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De beslissing is gevallen!

Kent u ook dat gevoel? U bent enkele weken op vakantie geweest en komt dan thuis. Waarschijnlijk 
onderweg dacht u al “Is er nog wat gebeurd in de Wippolder en wat is er veranderd?“

Het eerste wat mij opviel was de rust in de Wippolder, logisch de TU ligt nagenoeg stil, de studen-
ten zijn op vakantie. En zoveel ruimte om te parkeren. Op het Zuidplantsoen heeft de beplanting 
in de nieuwe waterberging (op de plaats van de busparkeerplaats) het gehouden ondanks de warmte. De 
bomen langs de Schoemakerstraat en Prof. Evertslaan hebben het moeilijker. Zij gooien hun schors 
eraf. Misschien hoort dit wel bij warmte.

De gemeente heeft deze periode benut en is begonnen met het wegdek voor de aansluiting met de 
Sebastiaansbrug. Gaat er goed uitzien. Compliment voor de regelaars van het verkeer die de gehele 
dag hier staan te posten en indien nodig te regelen. Wat me ook opviel waren de vele bouwplaat-
sen op de TU campus. Is wel nodig gezien de grote belangstelling om in Delft te studeren van zowel 
landgenoten als buitenlanders. Ook zag ik dat er weer een interessant bedrijf aan het bouwen is. 
ABB bouwt hier een laboratorium en kantoor.

Op mijn wandeling door de wijk kwam ik onze wijkagent Hans nog tegen. Hij was net terug van va-
kantie en zijn uitgebreide mailbestand aan het bijwerken. Hem wachtte een drukke week. De Owee 
week welke inmiddels alweer voorbij is. 

Gelukkig zijn ook onze politieke vertegenwoordigers in de raad nog actief. Ik zie ze stelling nemen 
tegen de plannen voor verbouw van het Prinsenhof en Agathaplein. Helemaal mee eens? Dat mag 
toch niet doorgaan?

In het lokale nieuws las ik dat de Botanische Tuin nog steeds allerlei activiteiten heeft, de 
Schoemakerplantage zich verder ontwikkelt en het Smikkelrestaurant in het wijkcentrum de deu-
ren ook weer geopend heeft. Verder las ik dat verschillende voetbalverenigingen een afdeling voor 
wandelvoetbal gestart zijn, hoe is dat met SV Wippolder? Toch wel genoeg senioren?

Herkent u nu dit gevoel van thuiskomen, we gaan graag op vakantie maar zijn o zo blij als we weer 
thuis zijn.

RedactioneelWeer terug van vakantie

De werkzaamheden starten vanaf januari 2019 en naar verwachting zal de brug begin januari 2020 klaar zijn. 
Dit betekent dat de tramlijn 19 medio 2020 zijn koers kan vervolgen naar de Technopolis in de TU / Wippolder.
Er komt nog een informatieavond op 25 september 2018 in Theater de Veste. 

De gemeente heeft besloten dat de oude Sint Sebastiaansbrug wordt verwijderd en de opdracht voor de bouw 
van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug is definitief gegund aan de Aannemers Combinatie Sagittarius, bestaande 
uit Van Spijker Infrabouw en Solidd Steel Structures.

Foto: Johan van den Berg
Tekst: afgeleid van berichten 

van de gemeente Delft
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Hoe het 15 jaar geleden begon: met grootse bouwplannen

De gemeente presenteerde zo’n 15 jaar geleden grootse bouwplannen in de 
wijk. Het ging om studentenwoningen aan de Kanaalweg, appartementen 
aan de Julianalaan en nog duizenden woningen over de wijk verspreid, zoals 
bijvoorbeeld de Schoemakerplantage. Alles bij elkaar konden 6.000 woningen 
gebouwd worden, ruim een verdubbeling van de wijk. Vanaf de oprichting van 
TU Noord in 2003 hebben wij onze visie gegeven op plannen, meegedacht hoe 
het beter kon en soms een rechtszaak gevoerd omdat er procedurele fouten 
werden gemaakt. 

Er zijn in de jaren (gelukkig) ook bouwprojecten gerealiseerd, vaak aangepast 
na onze inspraak en actieve houding naar de projectontwikkelaars. Goede 
voorbeelden zijn de nieuwe studentenhuisvesting aan de Kanaalweg. De bouw 
is enorm verbeterd ten opzichte van de eerste plannen, qua vormgeving, het 
bouwvolume en aansluiting bij de Botanische tuin. En de Schoemakerplantage 
waar straks niet 2.400 maar 800 woningen zijn, met minder hoogbouw en veel 
meer aandacht voor groen, water en duurzaamheid. De gemeente Delft wil 
de komende jaren 15.000 woningen bijbouwen in Delft. Hiervan zal een deel 
in onze wijk gerealiseerd worden. Plannen die steeds concreter worden, zijn 
het gebied van Gele Scheikunde aan de Julianalaan (niet alleen 200 woningen, 
ook voorzieningen voor de wijk) en ook voor 200 woningen in het toekomstige 
Schiekwartier bij de haven aan de Rotterdamseweg.

15 jaar Belangenvereniging TU Noord 

Groen en water: een levend netwerk in de wijk

Het logo van de Belangenvereniging is een boom en dat is geen toeval. 
Aanleiding voor de oprichting van de bewonersgroep was in 2003 het 
plan om de oude bomentuin in de Botanische Tuin te bebouwen met een 
appartementengebouw, de sloop van het oude hoofdgebouw (nu Bouwkunde) 
en kap van alle bomen hieromheen en nog zo’n 600 bomen in de buurt. 

Jarenlang heeft de belangenvereniging een ‘bomenkap-monitor’ bijgehouden 
om de (vergunde) kap 
van bomen te laten zien. 
In de beginjaren zijn 
er heel wat procedures 
gevoerd tegen sloop- en 
kapplannen. En met 
succes: de planvorming 
voor TU Noord is 
helemaal overnieuw 
gedaan met behoud van 
veel bomen. 

En niet alleen dat: het 
voorstel voor een integraal plan voor ‘groen’ en ‘blauw’ (water) in de wijk is 
uitgewerkt in het plan Groenblauw Delft Zuidoost waar onder andere nieuw 
groen en water in het Zuidplantsoen, langs de Schoemakerstraat en de 
Rotterdamseweg deel van uitmaken. 

Na jaren onzekerheid is de Botanische Tuin definitief beschermd en wordt 
zelfs het busparkeerterrein aan het Zuidplantsoen na meer dan 25 jaar weer 
het park wat het ooit was! Er zijn nog steeds veel bouw- en verkeersplannen 
voor onze wijk en er zal dus zeker nog veel discussie blijven over groen en 
water in de wijk, maar met ieders inzet houden we onze buurt groen en 
leefbaar.

Het verkeer in de wijk: de stroom blijft toenemen

Gesprekken met gemeente en TU over het verkeer komen steeds neer op het 
verminderen van doorgaand (vracht)verkeer. TU Noord is ook een woonwijk, 
er wonen zo’n 10.000 mensen en dat worden er steeds meer. Schone lucht en 
verkeersveiligheid zijn belangrijke thema’s. In 2005 werd het LVVP (Lokaal 
Verkeers- en Vervoersplan) vastgesteld. Dit plan vormt al 13 jaar de kern van de 
herinrichtingplannen in onze wijk. Gelukkig zijn er aanpassingen gemaakt waar 
wij steeds voor pleitten. Zo komt er geen turborotonde op het Poortlandplein en 
zullen er ook in de toekomst geen vrachtwagens over de Sebastiaansbrug mogen 
rijden. Vrachtwagens die dus ook niet door onze woonstraten zullen gaan. Maar 
er waren ook tegenvallers. 

De TU heeft alle doorgaande 
autoverkeer uit het campusgebied 
geweerd en het verkeer eromheen 
geleid. Binnen de groene campus 
is er alle ruimte voor voetgangers, 
fietsers en OV, terwijl de omliggende 
wijken het autoverkeer kreeg dat nu 
moet omrijden. Tevergeefs heeft de 
belangenvereniging gepleit voor het 
herstel van een of meer oost-west 
verbindingen op de campus.  

