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Prins Mauritsschool krijgt een groen schoolplein
Op het huidige schoolplein is nauwelijks groen te vinden. Er is een slechte afwatering. Enthousiaste ouders,
leerkrachten en kinderen zijn aan de slag gegaan om te bedenken hoe ze van het schoolplein aan de kant van
de Nassaulaan een groene oase kunnen maken. Er zijn sponsor acties georganiseerd, en kinderen hebben in
de buurt gecollecteerd om de benodigde gelden binnen te halen. De verwachting is dat het plein nog dit jaar
gerealiseerd kan worden.
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De kinderen willen graag een
afgebakende voetbalplek aan de
linkerkant van het plein. Aan de
andere kant van het plein zou een
groene heuvel moeten komen,
met een glijbaan en een tunnel om
onderdoor te kruipen.
Verder een circuit van
boomstammen, een sluipgang
met struiken waar kinderen zich
achter kunnen verstoppen, een
wilgentunnel waar kinderen
onderdoor kunnen lopen, en
natuurlijke klankstaven.
Ook aan de verwerking van
regenwater is gedacht. Het
regenwater loopt nu vanaf het
dak en de bestrating rechtstreeks
het riool in. Met oplossingen als
een dak met sedum plantjes op de
fietsenstalling, waterberging in

bassins, en het loskoppelen van
regenpijpen zal op het nieuwe plein
regenwater op duurzame wijze
opgevangen worden.
Een groene omgeving biedt
kinderen de mogelijkheid om
plantjes en diertjes te ontdekken,
en het struinen door groen zorgt
ervoor dat kinderen anders gaan
spelen, ze meer creatief spelgedrag
ontwikkelen, en meer begrip
krijgen voor natuur en milieu.
Het schoolplein is toegankelijk
voor kinderen uit de buurt na
schooltijd tot 18:30 uur. Er is dan
ook naschoolse opvang die tot die
tijd gebruik maakt van het plein.
Op 16 mei was er een druk
bezochte actiedag voor het groene
schoolplein, met marktkraampjes,

spelletjes en optredens van
kinderen.

Wethouder Hekker onthulde die
dag een maquette van het nieuwe
groene schoolplein.
Aan de maquette is gebouwd door
Martin Flokstra en enkele ouders
en leerkrachten.
Tekst: Fred Koning
Foto: Johan van den Berg
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Kom op voor de wijk

Redactioneel

Als Wippolderbewoners zijn we trots op onze wijk. Er verandert veel, dat komt ook doordat de
Technische Universiteit en TNO deel uitmaken van onze wijk. Zij drukken zeker een stempel op de
wijk. Dat hoeft niet negatief te zijn. Wij, als bewoners, moeten wel de vinger aan de pols houden.
Weten wat de plannen zijn van belangrijke bedrijven en instituten in onze wijk. Er is veel gerealiseerd door goed overleg van de politiek met belanghebbenden en bewoners cq.bewonerscommissies.
Echter genoeg te doen. Denk aan de verkeersstromen o.a. Poortlandplein, Schoemakerstraat, ontsluitingen van diverse woonclusters (Zeeheldenbuurt , Schoemakerplantage). Blijf er bovenop zitten
want de ervaring is wel dat soms beslissingen door de gemeente genomen worden zonder dat bewoners daar in gekend zijn.
Gelukkig is de wijk ook in de politiek vertegenwoordigd en zien we strijdbare mensen. Zo ook is het
nodig dat wij ons verweren tegen de vuilcontainer. Het kan toch niet dat die in rijen voor de huizen
staan. Kijk maar in de Telderslaan, jammer. De bewoners moeten dit maar slikken? Natuurlijk niet.
Heeft U dit probleem? Zelfs al nagedacht over oplossingen? Kom er mee. Graag roepen wij iedereen op
om de acties die richting de gemeente en Avalex ondernomen worden te ondersteunen.
De redactie

wijkkrantwippolder@gmail.com

Pagina 2

Meer nieuws van de Prins Mauritsschool
Naast de dagelijkse lessen worden er veel leerzame en vooral ook leuke dingen georganiseerd op de
gedaan op de Prins Mauritsschool. U kunt ook een kijkje nemen op onze vernieuwde 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. Ook is de school op Facebook te vinden, een
leuke manier om actuele informatie bij te houden.
Eind maart was de jaarlijkse Paasviering
voor de kinderen van de groepen 5 tot
en met 8 met hun ouders en andere
belangstellenden in de Immanuëlkerk.
De andere groepen vierden het feest
van de Opstanding van de Heere Jezus
in hun eigen klas.

op het voorplein en een achtkamp op
het grasveldje van het Nassauplein.
Het was prima weer dus er werd volop
genoten. Tussen de middag was er voor
de bovenbouw op het achterplein een
gezellige picknicklunch met vrolijke
kleedjes en heerlijke hapjes.

Het jaarlijkse 4x4 schoolvoetbaltoernooi kon ook dit jaar weer
rekenen op veel leerlingen van de Prins
Mauritsschool: er speelden 21 teams
mee! Gezellig sportief bezig zijn met
hier en daar nog een beker als prijs.

Het Groene Plein
Na de meivakantie stond woensdag 16
mei in het teken van de Groene Plein
actie. Die middag werd de maquette
onthuld waardoor iedereen kon zien
hoe het plein er over een tijdje uit gaat
zien.
Ook werd het eindbedrag van de
inzamelingsactie bekend gemaakt,
ruim € 3000,-, en was de prijsuitreiking
van de kleurplaatwedstrijd. Marthe
en Judith waren de winnaars. Het was
ook de middag waarop de naam voor
het plein bekend werd gemaakt. Het
plein gaat “Het jungle plein” heten en de
naam is verzonnen door Silke.
Naast genieten van het mooie weer
waren er op het podium muzikale
optredens van kinderen te zien en
kraampjes met eten, drinken, spelletje,
boeken en planten. Een gezellige
middag met uiteraard dank aan alle
ouders en sponsors die dit mogelijk
maakten.

Op vrijdag 13 april kwamen alle
leerlingen van de groepen 7 en 8 op hun
fiets naar school. De oudercommissie
organiseerde de jaarlijkse fietscontroledag. Remmen, lampjes, banden, de fiets
werd door vrijwillige (groot)ouders
nagekeken en kleine reparaties werden
uitgevoerd zodat in ieder geval iedereen
goed verlicht verder kon. Ook tijdens
het schoolkamp gaan de fietsen mee,
dus belangrijk dat ze even nagekeken
zijn!
Vrijdag 20 april was de dag van de
Koningsspelen. Met z’n allen op
het schoolplein in de stralende zon
begonnen we de dag met het zingen
van het Wilhelmus, het hijsen van de
vlag en een vrolijke dans. Daarna stond
een heerlijk Koningsdag-ontbijt in alle
klassen klaar. Op het voorplein en op
het achterplein waren allerlei spelletjes
klaargezet.

Zoals altijd mochten de kinderen hun
bomen een naam geven, ze heten nu
onder andere Cherry, Berry, Chromo
Bakvet, FC Boom en Henk de Potvis.
Op de vraag “Wat vonden jullie van deze
activiteit?” kwam een kort antwoord:
“Leuk.”
De komende week gaan de leerlingen in
de klas verder met de leskist Bomen.

Boomfeestdag 2018
Leerlingen Prins Mauritsschool
planten Cherry, Berry en FC Boom
Op de 62ste editie van de jaarlijkse
Boomfeestdag, trok meester Buijzert
met zijn groep 8 naar buiten om te
helpen bij het planten van bomen in de
Frisolaan in Delft. Strakblauwe lucht,
bijna windstil, heel aangenaam om
buiten aan het werk te zijn.

Met 22 leerlingen zijn 12 prunussen geplant, die binnenkort roze zullen bloeien. Omwonenden kwamen even kijken,
maakten foto’s en reageerden verheugd
op de nieuwe bomen. De oude bomen
waren namelijk veel te groot geworden
en om die reden weggehaald; de straat
kon wel weer wat groen gebruiken!

De kinderen van groep 8 begeleidden
de spelletjes voor de jongere kinderen,
in de gymzaal werden judolessen
gegeven en er was een springkussen

wortelkluit uitpakken, gat dicht maken,
aanvegen en boomband bevestigen. Na
anderhalf uur stonden alle bomen er
netjes in.

De leerlingen waren van alle markten
thuis: een gat graven, boom plaatsen,

Over Boomfeestdag
Stichting Nationale Boomfeestdag is in 1957
opgericht als het Landelijk Comité Boomplantdag. Nu, ruim 60 jaar later, vieren ruim 115.000
kinderen in meer dan 80% van de steden en
dorpen in Nederland de Boomfeestdag. Zij planten ruim 200.000 bomen. In de laatste 60 jaar
zijn er meer dan tien miljoen bomen geplant op
de derde woensdag in maart, ofwel ruim 4000
voetbalvelden: een substantiële bijdrage aan de
CO2-reductie!

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
info@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.

Zoals het toen was, zoals het nu is

Simonstraat
Op de oudste foto
ziet u hoe het in de
jaren 1920 - 1930
was, op deze foto
was het in ieder
geval gezellig met
spelende kinderen
en er werd gefietst
en gewandeld. De
straat was netjes
voorzien van mooie
bomen welke vol in
het blad zaten.

Op de foto van heden ziet u duidelijk het verschil. Er zijn nagenoeg geen
bomen meer maar wel veel geparkeerde auto’s; dit is niet meer weg te
denken, het is bijna noodzakelijk in deze tijd.
Het pand van de beeldenwinkel ziet u niet door de geparkeerde auto, het is
nu in gebruik als woonhuis. Nadat de beeldenwinkel was opgeheven, is de
Fam. v.d. Helm er blijven wonen en later hun dochter met haar gezin. Nu is
die familie niet meer woonachtig daar.
Na de verkoop zijn er
verbouwingen gestart; er komen
daar mogelijk studentenkamers
in.

Links op de hoek van de Willem de Zwijgerstraat ziet u de winkel van
de Fam. v.d. Helm, het zgn. beeldenwinkeltje waar je beelden kon kopen
welke te maken hadden met het Rooms-Katholieke geloof.

U mag zelf beoordelen wat leuker,
gezelliger is om te wonen: met
het ‘blik’ van heden of met de
gemoedelijkheid uit het verleden.
Foto's en tekst: Johan van den Berg

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Update begroting 2018
Bankstand op 01-05-2018
€ 6.460,48 +/+
Vormgever en drukken (1e kwartaal)
€ 1.441,60 -/Kosten bezorging Delftzicht
€
50,00 -/		--------------Bankstand op 28-05-2018
€ 4.968,88 +/+
Toezeggingen sponsoren
€ 230,00 +/+
		--------------Te besteden bedrag in 2018
€ 5.198,88 +/+
Af: Factuur zakelijk betalingsverkeer
€ 105,00 -/Af: Vormgeven en drukken/bezorgen 3x
€ 4.474,80 -/		--------------Positief saldo voor 2018/Reservering 2019 € 619,08 +/+
		=========

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

Dank u wel !!
Door sponsoring en de bijdragen van lezers is het ook in 2018 weer gelukt om de
wijkkrant voldoende financiën te geven, zodat wij voor u ook in 2018 de wijkkrant
kunnen ver- en bezorgen. Uiteraard met medewerking van al onze vrijwilligers.
Wij doen ons uiterste best om weer goed gevulde en interessante kranten samen te
stellen.
Ook is het gelukt om voor de Delfgauwseweg, Julianalaan en Nassaulaan een
bezorger te vinden.
Alleen voor Delftzicht heeft zich nog niemand gemeld, we zoeken -liefst- 3 personen.
Bent u bereid om als reserve-bezorger genoteerd te worden, om af en toe bij te
springen in geval van ziekte of dergelijke, neem dan gerust contact met ons op (zie
het colofon).
Ook zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers die actief mee willen doen in de
redactie. Lijkt het u wat of wilt u wat meer informatie? Mail ons of neem telefonisch
contact met ons op, dan geven wij u de nodige informatie (zie het colofon).
Nogmaals onze dank ! De redactie

Expeditie Plukkebol: de leukste zomervakantie van Delft en omstreken!
Vanaf maandag 16 juli is het weer zover: zes weken lang Expeditie Plukkebol,
de leukste zomervakantie van Delft en omstreken!
Het belooft ook dit jaar weer een avontuurlijk programma te worden
boordevol stoere uitstapjes, sportieve activiteiten, creatieve workshops én
het Plukkebol Zomerkamp! Elke schoolvakantie biedt de buitenschoolse
opvang van Plukkebol een extra leuk activiteitenprogramma.
In de zomervakantie doen we hier nog een schepje bovenop. Tijdens een
gezellige zomer BBQ voor alle bso-ers en hun ouders wordt de start van de
vakantie ludiek gevierd en het programma van Expeditie Plukkebol bekend
gemaakt.

