege de 
groei van het aantal leerlingen én het 
instrumentarium. 
 
Een middag per week gaf ik les in 
Savaneta, in een oud lokaal van een 
reguliere basisschool. Dit lokaal werd 
toendertijd ‘uitgeleend’ aan de Arubaanse 
Muziekschool. Daar was een Piano neer 
gezet en tussen de oude, stoffige boeken 
en wankele stoelen in was het gezellig 
lesgeven. 
 
Op een zekere middag begon een aantal 
kinderen te schreeuwen; één daarvan 
zat aan de Piano en zette deze, apart 
klinkende, canon pas later in want 
vriendjes en vriendinnetjes waren dit 
spontane lied al eerder begonnen.

Wat was het geval? Waarempel, een hele 
grote, blauwzwarte ‘reuze’ landkrab 
doorkruiste het lokaal. Wilde het graag 
enkele boeken lezen? Of Muziekles 
nemen? “Een vreemde nieuwe leerling,” 
dacht ik toen, “Hoe moet ik die in 
hemelsnaam Pianoles geven? Laat staan 
Zangles?” Deze bijzonder intrigerende 
krab, bedekt met een grijs/zwarte 
mooie schaal met een zweem van helder 

‘schijnend’ blauw, twee grote 
wijduitstekende scharen, was de 
reden van deze plotselinge stem 
improvisatie van het aanwezige 
jonge volk in dat warme lokaal. 
 
Krabben vind ik fascinerende 
beesten, heel sierlijk kunnen zij vrij 
hoge snelheden ontwikkelen. Zijdelings 
zich voortbewegend met hun poten, in 
eenzelfde positie houdend, heb ik hen 
veel bekeken en gebruik ik ze wel eens als 
voorbeeld voor de beweging der vingers 
over de Piano toetsen heen. 
Echter deze leerlingen zaten niet te 
wachten op een ‘live voorstelling’ en 
ikzelf had op dat moment ook geen tijd 
voor zijn show.
 
Wat te doen? 
Een kleine krab kun je met één hand 
oppakken en de scharen kunnen jou 
dan niet bereiken maar deze was 
oooooooohhhhh, zoooooo groooooot! 
(Ongeveer 2 flinke vuisten breed). 
De krab keek mij met verbaasde ogen 
aan...............”tja”, dacht ik, “ik heb deze 
krabben zo vaak bekeken dus dacht deze 
waarschijnlijk ook eens míj te bekijken.” 
Is Krab’s goed recht! Toch was de timing 
en plaats enigszins ongunstig gekozen 
vond ik en sloot een deal: “Jij bekijkt me 
een hele tijd en daarna ga je weer op reis!” 
 
Doordat ik allerlei krabben zoveel 
bekeken had, meende ik te hebben gezien 
dat deze beesten er van houden om 
muren, stenen of rotsen om zich heen te 
hebben.......wij mensen kunnen ook zo 
houden van begrenzingen; dat kan een 
veilig gevoel geven.......zo ook deze krab 
was mijn redenering.

Ik 

maakte 
van allerlei oude 
boeken en stenen een heel parcours, dus 
de weg werd gebaand voor deze krab 
om na het schouwspel dit lokaal weer 
waardig te verlaten. Met aan de ene kant 
muren en aan de andere kant boeken en 
af en toe een kleine aanmoediging, in 
de vorm van een klein maar opvallend 
klinkend steentje achter zich aan rollend, 
kroop deze krab parmantig het lokaal 
uit, na ook nog een mooie elegante bocht 
langs alle boeken en steentjes te hebben 
moeten maken. 
 
De schreeuwcanon, na een vloeiend 
diminuendo, was al een tijdje bedaard; 
de kinderen waren één en al oor en in dit 
geval “één en al oog” en zwaaiden vriend 
krab uit: ‘Ayoo!’ 
 
En ik kon weer doorgaan met Pianoles 
geven. 
 
Tekst: Catherine Provence-Hanrath, 
Foto’s: Ronnie Provence 
 
P.s. deze Krab is ook te bewonderen in 
onze youtube ‘Fiesta den Cura’ 

https://youtu.be/Sc8w4SxREG

YouTube channel: CaRoproductions 
Aruba

Update financiële stand en
begroting 2021

Uit het bovenstaande blijkt dat 2021 naar verwachting wordt afgesloten 
met een voordelig saldo.

In de proefperiode van een jaar - 2020 - hadden wij het voordeel dat  
de krant is betaald door de gezamenlijke ondernemersvereniging  
Vrijenban & Wippolder. Deze proef is  in 2021 met één jaar verlengd.

Mocht het nodig zijn u te vragen om de wijkkrant financieel te ondersteunen, 
dan zijn wij weer zo vrij om uw hulp in 2022 te vragen. Uiteraard is - op 
afspraak - de financiële administratie voor inzage beschikbaar. 
  
Onze dank aan de sponsoren en u voor uw bijdrage in de afgelopen maanden
waardoor wij nu financieel gezien sterk staan voor het jaar 2022.

De redactie.

*  € 200,00 voor de bezorging per jaar in de buurt Delftzicht daar er geen vrijwilliger en sponsor meer voor is.

Krab wil Muziekles

Voorziene kosten Bezit

Bankstand op 01-09-2021 € 7.177,94

Betalingen toegezegd ondernemersver. € 4.880,00

Toezeggingen door sponsoren € 0,00

Te verwachten bankkosten: in 2021 € 50,00

Drukken krant + vormgeving € 4.880,00

Bezorgkosten 4 edities * € 200,00

Verwachte stand op 31-12- 2021 € 5.130,00 € 12.057,94

Verwacht voordelig saldo 2021 € 6.927,94

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 7e 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. R. Braat  Mevr. J.M. van Hulten
Mevr. C. Wijffels  Dhr. Th. Mulder  Dhr. P. Nan
Mevr. L. Leijenhorst Mevr. Gerritse  Mevr. I. Kloosterman
Fam. J en K. Graafland Dhr. J. Langeveld  Dhr, A. van Dijk
Fam. Westmaas  Dhr. Van Geest  Buurthuis Petra en Ingrid
Mevr. D. de Groen Dhr. H. Tettero  Buurthuis Rotterd.weg
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  
   
Voor 2022 wensen wij U en de uwen een goed en vooral een gezond jaar toe.
Mogen wij in het jaar 2022 weer op U rekenen?
Tevens dank aan mijn mederedactieleden, correctoren en aan de vormgever. 

Johan van den Berg.
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Hoe het was in november 1914 is 
me nooit verteld. Het was ook niet 
belangrijk. Wel dat mijn moeder haar 
4de kind te eten moest geven in een 
tijd dat de wereld in brand stond door 
oorlogsgeweld.

Veel meer van mijn eerste levensjaren 
weet ik niet dan dat me is verteld dat 
ik de eerste maanden voor mijn leven 
heb moeten vechten. Voor mijn eerste 
levensjaar werd ik een monster genoemd 
omdat ik door een ingewandziekte 
broodmager was. Moeder was bang mij 
aan de buren te tonen. Rijstewater was 
mijn enige voedsel dat mij door Dokter 
Meerum-Terwogt voorgeschreven was!

Later negeerde moeder deze maatregel 
en ging mij gewoon eten geven net zo 
als mijn broertjes en zusjes. Het verhaal 
was dat een jaar later dezelfde dokter 
geroepen werd voor de zieke oogjes van 
mijn zus An, en hij bij het afscheid zei: 
“Je had er toch nog een?” Waarop moeder 
op mij wees en zei: “Daar zit hij”. Ik was 
toen kogelrond!! Stomverbaasd vroeg 
hij wat ze met dat kind had uitgevoerd. 
Ze zei: “Als het kind toch dood moest 
gaan, dan maar met een volle maag.” 
Hij zei “Mens, het had zijn dood kunnen 
zijn!” Dat werd het niet, maar wel een 
kerngezonde jongen.

Toen ik 4 jaar was, verhuisden wij van 
Amsterdam naar Noord-Scharwoude, 
waar mijn oma woonde. Mijn grootvader 
was daar de baas op de zuurkoolfabriek 
van Hart. Waarom wij weer uit het 
dorp weg gingen lag aan het feit, dat 
mijn vader werk kreeg aan de Centrale 
werkplaats “De Constructie” in Delft. 

Mijn vader vond een huis aan het 
Jaagpad en later kwamen wij te wonen in 
de Crommelinlaan.
De Crommelinlaan was nog niet bestraat, 
maar een vies pad met keislag. Al spoedig 
was bekend dat wij Mokummers waren 
en als er wat uitgevoerd was, kregen 
de Amsterdammers de schuld. Onze 
naaste buren waren Belgen, na de oorlog 
hier blijven hangen. Daarnaast de fam. 
Bosman met een zeer strenge vader! 
Ook zonderlinge figuren woonder er: 
een koetsier van Van Buuren had een 
hoge schutting voor zijn huis, die er 
40 jaar later nog stond. Het was een 
echte volksbuurt met veel dronkaards, 
wat vooral zondags veel aanleiding tot 
vechtpartijen gaf. 

Oude Franken en Vook van Vliet 
waren namen die ontzag inboezemden 
in de buurt. Dan was daar nog  de 
sigarenfabriek van “Hillen”, een heel 
groot complex die in de jaren 1936-1938 

Momenten uit de
geschiedenis van
Hette le Duc

Deel 1
Naar Delft

U ziet een artikel uit de Delftsche Courant - Dagblad voor Delft en Delfland - van 
zaterdag 4 september 1948. In mijn eigen archief kwam ik deze berichtgeving tegen. 

Tussen toen en nu zijn de autobusdiensten aanzienlijk veranderd. Niet alleen deze 
diensten maar ook de prijzen zijn duidelijk veranderd. Let ook op de prijs van een 
abonnement op de Delftsche Courant. In 1948 kostte dit per kwartaal ƒ 3,25 en per 
week ƒ 0,26.

Hiermee kan je duidelijk zien dat de tijden veranderen. 
Tekst en archiefplaatje: Johan van den Berg.

Oude krantenartikelenVeiligheid gaat voor alles!
Schoemakerstraat
De kruising van de Schoemakerstraat met de Oudelaan / Molenslootpad is een 
oversteek voor het langzame verkeer: voetgangers, fietsers, bromfietsers en scooters. 
Op zich is dat geen probleem maar toch: wanneer de avond is gevallen en het is 
donker, dan moet je als deelnemer aan het snelverkeer goed opletten, want deze 
oversteek is levensgevaarlijk. Zelf maak ik vaak gebruik van deze route en ik heb al 
meerdere malen behoorlijk moeten remmen, want de andere weggebruikers, die bezig 
zijn met oversteken, zijn moeilijk te zien. Vaak dragen ze donkere kleding en hebben 
geen of slechte verlichting. Dit is ook bij de oversteek vanaf de Koning Emmalaan. Je 
hart zit vaak in je keel als het weer eens gebeurt dat je plotseling hard moet remmen.
  
Beste gemeente, maak het veiliger. Gebruik in de huidige straatverlichting lampen die 
vele malen meer licht 
geven, of zet er op deze 
plek een paar extra 
lantarenpalen bij!

Nu maar afwachten 
of het gaat gebeuren. 
U mag ook reageren 
als u hetzelfde heeft 
ervaren.

Tekst en foto’s:
Johan van den Berg.

Ingenieursbureau
Royal HaskoningDHV vestigt zich in 
de Mijnbouwstraat in 2024
In 2024 gaan twee kantoren van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV verhuizen 
naar het monumentale voormalige faculteitsgebouw van Mijnbouw aan de rand van 
de binnenstad van Delft. De medewerkers verlaten dan de huidige vestigingen in Den 
Haag en Rotterdam. De andere tien kantoren in Nederland blijven gewoon bestaan.

Ontwerp  en vergunning 
Maar voordat het zover is worden plannen gemaakt en wordt het pand grondig 
verbouwd zodat alle medewerkers een comfortabele werkplek hebben in de toekomst. 
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het ontwerp en het voorbereiden van 
de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is inmiddels 
aangevraagd.  De terinzagelegging wordt verwacht in november/ december 2021. 
U kunt de ontwikkelingen volgen op www.royalhaskoningdhv.com/mijnbouw 
Henriëtte Edens is de 
omgevingsmanager voor dit 
project.

U kunt haar bereiken op 
telefoonnummer 06 535 
10 337 of mailen naar 
henriette.edens@rhdhv.com
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Nieuwsbrief 
Belangenvereniging TU Noord 

ter ziele ging. Het gaf de hele dag een 
drukte van voertuigen en mensen. De 
Oranje vereniging “Corbulo” had ook 
een goede naam op het Zuideinde, waar 
het bestuur overwegend woonde.
De oude Voskuil, de kapper, was een 
dominerende figuur. Tot aan de brug van 
de “Constructie” werd op 31 augustus 
versierd. De kleine kinderen kregen 
daags daarvoor hun versnapering, 
dat werd dan met begeleiding van een 
muziekkorps thuis bezorgd. Wij deden 
daar niet aan mee, omdat mijn vader 
socialist was en alles wat naar Oranje 
zweemde verfoeide.