Ook de totale hoeveelheid doorgaand autoverkeer op de hoofdroute – via 
Poortlandplein en Mijnbouwplein – is nog steeds veel te veel.

De laatste jaren is een nieuw probleem ontstaan: het fietsverkeer van en naar 
de TU. Onlangs is gemeten dat dit op piekmomenten 500 tot 800 tweewielers 
per kwartier telt! En het worden er alleen maar meer. Het leidt niet alleen 
tot onveiligheid en bewoners die steeds moeilijker de Zeeheldenbuurt in 
en uit kunnen. Werktijden van bewoners worden soms zelfs aangepast 
aan collegetijden. De gemeente heeft er met (heel veel) bewoners, TU en 
verkeersdeskundigen drie workshops aan gewijd, maar echte oplossingen zijn er 
nog niet. Er valt nog altijd veel te doen. 

Wonen en Leven

Het is prettig wonen in de karaktervolle buurten van de Wippolder, ingeklemd 
tussen de TU en de historische binnenstad van Delft. Deze gewilde locatie zorgt er 
echter ook voor dat prettig wonen in de TU Noord geen vanzelfsprekendheid is. 

Veel 
wijkbewoners 
storen zich aan 
de toenemende 
verkamering, 
het afwijkende 
leefritme van 
veel studenten, 

fietsen die de stoep blokkeren en geluidsoverlast. Het is de belangrijkste 
aantasting van de leefbaarheid in veel straten in de wijk. De laatste jaren 
zagen we een snelle toename van het aantal verkamerde panden in de wijk en 
daarmee een afname van beschikbare betaalbare woningen voor Delftenaren. 
Daarbovenop heeft de gemeente Delft de opgave om de komende jaren 2000 
studentenwoningen te bouwen, vooral op en vlak bij de campus (lees Wippolder). 

Als belangenvereniging hebben we ons namens en met de bewoners 
van de wijk ingezet om verkamering gereguleerd te krijgen. De nieuwe 
omzettingsvergunning voorkomt dat schaarse woningen verkamerd worden en 
woningen die wel verkamerd mogen worden moeten aan de leefbaarheidstoets 
voldoen. Ook hebben we met succes aangestuurd op beleid voor verbetering rond 
bestaande studentenwoningen. En we zetten ons op allerlei manieren in om 
overleg met studenten te bevorderen. Met het nieuwe beleid kan ook ingegrepen 
worden in situaties die uit de hand lopen. Het onderling overleg moet begrip 
kweken en leiden tot goed buurmanschap. 

De eerste belangrijke stappen zijn gezet, maar er is nog veel te doen voor de 
juiste balans van lusten en lasten van het wonen met studenten in de Wippolder 
bereikt is.
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Bankstand op 28-05-2018 € 4.968,88 +/+ 
Extra ontvangen incl. toezeggingen € 360,00 +/+
  --------------
Tussenstand in juli 2018 € 5.328,88 +/+
Vormgever en drukker (2e kwartaal) € 1.441,60 -/-
Bankkosten en bezorging € 136.99 -/-
  --------------
Bankstand 01-09-2018 € 3.750,29 +/+
Nog te betalen in 2018: 
Vormgever en drukker 2 kwartalen € 2.883,20 -/-
Bezorging € 100,00 -/-
Geschatte kosten ING 2 kwartalen € 74,00 -/-
  --------------
Positief saldo voor 2018 / reservering 2019 € 693,09 +/+
  =========

Update begroting 2018
Wie kan ons helpen ?

Ons team heeft behoefte aan versterking met twee bezorgers. 

Om gezondheidsredenen kan de heer Rozendal de bezorging niet meer  
doen. Wij zoeken daarom een bezorger om 110 kranten te bezorgen op de 

Rotterdamseweg, tussen de Hertog Govertkade en De Porceleyne Fles.

Door haar verhuizing naar buiten Delft kan 
mevrouw Van Akkeren ons niet meer helpen met de bezorging. 

Wie van u kan ons helpen met het bezorgen van 175 kranten in de navolgende 
straten Amalia van Solmslaan, Charlotte de Bourbonstraat en de Simonstraat?

De bezorging is viermaal per jaar 
in de maanden 

maart, juni, september en december.

Heeft u een momentje tijd om als vrijwilliger ons te helpen, 
neemt u dan contact op met ons, hetzij telefonisch via 06 53 69 34 92 

of per mail aan wijkkrantwippolder@gmail.com

Wij danken u alvast voor de te nemen moeite, de redactie.

Zoals het toen was, zoals het nu is

Foto's en tekst: Johan van den Berg

Op de oudste foto zijn duidelijke 
kenmerken te zien die vandaag 
aan de dag nog steeds aanwezig 
zijn. Het is mij niet bekend van 
wanneer de oudste foto is, maar ik 
vermoed 1920/1930. 

Het groen van de bomen was 
toen ook al danig aanwezig, maar 
de rust van toen was zeker ook 
aanwezig. 

Op de foto van heden zijn de auto’s de blikvangers, alhoewel dit deel van 
de straat ook een bepaalde rust heeft, omdat deze niet doorgaand is voor 
het snelverkeer. In het verleden is het wel anders geweest; toen was het 
kruispunt Delfgauwseweg / Julianalaan anders ingedeeld en ging het 
snelverkeer via de Delfgauwseweg en de Pauwmolen naar de A13 richting 
Rotterdam.

Tevens was dit gedeelte van de straat een druk bezochte 
winkelstraat, als doorgaande route naar de binnenstad via de 
draaibrug. 

Er was een scala aan winkels zoals: bakker, kruidenier, viswinkel, 
kleermaker, twee 
kappers, schoenmaker, 
bloemenzaak, 
slager alsmede een 
tabakszaak welke de 
voetbaluitslagen via 
een mededelingenbord 

aan zijn etalage had verbonden, 
voor alle voorbijgangers en 
geïnteresseerden.

Oordeelt u zelf maar welke 
tijdszone het beste bij u past. 

Delfgauwseweg

Lezers schrijven...
Ik woon op de Delfgauwseweg, het 
doodlopende stuk. Ik kijk schuin op 
de rotonde en zie regelmatig bijna 
ongelukken gebeuren. 

Ikzelf fiets daar ook regelmatig met 
mijn vrouw en wij worden ook vaak 
door automobilisten over het hoofd 
gezien. 

Vanaf de Jan de Oudeweg is de 
situatie heel raar om op het fietspad 
naar de rotonde te komen. 
Vreemd dat de gemeente dat niet 
ziet of wil zien. 

Groeten, 
P. van den Berg

Geachte redactie,

Iedere keer geniet ik, als niet-
Delftenaar, van uw prachtige krant. 

Ik ontvang het blad van mijn 
buurman (oud-Delftenaar) en lees 
met veel aandacht het wijknieuws, 
maar vooral de algemene en 
veelzijdige informatie. 

De opmaak is ook perfect! Ik maak 
20 euro over ter ondersteuning. 

U groetend,
R. Krale, Zundert

PARKEREN

Ik heb al eens eerder geschreven 
over het parkeerprobleem aan de 
Schoemakerstraat en wel het gedeelte 
tussen de Prof. Telderslaan en de Kon. 
Emmalaan.

Ik vind dat de wijk nu eens hard 
moet onderhandelen met de TU. Zij 
kunnen nog wel zo’n mooie campus 
maken, maar zorg dan ook voor 
parkeerplekken voor de medewerkers 
van de TU. En zorg dan ook voor 
de studenten, die ook vaak met de 
auto komen, en de bezoekers van de 
bibliotheek en de aula. 

Vooral als er een symposium is 
in de aula is het hek van de dam. 
Kan ik dubbel parkeren om mijn 
boodschappen zo snél als mogelijk in 
huis te krijgen om dan een blok verder 
en in het ergste geval straten verder 
te kunnen parkeren. Daar waar ik dus 
een plek van een andere bewoner in 
gebruik neem. 