Over Plukkebol kinderopvang
Plukkebol is een organisatie voor kinderopvang met
3 gunstig gelegen locaties in Delft (vlak nabij het
Centraal Station en in de TU wijk).
Het aanbod richt zich op kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Al 30 jaar staat Plukkebol in de stad bekend als een
solide familiebedrijf dat hoogwaardige kwaliteit levert.
Surf voor meer informatie naar www.plukkebol.nl of
neem contact met ons op via 015-2570604

Delfts Doen
Hoe doe je “Delfts”? Delfts blauwbekken op de Markt met Lichtjesavond? Een Delftse grachtenloop doen? Nee, als het aan de gemeente Delft ligt is “Delfts Doen” plannen
maken in de stad samen en in afstemming met bewoners. Dat is de Delftse participatie-aanpak.
Vorig jaar zijn daarvoor
bijeenkomsten met
bewonersorganisaties geweest en
het resultaat is deze nieuwe aanpak.
Helemaal nieuw is het idee niet,
want acht jaar geleden bedacht het
stadsbestuur al “beginspraak”: echte
inspraak bij het begin van plannen.
Daar is helaas weinig van terecht
gekomen en ook Delfts Doen komt
nog niet echt van de grond. Het
eerste concrete project waar Delfts
Doen wordt toegepast is The Green
Village. De echte Delftenaar kent
misschien het Rode Dorp, maar dat
er ook een groen dorp bestaat is
niet zo bekend. Het is dan ook geen
dorp en het is ook niet groen: het
zijn enkele proefprojecten op de TU
campus waar voorheen het gebouw
van Bouwkunde stond. Prima plan
en zonder overlast voor bewoners,
want direct omwonenden zijn er
niet – een veilig experiment voor
bewonersinspraak dus.
Vaak wordt de Belangenvereniging
TU Noord benaderd door bewoners
die overvallen zijn door een plan in

hun directe omgeving. Dan gaat het
bijvoorbeeld om de herinrichting van
een weg of kruispunt, het kappen
van bomen, de bouw van één of meer
nieuwe woningen of het omzetten
van een woning voor kamerbewoning,
meestal voor studenten. Soms deugen
deze plannen niet en kan er bezwaar
worden gemaakt, soms klopt het wel,
maar is de buurt niet of veel te laat
geïnformeerd. Als de plannen dan niet
van de gemeente zijn, ligt het daaraan:
de gemeente lijkt dan zelf ook verrast
en legt de verantwoordelijkheid bij de
initiatiefnemer. Als de plannen wel
van de gemeente zijn, horen we dat
inspraak niet veel zin heeft, omdat
het nog maar eerste ideeën zijn of juist
omdat het project al is aanbesteed. Nog
niet echt Delfts Doen dus.
Waar we als Belangenvereniging
reageren worden we regelmatig
alsnog betrokken – soms pas na een
officiële zienswijze of bezwaarschrift.
Ambtenaren en zelfs de wethouder
zijn altijd bereid tot een gesprek - al
dan niet nadat de gemeenteraad op
de hoogte is gebracht - en soms levert

dat ook nog iets op. Soms volgt er dan
structureel overleg, bijvoorbeeld over
de herinrichting van het TNO-terrein,
de Schoemakerplantage, of zelfs
workshops zoals bij de herinrichting
van het Mijnbouwplein - Michiel de
Ruyterweg en de herontwikkeling van
Gele Scheikunde. De grote opkomst
van bewoners daarbij geeft aan dat er
veel bereidheid is om mee te denken
in oplossingen. In de wijk wonen
gelukkig ook bewoners met veel kennis
van zaken op het gebied van wonen,
bouwen, verkeer, enz.
De Belangenvereniging TU Noord
bestaat precies vijftien jaar nadat
in mei 2003 de plannen voor het
noordelijk TU-gebied bekend werden.
Naast sloop van het oude hoofdgebouw
– nu Bouwkunde – en nieuwbouw in de
Botanische Tuin bestonden er plannen
voor duizenden woningen door de hele
wijk en vergaande verkeersplannen
waaronder een nieuwe tramlijn en
Sint Sebastiaansbrug. Juridische
procedures, de recessie en politieke
ontwikkelingen hebben veel
veranderd.

Er is nu meer aandacht voor groen
en water in de wijk dan in 2003 en
de oude TU-gebouwen horen er weer
helemaal bij, gelukkig.
Soms gaat het nog wel eens fout, zoals
bij het plan om het Zuidplantsoen te
gebruiken als stalling voor touringcars.
Na veel actie, procedures en politieke
lobby is dat plan teruggedraaid en
wordt het parkeerterrein zelfs weer
park, wat het ooit tot begin jaren ’90
was.
Voor betere verkeersoplossingen wordt
nog steeds geijverd, maar ook daar is
af en toe een succesje binnengehaald,
zoals bij de herinrichting van de
Julianalaan bij Gele Scheikunde,
waarvoor de bewoners zich vanaf
de jaren ’70 hebben ingezet, of
het permanent maken van het
vrachtwagenverbod op de Sint
Sebastiaansbrug.
Ruimte voor bewoners vergt een
lange adem en het liefst ook goede
samenwerking. De Belangenvereniging
TU Noord gaat nog een tijdje door met
Delfts doen; doet u mee?

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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SCHOEMAKER PLANTAGE

Nieuws van de buren
Medical Taping bij hooikoorts

30 mei - Start verkoop Parkhuizen
190m2 huis met uitzicht op het park
en een zonnig terras. De bewoners van
deze huizen wonen straks schitterend
aan het park in een riant huis met
zonnig terras in Klinkerbuurt 3.
De parkhuizen in Klinkerbuurt 3
werden vanaf woensdag 30 mei j.l.
via de digitale brochure op www.
schoemakerplantage.nl aangeboden.
Er is keuze uit 17 parkhuizen in
verschillende uitvoeringen. In deze
huizen woont men op de 1e verdieping
zodat er optimaal van het uitzicht
over het park kan worden genoten.
Elk huis is voorzien van een enorm
dakterras (vanaf 48m2) op het zuiden.
De auto wordt geparkeerd onder het
dakterras. De prijsrange is € 537.500,- tot € 675.000,--VON inclusief de nul-op-demeterinstallatie, luxe badkamer en complete keuken.
Volledige informatie en definitieve prijs is vanaf woensdag 30 mei beschikbaar.
De bewoners van Klinkerbuurt 2
Schoemaker Plantage is nieuwbouw,
maar allesbehalve standaard
De huizen in Klinkerbuurt 2 van
Schoemaker Plantage zijn bijna
allemaal opgeleverd. Dat betekent dat
de bewoners druk aan het klussen zijn
om van hun huis een thuis te maken.
Nog niet zo lang geleden – tijdens de
pre-housewarming – vroegen wij de
bewoners, waarom ze eigenlijk naar
Schoemaker Plantage verhuizen.
Nieuwsgierig? Lees het blogartikel op de website: www.schoemakerplantage.nl
Graag tot ziens in Schoemaker Plantage.
Hartelijke groet,
Save the Date !
Het SchoemakerTeam
Buitenbios
Je kunt ons ook volgen via Facebook.
22
juni
2018 - Grease
Op Instagram delen we de mooiste foto’s uit
bij
de
Schoemakerloods
Schoemaker Plantage.
Wil je weten hoe het is om in Schoemaker Plantage te wonen? Bewoonster Jolanda
blogt er over. Ze vertelt over de fijne plekken van Schoemaker Plantage, deze keer:
DE STADSPLANTAGE
De naam zegt het: in de StadsPlantage
worden stad en groen met elkaar
verbonden. Wie wat langer in Delft woont,
herkent de eigenaren waarschijnlijk wel.
Duurt en Miranda hadden jarenlang
Lunchcafé Vrij maar runnen nu dit
bijzondere proeflokaal.
Er is een moestuin, een kas, kippen, een
wijngaard en natuurlijk het restaurant
zelf met terras. Het duurt nog wel tot
2019 voordat de 175 wijnstokken geoogst
kunnen worden om er eigen wijn van te
maken. Tot die tijd serveert Duurt (heel
veel verschillende!) Portugese wijnen.
In de moestuin en kas groeien groenten, eetbare bloemen en kruiden die
Miranda in de keuken gebruikt. Op vrijdagavond eet je traditionele Portugese
cataplana: dubbele koperen pan gevuld met vlees en vis. En op zondag is het
borreltijd bij de StadsPlantage. We raken wel een beetje verwend met zo’n heerlijk
plekje in onze ‘achtertuin’!
www.facebook.com/stadsplantage Bakemastraat 97L (Schoemakerloods)

Hooikoorts is een allergische reactie op de pollen/stuifmeel van struiken, grassen
en bomen. Dit begint meestal in de lente. Bij hooikoortspatiënten reageert het
afweersysteem zodra stuifmeel in het lichaam komt. Deze stuifmeelkorrels
zijn antigenen. Histamine komt vrij en zorgt voor de allergische reacties die
kenmerkend zijn bij hooikoorts. Deze overreactie van het afweersysteem zorgt
ervoor dat de slijmvliezen meer slijm produceren. Dit kan een loopneus, verstopte
neus en niesbuien veroorzaken. Ook jeukende of rode ogen, benauwdheid en een
jeukend gehemelte zijn vaak voorkomende klachten. Sommige mensen hebben het
hele jaar door last van hooikoorts.
Hoe kan Medical Taping bij hooikoorts werken?
De resultaten (pilotstudy/testcase) van medical taping bij hooikoorts
zijn zeer positief. Het uitgangspunt van de elastische tapemethode is
dat via een externe huidprikkeling invloed kan worden uitgeoefend op
de, bij het zenuwaansturingsgebied behorende, weefselstructuren van
ruggenmergsegmenten. Er is een wisselwerking tussen de spieren, botten,
huid, organen en de regelsystemen. Tot die regelsystemen behoren het
sympathische zenuwstelsel (zorgt voor o.a. meer lucht in de longen) en het
parasympatische zenuwstelsel (zorgt voor rust en herstel).
De behandeling met tape bestaat uit segmentale ondersteuning door een
rugtape die wordt aangebracht in dit longgebied. Een mogelijke verklaring van
verminderende klachten kan worden gezocht in de kalmerende werking van het
allergisch reactiemechanisme. Het sympathische systeem komt tot “rust”.
In de literatuur wordt gesproken over het bindweefsel (fascia) dat een grote rol
speelt bij de immunologische afweer. Bindweefsel komt voor in verschillende
structuren en diktes, het is een netwerk dat door het gehele lichaam loopt.
Een verstoring in dit netwerk kan klachten geven in het lichaam, waardoor
spanningsverschillen ontstaan. Het lichaam kan deze spanning zelf oplossen,
maar behandeling is vaak nodig voor een sneller herstel van de balans.
De fascia bevat veel sensoren (prikkelgewaarwording). Door het aanleggen van de
tape op de huid geef je een sensorische prikkel aan de fascia, waardoor een andere
spanning ontstaat; het bindweefsel komt tot rust. Dit heeft dan weer een positieve
invloed op het immuunsysteem, waardoor het lichaam bij hooikoorts minder zal
reageren met het aanmaken van een allergische reactie.
Wilt u meer weten over deze tape methode, dan kunt u contact met ons opnemen.

Fysiotherapie

Delft-Oost

Praktijk voor Fysiotherapie Delft Oost
Nassaulaan 177, 015-2620852
infot@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Extra vermelding van de Schoemakerplantage

A

B

Foto A laat u zien dat in de Klinkerbuurt al aandacht is besteed aan de jeugd,
met een speeltuintje met o.a. een trampoline.
Foto B laat u zien dat al is gewerkt aan het creëren van groen met een
singeltje.
De foto’s C t/m H tonen hoe een aantal bewoners van de studentenflat
aan de Stieltjesweg de vorderingen zien van het verder voltooien van de
Schoemakerplantage.
Ik sprak een bewoner aan en deze nam mij mee naar de 22e etage, zodat ik

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Pagina 5

Medicijnen; een bittere pil?