Mijn eerste schooldag kan ik mij ook 
nog herinneren. Ik moest met broer 
Frans mee naar de nieuwe Schoolstraat. 
Daar was de school van Meester Van 
de Linde. Mijn onderwijzeres was 
juffrouw  Lenaar die ontzettend scheel 
was, maar wel lief.  De andere jufs 
waren Mej. Ypelaar en Wagemaker, 

die later naar Indië ging. Een jaar was 
ik in de Schoolstraat, want daarna 
werden we overgeplaatst naar School 
15 aan de Hugo de Grootstraat, 
bij hoofdonderwijzer Baars. De 
onderwijzeres die ik daar kreeg was 
juffrouw Bettink. Ze woonde in de 
Raamstraat.

Daar het bij ons armoe troef was, gingen 
wij voor moeder bij de slager Valkenburg 
kanen vragen. Dat werd door de slager 
uitgebraden voor de verkoop van vet 
en reuzel. Wat er overbleef waren die 
kaantjes, die kregen we gratis. Moeder 
braadde deze dan nog een keer en ze 
had een pan vet voor de hele week. Wat 
daar dan van overbleef liepen wij op 
te peuzelen om de honger te stillen. 
Meermalen werd ik door de juf betrapt, 
dat ik tijdens de les zat te eten. De zak 
met eetwaar lag in mijn bank, ik moest 
dan de zak in de prullenbak deponeren. 
Ze vond het kennelijk ook wel erg, want 

op een keer zei ze: “Blijf jij even 
na om 4 uur”. Ik bij haar achter 
op de fiets, mee naar haar huis 
en kreeg van haar moeder een 
paar sneden brood met kaas. 
Ook een zak kaantjes kreeg ik, 
wat ze zelf gebakken had en 
altijd weggooide.

Ik mocht ze elke week komen 
halen als ik maar nooit 
meer onder de les zat eten. 
Dat beloofde ik graag! Het 
idee, iedere week met de 
juf mee naar huis was wel 
zo geweldig, dat ik haar 
de mooiste en liefste Juf 
vond. Temeer omdat ze een 
gouden tand in haar mond 
had. Dit was voor mij het 
summum van rijkdom.
    
   
-Maart 2022 deel 2-

Normaal gesproken?

Het is u vast al opgevallen. Er stromen 
weer studenten door de wijk en dat is 
maar goed ook. 

Sinds de eerste lock down in 2020, 
waren er bijna geen studenten en 
medewerkers meer op de campus. 
Een flink aantal (buitenlandse) 
studenten was terug naar huis of volgde 
colleges vanaf de studentenkamer. 
Dat gaf lege fietsroutes door de wijk, 
spelende kinderen op straat en de 
parkeerterreinen van de TU die 
vooral waren gevuld met auto’s van 
bewoners die het nieuwe parkeerregime 
ontvluchtten. Ondanks dat het ook wel 
fijn was, is het niet normaal.

De bijeenkomsten met de gemeente, 
projectontwikkelaars, DUWO, TU 
en bedrijven waren online. Dat had 
ook best wel voordelen en werkte 
soms ook best goed, zoals bij de zoom 
bijeenkomst voor Gele Scheikunde. Bij 
een zoom of teams bijeenkomst kan je 
immers makkelijk informatie zenden. 
De deelnemer heeft goede video, 
heldere audio en je kan als toehoorder 
zelfs ongegeneerd tegelijk wat anders 
doen, later aanhaken of eerder afhaken. 
Maar toch mist er iets: persoonlijk 
contact.

De belangenvereniging TU Noord 
houdt al jaren de vinger aan de pols 
als het gaat om ontwikkelingen in de 
Wippolder en aangrenzende gebieden. 
Dat betekent inwinnen, informeren, 
interpreteren en interveniëren. Maar 

het betekent ook interactie. En dat 
laatste missen we. Want als je na een 
vergadering met ambtenaren of politici 
spreekt, dan deel je op een heel andere 
wijze informatie. Door interactie, 
vragen, formeel en informeel. En je 
krijgt misschien ook meer begrip omdat 
de zaken in tweespraak toegelicht 
kunnen worden. 

Nu wij uit de lock down komen en 
een deel van het oude normaal weer 
oppakken, doe ik een oproep aan de 
gemeente, politiek, ontwikkelaars en 
andere stakeholders. Kom achter je 
scherm vandaag en zoek ons op. Haal 
informatie op uit de buurt en doe er 
je voordeel mee. Met het oog op de 
ontwikkeling van Gele Scheikunde, 
de complexe verkeersstromen of 
vernieuwde milieu effectrapportage 
van Schieoevers. En met ook nog de 
verkiezingen van 16 maart in zicht, is 
wat mij betreft fysieke interactie weer 
het nieuwe normaal. 

Erik van Hunnik, voorzitter
www.tunoord.nl  

TU Noord in het kort
Intussen is ook de bouwvakvakantie 
voorbij. Er zullen ook in de Wippolder 
weer bouw- en sloopactiviteiten gaan 
plaatsvinden. 
Heel zichtbaar zijn de afrondende 
werkzaamheden aan de Pauwmolen 
en, tot het eind van het jaar, de 
nieuwe bestrating en beplanting van 

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

Enthousiaste en deskundige Delftse 
vrijwilligers staan klaar om u te helpen, 
uitleg te geven, te adviseren en om 
problemen op te lossen. We geven 
workshops, cursussen en houden 
spreekuren.
De inloopspreekuren zijn in Dok, centrale 
bibliotheek aan het Vesteplein en we 
hopen binnenkort ook weer aanwezig te 
zijn in activiteitencentrum de Wipmolen 
in de Wippolder.

Onze werkwijze? De cursussen, de 
workshops en het lesmateriaal zijn 
speciaal ontwikkeld voor senioren en 
voor iedereen waar het allemaal te snel 
voor gaat. We werken met kleine groepen 
van maximaal 7 cursisten.

Het luisteren naar de docent en het 
kijken naar de lespresentatie wordt 
afgewisseld met oefeningen. Hierbij 
wordt u geholpen door assistent 
docenten. U kunt uw eigen digitale 
apparaat meenemen en daar tijdens de 
les op werken. U kunt ook gebruik maken 
van een laptop van ons leercentrum. 

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

We kijken uit naar een ontmoeting met u!  
Annelies Y. Groeneveld, coördinator
Delft, november 2021

Seniorweb 
Leercentrum 
Delft helpt bij 
computervragen

het de Vries van Heijst plantsoen en 
Julianalaan midden. 
Ook zullen er in de komende weken 
“kleine” werkzaamheden zijn op het Gele 
Scheikunde terrein. Het gaat dan om 
asbestsanering en sloop van de garages 
achter het poortgebouw. 
Voor de ontwikkeling van Gele 
Scheikunde verwachten we van de 
ontwikkelaar Amvest KondorWessels 
verder uitgewerkte plannen en een 
volgende stap in het participatie traject 
tegen het eind van het jaar. 

De gemeente Delft heeft vlak voor 
de vakantieperiode het “Ontwerp 
Warmteplan Delft” gepubliceerd. 
In het plan wordt aangegeven hoe 
Delft in stappen tussen nu en 2050 
van het aardgas af moet. Ofwel hoe 
we uiteindelijk allemaal moeten 
gaan verwarmen, koken en douchen 
zonder gebruik te maken van fossiele 
energiebronnen. Het plan kan ingezien 
worden op de website van de gemeente 
en er kan tot en met 13 september op 
gereageerd worden.
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Nassauplein
Op foto A ziet u de vorderingen bij 
de herinrichting van de speeltuin/
plantsoen, na het verwijderen van de 
vervuilde -lood- grond aldaar.

Jan de Oudeweg - Pauwmolen
Foto B laat u zien dat dit bouw-
project ‘Campus 015 Pauwmolen’, 
bestaande uit 265 appartementen en 
de bedrijfsruimten met ondergrond-
se parkeerruimten, voltooid is. 

Prof. Oudemanstraat
Foto C toont u dat er weer bouwstei-
gers zijn geplaatst, voor herstel of 
aanpassingswerkzaamheden onder 
de dakgoten van deze woningen. Dit 
en vorig jaar vond er groot onder-
houd plaats, maar op een of andere 
manier is er wat fout gegaan, van-
daar de terugkeer van deze bouw-
steigers. Ook in de Ernst Casimir-
straat was dat het geval en zijn er, 
wat mij werd verteld, meer dan 1000 
schroeven extra verbruikt om deze 
werkzaamheden af te ronden.
Nassaulaan hoek Poortlandplein

Foto D laat u zien dat er weer wordt 
gegraven in de grond voor de hoof-
dingang van de RK kerk. Dit gebeurt 
wel vaker: zijn de werkzaamheden 
van grote aanpassingen klaar, dan 
gaat na verloop van enige tijd de 
schop weer in de grond. Was er iets 
vergeten of er zijn problemen ont-
staan?

Julianalaan langs het gebouw 
van Bouwkunde
Op foto E is te zien dat er langs het 
Bouwkunde-gebouw, voorheen 
hoofdgebouw van de TU, een dubbel 
fietspad wordt aangelegd. Dit is 
wel nodig, want vanaf de zijde Piet 
Heinstraat naar de Nassaulaan is 
geen bruikbaar fietspad aanwezig op 
de Mijnbouwstraat. Hooguit kan je 
tegen het verkeer in, op het fietspad 
rijden, maar dat is uiteindelijk niet 
de bedoeling en het is niet toege-
staan.

Dit gehele gebied wordt aangepast. 
Waar jarenlang de kinderkopjes 
lagen, gaan deze eruit en wordt, na 
aanpassingen, deze grond aan het 
Vries van Heijstplantsoen toege-
voegd.
Dit was de oude rijrichting voor het 
verkeer vanaf de Nassaulaan naar de 
Michiel de Ruyterweg en de Rotter-
damseweg. 

Hoek Rotterdamseweg met de 
Cornelis Drebbelweg
Foto F en G laten u zien dat de nieu-
we parkeergarage zo goed als klaar 
is. Er is plaats voor 450 auto’s, tzt. uit 
te breiden met nog eens 150 extra 
plaatsen. Bij de ingang staat expliciet 
dat deze garage toegankelijk is voor 
TU personeel, studenten, bezoekers 
en leveranciers, welke dan in het 
bezit moeten zijn van een parkeer-
kaart of id., want anders gaan de 
slagbomen niet omhoog.

Balthasar van der Polweg 
Foto H laat u een nu nog rustige 
straat met parkeerruimte zien. Maar 
dat gaat veranderen, want DUWO 
gaat daar z.s.m. nieuwbouw plegen. 
Er komt een appartementencomplex 
voor studenten. Details zijn ons nog 
niet bekend gemaakt.

Heertjeslaan hoek Thijsseweg 
(Technopolis) 
Foto I en J tonen u de vorderingen 
aan de nieuwbouw van leerwerkbe-
drijf en sociaal cateraar “Firma van 
Buiten”, die nu nog aan de Jacoba 
van Beierenlaan is gevestigd. Het is 
de bedoeling dat in de loop van het 
1e kwartaal 2022 de opening zal zijn.

Molengraafsingel (Technopolis)
Op foto K ziet u de vorderingen van 
de nieuwbouw van NEXT, de uit-
breiding van Yes!. Het zal gaan om 

10.000 m2 en maximaal 960 werk-
plekken. Het community gebouw 
NEXT wordt op hetzelfde terrein 
gebouwd als Yes!.

Parkeergarage Van den 
Broekweg (TU)
Foto L laat u zien: de parkeergarage 
naast de Kruithuisweg en nabij de 
Schoemakerstraat. Dit is een van de 
drie parkeergarages op de TU-ter-
reinen. Deze keer trof ik zowaar een 
hoeveelheid aan geparkeerde auto’s 
aan, in deze garage, op de begane 
grond. Op de 1e verdieping stonden 
er een paar. Deze parkeergarage 
heeft een capaciteit van maar liefst 
581 auto’s. Mocht deze geheel gevuld 
zijn, dan zijn alle niet-overdekte 
plekken leeg. In tegenstelling met 
de andere parkeergarage aan de 
Rotterdamseweg tref je hier geen 
slagbomen en apparatuur voor par-
keerkaarten aan.

Van Mourik Broekmanweg (TU 
wijk)
Foto M laat u de vorderingen zien 
aan het “Echo”gebouw. Het complex 
omvat 8.300 m2 vloeroppervlak, 
inclusief uitbreiding voor Wiskunde 
en Informatica. In totaal komen er 
1700 onderwijsplekken (waarvan 
360 studieplekken), zeven onder-
wijszalen en horeca. De opening zal 
in het 1e kwartaal van 2022 zijn.

