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Redactioneel

Je kan geen krant openslaan, 
TV aanzetten of naar de radio 
luisteren en de kans is groot dat er 
gesproken of gediscussieerd wordt 
over de onderwerpen die ons allen 
bezighouden.

De onderwerpen die onze aandacht 
vragen zijn bijvoorbeeld:
q Hoe gaan we ervoor zorgen dat 

de dieren, insecten , bloemen en 
planten niet verder uitsterven en/
of weer terugkomen? De getallen 
die recent in het nieuws kwamen 
dwingen ons toch wel naar enige 
zorg.

q Milieu vervuiling is al lang een hot 
item. Hoe krijgen we de oceanen 
weer schoon. Gelukkig wordt 
hier al druk over nagedacht en 
zelfs wordt het al aangepakt. De 
luchtvervuiling is al jaren een 
kwelling. Er wordt veel gesproken 
maar daadkracht is hier meer dan 
wenselijk.

q De dreiging voor overbevolking 
en daarbij het vraagstuk van het 
voedsel. Zijn wij als mensheid in 
staat om iedereen op de wereld aan 
eten te helpen?

q De ontdekking van het heelal. 
De grootte is onbegrijpelijk, 
honderden miljoenen lichtjaren 
groot. Kunt u dit omvatten 
hoe groot dat is? Toch zijn de 
wetenschappers in staat om steeds 
een puzzelstukje te vinden. Mondt 
dit uit in een reis naar Mars of 
gaan we daar zelfs wonen?

q De energie voorziening krijgt en 
heeft prioriteit. Veel kennis is 
voorhanden. Nu nog de uitvoering.

q Onze gezondheid. Zijn wij in 
staat om ons bedreigende ziekten 
te beheersen of uit te bannen? 
Het vraagt veel offers op elk 
gebied. Uiteindelijk zien we dat 
de wetenschap steeds maar weer 
stappen maakt. Maar komt er ooit 
een eind aan? Of is het een vicieuze 
cirkel doordat er steeds 

 weer andere cq. nieuwe ziekten 
ontstaan. Is hiervoor beheersing 
van de natuur noodzakelijk om 
dit te voorkomen of moeten we de 
natuur de natuur laten zijn?

U ziet, beste lezers, dat er veel 
vraagstukken zijn. 
Groot en klein. 
Op wereldschaal en op lokaal gebied. 

Of wij het antwoord hebben op al 
deze vragen moeten wij ontkennend 
beantwoorden. 

Maar het ons bewust zijn en daar naar 
handelen is zeker een goed begin.

Vanaf 14 februari 2019 zijn de 
werkzaamheden in volle gang om 
plaats te maken voor de nieuwe te 
plaatsen brug. Een aantal foto’s inzake 
de vorderingen van de brugvervanging. 

De onderstaande foto’s dateren van 
eind mei 2019. In verband met de 
werkzaamheden zijn er aanpassingen 
gemaakt. Bijvoorbeeld is de fietsroute 
aangepast om de fietsers zonder om te 
moeten rijden toch op de Kanaalweg 
uit te laten komen. Daarvoor heeft 
men het fietspad verlegd; het gaat 
nu over de Rooms-katholieke 
begraafplaats, deels over waar vroeger 
het kapelletje heeft gestaan.

Foto’s A en B: Erik Jansen
www.erikjansenfotografie.nl, tel: 06 12798108
info@erikjansenfotografie.nl Tekst en overige foto’s: Johan van den Berg
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Nieuwsbrief Belangenvereniging TU Noord 

Het gaat weer goed met de economie, ook in Delft. Wie om zich heen kijkt 
en luistert, ziet en hoort op allerlei plekken bouwgeluiden. Hijskranen, 
draglines, heimachines, sloop- en breekwerktuigen. De meeste staan in 
en langs de spoorzone, maar ook elders, in de Wippolder wordt op allerlei 
plekken gewerkt. Er komen nieuwe wooncomplexen, wegen en bruggen. 

Na jaren van economische en financiële crisis, ook en vooral in Delft nog 
verergerd door de Spoorzone, stroomt het geld weer. De huizenprijzen 
vliegen omhoog, steeds meer woningen worden opgekocht en verkamerd. 
Na een verbod op verkamering worden dezelfde woningen alsnog gekocht 
en gesplitst in appartementen. Met hetzelfde resultaat. Het geld stroomt 
waar het niet gaan kan. 

Delft groeit en moet verder groeien als het aan ons stadsbestuur ligt. De 
TU Delft is in tien jaar tijd gegroeid van 15.000 naar 25.000 studenten en 
het merendeel van die studenten woont in de stad. Ruwweg de helft van 
het aantal nieuwe huishoudens in Delft bestaat uit studenten. Vooral in 
sommige straten in de Wippolder is het overheersende beeld –en geluid– 
dat van studenten. Veelal gaat dat goed, maar lang niet altijd, bijvoorbeeld 
door geluidoverlast.

De gemeente Delft wil de komende jaren 15.000 woningen toevoegen aan 
de stad. Op dit moment telt Delft zo’n 50.000 woningen met ruim 100.000 
inwoners en daar komen dus nog zo’n 30.000 inwoners bij. Een groei van 
30% dus waarvan een groot deel in en rond de Wippolder moet komen: 
langs de Schie ruim 8.000 woningen de Schoemakerplantage, het gebied 
van Gele scheikunde. 
Meer mensen, meer auto’s, meer fietsers, meer drukte in de buurt. Wáár 
alle woningen moeten en kúnnen komen is nog grotendeels onduidelijk, 
dát ze er moeten komen lijkt al besloten.

Delft raakt vol en dat betekent dat wordt gezocht naar creatieve 
oplossingen zoals veel hoogbouw langs de Schie of een nieuwe woonbuurt 
direct langs de A13. Bedrijfsterreinen volbouwen. En vooral veel 
appartementen, heel veel appartementen.

Appartementen voor studenten en starters en eigenlijk iedereen die 
een gewoon ‘huis-tuin-en-keuken-huis’ niet kan betalen. Prima voor 
studenten die een paar jaar in Delft verblijven en die zich, al dan niet 
met huursubsidie, hier een kamer kunnen veroorloven. Maar de behoefte 
aan appartementen, aan hoogbouw neemt juist af. Ook wonen langs de 
snelweg is niet ideaal, maar kan op zich wel als er een goed geluidscherm 
bijkomt.

Buurtgeluiden
Na jaren van minder activiteit groeit nu ook het aantal actieve 

buurtbewoners. Bewoners die in actie komen 
tegen de hoogbouw voor hun deur, zoals bij 
het Koningsveld. Bewoners die het groen 
voor hun deur willen behouden zoals bij en 
naast de Schoemakerplantage. Bewoners die 
maatregelen willen tegen het verkeerslawaai. 
Bij de A13, waar van een geluidscherm is 
afgezien vanwege de kosten. Of aan de 
Julianalaan, waar voor miljoenen Euro’s 
geluidmaatregelen getroffen moeten worden 
aan woningen zodat ze voldoen aan de eisen 
voor gezond wonen.

“In de ontwikkeling van nieuw beleid en in plannen voor gemeentelijke projecten 
zoeken we zelf belanghebbenden op en zorgen we ervoor dat zij hun stem kunnen 
laten horen”, schrijft het stadsbestuur. 
Helaas is de praktijk bij sommige projecten anders of wordt er hooguit 
‘goed geluisterd’ maar 
weinig mee gedaan. 

Vanuit onze 
bewonersorganisatie 
vragen we daarom 
regelmatig aandacht 
bij de media, de 
politiek en als het 
nodig is de rechter. 
Lang niet altijd, maar 
soms wordt er dan wel 
echt geluisterd– en 
meer gedaan. 

Die geluiden uit de 
buurt blijven nodig en 
mogen best wat harder 
klinken.

Lid worden van de 
Belangenvereniging 
TU Noord? 
Stuur een mail naar 
tunoord@gmail.com 

Verkamering in Delft; de zwarte stippen geven aan waar 
grotendeels sprake is van kamerbewoning, naast de binnenstad 

zijn dat Westerkwartier, Olofsbuurt en Wippolder

Gemeente Delft, provincie en 
roeivereniging Laga gaan samenwerken 
aan de verplaatsing van Laga naar 
een perceel aan de Nieuwe Haven. Zij 
hebben hiervoor een overeenkomst 
ondertekend. Deze ondertekening 
is onderdeel van een reeks andere 
overeenkomsten, eerder deze maand, 
die mogelijk maken dat ook de 
ontwikkeling van het Schiekwartier 
en de Haringlocatie in een 
stroomversnelling komt.

De gemeente heeft van twee 
particuliere beleggers het perceel 
aan de Nieuwe Haven gekocht om 
de verplaatsing van Laga mogelijk te 
maken. Direct ten noorden van dit 
perceel, wil ontwikkelaar AM in het 
Schiekwartier een plan ontwikkelen 
voor circa 200 woningen en 
aanvullende voorzieningen, tussen de 
Schie en de Rotterdamseweg. 
Door de aankoop van de gemeente, 
ontstaat er voor AM meer 

Het college van Delft stelt de 
gemeenteraad voor om in te stemmen 
met de aankoop van een gedeelte van 
het complex ‘Gele Scheikunde’ in de 
TU-wijk. 

Met de groei van Delft door 
woningbouwontwikkelingen en het 
toenemende aantal internationale 
werknemers, neemt ook de behoefte 
aan internationale (vervolg) 
onderwijsvoorzieningen toe. 

In januari 2019 heeft de minister van 
OCW een positief besluit genomen over 
de aanvraag van het schoolbestuur van 
het Stanislascollege voor een bekostigde 
internationale school (de International 
School Delft Secondary School). Het 
Stanislascollege start per 1 augustus 
met deze nieuwe school in een tijdelijk 
gebouw aan de Colijnlaan. De gemeente 
moet op basis van haar wettelijke 
zorgplicht binnen drie jaar zorgen voor 
een passend en definitief gebouw.

B&W ziet de aankoop van een gedeelte 
van het complex Gele Scheikunde als 
een grote kans voor Delft om hier één 
van deze voorzieningen te realiseren. 
TU Delft en gemeente zijn in goed 
overleg tot overeenstemming gekomen. 
Het terrein van Gele Scheikunde 
ligt tussen de Prins Bernhardlaan, 
de Julianalaan en de Michiel de 
Ruyterweg. 
Het college van Delft vindt dat 
hier in het bijzonder een kans ligt 
om huisvesting te realiseren voor 
Internationaal Georiënteerd Voortgezet 
Onderwijs. De grond heeft al een 
onderwijsbestemming en is gunstig 
gelegen in de nabijheid van de TU 
Delft en andere instellingen waar 
veel internationals werken. Ook de 
internationale basisschool bevindt 
zich op steenworp afstand, aan de 
Jaffalaan. Leerlingen kunnen daardoor 
gemakkelijk doorstromen en er kunnen 
afspraken worden gemaakt over 
doorlopende leerlijnen.

TU Delft en gemeente eens over 
verkoop gedeelte Gele Scheikunde 

zekerheid over de bestemming 
van de aangrenzende percelen en 
kunnen ontwikkelingen goed op 
elkaar worden afgestemd in de 
bestemmingsplanwijziging.

Schiekwartier
Gemeente en AM hebben afgesproken 
gezamenlijk te gaan onderzoeken of er 
aan de zijde van de Rotterdamseweg 
daarnaast extra woningen zouden 
kunnen worden toegevoegd. AM heeft 
met deze beleggers afspraken gemaakt 
over de aankoop van een bouwblok 
met studentenwoningen in het 
Schiekwartier. 
Het Schiekwartier is onderdeel van 
Schieoevers-Noord waar de komende 
jaren een transformatie plaatsvindt 
naar een stedelijk gebied met een 
gemengd werk-woonklimaat.
De bestemmingsplanwijzing van 
het Schiekwartier (incl. Laga) zal 
aansluitend aan de MER-procedure van 
de Schieoevers worden gestart.

Kansen voor ontwikkeling 
Schiekwartier en Haringlocatie
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Bankstand op 01-03-2019 € 3.878,90 +/+
Betaling krant maart € 1.482,40 -/-
Bezorging krant maart € 50,00 -/-
Kosten ING bank 1e kwartaal € 36,67 -/-
Stortingen lezers en sponsoren € 2.236,00 +/+
  --------------------
Bankstand op 01-06-2019 € 4.545,83 +/+
Toezeggingen door sponsoren € 180.00 +/+
  --------------------
Verwacht positief saldo op 30-06-2019 € 4.725,83 +/+
Begroot voor 2019 € 6.700,00 -/-
  --------------------
Nog te kort voor 2019 € 1.974,17 -/-
  =============

Update begroting 2019

De Wijkkrant Wippolder zoekt

BEZORGER(S)
voor

de Prof. Evertslaan 
incl. Burgershof

en de studentenflat

Wij zijn op zoek naar één of meerdere vrijwilliger(s) die 
elk kwartaal de wijkkranten wil(len) bezorgen.

Het gaat om totaal ca 230 kranten.
De kranten worden bij u thuis afgeleverd zodat u vanaf uw huis kunt bezorgen.

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

Alvast dank, namens de redactie

Uit het bovenstaande blijkt dat ondanks de reeds ontvangen 
bijdragen van sponsoren en lezers -waarvoor onze dank-

er voor 2019 nog een tekort is van € 1.974,17.

Dit betekent dat de kranten van september en december a.s. 
(nog) niet gerealiseerd kunnen worden.

Bent u bereid om de wijkkrant financieel te ondersteunen, 
dan zijn wij u daar zeer dankbaar voor.

Komen wij onverhoopt niet aan het streefbedrag, dan krijgt eenieder 
die na 1 juni 2019 een bijdrage heeft betaald deze terugbetaald. 