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

Slikt u meer dan 5 verschillende medicijnen? Bent u ouder dan 65? Polyfarmacie komt veel voor bij ouderen. Ouderen hebben vaker
meerdere aandoeningen tegelijk waar ook meerdere geneesmiddelen voor nodig zijn. Het risico op bijwerkingen en interacties is groter als
organen zoals lever en nieren minder goed gaan werken. Het is daarom belangrijk dat er periodiek door uw arts(en) en/of apotheker naar
uw medicijnlijst gekeken wordt om te zien of er iets aangepast of gestopt moet worden. Als het goed is spreekt u in ieder geval jaarlijks de
arts die u de meeste medicijnen voorschrijft. Dan kunt u ook aangeven of u bijwerkingen heeft of problemen ervaart met het innemen van
uw medicijnen.
Vergeten
Misschien vergeet u wel eens uw medicijnen in te nemen. Of neemt u wel eens dubbel
in. Soms is het moeilijk omdat medicijndoosjes of pillen niet steeds van de zelfde
fabrikant komen. Dan is de kleur en vorm van uw medicijn steeds anders. Dat kan
verwarrend zijn. Uw arts en apotheker kunnen kijken of het u makkelijker gemaakt
kan worden. Soms kan het aantal inname momenten per dag verminderd worden.
Het scheelt een hoop als u in plaats van vier keer maar twee keer per dag aan uw
medicijnen hoeft te denken.
Een weekdoos kan helpen om beter te ordenen. Zo ziet u bij twijfel snel of medicijnen
wel of niet al ingenomen zijn.
De apotheker kan ook alle medicijnen in een baxterrol aanbieden. Alle pillen zitten in
plastic zakjes verpakt. Het tijdstip van inname staat er op. Dat voorkomt fouten.
Bent u therapietrouw?
Therapietrouw is de mate waarin de patiënt zijn behandeling uitvoert in
overeenstemming met de afspraken die hij heeft gemaakt met zijn behandelaar.
Oftewel: neemt u de medicijnen volgens voorschrift in? Dat klinkt nogal dwingend.
Een belangrijke voorwaarde om dat voorschrift trouw te volgen is dat de patiënt
begrijpt wat het medicijn moet doen en vertrouwen heeft in de behandeling. En
daarbij ook de alternatieven kan overwegen. Het is dus belangrijk dat arts en patiënt
hier een goed gesprek over hebben voordat het recept geschreven wordt.
En daar blijft het niet bij. Als medicijnen voor de lange termijn bedoeld zijn dan zal
vooral in het begin bekeken moeten worden of het middel doet wat het moet doen en
of er geen hinderlijke bijwerkingen zijn. Daarna is het zaak om vol te houden. Dat
blijkt vaak het moeilijkst te zijn. En er eerlijk over zijn valt ook niet altijd mee.
Bij sommigen staan de dozen ongebruikte pillen in de kast stof te verzamelen terwijl
de voorraad toch steeds bijgevuld wordt.

C

D

F
E

G
H

foto’s kon maken. Op de 12e etage
woont deze aardige student en
ik mocht vanuit zijn raam foto’s
maken.
Op foto I ziet u hoe o.a. zijn
studentenkamer er uit ziet, waar
hij best blij mee en trots op is.
Maar de rest van deze foto’s is
gemaakt bij een Engelssprekende
dame die mij zonder aarzelen
binnen liet.

I

Het is beter om duidelijk te zijn naar uw arts en apotheek over uw medicijngebruik.
Wat u niet wilt innemen kunt u beter ook niet aannemen.
Ongebruikte medicijnen
In Nederland gooien we jaarlijks voor 100 miljoen euro aan ongebruikte medicijnen
weg. Die 427 kg per dag kan beter niet in het milieu terecht komen. U kunt bij de
apotheek en bij een milieustraat uw medicijnen inleveren. De apotheek moet de
medicijnen laten vernietigen. Hergebruik is verboden. Helemaal voorkomen dat
medicijnen weggegooid worden is helaas onmogelijk. Het helpt in ieder geval om bij
een eerste voorschrift niet te veel ineens mee te krijgen. Dan hoeft er ook niets terug
als het middel niet bevalt.
De huisarts
Als u veel medicijnen gebruikt die door verschillende artsen worden voorgeschreven
dan kan dat allerlei vragen oproepen. Zijn het er teveel? Gaan ze wel goed samen?
Komen mijn klachten misschien door bijwerkingen? Waarom hebben mijn pillen een
andere kleur dan de vorige keer?
Uw huisarts heeft samen met uw apotheker meestal het beste overzicht van alle
medicijnen die u gebruikt. Maak een afspraak als er onduidelijkheden zijn.
Meer informatie over medicijngebruik en therapietrouw kunt u vinden op
www.therapietrouwmonitor.nl en www.apotheek.nl.
Huisartsenpraktijk MM van Miert & GJ Damen
Nassaulaan 23, 2628 GA Delft, 015 2568767

Zwem- en Squashcentrum Delft
sluit voor nieuw zwembad
Sportfondsen Delft heeft in overleg met de gemeente besloten dat op 31
december 2018 het Zwem- en Squashcentrum Delft haar deuren zal sluiten.
Dit is een eerste stap richting de bouw van één nieuw zwembad in Delft ,
als vervanging van het Sportfondsenbad Weteringlaan en het Zwem- en
Squashcentrum Delft.
Tot 31 december 2018 gaan alle
zwemlessen, doelgroep-activiteiten
en recreatief-/banenzwemmen
door volgens het huidige
openstellingrooster.
Vanaf 1 januari 2019 kunnen de
zwembadbezoekers terecht in de
twee andere zwembaden in Delft: het
Sportfondsenbad Weteringlaan en
zwembad Kerkpolder.

Squash
Ook alle squash-activiteiten blijven
tot 31 december doorgaan volgens het
huidige openstellingrooster.
Vervoer leerlingen
Voor de leerlingen van de Herman
Broerenschool en de Cornelis
Musiusschool zal de gemeente
Delft het vervoer verzorgen naar de
zwemlessen in het Sportfondsenbad.
Personeel
Voor het personeel van het Zwemen Squashcentrum wordt zo veel
mogelijk een nieuwe werkplek
gevonden in andere zwembaden van
Sportfondsen.

Zwemlessen
Ook de zwemlessen gaan gewoon
door volgens het rooster tot 31
december.
Alle kinderen die nu deelnemen
aan de zwemlessen, worden zo ver
mogelijk opgeleid voor hun diploma. Sloop en nieuwbouw
Tegen het einde van het jaar is er
Begin 2019 begint het ontmantelen
daarom ook extra diplomazwemmen. en slopen van het Zwem- en
Squashcentrum. De komende tijd
Het Sportfondsenbad aan de
wordt onderzocht of het nieuwe
Weteringlaan start op 1 januari 2019 zwembad gebouwd kan worden in de
met een aangepast rooster, zodat de
omgeving van het huidige Zwem- en
kinderen direct kunnen doorstromen Squashcentrum.
naar de zwemlessen in dit zwembad. Ook gaat de gemeente onderzoeken
welke nieuwe bestemming de huidige
De zwemonderwijzers van het
Zwem -en Squashlocatie moet krijgen.
Zwem- en Squashcentrum zullen
Hierover gaat de gemeente in gesprek
in het Sportfondsenbad mede de
met de omwonenden en andere
zwemlessen verzorgen.
belanghebbenden.
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(Ver-)Bouwberichten

A

B

Pauwmolen
Foto A en B: een aantal jaren geleden was er sprake van dat op het braakliggend stuk
grond hoek Jan de Oudeweg, Kon. Emmalaan en Delfgauwseweg nieuwbouw gepleegd
zou gaan worden. Maar dat ging niet door en daar waren velen blij mee. Maar nu zijn
de plannen weer uit de kast gehaald en aangepast zodat er toch op een zeker moment
gebouwd gaat worden.
Op foto A ziet u dat het braakliggend gedeelte bouwklaar is gemaakt.
Foto B toont u een stukje nostalgie: het asfalt dat u ziet was in vroegere jaren de oprit
naar rijksweg 13 en naar het ANWB-station van de Wegenwacht.

Foto's en tekst: Johan van den Berg
Zuidplantsoen
Foto C: hier is jaren een parkeerplaats
geweest voor touringcars die hun
passagiers in het centrum uit hadden laten
stappen en daarna op deze plek wachtten
totdat deze passagiers weer opgehaald
moesten worden. Er is ook jaren tegen
geprotesteerd, maar dat mocht niet
baten. Maar nu is het dan toch zover: deze
parkeerplaats is ontmanteld en maakt dan
weer plaats voor een plantsoen, zoals het
altijd geweest is. De touringcars moeten nu
gaan staan op de Olof Palmestraat, nabij
Ikea.
Rotterdamseweg
Foto D laat u zien dat na de eerdere
sloop, de herbouw van deze twee panden
schuin tegenover de Mijnbouwstraat
ver gevorderd is. De verwachting is dan
ook dat in deze panden spoedig de eerste
bewoners hun intrek kunnen nemen.

D

F

E
Abtwoudseweg
Foto E laat u zien: het resultaat van de
werkzaamheden aan de Abtwoudseweg
tussen de Engelsestraat en het
Zuideinde. In een eerdere editie van
deze krant is deze straat al genoemd
bij het schouwen en daar was toen
aangegeven dat het in de 1e helft van
2018 aangepakt zou worden. En zie
hier het resultaat; het is zo ingericht
dat het gemotoriseerde verkeer te gast
is en dat de fiets hier het meeste profijt
van heeft.

Hooikade, hoek Zuideinde
Op foto F ziet u dat de fundering
gestort wordt voor de nieuw te bouwen
appartementen. Het betreft hier 19
appartementen, verdeeld over vijf
woonlagen met de naam Zuidkolk. Deze
appartementen geven deels zicht op de
Scheepmakerij en op het centrum van
Delft. De prijzen zijn pittig te noemen:
van € 299.000,00 t/m € 950.000,00
exclusief een garage welke onder deze
appartementen wordt aangelegd.

H

G
Rotterdamseweg
Foto G toont u de vorderingen
aan de monumentale
Hammenpoort, de oude glorie
komt weer terug. Nu maar
afwachten of het over drie
maanden klaar is.

Foto H laat u zien: de kleinschalige bedrijfsruimte
naast de Kruithuisweg. Nog steeds staan hier een
aantal garageboxen en bedrijfsruimten te koop. De
huidige eigenaar wil deze z.s.m. verkocht hebben,
maar dat zal heel hele klus worden want er is genoeg
keus in Delft wat dergelijke ruimtes betreft.
Amalia van Solmslaan
Foto L toont u de vernieuwde
doorsteek van de Amalia van
Solmslaan naar de Colignystraat. Deze
verbetering is de moeite waard, want
met het groen wat er was, was het een
grote janboel. En nu maar hopen dat
eenieder het netjes houdt.

L
J

I
Schoemakerplantage
Foto I t/m K laten u zien dat de grond
bouwrijp wordt gemaakt voor de bouw
van de derde Klinkerbuurt aan de
Schoemakerplantage.
Elders in deze krant kunt u aan de
hand van meerdere foto’s de
vorderingen zien van de
Klinkerbuurten één en
twee.

M

N

Mekelweg
Op deze twee foto’s, M en N, ziet u de
tramrails voor lijn 19. Foto M toont u
de rails richting centrum en foto N de
rails richting technopolis.
Deze zijn klaar voor het gebruik, maar
de tram zal nog zeker anderhalf jaar
worden waargenomen door een aantal
stads- en streekbussen. Het wachten
is op de sloop en herbouw van de St.
Sebastiaans-brug.

K

O
R

C

S

Engelsestraat, hoek Westlandseweg
Bouw van De Groene Haven
Foto R toont u de werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor de te bouwen woningen en
andere te gebruiken ruimtes. Foto S laat u zien hoe het resultaat moet gaan worden. Het
geheel zal in het 4e kwartaal 2019 of 1e kwartaal 2020 afgerond zijn.

Spoorzone omgeving
Engelsestraat
De foto’s O, P en Q laten u zien: de
vrijgekomen grond na het beëindigen
van de bouw van de spoortunnel. Al
deze vrijgekomen grond zal in de loop
van de komende jaren volgebouwd
worden met nieuwe woningen en alles
wat daarmee samenhangt.

P

Q
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Fotoprijsvraag; Waar is deze plek…?

Trainingsbureau Obruni

Foto´s: J.A. van den Berg

Slechts het naambordje
verraadt dat er in de
benedenwoning van de
Frederik Hendrikstraat 6-8
het trainingsbureau Obruni
gevestigd is. Sinds 2006 werk
ik beneden als trainer en
teamcoach en woon ik al 20
jaar samen met mijn vrouw
Aafke in de bovenwoning.