Schoemakerplantage 
Foto N toont u de vorderingen in de 
voltooiing van de Schoemakerplan-
tage. Het betreft hier het bouwrijp 
maken van de grond aan de achter-
zijde van het terrein, grenzend aan 
de grote plas bij Rijksweg 13.

Schoemakerplantage hoek Van 
Embdenstraat en De Booijstraat
Foto O laat u zien dat de 36 appar-
tementen op deze hoek wat betreft 
bouw voltooid zijn en volledig be-
woond zijn.

Hoek Kloosterkade en de Keu-
renaerstraat
Foto’s P, Q, R en S laten u de vorde-
ringen zien aan de bouw van deze 
24 appartementen en 8 eengezins-
woningen. De appartementen zijn 
bestemd voor personen die door 
de Stichting Perspectief aan woon-
ruimte geholpen worden. De 8 een-
gezinswoningen zijn de vrije sector 
ingegaan, als huurwoning. In het 
1e kwartaal van 2022 komen deze 
huizen in het gebruik.

Spoorzone gelegen tussen de 
Engelsestraat, Industriestraat 
en de Mercuriusweg
De foto’s T t/m Z laten u in een over-
zicht zien hoeveel er gebouwd wordt 
en met welke snelheid de bebouwing 
van de grond komt. Dwars door deze 
bouwwerken heen loopt de nieuwe 
gracht welke aansluit op het oudere 
deel van Delft.

(Ver-)Bouwberichten

A

C

Q

Z

V

L

W

S

X

T

D

F

E

Y

U

R

M

B

Tekst en foto's: Johan van den Berg
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Bij Tandartspraktijk Wippolder op bezoek 

Het belang van een goede mondhygiëne

Door elke dag goed te poetsen en te flossen of stokeren voorkom je dat er tandplak 
ontstaat. Dat is belangrijk, want tandplak zit vol met bacteriën die gaatjes veroor-
zaken.

Als tandplak langer blijft zitten verhardt het en wordt het tandsteen. Tandsteen 
kun je niet meer zelf weghalen, dat moet gedaan worden door de tandarts of 
mondhygiënist. Deze gebruikt daar vaak een snel trillend (ultrasoon) instrument 
voor.

Wanneer de mondhygiëne niet goed wordt bijgehouden, kan het tandvlees gaan 
ontsteken. Zo’n ontsteking noemen we gingivitis en de verder ontwikkelde vorm 
noemen we parodontitis. Om deze ontsteking terug te dringen moet de mondhygi-
enist de bacteriën onder de tandvleesrand verwijderen met een handinstrument.

Als kinderen vanaf een jonge leeftijd goed leren poetsen en zij het belang van een 
goede mondhygiëne al vroeg begrijpen, zullen zij op latere leeftijd minder vaak last 
hebben van gaatjes en andere problemen. Daarom raden wij soms aan om kinde-
ren een afspraak te geven bij de preventie assistent. De preventie assistent kijkt 
waar hij of zij beter zou moeten poetsen en waar tandplak of tandsteen is ontstaan 
haalt de preventieassistent dit weg. Samen oefenen ze met poetsen zodat het gebit 
zelfstandig goed gepoetst kan worden. Omdat mondzorg voor kinderen tot 18 jaar 
volledig wordt vergoed, zul je hier geen factuur van ontvangen.

Wil je meer informatie over mondhygiëne? Of wil je een afspraak maken?
We staan je graag te woord! Je kunt Tandartspraktijk Wippolder bereiken op 
015-2619176.

Nogmaals:

Wat een heldinnen
In de wijkkrant van september jl. is deze 
foto ook al getoond en werd gemeld dat 
deze foto ter beschikking is voor beide 
dames. Maar tot heden heeft niemand gere-
ageerd. Wie kent deze heldinnen, of ben jij 
zelf een van hen?
Stuur een mail naar - wijkkrantwippolder@
gmail.com - en de foto kan je digitaal krij-
gen, of geef je adres, dan wordt deze thuis-
bezorgd.

Foto en tekst: Johan van den Berg.

VTV Thuismaatjes voor mensen met een beperking

VTV zoekt enthousiaste vrijwilligers voor de maatjespro-
jecten in de regio Delft en omstreken. Of je nu wekelijks 
of maandelijks een paar uurtjes beschikbaar bent, er is 
altijd iets te vinden dat aansluit. 

VTV wil dat mensen met een verstandelijke of lichame-
lijke beperking en/of autisme kunnen meedoen in onze 
samenleving, net als ieder ander. De hulp van vrijwilligers is daarbij onmisbaar. Vind 
je het ook leuk om iets voor een ander te doen en zoek je een zinvolle invulling van je 
vrije tijd? En wil je iets betekenen voor mensen met een beperking? Meld je dan aan 
als VTV Thuismaatje. 

Vrijwilligers vertellen
Maar wat houdt dat nou in, vrijwilligerswerk bij VTV? Een aantal vrijwilligers delen 
enthousiast hun verhaal op de website. En ook de maatjes vertellen wat het hen heeft 
gebracht. Thuismaatje Chantal gaat elke 2 weken met Annie en de honden naar het 
strand of bos. “Annie is bijna blind en vraagt vaak wat ik zie zodat ze op die manier 
een beetje mee kan ‘kijken”.

Eén keer per maand komt Thuismaatje Inge bij Jesse langs om iets leuks te doen. Dat 
varieert van pannenkoeken bakken, strandjutten, wandelen, racefietsen, net waar 
ze zin in hebben. Thuismaatje Tess gaat er regelmatig op uit met Ivo. Ze zijn samen 
naar het trampolinepark en de bioscoop geweest en hebben samen gebowld. “Dat 
kan je echt geen werk noemen hoor, we hebben zoveel pret gehad.” Wekelijks gaat 
Thuismaatje Peter er op uit met Justin. Dat kan een potje voetbal zijn of een bezoek 
aan een boerderij of manege.

Laat je inspireren door alle verhalen op de website en meld je aan:
https://www.wijzijnvtv.nl/vrijwilligers/vrijwilligersvertellen/
Contact met VTV Thuismaatjes kan via thuismaatjesdelft@vtvzhn.nl

www.onderdeschie.nl

Bij buurthuis Onder de Schie kun 
je een ruimte huren voor een leuke 
cursus. Ook kunnen er vergaderingen, 
kookworkshops en etentjes bij ons 
gedaan worden. Het kookcafé  is ideaal 
om met een grotere groep te koken. 
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. 

In verband met het Corona virus zijn 
we nog voorzichtig met het aanbieden 
van activiteiten en verhuur van het 
buurthuis.

VERHUUR VAN RUIMTES
Voor nadere informatie kunt u contact op 
nemen met het buurthuis: stuur een mail 
naar onderdeschie@gmail.com  

Actie “Boompjes voor Beginners”, met 10% korting

Het najaar is het ideale plantseizoen, 
vooral voor bomen en struiken. Door 
aan te planten in de herfst, neem je 
een voorsprong op de lente en kun je al 
vroeg in het voorjaar genieten van een 
groene en bloeiende tuin.  
Daarom brengen we nu de actie 
“Boompjes voor Beginners” van Plan 
Boom onder de aandacht.  
 
Hoe kan een boom bijdragen aan het 
veranderende klimaat?  
Bomen nemen CO2 op, zijn van 
groot belang bij de bestrijding van 
hittestress, brengen schaduw en 
verkoeling en houden water vast 
in droge tijden. Ook versterken ze 
de veerkracht van de natuur en de 
biodiversiteit, zodat de effecten van 
klimaatverandering beter opgevangen 
kunnen worden.  
Kijk voor meer 
voordelen, aandachtspunten bij de 
keuze van je boom en informatie over 
onderhoud op www.klimaatmaatdelft.
nl 
 
Korting via De Klimaatmaat 
Omdat bomen erg belangrijk zijn voor 
het verminderen van wateroverlast 

en hittestress en de biodiversiteit ten 
goede komt, biedt De Klimaatmaat 
je 10% korting op het Boompjes voor 
Beginners-pakket. 
 
Interesse?  
Kijk op  https://planboom.nl/
beginners/ wat het “Boompjes voor 
Beginners”- pakket inhoudt en 
profiteer van de 10% korting door je 
bestelling te mailen naar
contact@klimaatmaatdelft.nl
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Wie ben je en wat doe je in het dage-
lijks leven?
Ik ben Quincy Mahangi, vader van 
twee, man van één. Altijd in voor 
nieuwe ervaringen. Heel cliché, maar 
ik ben ook graag met mijn gezin, 
vrienden en alle andere mensen die ik 
iets meer dan leuk vind. Al langer dan 
13 jaar merkstrateeg voor bekende en 
minder bekende merken. Daarnaast 
ook specialist in verwelkomen bij 
Guestwise. Middels onderzoek, advies 
en training helpen wij organisaties 
naar een gastvrije(re) beleving.
Over het algemeen houd ik mij dus 
bezig met de merk(identiteit), de 

communicatie daaromheen en de 
inrichting van omgevingen zodat die 
gastvrij zijn.

Welke onderneming heb je of geef je 
leiding aan? 
Vanuit de Merktherapeut help ik or-
ganisaties met de ontwikkeling van 
hun merk. Daarnaast geef ik samen 
met drie partners leiding aan een toffe 
club gastheren en gastvrouwen bij 
Guestwise. 

Is er iets specifieks dat jou heeft 
aangetrokken binnen dit vakgebied? 
Oftewel waarom een onderneming in 
deze richting?
Sinds ik me kan herinneren heb ik al-
tijd drie dingen willen doen: reclame 
maken, mooie gebouwen bouwen 
waar mensen zich thuis voelen of 
mensen willen verdedigen in een 
rechtzaal.

De Merktherapeut, wat is het verhaal 
achter de naam?
Ik zocht naar een naam die gelijk 
communiceert wat het precies is dat 
ik doe. Zoals de naam al suggereert is 
het gericht op therapie  voor merk en 
merkeigenaren. Je gaat dus in therapie 

met je merk om te achterhalen voor 
welke uitdagingen je staat en hoe die 
op te lossen.

Je hebt dus dagelijks met merk, iden-
titeit en communicatie te maken. 
Hoe denk je daar zelf over?
In mijn ogen zijn merken net als men-
sen. Gelaagd en in staat om anderen 
te inspireren en de wereld mooier te 
maken. Het gaat voorbij communica-
tie. Hetgeen wel essentieel is voor elk 
merk. Je mag dan een prachtig merk 
zijn, maar als niemand dat weet is dat 
alleen maar jammer.

Hoe is het om te ondernemen/leiding 
te geven tijdens deze uitdagende 
CORONA-periode? Heeft het je iets 
bijgebracht of doe  je iets anders dan 
voorheen? 
Bijna surrealistisch. Vooral vorig jaar 
was echt bizar. Aan de ene kant een 
omzetverlies van bijna 50% en aan 
de andere kant een groei meemaken. 
Het heeft er aan beide kanten voor 
gezorgd dat ik bewuster ben gaan 
kijken naar wat wij doen en met wie 
wij samenwerken. Tijd vrijmaken om 
te werken aan het bedrijf is één die 
erin blijft.

Wat maakt de Merktherapeut zo bij-
zonder, zo anders?
Dat de Merktherapeut merken als 
mensen ziet en eerst zorgt dat de ba-
sis binnen goed staat, zodat daarop 
gebouwd kan worden. Geen ja-knik-
ker, maar een partner bij het bouwen 
van een sterk merk.

Wat is het meest opvallende aan wat 
jij tot nu toe mee hebt meegemaakt 
bij het werk dat je doet?
Moeilijk om één ding te kiezen. Als ik 
toch moet kiezen dan is het dat beken-
de merken het niet perse beter op orde 
hebben dan minder bekende merken. 
Het verbaast mij ook dat organisaties 
vaak denken dat zij een mega budget 
nodig hebben om een sterk merk te 
bouwen. Onzin.

Welk lied geeft de beste omschrij-
ving van jouw onderneming/jou  als 
persoon? 
Unforgettable - Nat King Cole. Dat 
hoop ik altijd te zijn en ik geloof dat 
iedereen dat ook kan zijn. Simpelweg 
door jezelf te zijn.

Lokaal ondernemen

Lokaal ondernemen

Wie ben je?
Ik ben Menno Notenboom, 31 jaar en 
kom uit Delft.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben naast mijn werk veel te vin-
den in de sportschool (fitness) en ben 
graag met mijn familie, neefjes en 
nichtjes. 

Welke onderneming heb je of geef je 
leiding aan?
Ik ben eigenaar van Barbershop No-
zem en ben er op het moment nog 
alleen werkzaam als barbier.