Maar wij hebben vertrouwen in onze lezers en gaan er vanuit dat dit niet nodig zal zijn.

Doet u ook mee? Stort dan uw bijdrage op banknummer:

NL67 INGB 0006 506 738
t.n.v. Wijkkrant Wippolder

Onze dank alvast voor uw bijdrage! De redactie

Samen gezellig eten staat al jaren in de 
agenda van de vaste bezoekers van het 
Smikkelrestaurant. In Wijkcentrum 
Wippolder in de Prof. Krausstraat is 
een aantal jaren geleden een groep 
vrijwilligers gestart met koken voor 
kwetsbare en alleenstaande senioren. 
De vrijwilligers hebben nooit gedacht 
dat dit zo’n succes zou worden. 

Na een aantal jaren koken heeft Bertus 
de KOK besloten om het rustig aan te 
doen. Maar in Wijkcentrum Wippolder 
wordt er nu weer als vanouds gekookt. 
Een geheel nieuwe groep vrijwilligers 
heeft de koksmuts opgezet en zie daar, 

Herhaald verzoek !

Smikkelrestaurant Wippolder

Lunchcafé in de Wippolder
Sinds 2014 organiseert de protestantse Wijkgemeente Immanuël 
eens per 2 maanden een lunchcafé in het gebouw waar iedereen 
welkom is. Deelname is gratis. 
Het lunchcafé wordt om 12.00 uur geopend en begint met soep en 

stokbrood. Daarna een warm hapje/hartige taart/salade en belegde broodjes en 
tenslotte het toetjesbuffet.
De laatste jaren zorgen we er altijd voor dat er tijdens of tussen de gangen van het 
lunchcafé door een thema/activiteit is. 
U kunt gewoon binnenlopen voor een praatje en genieten van het lunchbuffet. 
Kent u mensen die dit ook leuk zouden vinden? Vooral uitnodigen en meenemen. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Iedereen is van harte welkom!

De andere data voor het lunchcafé zijn: 18 augustus, 
13 oktober en 8 december (in kerstsfeer) 2019.

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

Soortgelijke activiteiten in de buurt
Er zijn ook nog andere activiteiten voor ouderen in de Wippolder:
- In de Wipmolen: Ouderensoos door Wijkgemeente Immanuël
 iedere dinsdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur. Iedereen is welkom. 
 Informatie: Nel Smoor 015-2563143
- In “Het Keetje” naast de Schakel Ouderensoos met bingo door Humanitas
 iedere maandagmiddag van 13.30 – 16.30 uur en iedere woensdagavond
 van 19.30 -22 uur en op vrijdag 19.30- 22 uur een kaartavond. 
 Informatie: Wil Koster 06-19290039.

Gedeputeerde Rik Janssen, wethouder Bas Vollebregt (Gemeente Delft) en 
roeivereniging Laga hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend 
over de verplaatsing van Laga. Aan de Nieuwe Haven in Delft kan de nieuwe 
verenigingsaccommodatie van Laga gebouwd worden.
Roeivereniging Laga onderzoekt al sinds 2011 op welke wijze zij haar accommodatie 
aan de Nieuwelaan te Delft kan uitbreiden om een noodzakelijke verbetering van de 
faciliteiten te realiseren. De door Laga gewenste uitbreiding kan echter niet op de 
huidige locatie van het verenigingsgebouw aan de Nieuwelaan te Delft gerealiseerd 
worden. 

Met de verplaatsing van Laga naar de Nieuwe Haven wordt de veiligheid van de 
Schie verbeterd. Laga kan op de nieuwe, ruimere locatie een groter botenhuis 
realiseren waardoor de roeiers optimaal kunnen trainen.

Laga gaat het ontwerp van haar nieuwe accommodatie afronden, ook is een 
bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Naar verwachting start Laga begin 2021 
met de bouw van de nieuwe locatie en kan een jaar later verhuisd worden. Laga 
onderzoekt nog welke bestemming het huidige verenigingsgebouw van Laga kan 
krijgen, zij doet dit samen met de gemeente Delft en omwonenden.

Haringlocatie
AM ziet ook mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van een woningbouwplan 
op de zogeheten Haringlocatie, op de 
hoek van de Abtswoudseweg en de 
Engelsestraat. Op deze locatie was 
jarenlang de technische groothandel 
Haring gevestigd. De locatie is in 2011 
verkocht aan de gemeente. Voor de 
Haringlocatie heeft de gemeente met 

we koken alweer een jaar. 

Tegenwoordig is er de mogelijkheid 
tot vervoer met de BUDD BUS 
(Boodschappen & Uitjes Dienst ) onder 
leiding van AAD en z’n bijrijder(ster). 
Elke twee weken is het een feestje om 
met elkaar deze activiteit uit te voeren. 

De volgende woensdagen kunt u nog bij 
ons terecht om te komen smikkelen:
26 juni, 10 juli, 24 juli, 14 augustus, 
28 augustus, 11 september, 
25 september, 9 oktober, 23 oktober, 
13 november, 27 november, 11 december 
en 18 december 2019.

Kansen voor ontwikkeling 
Schiekwartier en Haringlocatie

AM een reserveringsovereenkomst 
ondertekend. Dankzij een grondruil 
tussen de gemeente en de twee 
particuliere beleggers kan de 
Haringlocatie beter worden ontwikkeld 
met ca. 60 woningen als onderdeel van 
de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft.
Met deze ontwikkelingen werken de 
Gemeente en AM samen aan de groei 
van Delft.

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst 
verplaatsing Laga

vervolg
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Fysiotherapie
Delft-Oost

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

Jaarlijks krijgen zo’n 25.000 Nederlanders een nieuwe heup. Enne... kan je dan 
nog wel sporten?

Steeds meer mensen kennen 
tegenwoordig wel iemand 
die een nieuwe heup heeft, 
een oorzaak is natuurlijk 
dat we steeds ouder worden 
en de resultaten na zo’n 
heupoperatie steeds beter 
worden.

Wanneer een nieuwe heup?
Het kraakbeen in het heupgewricht kan erg achteruitgaan, we noemen dit een 
versleten heup of heupartrose. De gewrichtsvlakken kunnen niet meer soepel 
langs elkaar glijden. Bewegen wordt dan steeds moeilijker en pijnlijker. 
Bij slijtage van het kraakbeen volstaan in eerste instantie medicijnen 
(ontstekingremmers) en fysiotherapie.
Als de pijn echter zo erg wordt dat je niet meer kunt doen wat je wil en pijn elke 
beweging in de heup onmogelijk maakt, kan een nieuwe heup de oplossing zijn. 
De kop en kom van de heup kunnen dan vervangen worden door een prothese.

Wanneer kan een heupprothese nog meer noodzakelijk zijn?
Bij een dijbeenhalsbreuk kan de orthopedisch chirurg een heupprothese 
aanraden als de breuk lastig herstelt of als de botkwaliteit slecht is. 
Omdat een prothese een beperkte levensduur heeft (gemiddeld 10 - 15 jaar), 
wordt de operatie bij mensen jonger dan 60 jaar zo lang mogelijk uitgesteld. 
Wanneer een patiënt relatief jong (voor het 50ste jaar) een kunstheup krijgt, 
is de kans groot dat die op latere leeftijd één of twee keer vervangen moet 
worden.

Hoe ziet het revalidatieproces eruit?
Zo mogelijk is het raadzaam al vóór de operatie naar de fysiotherapeut te gaan. 
Hoe beter de spieren in conditie zijn en de algehele fitheid, hoe sneller het 
herstel. Ook kan de fysiotherapeut alvast leren hoe het lopen en traplopen met 
krukken gaat. Na de ingreep begint de revalidatie al op de dag van de operatie 
of de dag erna. De heupprothese mag al snel steeds een beetje meer belast 
worden. 

Is na de operatie fysiotherapie nodig?
Het is raadzaam om na ontslag uit het ziekenhuis door te gaan met oefenen, 
thuis en bij een fysiotherapeut. Begeleiding van een fysiotherapeut is nodig om 
weer goed te leren lopen zonder krukken, de spieren weer optimaal op sterkte 
te krijgen en de soepelheid in de heup terug te krijgen. Het is handig om, zodra 
de operatiedatum bekend is, direct contact op te nemen met de fysiotherapeut 
om alvast een afspraak te plannen voor na de ziekenhuisopname.

Wanneer kan ik weer autorijden?
Om gas te kunnen geven, te schakelen en te remmen heb je een goede controle 
over je been nodig. Meestal mag je zes weken na de operatie weer autorijden. 

Hoe lang duurt het herstel? 
Had u last van gewrichtsartrose, dan zal de pijn in uw heup direct na de 
operatie al sterk verminderen. Soms is uw heup de eerste maanden nog 
enigszins gevoelig door de ingreep. Deze veranderingen in gevoel hebben 
invloed op uw manier van lopen. Uw spieren hebben tijd nodig zich aan de 
nieuwe situatie aan te passen. 

Had u een dijbeenhalsbreuk, dan kunt u erop rekenen dat u uw heup na de 
revalidatie- en herstelperiode weer kunt gebruiken als voor de breuk. In totaal 
duurt deze periode ongeveer een jaar.
Na een jaar is meer dan 90 procent van de patiënten tevreden over het 
resultaat.

En hoe zit het met sporten?
Sporten als voetballen en hardlopen kunnen de levensduur van de prothese 
verkorten. Die sporten kun je dus beter niet beoefenen met een heupprothese. 
Onder andere fietsen, zwemmen, golf, fitness en wandelen zijn doorgaans niet 
schadelijk voor de prothese. Schaatsen, skiën en tennis zijn voor mensen die 
daar ervaren in zijn ook toegestaan. Overleg altijd met de arts. 

Het staat u altijd helemaal vrij een afspraak te maken met een fysiotherapeut 
naar uw keuze.

Wij begeleiden u graag.

Nieuwe heupSwingende muzieklessen 
met peuters bij

Zo Kinderopvang

Je kunt er niet vroeg genoeg mee 
beginnen: heerlijk muziek maken 
met je vriendjes en vriendinnetjes 
op de opvang. 
Met de muziekweek half april 
als aftrap, is onze nieuwe 
muziekdocent Caspar begonnen 
om de peuters op elke vestiging 
in de regio Haaglanden muziekles 
te geven. Zo ook bij Zo aan de 
Julianalaan in Delft. Wat een lol 
beleven de kinderen, ze 
genieten volop!

Spelenderwijs 
ontwikkelen met muziek 

Muziek maken is leuk en weet 
je ook dat musiceren een zeer 
positieve invloed heeft op 
onze gemoedstoestand? Dat is 
wetenschappelijk bewezen en je 
wordt er ook nog slimmer van. Door 
muziek en het zingen van liedjes 
ontwikkelen jonge kinderen zich 
spelenderwijs. 

Vroeg starten met muziek zorgt 
voor een actiever brein. Er worden 
meer verbindingen gemaakt die 
positief uitwerken op de taal- en 
spraakontwikkeling en de sociale 
vaardigheden. 

Zoveel meer aanbod bij Zo aan de 
Julianalaan
Vanaf dinsdag 28 mei starten we .

ook wekelijks met een reeks van vier 
lessen peutergym. Beweging  is goed 
voor de ontwikkeling en voor het 
bevorderen van concentratie.

Vanaf deze maand bieden wij de 
kinderen vijf dagen per week een 
lekkere, gezonde warme maaltijd. 
Zo heeft uw kind al heerlijk gegeten 
als u hem/haar op komt halen.

Onze tuin heeft een complete 
metamorfose ondergaan. We 
hebben een zandbak en een 
heuse speelheuvel gekregen. Veel 
uitdaging voor onze ondernemende 
kinderen.

Wij bieden de oudere peuters een 
peuterplus programma aan waarbij 
ze onder andere hun fijne motoriek 
oefenen met allerlei leuke spelletjes. 
Onze peuters zijn hiermee alvast 
goed voorbereid op de komende 
basisschool periode.

Wil je meer weten over de opvang 
bij Zo aan de Julianalaan of een 
keer meedoen met peutergym, 
kom gezellig bij ons kijken. Maak 
een vrijblijvende afspraak met 
Angelique Sminck-Geboers 
06-15588318. 

Wij staan ook weer op Westerpop 
dit jaar. Zien we je daar?

Spreekwoord

Bron: Ed van Eeden

Een tafel is een vast en centraal meubelstuk 
in ieder huishouden, dat normaliter het huis 
niet snel zal verlaten. 

Wanneer nu ‘de tafel voor de deur 
wordt gebracht’, betekent dat dan ook 
niet veel goeds. 

De reden waarom het onmisbare meubel 
buitenshuis wordt geplaatst, is dan 
namelijk dat de inboedel openbaar 
wordt verkocht, omdat de eigenaar zijn 
schulden niet meer kan voldoen.

De tafel voor de deur brengen
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Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
In Nederland kennen we drie bevolkingsonderzoeken naar kanker: 
baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker.
Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker is opgezet om vrouwen met 
een verhoogd risico op baarmoederhalskanker in een vroeg stadium te herkennen. 
Zo kan door vroege opsporing baarmoederhalskanker voorkomen worden. Sinds 
2017 is het bevolkingsonderzoek anders opgezet. Daar gaat dit stukje over.

Per 100.000 vrouwen krijgen 
jaarlijks ongeveer 7 vrouwen 
baarmoederhalskanker. En elk 
jaar overlijden in Nederland 
200 tot 250 vrouwen aan 
baarmoederhalskanker. 
Anders dan bij veel andere 
kankersoorten komt 
baarmoederhalskanker vooral 
bij jonge vrouwen voor tussen 
de 35 en 45 jaar.

