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Op de drempel van 2022 en 2023 kijk je toch wel even terug in de 
tijd, maar ook de toekomst is belangrijk. Veel zaken uit het verleden 
wil je maar zo snel mogelijk vergeten of overslaan in je gedachten. 
Er zijn zeker zaken welke er in hebben gehakt op het leven van velen 
van ons, zoals de  hopelijk achter ons liggende corona-periode en 
momenteel de inflatie en de extreem stijgende energiekosten, wat 
ook weer veel onzekerheid gaat geven.
Gezondheid is zeker van belang; men zegt dat dit niet te koop is, 
maar toch moet je flink betalen om bij gezondheidsproblemen de 
juiste hulp te kunnen krijgen. In het oosten van Europa woedt nog 
steeds de oorlog van Rusland tegen Oekraïne, die deels de oorzaak is 

van de terugval vanaf het zorgeloze bestaan van vele Nederlanders.
De toekomst . . .  ja, wie het weet mag het zeggen, maar eenieder zal 
op zijn of haar manier proberen het beste daarvan 
te maken. Oorzaken van buitenaf zijn niet altijd te 
voorspellen maar zelf zorgen dat alles netjes en 
goed mag verlopen heb je zelf in de hand.

Wij als redactie wensen u en de uwen 
voor 2023 veel gezondheid, voorspoed 
en warmte toe. Wie weet zijn spoedig alle 
vervelende dingen weer verleden tijd.

25 25 25 25 25 25 25

Meerdere werkzaamheden in de wijk
Schoemakerstraat / 
parallelweg
Het heeft even geduurd, maar 
nu wordt eindelijk deze weg 
goed onderhanden genomen. 
De wortels van de bomen die 
in de straat staan gaan de 
straatstenen omhoog druk-
ken.

Nu wordt de straat omhoog 
gehaald en voorzien van deels 
nieuwe stenen; ook de stoep 
wordt omhoog gehaald. De 
werkzaamheden zijn vanaf de 

Prof. Telderslaan tot aan de 
Kloosterkade. 
Verder werd mij verteld, door 
een van de werklieden, dat 
ook een zijstraat gedaan zou 
worden, maar hij wist niet 
welke straat. 
Het deel tussen de 
Kloosterkade en de Kon. 
Emmalaan was zeer slecht 
voor jezelf en ook voor je ver-
voermiddel. Als je met de auto 
over de straat reed dan kon 
je last van je rug krijgen of je 
had het gevoel dat je nieren 

omhoog werden geduwd. Zo 
slecht was het wegdek. 
De bijgaande foto’s 1 t/m 5, 
laten u zien wat er allemaal 
gedaan wordt en werd.

Werkzaamheden t.b.v. 
nieuwe stijl huisvuil-
inzameling naar PMD
Vanwege de overgang naar 
het nieuwe systeem zijn op 
vele plekken in de wijk onder-
grondse containers geplaatst. 
Zo zijn er nu tussen de Prof. 
Henketstraat en de Prof 

Telderslaan maar liefst 14 on-
dergrondse containers aanwe-
zig. Al met al is die omschake-
ling een dure aangelegenheid.

Gaat dit op den duur kosten-
besparend, merkbaar worden 
in je gemeentelijke belastin-
gen? De bijgaande foto’s 6 t/m 
8 (pagina 2) geven u een in-
druk wat er gebeurd is om de 
omschakeling te voltooien.

Tekst en foto’s:
Johan van den Berg.

PMD containers
De wijk is kortgeleden ruim 
voorzien van ondergrondse 
containers met het opschrift 
PMD.
Ook bewoners hebben de dek-
sel van hun grijze afvalcon-
tainer laten voorzien van een 
vervangende paarse deksel 
met de letters PMD.
Mogelijk een zinloze actie
Uit de media blijkt dat Den 
Haag in 2023 grotendeels gaat 
stoppen met het scheiden van 

het plastic en alles wat in deze 
PMD bak moet.

Ook worden de aangebrach-
te containers verwijderd op 
enkele na in de buurt van 
winkelgebied voor personen 
die het toch zelf willen schei-
den. Ook was dit al eerder in 
de media geweest met beel-
den uit Amsterdam van de 
lopende band waar alles werd 
gescheiden. Voor Den Haag 

zit hier een voordeel aan van 
€ 1.500.000,00 op jaarbasis. 
Waarom dan nu PMD bakken 
in Delft? Hebben de verant-
woordelijken hun werk wel 
goed gedaan?

Een dergelijk voordeel van an-
derhalf miljoen zal de kas van 
de gemeente Delft goed van 
pas komen toch?

Tekst: Johan van den Berg.

(zie ook vervolg op pagina 2)
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Kitty: ‘Dat kreetje als Annet me ziet is zo leuk!’
Hoe omschrijf je haar vreugdekreet 
Annet? “Oei! Het is een opgetogen gil-
letje en een achtbaan van gegiechel in-
een”, zegt vrijwilliger Kitty van Dinten 
(34). “Altijd als ze mijn stem hoort aan 
de telefoon of als ze mij ziet, doet ze dit 
speciale blije Annet-juichje. Dat is zo 
leuk!” 
Kitty is al bijna een jaar het thuisma-
tje van Annet, een jonge vrouw van 21 
met een verstandelijke beperking. Elke 
week gaan ze samen op stap om iets 
leuks te doen. “Maandagmiddag is van 
ons. Dan gaan we wandelen, halen een 
ijsje, bezoeken een tuincentrum, aaien 
dieren in de kinderboerderij of eten een 
broodje in een restaurant. Of zoeken we 
boekjes uit in de bibliotheek. Daar is ze 
gek op.”
Ze hebben een bijzondere band met 
elkaar gekregen. “Ze maakt mij deelge-
noot van haar leven en stelt zich open”, 
zegt Kitty. Ze maakt van dichtbij mee 
hoe Annet van haar ouderlijk huis naar 
een begeleid woongroep is verhuisd. “Ik 
kon haar daarin begeleiden en steunen. 
Ze vindt het zo fijn dat ik langs kom. 
Gisteren zei ze toevallig aan de telefoon: 
‘Kitty je bent eigenlijk mijn tweede moe-

der’. Dat vind ik eervol om te horen. En 
daar ben ik dankbaar voor.”
Annet heeft in Kitty iemand gevonden 
die haar begrijpt en ook Kitty haalt veel 
uit het contact. “Het is cliché maar ik ga 
het toch zeggen: Je krijgt er zoveel voor 
terug. Ik ben om gezondheidsredenen 
een tijd uit de running geweest en wil 
langzaam terugkeren in de maatschap-
pij. Ik wil weer werken en iets voor an-
deren betekenen. Het vrijwilligerswerk 
helpt mij om regelmaat te krijgen in 
mijn leven en me weer nuttig te voelen. 
Het is een win-winsituatie. Zij is blij met 
mij, maar ik ben minstens zo blij met 
haar.”
VTV-thuismaatjes in cijfers
VTV is een initiatief van MEE ZHN. In 
2021 hebben 150 thuismaatjes zich als 
vrijwilliger ingezet om 250 kinderen en 
volwassenen met een beperking extra 
aandacht en ondersteuning te geven. Op 
die manier ondersteunen zij ook de vas-
te mantelzorger.

Meld je aan!
Wil je net als Kitty ook een Thuismaatje 
worden voor een kind, jongere of vol-
wassene met een beperking? Ben jij en-

thousiast, sociaal én lijkt het je leuk om 
iets voor een ander te betekenen? 
VTV Thuismaatjes is actief in regio 
Delft en regio Den Haag.  
Beide regio’s willen graag nog heel veel 
vrijwilligers de kans geven om net zo’n 
mooie ervaring op te doen als Kitty. 
Meer informatie en vacatures vind je op: 
https://www.wijzijnvtv.nl/vrijwilligers/  

Foto’s voorbereidende werkzaamheden PMD containers (vervolg pagina 1)

Spreekwoord

Bron: Ed van Eeden.

Aalmoezen geven verarmt niet
In alle grote godsdiensten geldt het helpen van 
behoeftigen als een daad van barmhartigheid. 
In het christendom is het zo dat 
barmhartigheid wordt beloond in het 
hiernamaals. Wie dus een aalmoes aan een 
arme geeft, raakt weliswaar wat geld kwijt, 
maar wordt er toch niet minder op. In de 
hemel zal het hem namelijk vergoed worden

Laadpaal Prof. Henketstraat / Prof. Krausstraat
Het zal niet eenieder opgevallen zijn, maar 
de laadpaal op deze foto stond meer dan drie 
maanden buiten werking. De reden waarom 
is ons niet bekend. Was dat onmacht of wa-
ren er echt langdurige oorzaken? Wie weet 
het?
Helaas stond deze paal echt voor paal met 
zijn plastic omhulsel aan, want hij kon niet 
gebruikt worden. 
De paal staat inmiddels niet meer voor paal. 
Op maandag 28 november is deze paal na 
wat werkzaamheden weer in gebruik gesteld.

Tekst en foto: Johan van den Berg.

Giraffen, heksen en piraten in Delft
Kinderdagverblijf Zo aan de Julianalaan, 
organiseerde weer een leuke lampi-
onnenoptocht door de wijk met Sint 
Maarten op vrijdag 11 november.
De kinderen waren in de weken voor Sint 
Maarten al bezig met het maken van hun 
lampionnen die van verschillende materi-
alen waren gemaakt. Zo had elk kind een 
unieke lampion. Voorafgaand aan de op-
tocht genoten de kinderen van een heerlijke 
warme maaltijd.
Om 17:45 begonnen de kinderen, samen 
met hun papa’s en mama’s aan de tocht. De 

kinderen droegen hun lampionnen en kre-
gen een tasje om al het lekkers in te doen. 
Door de wijk stonden de pedagogische 
medewerkers van Zo aan de Julianalaan 
verkleed met verschillende lekkernijen. Zo 
waren er giraffen, heksen en een piraat, die 
onder andere mandarijnen en ontbijtkoeken 
uitdeelden. Ook de oudercommissie van de 
Julianalaan deed met ons mee. Na afloop 
van de tocht was er voor alle kinderen en 
hun ouders chocolademelk met slagroom 
en koekjes. Een lampionnentocht uit dui-
zenden, zo geslaagd!

Met vriendelijke groet/ Kind regards,
 Mandy Landers
Vestigingsmanager
 

 Zo aan de Julianalaan
Julianalaan 63
2628 BC Delft
t 015 2146636
m 06 27610142
e julianalaan@zokinderopvang.nl
w www.zokinderopvang.nl 
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Update financiële stand tot eind 2022
en een vooruitzicht in 2023

Uit het bovenstaande blijkt dat 2022 naar verwachting wordt afgesloten 
met een voordelig saldo. Wij vragen u nu of u bereid bent om de wijkkrant 
financieel te ondersteunen, om weer een buffer te krijgen voor het jaar 2023.

Als redactie zijn wij ons bewust dat wij uw steun vragen in een moeilijke tijd. 
Ook u zal misschien krapper bij kas zijn dan u had verwacht, mede door de 
hoge inflatie, merkbaar bij uw boodschappen, en door de forse stijging van 
de energiekosten. Maar wij hebben geen andere mogelijkheid om aan de 
nodige euro’s te komen, dus rest ons alleen deze methode. Waardeert u de 
wijkkrant? Wellicht kunt u ons dan alsnog financieel ondersteunen.

De voor 2023 verwachte kosten zijn ongeveer € 7.900,00. De prijzen worden 
mogelijk nog aangepast naar boven, wat echter nu nog niet bekend is. 
Verminderd met het voordelige saldo € 3.031,13 van 2022 geeft dit een 
tekort van € 4.868,87 in het jaar 2023.

Hierbij doen wij de navolgende belofte.
Mocht de krant om welke reden dan ook geen doorgang meer hebben, 
dan krijgen alle privépersonen hun in 2022 en/of 2023 betaalde geld 
teruggestort. Uiteraard is -op afspraak- de financiële administratie voor 
inzage beschikbaar. U kunt uw vrijwillige bijdrage naar draagkracht storten 
op onze bankrekening van de ING ten name van Wijkkrant Wippolder.

NL67 INGB 000 650 67 38

Wij danken de sponsoren en u voor uw bijdrage in de afgelopen maanden en 
heden, waardoor wij nu een positief startsaldo voorzien voor het jaar 2023.

De redactie.

*  € 50,00 voor de bezorging per jaar in de buurt Delftzicht daar er geen vrijwilliger en sponsor meer voor is.

Voorziene kosten Bezit
Bankstand op 01-09-2022 € 4.951,13
Toezeggingen door sponsoren € 0,00
Te verwachten bankkosten rest 2022 € 30,00
Drukken krant + vormgeving 1x € 1840,00
Bezorgkosten 1 editie * € 50,00

€ 1.920,00 € 4.951,13
Verwacht voordelig saldo start 2023 € 3.031,13

HERHALING VAN DEZE 
OPROEP!

Zoals u gezien en mogelijk gelezen heeft bestaat de wijkkrant Wippolder dit jaar 
25 jaar. Het is op zich een prestatie dat dit behaald is. Dit is door alle jaren heen 
gelukt met en door vrijwilligers, ook nadat de gemeente Delft en Vestia stopten 

met hun financiële steun aan deze wijkkrant.

Wij als redactie streven naar continuïteit voor deze wijkkrant. Maar dat gaat niet 
vanzelf, daar hebben wij hulp bij nodig van vrijwilligers die ons team versterken 

en op een zeker moment de taken over kunnen nemen.

Bent u iemand die graag foto’s maakt en deze wilt delen met andere 
personen? Misschien bent u wel degene die wij als redactie zoeken om 
als fotograaf gebeurtenissen in de wijk vast te leggen en deze te laten 

publiceren in de wijkkrant met uw naam en een korte omschrijving daarbij.

Bent u iemand die het leuk vindt om met mensen te praten en met hen 
de belevenissen of hobby’s op papier te zetten en deze te publiceren in de 
wijkkrant? Uiteraard vermelden wij uw naam daarbij vanwege de door u 

gedane moeite.

Bent u iemand die zich een echte Wippolder-bewoner voelt en de wijk op zijn of 
haar duimpje kent en die een deel van zijn/haar tijd en energie wil gebruiken om 
ons team te versterken? Neem dan gerust contact met ons op, wie weet wat voor 

moois er uit een dergelijk gesprek kan ontstaan.
De huidige redactieleden zijn tussen de tien en achttien jaar als vrijwilliger actief 
voor deze wijkkrant. Daarbij gaat ook de vraag een rol spelen: hoeveel jaren kan 

een vrijwilliger nog meedoen nadat deze zijn pensioenleeftijd heeft bereikt? 
Twijfel niet bij de gedachte “Zal ik het doen?” maar neem gerust contact met 

ons op, dat kan per mail of telefonisch. U kunt ons bereiken via ons mailadres 
wijkkrantwippolder@gmail.com of via het telefoonnummer 

06 - 53 69 34 92. 