Ben je met een specifieke reden be-
gonnen met (ondernemen) binnen dit 
vakgebied? 
Nee, sommige dingen overkomen je 
gewoon. Zelf heb ik altijd in de sport 
gezeten, maar door omstandigheden 

is dat verandert. Ik ben me gaan 
afvragen wat ik nou eigenlijk wil 

doen en het barbiersvak is daar-
door zo op mijn pad gekomen. 
Ik ben het barbiersvak gaan 
volgen in Delft en zo is dit 
uitgegroeid naar dit waar ik 
nu sta. 

Waarom heb jij je in deze wijk 
gevestigd? 

Ben er geboren en getogen. Het 
pandje voelde ook al gelijk goed. 

Is er een vestigings verhaal dat je 
zou kunnen vertellen? (of een stukje 
geschiedenis).
Weet dat er voor mij jaren lang een 
wijnhandelaar in heeft gezeten en 
ook ooit een slager, maar kan daar 
niet veel over zeggen. Weet wel dat 
er altijd kleine bedrijfjes in hebben 
gezeten.

Merk je dat je midden in een wijk 
zit? Zo ja, waar merk je dat aan?
Ik zit op een toplocatie, maar het is 
niet dat ik echt merk dat ik in een wijk 
zit. Mijn klanten komen echt overal 
vandaan ook buiten Delft. 

Doe je veel met of voor de wijk?
Qua shop en aanzicht ben ik zeker een 
goede aanvulling voor de wijk. Ik zelf 
heb verleden jaar een gezin geholpen 
met de feestdagen qua boodschappen, 
cadeaus en cadeaubonnen. Ik zou dit 

graag vaker willen blijven doen, omdat 
je toch ziet dat er meer armoede onder 
ons is dan je beseft.

Wat vind je van de omgeving?
Delft op zichzelf is een mooie stad om 
te wonen en de locatie waar ik zit is 
top, maar ik vind de omgeving wel 
achteruit gegaan en zeker niet meer 
zoals ik die ken van vroeger. 

Ondernemen of vaste aanstelling? 
Waarom kies je dit antwoord?
Ondernemen is toch wat meer bij mij 
past, omdat ik me daar toch wat meer 
in kan vinden.

Lokaal ondernemen of verder kijken 
dan lokaal? Waarom kies je dit ant-
woord?
Voor nu lokaal ondernemen en wat 
er nog komen gaat zie ik vanzelf wel, 
maar wie weet wat me nog tegemoet 
komt.

Hoe is het om te ondernemen/leiding 
te geven tijdens deze uitdagende 
(CORONA) periode? Heeft het je iets 
bijgebracht of doe je iets anders dan 
voorheen?
Denk dat dat voor zichzelf spreekt, 
maar je kunt gerust zeggen dat ik fij-
nere dingen weet te bedenken. Wat ik 
geleerd heb is op wie je wel kan bou-
wen en wie niet. Ik probeer nu meer te 
kijken naar wat wel kan in plaats van 
wat niet. 

Wat is het meest opvallende aan wat 
jij tot nu toe mee hebt gemaakt? 
De bijzondere verhalen van de mensen 
die in mijn stoel zijn komen te zitten. 
Dat maakt mijn werk zo leuk, want 
praat graag en luister ook graag naar 
mensen.

Wat maakt jouw onderneming bij-
zonder?
Weet niet of ik het bijzonder zou noe-
men, maar het barbiersvak op zichzelf 
is al iets moois en doordat ik mijn ei-
gen draai eraan heb gegeven zoals bij 
de inrichting van de shop en manier 
van werken maakt dat voor mij het 
plaatje af. 

Welk lied geeft de beste omschrijving 
van jouw onderneming/jou als per-
soon?
Heb niet echt één vast lied wat mijn 
onderneming omschrijft. Beschrijf me 
muziek in de shop als mezelf. Het ene 
moment staat er Mac Miller op en een 
andere keer meer rap.  Als persoon ben 
ik zelf ook het ene moment druk en 
het ander moment lekker relaxt.
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Nieuwe schooljaar
In het nieuwe schooljaar 2021-2022 is er 
veel extra inzet van Remedial Teachers, een 
kindercoach en leerkrachten die kinderen 
op allerlei manieren extra begeleiden en 
stimuleren. Dat is mogelijk vanwege de spe-
ciale subsidies die scholen ontvangen om de 
effecten van de lockdowns tegen te gaan. We 
zijn er gelukkig ook in geslaagd voldoende 
extra mensen aan te trekken om dit werk te 
doen. Leerlingen die extra uitdaging nodig 
hebben, bieden we o.a. les in een vreemde 
taal. Dit schooljaar worden lessen Russisch 
gegeven en naast de gewone Engelse lessen 
ook extra Engelse lessen door een ‘native 
speaker’.
Ook kunnen kinderen van groep 5 tot en 
met 8 leren schaken. De les wordt gege-
ven door een enthousiaste TU-student na 
schooltijd op de zolder van de school. Voor 
kinderen die na schooltijd een rustige werk-
plek willen hebben en/of wat extra begelei-
ding kunnen gebruiken bij het maken van 
hun huiswerk of de lesstof is er de huiswerk- 
of inhaalklas. Op maandag en donderdag na 
schooltijd kunnen ze in een lokaal op school 
terecht. Voor de extra uitleg en begeleiding 
is een leerkracht aanwezig.

Speelplein achter de school
In de zomervakantie is het speelplein achter 
de school wat aangepast. Een nieuw klim-
toestel, een wiebelbank en drie jonge bomen 
konden worden geplaatst doordat vorig 
schooljaar geld is opgehaald met een spon-
sorloop door de leerlingen en er een bijdrage 
is ontvangen van de oudercommissie en 
van het voormalige bestuur van ‘De Kleine 
Prins’. Dit tezamen maakte het mogelijk 
het plein weer wat groener te maken en 
kinderen meer mogelijkheden te geven om 
te spelen.

Water drinken is belangrijk!
Een glas frisdrank, vruchtensap of aan-
maaklimonade bevat veel suiker. Het levert 
geen belangrijke voedingsstoffen en vita-
mines. Yoghurtdrank, chocolademelk en 
vruchtenyoghurt bevatten ook veel suiker 
en vetten. Teveel suiker in drankjes slaat 
ons lichaam op als vet en vergroot de kans 
op overgewicht. In Nederland heeft 1 op de 
6 kinderen overgewicht. Ook is suiker slecht 
voor de tanden en tast het glazuur aan. De 
kans op gaatjes wordt daardoor groter.
Verandering in wat kinderen drinken, 
draagt enorm bij aan een gezonde leefstijl en 
gezond gewicht. Een goed voorbeeld is daar-

bij heel belangrijk. Met drinkwater thuis 
en op school
kunnen kinderen andere verleidingen 
beter weerstaan. Het is belangrijk dat 
kinderen ontdekken dat water drinken 
lekker, gezond en de normaalste zaak 
van de wereld is.
Wist u dat Nederland tot de top van de 
wereld hoort op het gebied van kraan-
water kwaliteit? Voordat kraanwater uit 
de kraan stroomt, is het gezuiverd met 
de modernste technieken. Kraanwater 
bevat mineralen die ons lichaam nodig 
heeft. Het is de goedkoopste dorstlesser 

en het is overal beschikbaar. Water drinken 
is ook beter voor het milieu. Als alle kinde-
ren op de Prins Mauritsschool niet langer 
dagelijks 1 pakje frisdrank mee zouden ne-
men, scheelt dat zo’n 2000 pakjes afval per 
week. Wat een uitdaging!

Water drinken en gezonde traktaties op 
school
Op de Prins Mauritsschool geven we (o.a. op 
advies van de GGD) meer aandacht aan wa-
ter drinken en gezonde voeding. We hebben 
met ouders en kinderen afgesproken dat de 
kinderen in de kleine pauze en tussendoor 
alleen water drinken, behalve als op verjaar-
dagen getrakteerd wordt. De kinderen heb-
ben een bidon of fles mee, die ze (wanneer ze 
willen) kunnen vullen om te drinken.

En voor de traktaties bij verjaardagen geldt: 
“1 is genoeg, klein is oké”. Bij een verjaardag 
stimuleren we bij voorkeur gezonde trakta-
ties. Er mag nog best op snoep of frisdrank 
getrakteerd worden, maar we houden dit 
beperkt tot 1 traktatie, en die traktatie is 
niet te groot. Zo blijft een verjaardag in de 
klas voor kinderen die op een dieet moeten 
ook leuk! De maandag, woensdag en vrijdag 
noemen we de ‘gruitdagen’ op die dag is het 
de bedoeling dat de kinderen fruit of groente 
eten in de kleine pauze.

Parkeren bij de school
Het betaald parkeren vanaf 12 uur bij de 
school leverde een aantal ouders helaas een 
parkeerboete op. Op 9 september j.l. is een 
petitie aangeboden aan wethouder Huijs-
mans. De petitie was ondertekend door vele 
ouders en stelde voor het eerste uur gratis 
parkeren aan te bieden. Helaas was de wet-
houder weinig onder de indruk van het voor-
stel en zal er waarschijnlijk weinig verande-
ren aan het parkeerbeleid rond de school.

Meester Piet Roggeveen 40 jarig jubi-
leum
In juli 2020 was Meester Piet Roggeveen 40 
jaar in dienst bij de Prins Mauritsschool.
Vanwege de Corona-situatie was het destijds 
niet mogelijk dit jubileum te vieren maar 
vrijdag 15 oktober jl. was het groot feest 
op school. Oud-leerlingen, -collega’s en be-
kenden konden een filmpje sturen met een 
leuke boodschap en felicitatie. Velen hebben 
daar op gereageerd, wat hij erg leuk vond! 
Op de feestdag werden de meester en zijn 
vrouw thuis opgehaald in een oude VW-bus. 
Op school werden ze zingend verwelkomd 

Nieuws van de Prins Mauritsschool

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

Het nieuwe schooljaar 2021-2022 

is van start gegaan. Heeft u een 

kind dat binnenkort naar de 

basisschool gaat? 

Maak dan een afspraak voor een rondleiding 

en een vrijblijvend kennismakingsgesprek op 

gepaste afstand (tel. 015-2568251 of directie@

prinsmauritsschool.nl). Ook wanneer uw kind 

twee of drie jaar is en u bent aan het nadenken 

over een basisschool, bent u van harte welkom. 

Bel gerust voor meer informatie.

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. Sinds kort staat er ook een filmpje op de site waarin u binnen drie minuten 
een eerste indruk krijgt van de school met toelichting van kinderen, leerkrachten en 
ouders.

door alle kinderen die door de hele school 
verspreid stonden bij hun lokalen in de gan-
gen van de school. De jubilaris en zijn vrouw 
werden die dag in alle klassen feestelijk 
ontvangen en deden een spel, een quiz of 
luisterden naar een speciaal lied voor deze 
dag gemaakt. Natuurlijk was er taart en ook 
kreeg hij regelmatig een feestmuts met 40 
opgezet. Meester Piet begon als 18-jarige 
met een stageperiode op de Prins Maurits-
school en is er al die jaren gebleven, eerst 
als leerkracht en later als adjunct-directeur, 
maar altijd in combinatie met het lesgeven 
aan de kinderen. Aan het einde van de mid-
dag kreeg hij een kleine receptie aangeboden 
met na afloop een heerlijk etentje met zijn 
familieleden.

Kinderboekenweken
De eerste weken van oktober stonden in het 
teken van de Kinderboekenweek met als 
thema Wat wil je later worden? Allerlei be-
roepen stonden die weken centraal.
Veel kinderen denken na over wat ze later 
willen worden. Dat kan gaan over een be-
roep, maar ook over wat voor soort mens 
je later wilt zijn. Ouders helpen je om je te 
ontplooien en de school is een mooie plek 
om je talenten te ontdekken en te ontwik-
kelen. Maar daarnaast, daarboven, is er nog 
Iemand die je wil laten groeien. Dezelfde 
God die hemel, aarde, dieren en mensen 
geschapen heeft, wil betrokken zijn met de 
levensweg van ieder kind, ieder mens. Hij 
wil ons leren, onderwijzen, raad geven. Hij 
helpt je te zien waar je gaven en talenten 
liggen. God is er bij ook als er vragen zijn of 
als het soms tegen zit.
Er gebeuren soms nare dingen in ons leven 
die we niet begrijpen. En niet al onze gebe-
den worden direct verhoord. Dat maakt het 
soms best moeilijk om te blijven geloven. 
Maar God is er echt. Hij wil als een Vader 
voor ons zorgen. Tijdens de maandvieringen 
met de kinderen en in de klas spreken en 
zingen we hierover.
Enkele ouders kwamen in de klas vertel-
len over hun beroep. Kinderen gingen zelf 
nadenken over wat ze later zouden willen 
worden en in de Bijbel werd gezocht naar 
beroepen die daarin voorkomen.
Juf en schrijfster Margriet de Graaf heeft 
bij de kleuters voorgelezen en in enkele 
klassen verteld over haar boeken. Ook is 
schrijver Roland Kalkman uitgenodigd in 
de bovenbouw om een presentatie te geven 
over ‘Het schrijven van een spannend boek’. 
Op vrijdag 8 oktober was het speellokaal 
omgebouwd tot een theaterzaal. Voor de 
kinderen van de peuterspeelzaal en de groe-
pen 1, 2 en later 3 en 4 was er een vrolijke 
muzikale theatervoorstelling gebaseerd op 
het Actieprentenboek ‘Oppasser voor een 
dag’ van de Kinderboekenweek 2021 door 
theatergroep Deep Deep. Met muziek, lied-
jes en praatjes gingen de kinderen door de 
dierentuin, leerden namen van de dieren en 
allerlei beroepen.