De vorige opgave:
In de wijkkrant van maart 2018 was
een foto geplaatst van een gevel met
een raam daarin. De vraag was:
weet u waar dat is? En hoeveel
hierop gelijkende gemetselde
vierkanten bevinden zich in deze
straat? Ook werd gevraagd of u
nog andere bijzonderheden kon
vertellen.
Deze gemetselde vierkanten
bevinden zich in de Lipkensstraat.
Deze foto is gemaakt bij de woning
met het huisnummer 38. Aan deze
zelfde zijde van de straat bevinden
zich nog drie van deze vierkanten,
gezien vanaf nummer 38 richting de
Julianalaan.
Ook deze keer kregen wij weer de
nodige oplossingen binnen en moest
er geloot worden.
De loting gaf aan dat mevrouw L. van Adrichem de gelukkige winnaar is
geworden van de waardebon met een waarde van € 15,00 welke ter beschikking
is gesteld door de COOP aan de Nassaulaan.

Nieuwe opgave:
Deze keer is er gekozen voor een geheel ander object,
welke u kunt gaan zoeken en fotograferen. Aan dit
object zit een hele geschiedenis vast. Mogelijk kunt
u ons die geschiedenis laten weten, zodat wij dit in
september aan de lezers kunnen laten lezen.
Onze vragen zijn: waar treffen wij dit aan, wat is de
naam hiervan en hoe wordt of werd deze genoemd?
De uiterste datum voor de inzending is 20 augustus
2018. Ook nu wordt er een waardebon van € 15,00 ter
beschikking gesteld door de COOP aan de Nassaulaan.
Succes met de zoektocht naar de oplossing.
Redactie

Nieuwbouw appartementen
hoek Abtswoudseweg-Zuideinde
Woensdag 28 maart ondertekenden
wethouder Ferrie Förster van
de gemeente Delft en Robert
Lekkerkerk en Bert van Mierlo
van Ontwikkelings-combinatie
Zuideinde VOF de anterieure
overeenkomst voor de bouw van
circa 80 vrije sector koop- en
huurappartementen. Het gewijzigde
bestemmingsplan treedt naar verwachting eind 2018 in werking.

Na mijn studie aan de TU Delft heb
ik eerst als consultant gewerkt.
Echter, het verlangen om mensen
in hun werk tot hun recht te laten
komen, werd voor mij steeds
belangrijker. In 2003 ben ik dan
ook van baan veranderd en heb ik
me om laten scholen tot trainer
en (team)coach. Ik werk het liefst
in de sectoren Onderwijs en
Techniek: Onderwijs omdat ik
geniet van de liefde en passie van
de onderwijsprofessionals voor
kids en jongeren, Techniek omdat
ik technici erg goed begrijp, veel
affiniteit heb met hun werk, hun
taal spreek en mijn stijl van trainen
aansluit bij wat technici prettig
vinden. Geen zweverig gedoe,
direct zijn en heel concreet zijn in je
oefeningen, instructie en feedback.
De thema’s waar ik mensen op
coach en train zijn:
- Loopbaanvraagstukken
- Verbeteren van communicatieve
skills
- Het menselijke aspect (met
irrationele zaken als emoties,
omgang, sfeer) een plek geven het
samenwerken
- Persoonlijk groeien in bijv.
assertiviteit, focus, omgaan met
diversiteit in persoonlijkheden
etc.
Zo deed vorig jaar iemand mee aan
de training Persoonlijk effectiviteit
die na een burn-out echt iets moest
doen aan zijn assertiviteit: hij vond
het moeilijk om nee te zeggen, wilde
iedereen te vriend houden en was
ook nog eens perfectionistisch en
hij had twee deeltijdbanen. Door
de blended learning aanpak (een
combinatie van training, coaching

en online leren) heeft hij in een
half jaar tijd zichzelf op de rit
gekregen en werkt hij nu vanuit
zelfrespect (en wordt hij door collega’s
meer gerespecteerd). Van dit soort
veranderingen geniet ik enorm en
kom ik mijn bed voor uit!
Teams train ik vooral in het omgaan
met conflicten en verschillen,
het opruimen van oud zeer, het
vergroten van het zelfsturend
vermogen en het ontwikkelen
van een professionele cultuur. Dat
doe ik vaak samen met een van
de kernteamleden van Obruni,
freelance professionals die nauw
verbonden zijn aan Obruni en
die dezelfde taal spreken als de
opdrachtgever.
Wat voor bedrijven als Deltares,
Exact, Topdesk en de TUDelft een
voordeel is, is dat hun medewerkers
niet veel reistijd kwijt zijn als ze hun
skills willen verbeteren: de coaching
vindt plaats op het kantoor van
Obruni en de training in de
omgeving van Delft! ’s Winters heb
ik op kantoor vaak onze houtkachel
aan en komt onze huiskat Minoes
ook regelmatig even langs om de
bezoekers te begroeten. Dat is wel
typerend voor Obruni: het zakelijke
met het persoonlijke combineren!
Kijk ook eens op onze website: www.
obruni.nl en als je het leuk vindt om
een keer kennis te maken, schroom
dan niet om langs te komen of me
bij jouw bedrijf uit te nodigen!
Hartelijke groeten,
Ir. Mark van den Houten
06-42764730

Bij een start van de bouw begin 2019 staat oplevering van de
woningen gepland voor eind 2020. Deze nieuwbouw draagt bij aan
de Delftse woningbouwopgave van circa 15.000 nieuwe woningen
tot 2040.

Om de realisatie van de
nieuwbouw mogelijk te
maken, zal in overleg
met gemeente Delft een
bestemmingsplanprocedure
worden doorlopen.

Het ondertekenen van deze overeenkomst is de start van
de uitwerking van het ontwerp voor de locatie op de hoek
Abtswoudseweg met het Zuideinde (ook wel bekend als Panjo/Borent-locatie). DP6 Architectuurstudio maakt het ontwerp, bestaande
uit drie appartementengebouwen en half verdiept parkeren.

Ontwikkelingscombinatie
Zuideinde VOF organiseert in
mei 2018 voor deze procedure
een informatiebijeenkomst
voor omwonenden.
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Buurtonderneming
Onder de Schie
(De Buuf)
www.onderdeschie.nl
Bij buurthuis Onder de Schie kunt u 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 dus genoeg te doen en te
organiseren. Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat de activiteiten geen overlast
voor de buurt bezorgen. De buurtbibliotheek vindt u in de gang. Hier is een groot
assortiment aan boeken en luisterboeken te 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.
Overzicht activiteitenaanbod
De cursussen staan open voor iedereen.
Meldt u aan bij de docent voor meer
informatie over de beschikbaarheid en
de kosten.

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

Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan”
Om de week is er op donderdag in het
Kookcafé ‘Schuif ’s aan”. Chef-kok Leo
en zijn team koken een heerlijk driegangen menu voor € 5 per persoon.
Drankjes zijn daarbij niet inbegrepen. Vanaf
17.00 uur is iedereen welkom en om
18.00 gaan we aan tafel. Zin om eens
gezellig mee te tafelen? Dan kunt u
zich aanmelden bij Leo, per e-mail:
lee@casema.nl

Schildercursussen voor beginners
en gevorderden.
Maandagochtend 9:15 tot 11:45 uur
Maandagmiddag 12:30 tot 15:00 uur
Lesgeld: € 10,- per les van 2,5 uur
Docent: Helene Verbakel
E-mail: lenverbakel@hotmail.com
Tel: 0640324484

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.
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 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 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.

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. Wij gaan nu naar het achtste
seizoen en u vindt vast gemakkelijk
aansluiting. Doe eens gratis met een
repetitie mee om het te proberen. Zet een
stap naar zingplezier! Het is gezellig hier!
(NB: Mogelijk is er een wachtlijst voor vrouwen!
Informeer even.)
Kosten per avond € 3 (in één keer te voldoen).

Docent: Fon van Oosterhout,
tel. 06 244 989 44
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: € 90 voor 8 lessen
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
op
de
Rotterdamseweg
51a.
De lessen worden gegeven door Noëlle
Lamers, professioneel pottenbakster.
U kunt kiezen uit jaarcursussen,
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korte (kennismakings-)cursussen of
workshops.
Jaarcursus (36 lessen, sept t/m mei)€ 575,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)

Info: info@de-rode-scherf.nl
Yoga Onder de Schie
Dinsdagavond van 20:00 tot 21:00 uur
In het buurthuis ‘Onder de Schie’ worden
diverse vormen van yoga beoefend, die
allen tot doel hebben je fysiek en mentaal
verder te ontwikkelen. De yogalessen
zijn niet zwaar, geschikt voor iedereen
en worden begeleid door rustgevende
muziek. Hatha-, Raja-, Karma-, rek-,
strek-, massage-, meditatie-, klankschaal-,
adem- en ontspanningsoefeningen
worden onderwezen.
Van yoga-oefeningen gaan heilzame
werkingen uit. Ze brengen meer evenwicht
tussen je fysieke- en bewustzijnswereld.
Je zult meer tot rust komen.
Draag loszittende kleding, kom tijdig de
les binnen en neem een badhanddoek/
plaid mee. Kussens zijn aanwezig
Kom eens binnen voor een proefles €5,-.
Open voor inschrijvingen
Kosten: 10 lessen voor € 50,Docent: Allan van de Graaff
Info: 06-30749349
E-mail: allanvandegraaff@gmail.com
Bewegingslessen
Woensdagochtend van 9:30 tot 10:30 uur
Door: Thea Heesakkers, oefentherapeut
Cesar/psychosomatisch oefentherapeut
Oefeningen doen in groepsverband
zonder prestatie maar met oog op de
kwaliteit van bewegen. Er wordt gewerkt
aan; bewegelijk houden van lichaam,
spierversterking, correctie van houding
en beweging, ontspanningsoefeningen,
lichaamsbewustwording, balans en
coordinatie en ademhalingsoefeningen.
Ben je nieuwsgierig? Neem contact op en
doe vrijblijvend een les mee.
Kosten zijn € 9 per les.
Info: 06-27127154 of
theaheesakkers@hetnet.nl
www.theaheesakkers.nl
www.vvocm.nl
Boekenclub
8 keer per jaar op de laatste woensdag van
de maanden januari t/m mei en die van
september t/m november.
Elke bijeenkomst staat er 1 boek centraal
dat de deelnemers gelezen hebben.
Tijd: van 10:00 uur tot 11:30 uur.
Kosten: € 40
Docent: Maria Wensveen
info: m.wensveen@stanislascollege.nl

NIEUW: Qi Gong
Woensdagavond van 19:00-20:00 uur.
Wil je je gezondheid verbeteren? Je
lichaam, ademhaling en geest trainen?
Dan is Qi Gong iets voor jou!
Qi Gong is een Chinese ademhalings- en
bewegingsleer. Met Qi Gong stem je diepe
ademhaling en vloeiende bewegingen
op elkaar af. Je brengt je aandacht naar

binnen, waardoor je je weer bewust
wordt van je lichaam, houding en
ademhaling. Hierdoor gaat de Qi
(energie) beter stromen, kalmeert je
geest en verbetert de doorbloeding van
alle lichaamsdelen. Met regelmatig Qi
Gong beoefenen zorg je voor vitaliteit,
gezondheid en ontspanning, je
verbetert je concentratievermogen en
bevordert je algehele welbevinden.
De lessen worden gegeven door Natasja
Roodbergen, zij geeft ook Qi Gong les
bij De VAK en bij Stichting SWOP.
Wil je mee doen? Dat kan!
Proefles is gratis.
Losse les kost € 12,Een 5-strippenkaart € 55,-.
Meer informatie op www.putizi.nl
of mail natasjaroodbergen@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: € 80 per 10 lessen, inclusief
materiaal
Docent: Hedy Adihardjo
Email: hedyadihardjo@gmail.com
Tel. 06 46551286
Dansen bij Happiness
Elke vrijdagmiddag
worden er danslessen voor kinderen
gegeven.
Lestijd
Leeftijdsgroep
16.00 – 17.00 uur
7-11 jaar
17.00 – 18.00 uur
12-16 jaar
Heeft u vragen of wil uw kind een
proefles volgen, mail dan naar:
babette_vdv@hotmail.com.
Dansdocente Babette van der Veen
Dansschool HAPPINESS
Bijeenkomsten Outreach Center
Zondag om 11.00 uur
Outreach Center Delft is een bruisende
geloofsgemeenschap in het hart van
Delft. De diensten zijn op zondag
te bezoeken om 11.00 uur aan de
Rotterdamseweg 51A. Wij hebben
de naam “Outreach Center” gekozen,
omdat wij graag uitreiken naar mensen
in Delft en omgeving.
Daarnaast organiseren we
verschillende praktische activiteiten,
zoals de Alpha Cursus, financiële
trainingen en diverse buurtprojecten
voor jongeren, ouderen en kinderen.
Wij geloven dat God een hoopvolle
toekomst voor mensen heeft. Om te
groeien, is het belangrijk dat er een
inspirerende omgeving is waar je
versterkt en geactiveerd wordt, om je
spirituele identiteit te ontdekken.
De doelgroep van Outreach Center
Delft is heel breed en wij hebben
mensen van alle leeftijden en
verschillende culturen.
Vervolg op pag 9