Wat is baarmoederhalskanker?
Baarmoederhalskanker is een kwaadaardig gezwel van de baarmoederhals. 
Het ontstaat op het grensvlak van twee soorten epitheel(bekleding) van de 
baarmoederhals. Cilindrisch epitheel vanuit de baarmoeder en plaveiselcelepitheel 
vanuit de baarmoedermond. Vanuit beide soorten kan kanker ontstaan. Het 
adenocarcinoom is kanker van de cilindercellen. Dit type kanker komt bij 20 
procent van de vrouwen met baarmoederhalskanker voor. Het is een kwaadaardiger 
vorm van baarmoederhalskanker met een minder goede prognose. Het 
plaveiselcelcarcinoom is kanker van de plaveiselcellen. Dit type kanker komt bij 80 
procent van de vrouwen met baarmoederhalskanker voor. 

Baarmoederhalskanker ontstaat door een besmetting met het Humaan 
Papillomavirus(HPV). Besmetting door seksueel contact komt heel veel voor maar 
het leidt maar in een klein aantal gevallen tot kanker. In verreweg de meeste gevallen 
wordt het virus door het lichaam binnen twee jaar opgeruimd. Als het virus blijft en 
de afwijkende cellen die daarbij kunnen ontstaan worden ook niet opgeruimd dan 
kan het na ongeveer 10 tot 15 jaar tot baarmoederhalskanker leiden. Minder dan 1% 
van de vrouwen met een HPV-infectie krijgt baarmoederhalskanker.

Het bevolkingsonderzoek
In Nederland krijgen alle vrouwen tussen 30 en 60 jaar een uitnodiging voor het 
bevolkingsonderzoek.

Vanaf 2017 gaat dit anders dan voorheen: Het uitstrijkje wordt nu eerst getest op 
HPV. Als er HPV aanwezig is dan wordt hetzelfde uitstrijkje getest op afwijkende 
cellen. Hierdoor worden minder afwijkingen gemist.

Er is een ander uitnodigingsschema gekomen. Vrouwen tussen 40 en 50 die geen 
HPV hebben krijgen pas 10 jaar later weer een uitnodiging. 

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

(bron RIVM)

Vrouwen zonder HPV hoeven maar 5 keer een uitstrijkje te laten maken in plaats van 
7 keer. Vrouwen die op hun 60e HPV-positief getest zijn ontvangen op hun 65e nog 
een uitnodiging.
Vrouwen die niet reageren op een uitnodiging krijgen 4 maanden later een 
herinnering. Hierin staat dat ze een zelfafnameset kunnen aanvragen. Dat is prettig 
voor vrouwen die zo tegen het onderzoek opzien dat ze daarom niet meedoen. De 
zelfafnametest kan alleen op HPV testen. Als er HPV gevonden wordt dan moet er 
alsnog een uitstrijkje bij de huisarts gemaakt worden. Dit is het geval bij 8 op de 100 
vrouwen die een zelfafnametest doen.

Hieronder kunt u zien wanneer u een uitnodiging kunt verwachten voor het 
bevolkinsgonderzoek baarmoederhalskanker:

* deze vrouwen krijgen alleen een uitnodiging als zij in de voorgaande
ronde HPV positief waren of niet hebben deelgenomen.

U krijgt alleen een uitnodiging als u bij de gemeente staat ingeschreven. De gemeente 
geeft uw gegevens door aan de screeningsorganisatie. 

Als de HPV test positief is en er zijn afwijkende cellen in het uitstrijkje gevonden dan 
verwijst de huisarts door naar de gynaecoloog. Van de 100 vrouwen krijgen er 2 deze 
uitslag. Het gaat hier om uitslagen van PAP2 of hoger (tot PAP5). De gynaecoloog 
bekijkt of de afwijking nog vanzelf kan herstellen of dat behandeling nodig is. Meer 
informatie over het onderzoek bij de gynaecoloog staat op thuisarts.nl

Een nadeel van het nieuwe bevolkingsonderzoek is dat er meer vrouwen onnodig 
worden doorverwezen naar de gynaecoloog. De kosten van het bezoek aan de 
gynaecoloog vallen onder de zorgverzekering. Het eigen risico wordt wel eerst 
aangesproken.

Ingeënt tegen HPV 
Vrouwen die ingeënt zijn tegen HPV hebben 70% minder kans om 
baarmoederhalskanker te krijgen dan vrouwen die niet ingeënt zijn. Het vaccin 
beschermt niet tegen alle typen HPV die kanker kunnen veroorzaken. Het advies 
is dan ook om wel op de uitnodiging van het bevolkingsonderzoek in te gaan om de 
uitstrijkjes te laten maken.

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM en op thuisarts.nl
Huisartsenpraktijk MM van Miert & GJ Damen
Nassaulaan 23, 2628 GA Delft
015 2568767

SeniorWeb Leercentrum Delft
SeniorWeb Leercentrum Delft is dè organisatie in Delft voor mensen die (nog beter) gebruik willen maken van de vele mogelijkheden van de digitale samenleving. Een 
enthousiaste groep deskundige Delftse vrijwilligers staat klaar om u te helpen bij het gebruik van computer, laptop, tablet, smartphone, iPad, iPhone.
De meeste activiteiten organiseren wij in ons eigen Leercentrum in Activiteitencentrum De Wipmolen, Professor Krausstraat 71-B, 2628 JR Delft. 
Andere vinden in bibliotheek OPEN (DOK) Centrum plaats. Voor leden van SeniorWeb is soms training of ondersteuning thuis mogelijk.

Kwaliteit
SeniorWeb Delft maakt onderdeel uit van een professionele landelijke vereniging met circa 3.100 vrijwilligers, 425 leercentra en meer dan 150.000 leden. 
SeniorWeb Delft werkt met vakbekwame en ervaren, vaak wat oudere vrijwilligers. Dat garandeert een gedegen kwaliteit èn de juiste lesmethoden. 

Inloopmogelijkheden
U kunt vragen stellen over het dagelijks gebruik van uw computer, laptop, tablet of smartphone. Neem zo mogelijk uw eigen apparatuur mee. Aanmelden is aanbevolen. Ook 
horen we graag vooraf uw vragen. Aanmelden kan via e-mail seniorweb.delft@gmail.com of tel. 06-519 193 03. 
De volgende inloopmogelijkheden zijn beschikbaar: 
* elke 3de woensdag van de maand, 10.30 - 12.30 uur in ons Leercentrum inloop voor vragen die wat meer tijd kosten. Om de kosten te dekken, vragen wij een bijdrage van 

€7,00.
* elke 2de dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur en elke 4de zaterdag van de maand van 13.00 – 15.00 uur
* Inloop onder de vlag van Digitale Huiskamer Delft in bibliotheek OPEN (DOK) Centrum voor eenvoudiger vragen.

Inloopspreekuur
Zonder afspraak kunt u terecht bij een van onze vrijwilligers op de Spreekuren Digitale Huiskamer in OPEN (Centrale Bibliotheek, Vesteplein 100, 2600 BB Delft. Wij 
kunnen u onder andere helpen met de volgende onderwerpen: Apple, Back-up maken, E-mail, Fotobewerking, Hobby, Internet, Internetbankieren, Office, Onderhoud, Pc & 
Randapparatuur, Social Media, Tablet & Smartphone, Veiligheid, Videobellen, Windows

Cursussen-Workshops
We geven cursussen over diverse onderwerpen zoals Windows 10, Fotoboek maken, Veilig Kopen en Betalen op Internet, iPad, iPhone en Smartphone,
en workshops over eHealth, Apps, Kosten aanschaf Smartphone/IPhone. Het volledige cursus-workshop programma vindt u op onze website.

Vragen? Gewoon even bellen of contact opnemen via de e-mail.
Annelies Y. Groeneveld, coördinator

Uitnodigingsjaar Geboortejaren
2017 1987 1982 1977 1972 1967 1962 1957
2018 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1958
2019 1989 1984 1979 1974 1969 1964 1959
2020 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960
2021 1991 1986 1981 1976 1971 1966 1961
2022 1992 1987 1982 1977* 1972 1967* 1962
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(Ver-)Bouwberichten
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Foto's en tekst: Johan van den Berg
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Pauwmolen
Foto A laat u zien dat de 
bouwgrond bouwklaar 
wordt gemaakt voor 
de te bouwen 285 
appartementen. 
Dit project gaat 
gerealiseerd worden door 
ontwikkelaar Camelot 
Real Estate.

Hoflaan
Op foto B en C ziet u dat het 
braakliggend stuk grond direct 
achter rijksweg 13 richting 
begraafplaats Iepenhof is 
aangepakt en opgeknapt. 
Er is waterberging gemaakt 
met groenvoorziening en een 

voorziening voor materiaalopslag van de gemeente. Het betreft materiaal dat voorheen opgeslagen was bij het 
Oostblok.

Prins Mauritsstraat - Cornelius Musiusschool 
Foto D, E en F tonen u hoe de school onderhanden wordt genomen. U ziet de doorkijk vanaf de Nassaulaan en de steigers in 
de Prins Mauritsstraat en de doorkijk vanuit de Simonstraat. Het zal nog wel even duren eer de leerlingen weer op hun oude 
vertrouwde plekje kunnen teugkeren. 

Kanaalweg 
Op foto G is 
een deel van de 
nieuwbouw van 
de studenten-
huisvesting 
te zien. Alles 
staat nog leeg, 
er heeft nog 
geen huurder 
zijn intrek 
genomen. Wat 
gaat hier mee gebeuren? Gaat men proberen een huurder 
te vinden of worden de ruimtes omgebouwd voor 
studentenhuisvesting?

G

Oude ketelhuis Kanaalweg
Foto H en I laten u zien dat dit vervallen gebouw nu ook onderhanden wordt genomen. 
Er gaan veel verhalen over wat er in zou gaan komen, maar we moeten maar wachten 
tot er meer duidelijkheid is. Mocht u wat horen, laat het ons dan weten.

Scheepsmakerij/Hertog Govertkade
Foto J toont u het zicht vanaf deze hoek 
naar waar ooit de Irenetunnel was. Dit 
gebied wordt nu ook wel Nieuw Delft 
genoemd. Er zijn veel bouwactiviteiten, 
waarbij bijna letterlijk de gebouwen de 
grond uit schieten.

Proosdijpad
Foto K laat u zien hoe de bewoners van het Koningsveld 
uitkijken over het Proosdijpad en de Delftse Schie. Het 
Proosdijpad is gelegen tussen de Scheepsmakerij en de 
fietsbrug aan het Abtswoudsepad. Dit vrije uitzicht gaat 
mogelijk verstoord worden door de op handen zijnde 
nieuwbouw van appartementen op de hoek Zuideinde 
Abtswoudseweg, waar nu o.a. Borent zit. De bewoners van 
het Koningsveld willen daar een betere oplossing voor.

Hooikade hoek Zuideinde
Foto L laat u zien dat de nieuw gebouwde 
appartementen “plan Zuidkolk” 
inmiddels uit de steigers zijn en dat 
de afwerking is begonnen. Zoals 
het er nu naar uit ziet zullen na de 
bouwvakvakantie de eerste bewoners 
hun appartement kunnen gaan 
bewonen.

Mercuriusweg
Op foto M ziet u de vorderingen van de 
nieuw te bouwen 71 appartementen aan 
de Mercuriusweg. Drie maanden geleden 
zaten de bouwvakkers nog in de grond te 
wroeten en zie nu eens wat er al staat.

Engelsestraat
Foto N laat u het vrije uitzicht zien wat de bewoners hebben 
vanaf de Engelsestraat richting Voorhof / Poptahof. Ook hier 
hoge bouwplannen - tot 40 meter hoog - dat de bewoners 
stappen ondernemen bij de Raad van State om de bouw te 
laten aanpassen.

Engelsestraat hoek Westlandseweg
Foto O toont u de vorderingen aan de nieuwbouw 
“De Groene Haven”.
De nieuwbouw is groot en staat dicht tegen de 
naaste bebouwing, waardoor de laaggelegen 
appartementen deels zicht en licht wordt ontnomen. 

Heertjeslaan - Technopolis
Foto P laat u de vorderingen zien van de 
nieuwbouw van ABB - EV Charging Delft. Zo 
te zien schiet het al aardig op, de buitenkant is 
klaar. Nu de afwerking aan de binnenkant nog 
en het gebouw kan in bedrijf genomen worden.

Schoemakerplantage
Op de foto’s Q, R en S ziet u de 
vorderingen aan de Schoemakerplantage; 
ook hier is in drie maanden veel gebeurd. 
Nu is dat deel voltooid. Bewoners waren 
even ongerust over het mogelijk niet 
doorgaan van de aanleg van het park. 
Maar het park komt er wel. Het stond 
in de bouwplannen en daar gaat de 
ontwikkelaar zich aan houden, zo blijkt 
uit de media.

U
Parkeergarage
Foto T geeft u een beeld van de 
werkzaamheden op het terrein 
van de TU, voor de bouw van een 
parkeergarage voor 825 auto’s. De locatie 
is aan de Schoemakerstraat nabij de 
Kruithuisweg, gelegen naast het terrein 
waar ooit Bouwkunde stond.

Julianalaan - 
Gele Scheikunde
Op foto U ziet u de 
hoofdingang van 
het voormalige 
Scheikunde-
gebouw.

Foto V geeft 
een beeld van 
de achterzijde 
van het gebouw, 
vanaf de Prins 
Bernhardlaan. 
Het gehele gebied zal gesloopt worden voor nieuwbouw, het zal gaan om ongeveer 300 woningen.
Een klein deel van het terrein blijft intact; daar waar de ingang aan de Prins Bernhardlaan is komt een 
internationale school welke binnenkort gerealiseerd gaat worden.