Schoolontbijt en Dankdag
Tijdens het Nationaal Schoolontbijt op 
woensdag 3 november konden alle kinderen 
ontbijten op school. In het kader van ‘gezon-
de 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, na-
men de kinderen zelf een bord, bestek, beker 
en bakje mee. Een deel van de ontbijtproduc-
ten is geschonken en geleverd door de ALDI, 
waarvoor hartelijk dank!  
Op die dag is ook aandacht besteed aan de 
jaarlijkse dankdag. Voor alle zegeningen in 
het afgelopen seizoen is dank aan de Heere 
God zeker van belang. Het thema van die 
dag was: ‘Dankend doorgaan’ en de Bijbelles 
ging over het dankoffer dat Noach bracht 
nadat hij met zijn gezin en alle dieren uit de 
ark was gegaan.

Schoenendoosactie
Jaarlijks doen we als school mee met de 
‘Actie4Kids’. Veel leerlingen van onze school 
hebben thuis schoenendozen versierd en 
gevuld met schoolspullen, verzorgingsspul-
len en speelgoed of muziekinstrumentjes. 
De dozen worden uitgedeeld in Sierra Le-
one, 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 genie-
ten! Op 27 november gingen de vele

Lees verder op pagina 10
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schoenendozen vol school- en verzorgings-
spullen op weg naar landen waar kinderen 
erg blij zijn met zo’n extraatje.

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. Het Jeugdfonds 

Sport en Cultuur betaalt het lesgeld voor 
sport- en cultuuractiviteiten van kinderen 
tot 18 jaar waar thuis tijdelijk of langdurig 
weinig geld is. Op de Prins Mauritsschool 
kunt u bij de administratie (mw. J. Vreug-
denhil, jvreugdenhil@prinsmauritsschool) 
informatie krijgen of een aanvraag indienen 
(015-2568251)

Het nieuwe schooljaar 2021-2022 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 basis-
school, bent u van harte welkom voor een 
rondleiding en kennismaking waarbij we 
uiteraard rekening houden met de richt-
lijnen van het RIVM. In de hal de handen 
ontsmetten en in de school graag een mond-
kapje dragen.

Goed voorbeeld doet volgen

April 2019. Moe en bezweet liep ik naar 
de vuilcontainers met mijn zakken vol 
schilders tape en afgetrokken behang. 
Mijn broek had een ondefinieerbare 
kleur gekregen dankzij verfklodders 
en andere klus gerelateerde viezigheid.
Terwijl ik terugliep over het bruggetje 
kwam ik haar tegen. Ik ken haar van 
gezicht en knikte vriendelijk.

Voor haar was dat niet genoeg. 
Enthousiast verwelkomde ze mij in de 
wijk en vertelde ze over een buurtvrou-
wen WhatsApp groep. Of ik daar ook in 
wou stappen, vroeg ze mij. Ik twijfelde 
even terwijl ik mijn haar probeerde te 
fatsoeneren. Zulke groepen zijn meest-
al niets voor mij. Maar ik gaf haar toch 
mijn nummer. Eruit stappen kan altijd 
nog. 

Tot mijn verrassing ben ik nog steeds, 
nu anderhalf jaar later, lid van deze 
buurtvrouwen groep. Bijna vijftig 
vrouwen komen hier virtueel bij elkaar 
en de groep groeit gestaag. Het is een 
prachtig initiatief! Vrouwen helpen 
elkaar door middel van het delen van 
foto’s van kinderkleding, tijdschrif-
ten, beeldjes, boeken, winterjassen, 
planten, speelgoed, meubels en nog 
veel meer dat gratis opgehaald kan 
worden bij de eigenaresse thuis als je 
geïnteresseerd bent. Niet alleen is dat 
bijzonder sympathiek, maar het creëert 
ook een fijn gevoel van betrokkenheid. 
Bovendien ben ik voorstander van 
hergebruik in plaats van nieuwkoop. 
Lekker duurzaam en goed voor de 
bankrekening. Behalve elkaar helpen 
de vrouwen in deze groep ook graag 

mensen die ze niet ‘kennen’. Wanneer 
een vrouw honderd jaar wordt in de 
wijk zie ik een oproepje in de groep 
om kaartjes te sturen naar deze dame 
voor haar verjaardag. Een kinderfiets 
voor een meisje uit een gezin waar er 
geen geld over is, wordt geregeld door 
de vrouwen in deze WhatsApp groep. 
Vermiste katten worden met elkaar 
opgespoord. En dankzij de buurtvrou-
wen groep weet ik bijvoorbeeld dat 
ik heel wat meer snoep moet inslaan 
dan ik dacht voor de kinderen die met 
Halloween langs de deuren gaan. Dat 
scheelt heel wat beteuterde gezichtjes.

Ik ben enthousiast over deze groep! 
Het is niet zo moeilijk om verschil te 
maken. We leven in een rare tijd waar-
in men steeds meer tegenover elkaar 

lijkt te staan. De verschillen tussen 
ons mensen worden op een negatieve 
manier benadrukt en we worden alle-
maal feller in onze overtuigingen, lijkt 
het wel. De dialoog wordt, naar mijn 
bescheiden mening, te weinig aange-
gaan en links en rechts wordt het been 
al snel gestrekt. Ik word daar wel eens 
neerslachtig van.

Maar als ik dan weer een berichtje zie 
van de buurtvrouwen uit de Wippolder 
slaat mijn gemoed vaak weer om. ‘Wie 
wil mijn spaarzegeltjes hebben?’ lees 
ik. Waarop medespaarders weer blij re-
ageren en niet veel later voor haar deur 
staan. Goed voorbeeld doet volgen! Dat 
bewijzen deze top vrouwen.

Janneke van der Laan.

Sint Maarten lampionnentocht bij de Julianalaan

Zo Kinderopvang aan de Julianalaan 
organiseerde op donderdag 11 novem-
ber weer een vrolijke Sint Maarten 
Lampionnentocht. Voordat de tocht 
begon hadden alle kinderen een heer-
lijke warme maaltijd gegeten.

Vanaf 17.45 uur kwamen de pappa’s en 
mamma’s om de tocht mee te lopen. 
Alle kinderen liepen met een mooie 
lampion, die zij in de afgelopen week 
hadden geknutseld met de pedago-
gisch medewerkers van de groep. 
Dit jaar startte de route op de loca-

tie waar een heks en een hamster de 
routebeschrijving en een tasje om alle 
lekkers in te doen uitdeelden. Daarna 
liepen ze langs de leidsters die ver-
kleed stonden in de wijk. Zo waren er 
een giraf, een tijger en een prins en 
prinses die onder andere rozijntjes en 
mandarijntjes aan de kinderen uit-
deelden. Na afloop was er lekkere war-
me chocomelk met slagroom en een 
koekje voor de ouders en kinderen! 
Wat een gezellige Sint Maarten op-
tocht bij Zo aan de Julianalaan!

Deelname aan de buurtband is gratis. Schrijf je nu in!
T 015 26 18 648  E vtvdelft@vtvzhn.nl  www.wijzijnvtv.nl

De bandleden zijn bewoners uit de wijk Wippolder en deelnemers
van VTV met een licht verstandelijke beperking. Een orkestleider
bouwt met jullie in 15 repetities een repertoire op. 

VTV
Daar doe ikaan mee!

VTV en Fort van de Verbeelding presenteren

De BuurtBand
Een muziekproject in Delft voor iedereen vanaf 16 jaar

 

Kick-off:       Zaterdag 13 november om 14.30 uur
Repetities:   Iedere zaterdag van 14.30 uur - 15.30 uur 
                    (van 20 november 2021 t/m maart 2022) 
Locatie:       VC de Wipmolen, Prof. Krausstraat 71B, Delft

 
VTV helpt mensen met een beperking mee te doen in onze samenleving 

Altijd al in een band willen spelen?
Dit is jouw kans!

Speel mee op bijzondere, makkelijk te bespelen muziekinstrumenten.
Je hoeft dus niet zelf al een instrument te kunnen bespelen, maar dat
mag natuurlijk wel. 

We sluiten af met een spetterend optreden.

Veranderingen Fysiotherapie Delft Oost

Er zijn veranderingen op handen in de  
praktijk voor Fysiotherapie Delft Oost.
Els Overtoom gaat de praktijk wegens 
pensioengerechtigde leeftijd per 1 januari 
2022 verlaten. Zij was, samen met Mieke 
Bank en Henk Overbeek, één van de op-
richters van de praktijk in 1985. Wat later, 
inmiddels ook weer geruime tijd geleden 
zijn Daniëlle Boot(1991) en Marlies van 
Meeteren(1998) erbij gekomen. Wij zijn 
een hecht team, de sfeer onderling is goed 
en we werken allemaal al lange tijd hier 
met veel plezier en enthousiasme! 

Dit geldt ook voor Els en zij denkt terug 
aan de vele leuke contacten met Wippol-
denaren. Manouk van Adrichem neemt 
haar aandeel in de maatschap nu over.  
Manouk werkt ook al weer ruim 10 jaar 
mee in de praktijk, dus vele Wippoldena-
ren zullen haar al kennen. Zij is, evenals 
Henk Overbeek, manueel therapeut. 

De specialisaties van Els waren reumati-
sche aandoeningen en knieaandoeningen. 
Bijna alle leden van het team hebben 
zich het afgelopen jaar verdiept in de 
huidige fysiotherapeutische richtlijn voor 
reumatische aandoeningen,  zodat zij 
deze patiënten kunnen overnemen. De 
knieaandoeningen die artrose betreffen 
vallen ook onder het kopje reumatische 
aandoeningen. Als de knieaandoening een  
sportblessure betreft dan is Marlies van 
Meeteren de gespecialiseerde fysiothera-
peut in sportblessures.
Wij wensen u allen alvast fijne feestdagen 
en een gezond 2022 , maar indien onver-
hoopt nodig, hopen wij u te begroeten in 
onze praktijk.

Team Fysiotherapie Delft Oost
tel 015-2620952
info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl
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Zoals het toen was, zoals het nu is

Hertog Govertkade met 

zicht op Zuidwal

Op de oudste foto ziet u de oude 
Rotterdampoortbrug welke de Hertog 
Govertkade* / Scheepmakerij verbond 
met de Zuidwal en het Oude Delft. 
Deze foto zal in de periode 1910/1920 
gemaakt zijn. Ook nog zichtbaar is de 
molen met de naam de Groenmolen/
Sprangmolen, welke op de hoek van de 
Westvest en de Kethelpoort, ook wel 
Kethelstraat genoemd, staat. Ook zicht-
baar is hotel Bellevue, waar vroeger 
schuiten met hun lading aan de Zuidwal 
afmeerden met gedistilleerd en brande-
wijnen, voor het veerhuis aan deze wal. 
Door deze activiteiten en de halte van 
de tram op de hoek van het Oude Delft 
en de Zuidwal was hotel Bellevue een 
geliefde plek om elkaar te ontmoeten 
en zaken te doen. 
De familie J.P.M.I. Slakhorst was de ei-
genaar van het hotel. 
Zoals op veel plekken in Delft moest 
er ruimte gemaakt worden voor het 
toenemende verkeer, zo ook hier op de 
Zuidwal. In 1967 moest hotel Bellevue 
er ook aan geloven en werd het gesloopt 
om ruimte te maken voor het nieu-

we tracé van de St. Sebastiaansbrug. 
Vanaf dat moment was de familie 
Slakhorst hotelloos. De familie verhuis-
de naar een groot huis in de Michiel 
de Ruyterweg, op de hoek van de 
CornelisTrompstraat. De molen ziet er 
op deze foto nog best goed uit, maar de 
molen verkeerde lange tijd in verval.
De molen, gebouwd in 1733, was na 
bijna 200 jaar niet meer in staat om 
zijn werk als korenmolen, oliemolen 
en moutmolen tot uitvoer te brengen. 
Daarom is de molen in 1923 onttakeld 
en in 1928 gesloopt. Het onderste deel 
heeft nog jaren daar gestaan en is, vol-
gens mijn herinnering, na de Tweede 
Wereldoorlog pas geheel gesloopt. 