Men zegt dat regeren voor uit zien is. 
Helaas doet de landelijke en lokale 
politiek daar niets aan. Een man uit de 
60er jaren zei eens dat ‘elke Jan met de 
pet een auto moest hebben’, nou dat heeft 
elke Jan met de pet en ook Miep muts 
heeft er een. Dat mogen ze, maar de 
politiek gaat er niet in mee. 

Achter de bibliotheek is een grasveld. 
Laat de TU daar maar een grote 
parkeerplaats van maken. Tenslotte 
was op de plek van de Bibliotheek een 
grote parkeerplaats van de aula en 
daar heb je dan weer zo’n geval van 
niet nadenken; men bouwde er een 
mooi gebouw op en tja waar komen 
dan die bezette parkeer plekken terug? 
Nergens dus. Ja, in de wijk en straten 
van de bewoners. 

Men vroeg al om dat betaald parkeren 
of met vergunning te maken. Vind ik 
best zolang de TU de kosten daaraan 
voor ons voor altijd betaald.

K.J. Deighton
Schoemakerstraat, Delft
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Fysiotherapie
Delft-Oost

Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode van gewrichten 
van de rug, de nek, de armen en de benen. 

In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut o.a. vragen naar het 
ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoe lang 
de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Daarna 
volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden 
beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden 
onderzocht. 

Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden 
gesteld. Samen met de patiënt zal de manueeltherapeut beslissen of er 
behandeld kan worden of dat de patiënt teruggaat naar de verwijzend arts 
met een rapportage van de manueeltherapeut.

De behandeling die volgt zal tot doel hebben de functie van de gewrichten 
te verbeteren en de houding en beweging in huishouding, werk en recreatie. 
Tijdens de behandeling maakt de manueeltherapeut gebruik van specifieke 
bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert opgeheven 
beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door 
middel van training. 

Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties 
(in de volksmond: “kraken”). De gewrichten worden dan wat sneller 
bewogen. Daarbij kan een knappend geluid gehoord worden. De meeste 
patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het 
over het algemeen niet pijnlijk.

Wanneer manuele therapie?
In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve 
met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een 
gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct 
merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en 
het bewegen verloopt gemakkelijker.

Enkele voorbeelden:

q hoofd- en nekpijn met het slecht kunnen bewegen van de 
wervelkolom;

q nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen;
q rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn;
q lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;
q bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het 

bewegen van de nek;
q kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het 
onderzoek bij de eerste afspraak.

Verwijzing en vergoeding
U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of manuele therapie in 
uw geval gewenst is. U kunt ook rechtstreeks naar ons toe. Bij de meeste 
ziektenkostenverzekeraars zal een vergoeding van de kosten voor het 
bezoek aan een geregistreerde manueeltherapeut, geheel of gedeeltelijk, in 
het verzekeringspakket zijn opgenomen.

Wij helpen u graag indien nodig.

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

Manuele therapie

vermaakindustrie zal bescheiden  zijn. Ze 
kunnen zonder tv, film, internet, radio, 
en voetbal. Dus ook zonder driezitsbank. 
Bier, koffie, thee en het songfestival, ze 
malen er niet om.

Ik had mieren in de keuken. Aanvankelijk 
dacht ik: laat gaan! Ze zijn nijver, ze 
ruimen op wat we laten liggen. Nuttig 
werk. Ze doen geen kwaad. Maar hun 
aantal groeide verontrustend. Van de 
zomer at ik mijn eerste boterham met 
honing en mier. Ik probeerde citroen, om 
ze te ontmoedigen, daar liepen ze dapper 
omheen, ik probeerde knoflook, en ui, 
dat legde ik allemaal op hun snelweg. 
Het hielp niets. Ze hadden dorst, en ze 
rustten niet voordat ze hadden gegeten 
en gedronken. Daarna gingen ze weer op 
huis aan. 

Spuiten met gif hielp niet, na een paar 
dagen waren ze weer op sterkte. Ik brak 
het kozijn weg omdat ze daarachter 
vandaan kwamen, en ontdekte de 
mierengaatjes in de specie. Daar spuiten 
hielp meer. Maar bij het nest komen 
kon ik niet. Wel was het zo dat ze niet 
meer over hun oude wegen kwamen, 
maar verrassend genoeg ineens opdoken 
vanachter de keukenkastjes, die aan de 
muur hingen. Dat ging mijn verstand 
te boven. Hadden ze een gat in de muur 
geboord?

Het was toch niet zo dat een beestje van 
nog geen 2 millimeter het ging opnemen 
tegen een vent van ver over de duizend 
millimeter, 80 kilo zwaar, die meer dan 
1 kilo hersenen meesjouwde? Jawel 
dat deden ze, zonder mopperen. De 
blijmoedigheid waarmee ze elke tegenslag 
overwonnen wekte mijn bewondering. 
Ze gaven geen krimp als ik de stofzuiger 
erop zette. Er kwam gewoon een nieuwe 
voorraad collega’s aangewandeld, die het 
werkje overnam. Dat was sterk. Ik zie al 
dat een bedrijf de helft van zijn personeel 
kwijtraakt, en de overgeblevenen rouwen 
niet eens. Het waren toch niet allemaal 
uitzendkrachten? Ze sloegen de hand aan 
de ploeg en gingen gewoon door. 

Het was niet bevorderlijk voor de 
overwinning dat ik de tegenstander ging 
bewonderen om zijn inzet. Ik vermande 
mezelf. Er moest gewonnen worden. Ik 
dook in de boeken. Hoe leefde de mier? 
Wat waren de zwakke plekken in zijn 
organisatie? Kennis was macht, zonder 
twijfel. Bij de mier draaide alles om de 
koningin. Zij was het hart van haar volk. 
Goed om te weten. 

Moest ik dan muren gaan wegbreken 
om de koningin te spreken? De koningin 

zat hoog en droog in de spouw, haar 
volk aan te moedigen. En ik zat duimen 
te draaien in mijn keuken. Je kon geen 
gasten ontvangen als die beestjes vrolijk 
rondrennen. 

Daar kreeg ik advies: zorg dat ze nergens 
bij kunnen. Maar als ze heelhuids onder 
de deksel van de honingpot konden 
doorkruipen, hoe moest je zo’n piepklein 
beestje dan tegenhouden? Maak alles 
heel erg goed schoon. Dat klonk zinnig. 
Als er bij mij niets te halen viel zouden 
ze ergens anders heen gaan. Hoe schoon 
dan wel? Heel erg schoon. De laatste keer 
dat ik een huishoudtip ter harte nam liet 
de huid van mijn handen spontaan los. 
Ik had dikke bleek gemengd met andere 
schoonmaakmiddelen. Dat was stom, 
zei de raadgeefster. Maar het werd wel 
schoon. En die huid kwam vanzelf weer 
terug.

De miertjes waren grensverleggend 
bezig, ik was op bezoek bij mijn vriendin. 
Zij is schoon als zilver. Ik legde een 
meegebrachte krant neer op de salontafel. 
Wie kwamen uit die krant marcheren? 
Twee verkennertjes. Gelukkig was mijn 
vriendin in de keuken koffie aan het 
zetten. Deze waren maar met zijn tweeën. 
Ze wandelden frank en vrij over haar 
mooie salontafel. Niet onrustbarend. Ik 
keek machteloos toe. Ik zag er ineens 
tegenop die twee montere wandelaartjes 
dood te maken. Wie was ik om een 
organisme, dat op deze avond zo mooi in 
elkaar zat en al veel langer dan wij op deze 
blauwe planeet rond marcheert, en niet 
zonder succes, kapot te maken? Dat kon 
ik niet. Het probleem met de allochtone 
miertjes loste zich vanzelf op tijdens 
mijn hypocriete gewetenswroeging. Ze 
verdwenen gewoon. De koffie smaakte 
goed. 