Wij zitten paraat om met u in gesprek te gaan.
Redactie.

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 ook dit jaar (het 8e jaar) mogelijk was de wijkkrant 
te laten drukken en te verzorgen. De financiële ondersteuning van de gemeente 
Delft en Vestia werd vele jaren geleden beëindigd.  

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  Dhr. E. Jansen
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 2023 wensen wij U en de uwen een goed en vooral een gezond jaar toe.
Mogen wij in het jaar 2023 weer op U rekenen?
Tevens dank aan mijn mederedactieleden, correctoren en aan de vormgever. 

Johan van den Berg.

Onderzoek naar de beste behandeling 
van zenuw klachten in voeten en 
onderbenen bij diabetes

Samen met 10 andere ziekenhuizen doen het Franciscus Gasthuis Rotterdam en het 
Maasstad Ziekenhuis onderzoek naar de beste behandeling van zenuwklachten in de 
voeten en onderbenen (pijn, tintelingen, een doof/vreemd gevoel) bij diabetes. Deze ze-
nuwklachten kunnen veel impact hebben op de kwaliteit van leven en in ernstigere ge-
vallen leiden tot wonden en amputaties. 

Het is daarom belangrijk om te onderzoeken of we de klachten kunnen verminderen. 

12 ziekenhuizen in 
Nederland onderzoeken of 
een operatieve behandeling 
helpt bij het verminderen van 
de klachten en het voorko-
men van wonden en ampu-
taties. 

Het Franciscus Gasthuis 
Rotterdam en het Maasstad 
Ziekenhuis zoeken nog 
steeds mensen met diabetes 
en klachten van de voeten 
en/of onderbenen.

U kunt contact opnemen voor 
een uitgebreid onderzoek van 
de voeten en om te kijken of 
deelname gewenst is.

Meer informatie over deel-
name aan de studie kunt u 
vinden op
www.lastvanmijnvoeten.nl.

 U kunt ook mailen naar 
decostudie@umcutrecht.nl. 

 

 

Gezocht! 
Deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek 

 

Heeft u diabetes mellitus type 1 of 2? 

 

En klachten van neuropathie (tintelingen, pijn, 

gevoelloosheid of een branderig of vreemd gevoel)  

in uw benen en/of voeten? 

Of kent u iemand met deze klachten? 

 

Dan zijn wij op zoek naar u! 

 

Meld u aan via decostudie@umcutrecht.nl 

voor een afspraak in één van de deelnemende 

ziekenhuizen. 

 

Of kijk op www.lastvanmijnvoeten.nl voor meer 

informatie.  
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Bij Tandartspraktijk Wippolder op bezoek 

Klikgebit

Je hebt er vast wel eens van gehoord: een klikgebit. Maar wat is dat nou precies?

Soms zit er niks anders op dan de tanden te trekken en een kunstgebit aan te me-
ten. Het is mogelijk dat het botniveau van de kaak na verloop van tijd afneemt en 
dat de prothese daardoor wat losser komt te zitten.

Het is dan nodig om een rebasing uit te voeren: er wordt een nieuw laagje in de 
prothese aangebracht waardoor de prothese beter op het tandvlees aansluit en 
beter blijft zitten. Als het botniveau verder afneemt en de prothese daardoor nog 
minder houvast heeft in de mond, kan ervoor gekozen worden om een klikgebit te 
maken.

De patiënt krijgt een verwijsbrief naar de kaakchirurg en deze zal beoordelen of 
het mogelijk is om implantaten in de kaak te plaatsen. Als het mogelijk is zal de 
kaakchirurg een machtigingsaanvraag doen bij de verzekering en zodra deze aan-
vraag is goedgekeurd kunnen de implantaten geplaatst worden. Implantaten zijn 
een soort schroefjes die in de kaak geplaatst worden en vlak boven het tandvlees 
uitsteken. In het huidige kunstgebit word een klein beetje ruimte gemaakt zodat 
het kunstgebit over de implantaten heen past en dan moet er even gewacht wor-
den totdat de implantaten goed genezen zijn en stevig in het bot zitten. Zodra 
de implantaten goed vast zitten kan het klikgebit gemaakt worden. De tandarts 
maakt tijdens een aantal afspraken de nodige afdrukken en stuurt deze op naar 
een tandtechnisch laboratorium. In het laboratorium wordt een steg en een klikge-
bit gemaakt, precies op maat.

Zodra alles klaar is wordt de steg geplaatst. Een steg is een metalen staafje dat 
horizontaal op de implantaten bevestigd wordt. Deze steg blijft permanent in de 
mond zitten. Het klikgebit is voorzien van clips, die precies over de steg heen pas-
sen. Hierdoor klikt het kunstgebit als het ware vast op de steg en blijft goed op zijn 
plek zitten!

Ben je benieuwd naar de mogelijk-
heden? Neem gerust contact met 
ons op voor het plannen van een 
consult!

Tandartspraktijk Wippolder
Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015-2619176
info@tandartspraktijkwippolder.nl
www.tandartspraktijkwippolder.nl

Fysiotherapie Delft Oost

Kaakklachten en dry needling 
Kaakklachten worden meestal veroorzaakt 
door het kaakgewricht of de spieren rond 
het kaakgewricht. Daarnaast kunnen ook 
oorpijn, nekklachten, hoofdpijn of kie-
spijn verklaard worden door kaakklachten. 
Kaakklachten ontstaan vaak door een over-
belasting van het kaakgewricht of de kauw-
spieren. Voorbeelden hiervan zijn tanden-
knarsen, klemmen van de kaken, kauwgum 
kauwen, nagelbijten, bespelen van een fluit 
instrument. Ook stress kan kaakklachten 
vooroorzaken.
De meest voorkomende kaakklachten zijn;
• Pijn of vermoeidheid in de kaak-

spieren
• Het niet goed kunnen openen of 

sluiten van de mond
• Overgevoelige  of pijnlijke tanden 
• Abnormale slijtage van het gebit 
• Hoofdpijn
• Nekpijn 

Er zijn ook vormen van kaakklachten waar-
van de behandeling nog niet wetenschap-
pelijk onderbouwd is, maar waarbij wel 
positieve resultaten  geboekt worden. Denk 
aan tinnitus klachten en migraine. 

Tijdens de behandeling zal er eerst een 
onderzoek plaats vinden waarbij gekeken 
wordt naar de functie van het kaakge-
wricht. Wanneer hier dysfunctioneren 
gevonden wordt zal er gekeken worden of 
het probleem het kaakgewricht zelf is dat 
niet goed beweegt of dat de spieren een 

rol spelen. Wanneer 
het gewricht een 
probleem is zullen 
we dat met mobili-
satie technieken en 
oefentherapie probe-
ren te verhelpen. Is 

het probleem de spier dan kunnen we dry 
needling toepassen. Dry needling is een 
techniek waarbij we met een dun naaldje 
(acupunctuurnaaldje) in de spier prikken, 
hierdoor komt de spier in een langdurige 
ontspanning. Het kan ook voorkomen dat 
de behandeling uit een combinatie van mo-
bilisatie technieken, oefentherapie en dry 
needling bestaat. 

Nog even iets anders: het einde van het 
jaar is ook altijd een goed moment om uw 
zorgverzekering weer eens onder de loep 
te nemen. Vergoed uw zorgverzekeraar 
nog wel (voldoende) fysiotherapie? Heeft 
uw fysiotherapeut nog wel een contract 
met uw zorgverzekeraar? Fysiotherapie 
Delft Oost heeft in 2023 geen contract 
meer met CaresQ (aevitae EUCARE), Eno 
(Salland, Hollandzorg, Zorgdirect), Menzis 
(Hema, VinkVink, Anderzorg) en Zorg 
en Zekerheid. Dit omdat deze zorgverze-
keraars meer dan beroerde voorwaarden 
stellen. Met de overige zorgverzekeraars 
hebben wij wel een contract. 
Mocht u advies willen met betrekking tot 
uw zorgverzekering en fysiotherapie ver-
goeding mag u ons daar altijd naar vragen. 

Verder wensen wij u hele fijne feestdagen 
en een gezond en gelukkig 2023 toe! 

Met vriendelijke groet van het team van 
FYSIOTHERAPIE DELFT OOST.
Nassaulaan 177 , tel: 015-2620952, e-mail: 
info@fysiotherapiedelftoost.nl

Actie bij Cafetaria de Jongens Fred. Hendrikstraat 1: in de maand december 2022 t/m maart 2023:
4 patat met 4 snacks naar keuze uit: frikadel, kroket of kaassoufflé voor € 13,50

Meidenvoetbal
 Vind jij voetbal leuk? Kom dan eens mee-
trainen bij onze gezellige voetbalvereniging 
Wippolder. We zijn op zoek naar meiden die 
beter willen leren voetballen, in elke leef-
tijdscategorie.
 Voor meiden van 9 tot 15 jaar vindt er 2 
keer per maand op woensdagmiddag een 
open meidentraining plaats. De training is 
voor zowel leden als niet-leden. Tijdens deze 
trainingen gaan we dribbelen, passen en af-
ronden op doel en natuurlijk ervoor zorgen 
dat je heel veel plezier hebt.
 Lijkt het je leuk om samen met je vriendin-
nen te shinen op het voetbalveld meld je 
dan snel aan via e-mail meiden-vrouwen@
svwippolder.nl  Neem al je vriendinnen mee 
(wel even aanmelden)  dan maken we er su-
perleuke trainingen van.

Wij kunnen niet wachten, jij komt toch ook? 
Ook meiden van een andere leeftijdscate-
gorie die interesse hebben om te voetbal-
len bij de vrouwen- of meidenafdeling van 
SV Wippolder, zijn van harte welkom bij 
Wippolder. Je kan je ook melden bij mei-
den-vrouwen@svwippolder.nl

SV Wippolder
SV Wippolder werkt samen met ING campagne ‘niemand buitenspel’

Helaas is armoede een steeds vaker voor-
komend onderwerp in onze samenleving. 
Maar er rust ook een taboe op. Er wordt 
weinig over gesproken en mensen krijgen 
daardoor niet de hulp die er wel voor hen is.
Dit geldt ook voor sporten. Sporten is heel 
belangrijk, niet alleen lichamelijk maar ook 
op sociaal vlak. Je maakt er vrienden, het 
geeft ontspanning na een drukke school- of 
werkdag en het is gezond.

Om deze redenen zijn wij bij voetbalvereni-
ging SV Wippolder aangesloten bij de ING 
met de campagne ‘Niemand buitenspel’ om 
hopelijk ook hier het taboe te doorbreken. 
Want niemand mag buitenspel komen te 
staan! 

 Wil jij ook graag sporten, maar zit jij in deze 
situatie?
Bij SV Wippolder is er een financieel con-
tactpersoon waar je mee kunt praten om te 
zien of er voor jou hulp mogelijk is om toch 
de contributie te kunnen betalen en zo dus 
nieuwe vrienden te maken en lekker te kun-
nen sporten. Je kunt vrijblijvend informatie 
aanvragen, en elk aanvraag wordt door ons 
discreet behandeld. Het gaat om lokale voor-
zieningen in onze gemeente.

Mocht je hier niet zo vaardig in zijn om wel-
ke reden dan ook, de financiële contactper-
soon helpt je er graag bij!

 Als voetbalclub hopen wij hiermee meer 
mensen te kunnen helpen aan een gezon-
dere levenswijze en sociaal te groeien in de 
maatschappij.

Ben jij hierdoor enthousiast geraakt en wil je 
weten wat de mogelijkheden zijn voor jou? 
Neem contact op met:
penningmeester@svwippolder.nl voor meer 
informatie.
Wij hopen jullie allemaal snel te verwelko-
men op het veld!
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Tot de dingen die mij uit die tijd 
bijgebleven zijn, zijn de Watersnood bij 
het land op Pisuise en de eerste Indië 

vlucht van de KLM met de Fokker 7, 
met v.d. Hoop, v. Weerden, Poelman en 
Theunissen. De Scheepsramp bij Hoek 
van Holland, waar de Koeraharta verging 
en ik voor het eerst een jeugdkamp 
meemaakte in Huizen in het Gooi van de 
Fabrieksarbeiderbond.
Ten bate van de watersnood voerde het 
kinderkoor “Kindergenot” een operette 
op. Dit heb ik zelf niet meegemaakt, 
omdat ik toen sinds kort van scholier, 
arbeider geworden was. Ik was 14 
jaar geworden en moest mee de kost 
verdienen. M’n vader had een baan 
voor mij gevonden bij “Reineveld” 
voor de somma van f. 2,95 per week. 
Daarvoor moest ik om 6 uur opstaan 
om om 7 uur op de vakschool te zijn in 
de Doelenstraat. Half negen moesten 
we op het werk zijn. De ernst van deze 
school zag ik niet in, dus gooide ik er 
met m’n pet naar. Mijn schooltijd had 
ik nog niet laten varen, tot grote schrik 
van mijn ouders bleef ik de eerste 
woensdagmiddag gewoon thuis! De 
ernst des levens was nog niet tot mij 
doorgedrongen, ik rommelde en speelde 
nog wat an in het gereedschapmagazijn 
van de plaatwerkerij, bij baas de Groot 
alias “oliebol”. Ik had die naam gehoord 
en dacht dat hij zo heette en de eerste 
keer dat hij wat tegen mij zei, zei ik dan 
ook prompt: “jawel, baas Oliebol”. Wat 
mij prompt een fikse draai om mijn oren 
kostte. Niet lang bleef ik daar. Na veel 
moeilijkheden waarbij zelfs mijn vader 
op kantoor werd ontboden, zorgde ik 
zelf voor een waardig slot bij Reineveld. 
Een vriendje van mij had ontdekt dat er 
een grote ladder tegen het gebouw stond. 
Hij was al boven geweest en had de hele 
nieuwe weg, die toen in aanleg was, 
kunnen zien. Zo nieuwsgierig was ik dan 
ook wel dat ik dat ook moest zien. Het 
was zo tegen twaalf uur en lekker warm.
Samen gingen we even op het schuine 
dak liggen om de omgeving te bekijken 
en… vielen in slaap. Het was ver over 
twee uur dat we wakker werden van het 
gehamer beneden ons. Snel liepen wij 
naar de dakrand, maar de ladder was 
weg… Met steentjes gooien en roepen 
trokken wij de aandacht, maar toevallig 
van de verkeerde. De hoogste chef zag 
ons en liet een ladder neerzetten. Dit 
voorval deed de emmer overlopen en ik 
werd op staande voet ontslagen, evenals 
mijn vriend. Dat was het ergste wat mij 

kon overkomen. Ik kreeg mijn loon en 
mijn pensioen mee, wat samen ongeveer 
f. 20,- was en stond op de Haagweg. 
Naar huis dat ging niet, dus met de auto 
naar Den Haag. Ik maakte wel dat ik om 
halfzeven thuis was, om geen argwaan 
te wekken. De andere dag ging ik in 
Delft een baantje zoeken en vond dit in 
de Ezelsveldlaan in een smederijtje van 
v.d. Meulen. Thuis zei ik dat ik daar op 
karwei was, wat zeer aannemelijk klonk, 
vond ik.
Vier dagen later viel ik door de mand, 
maar niet door eigen onvoorzichtigheid. 
Dat kwam zo. Mijn vader had een 
dubbel mannenkwartet dat bij ons thuis 
repeteerde. Nou had mijn vader wel 
tegen mijn moeder gezegd, dat hij voor 
een Hagenaar een ander had, maar geen 
naam genoemd. Nou wilde het noodlot, 
dat hij een plaatwerker van Reineveld 
gevraagd had, ene van Peppen. Zodra 
hij mij zag, vroeg hij “Heb je al een 
andere baan?”. Ik had wel door de vloer 
willen zakken. De gevreesde actie van 
m’n vader bleef uit. Hij zei alleen “Ik 
spreek je morgen wel”. Wonderlijk was, 
dat de andere dag elke strafmaatregel 
achterwege bleef. Het enige wat ik te 
horen kreeg was “Eén keer heb ik werk 
voor je gezocht, nooit weer!!”