S
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De vorige opgave:

In de wijkkrant van maart 2019 was een stukje verfraaiing aan een 
bouwwerk vermeld met de vraag iets te vertellen over de geschiedenis 
van het bouwwerk. 

De afbeelding is 
een deel van een 
beschildering op 
de muren van 
het voormalige 
gymlokaal van de 
Keurenaerschool 
en de Carel 
Fabritiusschool, 
op de hoek van de 
Keurenaerstraat 
en de 
Kloosterkade. 

Beide scholen werden ook genoemd “School 8”, dat is aan de 
Keurenaerstraat, en de “Kale Keizerschool”, omdat de hoofdmeester kaal 
was en meneer De Keizer heette.

Beide scholen waren altijd zeer druk bezocht door kinderen uit de wijk en uit 
Delfgauw. Toen waren de klassen nog behoorlijk gevuld met leerlingen; een 
veertigtal was geen uitzondering. Uit mijn familie hebben twee generaties 
op deze school gezeten.
Gaandeweg de jaren werd het aantal kinderen in de wijk minder en moest de 
Keurenaerschool sluiten; de Fabritiusschool ging nog enige tijd door. Na het 
sluiten van de beide scholen heeft het pand nog leeg gestaan en ook andere 
functies gekregen.

Nu staat het op de lijst om gesloopt te worden voor nieuwbouw, wat al 
eerder in deze krant aan de orde is geweest.

Er kwamen meerdere goede inzendingen binnen, maar wat wel opvalt 
is dat lezers uit de directe omgeving van de scholen niet hebben 
gereageerd. Dat is toch wel jammer omdat er bewoners zijn die al heel 
lang daar wonen en zeker een stukje geschiedenis hadden kunnen 
weergeven.

Na loting werd mevrouw H.J. van Leeuwen de winnaar. Proficiat met de 
door u gewonnen waardebon van € 15,00 van de COOP Nassaulaan.

Nieuwe opgave:

Deze keer is er gekozen voor een stukje verfraaiing d.m.v. een soort 
tegel van keramiek aan de gevel van deze woning. 

Onze vraag is: “Waar kom je dit tegen 
en bij hoeveel woningen in deze straat 
tref je dit aan?” Kijkt u zelf ook even 
op uw eigen gevel, misschien is het wel 
bij u.

Neem een foto en vertel eventueel 
bijzonderheden hierover aan ons, 
dan kunnen wij de lezers verder 
informeren. 

Stuur uw oplossing voor 20 augustus 2019 per mail naar ons mailadres 
wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer uw oplossing in de 
brievenbus van het redactieadres zoals vermeld in de colofon. 

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

Wij wensen u succes met uw zoekactie.

Redactie

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

Nieuws van de
Prins Mauritsschool

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

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

Voorleeswedstrijd
Op 16 februari vond de volgende ronde van de voorleeswedstrijd plaats in DOK 
Voorhof. Onze schoolkampioen, Jonas Oosterman, was als tweede aan de 
beurt om voor te lezen. Hij las hetzelfde verhaal voor dat hij ook op school had 
voorgelezen, uit ‘Het Grote boek van meester Jaap’, door Jacques Vriens. Jonas 
leek best een goede kans te maken om door te gaan, maar helaas is dit niet gelukt. 
Toch was het een leuke ervaring om deze volgende ronde mee te maken.

Bijbelthemaweken
In maart hebben we met de hele school Bijbelthemaweken gehad met het 
thema “Stel je voor...!” Tijdens de Bijbelthemaweken ontdekten we hoe de Heere 
Jezus zich, via de Bijbel, aan ons voorstelt. Door middel van verschillende 
Bijbelverhalen, psalmen, liederen, werkbladen en een actie hebben we inhoud 
gegeven aan dit thema. We hebben gespaard voor een goed doel: ‘Kom op met de 
geit’. Alle klassen hebben geld ingezameld. Dit geld is besteed aan geiten. U kunt 
hierover meer informatie vinden via de website: www.motheraida.org . We hebben 
bij elkaar maar liefst 100 geiten gespaard! 

Muziekvereniging Excelsior
In maart was muziekvereniging Excelsior bij ons op bezoek. 
Een paar mensen van Excelsior verzorgden leuke muzieklessen 
voor ons. De kinderen konden op deze manier met allerlei 
instrumenten kennismaken. U begrijpt, het getrommel en 
getoeter was niet van de lucht! 

4x4 voetbaltoernooi
Ook dit jaar hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 zich kunnen 
inschrijven voor het ‘4 tegen 4 voetbaltoernooi’. Wat een 
aanmeldingen! Er deden zelfs 22 teams van onze school mee! 

Een aantal teams viel in de prijzen en de kinderen gingen met de gewonnen beker 
de klassen rond. 

Sportdag
Op woensdag 10 april hielden we onze 
sportdag. De kinderen zijn lekker actief 
bezig geweest met verschillende sport- en 
spelonderdelen op de sportvelden van 
Excelsior. Voor de groepen 1 t/m 3 werd de 
sportdag op het schoolplein georganiseerd. 

Kinderopvang
Per 22 juli 2019 start ‘Bambino Christelijke Kindercentra’ met kinderopvang in 
Delft. Op 16 mei ondertekenden de heren Vogelaar en Lengkeek van de Prins 
Mauritsschool en mevrouw Luttik van Bambino de samenwerkingsovereenkomst 
die de start van de opvanglocatie op de Prins Mauritsschool mogelijk maakt. 
Bambino is een christelijke 
kinderopvangorganisatie met locaties in 
Dordrecht, Eindhoven, Best, Katwijk en 
Valkenburg ZH. De Prins Mauritsschool 
is een reformatorische basisschool met 
open toelatingsbeleid in Delft met 370 
leerlingen. 

Bambino zal vanaf het begin van de zomervakantie starten met buitenschoolse 
opvang op de Prins Mauritsschool en vanaf de start van het schooljaar 2019-2020 
ook de voorschoolse opvang. Mevrouw Luttik: “We zien veel mogelijkheden bij 
het aanbieden van buitenschoolse activiteiten in samenwerking met de Prins 
Mauritsschool.” 
Meer informatie over Bambino is te vinden op www.bambino-kinderopvang.nl.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN

Onze Bibliotheek “Boek in 
Beweging”.
De naam van de buurtbibliotheek 
geeft goed aan wat we willen bereiken 
met de goed gevulde boekenkast in 
ons buurthuis: Boeken die gebruikt 
worden en waarvan zoveel mogelijk mensen 
kunnen genieten. Regelmatig worden 
er boeken ingeleverd; hiervoor onze 
hartelijke dank.
Kijk gerust in onze fraaie boekenkast 
en neem iets mee. 
Mocht u ergens komen waar u 
het boek achter kunt laten voor 
andere geïnteresseerden, geen enkel 
probleem. Dit uitgangspunt is geheel 
in de lijn van “Boek in Beweging”. De 
luisterboeken willen we wel weer graag 
terug ontvangen. 
In onze bibliotheek hoeft niets 
genoteerd te worden. 
De bibliotheek is te vinden in de 
gang links bij binnenkomst in het 
buurthuis. Het buurthuis is open op 
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Mocht u vragen, suggesties of boeken 
hebben voor onze bibliotheek, dan 
kunt u mailen naar: 
els.wallenburg@zonnet.nl.
Veel leesplezier.

Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan” 
Eén keer per twee weken op 
donderdagavond van 17:00 – 19:30 uur
Prijs: € 5,- (exclusief drank)

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

Bij buurthuis Onder de Schie kun je een ruimte huren voor een leuke cursus. Ook 
kunnen er vergaderingen, kookworkshops en etentjes bij ons gedaan worden . Het 
kookcafé  is ideaal om met een grotere groep te koken. De grote zaal biedt genoeg 
ruimte voor sport en bewegingsactiviteiten en grote groepen en is voorzien van 
een spiegelwand die daarbij goed van pas komt. Er valt in het buurthuis dus genoeg 
te doen en te organiseren  Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat de activiteiten 
geen overlast voor de buurt bezorgen. De buurtbibliotheek kan je vinden in de 
gang. Hier kan je een groot assortiment aan boeken en luisterboeken vinden. 
Hieronder staat een activiteitenoverzicht van alle activiteiten en cursussen  die 
er bij ons plaatsvinden. Wilt u ook gebruik maken van een van onze ruimtes 
dan kan dat. U kunt dan mailen naar onderdeschie@gmail.com of bellen naar 
015-2120905 en vraag naar Mandy of Mariëlle. Het buurthuis is te vinden op de 
Rotterdamseweg 51. Het gebouw ligt op een plein achter de straat en is dus niet 
direct zichtbaar. Maar het is een prachtige verscholen plek met er om heen een 
leuk speelplein voor kinderen.

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

Koffieochtenden
Iedere vrijdag van 9.30 tot 12.00 staat er 
een lekker kopje koffie klaar en komen 
buurtbewoners samen om bij te kletsen. 
De koffie kost € 1 per persoon.

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

Eens in de twee weken op zondagavond 
wordt het eetcafé verzorgd door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. De 
vrijwilligers koken voor de gasten 
een heerlijke maaltijd. Het eetcafé 
staat open voor iedereen die sociale 
contacten wil opdoen. Momenteel 
nemen mensen met een lichte 
beperking deel aan de activiteit. Wij 
hopen dat we meer in contact kunnen 
komen met buurtbewoners die ook 
behoefte hebben aan gezelligheid en 
een lekker hapje eten. 

Kom eens mee eten! 
Als u meer informatie wil, neem contact 
op met het VTV. Coördinator: 
Kristel van den Berg van Stichting VTV
Email: k.vandenBerg@vtvzhn.nl

CURSUSSEN 
De cursussen staan open voor iedereen. 
Meldt u aan bij de docent voor meer 
informatie over de beschikbaarheid en 
de kosten.

Schildercursussen voor beginners 
en gevorderden.
Maandagochtend 9:15 tot 11:45 uur
Maandagmiddag 12:30 tot 15:00 uur
Lesgeld: € 11,- per les van 2,5 uur 
inclusief koffie/thee
Docent: Helene Verbakel
E-mail: lenverbakel@hotmail.com
Tel: 0640324484

Buurtonderneming
Onder de Schie

(De Buuf)
www.onderdeschie.nl

Kom eens voor een proefles (€5,-.)
Open voor inschrijvingen
Docent: Allan van de Graaff
Info: 06-30749349 
E-mail: allanvandegraaff@gmail.com

Boekenclub
Laatste woensdag van de maand van 
10:00 uur tot 11:30 uur.
8x per jaar van januari t/m mei en 
van september t/m december.
Kosten: € 40 voor een heel jaar
Elke bijeenkomst staat 1 boek centraal 
dat alle deelnemers gelezen hebben.
NB: de boekenclub is momenteel 
VOL!
Docent: Maria Wensveen 
E-mail: merwensveen@gmail.com 

Tekenen&Schilderen 
(voor ieder niveau) 
Woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
Voor iedereen die het avontuur aan wil 
gaan en te ontdekken wat je kan om 
het witte vlak te vullen. Lekker bezig 
zijn, inspiratie halen uit jezelf en je 
omgeving.
Kosten: € 95 per 10 lessen, inclusief 
materiaal.
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com 
Tel. 06-46 55 12 86

VERHUUR VAN RUIMTES

Er is plaats voor cursussen, recepties, 
kinderpartijtjes, kookworkshops, 
familiefeestjes, vergaderingen, 
lezingen, presentaties, enzovoort. 

Verhuur van ruimtes is in principe 
bedoeld voor bewoners uit de (ruime) 
omgeving van het buurtgebouw 
(Rotterdamseweg e.o. en Delftzicht) 
dan wel voor activiteiten die op deze 
omgeving betrekking hebben.

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

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

Volg ons op facebook:

facebook.com/buufonderdeschie

Koor: Zingen 
Onder de Schie 
geeft 
Plezier voor Drie!
Maandagavond van 
20.00 tot 22.00u.
Gemengd koor 
(volwassenen van alle leeftijden) zingt 
wereldmuziek, pop en licht klassiek. 
Leuk en creatief zingen, met een prettig 
sociaal contact en niet duur. Doe eens 
gratis met een repetitie mee om het te 
proberen. Zet een stap naar zingplezier! 
Het is gezellig hier! 
(Mogelijk is er een wachtlijst voor vrouwen! 
Informeer even.)
Kosten per avond € 3,50 (totaalbedrag in 
één keer te voldoen).
Docent: Fon van Oosterhout, 
tel.: 06 244 989 22 
E-mail: fon.oosterhout@ziggo.nl

Blei dat ik klij
Dinsdagochtend van 9:30 tot 12:00 uur
Creatieve kleiclub die elk 
dinsdagochtend bij elkaar komt.
kosten: € 100 voor 8 lessen, incl klei, 
bakken en glazuren.
Docent: Juul Camps
Info: juulcamps@
gmail.com

Keramiekcursus
Dinsdag en woensdag, 
19:30 tot 22:00 uur

Altijd al eens een 
kommetje willen 
draaien op een draaischijf en/of een 
mooi beeldje willen maken van klei? 
Kom dan naar de keramieklessen.
Jaarcursus (36 lessen, sept t/m mei)€ 585,-
Korte cursus (10 lessen): € 200,00
Workshop € 65,00 per uur (ongeacht het 
aantal deelnemers, een workshop in de avond of het 
weekend kan in overleg)
Voor informatie cursussen of 
workshop: Noëlle Lamers, professioneel 
pottenbakster.
Info: info@de-rode-scherf.nl

Yoga Onder de Schie
Dinsdagavond van 20:00 tot 21:00 uur
Kosten: € 50,- voor 10 lessen

In het buurthuis ‘Onder de Schie’ worden 
diverse vormen van yoga beoefend, 
die allen tot doel hebben je fysiek en 
mentaal verder te ontwikkelen. De 
yogalessen zijn niet zwaar, geschikt 
voor iedereen en worden begeleid 
door rustgevende muziek. Hatha-, 
Raja-, Karma-, rek-, strek-, massage-, 
meditatie-, klankschaal-, adem- en 
ontspanningsoefeningen worden 
onderwezen.