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Vervolg van pag 8
Kijk voor meer informatie op
www.outreachcenterdelft.nl.
Hier kunt u ook naar het facebook
account. Like ons !
U kunt ook e-mailen naar
outreachcenter015@gmail.com.
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
www.facebook.com/buurthuisonderdeschie

‘IETS MET FILM’
in buurthuis Onder de Schie
Altijd al iets met film willen doen? Wilt u meer weten over het maken van een film, montage, of wat een scenario is?
Mieneke Meij gaat van 13 september tot en met 18 oktober ‘s avonds van 20:00 tot 22:30 uur workshops geven in Buurthuis Onder
de Schie. De cursus heet “Iets met film” en bestaat uit 6 workshops.
Met name actieve ouderen die op zoek zijn naar een hobby, of wat verdieping willen in hun hobby worden van harte uitgenodigd.
Deelnemen aan de workshop kan met een smartphone, of foto camera met film mogelijkheid, of een video camera.
Mieneke Meij is een enthousiaste amateurfilmer, die in 2012 met haar speelfilm “Een familieverhaal” de
eerste prijs won op een amateur festival in Zuid-Holland.
Daarnaast maakte ze de film “Vlaardingervaart” waarmee ze een laureaat won, en de film “Greet”. Ze
maakte de film met een groepje enthousiaste filmers. Zij nam de regie op zich en schreef het scenario.
Mieneke is lid van de Haagse amateur filmclub HAF.
Zij wil graag via deze workshops haar kennis en ervaring delen, maar vooral ook het plezier wat je aan deze
hobby kunt beleven.
Het zijn praktische workshops met opdrachten voor de deelnemers.
Aan bod komen onderwerpen als Vakantiefilms, Wat doet muziek bij een film? Amateur speelfilm, Theorie en praktijk van het
maken van een scenario.
Afsluitend onderdeel van de workshops is om in groepjes een scenario uit te werken voor een film van 1 minuut, met opname
planning en met afspraken wie wat gaat doen.
Inschrijven voor de workshop en meer informatie: mienekemeij@hotmail.com
Tekst: Fred Koning

Met de seizoenen mee...
De schaatsbaan ligt al weer ver achter ons en van ijs is al lang geen sprake meer. Integendeel, de zon bereikt bijna zijn hoogste
punt en de dagen zijn op zijn langst. Lijm & Cultuur beweegt zoals altijd gezellig met de seizoenen mee.
Zo waren er de afgelopen periode
zinderende festivals, spannende
roeiwedstrijden, inspirerende
congressen en vruchtbare
vergaderingen, maar daar houdt het
niet bij op.
De toejuichingen van enthousiaste
fans die de roeiers van de 100 km
lange Parthenon-EY Ringvaart Regatta
verwelkomden en de opzwepende
tonen van het Ohm Festival klinken
nog na als je deze wijkkrant in de bus
krijgt.

Ook was er nog maar kort geleden een
taxatiedag voor kunst en antiek en
een VPRO Tegenlicht Meet Up over de
worsteling van de groenmens.
Misschien was je er bij? Of misschien
heb je alleen nog maar een keer
koffie gedronken of geluncht in het
Experiment, dat kan immers alle
werkdagen van 10-17 uur.

Hoe dan ook, de variëteit is groot, ook
de komende tijd.
Op 14 juni is een nieuwe editie
van StuDuction en 21 juli viert
Quest4Trance voor de eerste
maal de zomer bij Lijm & Cultuur.
Evenementen voor liefhebbers van het
opzwepende werk.
Heel anders zijn de voorstellingen
van Delft Chamber Music Festival op
zaterdag 29 juli bij Lijm & Cultuur.
’s Middags is er een kinderopera en
daarna twee maal een muziektheater
voorstelling rond Plato’s Symposion
waarin muziek, filosofie en beeld

elkaar uitdagen en versterken; een
voorstelling met de intrigerende
en spannende titel ‘Denken over de
liefde’. Met muziek van o.a. Leonard
Bernstein en de mogelijkheid het te
combineren met een diner.
Lijm & Cultuur organiseert samen
met de Bedrijvenkring Schieoevers
ook een aantal Meet Ups rond het
thema duurzaamheid o.a. aan de hand
van fragmenten uit uitzendingen
van VPRO Tegenlicht. Er wordt
bijvoorbeeld van gedachten gewisseld
over hoe we elkaar kunnen helpen en
ondersteunen bij het vergroenen van
ons leven en onze bedrijven.

Intussen wordt hard gewerkt aan
de voorstelling Rossini.nu. Op 13
november 2018 is het 150 jaar geleden
dat Gioacchino Rossini sterft. Hij
schrijft meer dan 40 opera’s, maar na
de première van ‘Guillaume Tell’ stopt
hij abrupt met componeren en stort hij
zich op de kookkunst. Je hebt vast wel
gehoord van de ‘Tournedos Rossini’.
Die vreemde stap in zijn leven is het
onderwerp van een muziektheaterstuk
geschreven door Don Duyns met
de muziek van de ‘Petite Messe
Solennelle’. Het wordt twee maal
in Delft uitgevoerd op 23 en 25
november. Daarnaast worden een
aantal extra activiteiten georganiseerd
zoals een Rossini.scratch concert waar
amateurzangers na een dag oefenen
‘s avonds een uitvoering geven, een
speciale jongerenvoorstelling en een
Rossini.night ter ere van de 150 jarige
herdenking van zijn sterfdag.
Er komt regelmatig meer op ons
pad, gepland en ongepland. Hou
daarom onze websites en alle social
media kanalen in de gaten voor de
meest up-to-date informatie. Het
actuele programma en links naar de
verschillende activiteiten vind je op
www.lijmencultuur.nl.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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SeniorWeb Leercentrum Delft
SeniorWeb Leercentrum Delft voor Cursussen, Workshops
en Spreekuren voor PC, Laptop, IPAD, Tablet, voor Iphone,
Smartphone of SeniorenTelefoon.

Wilt u de digitale wereld instappen maar
durft u niet goed en weet u niet waar u moet beginnen?
In voorbereiding is de workshop Computers en Internet die oktober a.s.
gegeven wordt. In 3 bijeenkomsten van 2 uur krijgt u informatie over wat is
een computer, welke soorten zijn er, wat is internet, wat kun je ermee en hoe
gaat het als je berichten wil versturen. Niet alleen luisteren maar met hulp op
verschillende apparaten of een apparaat naar uw keuze zelf iets proberen.

Botanische Tuin TU Delft

Al bekend in de digitale wereld? Maar toch nog vragen of even wat hulp
nodig? Bij SeniorWeb Delft bent u welkom met al uw vragen over PC, Laptop,
Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, SeniorenTelefoon of E-Reader.
Wij nodigen u uit bij onze digitale activiteiten in activiteitencentrum
De Wipmolen, Prof. Krausstraat 71b, 2628 JR Delft voor cursussen en
workshops, maar ook bij de Spreekuren Digitale Huiskamer in de Centrale
Bibliotheek DOK DELFT elke 2de dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00
uur of elke 4de zaterdag van de maand van 13.00 – 15.00 uur. U kunt uw eigen
apparatuur meenemen en gewoon binnen lopen. Deze spreekuren zijn gratis.

ACTIVITEITEN BOTANISCHE TUIN 100 JAAR
27 mei – 21 oktober
17 juni – 21 oktober

Tentoonstellingen
Specerijen - Zomertentoonstelling
Hoog water! - Kerade keramiektentoonstelling

14:00-15:40
1 juli
		
juni - augustus		
1-2 september 11:00-18:00
8-9 september 10:00-16:00
30 september
14:00-15:00
		
6 oktober
10:00-12:30
26 oktober
17:00-21:00
28 oktober
11:00-16:00
25 november
14:00-15:00
		
		
15 december		

Activiteiten
Ernst de Corte zingt ‘Het lied van mijn vader’
– Guus Westdorp piano
Lunchconcerten – muziek
Pasar Botanica
Open Monumentendagen
Classic Young Masters concert
- Elise Karen Tavenier, altviool
Plantenruilbeurs
Halloween
Wetenschapsdag
Classic Young Masters concert
- Fee Suzanne de Ruiter, sopraan
en Joris van Baar, bariton
Kerstevenement

Rondleidingen
Van april t/m oktober start elke 2e zondag van de maand om 13:00 uur een
gratis inloop rondleiding voor bezoekers aan de tuin.
Foto gemaakt in de Botanische Tuin TU Delft? Stuur hem in!
Bezoekers die in onze tuin mooie foto’s hebben gemaakt die passen bij het
thema van de maand kunnen deze insturen naar botanischetuin@tudelft.nl.
De mooiste foto’s van de maand worden begin 2019 geëxposeerd in onze
tuin.

Elke 3de woensdag van de maand bent u welkom van 10.30 – 12.30
uur op het Inloopspreekuur in activiteitencentrum de Wipmolen, Prof.
Krausstraat71 b, 2628 JR DELFT.
Meldt u zich van tevoren aan en laat u weten waar u vragen en/of hulp bij
nodig heeft, dan staat een docent klaar om u te helpen. U kunt uw eigen
apparatuur meenemen. Voor dit spreekuur vragen we €7,00 voor de kosten
die we maken.
We werken met kleine lesgroepen en daardoor is er veel individuele
aandacht.
Benieuwd naar de cursussen en workshops die we geven? Informatie is te
vinden op onze website http://delft.seniorweb.nl/cursussen of even bellen
naar telefoonnummer 06 - 519 193 03.
Wilt u informatie over wat er op digitaal gebied te koop is? Twijfelt u over
wat u het beste kunt aanschaffen? Ook voor die informatie bent u bij ons van
harte welkom.
Annelies Y. Groeneveld, coördinator

Vervolg van het schouwen
Al geruime tijd geleden is er van onze kant een verzoek neergelegd bij de
gemeente, in de persoon van de heer F. Doeleman, om eens te kijken of de kruising
Kon. Emmalaan / Jan de Oudeweg in combinatie met de aansluiting rotonde
Delfgauwseweg veiliger en efficiënter gemaakt kan worden.
Het heeft even geduurd, maar het antwoord is nee, de gemeente heeft
tellingen gedaan op verschillende tijden en is van mening dat de aansluiting
tussen de Jan de Oudeweg, via het fietspad wat begint aan de Kon. Emmalaan
(noordzijde), en de rotonde veilig genoeg is.
Ondergetekende is het daar niet mee eens en laat u op de foto zien dat het
moeilijk -gevaarlijk- is om vanaf de Kon. Emmalaan (zuidzijde) naar het
eerdergenoemde fietspad te komen.
Zijn er onder u personen die ook ervaren hebben dat het werkelijk onveilig is?
Zo ja, laat het ons weten via een mail, bellen mag ook. Zie de colofon voor het
mailadres en/of het telefoonnummer.

De resterende thema’s van 2018 zijn:
Juni
Insecten
Juli
Kleur & Geur
Augustus
Vakantiegevoel
September
Zaden & Vruchten
Oktober
Herfstkleuren
Nvember
Water
December
Bomen & Basten
Zie onze website www.tudelft .nl/botanische-tuin/ voor meer informatie.
De komende maanden gaan wij ook op planten geïnspireerde workshops,
proverijen en lezingen verzorgen, dus kijk regelmatig op onze website voor
meer informatie.