De Rotterdam-
poortbrug is 
vele jaren voor 
de Wippolder 
een belangrij-
ke verbinding 
geweest met 
het centrum 
van Delft en 
de kortste weg 
naar het station 
van Delft vanaf 
de Wippolder 

en de TH (nu TU). Vele bewoners van 
Delft hebben bij elkaar opgeteld uren 
staan wachten voor de brug, vanwege 
de scheepvaart. De brug lag erg on-
gunstig voor de scheepvaart, omdat de 
bocht met de brug een lastig opstakel 
was. Doordat steeds langere en grote-
re schepen gebruik maakten van deze 
vaarroute, werd de te nemen bocht vaak 
als erg onhandig ervaren en moest het 
verkeer vaak lang wachten eer de brug 
weer werd opengesteld. In 1978 is deze 
brug gesloopt en vervangen door een 
eenvoudige brug: de Hambrug, wel-
ke ongeveer honderd meter vanaf de 
Rotterdampoortbrug is gebouwd.

Deze Hambrug is alleen toegankelijk 
voor het langzamere verkeer en voet-
gangers en ook veel kleiner dan de 
Rotterdampoortbrug. 

* de Hertog Govertkade had eerder een 
andere naam n.l. Zuidelijk Avenue.

De op de nieuwste foto weergegeven 
plek zal velen van u wel bekend zijn, 
maar het laat wel zien dat er heel veel 
is veranderd, vaak ten goede maar niet 
altijd. 

Foto’s en tekst: Johan van den Berg.

Er is veel over geschreven en gesproken, 
maar toch liggen bepaalde zaken bij veel 
inwoners van Delft zwaar op de maag. 
Ook in de wijk Wippolder hebben velen er 
moeite mee. 

De begroting van de gemeente Delft voor 
2022 - 2025 is vastgesteld, wat behoorlijk 
wat stof heeft doen opwaaien. 
In de laatste raadsvergadering van 5 no-
vember 2021 waren er 3 amendementen 
en 23 moties om het beleid bij te kun-
nen sturen. Van de 23 moties die waren 
ingediend werden er 16 in stemming 
gebracht. Uiteindelijk haalden 8 moties 
de eindstreep, de rest niet. Deze getallen 
geven aan dat het zwaar lag om zomaar 
akkoord te gaan met de beleidsplannen 
van de gemeenteraad. Wat bij de meeste 
bewoners van de stad zwaar valt, is de 
verhoging van de lasten die de burger 
wordt gepresenteerd. Schrik niet van dat 
wat u te wachten staat: 
• OZB in 2022 wordt verhoogd met een 

inflatiecorrectie van 1.5%
• OZB wordt vanaf 2023 verhoogd met 

6% - men geeft aan tijdelijk -
• Wederom een verhoging van de OZB 

in 2025 met 7% als het Rijk de ge-
meente niet voldoende geld geeft 

• De reinigingstarieven gaan met 9,8% 
omhoog

• Een verhoging van de rioolheffing 
met 12,9%

Als oorzaak wordt aangegeven: de gevol-
gen van de klimaatverandering. 
 
Het gekozen college moet keuzes maken; 
maar dit komt over als onbekwaam, want 

er wordt te weinig rekening gehouden 
met de bewoners die een inkomen hebben 
wat nu al te laag is door alle andere ver-
hogingen waar je dagelijks mee te maken 
hebt.
Zoals je dagelijkse boodschappen: de ver-
hoging is zeker tussen de € 7,50 en
€ 15,00 per week, afhankelijk van wat je 
koopt. Een voorbeeld: de prijs van 1 doos 
met papieren zakdoekjes ging van € 0,79 
naar € 1,36 dat is bijna 75% verhoging. 
Het waarom is moeilijk uit te leggen. 
Dan zijn er niet te vergeten de energie-
kosten per huishouden. Heb je een gun-
stig contract dan zit je goed, maar heb je 
dat niet dan lopen de kosten aardig op. 
Door mijn werk zie ik de facturen en zag 
dat de kosten de eerste maand met
€ 20,00 waren gestegen en de daaropvol-
gende maand maar liefst met € 60,00. 
Je moet dan een spaarcentje gebruiken 
om dit aan te kunnen vullen. Heb je geen 
spaargeld, dan moet je keuzes maken die 
niet te maken zijn. Tarieven van de tele-
communicatie gaan ook omhoog, som-
mige tarieven in de dienstverlening zijn 
omhoog gegaan of gaan nu omhoog, waar 
is het einde van al die ellende? 
  
Terugkomende op de begroting van de 
gemeente Delft: als je deze verhogingen 
zou doorvoeren bij een bedrijf in produc-
tiematerialen dan krijg je het zwaar. De 
klanten hebben dan de mogelijkheid om 
je te verlaten en gaan naar je concurrent, 
met alle gevolgen van dien.
Je moet dan gaan krimpen met je perso-
neel of keuzes maken die snijden in de 
kosten en je moet privileges afschaffen. 

En wat doet de gemeente Delft? 
Zoals ik nu weet, ook uit mijn directe 
omgeving, gaan er bewoners de stad ver-
laten. Zij gaan op zoek naar goedkopere 
gemeenten in andere provincies zoals 
Zeeland, en verlaten huis en haard in 
Delft. Als zij neerstrijken in Zeeland is 
werk er geen probleem: een vakman kan 
als ZZP’er en een gespecialiseerde in de 
zorg kan in een ziekenhuis in het gehele 
land aan werk komen. Zij zijn niet de eni-
gen, je hoort het geregeld om je heen. 

Het bovenstaande doet mij denken aan 
het door je strot duwen van het parkeer-
beleid hier in de wijk. Alle protesten en 
argumenten legt het gemeentebestuur 
naast zich neer. Zo gaat het ook nu met 
de begroting. Maar dat kan ook weer als 
vervelend gevolg hebben dat er bewoners 
zijn die er niet meer uitkomen door de 
lasten en een beroep moeten doen op bij-
stand. Dus dan heb je weer extra kosten 
voor de gemeente en dat gaat dan maar 
door. En waar eindigt dat als de gemeente 
of de overheid maar blijft verhogen? Dat 
geeft veel onrust, zodat de vakbonden 
weer gaan roepen om stakingen “voor een 
beter salaris”. Als dat is geaccepteerd dan 
worden alle tarieven weer verhoogd en ja, 
dan heb je eigenlijk niets bereikt. 

Toch wil ik het nog even hebben over de 
gevolgen van het parkeerbeleid hier in 
de wijk. Het is duidelijk te zien dat veel 
parkeerplaatsen bijna leeg zijn; waar ze-
ker 25 auto’s kunnen staan, daar zijn nu 
maximaal 10 auto’s. Dit is al zo vanaf het 
moment dat deze maatregel van kracht 

is. Wat ook niet klopt, mijns inziens, is 
de stapeling van tarieven. Je betaalt nu € 
100,00 voor een jaarplek in je wijk. Moet 
je bijvoorbeeld voor je wekelijkse sport 
naar een andere wijk waar je ook moet 
betalen om te parkeren, dan ben je van 
19:30 uur t/m 23:30 uur € 14,50 kwijt. 
Dat voelt als stelen, oneerlijk; je betaalt 
al zo veel aan de gemeente bij het gebruik 
van je auto. Maak één tarief voor heel 
Delft waarmee je overal mag parkeren, 
uitgezonderd parkeergarages, die zijn 
immers speciaal daarvoor gebouwd, en 
uitgezonderd de binnenstad, die kan dan 
voor wat betreft het parkeertarief uitslui-
tend voor bewoners van de binnenstad 
blijven, dat voelt beter en is begrijpelijk. 
Ja, uit het bovenstaande blijkt toch wel 
een behoorlijke frustratie, maar het moet 
toch zeker aan de orde gesteld worden, in 
de hoop dat iemand (of velen) op de juiste 
stoel anders gaat denken en de medebur-
gers niet onnodig de rekening laat beta-
len. Deze beleidsmakers hebben geen last 
van het parkeerbeleid; zij worden immers 
goed betaald, naar mijn overtuiging. 

Laten wij en U hopen dat de corona op de 
terugweg is en dat de nieuwe maatregelen 
spoedig zijn verdwenen, zodat het norma-
le leven weer terug mag komen, maar dan 
wel zo dat eenieder oplet met zijn doen en 
laten, om weer vervelende maatregelen te 
voorkomen. 

Ook wens ik u fijne feestdagen en een 
goede en gezonde start voor 2022 met 
een positieve blik naar de toekomst.

A. Letterman.

Bekwaam of NIET?
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Help! Bij mij in de straat wordt het zo-
veelste huis nu verbouwd voor studio’s 
of kamers: wat kan ik daaraan doen? Die 
vraag kreeg de Belangenvereniging TU 
Noord de afgelopen periode uit verschil-
lende delen van de Wippolder. Bewoners 
maar ook de gemeente hebben het pro-
bleem in kaart gebracht, kranten hebben 
erover geschreven en de politiek heeft 
erover vergaderd. In sommige straten 
heeft de traditionele bewoning met gezin-
nen plaats gemaakt voor een grote hoe-
veelheid bewoners van kamers en een-
kamer-appartementen of studio’s. Wie al 
wat langer in de wijk woont herkent het 
beeld van straten met heel veel oude fiet-
sen en slecht onderhouden woningen. Dit 
verval is alleen nog maar het straatbeeld, 
erger is de voortdurende overlast door la-
waai en wangedrag. Om deze reden heeft 
de gemeente de regels aangescherpt voor 
het splitsen of omvormen van woningen 
voor kamers of studio’s: woonvorming 
genoemd. 

Aanpassing regels
Nadat verkamering van woningen was 
beperkt, werden woningen gesplitst. Deze 
splitsing heet officieel woonvorming. 
Soms zijn ruimtes van 20 m2 al als ap-
partement bestempeld. Sinds dit najaar 
is verkamering in Delft vrijwel nergens 
meer toegestaan en mag woningsplitsing 
alleen als de woning groter is dan 180 

m2. De nieuw gevormde appartementen 
moeten tenminste 40 m2 zijn. Ook moet 
worden getoetst of de leefbaarheid in de 
straat niet te veel achteruit gaat. In delen 
van de wijk waar al veel kamerbewoning 
is wordt kritischer gekeken naar split-
sing. Zo is onlangs in de Frederik Hen-
drikstraat een verzoek tot woonvorming 
afgewezen.  

Soms zijn eigenaren brutaal en beginnen 
zonder vergunning met grote verbouwin-
gen, waarschijnlijk in de hoop dat nie-
mand er iets over gaat zeggen. Het is dan 
aan omwonenden om op te letten.

Aanpak woonoverlast
Delft heeft jarenlang weinig actie onder-
nomen tegen verkamering en de gevolgen 
daarvan voor de buurt. Er verandert nu 
wat: het geduld van veel bewoners raakt 
op. Ook bij de Delftse politiek is er het 
besef dat het op sommige plekken de 
spuigaten uitloopt. De gemeente heeft nu 
een task force woonoverlast opgericht, na 
ondermeer incidenten in de Wippolder 
en de binnenstad. Daaraan nemen naast 
gemeente en politie ook TU en studen-
tenverenigingen deel. Over maatregelen 
wordt nog gesproken, bewoners worden 
hier ook bij betrokken. 
Ervaart u woonoverlast? Meld het bij het 
Registratiepunt Woonoverlast. www.
delft.nl/woonoverlast 

Landelijk beleid
Door landelijke regels wordt het voor 
beleggers ook minder aantrekkelijk om 
woningen op te kopen en voor veel geld te 
verhuren. Zelfbewoningsplicht is een van 
de mogelijkheden. Kopers moeten dan 
zelf in het huis gaan wonen. De gemeente 
besluit over invoering van deze regel. Een 
aantal politieke partijen wil de zelfbewo-
ningsplicht invoeren voor starterwonin-
gen in Delft.  