Van yoga-oefeningen gaan heilzame 
werkingen uit. Ze brengen meer 
evenwicht tussen je fysieke- en 
bewustzijnswereld. Je zult meer tot rust 
komen.
Draag loszittende kleding, kom tijdig de 
les binnen en neem een badhanddoek/ 
plaid mee. Kussens zijn aanwezig 
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Zoals het toen was, zoals het nu is

Op de linker foto, waar al aardig gesloopt is, zijn 
er heel veel open gaten geslagen in de voormalige 
driehoge appartementen aan de Hendrik 
Casimirstraat. 
Deze foto dateert van 4 februari 2013.

Het is bijna niet voor te stellen dat één jaar later 
de volledige nieuwbouw al gereed was en eenieder 
daar in zijn of haar huis kon gaan wonen. Het 
grote verschil is dat de bebouwing bijna net zo 
hoog is, terwijl het nu eengezinswoningen zijn 
geworden.
Oordeelt u zelf maar wat uw voorkeur heeft wat 
de bebouwing betreft.

Hoek Prof Henketstraat en de Hendrik Casimirstraat
Tekst en foto's: Johan van den Berg

SV Wippolder op koers door komst
Rene Koetsenruyter en Ferry Bodde

Nadat de Delftse voetbalclub SV Wippolder in januari al bekend maakte dat 
Ronald Hes (nu SV Den Hoorn) is aangetrokken als hoofdcoach voor het eerste 
elftal, mag voorzitter Danny de Lee nu melden dat zij ook een prima assistent-
trainer hebben gevonden. 

Niemand minder dan voormalig speler van ADO Den Haag en Swansea, Ferry 
Bodde, mag vanaf seizoen 2019/2020 gaan assisteren bij de ambitie om het 
elftal te laten doorgroeien naar de eerste klasse.

Dat vinden wij niet alleen een heel mooi, maar vooral een passend streven. We 
gaan voortborduren op de stappen die al gezet zijn door huidig hoofdtrainer 
Marcel de Letter. We zijn verheugd dat we die vooruitgang vooral boeken door 
de talentvolle spelers uit onze eigen jeugdopleiding. Dat is een zeer goede 
ontwikkeling waar we heel blij mee zijn, en laat zien dat investeringen zich 
terugbetalen. Het betekent dat we op koers zitten en dat we nog meer stappen 
kunnen gaan zetten. 

Eén van die stappen is het aantrekken van trainer René Koetsenruyter (ex 
DVC), een gediplomeerde en enthousiaste trainer. René gaat ons tweede elftal 
vanaf het nieuwe seizoen naar een hoger niveau tillen, aldus de tevreden 
voorzitter. 

Ook Koetsenruyter is geen onbekende op de gezellige blauwwitte club. René 
was eerder actief als jeugdtrainer en had eerder naar tevredenheid de leiding 
over ons tweede elftal. Daarbij beschikt hij over het diploma oefenmeester 2. 
Eerder spraken de verzorgers van de selectie, Jeroen Vink en Laurens van der 
Spek hun vertrouwen uit in een langere samenwerking.

Onze dank aan
Peter Gerrets

Peter heeft ons ook tot zijn spijt laten weten dat 
hij stopt met het schrijven voor de wijkkrant. Zijn 
gezondheid laat het niet meer toe om zijn stukken te 
schrijven.

De redactie dankt Peter voor zijn inzet en betreurt het dat hij om 
gezondheidreden moet stoppen. Wij weten dat Peter nog steeds betrokken is 
bij zijn oude wijk de Wippolder en hij zal onze wijkkrant zeker (digitaal) blijven 
volgen.

Peter, bedankt en het gaat je verder goed.
Namens de redactie, 
Johan van den Berg

De Oostpoort, één van de 
belangrijkste iconen van Delft, is 
in de avond nu nog gehuld in het 
donker. Vanwege haar betekenis 
voor de stad en haar centrale ligging 
voegt de gemeente haar toe aan 
het nachtelijke silhouet van de 
stad, door de Oostpoort op 8 mei 
definitief aan te lichten.

Oostpoort vanaf 8 mei aangelicht
Vanaf woensdag 8 mei wordt de Oostpoort fraai aangelicht. Wethouder Bas Vollebregt en gemeenteraadslid Martin Stoelinga, die zich hiervoor bijzonder heeft 
ingezet, verrichten samen de officiële handeling. Om 22.00 uur zetten zij met een druk op de knop de verlichting aan.

Om het juiste lichtbeeld te realiseren 
heeft de gemeente Atelier Licht 
en Kleur (LEK) gevraagd om 
een lichtplan te maken. In hun 
uitgebalanceerde ontwerp wordt de 
poort zelf in warm licht gehuld en is 
er voor de torenspitsen juist gekozen 
voor koel licht, wat de weerkaatsing 
van het maanlicht nabootst.

foto van internet

Het aanlichten van de Oostpoort 
is onderdeel van een groter project 
van de gemeente Delft dat mede 
mogelijk wordt gemaakt door het 
subsidieprogramma Erfgoedlijn 
Trekvaarten van de Provincie Zuid 
Holland. 

Doel van dit project is om de 

beleving van monumentale panden 
langs de oude trekvaartroute te 
verbeteren. Er zullen verschillende 
monumenten worden aangelicht 
langs de Schie, aan de Zuidkolk en 
langs het Rijn-Schiekanaal. 
Het Kruithuis is al aangelicht en 
later dit jaar zullen ook het Arsenaal 
en Bacinol aan de Zuidkolk volgen.



wijkkrantwippolder@gmail.com Pagina 10

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

SCHOEMAKER PLANTAGE

Zomer bij Lijm & Cultuur
Boten varen voorbij, hijskranen voeren een bijzondere dans op 
en de natuur omringt je in al haar pracht. Op werkdagen kun 
je daar van 10-17 uur heerlijk van genieten in ons restaurant 
Experiment met zijn bloeiende tuin aan de Schie. In de komende 
tijd zijn er ook nog mooie culturele activiteiten.

Vrijdag 5 juli is het tijd voor de 
lustrumeditie van het Lorre 
Festival. Zij gaan groter uitpakken 
dan ooit! Het is voor jongeren dé 
manier om het eind van de vakken en 
het begin van de vakantie te vieren. 
Vlieg mee naar de regenboog onder 
het genot van zomerse muziek en 
heerlijke drankjes. Ook dit jaar zullen 
de beste foodtrucks de bezoekers 
weer voorzien van heerlijke 
versnaperingen zoals sushi, taco’s, 
en meer!

Delft Chamber Music Festival
Zaterdag 27 juli is er tweemaal 
een uitvoering van het 
muziektheaterstuk "Notturno, 
Orpheus ná de onderwereld" als 
onderdeel van het Delft Chamber 
Music Festival. 

Traditioneel zijn de festivalproducties 
in Lijm & Cultuur anders dan anders. 
Dit jaar stellen Thomas Oliemans 
en regisseur en dramaturg Klaus 
Bertisch een programma samen 
rond een componist die als een 
gebroken man teruggekomen is uit 
de onderwereld. Een voorstelling met 
muziek uit Notturno op.47 (1933) 
van Othmar Schoeck (1866 – 1957), 
romantische teksten en prachtige 
foto’s van Ruben Terlouw. Aanvang 
18.00 uur en 20.30 uur, en je kunt het 
combineren met een heerlijk diner.

Dit alles is maar een greep uit het 
aanbod. Er zijn ook verrassingen in 
de vorm van meet-ups, voorstellingen 
en onverwachte optredens. Houdt de 
websites www.lijmencultuur.nl en 
www.experimentdelft.nl in de gaten 
voor de meest actuele informatie en 
tickets. 

Oproepkrachten gezocht
Ben je op zoek naar een leuke, 
afwisselende bijbaan, wordt dan 
oproepkracht bij Lijm & Cultuur! 
We zijn op zoek naar enthousiaste 
mensen die willen helpen in de 
horeca, bij de op- en afbouw van 
evenementen en allerlei andere 
voorkomende werkzaamheden. 

Bel ons op 015 262 9400 of stuur een 
e-mail met je motivatie en CV naar 
info@lijmencultuur.nl.

Alle huizen in Schoemaker Plantage verkocht!
Goed nieuws, want op vrijdag 10 mei zijn de laatste Herenhuizen aan het park verkocht! Dit betekent dat we even geen 
aanbod meer hebben in de Schoemaker Plantage. De voorbereidingen voor de Grasbuurt zijn in volle gang. 

Bestemmingsplan Grasbuurt
Op donderdag 18 april lag het bestemmingsplan van de Grasbuurt tijdens de inloopavond ter inzage in het stadskantoor 
van de gemeente Delft en was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De bezoekers bestonden onder andere 
uit bewoners van Schoemaker Plantage, bewoners van de Evertslaan en nieuw geïnteresseerden van de Grasbuurt. 
Het bestemmingsplan lag tot 16 mei 2019 ter inzage. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan voor of na de 
zomervakantie vastgesteld.

Vier het voorjaar in Schoemaker Plantage!
Het voorjaar is officieel begonnen en we hebben alweer een aantal activiteiten in Schoemaker Plantage gehad, waarvan hieronder verslag. 

Het klopte gewoon
‘Ik zat op een zomermiddag in de tuin en 
zag Schoemaker Plantage voorbijkomen op 
Facebook. Ik vond het er leuk uitzien dus heb 
mij meteen ingeschreven. Van het een kwam 
het ander en na het weekend werd ik gebeld 
door de makelaar. We kregen de tekeningen 
doorgestuurd en hebben dezelfde week nog 
een optie op het huis genomen. Het klopte 
gewoon!’, vertelt Carola enthousiast. 

Wekelijks komen Carola en Corné even 
kijken op de bouw. 'Dit huis heeft zoveel te 
bieden. Hij mag er morgen al staan!' lacht 
Carola. Ook Corné kijkt uit naar het 
wonen in Schoemaker Plantage 'Geweldig 
om een dakterras te hebben, geen last meer 
van verzakkingen en alle tuinen liggen toch 
vol met stenen. We maken het wel groen met 
de plantenbakken die komen op de terras-
sen.' 

Echt een droomhuis
Het grote parkhuis biedt ontzettend veel 
mogelijkheden. ‘We hebben de hele zolder 
open laten maken. Onze zoon Marciano 
heeft straks een kamer over de hele breedte 
van het huis. Verder hebben we op de eerste 

Buitenbios
Op zaterdag 25 mei schitterden er weer twee films 
in de Buitenbios, namelijk kinderfilm Jungle Book én 
Mamma Mia als hoofdfilm! De kinderfilm werd via een 
poll op Facebook gekozen. Mamma Mia stond de vorige 
keer al op het programma maar kon toen in verband met 
filmrechten nog niet openbaar vertoond worden. 
Houd onze website in de gaten voor de najaarseditie.

Op zaterdag 15 juni werd bijna-zomer gevierd tijdens het 
Schoemaker-Bijna-Zomer Festival! 
Het festival stond in het teken van gezondheid, beweging en puur 
eten.
Een ieder was welkom vanaf 15.00 uur voor een family 
bootcamp,(kinder)yoga of lesje Jiu Jitsu. Ook was er heerlijk te 
eten van onze lokale ondernemers, er was vanaf 17.00 uur live 
muziek én een voorstelling van het Meemaaktheater.

etage de slaapkamer naast de ouderslaapka-
mer als inloopkast bestemd. We hebben toch 
ruimte zat!’, lacht Carola. ‘En ik krijg bene-
den mijn praktijkruimte met eigen ingang 
aan de voorkant van het huis en wc. Iedereen 
is straks gelukkig!', vult Corné aan.  

Het fijne aan een nieuwbouwhuis is dat 
je die helemaal naar jouw woonwensen 
kan inrichten zodat het jouw droomhuis 
wordt. Carola: 'Wij hebben de keuken 
niet aan de terraskant bedacht, maar juist 
aan de kant van het park. De woonkamer 
hebben we laten verplaatsen naar het ter-
rasgedeelte en de schuifpui vervangen voor 
openslaande deuren. Zo is het dakterras 
écht een verlenging van onze woonkamer 
geworden. En op een mooie lenteochtend 
genieten we vanaf het Frans balkon van 
het uitzicht over het park voor de deur. 
Mét kopje koffie!' Verder is het hele huis 
voorzien van vloerverwarming die per 
ruimte te bedienen is én die in de zomer 
als vloerkoeling functioneert. 

Er is overal over nagedacht 
Corné: 'Vanwege mijn praktijk vind ik het 
erg belangrijk dat er voldoende parkeer-
plaatsen zijn en dat mijn praktijk makkelijk 
bereikbaar is. Verder is het ideaal dat we 
met vijf minuten fietsen in het centrum van 
Delft zijn! Dat het huis in een duurzame 
en groene buurt staat speelt zeker mee en 
maakte de beslissing makkelijker. Het is 
mooi om een huis te hebben die al helemaal 
gericht is op de toekomst.' 