Ik heb het ook altijd zelf gezocht, want 
na verloop van 4 maanden hoorde ik van 
een vriendje dat je bij een kistenfabriek 
meer kon verdienen. Nu had ik f. 5,-, 
daar kon ik f. 7,50 verdienen plus premie. 
Dus ging ik naar de kistenfabriek 
van Gebr. ‘t Mannetje. Twee keiharde 
zakenmensen en hun kassier was nog 
harder! Als je zelf niet opschreef wat je 
gedaan had, dan ging je het schip in. Als 
“tussenlatter” ben ik een poosje daar 
werkzaam geweest. Ruwe mensen, die 
kistenmakers. Als hen iets niet beviel, 
sloegen ze je rustig tussen de kratten. 
Een nieuweling in het vak moest de 
eerste dag al een “spijkerzeef” gaan 
halen bij de drukker. Als je niet wist welk 
nummer, werd je terug gestuurd. Het 
nummer bepaalde de kleur waar je mee 
vol werd gesmeerd. Na dit ritueel kreeg 
je een schop onder je de achterste en 
moest je maar zien hoe je die troep van je 
gezicht kreeg.
Een ander geintje was dat je moest gaan 
pruimen om geen zaagselstof  
in je longen te krijgen. 
Er werd een flinke pluk 
pruimtabak in je mond 
gestopt, met het advies het 
vocht niet uit te spuwen, 
maar door te slikken. Des te 
eerder kon je pruimen. Het 
gevolg was dat je doodziek 
werd. M’n voorman vond 
het noodzakelijk dat ik wat 
ging drinken beneden, onder 
de kraam stond een houten 
kuip en daar werd ik door 
2 man ingegooid om bij te 
komen. Daarna mocht ik naar 
huis om droge kleren aan te 
trekken. Als je geen tegenactie 
ging houden, dan was je in 
de ploeg opgenomen. Met de 
arbeidsvoorwaarden en wetten 

werd daar ook de hand gelicht.
Want met mijn 16 jaar moest ik ook 
tot 9 uur ’s avonds overwerken. Als er 
inspectie kwam, werden we via een 
achterdeur naar de Schie geloosd. Daar 
moesten wij wachten tot de heren 
weg waren. De uitbetaling van loon 
was iedere week een sensatie, altijd 
mankeerde er wat aan. Iedereen had 
te weinig en Koos ’t Mannetje maar 
schelden, met Jan viel te praten.
Het einde van de dienstbetrekking 
verliep ook niet volgens de gebruikelijke 
weg. Zaterdagmorgen was er tegen het 
strenge verbod in, gerookt. Iemand 
was zo onvoorzichtig een peuk weg te 
gooien die nog brandde. Het gevolg was 
dat ’s middags het dak van een loods 
in brand stond. ’s Maandags moest het 
hele personeel dat in die loods werkte 
bij de directie komen. Een donderrede 
volgde, waarop het slot luidde: “Voor 
twaalf uur moet de dader zich melden, 
anders schop ik jullie er allemaal uit!” 
Eenmaal weer buiten zei er één tegen 
mij, ondanks dat ik toen nog niet rookte: 
“Dat zal jij wel gedaan hebben”, denkend 
dat hij een grap maakte, zei ik “Ja, 
maar niet verder vertellen”. Mijn eigen 
ploegmaat, vader van 3 of 4 kinderen, 
liep terug naar Keuloos en zei, blijkbaar 
bang voor ontslag, dat ik de dader was. 
Ondanks mijn protest dat ik helemaal 
niet rookte, hadden zij een dader en die 
moest als zodanig gestraft worden. Dus 
stond ik ’s morgens om 9 uur alweer op 
de Rotterdamscheweg en omdat mijn 
vader voor de bond buiten de stad was, 
was hij ook onkundig van mijn ontslag. 
Hij kon er later vrede mee hebben omdat 
hij wist dat ik niet rookte, 
maar ik kon er geen vrede 
mee hebben, dat diegene mij 
als dader aanbracht later 
tegen mij en m’n vader zei 
“ik heb je niet verraden, ik 
heb er alles aan gedaan om 
je te houden”. Waarop ik 
heel onbeleefd deze man de 
huid vol schold, wat in de 
ogen van mijn vader heel 
brutaal was.
Lang liep ik niet zonder 
werk, want 3 dagen later 
ging ik naar de “Porceleyne 
fles” tegen een weekloon 
van f. 8,64. In de afdeling 
van “meester (bazen 
waren daar niet) Veliks” 
moest ik kokers vullen 
met tegels die gebakken 
moesten worden. Als dat 
gebeurd was, moesten er 
hulzen getikt worden. 
Voor diegene 

die niet weten wat hiermee bedoeld 
werd, die laat zich voorlichten door die 
er nog werkt. Later ging ik over naar 
Meester van Gelder in de spuiterij en 
aan de spuitbak. Een half jaar later werd 
mijn loon na een ernstige vermaning 
door personeelschef  v. Dijk (privé, 
fractieleider van de SDAP) verhoogd 
tot   f. 11,25. Het was geen prettige 
baan: droog, stoffig en veel dingen die 
met boetes bestraft werden: hardlopen, 
gooien, schreeuwen, met lorries 
meerijden, op wissels meedraaien. Dit 
alles werd met f. 1,- boete bestraft. Ik 
was dan ook wel blij dat ik na verloop van 
10 maanden weer ontslag kreeg, doordat 
er geen werk genoeg was. Direct daarop 
maakte ik kennis met een baas waar ik 
later 25 jaar zou blijven. Er stond een 
advertentie in “Voorwaarts” dat er bij 
“Van Heyst en Zn.” Personeel gevraagd 
werd. Ik werd direct aangenomen door 
heer den Hollander (een Indische heer). 
Het loon was 13 gulden plus premie. 
Als taak kreeg ik een zandstraalkast 
te bedienen voor het zandstralen van 
radiatorkranen die daar ook in eigen 
gieterij gemaakt werden. De baas in 
de afdeling waar ik werkte was heer 
Bergwerf. Hij was de schrik van de firma. 
Hij had de leiding over jongens van 15 
tot 18 jaar en die waren als de dood voor 
zijn grote sm….. Het werk was wel leuk 
en de jongens gezellig. Jammer genoeg 
was het maar seizoenwerk, dus stond 
ik na 3 maanden weer op straat. Ik had 
mezelf beloofd daar nooit weer terug te 
komen, want als het toch maar voor een 
paar maanden was, dan hoefde het voor 
mij niet.

Momenten uit de
geschiedenis van
Hette le Duc

Deel 5
De verhuizing

De vierkoppige 

bemanning van de “
Pelikaan die 

tussen 18 en 30 d
ecember 1933 de reis 

Schiphol-Tjilitan
 vice versa in ru

im vier 

dagen aflegde. H
et was in zekere 

zin een 

KLM-stunt maar ook een reco
rd, dat heel 

Nederland op zi
jn kop zette en in

 de wijde 

wereld alle respe
ct en hulde oogst

te. Deze 

kerstpostvlucht (
de 161ste Indiëv

lucht van 

onze nationale l
uchtvaartmaatschappij) 

bewees eens tem
eer, dat het tijdp

erk van 

de snelle, wereld
omspannende civie

le 

luchtvaart defin
itief was begonn

en.

De lange reis hee
n en terug kende

 zeer 

gevaarlijke momenten en vergde 
het 

uiterste van de v
ier mannen maar werd 

een eclatant

succes. Een enor
me menigte verwachtt

e de Pelikaan to
en hij op 30 dece

mber op Schiphol 
neerstreek, en 

een oorkaan van
 huldebetuiginge

n brak los. Alle v
ier werden ridde

r in de Orde van
 Oranje Nassau 

en 

ontvingen de zil
veren erepennin

g van de stad Am
sterdam. Diners en festiv

iteiten markeerden langd
urig 

hun pad. Nederl
and was door he

t dolle heen en d
e KLM werd bedolven o

nder lauweren.

In de avond van 30 december 1933 arri-veerde de Pelikaan in afschuwelijk win-terweer en na een riskante laatste etappe op Schiphol. Duizenden verbeidden zijn aankomst en maakten na uren wachten de hachelijke landing van de machine mee. (Foto: NV Luchthaven Schiphol)
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Hoek Simonstraat / Prins 
Mauritsstraat
Foto A laat u zien dat het gehele pand in 
de steigers staat voor groot onderhoud. 
Dat lijkt een juiste beslissing, want dit 
hoekpand zag je achteruitgaan. In de 
loop van de jaren zijn er verschillende 
eigenaren geweest die de appartementen 
als opstap gebruikten alvorens naar een 
andere, ruimere huur- of koopwoning te 
verhuizen. 

Nieuwelaan
Op foto B ziet u het gebouw van de 
studentenroeivereniging van Laga. Dit 
aanzicht vanaf de Kanaalweg bestaat 
misschien al 80 jaar of langer. Hier is 
nu geen bouwactiviteit, maar er zijn 
serieuze plannen dat Laga daar weg gaat, 
naar de Rotterdamseweg, mogelijk aan 
de haven daar. Wat er daarna verder met 
het gebouw gaat gebeuren is nog niet 
bekend

Hertog Govertkade
Op foto C heeft u zicht op de 
bouwactiviteiten en resultaten van 
“Nieuw Delft”. Dit wordt ook wel de 
oude Irene-tunnelroute genoemd. 
Maandelijks zie je de vorderingen van 
de daar geplande nieuwbouw. Het oogt 
modern, u oordeelt zelf maar of dat een 
verbetering is met al die appartementen 
en de daarbij behorende drukte.

Zicht vanaf de Abtswoudseweg/
Nieuwegracht en Engelsestraat
De foto’s D t/m J laten u de vorderingen 
zien van de bouw van huur- en 
koopappartementen in dit gebied. Deze 
nieuwbouw strekt zich uit tot aan de 
Papsouwselaan nabij het parkeerterrein 
van de Aldi. 

Rotterdamseweg naast de toegang 
van de haven
De foto’s K en L laten u zien: het 
bouwrijp maken van deze bouwkavel 
voor het bouwen van een combinatie 
van twaalf gebouwen, waarvan enkele 
met elkaar verbonden zullen zijn, wat 
zal zorgen voor een speels ensemble 
aan het water van de Schie. “Nieuwe 
Haven” bestaat uit een totaal van 
342 woningen. Een verzameling van 
eengezinswoningen, appartementen, 
studio’s en penthouses zorgt voor 
woonkansen voor onder andere 
starters, (jonge) stellen en gezinnen. 
In Nieuwe Haven creëert men ook een 
plek voor mensen die in een hofje met 
gezamenlijke binnentuin willen wonen 
en zo op een andere manier met elkaar 
en de wijk in verbinding staan. Verder 
is er plek voor reflectie en rust in een 
collectieve daktuin.
(Tekst en foto L vanaf het internet 
gehaald.)

Rotterdamseweg schuin tegenover 
de haven
Op foto M ziet u waar begonnen is met 
de werkzaamheden om het navolgende 
tot stand te brengen.  Cruciaal in de 
verduurzaming van de campus is de 
warmtekrachtcentrale (gebouw 43). 
Deze wordt gevoed met aardgas en 
voorziet de campus van warm water 
voor de verwarming en een deel van de 
elektriciteit. De warmtekrachtcentrale 
zou moeten overschakelen op 
geothermie en andere vormen van 
hernieuwbare energie. De TU heeft een 
vergevorderd plan om geothermische 
energie te gaan winnen. Eind 2022 
worden er naar verwachting twee 
leidingen geboord vanaf de campus 
naar een warmwaterreservoir op ruim 
twee kilometer diepte onder de A13. Die 
geothermische bron van 75 graden moet 
gebouwen op de campus en omgeving 
van warmte voorzien. (Deel van deze 
tekst is vanaf het internet gehaald.)   

Rotterdamseweg, hoek Cornelis 
Drebbelweg
Foto N toont u de ingang van de 
parkeergarage op deze hoek. Wat 
opvalt is dat alle voorzieningen 
zoals slagbomen en de elektronische 
meldpalen zijn verdwenen. Wie weet de 
reden?

Rotterdamseweg Hammenboerderij
Op foto O is de laatste fase van de 
jarenlange restauratie van deze boerderij 
te zien. 

Heertjeslaan
Op foto P is te zien: de realisatie van 
het “Exact theater”. Hier zal in het 
najaar van 2023 de musical “Willem van 
Oranje” worden uitgevoerd. Hier zijn 
enkele jaren discussies over geweest, 
bij de bewoners tot aan de B & W van 

Delft. Maar uiteindelijk zijn hier toch de 
nodige euro’s in gestoken; en nu maar 
afwachten of dit een succes kan en gaat 
worden. 

Schoemakerplantage
Op foto Q ziet u een deel van de 
Schoemakerplantage wat nog niet 
bebouwd is, vanaf de Van Teijnstraat. 
In de foto’s R, S en T ziet u op de 
achtergrond de bouw vanaf de hoek 
van de De Booijstraat, met zicht op de 
achterzijde van de Prof. Evertslaan. Hier 
worden grote bungalows gebouwd

(Ver-)Bouwberichten
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Tekst en foto's: Johan van den Berg
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Nieuwsbrief 
Belangenvereniging TU Noord 

Gezonde groei?