Inspraak: Delfts Doen?
Inspraak bij bouwplannen en dergelijke 
is wettelijk geregeld. Dat betekent dat 
als het plan in ontwerp klaar is iedereen 
een reactie mag geven. Daar gebeurt 
dan vaak weinig mee. Om die reden is 
door de wetgever bedacht dat inspraak 
al vanaf de start van een plan mogelijk 
moet worden gemaakt voor meer werke-
lijke invloed: participatie. Volgend jaar 
moet de wet hiervoor van kracht worden: 
de Omgevingswet. De gemeente Delft 
heeft in een eigen regeling participatie 
uitgewerkt. Dat heet “Delfts Doen”. De 
Belangenvereniging TU Noord heeft 
gereageerd op het voorstel voor deze 
participatie-verordening. Op papier lijkt 
het goed geregeld, in de praktijk wordt 
het vaak overgelaten aan de indiener van 
een plan (bijvoorbeeld een projectont-
wikkelaar) om bewoners te betrekken. 
Dat gebeurt dan regelmatig niet of onvol-
doende. Delfts Doen is dan Delfts Niet 
Meedoen voor bewoners zoals Jan Peter 
de Wit opmerkte bij bespreking van het 
voorstel in de gemeenteraad. Jan Peter de 
Wit is van de partij Hart voor Delft en als 
raadslid zet hij zich in voor bewoners in 
de Wippolder. Bij de bespreking van het 
voorstel was ook actieve inbreng van de 
SP en de ChristenUnie die net als het CDA 
regelmatig opkomt voor bewonersbelan-
gen. Iets om op te letten nu de gemeente-
raadsverkiezingen er weer aankomen in 
maart volgend jaar.

TU Noord in het kort
In deze rubriek geven wij een aantal van 
onze actuele onderwerpen.

Ontsluiting Zeeheldenbuurt
Over de ontsluiting van de Zeehelden-
buurt en de veiligheid van fietsers op de 
Michiel de Ruyterweg zijn bewoners sinds 
2017 met de gemeente in gesprek. Uit-
gangspunt was dat daarbij de onveiligheid 
niet verplaatst mag worden naar de wijk 
zelf. Helaas lijkt de gemeente daar nu 

toch op aan te sturen door de te pleiten 
voor 1-richting verkeer (Zuid-Noord) op 
de Michiel de Ruyterweg. Dit zal leiden 
tot veel sluipverkeer door de Zeehelden-
buurt vanaf de Sebastiaansbrug naar de 
Rotterdamseweg. We hopen de gemeente 
nog op andere gedachten te brengen.  

Warmteplan Delft
De gemeente heeft in juli het “Ontwerp 
Warmteplan Delft” bekend gemaakt. 
Hierin staat hoe Delft in stappen tot 
2050 van het aardgas af moet. Uiteinde-
lijk moeten we gaan verwarmen, koken 
en douchen zonder fossiele energie zoals 
aardgas. Het plan kan ingezien worden 
op de website van de gemeente. De Belan-
genvereniging TU Noord is betrokken bij 
de ontwikkeling van het plan.

Bomenkap
Op verschillende plekken in de buurt 
worden bomen gekapt. Dat is bijvoor-
beeld het geval in de Piet Heinstraat en 
de Mijnbouwstraat. Soms lijkt kap niet 
nodig of worden er alleen kleine bomen 
terug geplant. De Belangenvereniging 
maakt dan bezwaar en denkt mee met 
betere oplossingen.

Panjo en Schieoevers
Op de plek van Panjo en Bo-Rent komt 
nieuwbouw, tot tien verdiepingen hoog 
aan de Schie. Samen met Buurtvereniging 
Delftzicht zetten we ons in om hier een 
beter, minder hoog plan te krijgen. Eind 
dit jaar besluit de gemeenteraad naar ver-
wachting over het plan. Daarnaast rea-
geren we op de plannen voor Schieoevers 
Noord, het gebied met onder andere de 
Kabelfabriek. Hier moet ook meer hoog-
bouw komen dan we wenselijk vinden en 
veel te weinig groen.

Denk mee
Een groeiende groep bewoners praat mee 
en reageert op plannen, variërend van het 
kappen van een enkele boom tot plannen 
voor nieuwe buurten. Laat het weten als u 
mee kunt doen! 

www.tunoord.nl 

tunoord@gmail.com 

Help! Verkamering!

De Simonsstraat, toen en nu
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Op verzoek van de redactie duidelijkheid gevraagd bij de TU.

Invoering van gereguleerd parkeren op de TU Delft Campus
De TU Delft gaat parkeerplekken op 
de campus reguleren. Dit betekent 
dat parkeerplekken op de campus op 
werkdagen overdag primair toegankelijk 
zijn voor mensen die een bestemming 
hebben op de campus. Dat zijn 
medewerkers en studenten van de TU 
Delft, medewerkers van bedrijven op de 
campus en bezoekers. 

Parkeerregulering zorgt ervoor dat 
voor die doelgroepen ook daadwerkelijk 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De vele 
versnipperde parkeerplekken verspreid 
over de campus worden geconcentreerd 
op zes grotere parkeerlocaties aan 
de rand. Vanaf die locaties is elke 
bestemming op de campus te voet 
bereikbaar. Met behulp van dynamische 
parkeerverwijzing, die realtime het 
aantal beschikbare plekken voor locaties 
weergeeft, vindt iedereen bovendien 
snel een vrije parkeerplek en wordt 
zoekverkeer verminderd. De invoering 
van gereguleerd parkeren gebeurt 

stapsgewijs. Op dit moment zijn drie 
drukke parkeerlocaties al voorzien van 
een tijdelijke slagboom en een steward. 
Voor medewerkers, studenten en 
bezoekers van de TU Delft Campus zijn 
deze parkeerplaatsen vrij toegankelijk 
op vertoon van een campuskaart of 
door vermelding van de bestemming. 
Uiteindelijk worden alle parkeerlocaties 
voorzien van een elektronisch 
parkeerbeheersysteem met slagbomen.

Naar verwachting treedt dit in Q1 en Q2 
2022 gefaseerd in werking. Dan geldt 
op werkdagen overdag voor bezoekers 
zonder bestemming op de campus 
een parkeertarief. Het parkeerbeleid 
van de TU Delft is niet gericht op 
inkomsten, maar om ervoor te zorgen 
dat parkeerplekken op de campus 
beschikbaar zijn voor de gebruikers van 
de campus en hen te helpen sneller en 
efficiënter een plek te vinden.
De overeenkomst tussen de TU 
Delft en de gemeente Delft heeft 

met name betrekking op de ‘overige’ 
parkeerplaatsen die blijven bestaan 
buiten de zes grote parkeerlocaties, 
bijvoorbeeld in de buurt van 
studentenwoningen. Deze worden straks 

gereguleerd door de gemeente (d.m.v. 
betaald/vergunning-parkeren) en zijn 
met name bedoeld voor bewoners op de 
campus en hun bezoekers.

Wandeling door Joods Delft
Als docent godsdienst op een Delftse 
middelbare school kom ik vele jaren 
met klassen in de synagoge in Delft. 
Ik vroeg me af wat er nog meer over 
Joods leven in onze fraaie Prinsenstad 
te zien is. Uit de excursie naar de 
synagoge is een wandeling van ruim 
vijf kilometer ontstaan waar we zo’n 
twee uur over doen. We staan stil op 
meer dan tien plekken, waaronder 
de Joodse begraafplaats. Ook bel 
ik aan op drie adressen voor meer 

informatie. Voor deze wandelingen 
blijkt veel belangstelling te bestaan en 
ik begeleid de wandelaars als een pro 
Deo-gids. Wel vraag ik een gift voor 
Herinneringsstenen / Stolpersteine. 
https://herinneringsstenendelft.nl/ 

Uit Delft zijn, voor zover we weten, in 
de Tweede wereldoorlog 142 Joodse 
medeburgers opgepakt om vermoord te 
worden. Deze onschuldige slachtoffers 
zijn van de aardbodem verdwenen en 

kregen nooit een grafsteen en er is geen 
monument in Delft voor deze specifieke 
groep.In de synagoge aan de Koornmarkt 
zijn wel twee grote panelen met de 
gegevens van deze getroffenen, alsof 
het alleen maar iets van de joden is en 
niet in de openbare ruimte thuishoort. 
De stichting Herinneringsstenen Delft 
wil, zoals ook elders in Europa, voor 
elke verdwenen persoon een klein (10 
x 10 cm) monument van steen en een 
messing laag plaatsen vóór het huis waar 

het slachtoffer het laatst verbleef. Het 
metaal met de tekst in telegramstijl moet 
regelmatig gepoetst worden. Ideaal als 
bijvoorbeeld scholieren dit doen en dan 
ook het bijbehorende verhaal naar voren 
halen. Want zo’n verbijsterend drama 
mag nooit meer plaatsvinden.

Opgave voor een wandeling kan via: 
https://herinneringsstenendelft.nl/
wandelen-door-joods-delft/
 Willem Jan Pijnacker Hordijk

Ontmoetingscentrum Dock van Delft
In een mooi pand aan de Ezelsveldlaan, 
midden in de binnenstad, bevindt zich 
Ontmoetingscentrum Dock van Delft.

Hier organiseren we voor mensen 
met geheugenproblemen (en die in de 
Wippolder, Vrijenban, Westerkwartier 
of binnenstad wonen) van maandag t/m 
vrijdag verschillende activiteiten. 

Ons motto is ‘met plezier bewegen en 

samen eten’. Daarom koken we elke dag 
met verse producten en zorgen voor een 
variatie aan beweegactiviteiten. Hierbij 
houden we rekening met ieders conditie, 
zodat iedereen die mee wil doen óók 
mee kan doen. Naast de activiteiten op 
het gebied van bewegen en cognitieve 
fitness, zijn er ook creatieve en culturele 
activiteiten, zoals schilderen, ritjes op de 
riksja of een bezoek aan een museum. 

We ondersteunen u, zodat u zo lang 
mogelijk zelfstandig uw eigen leven kunt 
leiden op de manier die u wenst. Of u nu 
‘op leeftijd’ bent of wat jonger; we staan 
u graag met raad en daad terzijde. We 
hebben daarvoor de kennis, ervaring én 
de mensen. 
Bij Dock van Delft kunnen ook 
mantelzorgers terecht voor een 
gesprek en advies. Ook worden er 
bijeenkomsten georganiseerd waar 
u kennis kunt opdoen en in contact 
komt met andere mantelzorgers.

Wilt u een kijkje nemen in 
het ontmoetingscentrum en 
de sfeer proeven? Dan kunt 
u zich aanmelden voor een 
kennismakingsochtend. Iedere 
donderdag van 10.30 tot 12 uur 
vertellen we u over ons aanbod 
en geven we een rondleiding.  
Mocht u liever op een andere 
dag langs willen komen of een 
kennismakingsgesprek bij u 
thuis willen, bel ons dan voor 
een afspraak. Aanmelden kan 
door te bellen naar
015-5158100.

Ontmoetingscentrum Dock van Delft
Ezelsveldlaan 276
2611DL Delft
T: 015-5158100
Email:
ocdockvandelft@pietervanforeest.nl

Ons dagelijkseprogramma (globaal):

10.00-10.30 uurKoffie en krant bespreken
10.30-12.00 uurKeuze uit koken, sport & bewegen of spelvormen

12.00-13.30 uurKeuze uit een warme- of broodmaaltijd
13.30-15.30 uurKeuze uit creatieve activiteit, relaxen of verhalen/herinneringen delen

Foto: Johan van den Berg
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Over huizen en zo

Bericht uit de 
Vredeskerk

Begin van het jaar stond het volgende bericht in de krant: Een blinde vrouw heeft 
haar gezichtsvermogen teruggekregen dankzij een behandeling met optogenetica. 
Geweldig wat de medische wereld allemaal kan bereiken. Een mooi bericht voor 
de vrouw, maar zo eenvoudig was het niet, want zij moest weer leren kijken. Pas 
na een half jaar zag zij weer voldoende om veilig de straat op te kunnen, want zij 
moest in die periode leren om op haar ogen te vertrouwen, om bewegingen op te 
merken en om te wennen aan alle drukte rondom haar heen. Daar heeft ze hulp 
voor gekregen.

Waarschijnlijk heeft u het volgende verhaal uit de bijbel wel eens gehoord: Iemand 
was blind, zat langs de weg en hoorde Jezus langskomen. Hij riep Hem aan en hij 
werd genezen. Een wonder!? Volgens het verhaal kon de man direct alles zien! 
Weer een wonder!? De tekst van het verhaal eindigt met “Uw geloof heeft u gered”. 
Ook de vrouw geloofde haar artsen en had vertrouwen in de operatie. Beide men-
sen werden letterlijk van hun fysiek ongemak genezen. Als u dit kunt lezen heeft u 
- godzijdank - geen groot fysiek oogprobleem. Maar er zijn af en toe mensen die veel 
zien en toch weinig opmerken. Ze zien mensen om zich heen, maar merken niet op 
dat sommige mensen hulp nodig hebben. Gelukkig zijn velen bereid en in staat om 
anderen te helpen, omdat ze daar wel oog voor hebben.