‘Iedereen is straks gelukkig’
Carola en Corné wonen nu in Delfgauw, maar hebben onwijs veel zin om te verhuizen 
naar een Herenhuis in Schoemaker Plantage. Met praktijkruimte voor het voedings-
bureau van Corné! Drie jaar geleden startte Corné zijn eigen voedingsbureau Body & 
Control in Delft waardoor hij vaak 's avonds aan het werk is. Vanwege de lange dagen 
gingen ze op zoek naar een huis met ruimte voor een praktijk. 

Carola: ‘We hebben allebei ons hele leven in Delft gewoond en werken ook in Delft. Ik kan niet 
wachten tot we weer terug mogen keren in Delft!’

Er is de komende maanden nog véél meer te doen in Schoemaker Plantage. 
Houd onze Facebookpagina of website in de gaten en zet ze in de agenda!
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Ook is er over hele leuke dingen nage-
dacht, zoals de lantaarntjes en paaltjes 
op straat, de persoonlijke steen voor de 
deur en de details op de daken. 

Carola: ‘We kunnen hier straks fijn wonen 
aan het park. Hopelijk hebben we een beetje 
reuring voor de deur van de spelende kin-
deren en de vogels die voorbijvliegen. Wij 
kijken er in ieder geval erg naar uit!’

De Portiersloge, een nieuwe 
bestemming
Bij het inrijden van Schoemaker Plantage 
kan je hem niet missen, de oude Portiers-
loge. Een karakteristiek gebouwtje én 
een overblijfsel van het vroegere TNO-
terrein. Maar wat komt er uiteindelijk in 
de loge?
Een knipoog naar het oude TNO-terrein
In eerste instantie zou de Portiersloge 
gesloopt worden, totdat de ondernemer  
van de Griekse Olijf vertelde dat ze hier 
graag een kleine horecazaak van wilde 
maken. Hoog tijd dus om ook de Por-
tiersloge een re-styling te geven en te 
onderzoeken of dat mogelijk was. 

Harald Schout van Zeeuwse Jongens Ar-
chitecten neemt ons mee in het nieuwe 
ontwerp. ‘De oude Portiersloge is een leuke 
knipoog naar het oude TNO-terrein, aan-
gezien deze een vaste plek in het ontwerp 
heeft gekregen. De loge zelf is niet heel groot 
en om een horecabedrijf op te zetten zijn er 
een aantal voorzieningen nodig. We zijn dus 
eerst begonnen met het onderzoeken of deze 
voorzieningen aan te leggen zijn op deze 
locatie. Gelukkig is de loge een compact en 
vrijstaand gebouwtje dus het aanleggen van 
nieuwe voorzieningen bleek goed te doen. 
Rondom het gebouwtje is er ook voldoende 
ruimte voor een groot terras, want vanwege 
de keuken die binnen komt zijn er niet heel 
veel zitplaatsen mogelijk,’ vertelt Harald.  

De uitdagingen van een bestaand 
gebouw 
Vanuit AM kwam met de opdracht ook 
meteen de vraag hoe duurzaamheid 
binnen de Portiersloge een functie kan 
krijgen. ‘Omdat het een bestaand gebouw 
is en er in de constructie veel staal zit is het 
isoleren van het gebouwtje ingewikkeld. We 
zijn dus op zoek gegaan naar wat slimme 
investeringen zijn. Het is bijvoorbeeld goed 
mogelijk om het platte dak te voorzien van 
zonnepanelen, zodat er veel stroom opge-

wekt kan worden,’ legt Harold uit. 

Een bestaand gebouw neemt ook zeker 
uitdagingen met zich mee in het creëren 
van een nieuw ontwerp. 'Onze uitdaging 
was om dit kleine gebouwtje zo leuk én ef-
ficiënt mogelijk in te delen. Er moet namelijk 
een keuken, toiletvoorziening en opslag bin-
nen gemaakt worden. De bestaande kelder 
hebben we als opslag ontworpen, zodat 
er boven nog ruimte blijft voor ongeveer 
twintig zitplaatsen. Omdat de ruimte bin-
nen beperkt is, is het terras aan de voorkant 
éxtra belangrijk geworden. Deze willen we 
er goed uit laten springen door op de gevel 
van de oude loge ruimte te creëren voor 
termen die passen bij de functie van de loge. 
Daarnaast hebben we de dakrand doorge-
trokken rondom het terras en is deze goed te 
gebruiken om in de zomer doeken of parasols 
aan te bevestigen. Dan wordt het terras als 
het ware een verlenging van het restaurant 
binnen!,’ legt Harald uit.

Wanneer de Portiersloge zijn nieuwe 
functie gaat vervullen is nog niet be-
kend, maar achter de schermen wordt er 
hard gewerkt om dit mogelijk te maken!

Binnenkijken bij de buren 
Op zaterdag 30 maart was de pre-
housewarming van de eerste bewoners 
uit Klinkerbuurt 3 (fase 1) voor vrienden 
en familie. Deze huizen worden binnen 
enkele weken opgeleverd dus dit was 
hét ideale moment om even binnen te 
kijken hoe alles is geworden. Vooraf-
gaand aan de pre-housewarming konden 
toekomstige bewoners binnenkijken bij 
een vijftal buren  van Klinkerbuurt 2 die 
hun woning openstelden: 'Toen wij ons 
aan het oriënteren waren op een woning in 
Schoemaker Plantage vonden we het zo fijn 
om alvast in wat huizen te kunnen kijken. 
Dit wilden we graag terug doen!'

‘Heerlijk om zo inspiratie op te 
doen’
Alle toekomstige bewoners uit Klin-
kerbuurt 3 zijn uitgenodigd voor de 
Binnenkijkroute. En hier is veel gebruik 
van gemaakt! Ruim 100 toekomstige 
buren gingen zaterdag op stap om bij vijf 
verschillende huizen binnen te kijken. 
Gewapend met overschoenen, een route-
kaart  én zonnebril konden de bewoners 
van 12.00 tot 14.00 uur bij de huizen 
naar binnen: 'Het is zo fijn om ons type 
huis nu in het echt te zien. Dan gaat het echt 
leven. Heerlijk om zo inspiratie op te doen!'. 

Maar niet alleen voor de indeling van de 
huizen werd inspiratie op gedaan, som-
mige bezoekers hadden echt een missie. 
Zoals Anne: ‘Wij zijn nu bezig met het 

uitzoeken van de vloer voor in ons huis. We 
kijken dus overal even naar binnen wat er op 
de vloer ligt.’ Ook werden er volop vragen 
gesteld aan de huidige bewoners, heb-
ben ze wel of geen uitbouw? Hoe bevalt 
het gebruik van de warmtepomp? En 
welke afwerking van de muren hebben 
ze gekozen? Vol nieuwe inzichten en tips 
werd er om 14.00 uur weer verzameld bij 
de Schoemaker Plantage voor het tweede 
deel van de dag: de pre-housewarming 
van Klinkerbuurt 3 fase 1!

Vol trots
Vrienden en familie waren uitgenodigd 
om alvast te komen kijken naar het 
nieuwe huis, die de toekomstige bewo-
ners vol trots laten zien. Er werden foto’s 
gemaakt voor – en in – de huizen, kinde-
ren ontmoetten  alvast de nieuwe buur-
kinderen en ook de toekomstige buren 
maakten alvast kennis met elkaar. 

En achteraf kon er onder het genot van 
een hapje en drankje verzorgd door de 
Stadsplantage nog even nagepraat wor-
den in de zon. 

Op zaterdag 29 juni vindt de volgende 
pre-housewarming plaats voor Klinker-
buurt 3 fase 2. 

Leuk detail: 
Persoonlijke stoeptegels in 
Schoemaker Plantage
Als je een huis koopt in Schoemaker 
Plantage krijg je de mogelijkheid om een 
eigen tegel te ontwerpen die voor jouw 
deur komt te liggen. Maar waar wordt de 
tegel gemaakt en hoe gaat dit proces in 
zijn werk? Wij zochten dit voor je uit!

Midden in de binnenstad van Delft vind 
je Schols en ’t Hart. Dit familiebedrijf 
bestaat al ruim 100 jaar en is opgericht 
door de opa van huidige eigenaar Jan 
Paul ’t Hart. ‘Mijn opa heeft samen met 
zijn broer dit bedrijf opgericht. Later is dit 
overgenomen door mijn vader en inmiddels 
run ik het bedrijf al een aantal jaar,’ vertelt 
Jan Paul ’t Hart. 

Inmiddels hebben zij al een kleine 
honderd stoeptegels voor Schoemaker 
Plantage gemaakt, maar dit is niet hun 
core-business. Jan Paul legt uit wat zij 
allemaal doen: ‘Het maken van grafmo-
numenten is echt ons vakgebied, maar 
daarnaast maken wij ook stoepen voor de 
binnenstad van Delft en voeren wij ander 
ambachtelijk steenhouwerswerk uit. 

Het maken van de stoeptegels voor Schoe-
maker Plantage is wel een leuke afwisseling!’ 

Stoeptegels met twee kanten
Maar hoe wordt de persoonlijke stoep-
tegel gemaakt? Allereerst is het leuk om 
te weten dat de stoeptegels van 19 bij 
19 centimeter twee kanten hebben. ‘Aan 
de ene kant staat het huisnummer, aan de 
andere kant is ruimte voor het ontwerp. Zo 
kan de tegel omgedraaid worden als er een 
nieuwe bewoner van het huis komt of als er 
geen behoefte is aan een eigen ontwerp,’ legt 
Jan Paul uit. 

Elk ontwerp wordt na ontvangst door 
collega Carola gecontroleerd en nage-
lopen op de snijpunten. Dit gebeurt in 
een speciaal programma dat  gekoppeld 
is aan de snij-computer. ‘Soms ben ik wel 
anderhalf uur bezig met het goed zetten van 
de snijpunten! Het gebeurt ook regelmatig 
dat er een te gedetailleerd ontwerp komt. 
Deze is vaak niet uitvoerbaar voor op een 
stoeptegel vanwege de dunne snijlijnen die 
dan overblijven. De kans bestaat dan dat het 
hele ontwerp met zandstralen weggeblazen 
wordt,’ vertelt Carola. Als het ontwerp 
door haar goedgekeurd is, wordt het 
uitgesneden op rubber met een deklaag. 
Deze wordt vervolgens op de steen met 
huisnummer geplakt en door collega Ed 
klaargemaakt voor zandstralen.

Hij begint met het beschermen van de 
zijkanten van de tegels ‘Anders worden 
deze ook uitgestraald en komt het ontwerp 
niet goed tot zijn recht’. Vervolgens maak ik 
de bescherming extra goed vast, anders gaat 
het schuiven door de kracht van het zand-
stralen. Vaak plaats ik twee tegels tegelijk 
onder de machine. Ik stel van tevoren in hoe 
diep de groef moet worden en vervolgens 
doet de machine verder het werk.’ 

Zandstralen gebeurt niet met zand, zoals 
de naam misschien doet vermoeden. 
Er mag geen zand meer gebruikt worden, 
omdat dit heel veel stof veroorzaakt. Te-
genwoordig gebruiken we carborundum 
voor het zandstralen. Dit is een glasachtig 
materiaal. Het eventuele stof wordt direct 
opgezogen door een stofzuiger die aan het 
apparaat vastzit,’ legt Ed uit. 

Nieuws van de burenSCHOEMAKER PLANTAGE
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Waarom toch?

Jaren geleden was er via de gemeente een actie: “fleur op”, daarmee 
konden o.a. bloembakken op de stoepen geplaatst worden, die dan ook op 
veel plaatsen te zien zijn.

In de beginperiode zagen deze bakken er mooi verzorgd en netjes uit, 
voorzien van bloemen en/of planten. De verplichting voor het onderhoud 
ligt wel bij degene die het verzoek heeft gedaan om een dergelijke bak te 
plaatsen. Nu, jaren later, zijn de meeste bakken niet meer om aan te zien 
of geheel leeg en voorzien van afval en aarde. Bij navraag blijkt dat het 
geen onwil is van de verzorgende partij, maar dat de oorzaak te vinden is 
in vandalisme. Telkens als deze bakken zijn voorzien van mooie bloeiende 
planten of vaste groene planten dan worden deze gemold of de planten 
worden uit de bakken getrokken. Je vraagt je af: “Waarom doet men dat?”

Misschien kan er op een of andere manier aandacht aan besteed worden 
in de huiselijke kring, dat deze bakken een bepaalde functie hebben. Ze 
zijn er niet alleen voor het mooie groen, maar ook ter verfraaiing van de 
buurt en ter bescherming van de stoepen tegen verkeersdeelnemers die 
de hoeken van de straten gebruiken bij het parkeren of om niet achteruit 
te hoeven steken om te parkeren.

Via de app van “Nextdoor” werd wederom een grote vernieling gemeld, 
dit keer van de Wipmolen. De tuinen aan de voor- en achterzijde zijn 
opgeknapt en voorzien van nieuwe planten en ja hoor: ook hier kon men 
er niet met de fikken vanaf blijven. Er werden planten verwijderd en 
enkele bakken (van steen) werden kapotgemaakt. 

Je vraagt je af: “Waarom?” Men besteedt er een heleboel euro’s aan en dan 
krijg je dit als beloning, waarom toch?
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Wordt het niet te vol?

Ik kan u zeggen dat ik al heel veel jaren hier in de wijk woon en heel veel 
heb zien veranderen, verbeteren en ook verarmen. Maar toch vraag ik mij 
af: waarom moet de wijk zo vol gemaakt worden?

Er is al heel veel gebouwd voor de studenten en er komt nog meer bij. Ik 
zal een paar locaties vermelden waar zowel voor de studenten als voor de 
niet-studenten gebouwd gaat worden.
- Schoemakerplantage: nog eens zo’n 300 woningen;
- Gele scheikunde: tussen de Julianalaan en de Prins Bernhardlaan ook 

zo’n 300 woningen;
- Pauwmolen: 285 woningen; 
- Kloosterkade hoek Keurenaerstraat: ongeveer 20 woningen;
- Zuideinde hoek Abtswoudseweg: vier appartementsgebouwen met een 

totaal aan 130 appartementen. 