Delft moet de komende jaren groeien 
met 15.000 woningen waarvan het 
grootste deel in de wijk Wippolder. Nu 
staan er in de Wippolder zo’n 7.000 
woningen en dat moeten er twee keer zo 
veel worden. Er is uiteraard nog ruimte 
om te bouwen: de Schoemakerplantage, 
maar vooral het gebied Schieoevers 
Noord. Een belangrijk deel van de groei 
van het aantal inwoners komt door de 
toename van het aantal studenten. 

Waren er in 2006 nog zo’n 13.000 
studenten, nu zijn dat er al zo’n 30.000 
waarvan er ca. 18.000 in Delft wonen 
(TU en HBO). De TU Delft wil de 
komende jaren verder groeien naar 
40.000 studenten wat de druk op de 
woningmarkt in Delft verder sterk 
opvoert. Vooral bestaande buurten 
zoals in de binnenstad en de Wippolder 
zullen het zwaar te verduren krijgen. 
Een bijkomend probleem is dat het 
gemiddelde inkomen van de Delftenaar 
daalt omdat veel meer mensen een laag 
inkomen hebben. Hierdoor heeft Delft 
relatief weinig te besteden. 

Om deze reden wil het stadsbestuur 
afgestudeerden vast houden voor de 
Delftse economie en een woning en 
werkplek kunnen bieden. In de praktijk 
neemt echter alleen het aandeel 
studenten toe en verarmt Delft verder. 
De bewonersvereniging wil in gesprek 
met de gemeente en TU over de groei 
naar 40.000 TU-studenten.

Omdat de ruimte schaars is moeten veel 
woningen dicht op elkaar in hoogbouw 
komen, vooral in het Kabeldistrict. De 
Belangenvereniging TU Noord heeft 
bij verschillende gelegenheden - samen 
met Buurtvereniging Delftzicht - 

aangegeven bezwaren te hebben tegen 
de hoogbouwplannen met nauwelijks 
ruimte voor groen en zal dat blijven 
doen. 
Wat deze bewonersverenigingen betreft 
wordt er gebouwd met de menselijke 
maat waarin meer ruimte is voor groen 
en speelruimte voor kinderen. Nu een 
nieuwe recessie dreigt is het overigens 
de vraag of de hoogbouwplannen nog 
rendabel zullen zijn. Wat ons betreft 
mag de groei wat minder en,  vooral, 
gezonder… 

Visie op Wonen
In Delft wordt gewerkt aan een nieuwe 
woonvisie die over de periode 2023 tot 
2030 moet gaan. Elke vijf jaar krijgt 
de Woonvisie een update. Dat is maar 
goed ook omdat de woningmarkt in 
die afgelopen tijd aardig veranderd 
is. Zo is het tekort aan woningen 
behoorlijk toegenomen en zijn huur- 
en koopprijzen flink gestegen. Er zijn 
inmiddels veel te weinig betaalbare 
huizen in Delft en daarom hoopt een 
aantal belangenverenigingen, waaronder 
TU Noord, dat vooral daar iets aan wordt 
gedaan.
Gelukkig lezen we in Het Plan van 
Aanpak (PvA) dat ‘focus op het 
betaalbaar houden van wonen en 
aanbod’ een van de vijf vraagstukken is 
waaraan gewerkt wordt. 

Een ander belangrijk vraagstuk is: voor 
wie is de stad? Als studentenstad is het 
in Delft een komen en gaan van steeds 
meer jonge mensen, studenten, maar 
ook expats. De TU groeit en wil blijven 
groeien. Het PvA  van de Woonvisie 
vraagt zich dan ook af of Delft meer 
een stad van vestigers èn blijvers in 
plaats van ‘passanten’ moet worden. 

Dat is bijvoorbeeld een keuze tussen 
meer bouwen voor gezinnen die in 
Delft wonen en willen blijven of voor 
studenten en expats die hier tijdelijk 
neerstrijken. Belangrijke vraag, ook 
omdat de groei van deze stad al zeker 
tien jaar het gevolg is van buitenlandse 
migratie, voornamelijk studenten en 
expats. Daarnaast zijn er de wachtlijsten 
voor woningzoekenden. Hoe lang zijn 
die wachttijden en welke groepen staan 
met name te trappelen om een woning? 
Allemaal vragen waarop we hopen een 
antwoord te krijgen. 

Weer een ander vraagstuk betreft het 
prettig (samen)wonen in de Delftse 
wijken. Dat gaat over leefbaarheid, 
veiligheid en de sociale samenhang 
(kennen de mensen elkaar?). We hebben 
al meerdere keren aangegeven dat we 
vinden dat het sociale evenwicht in veel 
straten in onze wijk de laatste jaren 
behoorlijk verstoord is geraakt.

Te veel huizen zijn er verkamerd en 
verhuurd aan studenten die een ander 
leef- en slaapritme hebben en te vaak 
overlast bezorgen aan bewoners met 
gezinnen en een baan. Hopelijk komt 
dit ook terug in de Woonvisie die begin 

2023 klaar zou moeten zijn. En zijn er 
oplossingen in het vizier? 
TU Noord zal, samen met andere 
belangenverenigingen, deze (en andere 
vragen) voorleggen aan onze gemeente. 
We houden u op de hoogte.

Wilt u meedoen of heeft u vragen? U 
kunt ons vinden via www.tunoord.nl 

Zijaanzicht Kabeldistrict

Hevige brand aan de Woonboulevard 

Zondag 23 oktober jl. aan het einde van de middag werd er groot alarm gegeven vanwe-
ge een uitslaande brand aan de woonboulevard Leeuw&stein.
Vanaf de Wippolder nabij de fietsbrug bij de Abtwoudseweg was de rook duidelijk zicht-
baar. Gelukkig ging de rook niet over de Wippolder want die rook was heftig. erg zwart.

Van de aanwezige appartementen aan de Schieweg werd een 30-tal uit voorzorg ont-
ruimd, alle winkels en de kinderspeelhal moesten hun deuren sluiten en de klanten en 
bezoekers moesten voor hun veiligheid het gebied verlaten.
De brand was ontstaan bij JYSK aan de achterzijde van deze winkel. De oorzaak was 
niet aan te geven maar ik weet dat het personeel heel erg blij was met de opknapbeurt 
in de winkel, die niet 
lang geleden had 
plaatsgevonden. 

De vloer was aange-
past en het plafond 
was voorzien van be-
tere verlichting; maar 
dit alles is verloren 
gegaan. Nu maar af-
wachten wanneer alles 
weer is herbouwd en 
hersteld.

Tekst en foto’s: Johan 
van den Berg.

Peutergroep Minimax

De Stichting Delftse Peuterspeelzalen 
heeft 11 peutergroepen verdeeld over 
Delft. In de wijk Wippolder zit peuter-
groep Minimax op de 1e verdieping van 
het Buurthuis. Hier hebben we een ruim 
en licht lokaal met een grote buitenruim-
te tot onze beschikking. 

Kinderen tussen 2 en 4 jaar oud kunnen 
gebruik maken van de peutergroep. Op 
de peutergroep spelen en leren kinderen 
onder begeleiding van 2 pedagogisch 
medewerkers. Er wordt spelenderwijs 
gewerkt aan de taalontwikkeling, moto-
riek, rekenvaardigheden, sociale vaardig-
heden en zelfstandigheid. De kinderen 
worden stap voor stap voorbereid op de 
basisschool. Zo wordt de overstap naar de 
basisschool veel makkelijker!

Op de peutergroep worden diverse 
groepsactiviteiten aangeboden zoals 
kringspelletjes, muziek, knutselen en be-
wegen. De pedagogisch medewerkers op 
de groep lezen veel voor en zingen samen 
liedjes met de kinderen. Zij stimuleren de 
ontwikkeling van de kinderen.

De kinderen komen op vaste dagen. De 
kinderen van groep 1 komen op maan-
dag, woensdag, vrijdag van 08:30 tot 
12:00 uur. De kinderen van groep 2 ko-
men op dinsdag en donderdag van 08:30 
tot 13:30 uur.

De peutergroep is toegankelijk voor kin-
deren van zowel werkende als niet wer-
kende ouders. 

Wilt u een keertje langskomen bij locatie 
Minimax om kennis te maken? U bent 
van harte welkom! Minimax is gevestigd 
op de Professor Krausstraat 50, 2628 
JN Delft. Dit is op de 1e verdieping van 
Buurthuis Wippolder. Voor het maken 
van een afspraak kunt u contact opne-
men met Minimax op telefoonnummer 
06-12672924.

Voor meer informatie raadpleeg onze 
website www.delftsepeuterspeelzalen.
nl  of u kunt contact opnemen met ons 
kantoor op telefoonnummer
015-2148448. 
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Bij buurthuis Onder de Schie kun je een 
ruimte huren voor een leuke cursus. Ook 
kunnen er vergaderingen bij ons gedaan 
worden. Er valt in het buurthuis dus ge-
noeg te doen en te organiseren.  Natuurlijk 
wel onder de voorwaarde dat de activitei-
ten geen overlast voor de buurt bezorgen. 
De buurtbibliotheek kan je vinden in de 
gang. Hier kan je een groot assortiment 
aan boeken en luisterboeken vinden. 

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

Onze Bibliotheek “Boek in Beweging”.
De naam van de buurtbibliotheek geeft goed 
aan wat we willen bereiken met de goed 
gevulde boekenkast in ons buurthuis:
Boeken die gebruikt worden en waarvan 
zoveel mogelijk mensen kunnen genieten.
Regelmatig worden er boeken ingeleverd; 
hiervoor onze hartelijke dank.
Kijk gerust in onze fraaie boekenkast en 
neem iets mee. Mocht u ergens komen waar 
u het boek achter kunt laten voor andere 
geïnteresseerden, geen enkel probleem. Dit 
uitgangspunt is geheel in de lijn van “Boek 

in Beweging”. De luisterboeken willen we 
wel weer graag terug ontvangen.
In onze bibliotheek hoeft niets genoteerd te 
worden.
De bibliotheek is te vinden in de gang links 
bij binnenkomst in het buurthuis. De biblio-
theek is te bezoeken op ma, di en do tussen 
13:00-16:00. Op vrijdag tussen 10:00-13:00 
uur, of als u in het buurthuis bent voor een 
activiteit. Bel gerust aan!
Mocht u vragen, suggesties of boeken heb-
ben voor onze bibliotheek, dan kunt u mai-
len naar:  els.wallenburg@zonnet.nl

Koffieochtend
Vrijdagochtend van 09:30-12:00 uur.
De koffieochtend gaat weer starten! Voor-
lopig op onregelmatige basis, omdat we nog 
niet genoeg vrijwilligers hebben. De komen-
de data zijn:
Vrijdag 9 december 2022
Vrijdag 16 december 2022
Vrijdag 6 januari 2023
Meer data worden via de koffieochtend be-
kend gemaakt. 
We kunnen dus nog wel vrijwilligers gebrui-
ken voor het regelen van de koffieochtend 
(koffie & thee zetten, na afloop alles in de 
vaatwasser zetten), om het iedere vrijdag te 
kunnen houden.
Meld je aan per mail op onderdeschie@
gmail.com, dan nemen we contact met je op.

Overzicht  activiteitenaanbod
De cursussen staan open voor iedereen. 
Meldt u aan bij de docent voor meer infor-
matie over de beschikbaarheid en de kosten.

Schildercursussen voor beginners en ge-
vorderden.
Maandagochtend  van 11:00 tot 13:30 uur
Een leuk begin van de week!?
Schildercursus voor beginners en gevorder-
den op maandagochtend van 11:00-13:30 

uur dus 2,5 uur. Voor beginners een gratis 
proefles. 
Kosten € 11.00 per les in een blok van 10 x 
dit is inclusief koffie en thee.
Docent: Helene Verbakel
E-mail: lenverbakel@hotmail.com
Telefoon: 06 – 40 32 44 84

Koor:  Zingen Onder de Schie geeft Plezier 
voor Drie!
Maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur
Gemengd koor (volwassenen van alle leef-
tijden) zingt wereldmuziek, pop en licht 
klassiek. Leuk en creatief zingen, met een 
prettig sociaal contact en niet duur. Doe 
eens gratis met een repetitie mee om het te 
proberen! Zet een stap naar zingplezier! Het 
is gezellig hier!

NB: Met het oog op een goede verhouding 
vrouwen/mannen komen mannen (en vrou-
wen die samen met een man komen) niet op 
de wachtlijst!
Kosten: € 3,50 per avond
Docent: Fon van Oosterhout
E-mail:  fon.oosterhout@ziggo.nl
Telefoon: 06 - 24 49 89 22

Blei dat ik klij
Dinsdagochtend van 9:30 tot 12:00 uur
Creatieve kleiclub die elk dinsdagochtend bij 
elkaar komt.
NB: De kleiclub is vol!
Kosten:  € 100 voor 8 lessen inclusief klei,
 bakken en glazuren 
Docent: Juul Camps
E-mail: juulcamps@gmail.com 

Boekenclub
Elke  één na laatste woensdag van de maand 
komen wij bijeen van 10:00-11:30 uur om 
samen een gelezen boek te bespreken. Op 
woensdag 21 september is dat “Het witte 
hotel” van D.M. Thomas.

Er zijn 8 bijeenkomsten per jaar: van sep-
tember t/m november en van januari t/m 
mei. Kosten: €45 per jaar. Momenteel zit de 
boekenclub vol, maar u kunt op een wacht-
lijst komen staan.
Kosten:  € 40 voor een heel jaar
Docent:  Maria Wensveen
Email: merwensveen@gmail.com

Tekenen, schilderen (voor ieder niveau)
Woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
Voor iedereen die het avontuur aan wil gaan 
en te ontdekken wat je kan om het witte 
vlak te vullen.
Lekker bezig zijn, inspiratie halen uit jezelf 
en je omgeving.
Er is ruimte voor nieuwe leerlingen, dus 
neem contact op als je geïnteresseerd bent.
Kosten:  € 10 per les, inclusief materiaal
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com 
Telefoon: 06 – 46 55 12 86

VERHUUR VAN RUIMTES
Er is plaats voor cursussen, kookworkshops, 
vergaderingen, lezingen, presentaties, en-
zovoort. Verhuur van ruimtes is in principe 
bedoeld voor bewoners uit de omgeving van 
het buurtgebouw (tussen het Mijnbouw-
plein, Michiel de Ruyterweg, Julianalaan, 
Abtwoudsepad, Proosdijpad, Hertog Govert-
kade & Kanaalweg) dan wel voor activiteiten 
die op deze omgeving betrekking hebben.