Foto en tekst: Johan van den Berg

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Gratis drinkwater in Delft!
Met een Nederlands netwerk van waterpunten wil ‘Gratis drinkwater’ iedereen, overal en altijd de
kans geven zijn herbruikbare drinkfles gewoon met kraanwater te kunnen vullen. Uiteindelijk doel
is het afval dat door de stroom kleine plastic flesjes wordt veroorzaakt in 2020 terug te brengen
naar 50% van het huidige gebruik! ‘Gratis drinkwater’ wil niet verbieden of met het vingertje
wijzen maar door informeren en PRE-cycling [niet opruimen maar voorkomen] zorgen dat die
stroom plastic afval direct afneemt. Soortgelijke projecten lopen inmiddels zeer succesvol in
London, Berlijn, Hamburg en diverse grote Amerikaanse steden en de locaties nemen elke dag toe
Als uit het hoofd van de dorpsgek
ontsproten zwerft er al maanden
een project door Nederland dat als
visie heeft het gratis verstrekken
van drinkwater aan alle houders van
een herbruikbare waterfles. Het idee
erachter is zowel simpel als uniek:
zorg dat mensen door informatie
en voorlichting snappen dat het
drinken van water essentieel is voor
een gezond lijf. Maak daarnaast
duidelijk dat het kopen van water
en mierzoete ‘fris’dranken in
plastic flesjes niet alleen ongezond
is door de chemishe stoffen en
weekmakers uit het plastic maar
ook zorgt voor een constante
stroom een-keer-gebruikte-plasticflesjes die zo de afvalberg op, of
de verbrandingsoven ingaan. En
geef als laatste zetje iedereen,
die geen herbruikbare plastic fles
wil gebruiken, het best mogelijke
alternatief in de vorm van de
moderne RVS thermosfles 2.0 voor
koude en warme dranken.
In Nederland is ‘Gratis drinkwater’
momenteel gestart in Delft,
Den Haag, Scheveningen strand
en Rotterdam. Voor diverse
evenementen ligt een aanvraag
op het bureau en inmiddels is
er intensieve correspondentie
met toeristische organisaties en
overheden uit Cyprus, Aruba en
Ibiza.
Bij de start op een nieuwe locatie
begint men met het realiseren
van het waterpunten-netwerk in
samenwerking met de plaatselijke
horeca, ondernemers en
organisaties die als ambassadeur
binnen het project willen, kunnen
en durven samenwerken. Elk
waterpunt wordt herkenbaar
aan de raam/deursticker die
duidelijk aangeeft dat hier ‘Gratis

drinkwater’ verkrijgbaar is. Op deze
waterpunten zijn ook de speciale
Blue Bottles verkrijgbaar. Alle
waterpunten worden weergegeven
in een handige mobile applicatie
waardoor je in Den Haag, London,
Berlijn, Bonaire en alle aanstaande
locaties altijd de laatste nieuwe
waterpunten bij je hebt. Zo kom je
misschien ook op plekken waar je
voorheen nooit zou binnenstappen
en ontdek je zo unieke pareltjes die
voor andere verborgen blijven.
‘Gratis drinkwater’ zal daarnaast
het gehele jaar aanwezig zijn
op toeristische plekken, bij
evenementen en gewoon
langs de Hollandse stranden
om in samenwerking met de
waterbedrijven je fles te vullen als
er nog geen waterpunt in de buurt
is. Voor de Nederlandse horeca
ligt er een unieke kans. Als hier op
tafel een gevulde Blue Bottle met
infostandaard staat weet elke gast
direct het waarom van het project!
Zo geeft men de gast informatie
over het gezondheidsvoordeel
van het drinken van water, het
terugdringen van [zwerf]afval en
de mogelijkheid om de fles na het
verblijf aan te kopen en deze voor
de rest van zijn levensduur gratis te
vullen bij de alle waterpunten over
de wereld.
De belanghebbenden binnen ‘Gratis
drinkwater’ zijn partijen binnen
de lokale en regionale overheden,
locatiemarketing, de toeristische
sector en belanghebbenden zoals
waterbedrijven, afvalverwerkers,
zorgverzekeraars, fitnessbedrijven,
de lokale horeca en duurzame
NGO’s. ‘Gratis drinkwater’ werkt op
elke nieuwe locatie samen met hen
om het project zo snel en zo breed
mogelijk te kunnen uitzetten. Door

samenwerken en kosten te delen
krijgt elke nieuwe locatie al snel
vleugels!
Nu de grote steden over de wereld
inzien dat men door samenwerken
hierin tot iets groots kan komen
staat alleen het Nederlands NOUH
NEE-denken het project nog in
de weg. Als scholen, banken,
organisaties, instellingen en P&O
managers samen echt ‘JA’ durven
zeggen, drinkt men straks ook in
heel Nederland ‘Gratis drinkwater’.
www.gratisdrinkwater.net
Zo is het ontstaan
Het idee voor ‘Gratis drinkwater’ is
ontstaan tijdens een werkvakantie
op Bonaire. De waterkwaliteit op de
Caribische eilanden is net zoals in
Nederland perfect. Het drinkwater
wordt door verschillende
filteringmethodes uit het
omringende zeewater gewonnen,
echter de toerist/bezoeker koopt
uit vrees en onwetendheid over
de waterkwaliteit op het eiland
massaal water in plastic flessen en
flesjes.
Niet alleen op Bonaire maar ook
op onze stranden hier zwerft er
een ongekende hoeveelheid plastic
afval. Volgens velen afkomstig van
andere landen en [cruise]schepen.
Maar waar het vandaan komt is
om het even, het ligt ondertussen
wel in de natuur, op onze kust en
stranden. Daarnaast is het gebrek
aan een goed statiegeldsystemen
voor kleine plastic flesjes en blikjes
een belangrijk onderdeel dat het
probleem van de [zwerf]vervuiling
nog eens veel groter maakt. De
uitstel hiervan met drie jaar is een
zeer onverstandige beslissing van
de overheid en ‘n nalatigheid van de
industrie.

De uit Nederland meegenomen
populaire plastic drinkwaterfles
werkt in de warme gebieden
gewoonweg niet. Door de
omgevingstemperatuur is elke
drank in een gewoon flesje binnen
no-time lauw en de loskomende
weekmakers uit het plastic zorgt
voor een heel onaangename smaak
en reuk aan je lauwe drankje. Om
het water gekoeld te kunnen houden
binnen ‘Gratis drinkwater’ is er voor
Caribisch Nederland een speciale
100% recyclebare roestvrijstalen
Blue Bottle met keiharde
poedercoating ontwikkeld.
Blauw is een statement
Een mooie bijkomstigheid is dat
deze blauwe thermosfles ook
perfect is voor de thee, koffie,
soep of chocomel in het koude
Nederland. Een unieke eigenschap
die al die andere plastic floppers
echt niet hebben. Daarnaast is hij
zo bedacht dat je er direct uit kan
drinken. Door de brede opening
gaan er heel gemakkelijk ijsklontjes
en soepballen doorheen. Daarna
maakt je hem met een afwasborstel
in een teiltje heel gemakkelijk weer
schoon.
Naast dat de drager met zijn Blue
Bottle een opvallend statement
maakt zorgt het voor een grotere
project-herkenbaarheid. De
fles wordt voor een absolute
incentiveprijs [15 euro] aangeboden
en kan lekker mee naar huis als een
duurzaam souvenir en dagelijks
gebruiksartikel. Door middel van
laser kan de fles voor bedrijven/
organisaties gepersonaliseerd
worden.
www.gratisdrinkwater.net

Wat een mentaliteit

Spreekwoord
U heeft het grootste gelijk van de vismarkt
De vismarkt is de plaats waar men luidkeels
zijn (of haar) waren aanprijst.
Iemand die ‘het grootste gelijk van de vismarkt’
heeft, kan dus niet door argumenten gelijk
hebben gekregen, maar heeft ‘als een viswijf ‘
geschreeuwd.
Bron: Ed van Eeden

Hoek Prof. Krausstraat / Prof. Telderslaan
Het zal u niet ontgaan zijn bij deze kruising: een chaos op de straat.
Wie haalt het in zijn hoofd om zo te handelen met overtollige huisraad?
Tegenwoordig kan je bellen naar de
gemeente: bel 14015 en volg de vragen,
dan kunt u uw overbodige troep bij u thuis
voor de deur op laten halen.
Dus niet zoiets doen, het geeft een slechte
indruk aan de buurt en vooral aan uzelf.

Foto en tekst: Johan van den Berg

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Fiets & Geniet Tochten
De vereniging kent naast haar wekelijkse senioren fietstochten ook
de Fiets & Geniet Tochten met trailer vervoer. Deze tochten op een
lokatie ergens in Nederland zijn geweldig mooi om te rijden.
Al deze Fiet & Geniet Tochten met trailer vervoer hebben een afstand van ongeveer
60-70 km; vraag de overzichten. Het zijn dus allemaal fietstochten met een langere
afstand dan onze senioren fietstochten op de woensdagen (30-35 km). Houd hier
rekening mee, ook met eventuele accu capaciteit van je E-bike.
Deze fietstochten zijn op de maandagen gepland en starten van april tot en met
september. Het vervoer van fiets en persoon wordt geregeld. Vooraf inschrijven
voorafgaand aan de te rijden fietstocht, daarna sluit de inschrijving. Voor maximaal
8 personen kan vervoer vanuit de Vereniging geregeld worden. Indien je buiten deze
regeling mee wil, is dat alleen mogelijk wanneer de fietstrailer volgeboekt is. Je betaalt
dan alleen € 3,00 inschrijfgeld en zorgt zelf voor het vervoer inclusief je fiets.
Op maandag 23 juli 2018 is de eerstvolgende “Fiets & Geniet Tocht met trailer
vervoer” gepland en die gaat over de Zuid Veluwe. Een geweldig mooie recreatieve
tocht georganiseerd door: Fietsgroep Delft Natuurlijk Genieten, de afstand is 68 km.
Neem een fototoestel mee, het is zeker de moeite waard!
Nadere informatie: info@fietsgroepdelft.nl. Kijk ook eens op www.fietsgroepdelft.nl
Fietsgroep Delft Natuurlijk Genieten
Secretariaat: 06 – 13 59 39 20,
website www.fietsgroepdelft.nl
E-mail: info@fietsgroepdelft.nl

Een lentedag bij de TU Bibliotheek
Op een
mooie
lentedag
ziet u zo’n
hele groep
studenten
bij elkaar
op de trap
of op het
dak van de
bibliotheek
van de TU.

Gebeurtenissen in de wijk en politiek
Ja, politiek is altijd een heikel punt en vaak ook moeilijk te begrijpen; dat zal
ook de oorzaak kunnen zijn dat er nog steeds geen overeenstemming is om tot
een akkoord te komen voor een nieuwe gemeenteraad voor een periode van
vier jaar. 29 maart was de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Op 7 juni
was de kennismaking met de vijf kandidaat wethouders.
Toch nog even iets over de kliko’s, een onderwerp dat werd aangekaart door
Stadsbelangen Delft. Het is inderdaad een goed punt: al die kliko’s in je tuin
of elders op de straat wordt een onooglijk gedoe. Ook heb ik vaak gelezen in
deze wijkkrant en op foto’s gezien dat deze kliko’s her en der verspreid staan
in de Wippolder, op plaatsen waar anders een mooie plant gepoot kan worden.
Maar ook de straten worden onooglijk qua aanzien. Nu maar hopen dat het
door Stadsbelangen aangekaarte punt positief wordt uitgewerkt in het nieuwe
gemeentebestuur.
Wat natuurlijk ook een behoorlijke schrik heeft gegeven is het schietincident
in de Amalia van Solmslaan, wat natuurlijk iets is wat niet mag en kan
gebeuren. Dergelijke wapens behoren niet thuis onder de plaatselijke
bevolking. Maar toch gebeurt dit.
Uit eigen ervaring in deze straat weet ik dat je zomaar geconfronteerd wordt
met onverwachte gebeurtenissen. Deze straat is een eenrichtingsverkeersstraat: vanaf de Schoemakerstraat mag je de straat in en dan kom je uit bij
de Nassaulaan, nabij de COOP. Voorbij de Charlotte de Bourbonstraat kwam
een auto met jongelieden aanrijden tegen de rijrichting in. Ik liet hun weten
dat zij zich vergisten en dat dit niet mocht. Ik kreeg toen nogal wat te horen
aan lelijke woorden en scheldwoorden met allerlei ziektes, welke ik hier niet
zal weergeven. Uiteindelijk kozen deze knapen de stoep en een stukje van het
plantsoen, met heel veel kabaal en met een snelheid die niet verantwoord was.
Dit is onbegrijpelijk voor mij en met velen van u denk ik: “Waarom moet
dit zo?” Ook heb ik gezien dat in deze straat bij een bepaalde portiek drugs
werden verhandeld en ook taal werd gebezigd die voor velen van u ongewenst
is om aan te horen. Ver voor deze incidenten heb ik ervaren dat een in deze
straat woonachtige knaap met zijn auto aan het crossen was in het plantsoen
naast de Muyskenlaan, met als gevolg behoorlijke schade aan het plantsoen.
Dit alles geeft toch wel aan dat er foute lieden zijn die min of meer zijn
ontspoord en dat een ander daar mee moeten leren om te gaan.