Tel al deze woningen eens op, dan zit je op 1.035 woningen. Laten wij 
aannemen dat 60% daarvan een auto heeft, dat is ongeveer 620 stuks. 
Deze gaan zich geregeld verplaatsen; hoe moet dat? Het is al zo vol met 
het verkeer en de uitstoot neemt dan ook enorm toe, evenals de drukte 
en de onveiligheid. 

Nog even en de Sint Sebastiaansbrug is er weer. Dan komt alles weer de 
wijk inrollen en dan wordt het misschien net zo erg of erger dan nu met 
al die studenten op de fiets, waar nog steeds geen goede oplossing voor is 
om het veilig en overzichtelijk te houden. Als u dit gelezen heeft, vraagt u 
zich dan ook af: “Wordt het niet te vol?”

Ondanks de drukte wens ik eenieder een fijne en warme zomer toe.
A. Letterman

Lezers schrijven...

Tot mijn verrassing las ik in het maartnummer dat de 
Cornelis Musiusschool ‘op de schop’ zou gaan, althans de gymzaal van die school. 
Dat roept bij mij bepaalde herinneringen op aan mijn lagere schooltijd van 1934 
tot 1940.
Niet alleen komen herinneringen boven aan de gymlessen die wij minstens twee 
keer per week daar volgden (rondlopen, paal en touw klimmen, enz.) maar ook 
aan de toneeluitvoeringen die de katholieke jeugdbeweging daar van tijd tot tijd 
gaf voor haar donateurs. Dan werd er in die gymzaal een toneel gebouwd van 
schragen en steigerdelen die ter beschikking gesteld werden door de aannemer 
Jongeneel. En met een goede honderd (klap)stoelen zat de zaal wel vol. 

Die toneeluitvoering werd ook ooit een keer vervangen door een zogenaamde 
Bonte Avond tijdens welke de bekende Jules de Korte de show stal met een 
ontroerend lied ter gedachtenis aan onze dienstplichtige vrienden die in 
Indonesië aan de politionele acties deelnamen. Menig traantje werd er toen door 
de aanwezige moeders vergoten.
Diezelfde jeugdbeweging gebruikte de gymzaal ook voor volksdansles. Dat was 
een activiteit die korte tijd vrij populair was en een zeker tegenwicht moest 
bieden aan het moderne dansen waarmee de jeugd na de oorlog overspoeld werd.

Er zijn ongetwijfeld nog vele activiteiten waarvoor de gymzaal 
toen en nu gebruikt wordt maar deze wilde ik even voor het 
nageslacht vastleggen.

Met vriendelijke groet,
Koos de Ridder

Cornelis Musiusschool

Het zal u ook bekend zijn dat er heel veel behoefte is aan 
woningen en zeker aan huurwoningen welke vallen in de 
categorie ‘sociale huurwoningen’. 
Het is daarom toch wel heel vreemd dat zo’n mooie 

eengezinswoning in de Prof. Henketstraat al zeker een half jaar leeg 
staat en dat er al maanden geen activiteiten te zien zijn. 
Wat is hier aan de hand? Zorg dat deze woning weer beschikbaar 
komt voor een gezin met jonge kinderen.

Foto en tekst: Johan van den Berg

Woningnood!
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De Cornelius Musiusschool

Nieuws over de verbouwing

Cornelis Musiusschool, Tijdelijk adres :Nieuwelaan 60, 2611 RT Delft. Marja Bocxe, directeur. 
Voor het maken van een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding: 015-
2568365 - www.cornelismusius.nl - cornelismusius@laurentiusstichting.nl

De verbouwing is in volle gang. Nu wordt er nog meer gesloopt dan gebouwd. De gymzaal is verdwenen en de lokalen en gangen zijn 
doorgebroken. Op zolder en in andere ruimten zullen de technische installaties komen om het energie neutrale gebouw te voorzien 
van klimaatbeheersing. Zoals in de vorige wijkkrant is verteld, wordt het een prachtig gebouw waarin kinderen, personeel en 
ouders zich thuis gaan voelen.

Cornelis Musiusschool
Marja Bocxe, directeur
Tijdelijke adres: Nieuwe Laan 60
Tel. 015 2568365
E-mail: cornelismusius@
laurentiusstichting.nl

Voor het maken van een afspraak voor een 
informatief gesprek en een rondleiding in 
het desbetreffende tijdelijke gebouw kunt u 
ons per mail of telefoon bereiken.
Ook tijdens onze verbouwing verwelkomen 
we nieuwe leerlingen.

In samenwerking met Peutercentrum 
‘het Muizenhuis’ en voor de naschoolse 
opvang met ‘Plukkebol’ wordt er 
een kindcentrum gevormd. Als de 
verbouwing klaar is, krijgen alle 
organisaties een plek in het vernieuwde 
gebouw. 
De Cornelis Musius geeft natuurlijk 
onderwijs, het Muizenhuis zorgt voor 
de peuters, die als ze 4 jaar zijn, door 
kunnen stromen naar de basisschool die 
ze dan al kennen. 
Voor de naschoolse opvang van 
‘Plukkebol’ komt er een ruimte waar 
de kinderen kunnen bijkomen van de 
schooldag, maar ook aan activiteiten 
deel kunnen nemen.

Kijkmiddag zwemlessen van groep 4.
De kinderen van groep 4 zwemmen elke 
dinsdag in het Sportfondsenbad. 
Op 9 april is er een kijkmiddag voor 
belangstellenden geweest. Daar hebben 
we kunnen zien hoe goed het gaat. 

Koningsspelen op 12 maart
Dank zij de inzet van de werkgroep, de 
ouderraad en de hulpouders is het een 
gezellige dag geworden. 
Bedankt allemaal!!

De groepen 7 en 8 zijn gaan lunchen op 
de Nieuwe Langendijk bij groep 5 en 6. 
Daarna zijn de groepen 5 t/m 8 naar de 
Nieuwelaan gekomen om daar spelletjes 
te doen met alle kinderen van de school.
Het is erg goed verlopen, wat kunnen de 
oudere kinderen goed voor die kleintjes 
zorgen! Complimenten hoor! 

Het was fijn dat we als school zo weer 
een keer bij elkaar konden zijn.

Kleuters
De afgelopen weken hebben de kleuters 
veel geleerd over de lente. Zo hebben zij 
een rups in een cocon zien veranderen en 
de cocon zien veranderen in een vlinder. 
Ook hebben de kleuters weer iets geleerd 
over de voedselketen. Een vlinder werd 
tijdens zijn eerste vlucht de wijde wereld 
in verslonden door een vogeltje….  Tja… 
soms is de natuur keihard. 
 
In de klas hebben we veel geleerd over 
spiegelen. De kinderen hebben met 
spiegels geëxperimenteerd, elkaar 
gespiegeld en tekeningen gespiegeld.

Wat hebben de leerlingen hard gewerkt 
aan het volgende thema: bouwen! 

Van foto’s van gebouwen hebben ze die 
nagemaakt. Het gebouw dat nu naast 
ons op de Nieuwelaan wordt gebouwd is 
een goed voorbeeld. We houden goed in 
de gaten hoe het gebouwd wordt en gaan 
regelmatig kijken. Het geluid van het 
bouwen, horen we vanzelf wel. 
Ook onze eigen huizen gaan we 
nabouwen van een foto. 

Uit de Medezeggenschapsraad
De verhuizing is al een tijdje achter de 
rug en de leerlingen zijn al aardig gewend 
aan de nieuwe locaties. 
De kinderen van groep 7 en 8 klikken 
goed met de al aanwezige groepen van 
de internationale school. Ze zijn ook 
uitgenodigd om de weekafsluiting bij te 
wonen. 
De buurtbewoners van de school aan 
de Nieuwe Langendijk moesten even 
wennen aan het geluid tijdens het 
buitenspelen maar hebben inmiddels te 
kennen gegeven dat zij het erg gezellig 
vinden. 
De buurman van het huis op de hoek 
naast de school aan de Nieuwelaan 
moest ook even wennen. Hij hoorde het 
geluid van fietsen die tegen zijn gevel 
werden geplaatst en heeft gevraagd 
of wij hier een beetje op willen letten. 
Voor u als ouder dus de vraag of u de fiets 
niet tegen de huizen wilt parkeren, maar 
tegen het hek of in de fietsenrekken aan de 
overkant.

Een aantal MR-leden is kortgeleden 
op cursus geweest waar zij o.a. 
hebben opgepikt dat het verdelen van 
verantwoordelijkheden de MR nóg 
meer kracht kan geven. Daarnaast 
biedt dit ook mogelijkheden om ouders 
meer te betrekken bij de taken en de 
onderwerpen die in de MR behandeld 
worden. Vanaf nu zal dit te zien zijn 
aan de t́e bespreken punten´ die de MR 
vooraf elke vergadering zal vermelden 
in de Informusie. Het staat ouders en 
verzorgers vrij om over één of meerdere 
punten vragen of opmerkingen te 
mailen, een lid van de MR aan te spreken 
of de MR-vergadering bij te wonen. 
Hiermee hoopt de MR met de hulp van 
ouders/verzorgers de school op het, voor 
een ieder gewenst verwachtingsniveau 
te houden. 

De agendapunten voor de MR-
vergadering zijn bijvoorbeeld: 
1. Identiteit van de school 

2. ICT als vak op school 
3. Overleg met de ouderraad 
4. Sociale veiligheid (pesten) 
5. Het nieuwe schoolplan
6. Werkdruk
7. Ouderparticipatie
8. Duurzaamheid

Kanjertraining  
De afgelopen periode hebben alle 
leerkrachten de KanVAS vragenlijsten 
over het gedrag en welbevinden van 
de kinderen in de groep afgenomen. Er 
wordt geregistreerd hoe de leerkracht 
het gedrag van de leerlingen ervaart. Op 
deze manier volgen we de leerling in zijn 
of haar sociaal emotionele ontwikkeling. 
Deze lijst wordt 2x per jaar afgenomen.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben 
ook zelf een vragenlijst ingevuld. We 
hopen dat leerkrachten hierdoor een 
beter beeld krijgen van hoe leerlingen 
zichzelf zien in de klas. Er worden 
vragen gesteld zoals: “Ik wil anderen 
uitlachen”. Als een leerling aangeeft dit 
regelmatig te doen wijst dit bijvoorbeeld 
naar zwarte petten gedrag (negatieve 
intenties). Als een kind in de vragenlijst 
aangeeft regelmatig andere kinderen 
te helpen verwijst dit naar witte 
pettengedrag (hulpvaardig sociaal).  
Het is goed voor leerkrachten te 
onderzoeken hoe leerlingen hun eigen 
gedrag zien.
Het kan zijn dat de leerkracht naar 
aanleiding van de uitslag met u of uw 
kind in gesprek gaat. 
Ondertussen gaan we in alle groepen 
verder met de Kanjerlessen! 

Stadionspelen op 14 mei
Op dinsdag 14 mei zijn de groepen 5 t/m 
8 naar de Johan Cruijff Arena geweest.
Zij zijn met de bus opgehaald en zijn 
een hele dag in de Arena naar hun 
talenten op zoek gegaan. Niet alleen op 
sportgebied maar ook op het gebied van 
kunst en cultuur.

Een rondleiding door de Arena heeft ook 
op het programma gestaan. Het is een 
hele leuke ervaring geweest, om zo kort 
na die belangrijke wedstrijd van Ajax, 
op het veld te kunnen staan waar die 
beroemde voetballers gespeeld hebben.

Na een dag vol met activiteiten is 
iedereen weer veilig thuis gekomen. 
Deze dag werd mogelijk gemaakt door 
de ABN Amro bank. Zij sponsoren het 
vervoer en vrijwilligers begeleiden de 
kinderen in de Arena. 

Grote studenten-
complexen krijgen 
studentomaten
Snacks, frisdrank, fietslampjes, 
regenponcho’s, condooms, 
internetkabels, aanstekers… Vanaf nu 
in de Studentomaat bij DUWO!
In Delft worden ze deze week al 
geplaatst, superautomaten met een 
handig aanbod voor de drukbezette 
student van nu. 
Wie hongerig thuiskomt na een lange 
dag college, kan even een snackje 
kopen (het merendeel voor één euro). 
Fietslampje nodig? Voor € 2,- in de 
automaat. En de Accommodatestudent 
van ver die zonder internetkabel 
zit, vindt er voor € 5,- een in de 
Studentomaat. De betaling gaat 
contactloos met vele betaalmethoden.

Eerst op proef
DUWO plaatst de automaten 
vooralsnog op proef. Als ze een succes 
zijn, kunnen er meer komen. De 
superautomaten zijn een idee van twee 
voormalige studenten, Jurriën Aalbers 
en Brian de Groot. Ze begonnen al 
tijdens hun studie met een klein 
bedrijfje dat de Studentomaten 
aan studentenpanden leverde. Het 
bleek een groot succes. Inmiddels 
staan er Studentomaten in diverse 
studentencomplexen. Het bedrijf van 
de twee, DGA Vending, zorgt ervoor 
dat de klant geen enkel omkijken 
naar de apparaten heeft. Plaatsing, 
onderhoud en reparaties, vullen, legen 
en een 24/7 paraatheid bij vragen en 
storingen vallen onder de service. 
De voorraad kan op afstand worden 
bijgehouden en het aanbod kan op 
verzoek worden aangepast.