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

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

Actie bij Cafetaria de Jongens Fred. Hendrikstraat 1: 
in de maand december 2022 t/m maart 2023:

4 patat met 4 snacks naar keuze uit:
frikadel, kroket of kaassoufflé voor € 13,50

Let op om een boete te voorkomen

Wanneer u dit verkeersbord ziet staan, 
let dan op, want u riskeert een boete van 
€ 100,00 plus € 9,00 kosten als u daar 
gewoontegetrouw uw auto parkeert. 
Dit bord staat nu ook in de Amalia van 
Solmslaan, zo blijkt uit informatie van een 
trouwe lezer van de wijkkrant. Gaat u op 
bezoek bij het gezondheidscentrum of even 
snel wat kopen bij de COOP?
Zet uw auto dan alleen in de aanwezige 
parkeervakken, dus niet langs de stoeprand 
waar geen aanduiding is om te kunnen 
parkeren. En vergeet niet erop te letten dat 
het hier vanaf 12.00 uur betaald parkeren is. 
Zie hieronder de uitleg van bord E1, 
waarmee het parkeerverbod wordt 
aangeduid, en van feitcode R584.

Parkeren in strijd met een 
parkeerverbod(szone)
Dat je niet mag parkeren in strijd met een 
parkeerverbod (Feitcode R584) volgt uit 
artikel 62 Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 in combinatie met 
het verkeersbord E1. Dit bord vind je in 

een enkele versie en in een zonale versie. 
Als het enkel het bord E1 betreft, dan mag 
je niet buiten de vakken parkeren aan de 
kant van de weg waar het bord staat. Ben 
je langs een zonebord gereden, dan mag 
je nergens in de zone parkeren buiten 
de vakken tot je een ‘einde zone’ bord 
tegenkomt. Parkeerverboden gelden vaak in 
het centrum van steden, maar ook vaak in 
natuurgebieden en op industrieterreinen.

Tekst en foto’s: Johan van den Berg.
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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 2022-2023 

draait volop. Heeft u een kind dat 

binnenkort naar de basisschool 

gaat?

Maak dan een afspraak voor een rondleiding en 

een vrijblijvend kennismakingsgesprek (tel. 015-

2568251 of email: directie@prinsmauritsschool.

nl). Ook wanneer uw kind twee of drie jaar is en 

u bent aan het nadenken over een basisschool, 

bent u van harte welkom voor een rondleiding en 

kennismaking.

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. 

Scan bijstaande QR code en u komt op de website /ziet een leuk 
filmpje van de activiteiten op school:

Ontbijt met mevrouw de burgemeester
De leerlingen van groep 7 waren uitgenodigd 
op woensdag 5 oktober voor een ontbijt met  
‘mevrouw de burgemeester’ in het Stadhuis 
op de Markt. Eén van de leerlingen maakte 
er het volgende verslag van:

Hoi ik ben Youssef Abdellatif, ik werd wak-
ker en het was eindelijk zover het was de 
dag dat ik eindelijk de burgemeester mag 
ontmoeten ik dacht:́ Yes het is zover’. Een 
vriend van mij was er ook bij hij haalde me 
op en we gingen samen naar school helaas 
konden twee vrienden niet mee. En het was 
09:25 en we moesten 15 min wachten en 
toen kwamen alle kinderen en het was tijd 
we gingen fietsen het duurde even en we 
waren er en precies is het 9 uur. En ik had 
een probleem met mijn slot, niemand was er 
nog ik en mijn vriend en de juf om te helpen 
gelukkig was het gelukt. En mevrouw de 
burgemeester stond daar al en we mochten 
een hand schudden. En we gingen in de 
eetkamer. En ik dacht zo groot wordt het 
niet maar het was ongelofelijk groot. En we 
gingen allemaal een plekje zoeken. En toen 
was het tijd om te gaan bidden.

En daarna gingen we allemaal heerlijk eten, 
er waren verschillende soorten eten: cruesli, 
kaas, brood, krentenbolletjes, hagelslag, 
thee noem het maar op allerlei soorten eten 
en ik nam broodje kaas yoghurt met cruesli 
en hagelslag erin ik heb ook thee gedronken 
met melk. Maar iedereen wou in de martel-
kamer waar Balthasar Gerard werd vermar-
teld en door een kleine soort raampje gaven 
ze hem eten en drinken. En toen kwamen 
we terug bij de eetkamer en het was tijd we 
moesten weer gaan en de laatste foto van de 
dag een groepsfoto. En we gingen allemaal 
weer op onze fietsen en de juf maakte een 
foto en we gingen weer en 2 minuutjes fiet-
sen gebeurde er iets een jongens band ging 
lek die fiets lieten we daar en hij ging op een 
vriends fiets achterop mee en zo kwamen we 
weer terug: het was leuk voor ons allemaal.

Bezoek wethouder
Donderdagmiddag 6 oktober was de Delftse 
wethouder Karin Schrederhof te gast op 
de Prins Mauritsschool. De Prins Maurits-
school heeft het predicaat ‘goed’ gekregen 

van de onderwijsin-
spectie. Daarnaast 
heeft de school het vig-
net ‘Gezonde School’ 
behaald. Alle reden om 
dit op een feestelijk 
moment te vieren. De 
wethouder kwam de 
school feliciteren met 
de behaalde resultaten. 
Dat is gevierd op het 
achterplein met alle 
kinderen en ouders.

Kinderboekenweken
De eerste twee weken van oktober stonden 
in het teken van de Kinderboekenweek met 
als thema Gi-ga-groen. Kijk naar de natuur 
om ons heen hoeveel verschillende kleuren 
groen er wel niet zijn. Gods schepping is 
wonderlijk gemaakt met de prachtigste 

kleuren. Er valt zoveel te beleven en te 
ontdekken in de natuur. Daar mogen we 
van genieten maar God heeft ons ook een 
verantwoordelijkheid gegeven om er goed 
mee om te  gaan en ‘groen bezig te zijn’. Ook 
de maandvieringen stonden in het teken 
van dit thema en fijn is het dat ook ouders 
hierbij aanwezig kunnen zijn. De evangeli-
sche boekhandel ‘De Bijbel-in’ stond dinsdag 
op school met een stand met kinderboeken 
en -muziek gericht op dit thema zodat wie 
wenste, wat leuks kon kopen. In alle groepen 
is extra aandacht besteed aan het bezig zijn 

met en rondom boeken, waarbij de boeken 
over de natuur centraal stonden.
Juf (en schrijfster) Margriet de Graaf heeft 
in de groepen 1 en 2 voorgelezen uit haar 
boeken en ook schrijfster Anke van der Pol 
is komen vertellen over haar boeken in de 
groepen 4 en 5.Voor de kinderen van de 
peuterspeelzaal Bambino Delftsblauw en de 

groepen 1, 2 was er een vrolijke muzikale 
theatervoorstelling gebaseerd op het boek 
‘Dat wil ik zien’  van de kinderboekenweek 
2022 gespeeld door theatergroep Deep 
Deep. Een leuke interactie met alle kinderen 
met mooie toneel materialen. Alles wat ge-
zongen en gedaan werd, sloot goed aan bij 
het boek en het thema. De kinderen genoten 
van de voorstelling en het dansje. 
Zo werden het twee leuke weken die in het 
teken stonden van kinderen stimuleren 
om te lezen en liefde voor de natuur aan te 
wakkeren.

Schoolontbijt en Dankdag
Tijdens het Nationaal Schoolontbijt op 
woensdag 9 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, 
namen de kinderen zelf een bord, bestek, 
beker en bakje van huis mee. Een deel van de 
ontbijtproducten is geschonken en geleverd 
door de ALDI, waarvoor hartelijk dank!  

Schoenendoosactie
Ook dit jaar deden we als school weer mee 
met de ‘Actie4Kids’. Veel leerlingen van onze 
school hebben thuis schoenendozen versierd 
en gevuld met schoolspullen, verzorgings-
spullen en speelgoed of muziekinstrument-
jes. De dozen worden uitgedeeld in landen 
waar kinderen in noodsituaties (oorlog) en 
armoede verkeren. Dit kado is een lichtpunt-
je voor de kinderen in hun bestaan waar ze 
van genieten! Op 27 november gingen de 
vele schoenendozen vol school- en verzor-
gingsspullen op weg naar landen waar kin-
deren erg blij zijn met zo’n extraatje.

Huiswerkklas
Een rustig plekje thuis om je huiswerk te 

maken, dat is niet bij ieder kind thuis het 
geval. Voor die kinderen of kinderen die bij 
het huiswerk maken wat begeleiding kun-
nen gebruiken, is er twee keer per week op 
school een huiswerkklas van 15.15 -16.15 
uur. Op maandag en dinsdag kunnen kinde-
ren na schooltijd terecht onder begeleiding 
van een leerkracht. Het is er rustig en als het 

nodig is, kan een kind ook nog extra uitleg 
of stimulans krijgen van de leerkracht die 
aanwezig is. Kinderen ervaren het als prettig 
en gezellig en als je naar huis gaat, is het 
huiswerk af en heb je tijd voor andere leuke 
dingen.

Jeugdfonds sport en cultuur en fonds 
Kinderhulp
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 ont-
wikkeling 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. Bij het fonds Kinderhulp kunnen ook 
aanvragen worden ingediend wanneer het 
gaat om andere schoolkosten. Op de Prins 
Mauritsschool kunt u bij de administratie 
(mw. J. Vreugdenhil, email: jvreugdenhil@
prinsmauritsschool) informatie krijgen of 
een aanvraag indienen (015-2568251)

Verkeer op de Nassaulaan
Er wordt vaak (te) hard en gevaarlijk gereden 
op de Nassaulaan ondanks de borden 30 
km en ‘Schoolzone’. In samenwerking met 
de wijkagent willen we daar als school iets 
aan gaan doen. De schoolzone zal zichtbaar-
der worden en we overwegen de inzet van 
verkeersbrigadiers. In dit proces helpt het 
als ook omwonenden melding maken als zij 
overlast ervaren van hard rijdend verkeer. U 
kunt dit melden bij de gemeente via 14015 
of via de site van de gemeente Delft (https://
www.delft.nl/wonen/buitenruimte/mel-
ding-over-de-buitenruimte)
Fijn als u mee wilt helpen om de Nassaulaan 
veiliger te maken!
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Bent u ook blij met uw PMD-bak?
De gemeente Delft is met Avalex in de 
weer met het aanpassen van de metho-
diek voor het verzamelen en afvoeren van 
het huisvuil. Het gevolg is dat per eind 
november 2022 de nieuwe wijze van inza-
melen en het verwijderen van uw afval is 
begonnen.  

Uw grijze restafvalbak krijgt een dek-
sel met de kleur paars voor alleen PMD 
(Plastic - Metaal - Drankkartons). Deze 
deksel krijgt u van Avalex na het ophalen 
van het huisvuil tussen 28 november en 2 
december 2022.
De meeste van u hebben al een groene en 
een blauwe bak. Deze blijft u gebruiken 
op de wijze zoals u nu al doet. De blau-
we is voor papier, de groene is voor GFT: 
groente, fruit, tuinafval en etensresten. 
De PMD-bak gebruikt u voor lege plastic 
verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drinkpakken. 

Hebt u afval dat hierboven niet vermeld 
staat? Dat verzamelt u apart en dat brengt 
u naar de ondergrondse container voor 
restafval bij u in de straat of bij u in de 
buurt.
Verwarrend  is de tekst in de folder van 
Avalex: “Heeft u (een zak) afval wat niet 
gescheiden is? Gooi dit dan in een contai-
ner voor restafval.”  
Hiermee zou ook bedoeld kunnen worden: 
u hoeft niets te scheiden en u gooit alles 

gewoon in de restafval-container bij u in 
de straat of buurt. 

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat op vele 
plekken in de wijk gegraven wordt om de 
ondergrondse containers te plaatsen. Er 
gaan zelfs parkeerplaatsen verloren door 
deze aanpassingen. Zo zijn er tussen de 
Prof Henketstraat en de Prof. Telderslaan 
en Prof Krausstraat maar liefst 15 onder-
grondse containers. 

Zo zal het wel zijn dat er voor- en tegen-
standers zijn voor deze nieuwe methode 
van vuilinzameling. Maar we hebben ook 
in de media gezien dat in Amsterdam een 
methode is: de bewoners gooien alles in 
één bak en deze wordt dan geleegd en bij 
de vuilstort wordt het gesorteerd. Dat is 
aanzienlijk goedkoper dan de wijze zoals 
het nu gaat worden in Delft.

Daarbij komt nog dat deze manier van 
gescheiden vuil inzamelen het begin kan 
zijn van een nieuw verdienmodel. Straks 
worden de ondergrondse containers nog 
voorzien van pasjes en dan wordt het vuil 
wat u brengt gewogen en daar moet voor 
betaald worden. Ook aan de zakken die u 
gebruikt kan men een verplichting gaan 
koppelen, bijvoorbeeld dat u uitsluitend 
zakken mag gebruiken die Avalex of de ge-
meente te koop aanbieden. 

Wat ook opvalt, is dat de huidige vuilcon-
tainers, de groene en de grijze, niet meer 
schoongemaakt worden. Jaarlijks krijgt u 
van de gemeente Delft de nota waar u o.a. 
ook moet betalen voor het ophalen van 
het huisvuil. De bedragen zijn alleen maar 
hoger geworden en bij deze nieuwe me-
thode met de PMD-bak ziet u het bedrag 
niet lager worden, terwijl u als bewoner 
wel meer zelf moet gaan doen. Is dit te-
recht of wordt hier toch een beetje meer 
aan de gemeente en Avalex zelf gedacht? 
Dit binnenharken van euro’s verloopt net 
zo als met het betaald parkeren: je wordt 
gewoon voor het blok gezet.

A. Letterman.

Update uit Schoemaker Plantage
Beste buren van Schoemaker Plantage,

Allereerst wensen wij iedereen fijne feestdagen, een gezond en liefdevol 2023 
en uiteraard veel woongeluk toe in en rondom Schoemaker Plantage. Hierbij 
informeren wij je graag over de laatste ontwikkelingen in Schoemaker 
Plantage. 

Grasbuurt
De verkoop van de eerste fase van Grasbuurt 3 is dit najaar gestart. 
Grasbuurt 3 bestaat straks uit een ruime mix aan woningtypes: royale en 
brede gezinswoningen, prachtige twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande 
villa’s en speciale dwarshoekwoningen. Hier woon je omringd door water en 
groen. Op dit moment zijn er 54 woningen in verkoop, waarvan nog enke-
le beschikbaar. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? 
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via schoemakerplantage.nl. 

In Grasbuurt 2 zijn nog enkele brede gezinswoningen beschikbaar! Wil jij 
ook wonen aan het groene hart van de wijk? Bekijk dan het beschikbare aan-
bod van Grasbuurt 2 en 3 op schoemakerplantage.nl/nl/aanbod/. Schrijf je 
in op de website of bel direct met de makelaars om jouw interesse kenbaar te 
maken.