“Hoe gaat het met je mieren?” vroeg ze.
“Volgens mij,” zei ik, “zijn ze verhuisd naar 
de buren.” Dat was nog wel niet zo. Ik 
hoopte het. De voortekenen waren goed. 
De doodlopende weg naar de plakkende 
honingpot begon verkeersluw te worden 
omdat zo weinigen terugkeerden van een 
bezoek aan die bron van genot. Ik zag 
steeds minder miertjes.
Na een week waren ze voorgoed weg. 
Zelfs geen verkennertje meer te zien. Dat 
was gek. Waren ze verhuisd op bevel van 
de koningin? Zaten ze nu bij de buren? Je 
kon het niet gaan vragen. Ik bleef met een 
raadsel zitten. 
De honingpot waar vele mieren een 
laatste rustplaats vonden bewaarde ik. 
Als een gedenkteken voor hen die zijn 
omgekomen in hun eigen welvaart.

Fred Koning

Ga tot de mieren gij luiaard,
en beziet zijne wegen
Er is niet veel verschil tussen mieren en mensen, goed beschouwd. Beide zijn wandelende 
spijsverteringskanalen, met receptoren op de kop om voedsel te kunnen vinden. Zo las ik 
ergens tot mijn verbazing. Ze bewegen zich beide voort op overvolle wegen. En beide zijn 
dag in dag uit bezig om hun omgeving te exploiteren voor voedsel en onderdak. Eigenlijk is 
het enige verschil de schaalgrootte en dat gedoe onder de hersenpan.
Mieren maken zich geen illusies, denk ik, daar zijn hun hersentjes te klein voor. Hun 
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Uw patiëntendossier
Misschien vraagt u zich wel eens af, wat de huisarts nu allemaal opschrijft in het dossier? En wie dat allemaal kunnen inzien. Is dat een beetje goed 
geregeld, nu alle gemeenten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, apotheken en artsen digitaal met elkaar verbonden lijken. Een tipje van de sluier. 

De huisarts werkt met medische informatiesystemen (HIS genoemd). Zo’n HIS is goed beveiligd, zodat er niet van buitenaf in gekeken kan 
worden. Elke medewerker van de praktijk moet inloggen. Maar niet elke medewerker heeft toegang tot alle informatie, dat hangt af van 
zijn taak. Uw huisarts noteert van een consult, de door u gemelde klachten en de antwoorden op de vragen die hij stelt over uw klacht. De 
bevindingen van het lichamelijk onderzoek, de gestelde diagnose en het gemaakte plan en afspraken over de behandeling. Bij een uitgebreid 
gesprek een verslagje van de hoofdlijnen. 

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

van uw kind nodig. Ouders hebben geen inzage in het medisch dossier van kinderen 
vanaf 16 jaar. Deze regels gelden ook voor het bespreken van gezondheidszaken over 
uw kinderen met de huisarts. 

Mag uw zorgverzekeraar in uw dossier kijken? Bij een zorgverzekeraar werken 
medisch adviseurs. De adviseurs hebben ook het medisch beroepsgeheim.
Zij vragen de gegevens uit uw medisch dossier op bij uw zorgaanbieder. Uw 
zorgverzekeraar mag bepaalde gegevens uit uw dossier opvragen. 

Hier gelden regels voor. Dit staat in de Zorgverzekeringswet en de Regeling 
zorgverzekering. Bijvoorbeeld om te controleren of u de zorg die u heeft 
gedeclareerd ook echt heeft ontvangen en of de ontvangen zorg op de juiste 
manier is gedeclareerd. Uw zorgaanbieder is wettelijk verplicht de gegevens aan de 
zorgverzekeraar te verstrekken. De zorgaanbieder hoeft daarvoor geen toestemming 
te vragen aan u. Hij hoeft u hier ook niet over te informeren. 

De toekomst. Het is de bedoeling dat over 1-2 jaar alle patiënten digitaal inzage 
kunnen hebben in de belangrijkste zaken uit hun medisch dossier. Sommige 
praktijken hebben daar nu al een patiënten portaal voor ingericht die via de computer 
of mobiele telefoon geopend kan worden.  We volgen deze ontwikkelingen met 
interesse. 

Voor vragen over uw dossier kunt u hier een kijkje nemen: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy. 
Daar vindt u heel wat antwoorden. 
Of zoek eens op de wet WGBO, die is van 
belang voor iedereen die met geneeskundige 
zorg te maken heeft.

Huisartsenpraktijk MM van Miert & GJ Damen 
Nassaulaan 23, 2628 GA Delft, 015 2568767

Wat bevat uw dossier nog meer? Uw voorgeschiedenis zoals operaties, uw 
allergieën (voor zover bekend), uw medicijngebruik. Uitslagen van labonderzoek, 
röntgenfoto’s en de brieven van uw specialisten worden erin verwerkt. Informatie die 
voor uw gezondheid van belang wordt geacht, zoals leefgewoonten (roken) of aanleg 
voor ziektes (kanker of hart- en vaatziekten in de familie). Zo overziet de arts snel 
hoe hij u het beste kan begeleiden.

De huisarts kan via een beveiligde internetverbinding informatie doorsturen, bv een 
verwijzing voor het ziekenhuis of een recept naar de apotheek. Uit het dossier gaat 
alleen die informatie mee, die voor dat doel nodig is. Als het goed is, let de huisarts 
daar ook op. Uw huisarts kan u desgevraagd altijd vooraf laten zien wat hij gaat 
versturen. U mag ook aangeven of u daarmee akkoord bent. 

Hoe lang wordt uw medisch dossier bewaard? Doorgaans bewaart de huisarts 
uw dossier in z’n geheel zolang u in de praktijk bent. Als u verhuist, stuurt hij het 
(digitaal) door aan uw nieuwe huisarts. Als een patiënt overleden is, moet z’n dossier 
minimaal 15 jaar bewaren worden. U kunt uw arts vragen de medische gegevens 
langer dan 15 jaar te bewaren. U kunt ook om vernietiging van (delen van) uw 
gegevens vragen.

Mag u uw medisch dossier inzien? Natuurlijk. U heeft altijd het recht om uw 
medisch dossier in te zien of een kopie ervan te krijgen. U kunt dat mondeling of 
schriftelijk aanvragen. Uw arts moet u zo snel mogelijk en in elk geval binnen een 
maand inzage geven. Voor het recht op inzage maakt het niet uit of het om een 
papieren of elektronisch dossier gaat.

Mag uw familie uw medisch dossier inzien? Nee. Alleen ú mag uw dossier inzien. 
Familieleden of partners hebben dus geen recht op inzage in uw dossier. 
U kunt wel iemand machtigen het medisch dossier namens u in te zien. 

Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder 
de 12 jaar inzien. Zijn uw kinderen ouder dan 12 jaar? Dan heeft u toestemming 

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.

Sinds maandag 27 augustus is de school 
weer volop in bedrijf. Vele nieuwe 
ouders wisten de weg naar onze school 
te vinden, de school groeit nog steeds. 
We zijn begonnen met een compleet 
team leerkrachten, maar liefst 16 
groepen en 371 kinderen.

Een nieuw lokaal, een andere juf of 
meester; altijd weer even wennen 
voor iedereen. Maar al snel komt de 
regelmaat er weer in en wordt er hard 
gewerkt met en door de kinderen.

In de zomervakantie is ook in en om 
de school het nodige aangepast. Na dit 
kluswerk heeft alles weer de jaarlijkse 
grote schoonmaakbeurt gehad. 

Terugblik eind vorig schooljaar

Begin juli hebben we op een ludieke manier de leerlingen van groep 8  
“de school uitgegooid”. Met kruiwagens werden ze buiten het hek gekiept.

Het nieuwe schooljaar 2018-2019 is 
van start gegaan. Heeft u een kind dat 
binnenkort naar de basisschool gaat? 
Maak dan een afspraak voor een 
rondleiding en een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek 
(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.
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(Ver-)Bouwberichten
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Foto's en tekst: Johan van den Berg

Amalia van Solmslaan
Foto A laat u de oude situatie zien, voordat de straat op de schop ging.
Foto B laat u zien dat de straat volledig op de schop wordt genomen.
Inmiddels is deze straat volledig klaar en weer in gebruik.

Hoek Julianalaan, Poortweg, Oostsingel en Oostblok
Op foto C t/m F ziet u de werkzaamheden welke in de zomermaanden zijn 
uitgevoerd. Het resultaat mag er zijn en alles is overzichtelijker geworden; zie ook de 
extra tekst aangaande dit kruispunt elders in deze krant.