Mede doordat er niet meer gerookt mag worden voor de deuren van de
bibliotheek, heeft de drukte zich verplaatst naar deze locaties.
Foto en tekst: Johan van den Berg
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Gelukkig gebeuren er meer goede dingen in de wijk; sla de krant er maar
op na, dan lees je dat in de TU heel veel wordt bereikt wat in de toekomst
grote technische veranderingen c.q. verbeteringen tot gevolg heeft. Zo is
er de proeftuin om wateroverlast te voorkomen na hoosbuien, welke door
de klimaatverandering veel vaker aan de orde zijn. U merkt het bijna elke
keer weer opnieuw; het is nu nog één maand voordat de zomer begint en de
temperaturen zitten boven de 25 graden Celsius wat vaak plaatselijk veel
wateroverlast geeft met hoosbuien, zoals dat al gebeurd is in Limburg.
Zal de St. Sebastiaansbrug er nog zijn over drie maanden? Er stond ergens
geschreven dat de brug binnenkort verwijderd gaat worden om plaats te
maken voor de nieuwe brug. Afwachten dan maar.
Mocht u met vakantie gaan of lekker thuis blijven, dan wens ik u een fijne
en ontspannen vakantie toe die uw motor weer doet opladen voor een lange
periode.

A. Letterman

Ontwerptekeningen van de nieuwbouw
aan de kloosterkade en de Keurenaerstraat

Correspondentieadres:
Prof. Krausstraat 118
2628 JT Delft
Tel: 06 - 53 69 34 92
Fax: 015 - 380 51 70
KvK Haaglanden 60729724
Bankrelatie: ING-Bank
NL67 INGB 000 650 67 38
Integrale en letterlijke overname
van artikelen uit deze krant in enig
ander medium, is alleen toegestaan
in overleg met de redactie van
Wijkkrant Wippolder

Deze ontwerptekeningen zijn door Vestia beschikbaar gesteld.
Deze bouw gaat de huidige schoolgebouwen vervangen.
Er kunnen nog wijzigingen in aangebracht worden.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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De Cornelius Musiusschool
Prins Mauritsstraat 37, 2628 SR Delft, 015-2568365
www.cornelismusius.nl, cornelismusius@laurentiusstichting.nl

Schooljaar 2017-2018
Wij willen u graag wat vertellen over de afgelopen tijd op de Cornelis
Musiusschool.
We gebruiken de Kanjertraining. Vanaf groep 1 wordt deze ingezet. Alle kinderen
en volwassenen in de school, weten zodoende hoe de afspraken zijn om met elkaar
om te gaan.
Kanjertraining
Op donderdagavond 17 mei is er een ouderavond geweest over de Kanjertraining.
Er is gesproken over hoe wij de Kanjertraining inzetten, er is een filmpje getoond
over de opening van de Kanjerweek over het thema: ‘Het mooiste dat je kunt worden
ben je zelf’. Ook leerkrachten kunnen niet alles even goed, maar er is altijd wel iets
dat je goed kunt.
Ouders en leerkrachten deden een activiteit om elkaar beter te leren kennen: Zoek
iemand die… ( drie kinderen heeft, van lezen houdt, etc.) Het was jammer dat de tijd
voorbij was, want er was nog meer uit te wisselen.
Daarna hebben we een stukje van het programma ‘de Luizenmoeder’ laten zien
over hoe wij het in ieder geval niet doen :)... De ouders en leerkrachten zijn daarna
in kleine groepjes vragen gaan beantwoorden, want wij willen ook graag weten
hoe ouders over de Kanjertraining denken, of ze er zelf iets mee kunnen doen en
welke vragen of opmerkingen erover zijn.
De gesprekken zijn erg goed geweest en er zijn zeker dingen naar voren gekomen
waar we als school iets aan hebben. Wij komen daar in de toekomst op terug.
Ouders en leerkrachten hebben de avond als zinvol ervaren. Fijn dat u erbij was!!
Was u verhinderd, u heeft echt iets gemist. Wij hopen u een volgende keer wel te
zien. Het gaat tenslotte ook over uw kind!
Afsluiting Kanjerweek midden- en
bovenbouw
Op vrijdagmiddag 18 mei is de
afsluiting van de Kanjerweek
geweest. Je kon uit deze workshops
kiezen: mozaïeken, Cajon, puzzelen,
bootcamp in Sportschool Koster,
geduldspelletjes, kalligraferen door
de moeder van juf Elly, Jeu de Boules
door een trainer van Midi, Indonesisch
leren, kickboksen, handlettering en
fotografie. Op de Facebook pagina
staan al wat foto’s hiervan. Alle
mensen die speciaal gekomen zijn:
hartelijk bedankt. Het was een zeer
geslaagde middag.
Groep 8
De uitslag van de eindtoets is binnen.
Wat zijn we trots op onze leerlingen
van groep 8!! We zijn ervan overtuigd
dat iedereen zijn/haar uiterste best
heeft gedaan en dat zien we terug in de uitslag. (wij gebruiken de Route8 toets, een
goedgekeurde digitale eindtoets)
Adviezen n.a.v. de toets:
Praktijk/VMBO basis:
VMBO basis beroeps:
Basis kader:
Gemengd theoretisch:
Gemengd theoretisch/Havo:
Havo:
Havo/VWO:
VWO:

1 leerling
3 leerlingen
2 leerlingen
3 leerlingen
1 leerling
1 leerling
2 leerlingen
7 leerlingen

Als de toets uitslag hoger is uitgevallen dan het advies van school, vindt er een
gesprek plaats met kind en ouders. Tijdens dit gesprek wordt er overlegd of het
advies van school bijgesteld wordt n.a.v. de toets uitslag. Als de toets uitslag
lager is uitgevallen dan het advies van school, gebeurt er niets en blijft het advies
van school gehandhaafd. Naar welk niveau de leerlingen uitstromen kan nog
veranderen n.a.v. de gesprekken.

Kamp
Dinsdag 22 mei ging groep 8 op
kamp. Wij zwaaiden ze om 9.30
uur uit. Zij vertrokken op de fiets
naar Poeldijk. Donderdag aan het
einde van de middag kwamen ze
weer thuis. Vrijdag hadden ze een
vrije dag om weer bij te komen.
Stadionspelen in de Arena in
Amsterdam!
Op 14 mei zijn de groepen 6
t/m 8 met de bus naar de Arena
gegaan. Dit in het kader om al
hun talenten te ontdekken. Dit
past mooi bij de Kanjerweek die
in deze week gehouden wordt.
Niet alleen sportieve activiteiten,
ook culturele en creatieve
activiteiten zijn er aangeboden.
Het was een goed verzorgde dag,
die door de ABN/Amrobank
gesponsord is.
ANWB Streetwise komt begin
juni op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons
verantwoordelijk voor de
verkeersveiligheid van uw kind.
Daarom hebben wij ANWB
Streetwise uitgenodigd om op
woensdag 6 juni 2018 naar onze
school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend
verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele
instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen
op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s,
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours wordt de
praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
· Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning,
herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en
autostoeltje.
· Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning,
veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een
autostoeltje.
· Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de
remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
· Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing.
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige ochtend
van maken!!
U kunt hier lezen dat er van alles gebeurd is en nog staat te gebeuren op onze
school. Bent u op zoek naar een basisschool? Maak dan vrijblijvend een
afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding op onze school.
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we starten met een vijf gelijke dagen
rooster. Dit betekent dat de kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur les
krijgen. De deuren gaan om 8.15 uur open.
Cornelis Musiusschool,
Marja Bocxe, directeur
Tel. 015 2568365
E-mail: cornelismusius@laurentiusstichting.nl
U kunt ook onze site bekijken: www.cornelismusius.nl en onze facebookpagina.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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N Een grote zware jongen!
Nadat er, in de Prof. Krausstraat
tegenover het centrum De
Wipmolen, twee bomen waren
verwijderd in februari jl. kwam nu
weer een grote zware wagen, ook
met een werkkraan op zijn laadbak.
Wat zou er nu weer gaan gebeuren?
Al snel bleek dat deze de
boomstronk kwam verwijderen en
de vrijgekomen plek ging egaliseren,
met als gevolg dat er geen restanten
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Moeders, Vaders, Opgelet !
Een steuntje in de rug zijn voor een ander gezin, houdt jezelf scherper bij het
opvoeden van je eigen kinderen. Opvoeden wordt leuker! Opa’s, oma’s opgelet ook
bij het zien opgroeien van kleinkinderen kan dit heel leuk vrijwilligerswerk zijn!
Het vraagt wekelijks tijd en vooraf wordt een basistraining gegeven. U bent van
harte welkom!
Iets betekenen voor iemand anders? Informatie?
Bel 06-124 610 90 of
mail i.gebuijs@humanitas.nl
of kijk op onze website: www.home-start.nl of
www.humanitasdelft.nl.

meer te zien waren. De andere dag
kwam er een werk-autootje van de
gemeente en ja hoor: er kwamen
nieuwe bomen aan.

Je bent van harte welkom!

De eerste boom werd al vrij snel op zijn plaats gezet
en de nodige banden werden gespannen om de boom
te beschermen in zijn groei.
Nu de tweede boom .... maar nee, de heren gingen
weg en zijn tot op de dag van vandaag niet meer terug
gekomen. Dus er bleef een stukje zielige strook over
zonder boom. Wat was de oorzaak? Bomen op, geld
op of gewoon domweg vergeten?
Er is navraag gedaan bij de gemeente. Men vond het
aldaar vreemd en er werd beloofd dat men spoedig
antwoord zal gaan geven. Dus afwachten maar.

Onderstaand bericht kwam vlak voordat de
tekst naar de drukker moest nog binnen.
Ik heb navraag gedaan over de 2 bomen die
gerooid zijn en waarvan er nu slechts één
terug is geplant. Het blijkt dat 1 boom gepland
was om te rooien en ook dit plantseizoen te
vervangen.
Voor de 2de boom is later en vlak voor de
uitvoering van de werkzaamheden ook besloten
tot het kappen van de boom. Het was echter
niet meer mogelijk een vervangende boom te
bestellen en te leveren waardoor besloten is
deze in het volgend plantseizoen te planten.
Tekst en foto’s: Johan van den Berg

Zon, zee en zomer
De zee is voor veel mensen een bron
van vermaak, rust en genieten. Het
eindeloos deinen van het water, het
onbelemmerde stralen van de zon,
geen bomen, geen flats, geen schaduw
en het ongestoord kunnen luieren,
zwemmen of even liggen in de zon –
niet te lang, denk om de ultraviolette
straling – maakt van het strand een
heerlijke vorm van vakantie. Nu ik
dit schrijf is het weer al mooi, de
vakantie lokt.
Alleen in de zomer komen er veel
mensen naar het strand, ’s winters
zijn de stranden leeg. Een enkeling
trotseert dan een herfststorm en
geniet van het water, dat dan niet
meer deint, maar tot grote hoogte
opgezweept te pletter slaat op het
strand. Een heel ander strand is
dit ineens geworden. Grauw, leeg,
somber, koud, terwijl het een paar
maanden eerder nog kleurrijk van de
parasols, gezellig vol met mensen en
kinderen, vrolijk, heerlijk warm door
de zon voor iedereen een lustoord
was.
In een mensenleven gaat het net
zo. Perioden van zon wisselen af
met tegenwind, somberheid of diep
verdriet. Hetzelfde strand, dezelfde
z a n d k o r r e l s , d e z e l fd e m e n s ,
in dezelfde straat met dezelfde
bezigheden – maar totaal anders.