Duurzaam wonen
In Schoemaker Plantage vinden we duurzaamheid belangrijk. Dus wie hier 
een nieuwbouwwoning koopt zit altijd goed. Hier woon je duurzaam, gasloos 
en energiezuinig! Ook in financieel opzicht is dit voordelig en dat is nu aan-
trekkelijker dan ooit. Ook aan de natuur en het milieu is gedacht. Meer over 
duurzaam wonen in Grasbuurt lees je in de gelijknamige blog op schoema-
kerplantage.nl/nl/blog. 

Grasbuurt krijgt vorm
De bouw van Grasbuurt 1 is in volle gang, de kappen (en zonnepanelen) 
liggen al op veel van de woningen. In november is gestart met de bouw van 
Grasbuurt 2 en de locatie van Grasbuurt 3 wordt bouwrijp gemaakt. Ook de 
contouren van het park worden steeds beter zichtbaar.

Met vriendelijke groet, 
Het SchoemakerTeam

De moeilijke
Nederlandse
taal
Nederlands is (ook voor anderstaligen) 
moeilijk te leren, maar weten we ook 

waarom? Na het lezen van onderstaand 
gedicht is het vast iets duidelijker… 

 
Men spreekt van één lot,

en verschillende loten, 
maar ‘t meervoud van pot
is natuurlijk geen poten. 

Zo zegt men ook altijd één vat
en twee vaten, 

maar zult u ook zeggen:
één kat en twee katen? 

Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog. 
Maar zeg nou bij wiegen

beslist niet: ik woog, 
want woog is nog altijd
afkomstig van wegen, 
maar is dan ‘ik voog’

een vervoeging van vegen? 
 

Wat hoort er bij ‘zoeken’? Jazeker, ik zocht, 
en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht? 

Welnee, beste mensen,
want vlocht komt van vlechten. 

En toch is ik ‘hocht’
niet afkomstig van hechten. 

En bij lopen hoort liep,
maar bij kopen geen kiep. 

En evenmin zegt men bij slopen ‘ik sliep’. 
Want sliep moet u weten,
dat komt weer van slapen. 

Maar fout is natuurlijk
‘ik riep’ bij het rapen. 

Want riep komt van roepen.
Ik hoop dat u ‘t weet 

en dat u die kronkels beslist niet vergeet. 
 

Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik ‘ik riep’. 
Nu denkt u: van snoepen,
dat wordt dan ‘ik sniep’? 

Alweer mis, m’n beste. Maar u weet beslist, 
dat ried komt van raden,

ik denk dat u ‘t wist. 
Komt bied dan van baden?

Welnee, dat wordt bood. 
En toch volgt na wieden

beslist niet ‘ik wood’. 
‘Ik gaf ’ hoort bij geven,

maar ‘ik laf ’ niet bij leven. 
Dat is bijna zo dom als

‘ik waf ’ hoort bij weven. 
 

Zo zegt men: wij drinken
en hebben gedronken. 

Maar echt niet: wij hinken
en hebben gehonken. 

‘t Is moeilijk, maar weet u:
van weten komt wist, 

maar hoort bij vergeten
nou logisch vergist? 

Juist niet, zult u zeggen,
dat komt van vergissen. 

En wat is nu goed?
U moet zelf maar beslissen: 
hoort bij slaan nu: ik sloeg,

ik sling, of ik slond? 
Want bij gaan hoort:

ik ging, niet ik goeg of ik gond. 
En noemt u een mannetjesrat nu een rater? 

Dat geldt toch alleen bij
een kat en een kater. 

 
Je ziet, onze taal beste dames en heren, 
is, net als ik zei, best moeilijk te leren!

Door trouwe lezer van het internet ge-
plukt.

Rectificatie
vorige column
Door een onzorgvuldigheid is van de 
column in de wijkkrant van september 
de verkeerde versie geplaatst. De 
geplaatste tekst was de basistekst 
en niet de tekst na correcties van de 
corrector.
Van onze kant bieden wij onze excuses 
aan voor de gemaakte fout.
Wie dat op prijs stelt kan de juiste 
tekst alsnog per mail opvragen.
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Twee bruggen vervangen
Brug Koningin Emmalaan
Deze brug was zeker aan vervanging toe, 
het heeft wel even geduurd maar nu is hij 
er dan.
De brug ziet er prachtig uit.
Echter missen wij nog wat bij deze brug n.l. 
wat te maken heeft met de veiligheid.
U ziet op de foto de brug maar voor de 
brug aan beide kanten is geen afrastering 
die er bij de oude brug wel was - ook veel 
later aangebracht -. Het zou zo maar kun-
nen gebeuren dat je bij het uitwijken par-
does het plantsoen in rijd of loopt en dan 
in de plomp terecht komt.

Oorzaak? Niet aan gedacht bij de gemeen-
telijke afdeling? Deze hint geeft misschien 
de prikkel om alsnog de bedoelde afraste-
ring aan te brengen.

Brug Delfgauwseweg t.o. de Spiek-
manstraat
Ook deze brug was erg slecht en is gelukkig 
vervangen en ziet er nu heel erg mooi uit. 
Maar toch zijn hier door veel gebruikers 
commentaar op gegeven en terecht lijkt 
mij. De oplopende stoep is netjes beveiligd 

aan de kant van het verkeer maar de an-
dere zijde langs het water is hij helemaal 
open, gevaarlijk toch!
Personen met een rolstoel hebben moeite 
om de bocht te maken van het tegelpad 
naar de brug en andersom. Personen met 
een rollator ook. Ook zijn zij en ook voet-
gangers met kinderen bang bij onverwach-
te gebeurtenissen zomaar in de plomp 
terecht te komen door het ontbreken van 
een afrastering aan de waterkant. Ook vin-
den de gebruikers het voetpad te smal en 
dat komt deels doordat het hekwerk op het 
tegelpad staat. Deze had aan de buitenzij-
de gemonteerd moeten worden en ook de 
ontbrekende afrastering moet aan de bui-
tenzijde van het tegelpad zijn, waardoor je 
meer ruimte krijgt op het tegelpad.
Laten wij hopen dat de verantwoordelijken 
dit lezen en alsnog inzien dat de gebruikers 
in hun goed recht staan, dit aan te kaarten 
en om verbetering vragen.

Wij zijn benieuwd of binnenkort de aange-
geven extra verbeteringen er zullen komen.

Tekst en foto’s: Johan van den Berg.

Zoals het toen was, zoals het nu is

Kanaalweg met zicht op de St. Sebastiaansbrug 

De oudste foto A lijkt toch wel redelijk 
op de huidige situatie wat aanzicht be-
treft, maar gaat u kijken naar details 
dan zijn er duidelijke verschillen. 

De oudste foto B ziet er duidelijk anders 
uit dan tegenwoordig. U ziet daar nog 
de Zuiderstraat met een aantal huizen 
die er nu niet meer zijn.

Het gehele gebied is vanaf 1979 in her-
ontwikkeling gegaan met het verbe-
teren van de doorgaande route van de 
Sint Sebastiaansbrug naar de Zuidwal/
Westvest. In 1984 zijn de appartemen-
ten aan de Zusterlaan gerealiseerd. De 
allergrootste verandering is toch wel 
het realiseren van de Veste met al zijn 
winkels en de ondergrondse parkeer-

garage, en ook een theater/bioscoop 
welke ter vervanging van de Doelen is 
gekomen.

Tussen foto C en de huidige situatie op 
foto D zijn duidelijk de verschillen te 
zien. De verbinding van de Wippolder 
via de Sint Sebastiaansbrug naar 
Zuidwal/Westvest is duidelijk verbe-
terd.

Er waren aanvankelijk plannen om 
de route te verleggen via de Hertog 
Govertkade, maar dan moesten er heel 
veel huizen gesloopt worden dus dat 
bleek toch geen optie te zijn.

Foto’s en tekst: Johan van den Berg.

Meer hulp bij hoge energiekosten
De gemeente gaat meer Delftenaren hulp bieden om de stijgende energiekosten 
te kunnen betalen. Dat heeft de gemeenteraad maandag besloten. De gemeente 
biedt al hulp aan Delftenaren met een laag inkomen, maar binnenkort kunnen 
ook huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 130 procent van de bijstand-
snorm een energietoeslag krijgen van € 500.

Als gevolg van stijgende energieprijzen 
komen steeds meer mensen financieel 
in de knel. Het loon of de uitkering is 
niet altijd meer genoeg om de vaste las-
ten te kunnen betalen. Om Delftenaren 
met een laag inkomen te helpen bij het 
betalen van hun energierekening biedt 
de gemeente hulp.

Onder andere met een energietoeslag. 
Met het besluit dat gisteravond in de 
raad werd genomen, wordt deze hulp 
uitgebreid en komt de toeslag voor meer 
Delftenaren beschikbaar. Zodra de nieu-
we regeling ingaat, maakt de gemeente 
dit bekend, onder meer op de eigen web-
site en in de Stadskrant.

Maatregelen van het Rijk
Stijgende energielasten hebben ingrij-
pende gevolgen voor huishoudens en 
bedrijven. Het is vooral aan het Rijk om 
de gevolgen van de stijgende kosten te 
verzachten. Het kabinet kondigde op 
Prinsjesdag verschillende maatregelen 
aan: een prijsplafond om de energiere-
kening van huishoudens te verlagen en 
ook in 2023 een energietoeslag van € 
1.300 voor de meest kwetsbare huishou-
dens. Andere toeslagen, uitkeringen en 
het minimumloon worden verhoogd. 

Betaalbaar houden
Ook de gemeente zet zich in om 
Delftenaren te helpen. Delft heeft tot 

nu toe aan ruim 5.100 inwoners met een 
laag inkomen een energietoeslag gege-
ven. Daarnaast helpt de gemeente men-
sen met praktische adviezen om zuini-
ger om te gaan met energie.

De energiecoaches van 015 Duurzaam 
en de adviseurs van het Energieloket 
Delft helpen hierbij. In november ko-
men daar ook ‘energiefixers’ bij. Zij 
adviseren op verzoek aan huis over de 
best passende energiebesparende maat-
regelen. En regelen deze vervolgens ook 
direct. 

Naast de gemeente bieden ook andere 
partijen en vrijwilligersorganisaties 
hulp aan inwoners met een laag inko-
men. Daaronder de voedselbank, kle-
dingbank, de stichting Urgente Noden 
en Delft voor Elkaar. De gemeente 
juicht dit van harte toe. Delft wil graag 
in overleg met deze partijen om de inzet 

waar nodig te stimuleren en te onder-
steunen.

De energiecrisis raakt ook ondernemers, 
sportverenigingen en maatschappelijke 
partners. Het Rijk onderzoekt op dit 
moment regelingen om hen te helpen. 
De gemeente gaat na wat er aanvullend 
mogelijk is aan ondersteuning voor de 
stad, ook voor verenigingen, partners en 
ondernemers.

Meer informatie over hulp die de 
gemeente kan bieden op
www.delft.nl/energie.

Aanvragen van compensatie voor 
energiekosten kan via
www.delft.nl/inkomen.

De meest actuele informatie over com-
pensatie van energiekosten staat op: 
www.delft.nl/energiecompensatie.

A

C D

B
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Waar voel ik mij thuis?

Lopen op Aruba,
Warm en vochtig en veel zweet,
Soms een ontmoeting met vreugde en 
soms met krioelend dierenleed.
Wandelen in de hitte, waar te doen?
De Mangrove is onbegaanbaar en hoge 
bomen vind je niet,

Het Arikok natuurpark is prachtig,
Het strand en zeewater verkoelend,
Op een dag, slenterend langs het water 
aan het lange strand op het helder witte  
zand, vond ik een bijzonder prachtige 
schelp. Vele schelpen heb ik gezien maar 
deze overtrof alles. Een kompleet gaaf, 
rood torentje met verschillende verdie-
pingen.......kleine witte schakeringen, 
uitlopend in grijs, schenen deze schelp 
een koninklijke allure te geven.

 De bewoner van de schelp kwam plot-
seling tevoorschijn.........dat verraste 
mij.......zo uit het torentje gekropen keek 
het mij aan met grote, bijna smeken-
de ogen:.........”laat mij in leven!”...........
scheen het uit te roepen. Het was een 
waterdiertje.........een soort crabje............
een Heremietkreeft.
 
Naar ‘buiten’ komen deed het niet.........
trok zich weer terug om daarna weer 
om het hoekje te komen kijken.......
zo onstond ons gesprek............’wat te 
doen?’ Na de schelp weer extra goed 
bekeken te hebben dacht ik ‘nu van 
de schoonheid ervan genieten om het 
daarna weer de oceaan in te laten belan-
den, want daar hoort het thuis.’ Door 
de golven was het op het strand terecht 

gekomen.............De intens smekende 
blik van het inwonend beestje was niet 
te weerstaan. Ook besefte ik dat de diep 
rode kleur van deze schelp door de be-
woner haar schittering kreeg. Dit soort 
beestjes leeft in zee of op het land. Het 
woord Heremiet komt uit het Grieks en 
betekent zoiets als ‘onbewoond’, ‘ver-
laten’...........dit soort kreeften (crabjes) 
hebben vaak, naast hun scharen, een 
behoorlijk aantal poten. Zo ook deze 
Heremietkreeft. Maar dit was een heel 
gelukkige Heremiet met zo’n mooi huis! 
 
Waar slakken, om zichzelf tegen uitdro-
ging of aanvallen van andere hongerige 
beesten, hun eigen huisjes maken met 
eigen geproduceerde kalk, om zichzelf te 
beschermen, neemt deze Heremiet een 
leegstaande schelp in bezit............”oh, 
een leegstaand pand, dat maar eens 
even uitproberen!” Want ook dát ge-
beurt; een Heremietkreeft kijkt en voelt 
eerst of de nieuwe woning, het kraak-
pand dus, bevalt.
Het feit wil zelfs dat zo’n 
Heremietkreeft erom gaat vechten en 
de oorspronkelijke bewoner verjaagt! En 
dan is er geen rechtshulp!
 
Deze huisjes hebben zij nodig om hun 
wat zwakkere achterlichaam te bescher-
men en zich thuis te voelen........
 
Dus mijn, op het strand, gevonden 
Heremietkreeft woonde in een paleis! 
“Wat nu” zal deze Heremietkreeft mis-
schien wel gedacht hebben, “anderen 
heb ik kunnen wegjagen maar hier kan 
ik niet tegenop!” Vandaar al die smeek-
beden en deze hadden succes...........het 

beestje ging met woning en al weer de 
zee in.
Op een dag hadden we een ontmoe-
ting met een andere, een veel grotere 
Heremietkreeft, levend aan land.
Dit grote beest had dan ook een enórm 
huis.......dat het met zich meesleepte, een 
grote schelp waarmee het op onze gla-
zen schuifpui aan het slaan was. Tja, ook 
moeilijk te begrijpen voor zo’n beest; 
wat is nu glas?
 