Studentomaatjes?
Vooralsnog zijn de aangeboden snacks 
en frisdranken niet bijster gezond. 
Een studentenhuisvester die de 
automaten eerder liet plaatsen, kreeg 
daar al opmerkingen over. Als blijkt 
dat studenten graag gezondere snacks 
willen, dan kan de aanbieder die ook 
leveren. 
Dus wie weet kun je uit onze 
Studentomaten straks wel 
Studentomaatjes trekken...
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De wolken
Tegenwoordig kijk ik elke dag naar de 
wolken. 

Door het raam zie je ze schuiven, 
groot, k lein. Je ziet ze ook wel 
eens niet. Dan is het helder weer 
en een blauwe lucht. De wolken 
zijn weg. Of de hemel is één en al 
bewolking en zijn de individuele 
wolken opgelost in één grijze en 
grauwe luchtbedekking. Je raakt er 
niet op uitgekeken. Die grijze lucht 
is namelijk ook elke keer net weer 
anders. Er zit soms beweging in, dan 
weer is het één vlak. Er is ook wel 
eens een gaatje in te bekennen. Dan 
hoop je: nu wordt het beter. Meestal 
is dat gaatje zo weer weg en blijft het 
de hele dag somber. 

Mensen zijn net wolken. Individueel 
z i jn  z e  pr ac ht ig.  I n één wol k 
herkende ik laatst mijn favoriete 
auto, de Eend. De wolkse 2CV was 
te gauw opgelost in een andere vorm 
dan dat ik hem kon fotograferen. 

Zo herken ik in individuele mensen 
prachtige vormen en ideeën. Die 
veranderen en zich ontwikkelen. Een 
kind is anders dan de volwassene 
die hij twintig jaar later is, en toch 
is hij dezelfde! Ook volwassenen 
ontwikkelen zich. Zij worden anders. 

Word jij de nieuwe vrijwilliger en bied jij een 
steuntje in de rug bij gezinnen? 

Heb je ervaring in opvoeden en/of affiniteit met het gezinsleven dan is dit wellicht 
zingevend en leuk vrijwilligerswerk voor jou. Wij zoeken voor Humanitas Home-
Start in Delft, mensen die het leuk vinden om mee te denken over opvoeden, met 
kinderen omgaan en een dagdeel in de week tijd hebben om een gezin te bezoeken. 
Er staan weer gezinnen op de wachtlijst, ook vluchteling-gezinnen. 

Wil je je aanmelden of heb je behoefte aan informatie? 
* websites www.home-start.nl en/of www.humanitasdelft.nl
* telefonisch met Ina Gebuijs (coördinator Home-Start) 06 124 610 90
* e-mailen naar home-start.delft-rijswijk@humanitas.nl. 
Er wordt een basistraining gegeven en start bij voldoende deelname in juni. Reiskosten worden vergoed. 

Bericht uit de Vredeskerk

Op bijgaand kaartje uit 1915 is het 
terrein aangegeven. Daar werden in 
de loop van de jaren een noodkerk 
(aan de Simonsstraat), later de echte 
kerk (de Vredeskerk), maar ook een 
zusterklooster en vier scholen gebouwd. 
Valt het u op dat de straten ten zuiden 
van de Nassaulaan later namen hebben 
gekregen van vrouwen?. 

Na de bouw en de inwijding van de 
noodkerk op 5 mei 1921 was er pas 
sprake van een echte parochie. Op naar 
ons honderdjarig bestaan!

Als we door de parochiebladen en 
notulenboeken bladeren zien we wat de 
parochie voor veel mensen heeft willen 
betekenen. Vroeger lag de nadruk vaak 
op de plechtigheden in de kerk. 

Ook al snel (vanaf 1923) werden er 
scholen gebouwd waar honderden 
kinderen les kregen, vaak na eerst naar 
“onze” kleuterschool gegaan te zijn. 

De omstandigheden veranderen en die 
hebben invloed op hen. 

In de Wippolder hebben we tot nu toe 
hele lage bebouwing. Er zijn een paar wat 
hogere flats gekomen, maar die zijn zo 
vriendelijk dat ze het karakter van onze 
wijk niet aantasten. Wat gebeurt er als er 
een torenflat zou komen? Dat verandert 
de wijk en de bewoners. Of het goed of 
minder goed is, weet ik niet, maar anders 
wordt het wel. 

Of het Zuidplantsoen. Dat was eerst een 
grasveld, nu zijn er wat vijvers gegraven, 
voor de noodzakelijke opvang van 
water, waarover een bruggetje loopt en 
waarlangs je mensen ziet zitten als het 
mooi weer is. Liefelijk. Dat doet wat met 
mensen. Een groene long is goed voor de 
buurt. En het basketbalterrein: je ziet er 
soms nog als het donker wordt mensen 
basketballen. 

De omgeving heeft invloed op de mens. 
Zoals de wind op de wolken.

Voor mij is God zo’n omgeving. Als het 
in mijn leven niet zo lekker gaat, is Hij 
er om me heen om mij op de goede weg 
te leiden. 
Mijn wolkje is veilig in zijn hand. 

David Knibbe

In 1919 werd kapelaan Van der Salm van Haarlem naar Delft gestuurd om een nieuwe parochie te stichten buiten de Oostpoort. Die 
parochie moest omvatten: Rotterdamseweg, Wippolder, Delfgauw en Oostblok.
Er werd een mooi bouwterrein gekocht van de gemeente Delft voor het bedrag van ƒ 45.772,08. Voor de aankoop van de grond en de bouw 
van een kerk werd een obligatielening uitgegeven van ƒ 200.000. Dat was heel veel geld in een periode dat een liter melk 14 cent kostte! 

De parochie wilde de mensen nabij-zijn. 
In mei 1940 bijvoorbeeld heel concreet 
door vluchtelingen uit Rotterdam even 
onderdak te bieden. 

Mensen nabij-zijn ging op verschillende 
manieren, maar heeft tegenwoordig 
nu een ander karakter dan vroeger. 
Het woord VREDE op de kerktoren 
symboliseert dat. We proberen een 
steentje bij te dragen aan het verlichten 
van de problemen in de landen in oorlog 
of met andere noden. We wijzen op onze 
verantwoordelijkheid voor milieu en 
een vredige leefomgeving. Dat wordt 
soms “iets minderen voor een ander” 
genoemd. 

En ja, wij bidden voor Vrede, maar dat 
lijkt nogal gemakkelijk. Iets DOEN om 
de vrede te bewaren in je gezin, in je 
familie, in je werk of in je wijk is soms 
veel moeilijker. 

Daarover nadenken, mag je best bidden 
noemen.

Moeders uit de Wippolder
zijn van harte welkom!

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

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

Koffie en thee staan klaar en zijn gratis! 

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

2de etage in de vergader/ontmoetingsruimte.

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

Lijkt het jou leuk om gastvrouw te zijn bij een groep moeders die wekelijks 
samenkomen bij het drinken van een kopje koffie of thee. 
Als gastvrouw leid je het gesprek, bemoedig  je onderlinge verbinding en help je 
mee zoeken aan de hand van de vragen van de deelnemers. Je wordt begeleid door 
een coördinator. 
Belangrijk is dat je goed kan luisteren, een gesprek kan leiden en thema’s rond 
opvoeden en opgroeien leuk vindt. 1 Dagdeel per week moet je beschikbaar 
kunnen zijn.

Heb je interesse, wil je dan contact opnemen met de coördinator  Ina Gebuijs, 
per telefoon 06 10 872 615 of email: i.gebuijs@humanitas.nl 

Hallo Vrijwilliger! 
Waarom werk je niet bij mij?
Vrijwilligers maken meedoen mogelijk. 

Het VTV (Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten) 
organiseert al jaren veel activiteiten voor mensen met een beperking.

Wij hebben een aantal vrijwilligers vacatures openstaan 
bij de volgende activiteiten: 

Koken met jongeren  Dinsdag van 15.30-18:30 uur
Houtclub Donderdag 18:30-20:15 & 20:15- 1:30 uur
Koken met volwassenen Donderdag van 18:30-20:15 uur
Bar hulp Donderdag van 18:00-20:30 uur 
Koken met jongeren  Zaterdag om de week van 17:00-19:30 uur
Koken met volwassenen Zaterdag om de week van 17:30-20:00
Groepsbegeleiding Eetcafé Om de week op zondag van 17:00-20:00
Kok Eetcafé Om de week op zondag van 17:00-20:00

Zo help je mee aan een zinvolle vrijetijdsbesteding voor mensen met een 
beperking. 
Deze activiteiten vinden plaats in Vrijetijdscentrum de Wipmolen. Wil je 
meer weten over vrijwilligerswerk bij het VTV? Wij vertellen je hier graag 
over. Bel of mail naar onderstaande contactgegevens of kijk op onze 
website www.wijzijnvtv.nl.

We hopen je snel te zien bij het VTV!
Team VTV

De Wipmolen, Prof. Krausstraat 71b, Delft
015-2618648, www.stichtingvtv.nl, vtvdelft@vtvzhn.nl

60 JARIG 
BESTAAN
Dit jaar bestaat het 
vrijetijdsgedeelte van VTV in Delft 60 jaar.

60 jaar geleden heette het nog de Kiwi. Meer over de geschiedenis vind je 
in de stukjes uit oude boekjes die Joke nog had. Heel leuk!

Als je goed kijkt kan je zelfs bij “De Kiwi zoals het was” nog deelnemers 
herkennen die nog steeds bij ons op clubs zitten!

Uiteraard gaan we dit vieren! Hoe precies is nog niet bekend, maar we 
komen er zeker op terug!

VTV organiseert in  Delft 

EETCAFÉ DELFT 

Eens in de twee weken op zondagavond wordt het eetcafé verzorgd door een 
enthousiaste groep vrijwilligers. De vrijwilligers koken een heerlijke maaltijd, een 
voor-, hoofd- en nagerecht. Tussen de gangen door is er voldoende tijd om een 
praatje met elkaar te maken. Leuk, om nieuwe mensen te ontmoeten! Je mag ook 
een vriend(in), collega of familielid meenemen. Deze activiteit is bedoeld voor 
mensen die behoefte hebben aan sociale contacten. 
 
Zondag (om de week) van 17.00 tot 19.30 uur. 
Buurthuis Onder de Schie, Rotterdamseweg 51a, 2628 AJ Delft. 
 
Kosten:  7,50 euro per keer. Wij drinken water bij de maaltijd, na afloop krijg je een 
kopje koffie/thee van het VTV. Daarnaast betaal je jaarlijks  22,50 euro voor het 
lidmaatschap van het VTV. 
 

Gezond en lekker eten in Delft

Doe je mee? Wil je meer informatie? Wil je aanmelden? 
Telefoon 015-2618648 E-mail vtvdelft@vtvzhn.nl Website www.wijzijnvtv.nl

VTV 
Daar doe ik aan mee!

Het eetcafé is aan de Rotterdamseweg 51a, buurthuis Onder de Schie,
in januari 2019 zijn we hiernaar toe verhuist. 
Data tot de zomervakantie: 30 juni en 14 juli.
We draaien 1 keer in de twee weken maar door feestdagen loopt het niet helemaal volgens deze planning. 



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

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

Zijpendalstraat 59/81
2531 GS Den Haag
Tel: 070 - 396 39 59
www.traubstuc.nl Crommelinplein 3-5, Delft

Tel: 015-2850230

Contact Nel Pelle - Plugge
030 - 6097317,

E-mail: nel.pelle@am.nl

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft

www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl

015 - 256 0589

Nassaulaan 6, 
2628 GH Delft
015-256 87 75

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

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

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

Slijterij en 
Wijnhandel 
De Wijnstok

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

Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Sponsoren van de wijkkrant

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

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

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

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

Willem de Zwijgerstraat 1-3, Delft

DIE TWEE - SNACKS & LUNCH
Rotterdamseweg 96

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

Openingstijden:
ma t/m vr 11.00 - 21.00

za 12.00 -19.30
zondags gesloten

De gezelligste en lekkerste locatie voor uw snacks en lunch

Tafeltennisvereniging DVC

Elke week even
 lekker ontspannen en 

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

Dat kan elke donderdagavond van 20.00 t/m 22.30 uur. 
Het maakt niet uit of je pas 17 jaar of al (veel) ouder, 

een dame bent of een heer, ervaren speler of beginner,

je bent van harte welkom !
Kijk voor nadere informatie op 

www.ttvdvc.nl 
of bel naar 06 53 69 34 92.

Wij zien u graag komen.

Tafeltennisvereniging DVC
al 65 jaar sport en speelplezier

De jubilarissen (40, 35, 30 en 25 jaar lid 
van de vereniging) en de penningmeester 

die zijn functie heeft overgedragen

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

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

sinds  1885

vers & dichtbij

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

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

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

Yvette van Zon
Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍؍؍

015 - 380 76 50
Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

Ook voor:

Kapsalon Gezellig Geknipt
wint Award

Afgelopen mei is aan Kapsalon 
Gezellig Geknipt de Award 
uitgereikt voor ‘De leukste 
kapsalon van Delft’. 
Daarnaast ontvingen zij 
een Gold Award! 

Deze kapsalon zit gewoon gezellig 
bij ons in de Wippolder!

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

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

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

Bent u er al eens geweest? De 
5 gezellige dames werken op 
afspraak, maar een afspraak is 
gemakkelijk online te maken op 
www.gezelliggeknipt.nl, door 
gezellig even binnen te lopen óf 
door te bellen naar 015 2560589. 

Zij zijn de gehele week geopend. 
In de zomerperiode is er een 
aangepast rooster. De salon is 
dan iedere maandag gesloten, 
daarnaast sluiten zij twee weken 
voor een welverdiende vakantie. 

Plan dus op tijd een afspraak in!