Rotterdamseweg
Op foto G is te zien dat na veel 
inspanningen de Hammenpoort weer 
in ere is hersteld; nu de achterliggende 
boerderij nog.

Mijnbouwplein/Michiel de 
Ruyterweg
Foto H en I laten u zien: het resultaat 
na het aanpassen van de op- en afritten 
van de Sint Sebastiaansbrug. Deze 
aanpassingen waren noodzakelijk voor 
de openbaar-vervoersbaan voor bus en tram. Door deze werkzaamheden, welke 
ongeveer acht weken in beslag namen, is dit deel in gereedheid gebracht voor de 
langverwachte nieuwe brug en tramlijn 19 naar de TU en Technopolis.

Er komen verkeerslichten bij
Foto J toont het bekende kruispunt van de 
Mekelweg met de Jaffalaan waar men vaak 
voor de sokken wordt gereden en/of niet de 
gelegenheid krijgt om over te steken. 

Foto M: “FOUTJE”. 
Het bordje met deze tekst staat er of 
te vroeg of te laat. Mogelijk is iemand 
vergeten het bordje te verwijderen of af 
te dekken. 

Schiekade
Foto N laat u zien: een werkschip dat nodig is om de kades te versterken. Dit schip 
ligt aan de Kanaalweg nabij de Hambrug. Vanaf hier heeft men hekwerk geplaatst 
tot aan de Abtswoudsebrug. 
Op foto O ziet u dat het hekwerk doorloopt en ook ziet u een werkschip dat is 
aangemeerd om de werkzaamheden uit te voeren.

Engelsestraat, hoek 
Westlandseweg
Bouw van De Groene Haven
Foto R laat u de vorderingen zien van 
deze bouw. Hier is men druk bezig met 
het storten van de funderingen.

Hooikade hoek Zuideinde
Foto P laat de vorderingen zien van de 
bouw van de 19 appartementen over 
vijf woonlagen, die de naam Zuidkolk 
gaan krijgen.

Op foto K ziet u ook een bekend kruispunt: 
de hoek van de Rotterdamseweg met de 
Julianalaan. Ook daar is het heel moeilijk om 
het fietspad te verlaten en/of over te steken.

Hoek Zuideinde en Abtswoudseweg 
Foto Q laat u zien waar men na 
sloopwerkzaamheden 80 vrije sector koop- 
en huurappartementen gaat realiseren. 
Het streven is om begin 2019 met de bouw 
te beginnen. 

Heertjeslaan – Technopolis –
Op de foto’s S en T ziet u de start van 
de nieuwbouw van EV Charging Delft.  
Het betreft: Test & Research en 
kantoorgebouw in één. Dit bedrijf is 
onderdeel van het wereldwijde bedrijf 
ABB. Delft is gekozen als vestiging voor de 
Benelux. 
Het geheel wordt gebouwd naast Applikon 
Biotechnology.
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(Ver-)Bouwberichten

V X

Z

BB

U

W Y

AA

CC

Foto's en tekst: Johan van den Berg

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

De vorige opgave:

In de wijkkrant van juni 
2018 was een deel van een 
object weergegeven. Op 
bijgaande foto ziet u het geheel 
weergegeven. 

Wij vroegen u ook of u meer 
wist over de geschiedenis van 
dit object. 

Helaas heeft niemand iets 
over de geschiedenis kunnen 
laten weten, maar van de juiste 

inzenders is na loting de heer H. Frijde de gelukkige winnaar geworden van de 
waardebon  van € 15,00 welke ter beschikking is gesteld door de COOP aan de 
Nassaulaan.

Wij zelf zijn gaan zoeken wat de geschiedenis is van het object en hebben deze 
gevonden in literatuur over Delft, zie daarvoor de foto met de manspersoon op 
het object en de navolgende tekst.

“Het is niet gemakkelijk een verbinding tussen Hugo 
de Groot en Jan Heesterman te leggen, maar het 
kan wel. Toen Hugo in 1886 midden op de Markt 
eindelijk zijn standbeeld kreeg, moest daar een stenen 
sokkel met een straatlantaarn voor wijken. De sokkel 
werd op stal gezet, in afwachting van betere tijden. 
Die kwamen nadat de Wippolder tot woonwijk was 
bevorderd.

Op de hoek van de in 1914 ontstane Jan Willem 
Frisostraat en de Van Oldenbarneveltstraat vond 
men een nieuwe locatie voor de inmiddels van zijn 
lantaarn beroofde sokkel. 
Zag Jan Heesterman -aquarellist, schilder, tekenaar, pentekenaar, pastellist en etser, 
*05-06-1890 † 01-06-1947- zichzelf als een Rembrandt toen in 1927 deze trucfoto 
werd gemaakt? Pas in 1992 kreeg de sokkel zijn oude functie terug: er staat nu een 
moderne lantaarn op.”

Bron: GAD.

Nieuwe opgave:

Deze keer is er gekozen voor 
een vervallen voorgevel welke 
jaren zo heeft gestaan. Maar 
inmiddels is deze omgebouwd 
tot een mooi pand waar men 
trots op kan zijn.

Onze vraag is: waar stond 
deze gevel en wat is het 
nu geworden? En wat zijn 
nu de straatnaam en het 
huisnummer? Ook eventuele 
verdere informatie is welkom.

Ga gerust de wijk in met uw camera of mobieltje en stuur ons een foto met het 
resultaat van heden. 

De uiterste datum voor de inzending is 20 november 2018. Ook nu wordt 
er een waardebon van € 15,00 ter beschikking gesteld door de COOP aan de 
Nassaulaan.

Succes met de zoektocht in uw verleden en naar het pand van heden.

Redactie

Foto W laat u zien: het verder egaliseren 
van het terrein voor de volgende nog te 
bouwen huizen. 
Op foto X ziet u een aanzicht van de 
Klinkerbuurten 1 en 2 welke ongeveer 55 
woningen omvatten.
Foto Y laat u de druivenranken zien welke 
op het terrein van de Schoemakerplantage 
zijn gepoot en nu hun vruchten laten zien. 
De eigenaren gaan daar dit jaar nog een 
plaatselijk wijntje van maken.

Zuidplantsoen
Foto Z laat u zien waar tot voor kort de 
parkeerplaats was voor touringcars en 
marktkooplieden. Dit gebruik is nu niet 
meer mogelijk, conform de afspraken 
die de gemeente Delft had toegezegd.
Het geheel is aangepast en sluit nu 
qua aanzicht aan bij de rest van het 
plantsoen.

Extra vermeldingen.

Hoek Julianalaan, Poortweg, Oostsingel en Oostblok - Foto AA.
Zoals eerder was aangegeven 
bij de foto’s met de letters C 
t/m F, ziet u hier een extra 
foto van het zelfde kruispunt, 
maar dan uit de jaren 1930 of 
later. Het precieze jaartal is 
mij niet bekend. Het is wel een 
verschil met nu: vroeger was er 
daar een agent voor bijna geen 
verkeer en nu zijn er de moderne 
hulpmiddelen zonder een agent. 

Schoemakerplantage
Op foto U ziet u een bovenaanzicht van Klinkerbuurt 1. 
Foto V toont u de start van de bouw voor Klinkerbuurt 3. 

Jan Willem Frisostraat - Foto BB. 
Deze foto laat u zien: de jonge aanplant 
na het rooien van de oude bomen die daar 
jaren het zicht in de straat bepaalden. En 
nu mogen we hopen dat deze bomen hun 
‘zicht’ weer mogen laten zien. 

Rotterdamseweg - Foto CC
Tijdens mijn fotorondje door de 
Wippolder viel het op dat bij deze 
woningen het hekwerk en de 
beplanting waren verwijderd. Na 
inwinnen van informatie blijkt er geen 
grote verbouwing te komen, maar 
dat men bezig is of bezig gaat zijn met opnieuw bestraten. En er komt een nieuw 
hekwerk, daar het oude verroest en versleten was. Ook komt er weer nieuw groen bij 
het hekwerk.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN

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

Veel leesplezier.

Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan” 
Donderdagavond van 17:00 – 19:30 uur

Om de week is er 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

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.

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

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

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

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! 
(Mogelijk is er een wachtlijst voor vrouwen! 
Informeer even.)
Kosten per avond € 3,50 (in één keer te 
voldoen).
Docent: Fon van Oosterhout, 
tel.: 06 244 989 22 
E-mail: fon.oosterhout@ziggo.nl

Blei dat ik klij
Dinsdagochtend van 9:30 tot 12:00 uur
Creatieve kleiclub die elk dinsdagoch-
tend 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.
De lessen worden gegeven door Noëlle 
Lamers, professioneel pottenbakster.

Buurtonderneming
Onder de Schie

(De Buuf)
www.onderdeschie.nl

Jaarcursus (36 lessen, sept t/m mei)€ 585,-
Korte cursus (10 lessen): € 200,00
Workshop € 65,00 per uur (ongeacht het 
aantal deelnemers, een workshop in de avond of het 
weekend kan in overleg)
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: € 50,- voor 10 lessen
Docent: Allan van de Graaff
Info: 06-30749349 
E-mail: allanvandegraaff@gmail.com

Boekenclub
Laatste woensdag van de maand
jan t/m mei en van sept t/m nov.
Elke bijeenkomst staat 1 boek centraal 
dat alle deelnemers gelezen hebben.
Tijd: van 10:00 uur tot 11:30 uur.
Kosten: € 40 voor een heel jaar
Docent: Maria Wensveen 
E-mail: merwensveen@gmail.com 

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

NIEUW: ‘Iets met film’
 – Start 13 september 2018 -

Donderdagavond van 20.00 tot 22.30 
uur van 13 september t/m 18 oktober
Kosten:  € 50 voor 6 workshops.
In de workshops wordt o.a. aandacht 
besteed aan vakantiefilms, muziek bij 
de film, filmscenario, amateurspeelfilm, 
de 1 minuut film. 

Met name actieve ouderen die op zoek 
zijn naar een hobby, of verdieping 
willen in hun hobby worden van harte 
uitgenodigd. Het doel van de workshops 
is met elkaar plezier beleven aan het 
fenomeen FILM. 

Voor meer informatie en inschrijven: 
mienekemeij@hotmail.com
Docent : Mieneke Meij
E-mail: mienekemeij@hotmail.com

NIEUW: Bewegen voor mensen met 
Parkinson

– Start 6 september 2018 -
Donderdagavond van 20:00-21:00 uur
Vrijdagochtend van 11:00-12:00 uur
Kosten: € 5 per persoon of € 7,50 samen 
met partner/familielid

Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen met Annette 
Geerlings.
Docent: Annette Geerlings
E-mail: annettegeerlings@hotmail.com
Telefoon:  06 – 51 53 72 31

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

facebook.com/buufonderdeschie
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Het idee van een lunchcafé op het 
midden van de zondag (van 12.00 
tot 14.00 uur) is ontstaan omdat 
er met name veel ‘één ouder’- 
gezinnen en alleenstaanden in de 
wijk wonen. Met name binnen die 
laatste categorie is voor de groep 
ouderen de zondag vaak een lange 
dag, omdat ze weinig te doen 
hebben en niet meer zo mobiel zijn 
om er zelf op uit te trekken voor 
contact.

Het tijdstip is ook passend omdat 
het aansluit op de kerkdienst 
van 10.00 uur en we zodoende de 
eigen gemeenteleden erbij kunnen 
betrekken.

Het doel van het lunchcafé is 
het leggen van sociale contacten 
tussen de wijkbewoners en de 
gemeenteleden en het daarbij 
zorgen voor een gezellig dagdeel 
met gastvrijheid voor een groep 
mensen voor wie de zondag anders 
wel eens een lange saaie dag is. 
Deelname is gratis. 

Van het begin af aan wordt het 
lunchcafé uitgevoerd met hulp van 
de gemeenteleden. (zie 2e foto). 
Zij leveren zelf naar vermogen 
de gerechten aan die ze thuis 
klaarmaken voor het lunchcafé. 
Wat we aan eten tekort komen 
wordt gekocht van de giften die we 
ontvangen van mensen. 

- Het lunchcafé wordt om 12.00 
uur geopend en daarna begint 
de eerste ronde met soep en 
stokbrood.

- daarna de tweede ronde met 
een warm hapje/hartige taart/
salade en belegde broodjes

- tenslotte de derde ronde met 
het toetjesbuffet.

De laatste jaren zorgen we er altijd 
voor dat er tijdens of tussen de 
gangen van het lunchcafé door een 
thema/activiteit is. Dat kan van 
alles zijn, als het maar interessant 
en leuk is voor de bezoekers. 

Zo is er iemand op bezoek geweest 
die foto’s op de beamer liet zien 
over hoe het vroeger in de wijk 
was, met een toelichting (zie foto 
hiernaast). Dat vinden de mensen 
over het algemeen erg leuk.

Ook zijn er korte presentaties 
geweest over wat Humanitas als 
sociale welzijnsinstelling kan doen 
voor de bewoners in de wijk en 
hoe de fysiotherapeut , die ook in 
hetzelfde gebouw is gevestigd, de 
mensen kan helpen.

Lunchcafé in de Wipmolen

Voor vragen over het lunchcafé:
Attie Aarssen 

Tel: 06-44828500
E-mail: attieaarssen@gmail.com

Wilma Croon 
Tel: 06-49726275
E-mail: wilmacroon@casema.nl

Jan Willem Rijke 
Tel. 015-3642114
E-mail: rijke.jw@gmail.com

In 2013 is de protestantse Wijkgemeente Immanuël verhuisd van de Immanuëlkerk aan de Schoemakerstraat naar het wijkcentrum de Wipmolen in de 
prof. Krausstraat 71b. Sinds 2014 organiseert de wijkgemeente eens per 2 maanden een lunchcafé in het gebouw waar iedereen welkom is.

Op zondag 21 oktober is er weer een lunchcafé 
in de Wipmolen van 12.00 –14.00 uur. 

U kunt gewoon binnenlopen voor een praatje en  
genieten van het lunchbuffet. 

U ontmoet buurtgenoten, die ook zin hebben in gezelligheid. 

Kent u mensen die dit ook leuk vinden? 
Vooral uitnodigen en meenemen. Hoe meer zielen hoe meer vreugde.

Iedereen is van harte welkom!

Op zondag 9 december is het daarop volgende lunchcafé, dit zal in kerstsfeer plaatsvinden.

Soortgelijke 
activiteiten 
in de buurt
Er zijn ook nog andere activiteiten 
voor ouderen in de Wippolder:

- In de Wipmolen organiseert de 
Wijkgemeente Immanuël iedere 
dinsdag van 14.30 tot 16.30 uur
een Ouderensoos 

Iedereen is welkom.
Informatie: 
Nel Smoor, tel.: 015-2563143

- In “Het Keetje” naast de Schakel 
organiseert Humanitas 
iedere maandag 13.30 – 16.30 uur 
en 
woensdag van 19.30 tot 22.00 uur
een Ouderensoos met Bingo 

Op vrijdag van 19.30 tot 22.00 uur
is er een Kaartavond. 

Informatie: 
Wil Koster, tel.: 06-19290039.
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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.

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.

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

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

ACTIVITEITEN BOTANISCHE TUIN 100 JAAR

Tentoonstellingen
27 mei – 21 oktober Specerijen - Zomertentoonstelling
17 juni – 21 oktober Hoog water! - Kerade keramiektentoonstelling

Activiteiten
30 september 14:00-15:00 Classic Young Masters concert 
  - Elise Karen Tavenier, altviool
6 oktober 10:00-12:30 Plantenruilbeurs
26 oktober 17:00-21:00 Halloween
28 oktober 11:00-16:00 Wetenschapsdag
25 november 14:00-15:00 Classic Young Masters concert 
  - Fee Suzanne de Ruiter, sopraan 
     en Joris van Baar, bariton
15 december  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. De resterende thema’s van 2018 zijn:

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.