Voor veel dieren is glas maar een raar 
verschijnsel.........vogels vliegen er te-
gen aan, vallen zich een buil en raken 
bewusteloos. Honden en katten weten 
het te vermijden, voor leguanen is het 
te glad om zich ertegen aan te plakken 
en voor deze Heremietkreeft was het 
kennelijk een nieuw muziekinstru-
ment waar het enige drumsolo’s liet ho-
ren........... grote vogels krijgen hoofdpijn 
als zij er tegenaan vliegen, en voor de 
kleintjes, op Aruba b.v. de ‘Barica geel’ 
(geel buikje) blijven ramen fascinerend 
en tevergeefs proberen zij steeds weer 
opnieuw om er een nestje tegenaan te 
bouwen........
 
Dit doen zij springend  voor het raam; 
óp en neer.......luid tjilpend en op het 
raam tikkend............zij duiken onder.......
en komen weer naar boven.......”kieke-
boe”................dit speelt zich allemaal af 
onder de Arubaanse heldere zon..........
 
Schrijfster: Catherine Provence-Hanrath
Foto: Ronald Provence

Schrijfster: Catherine Provence-Hanrath
Foto: Ronald Provence

Oud Wippolderbewoners schrijven belevenissen vanuit het verre Aruba

Lezers schrijven
In de wijkkrant van september stond 
een klein artikel over foutgeparkeerde 
deelscooters. Deze scooters kom je in-
derdaad overal in Delft tegen, vaak ge-
parkeerd op de vreemdste plekken. Je 
vindt ze regelmatig midden op de stoep 
of half gedemonteerd voor de vishan-
del op de Nassaulaan. 
 
Je kunt er iets aan doen door dit, liefst 
met een foto, te melden bij de bedrij-
ven die deze scooters verhuren. Je 
moet wel het kenteken en de locatie 
vermelden. De huurder krijgt de eerste 
keer een waarschuwing, de tweede keer 
een boete. 
 

De e-mailadressen zijn
support@ridecheck.app en 
info@go-sharing.nl
Met vriendelijke groet,
P. A

Zal het
dit jaar
toch gaan 
lukken
om te 
schaatsen?
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Slot NK Tegelwippen
Dit weekend slot NK-Tegelwippen 2022:  
Delft flink vergroend met hulp van De Klimaatmaat 
 
Delft, 26 oktober 2022 – Het zit erop! Met de Gi-Ga-Groen 
tegelwipactie van 22 oktober is het seizoen NK Tegelwippen 
2022 ten einde. Delft deed mee via de acties ‘Tegel eruit, plant 
erin’ en de Groene droom Challenge. Wat een mooi jaar was 
het, met prachtige groene resultaten!   
Een greep uit de resultaten: 
 
Actie Tegel eruit, plant erin 
De Delftse bewoners wipten samen maar liefst 9000 tegels uit 
hun tuinen! Deze leverden zij in tijdens een van de zes actieda-
gen ‘Tegel eruit, plantje erin.’ Wethouder Frank van Vliet wierp 
op 22 oktober de allerlaatste tegel in de container.  
 
 Groene droom Challenge 
Met de Groene droom Challenge werden bewoners uitgedaagd 
groter te denken. Ook konden ze een tuin make-over winnen. 
Medio juni werden de winnaars bekend.  De eerste groene dro-
men zijn en worden al gerealiseerd! Zo zijn er bij Simone in de 
Kuyperwijk negen groendaken aangelegd.  
  
Bij Rachel en haar buren in de Orinocostraat zijn zes regenton-
nen geïnstalleerd door het Klimaatmaat Installatie Team. Er 
zijn maar liefst 1000 bloembollen geplant, tegels verwijderd 
voor een geveltuin en groene achtertuin, een groene gevel ge-
realiseerd en er zijn bijenhotels gekocht voor het voorjaar. De 
komende maanden krijgen hun groene dromen en die van de 
andere prijswinnaars steeds meer vorm.  
“We zijn blij met het resultaat en kijken nu dagelijks de planten 
de grond uit!”            
Lees meer over de realisatie van de groene dromen:  https://
klimaatmaatdelft.nl/winnaars-challenge/ 
  

Klimaatmaat Installatie Team 
We creëerden ons eigen Klimaatmaat Installatie Team. Deze 
onmisbare vrijwilligers helpen  Delftenaren met het installe-
ren van regentonnen, met onttegelen sjouwen en afvoeren van  
tegels, bij de aanleg van de (gevel) tuin en kleine tuinklussen. 
Daarnaast geven zij  informatie en advies en waar nodig bren-
gen zij bewoners in contact met professionele  Klimaatmaten. 
Zij hebben dit jaar meer dan 100 bewoners geholpen.             
Zonder onze vrijwilligers, geen Klimaatmaat! 
 
Tegelwippen 2023 
Delft kan nog verder onttegelt en vergroend worden zodat 
het in de stad leefbaar blijft, in periodes van hevige regenval 
en hitte. Hier vaart ook het dierenleven wel bij. Daarom or-
ganiseren we in het voorjaar van 2023 weer een actie ‘Tegel 
eruit, plant erin’. Ook overwegen we een tweede editie van de 
‘Groene droom Challenge’. Tot die tijd blijven wij, samen met 
het Klimaatmaat Installatie Team, druk bezig met het geven 
van informatie en advies voor een klimaatbestendige tuin en 
helpen wij je doén! Kun jij onze hulp gebruiken? Schroom dan 
niet om contact op te nemen via contact@klimaatmaatdelft.nl. 
 
www.klimaatmaatdelft.nl 
Het NK-Tegelwippen in Delft wordt mede mogelijk gemaakt 
door Duurzaamheidscentrum De Papaver, de gemeente Delft, 
Hoogheemraadschap van Delfland, de Groene Motor, tuincen-
trum Groenrijk ‘t Haantje en Intratuin Pijnacker. 

Gluren bij de Buren
Dit Amateur kunstenfestival is op 
zoek naar acts en huiskamers

Amateurkunstenfestival Gluren bij de 
Buren komt voor de vijfde keer naar 
Delft op zondag 5 februari. Het festi-
val opent vele voordeuren voor intie-
me huiskamerconcerten. De organi-
satie is op zoek naar lokale podium-
kunstenaars van allerlei disciplines 
en gastvrije Delftenaren die de optre-
dens bij hun thuis hosten. Aanmelden 
kan tot en met zondag 18 december 
via www.glurenbijdeburen.nl. 

Het amateurkunstenfestival verlaagt 
drempels voor ontmoetingen in de 
wijk en biedt een podium aan lokale 
acts. Na twee jaren zonder winter edi-
tie zoekt Gluren bij de Buren in 2023 
weer de intimiteit van de met koffie-
dampen gevulde huiskamers op. Elke 
act geeft drie optredens van een half 
uur, vrij toegankelijk voor publiek. Zo 
kunnen buurtgenoten en andere lief-
hebbers een eigen route door de stad 
samenstellen en van optreden naar 
optreden hoppen. 

Acts en huiskamers gezocht
Allerlei soorten podiumkunstenaars 
worden aangemoedigd om het vloer-
kleedpodium te betreden: van rappers 
tot jazzbands, goochelaars tot verha-
lenvertellers en balletdansers tot spo-
ken word-artiesten. Het formaat van 
de huiskamer maakt niet uit. Zowel 
vrijstaande boerderijen als knusse 
studentenkamers kunnen aange-
meld worden om tijdens Gluren bij de 
Buren te worden omgetoverd tot een-
daags podia voor lokale performers.  

Programmamaker Ralf Leemeijer: 
‘Gluren bij de Buren wordt al jaren 
in Delft georganiseerd en heeft een 
grote en enthousiaste achterban op-
gebouwd. Dit jaar zetten we ons ex-
tra in om jonge talenten en gastvrije 
bewoners in alle wijken van Delft te 
betrekken, om zo van de hele stad een 
festivalterrein te maken.’

Aanmelden kan tot en met zondag 18 
december op www.glurenbijdeburen.
nl 

Als organisatie mee doen met Gluren 
bij de Buren? Het festival staat altijd 
open voor lokale samenwerkingspart-
ners om mee op te trekken en een 
impactvolle editie van het festival te 
organiseren. Neem vooral contact op 
met de organisatie. 

Gluren bij de Buren wordt georgani-
seerd door Stichting de Bühne.
Algemene informatie
Datum: zondag 5 februari 2023 
Tijden: 12:00 - 17:00 uur 
Entree: vrijwillige bijdrage gewenst 
Website: www.glurenbijdeburen.nl
Gluren bij de Buren 2023 vindt 
plaats in Alphen aan den Rijn, 
Amersfoort, Assen, Baarn, Beverwijk, 
Bloemendaal, Delft, Den Haag, Ede, 
Emmen, Enschede, Gouda, Haarlem, 
Helmond, Hilversum, Leiden, 
Nieuwegein, Nijkerk, Nissewaard, 
Utrecht, Zeist, Zoetermeer.
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Kindjewiegen in de Wipmolen

Bericht uit de 
Vredeskerk

In oktober is pater Dries van den Akker overleden. Hij kwam uit de Wippolder. 
Veel mensen uit Delft kennen hem als docent van het Stanislascollege, maar voor 
veel katholieken was hij ook een inspirerende voorganger in de kerk. Hij wist vaak 
op treffende wijze ouderen en ook jongeren te boeien met zijn woorden. Hij hield je 
verhalen voor en probeerde duidelijk te maken wat de eigenlijke boodschap was die 
verscholen zit in die verhalen. Daarom zei hij vaak: “Je moet anders gaan denken.” 
Je moet je verdiepen in de wereld van de verhalenverteller en zo kom je achter de 
echte boodschap. 

Dat geldt trouwens voor elk gesprek. Niet gelijk beginnen te praten, maar eerst 
even nadenken wat de ander bedoelt of hoe de ander jouw opmerkingen zal 
ervaren. Onlangs was er op de tv een gesprek met iemand die al lang geleden 
als klein kind met haar ouders naar Nederland was geëmigreerd. Ze was hier 
opgegroeid en was hier op school geweest. Ze had een bescheiden kleurtje, zodat je 
kon zien dat ze buitenlandse roots had. Op de middelbare school zei iemand tegen 
haar: “Wat spreek jij goed Nederlands!” Goed bedoeld waarschijnlijk, maar als je 
al meer dan tien jaar in Nederland op school bent, wordt dat als heel vervelend 
ervaren: “Ik ben toch inmiddels Nederlandse!” Ga anders denken en ga niet uit van 
jezelf, maar van de ander.

Met Kerstmis denken Christenen aan het kerstkind, dat dan nog een heel 
bijzonder leven voor de boeg heeft. Hij deed soms bijzondere dingen. Hij trok op 
met de armen en misdeelden. Hij bracht een boodschap van Vrede en Liefde in 
een wereld met veel strijd. Hij zei ook: “Als je rijk bent, is het moeilijk het rijk der 
hemelen binnen te gaan.” Dat is pas anders denken! Kijk niet naar rijkdom, maar 
naar wat iemand voor anderen betekent.

We wensen u mooie feestdagen, waarin Vrede en Liefde centraal staat en niet alles 
wat onder de kerstboom ligt. En als je wat voor een ander kan betekenen met die 
dagen …..

Kindjewiegen is een gebruik in 
de Rooms Katholieke Kerk. Met 
Kerst komen kinderen in de kerk 
bij de Kerststal bij elkaar, waar het 
kerstverhaal wordt voorgelezen. 
In de Wipmolen willen we deze 
traditie op onze manier vormgeven. 
We nodigen niet alleen de 
gemeenteleden uit, jong én oud, 
maar ook zoveel mogelijk mensen in 

de buurt, om samen iets van Kerst te beleven. 
U bent welkom op vrijdag 23 december a.s. tussen 19.00 
en 20.30 uur in de Wipmolen, Prof. Krausstraat 71B.
Komt u met de auto, let dan op bij de Wipmolen is het 
betaald parkeren. 
Een van onze gemeenteleden, Gré de Ronde, heeft vijf 
prachtige panelen gemaakt met het Kerstverhaal als 

onderwerp. Die komen in vijf ruimtes in de Wipmolen 
te staan. Voordat u met een begeleider die ruimtes 
afgaat, wordt in de koffieruimte ontvangen om samen 
iets te drinken en in de sfeer te komen. In elke ruimte 
kunt u bijvoorbeeld een deel van het Kerstverhaal 
horen. Daar is ook een uitdaging aan verbonden. Als 
u ze alle vijf hebt bezocht, hopen wij dat u een warm 
begin van de Kerstdagen hebt gehad. Om er achter te 
komen wat “warm” betekent, het volgende 
Kerstverhaal
Een Kerstverhaal is een modern verhaal, dat op de 
één of andere wijze met Kerst te maken heeft. Het 
mooiste Kerstverhaal dat ik ken komt van Godfried 
Bomans. Een gezin is druk bezig op Kerstavond alles in 
gereedheid te brengen. Vooral de vader slooft zich uit. 
Ze zijn net aan het Kerstdiner begonnen als de bel gaat. 
Een jonge man met een baard en een zwangere vrouw 

staan voor de deur. Ze vragen om een onderkomen. 
Verontwaardigd wijst de man hen de deur. Het is Kerst, 
dan kunnen ze hen toch niet ontvangen? De man en 
de vrouw druipen af, hij ziet hen nog niet in de verte 
de bocht omgaan. Weer aan tafel vragen zijn vrouw 
en hun kinderen wie dat geweest waren. Enigszins 
ongemakkelijk antwoordt de vader dat het toch geen 
pas geeft om op Kerstavond om een onderkomen te 
vragen. Maar het vlees smaakt die avond niet meer. 
Het is een verhaal dat schuurt. Het stelt mij de vraag 
wat ik voor een ander doe. Het stelt ook de vraag waar 
het met Kerst echt om gaat. Ik hoop dat u, met alle 
mooie verhalen die er met Kerst verteld gaan worden, 
onder vele andere in de Wipmolen, warm wordt van 
binnen om goed te doen aan de mensen die op uw weg 
komen. 

Ds. David Knibbe

Stof tot nadenken

Pronk’s Vis
kom langs bij de gezelligste visboer van delft!

Elke donderdag en vrijdag hebben we verse
schol/scholfilet in het assortiment (op=op)

Vaste aanbiedingen:
1 pond kibbelingen voor €11,00 (exclusief saus) 3 lekkerbekken 

voor € 8,00 (exclusief saus) of 4 haringen voor € 8,50 !