Zon, zee en zomer horen voor een
bepaald jaargetijde bij elkaar, maar
zijn niet onafscheidelijk. De mens
is geboren voor het geluk, maar
helaas zijn mens en gelu k niet
onafscheidelijk. En de scheiding doet
pijn. Zoals een huwelijk met geluk na
een jaargetijde van kilheid zo goed
doet. Je ziet mensen dan opbloeien.
Ik zie beide gebeuren. Mensen die na
een groot verdriet wegkwijnen en
mensen die daarna weer langzaam
opfleuren.
Hoe kan dat toch?
Volgens mij door de zon. In de herfst
is die er even niet, in de zomer volop,
en kijk naar het resultaat. Voor mij is
God een zon. In tijden van verdriet is
hij er even niet, voel ik hem niet – Hij
is er wel, maar achter de wolken van
mijn verdriet, zie ik hem echt niet –
en ineens kom ik op een plaats waar
hij door de wolken heen breekt.
In de kerk noemen we dat Pinksteren:
de zon breekt door na een periode
van God verlatenheid. De Geest
geeft mensen aan elkaar, zodat zij
voor elkaar een zon, de zee en zomer
tegelijk kunnen zijn.
Een feest is dat!
David Knibbe

We denken aan je
“We bidden voor je”, zeggen gelovige mensen.
“We denken aan je en sturen geestelijke energie naar je toe”, zeggen mensen die
niet meer zo duidelijk gelovig zijn.
Ze bedoelen hetzelfde. Ze willen je iets geven in je kwetsbaarheid: energie,
kracht, sterkte, het beste. Iets immaterieels. Gelovigen doen dat via God en
zijn lieve heiligen. Anderen via al of niet vermeende energiestromen.
Hoe het ook zij, het helpt. Het doet je iets te weten dat anderen aan je
denken. En wat God betreft, och die zal een mens niet tekort doen, ongeacht
hoeveel er voor hem of haar gebeden wordt. Het zal hem wel goed doen, te
zien dat mensen aan elkaar denken.
Ik vergelijk het hiermee: als je je kind te logeren brengt bij goede mensen,
weet je het in goede handen. Maar toch bel je ’s avonds nog even. Uit pure
zorg.
Zo is het ook met bidden voor iemand. Nog even bellen, mailen naar boven:
denk aan hem of haar. En dat doet goed. Dat doet God goed en de mens aan
wie gedacht wordt.
Dank voor uw gebed.
Pastoor Verbakel

Ziek
Deze editie geen kopij van Peter Gerrets

Peter heeft ons laten weten dat het wegens ziekte niet mogelijk was om kopij
aan te leveren en dat respecteren wij.
Wij wensen hem een spoedig herstel toe en hopen dat hij in september zijn
aandeel weer kan leveren.

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

Redactie.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Geen vrachtverkeer over nieuwe Sebastiaansbrug
Wanneer de Sint Sebastiaansbrug vernieuwd is, blijft het verbod op vrachtverkeer van kracht. Dit heeft het college van b&w besloten.
De nieuwe brug is in principe geschikt voor zwaar vrachtverkeer, maar wordt er niet voor opengesteld.

Foto van het internet

In 2008 besloot het gemeentebestuur zwaar vrachtverkeer op de brug te
verbieden, dit vanwege de toestand van de brug. Eind dit jaar begint de
bouw van de nieuwe brug. En al is de nieuwe brug geschikt voor zwaar
vrachtverkeer, hij wordt er niet voor opengesteld.

Het college heeft het besluit
genomen met het oog op
te verwachten verkeers- en
milieueffecten en gelet op de
belangen van omwonenden,
ondernemers en vervoerders.
De huidige situatie, zonder
vrachtverkeer op de Sint
Sebastiaansbrug, functioneert
de afgelopen jaren zonder
problemen. Omwonenden hebben
bij het college gepleit voor een
vrachtwagenverbod. Ondernemersen vervoersorganisaties hebben
aangegeven geen bezwaar te hebben
tegen het in stand houden van het
verbod, in verband met voldoende
alternatieve routes. Daarom ziet
het college op dit moment geen
aanleiding om de route weer voor
vrachtverkeer open te stellen.

Het verbod op zwaar vrachtverkeer
blijft dus in stand. Het ontwerp van
de brug blijft ongewijzigd.
Met dit besluit verwacht het college
tegemoet te komen aan de wensen
in de stad en de bereikbaarheid
van de stad voor vrachtverkeer te
waarborgen.
Tegelijkertijd met dit besluit heeft
het college besloten vrachtverkeer
op de Reinier de Graafweg niet
te verbieden. Het doel van de
herinrichting van de Reinier de
Graafweg is juist om een geschikte
westelijke ontsluitingsroute
te creëren, die de hoeveelheid
verkeer op een veilige manier kan
verwerken en die ook geschikt is
voor vrachtverkeer.

Moeders ontmoeten moeders, je bent van harte welkom!
Moeders die het fijn vinden andere moeders te ontmoeten en te spreken, zijn van harte welkom bij de wekelijkse bijeenkomsten door Humanitas georganiseerd.
Onder het genot van een kopje thee of koffie kan er over van alles gesproken worden bijvoorbeeld, opvoeden, leuke spelletjes
voor kinderen, recepten, activiteiten in Delft, patronen, Nederlands spreken, schoolkeuze voor kinderen etc. Kindjes waar
geen oppas voor is mogen mee komen. Heb je vragen waar jij geen antwoord op vindt, dan zoeken we graag verder mee! Twee
weten meer dan één!
thee
e enatis!
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Wekelijks op donderdagmorgen zijn er bijeenkomsten van 9.00 uur tot 11.00 uur in het
Gezondheidscentrum Wippolder, Nassaulaan 23, 2de etage in een ontmoetingsruimte.

Voor informatie of aanmelden, bel/sms of whatsapp naar: Ina Gebuijs, coördinator bij Humanitas, M: 06 124 61 090, E: i.gebuijs@humanitas.nl

Mums from Delft: Welcome to the mother group! Located in the Wippolder
Mums who like meeting other mums, away from the daily routine at a social meet and greet fellow mothers, are most welcome at gatherings organised by Humanitas.
In an informal setting, over a cup of tea or coffee, anything can be discussed e.g. raising children, fun games for kids, toddler problems, (early) puberty,
recipes. And ofcourse all other topics like what’s up in Delft, what amenities are available, what school would be the best choice for my child, etc. If you
have any questions without straight answers, we will be delighted to help. Please bring any unattended children along.
Time: Thursday from 9.00 am till 11.00 am at Gezondheidscentrum Wippolder, Nassaulaan 23, third floor

Co
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For information or to sign up, call/text or whatsapp Ina Gebuijs, coördinator Humanitas, M: 06 124 61 090, E: i.gebuijs@humanitas.nl

Sint Ursulafonds bij acute financiële nood
De Parochiële Caritas Instelling in Delft, kortweg de PCI St.Ursulafonds,
is een kerkelijk fonds dat inwoners van Delft die vrij acute financiële
problemen hebben, probeert te helpen bij het (gedeeltelijk) oplossen
daarvan. Dit doen we zonder onderscheid naar religieuze achtergrond.
Wij kunnen natuurlijk geen schulden opheffen maar bijvoorbeeld wel
helpen bij vervanging van een kapotte wasmachine, de aanschaf van een
ID-kaart, een bril of andere onverwachte noodzakelijke kosten als daar
echt geen geld voor is.
Soms kunnen we helpen via een kortlopende renteloze lening als het
toekennen van een uitkering bijvoorbeeld even op zich laat wachten en er
in die tijd geen leefgeld is.
Zo konden we laatst een jonge moeder helpen die even moest wachten op
de kinderbijslag maar ondertussen wel dure speciale babyvoeding nodig
had voor het kindje.

Vaak hebben mensen al met een aantal hulpverleners of instanties te
maken. Wij mengen ons daar niet in maar kijken alleen of we iets kunnen
betekenen bij acute financiële nood.
Als een vraag bij ons binnenkomt gaan we zo snel mogelijk het gesprek
aan met betrokkene. Dat is meestal binnen enkele dagen. Het gesprek is
bedoeld om meer inzicht te krijgen in de in- en uitkomsten. Binnen enkele
dagen hoort de betrokkene dan of en zo ja, wat we kunnen betekenen voor
hem/haar.
Zoekt u nu zelf hulp of kent u iemand die hulp zoekt, bel dan op werkdagen
tussen 9 en 12 uur met 06 51516031.
Mailen kan naar st.ursulafonds@gmail.com maar u kunt ook een briefje
in een gesloten envelop in de brievenbus doen bij een van de r.k. kerken in
Delft. Zet er dan wel duidelijk op dat het voor de PCI is.
Uiteraard worden alle aanvragen gegarandeerd vertrouwelijk behandeld.

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

Sponsoren van de wijkkrant
Studielab015 groeit en bloeit
“Schat, is je huiswerk al af?!” Niet iedere leerling kan enthousiast na een lange
schooldag aan het werk gaan en mobiel of Playstation negeren. Helaas, de
verleidingen en afleiding voor jongeren van nu zijn groot. De tijd dat moeders hun
kinderen met een kopje thee aan hun huiswerk konden zetten, is voorbij.

Zijpendalstraat 59/81
2531 GS Den Haag
Tel: 070 - 396 39 59
www.traubstuc.nl

Koster Sportclubs
Simonstraat 109, 2628 TG Delft
Tel: 015 - 257 01 60
www.kostersportclubs.nl
U kunt alle dagen van de week bij ons sporten
en aan Pilatus doen. Ook wordt er een cursus
zelfverdediging gegeven. Vanaf € 14,95 per maand.

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

Nassaulaan 6,
2628 GH Delft
015-256 87 75

STUDIELAB015
www.studielab015.nl
+31 (6) 2014 3162
info@studielab015.nl
Willem de Zwijgerstraat 1-3, Delft

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

Bij Studielab015 nemen ze ouders die zorg uit handen. Daarnaast vinden ze het
belangrijk dat leerlingen graag komen. Daarom heerst er een rustige, warme en
ontspannen sfeer. Er is veel persoonlijke aandacht en tijd voor humor of een goed
gesprek. En ja… een tosti, soep of thee horen daar vanzelfsprekend bij.
Studielab015 op de hoek van de Willem de Zwijgerstraat en de Julianalaan vierde
in mei al weer haar tweejarig bestaan. De vraag naar huiswerkbegeleiding en
bijlessen groeit en Studielab015 is inmiddels een gerenommeerde speler op de
Delftse huiswerkmarkt. In het karakteristieke pand, de voormalige kapsalon
De Groot, is begin van dit schooljaar ook de bovenruimte gerenoveerd en
omgetoverd tot een aangename studieruimte voor bijlessen.
Studielab015 biedt huiswerkbegeleiding en bijlessen aan leerlingen van de
bovenbouw basisschool tot en met de eindexamenklassen van VMBO tot en
met gymnasium. Er werken slimme, enthousiaste en betrokken studenten bij
Studielab015. Zij weten als geen ander hoe belangrijk het is om goed te leren
plannen en een goede balans te vinden tussen je sociale leven en je studie.

Crommelinplein 3-5, Delft
Tel: 015-2850230

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

Contact Nel Pelle - Plugge
030 - 6097317,
E-mail: nel.pelle@am.nl

Eigenaresse Marleen Derksen is trots op het succes van Studielab015: “Bij
Studielab015 benaderen we jongeren positief. Scholieren die kunnen maar niet
willen, bestaan gewoonweg niet. Wij helpen leerlingen op eigen kracht hun huiswerk
te plannen en verantwoordelijkheid te nemen. Als de schoolresultaten van leerlingen
verbeteren, is er meer ruimte voor sport, muziek, sociale contacten en andere
interesses. Dat verbetert vaak ook de sfeer en onderlinge verhoudingen thuis.
Bovendien groeit het zelfvertrouwen van tieners enorm, wanneer ze ontdekken dat
ze op eigen kracht in staat zijn hun studiehouding en resultaten aan te pakken. Op
die manier maken we onszelf uiteindelijk graag overbodig.”
Huiswerkgeleiding en bijles volgen in een huiselijke, aangename omgeving.
Studielab015 biedt scholieren de noodzakelijke individuele coaching die hen
structureel verder helpt.
Betrokken, deskundige en persoonlijke begeleiding, daarin maakt Studielab015
het verschil!

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

Kijk voor meer informatie op de website www.studielab015.nl

Tafeltennisvereniging DVC
Elke week even
lekker ontspannen en
je geest leeg maken van de dagelijkse dingen ?
Ga (weer) tafeltennis spelen!

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

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

je bent van harte welkom !
Kijk voor nadere informatie op
www.ttvdvc.nl
of bel naar 06 53 69 34 92.

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft
www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl
015 - 256 0589 of 06 - 18 713 773

Wij zien u graag komen.

De jubilarissen (40, 35, 30 en 25 jaar lid
van de vereniging) en de penningmeester
die zijn functie heeft overgedragen

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

Tafeltennisvereniging DVC
al 65 jaar sport en speelplezier

Yvette van Zon

sinds 1885

Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Ook voor:

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍
؍؍

015 - 380 76 50

Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

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

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

T E N N I S V E R E N I G I N G

DE DELFTSE HOUT
Praktijk
Mw. M.M.A.L.P. van Miert
Dhr. G.J. Damen
Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

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