Het plan voorziet in verkeerslichten bij 
de fietsoversteken Rotterdamseweg/
Jaffalaan en Mekelweg/Jaffalaan. 
Laatstgenoemde locatie wordt 
vooralsnog voorzien van een tijdelijke 
installatie. De exacte inrichting van 
het kruispunt en het effect van de 
maatregel wordt eerst in praktijk 
getoetst. Beide verkeerslichten kunnen 
snel worden geplaatst, komende 
maand al. Totdat die er staan, worden 
verkeersregelaars ingezet. 

Onderzoek en overleg
Er wordt goed bekeken welk effect 
deze maatregelen hebben op de 
doorstroming van het verkeer. 
Eventuele andere maatregelen moeten 
nog verder worden onderzocht, in 
overleg met betrokken partijen. Zo 
wordt de komende tijd bekeken of er 
aanvullend verkeerslichten nodig zijn 
bij de fietsoversteken bij de uitgang van 
de westzijde van de Mijnbouwstraat 
en de Julianalaan. Besloten is om daar 
in elk geval mee te wachten totdat de 
nieuwe Sebastiaansbrug gerealiseerd is. 
Verder wordt nog bekeken of er langs de 
Michiel de Ruyterweg  
–die zoals eerder al was besloten een 
30km-straat wordt– ruimte is om het 

tweerichtingsfietspad te vervangen 
door twee eenrichtingsfietspaden. En 
hoe die –zonder al te grote negatieve 
neveneffecten– kunnen worden 
aangesloten op de kruising met het 
Zuidplantsoen.

Op de hoogte
De oplossingen zijn samen met 
omwonenden, de Fietsersbond, de 
TU Delft en de gemeente ontwikkeld 
in 3 workshops, waar telkens tussen 
zestig en honderd betrokkenen aan 
hebben meegedaan. Ruim honderd 
belangstellenden zijn op de hoogte 
gehouden van de voortgang. 
Deelnemers blijven ook in de toekomst 
betrokken bij de voortgang en bij 
de evaluatie van de verschillende 
maatregelen. 

Ook betrokken worden? 
Meld u aan met een e-mail naar: 
Convenant-TU-Campus@delft.nl

De notitie Bereikbaarheid 
Zeeheldenbuurt wordt nu voorgelegd 
aan de raad. De notitie is te vinden op 
www.delft.nl/gemeenteraad 
onder ‘Ingekomen stukken’.

Hoe stroomt het verkeer in de 
Zeeheldenbuurt beter door?
De gemeente is met omwonenden, de TU Delft en de Fietsersbond op zoek gegaan 
naar antwoorden op de vraag hoe verkeer in de Zeeheldenbuurt beter kan 
doorstromen. Die staan nu in de notitie Bereikbaarheid Zeeheldenbuurt. Het 
college is dinsdag akkoord gegaan met deze notitie en met de daarin opgesomde 
maatregelen, en stelt daarvoor € 113.000 beschikbaar. 
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Spreekwoord

Bron: Junior spreekwoordenboek van dale

Aan de dijk gezet worden
1) Van iemand te horen krijgen dat hij of zij geen verkering meer met je 

wil hebben; Toen Jurgen hoorde dat zijn vriendin over hem roddelde, heeft hij 
haar aan de dijk gezet.

2) ontslagen worden

Er is een tijd geweest dat mensen 
en goederen vaak met trekschuiten 
werden vervoerd. Een trekschuit was 
een boot die door paarden getrokken 
werd. Die paarden liepen op een dijk naast het water. Lastige passagiers 
werden soms van de trekschuit gehaald en aan de dijk gezet.

Een andere betekenis van aan de dijk gezet worden is: ontslagen worden. 

Uitdrukkingen die hetzelfde betekenen zijn: op straat gezet worden, de 
bons krijgen, de zak krijgen, op de keien te komen staan, je congé krijgen, 
de laan uitgestuurd worden.

Aanmelden
als

vrijwilliger? 

Vacature
Vrijwilliger Kookclub Delft

Het VTV organiseert en ondersteunt vrijetijdsbesteding voor 
mensen met een beperking. 

Voor de kookclub in Delft zoeken wij 
enthousiaste vrijwilligers/studenten

De kookclub is één keer in de twee weken 
op zaterdagavond van 17.30 tot 20.00 uur.

De deelnemers hebben een licht verstandelijke beperking, zij hebben 
ondersteuning nodig bij het koken en het leggen van contacten. 

De deelnemers koken zelf en doen ook de boodschappen.

Voor deze activiteit zoeken wij 
vrijwilligers die:
- affiniteit hebben met mensen 

met een licht verstandelijke 
beperking;

- kunnen werken in een team;
- zelfstandig kunnen werken;
- ervaring of affiniteit hebben met 

koken.

Het VTV biedt:
- een gezellige zaterdagavond;
- na het koken gezellig mee-eten;
- vrijblijvend deskundigheids-

bevordering;
- ervaring opdoen/stage/

studiepunt;
- eventueel reiskostenvergoeding.

Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met Kristel van den 
Berg, Consulent VTV via 015-2618648 of k.vandenberg@vtvzhn.nl

Meer informatie over het VTV: www.stichtingvtv.nl

Op de grens van Delft en Midden 
Delfland ligt Hoeve Ackerdijk, een 
biologisch melkveebedrijf met nu 
ca 80 melkkoeien en bijbehorend 
jongvee. De eigenaren Arie en Petra 
van den Berg zijn daar 2,5 jaar 
geleden een kinderdagverblijf in 
een verbouwde koeienstal gestart. 
Hun zoon Bas heeft aangegeven 
met het bedrijf verder te willen 
gaan. 

Het is een speciale locatie geworden 
met een grote buiten ruimte en 
aangesloten bij de Vereniging van 
Agrarische Kinderdagverblijven. 
Daar staat een groene pedagogiek 
centraal en ook meer binnenruimte 
voor kinderen op de groepen. 

Kinderen zien de kalfjes lopen langs 
het hekwerk, ook het kippenhok 
staat zichtbaar en de kippen 
komen langs wandelen. Een klein 
tuintje elders op de boerderij wordt 
gebruikt om zo nu en dan wat 
eetbaars op te halen. 

Kinderopvang 
KDV Hoeve Ackerdijk
De Rotterdamseweg was in een kort verleden voornamelijk een agrarische 
weg met melkveebedrijven. De grens van Delft met Rotterdam was de brug 
over het watertje De Zweth. Door een gemeentelijke herindeling loopt 
de grens van Delft nu tot de Akkerdijkse weg, daarna wordt het even de 
Gemeente Midden Delfland.

Ook rondwandelen over de 
boerderij en de stallen wanneer 
alles even rustig is wordt als uitje 
ervaren.

Er komen nu zo’n 40 kinderen, 
wat komende tijd langzaam verder 
gaat groeien naar 50 kinderen. 
Komende winter wordt ook de 
ruimte voor de vierde groep 
klaargemaakt, deze zal 1 april klaar 
zijn. Er is nu even een wachtlijst 
voor baby’s op drukke dagen, met 
deze datum in het verschiet hoopt 
het kinderdagverblijf weer snel 
voldoende plek te hebben.

Maak eens een afspraak als u een 
mooie opvang voor uw kindje zoekt, 
of kijk op de site.

KDV Hoeve Ackerdijk
Rotterdamseweg 223, 2636KC 
Midden Delfland
Tel 015-3646271
info@kdvhoeveackerdijk.nl
www.kdvhoeveackerdijk.nl

U zult vast wel eens over het 
Frisoplein zijn gekomen en dit 
beeldje hebben zien staan.
Mocht u niet weten waarom en 
waarvoor het beeldje hier staat dan 
kan dit duidelijkheid geven.
Het beeldje heeft eerder gestaan in 
het parkje achter de Nassaulaan en 
Frederik Hendrikstraat, verscholen 
achter de huizen.

BORSTBEELD HENDRIK ZWANG

Hendrik Zwang (1875-1937) was sigarenmaker en na 1921 
sigarenwinkelier aan de Nassaulaan. Hij werd bekend als medeoprichter 
van woningbouwvereniging ‘Volkshuisvesting’ in 1916. Deze vereniging 
behartigde onder meer de belangen van arbeiders. Hun woningen lieten in 
die tijd namelijk te wensen over. 