Een stukje geschiedenis over de 
Wippolder
Vanaf augustus 1526 had de Wippolder 
een eigen molen. Deze wipmolen 
stond aan de zuidelijke polderrand 
en sloeg uit op een ongeveer 750 m 
lange voorboezem, die in de Schie 
uitmondde. Dit molentje lag in Delft, 
ongeveer ter hoogte van de Prof. 
Teldersweg. In 1690 was de molen in 
zo’n slechte staat dat het bestuur van 
de Wippolder hem wilde vernieuwen, 
omdat “deze niet langer met vrugt 
gerepareert kan worden.” In 1755-1761 
werd de Wippolder afgescheiden van de 
Zuidpolder, vanwege onenigheid met 
het bestuur van de Zuidpolder. 
 
Omstreeks 1900 werd de omgeving 
bouwrijp gemaakt voor een woonwijk, 
met o.a. gebouwen van de TH Delft. 
De naam Technische Hoogeschool 
van Delft deed zijn intrede bij de wet 
van 22 mei 1905. (Inmiddels bekend 
als de TU Delft). Het molentje is in 
1902 afgebroken. In 1905 werden de 
polderkaden verlegd en de voorkolk 
afgedamd. Het water van de Wippolder 
liep voortaan in zuidelijke richting af 
naar de Oudelaanmolen. 
 
Bron: De molens van de Zuidpolder van 
Delfgauw, artikel door A.J..J. Struijk 
in Delfia Batavorum jaarboek 2004. 
Verzameling H. van der Kaay.

Hoe heeft dat er dan ongeveer uit 
gezien?
Op de afbeelding hieronder, is een 
wipmolen te zien met daarachter de 
kerktorens die boven de stad Delft 
uit komen. Het beeld is nog steeds 
herkenbaar. Helemaal zeker is het niet 
dat dit de wipmolen van de wippolder 
betreft, maar de kans is groot dat 
de molen aanzienlijke gelijkenissen 
had met het onderstaande beeld. 
Dit schilderij bevindt zich in het 
molenmuseum van molen De Valk te 
Leiden.

De informatie voor dit stuk is 
afkomstig van www.molendatabase.
org en mochten wij met jullie delen. 
Deze website heeft een schat aan 
informatie over verdwenen molens. 
Vindt u dit interessant, bezoek dan 
vooral eens de website. 

Bouwplaat molen
Om even terug te gaan in de tijd 
hebben wij voor u een nostalgische 
knutselplaat. Leuk om te maken voor 
jong en oud. Als u de molen maakt, 
en een foto daarvan opstuurt naar 
de redactie dan zullen wij de mooiste 
knutselmolen in de volgende editie 
plaatsen! 

Deel 1. 

Deel 2. 
Deze knutselmolen vonden wij op 
123lesidee.nl en mochten wij met jullie 
delen. 
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De vorige opgave

Er werd een klein gebouwtje getoond, waar een hele geschiedenis aan verbonden 
is. De vraag was: waar staat dit gebouwtje? En geef een uitleg wat daar is of was.

Het gebouwtje staat aan de Prins Bernhardlaan 6, welk adres een onderdeel is van 
het gebouwencomplex Gele Scheikunde. 

Uitleg. U liet ons het volgende weten: 
Het betreft hier de portiersloge van “Fysische en Chemische Technologie”, in 
“Kramers Laboratorium”. Het rechterhek gaf de toegang tot het gebouw waar het 
laboratorium is. Het linkerhek was de toegang tot de binnenplaats waar o.a. de 
bunker stond voor de chemische stoffen en/of afval.
Het gebouw dateert uit 1951 en is geschonken door de Bataafse Petroleum 
Maatschappij. De oprichter Hans Kramers (1917-2006) was hoogleraar fysische 
technologie hier aan de TU, van 1947 tot 1963.
Een bijzonderheid uit de periode van Kramers laboratorium is toch wel dat in 
1996 bekend werd gemaakt dat het laboratorium in het voorjaar van 1997 een 
supercomputer ter beschikking zou krijgen.

De winnaar gaf de navolgende uitleg op onze vraag: 
Dit betreft Prins Bernhardlaan 6, Kramers laboratorium, en daar wordt tot heden 
nog les gegeven. Ooit was er een plan om een grote fabriek te beginnen, maar dat 
plan verdween in de prullenbak en er is toen wel een proeffabriek verrezen. Men 
onderzocht temperatuur, warmtegeleiding en overdracht, dat was door Kramers 
goed bedacht. In de periode van de heer Kramers werd zijn laboratorium gebruikt 
voor praktische en experimentele proeven. Hij zelf was een groot pionier. Zijn 
speelse manier van lesgeven gaf zijn studenten veel plezier en kennis.
Nu zijn er nog enkele bedrijven die daar ruimten huren, o.a. kindercoaching/kind 
in praktijk, en een stage/leerbedrijf. Hier werd ook begonnen met de hyperloop. 

Deze keer waren er een heleboel lezers die het gefotografeerde herkenden en velen 
hebben dan ook van zich laten horen. U begrijpt het wel, er kan na loting maar één 
winnaar zijn.

De winnaar is mevrouw S. de Vreede. Proficiat! U krijgt z.s.m. de waardebon van 
€ 15,00 thuis. Deze waardebon is ter 
beschikking gesteld door de COOP aan de 
Nassaulaan.

De nieuwe opgave
Op de nieuwe foto ziet u twee ramen boven 
elkaar, de bovenste is van glas in lood en 
voor de onderste zit een houten paneel. 
Onze vragen zijn: waar is dit te vinden en 
hoeveel van deze ramen zijn naast elkaar in 
deze gevel verwerkt? 
Ga op zoek naar deze straat en maak een 
foto van het gevraagde, en voeg er ook 
zoveel mogelijk informatie over toe.  
Mail uw oplossing uiterlijk 20 
februari 2023 naar ons mailadres 
wijkkrantwippolder@gmail.com of 
deponeer uw oplossing in de brievenbus 
van het redactieadres, zoals vermeld in de 
colofon. 

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

Wij wensen u veel succes toe met zoeken en 
met het oplossen van deze fotoprijsvraag.

Redactie

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

Parkeren bij de TU
Van den Broekweg
In de parkeergarage aan de Van den 
Broekweg en bij de parkeerplaatsen 
daar in de directe omgeving staat 
een bord met een Engelse tekst, 
die betekent: “Parkeren alleen 
voor personen werkzaam op de 
campus, studenten en bezoekers. 
Op werkdagen van 07.00 tot 15.00 
uur.” En daaronder staat de extra 
vermelding “Melden bij de steward”. 

Dit bord zou kunnen betekenen 
dat tussen 15.00 uur en 07.00 uur 
deze parkeergelegenheden vrij 
te gebruiken zijn. Een bewoner 
van een studentenappartement 
liet weten dat hij terzake een 
brief per mail had ontvangen. In 
de brief staat dat vanaf februari 
2023 de TU betaald parkeren in 
gaat stellen op de campus. Maar 
de bewoners van de aanwezige 
studentenappartementen hebben 
helaas geen duidelijkheid gekregen 
over hoe het is geregeld voor hen die 
daar op de campus wonen.
Mogelijk komt er spoedig meer 
duidelijkheid. Foto’s en tekst: Johan van den Berg.

Klimaatadaptief bouwen 
‘nieuwe normaal’ in Delft
 Gemeente Delft stelt ambities en re-
gels vast voor klimaatadaptief bouwen 
bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en 
herstructurering. Doel is om waterover-
last, hittestress, droogte en bodemda-
ling tegen te gaan. 
Alle gemeenten in Nederland moeten 
in 2050 ‘klimaatrobuust’ zijn. Om daar 
stap voor stap naar toe te werken is het 
nodig dat alle nieuwbouw en grootscha-
lige renovatie voldoet aan de randvoor-
waarden voor klimaatadaptief bouwen. 
Met de Delftse ambities en regels is het 
voor (project)ontwikkelaars en bouwers 
duidelijk welke klimaatadaptieve eisen 
voortaan toegepast moeten worden. 

Nieuwe normaal 
Wethouder Frank van Vliet (Klimaat): 
“Onze steden zijn kwetsbaar voor de 
gevolgen van klimaatverandering. 
Flinke hoosbuien zorgen voor schade 
en wateroverlast, soms korte tijd later 
gevolgd door de negatieve effecten 
van langdurige droogte en hitte. 
Tegelijkertijd staan we voor grote 
bouwopgaven, variërend van renovatie 
tot nieuwbouw en herinrichting. 
Heldere regels zijn nodig om de 
bestaande en nieuw gebouwde omgeving 
van Delft klimaatadaptief te maken. 
Hier rekening mee houden moet het 
nieuwe normaal worden.”

Groen, tenzij 
Met klimaatadaptief bouwen wil de 
gemeente wateroverlast, hittestress, 
droogte en bodemdaling tegengaan. 
Hierbij is het principe ‘groen, tenzij’ 
leidend. Frank van Vliet: “Groen 
heeft een belangrijke functie bij het 
reguleren van de warmte in de stad. 
We willen voldoende koele(re) plekken 
in de stad creëren, ook in de directe 
nabijheid van woningen. Daarbij zorgt 

groen natuurlijk ook voor een mooie en 
prettige leefomgeving.”

Stad als spons
Om groen ook in droge zomerperiodes 
goed en mooi te houden is voldoen-
de watervoorraad nodig. Hierbij is het 
tweede principe de ‘stad als spons’ lei-
dend. Hemelwater wordt zoveel mogelijk 
opgevangen op de plaats waar het valt, 
en daar vastgehouden om het aanwezige 
groen niet te laten verdorren. Ook bo-
demdaling als gevolg van droogte wordt 
hiermee voorkomen, net als de aantas-
ting van bestaande gebouwen en kunst-
werken met een kwetsbare fundering. 

Biodiversiteit 
Klimaatadaptatie heeft een sterke 
relatie met biodiversiteit. Frank van 
Vliet: “We willen een leefomgeving die 
in balans is, en waarbij ons handelen 
bijdraagt aan het versterken van de 
biodiversiteit in de stad, zodat er meer 
bijen en andere insecten komen die hun 
belangrijke werk kunnen doen voor 
mens, plant en dier. Ook hiervoor is 
het principe ‘groen, tenzij’ van groot 
belang.”

Maatwerk 
De regels zijn een eerste set als 
uitwerking van de gemeentelijke 
Klimaatadaptatie Strategie (2019) 
en het provinciale convenant dat de 
gemeente heeft ondertekend. Frank 
van Vliet: “Rond klimaatadaptatie is 
nog niet alles bekend. Afstemming op 
de lokale situatie en maatwerk zal soms 
nodig zijn. Maar het is in dit stadium 
belangrijker de eerste stappen te zetten. 
Op basis van de ervaringen en nieuwe 
inzichten evalueren we de regels elke 
twee jaar, en stellen we deze waar nodig 
bij.”
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Word ook sponsor en vind uw
(bedrijfs)naam volgende keer ook hiertussen!

Contact Caroline Vredebregt
030 - 6097317,

E-mail: psp@am.nl

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft

www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl

015 - 256 0589

Huisartsenpraktijk
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 !
Wij maken gebruik van de sportzaal (no:1) van het Grotius 
College. Deze is aan de Juniusstraat achterzijde langs de 
Provincialeweg, ingang via de stalen trap.
Kijk voor nadere informatie op www.ttvdvc.nl of bel naar 06 53 69 34 92.

Tafeltennisvereniging DVC - dit jaar al meer dan 70 jaar sport en speelplezier

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

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

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

STUDIELAB015 

www.studielab015.nl
+31 (6) 2014 3162

info@studielab015.nl
Willem de Zwijgerstraat 1-3, Delft

sinds  1885

vers & dichtbij

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

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

Voor alle reparatie
en APK keuring

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

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

Hoera kapsalon Gezellig Geknipt 
bestaat op 31 december 7 jaar!

Dat vieren zij met een positieve blik op de toekomst!

Deze gezellige kapsalon wordt tijdens dit schrijven namelijk intern verbouwd 
om zo in 2023 nieuwe, gespecialiseerde behandelingen toe te kunnen voegen 
aan het aanbod. Afgelopen jaren groeide de salon jaarlijks met nieuwe 
medewerkers. Inmiddels staat er een vast team met professionals klaar om 
de klant tijdens een gezellige behandeling een vakkundig geknipt kapsel 
te geven. Daarnaast zijn de kapsters allemaal opgeleid om deskundig te 
adviseren en te begeleiden bij haar en hoofdhuidproblemen. 
Met een speciale camera kunnen de kapsters de hoofdhuid tot 200x 
vergroten. Hiermee kan de kapster een gedetailleerd beeld krijgen van uw 
haar- en hoofdhuid conditie en persoonlijk advies geven over een eventueel 
te volgen behandeling en producten voor thuisgebruik. 

Denk aan een droge, vette, of schilferige hoofdhuid. Maar ook aan (ernstige) 
roos of psoriasis, dunner wordend haar of haaruitval door hormonale 
stoornissen zoals o.a. menopauze en zwangerschap. Fijn en kwetsbaar 
haar waar meer kracht of volume wenselijk is. Ook wanneer iemand 
chemotherapie moet ondergaan kunnen de kapsters  advies geven over 
het verzorgen van de hoofdhuid om zo de kwaliteit van het haar zo hoog 
mogelijk te houden.

Kortom, ga eens langs bij de meiden van kapsalon Gezellig Geknipt! 
Een afspraak boek 
je online op www.
gezelliggeknipt.nl of 
telefonisch 0152560589

Ze zijn te vinden op de 
Professor Krausstraat 84, 
ter hoogte van de brug op 
de Koningin Emmalaan.

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

Fysiotherapie Delft-Oost
Nassaulaan 177, 2628 GG Delft

Tel: 015-2620952 

info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

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

PRONK'S
                  by NaatVIS    

1975

Nassaulaan 18a
2628 GH  DELFT.
Bestellingen:
06 - 19 20 28 77.
Ook via Uber en Thuisbezorgd kunt u 
bestellen. 
Open:  Di 11.30 - 18.00 uur.
 Wo-vr 11.00 - 18.00 uur
 Za-ma gesloten
Kom langs bij deze gezellige visboer

Fred. Hendrikstraat 1, 2628 SX DELFT
015-3011055

WWW.Cafetariadejongens.nl
Alles vers van het mes

Verse broodjes tot snacks
Voor bedrijven en particulieren

Alles kan bezorgd worden.

Tandartspraktijk Wippolder
Gezondheidscentrum Wippolder

Nassaulaan 23, 2628 GA Delft
info@tandartsenpraktijkwippolder.nl

015 – 380 76 50 ook voor: Permanente make up
Spiekmanstraat 54  - Delft Huidtherapeute
www.yvettevanzon.com Cosmetisch arts