We zijn onderweg naar het Kerstfeest. Zoals gezegd wordt: het feest van het licht. 
Het is erg mooi als je al de lichtjes in de boom en in de winkels en in de winkel-
straten kunt zien. Kerstmis is een gelegenheid om je wat meer te bekommeren om 
anderen. We hopen dat met dit Kerstfeest bij velen de ogen weer een beetje meer 
opengaan voor anderen, die hun aandacht goed kunnen gebruiken. Het is een pe-
riode waarin we anderen kunnen helpen door een praatje te maken, een bezoekje 
te brengen, een kaartje te sturen, een boodschap te doen, of door een goed doel te 
steunen. 
We hopen dat de mensen die blind zijn voor anderen hun ogen een beetje open 
doen voor hun medemensen. We wensen voor mensen die blind zijn en voor alle 
mensen met beperkingen: dat er anderen zijn die zich om hen bekommeren, dat zij 
met respect en liefde worden bejegend, zodat zij voluit mee kunnen doen in onze 
wereld.
We wensen u in deze donkere tijden: goede ogen waardoor u bijdraagt aan vrede 
om u heen, in uw wijk, straat en in uw familie; en dat anderen u willen helpen als u 
dat nodig hebt.
We wensen u een mooi en goed lichtjes- , kerst- en vredesfeest.

Ik heb ruim twintig jaar in de 
Wippolder Groot gewoond, zoals de 
gemeente Delft dat wel eens noemt. 
En nu niet meer. Ik woon nu in een 
flatgebouw in de Voorhof en ben een 
stukje verwijderd van de Wippolder. 
De Schie ligt tussen ons in. En dat is 
toch een hele verandering. Van een 
wijk die in het begin van de vorige 
eeuw is gebouwd naar een wijk die 

in de jaren zeventig is neergezet. Van laagbouw naar 
hoogbouw en van betrekkelijk weinig mensen naar heel 
veel mensen. Maar als wij ’s avonds wandelen, mijn 
vrouw en ik, dan is het in de Voorhof net zo stil als 

in de Wippolder. Ook al wonen er veel meer mensen. 
Dus iedereen zit ’s avonds lekker thuis, de TV aan, een 
boekje, een borreltje of gewoon gezellig te praten. Of al 
te slapen natuurlijk. 

Wat is een huis toch belangrijk. Als je een huis aan 
het zoeken bent, merk je pas wat een huis “doet”. Het 
beschermt je, het is een ruimte waar je kunt werken, 
je slaapt er, ontvangt familie en vrienden, heerlijk een 
huis. 

We leven toe naar Kerst. We vieren de geboorte van een 
kindje zonder huis, met ouders op reis, in een plaats 
waar weinig plaats voor hen was. Het aloude verhaal 

van de vreemdeling. Ook nu kennen we dat verhaal  van 
vluchtelingen die geen plek kunnen vinden. 
Jezus en zijn ouders vonden onderdak in een stal of 
een herberg of een grot, in ieder geval in iets dat niet 
speciaal voor hen was ingericht maar waar ze wel veilig 
waren.
Ik wens u geweldige Kerstdagen toe, maak er een feest 
van! Maar denk in deze coronatijd aan hen die geen 
gezelligheid hebben, geen thuis, geen gezondheid, maar 
spanning en angst. Al belt u er in die tijd maar eentje, 
of nodigt u er maar een paar uit voor de maaltijd, moet 
u eens kijken wat een blijde gezichten u krijgt. Van hen. 
En van u zelf. 

David Knibbe

Een bijzonder jaar

Opgeruimd staat netjes
Hoek Kon. Emmalaan / Jan de Oudeweg

Deze twee dames waren druk in de weer om het achtergelaten vuil van de straat 
en het plantsoen te verzamelen en in de vuilniszak te deponeren om voor ons de 
omgeving te ontdoen van wat is weggewaaid of moedwillig is achtergelaten. 

Dank aan deze dames, maar het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn.
Wat je vol van huis meeneemt kan je leeg weer thuis achterlaten!

Foto en tekst: Johan van den Berg.

Deze staat hier verlaten
Prof. Telderslaan hoek Schoemakerstraat

Al geruime tijd is deze busstop van lijn 455 opgeheven, maar de halte staat er nog. 
Ook het bushokje staat er nog, wat heeft dat voor zin? Ook de straat en stoep zijn 
aangepast, veel geld en moeite heeft dat gekost. 
Haal het bushokje weg en plaats dit aan de overzijde op de hoek van de Prof. 
Telderslaan en de Prof. Krausstraat, want daar is wel een bushalte die gebruikt 
wordt, momenteel zonder bushokje. Nu we naar de winter toe gaan, zou dat een 
welkome verbetering zijn voor de wachtende passagiers.

Foto en tekst: Johan van den Berg.
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De vorige opgave

In de wijkkrant van september 2021 zag 
u een deel van een gevel. 
Onze vraag was: “In welke straat is dit 
pand en waar hoort het bij? 
Als u meer weet te vertellen dan is die 
informatie van harte welkom.”
Ook nu is er weer geloot onder de 
goede inzenders, waarbij de heer W. 
van Nimwegen als winnaar getrokken 
is. Proficiat, u ontvangt uw waardebon 
z.s.m. thuis.
De heer Van W. Nimwegen gaf de 
navolgende uitleg met de juiste foto 
daarbij: 

“Ja, waar is dit? We zien zeer veel 
dakgoten met fraai metselwerk. 
Maar als oud-bewoner van de Willem de Zwijgerstraat gingen mijn gedachten uit 
naar het pand waar o.a. slijterij Klerks zat. 
Daar aangekomen was het toch niet gemakkelijk om de juiste hoek te vinden.
Volgens mij is dit de situatie op de hoek Julianalaan en Willem de 
Zwijgerstraat, waar nu STUDIELAB 015 zich bevindt.” 

De nieuwe opgave

De opgave is deze keer geen object maar 
een deel van een beschildering aan een 
gebouw/pand.
De vraag is: waar treft u dit aan en wat is 
de naam? Geef eventueel een foto van de 
gehele beschildering.
Als u nog bijzonderheden weet te 
vertellen: graag! Dan gebruiken wij deze 
in de wijkkrant van maart 2022 als de 
winnaar van deze fotowedstrijd bekend 
wordt gemaakt.
Pak uw camera/telefoon, ga te voet 
of op de fiets uw wijk in en zoek deze 
gevel op. Mail uw oplossing uiterlijk 20 februari 2022 naar ons mailadres 
wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer de oplossing in de brievenbus van het 
redactieadres, zoals vermeld in de colofon.

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

Wij wensen u succes met uw zoekactie.

Redactie

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

 De Delftse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de door de 
gemeente Delft genomen ‘corona-maatregelen’ die zowel op het functioneren van 
de lokale democratie als op de Delftse gemeenschap impact hadden. Het onderzoek 
heeft betrekking op de periode vanaf de start van de pandemie in maart 2020 tot de 
zomer van 2021. Ook is aandacht besteed aan de gevolgen op langere termijn van deze 
pandemie voor de stad. 

 Het democratisch besluitvormingsproces verliep moeizamer, maar heeft ten tijde 
van de crisis wel doorgang gevonden. Er ontstond, conform wet- en regelgeving, in 
de beginfase een meer top-down gerichte vorm van sturing. De rol van de raad was 
tijdelijk beperkter. Vanaf de zomer van 2020 kwam de raad meer in positie. Zowel de 
burgemeester als het college van B&W hebben de raad tijdig en volledig geïnformeerd. 

 In het onderzoek is gebleken dat de burgemeester, het college en de ambtelijke 
organisatie van Delft in kort tijdsbestek en op onderling afgestemde wijze de 
crisisaanpak ter hand hebben genomen. Ze hebben actief contact gelegd en geluisterd 
naar de zorgen en wensen van inwoners en organisaties. 

De burgemeester en het college hebben de noodzakelijke besluiten genomen om op 
lokaal niveau de economische en maatschappelijke effecten van de crisis te beperken. 
De gemeente Delft trof financiële steunmaatregelen zoals huurkwijtschelding, het 
niet opleggen van reclamebelasting en het versoepelen van regels en voorwaarden 
over bijvoorbeeld terrassen en verstrekte subsidies. De gemeente werd hiervoor deels 
gecompenseerd door het Rijk. 

De financieel-economische impact van de pandemie is vooralsnog beperkt. Wel zijn er 
aanwijzingen voor een toegenomen eenzaamheid en een scherpere tweedeling in de 
Delftse samenleving. Gezien het feit dat de pandemie nog niet voorbij is, is het lastig 
om de effecten op langere termijn inzichtelijk te maken. 

De Delftse Rekenkamer beveelt het gemeentebestuur aan om met name aandacht te 
hebben voor (langere termijneffecten op) zwaarder getroffen sectoren zoals toerisme, 
cultuur en sport en de gevolgen van afnemende rijkssteun. 

 Het rapport van dit onderzoek staat op de website van Delft: https://delft.notubiz.nl/
document/10780977/1#search=%22coronacrisis%22
Daarnaast hebben we de belangrijkste inzichten en beleving van de crisis door 
Delftenaren dit keer ook samengevat in een video die het onderzoek illustreert. Deze 
is via de volgende link te zien op https://www.youtube.com/watch?v=svkTYd8xTC0 
Onderzoek Delftse Rekenkamer: Effecten Coronacrisis in Delft

Delftse Rekenkamer:
Onderzoek naar coronabeleid 

Spreekwoord

Bron: Ed van Eeden

Armzalige zoon, die zijn vader niet 
voorbijstreeft

Vroeger was het vaak zo dat de zonen het vak of praktijk 
van hun vader overnamen, en dus voortwerkten op 
hetgeen hun vader ze had nagelaten. Omdat de zoon in 
zo’n geval meestal al vanuit een goede uitgangspositie 

kon vertrekken, mocht men hem ervan betichten 
zich niet erg te hebben ingespannen, of niet 

bekwaam te zijn geweest, als hij zijn vaders 
werk niet eerder wist uit te bouwen.

Een geheel andere betekenis van 
dit gezegde ligt in de eeuwige 

concurrentie tussen de zonen en de vader: 
de zonen zullen op door henzelf gekozen 

terreinen altijd beter willen zijn dan hun vader, 
en falen als hen dat niet lukt.

Nieuwbouw Firma van Buiten op de TU 
campus
Het wordt wel weer eens tijd voor een update. Er wordt hard gewerkt aan het pand 
van Firma van Buiten in de TU wijk. Met dit bericht lichten we de vorderingen toe met 
daarbij wat foto’s. De entree is gemaakt, ook de kozijnen zijn geplaatst. We zijn gestart 
met de aanleg van de riolering, mantelbuizen, andere leidingen en de slangen voor de 
vloerverwarming. De planning is dat voor de Kerst de betonvloer gereed is. Het nieuwe 
jaar wordt gestart met de binnenwanden en de indeling van het pand. De streefdatum 
is om 1 maart onze deuren te openen voor het publiek. 



wijkkrantwippolder@gmail.com Pagina 16

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

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

Een goed afscheid helpt je verder

Uitvaartcentrum ‘De Schakel’

Muyskenlaan 1 (hoek Schoemakerstraat) 2628 WC Delft • info@uitvaartcentrumdeschakel.nl
Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 06 307 76 650

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 !
Vanaf 9 september jl. wordt er weer 
gebruik gemaakt van de sportzaal. Deze 
is aan de Juniusstraat achterzijde bij de 
stalentrap van het Grotius College.

Vanaf 16 september is de competitie in de 
zaal weer begonnen.
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

De kampioenen Peter en Ernst

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

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

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: 015-2620952 

info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

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:

PRONK'S
                  by NaatVIS    

1975

PRONK'S
                  by NaatVIS    

1975

Pronk’s vis bij Naat aan de Nassaulaan

Nathalie Pronk heeft per 1 augustus 2021 de viszaak “Lekkers uit Zee” aan de 
Nassaulaan 18a in Delft overgenomen. 

Nathalie: “Wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend van 10.30 tot 18.00. Vanaf 
januari zullen wij ook op zaterdag open gaan.” 

Wij verkopen naast onze vers gebakken vis, en belegde broodjes ook patat en 
snacks. Onze patat en snacks worden apart van de vis gebakken!!

Elke dinsdag en donderdag hebben wij een aanbieding:
3 lekkerbekken voor 6 euro.  

Elke woensdag hebben wij 2 XL kibbeling voor 10 euro. 
 

U kunt ons ook bellen (06-19202877) om een bestelling door te geven, om het 
op een bepaald tijdstip op te komen halen. Ook kunt u een bestelling via Uber 

plaatsen, dat wordt dan thuisbezorgd.  
 

Vanaf 23 november t/m 21 december kunt u bij ons een visschotel bestellen 
voor de feestdagen. Flyers zijn te krijgen bij ons in de winkel. 

 
Komt u snel een kijkje nemen?  Groetjes Pronk’s vis bij Naat.

Nassaulaan 18a
2628 GH  DELFT.
Bestellingen:
06 - 19 20 28 77.
Ook via Uber kunt u bestellen. 
Open: Di-Vr 10.30 - 18.00 uur.