Ter nagedachtenis aan Zwang werd in 1937 dit hardstenen borstbeeld 
onthuld in Wippolder, waar destijds het zwaartepunt lag van de 
bouwactiviteiten van de ‘Volkshuisvesting’.

De kunstenaar, Henk Etienne (1895-1968), maakte 
ook Dirk Coster en Koningin Wilhelmina.

Bron: Geneologische Vereniging Prometheus, 
Genealogische en historische encyclopedie van Delft, Delft 1988
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De hete zomer en de wijk zelf

Heeft u ook genoten van deze bijzondere zomer of was het net een paar tandjes 
te veel voor u? Ik moet toegeven dat het voor mij wel wat minder had mogen 
zijn. 
Dit was wel te merken met je activiteiten. Die bestonden voor het merendeel 
uit de schaduw opzoeken en veel lezen. Natuurlijk ben ik ook nog uit de 
schaduw gekomen en heb ik nog wat uitstapjes gemaakt. Het betreft dan 
uitstapjes in Nederland, België en Duitsland; ja, niet ver, het merendeel was 
langs de grens. 
Wat ons is opgevallen is dat vooral in kleinere plaatsen en dorpen heel veel 
aandacht wordt besteed aan de tuinen. Tevens viel ons op dat de dorpen 
schoon zijn van zwerfvuil vergeleken met de binnenstad of andere wijken hier 
in Delft. 

De Sint Sebastiaansbrug
Ja daar is al veel over geschreven en gesproken maar nu is het dan zover dat 
de brug verwijderd gaat worden en de nieuwe geplaatst. Dit geeft toch voor de 
wijk de nodige ongemakken, vooral als u met de auto naar de Veste wil. Maar 
als voetganger en met de fiets is er voldoende keus vanwege de Hambrug en de 
Draaibrug welke kort tegen de wijk aan liggen.
Deze ongemakken duren zeker een jaar en dan heb je daar wel weer iets moois 
voor terug. Daarna nog een half jaartje geduld en dan kan je met de tramlijn 
19 naar het station en vervolgens overstappen naar lijn 1 en doorrijden naar 
Scheveningen. Het is jammer dat de trambaan over de Mekelweg zal gaan, 
want De Schoemakerstraat zou voor de wijk beter zijn zodat de bewoners van 
de wijk ook eerder bereid zijn om de tram te nemen.

De vakantie zit er weer op
Heeft u dat ook? Na al die vrije tijd moet de knop om voor de dagelijkse 
dingen: werk, kinderen naar school en noem alles maar op. Maar kom op, even 
omschakelen en dan zal het wel gaan lukken. Ook voor mij was het schakelen 
om u te informeren via deze column, daar ik in de zomer wat minder in de wijk 
ben. Daardoor heb ik ook de activiteiten gemist die plaatsvonden in de TU-
wijk en de werkzaamheden van de studenten in de wijk.

Maar al met al moeten u en de uwen zorgen dat de wijk een dijk van wijk kan 
blijven.

A. Letterman
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Lotgenotengroep voor mensen die
rouwen om hun vader of moeder

Het verlies van je vader of moeder, kan er flink inhakken. Ook als je volwassen 
bent. Mensen komen bovendien nogal wat onbegrip tegen, als de rouw intensief 
is of lang duurt. Praten met lotgenoten kan dan helpen. Humanitas start daarom 
dit najaar met een lotgenotengroep voor volwassenen wiens vader of moeder is 
overleden. 

Mensen die hun vader of moeder verliezen, rouwen daar op veel verschillende 
manieren om. De een ervaart het ondanks verdriet als een natuurlijke gang van 
zaken. Maar voor een ander nam de ouder nog zo’n belangrijke plaats in, dat hij of 
zij het gevoel heeft een stevige basis in het leven te hebben verloren. In dat laatste 
geval, is het soms maar moeilijk om er met de omgeving over te praten. 

Verzoek
Humanitas organiseert al jarenlang groepen voor mensen die hun partner 
verloren. De laatste tijd kregen de vrijwilligers steeds vaker het verzoek om ook een 
lotgenotengroep te organiseren voor volwassenen wiens ouder is overleden. Met 
deze nieuwe groep, geeft Humanitas aan die oproep gehoor.

De bijeenkomsten vinden in het najaar plaats op maandagavond, waarvan de 
eerste op 17 september. De begeleiders zijn deskundige en ervaren vrijwilligers in 
rouwbegeleiding. 

Individuele begeleiding
Voor wie liever individueel wil praten over rouw, biedt Humanitas ook persoonlijke 
begeleiding. Ook voor mensen die iemand anders hebben verloren dan hun ouder 
of partner. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Praktische informatie
¬ Iedereen die zijn of haar ouder heeft verloren en afkomstig is uit Delft of 

omgeving, kan zich opgeven voor de lotgenotengroep. 
¬ De bijeenkomsten vinden plaats op maandagavond aan de Beethovenlaan in 

Delft. 
¬ Voorafgaand heeft iedereen een individueel gesprek met een van de 

begeleiders.
¬ Deelname kost 15 euro voor materiaalkosten (totaal voor alle bijeenkomsten).

Opgeven voor de lotgenotengroep of voor individuele begeleiding, kan via
 06 - 25 11 29 70 of rouwenverlies@humanitasdelft.nl. 
Meer informatie: http://www.humanitasdelft.nl

 “Hier stond toch een kast?” 
“Ja,” zegt ze, “maar ik was hem ineens 
zat. Ik heb hem in elkaar gehakt. Weg 
ermee. Ik heb nu veel meer ruimte.” Dat 
is waar. Als vrienden gaan verhuizen 
vragen ze aan haar: “Nog behoefte 
aan kasten?” Jawel, dat heeft ze altijd 
en zie: deze kasten hebben juist die 
eigenschappen die alle voorgaande 
kasten node ontbeerden. Ze belt 
mij voor het vervoer. Ik heb een 
bestelauto.

De eerste kast is een fluitje van 
een cent. Die staat beneden. Er is 
een tweede. Die staat boven. Ik 
aanschouw het omvangrijke ding 
en voel nattigheid. Hij kan niet uit 
elkaar. Hij kan ook niet door het 
trapgat naar beneden. Het is een 
grote hang-legkast van gefineerd 
spaanplaat. Loodzwaar en honkvast. 
Ik wil het opgeven. 

Ik heb haar bijna overtuigd van het 
zinloze van de operatie als de vriend 
van haar zus opduikt, die monter 

De kast
Kasten in haar flat verdwijnen alsof ze er nooit hebben gestaan.

zegt: “Niks hoor, we laten hem vanaf 
het dakterras naar beneden zakken.” 
Mijn mond valt open. 

Hij zegt: “Ik ga beneden in de tuin 
staan, en Fred laat hem zakken.” Een 
kast van zeventig kilo laten zakken? 
“Dat kan niet.” zeg ik. “Kom op,” zegt 
hij, “hup naar buiten met dat ding.”
Het logge gevaarte wandelt stijfjes 
over het dakterras richting dakgoot. 
Niemand kan kasten zo goed laten 
wandelen als mijn vriendin.

“Als ik een seintje geef kan je hem laten 
zakken.” zegt hij. Hoe? wil ik vragen, 
maar hij is al weg. Ik kijk in de 
donkere tuin daar beneden. 
“Laat hem maar zakken.” roept hij van 
beneden. “Life rewards action.” zegt 
dokter Phil. Ik leg de kast op zijn 
rug en schuif hem van me af over de 
dakgoot. De kast helt gevaarlijk over.
“Dat gaat niet.” hoor ik mijn 
kastenloze vriendin in de tuin 
zeggen. “Laat maar zakken, Fred.” 
roept de vriend.
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Voor 2019 staan er een verbouwing en renovatie gepland. Volgens de huifige 
planning zal er gestart worden in februari 2019. De kinderen zullen dan op 2 
andere locaties ondergebracht worden. Deze locaties zijn niet ver uit de buurt.  We 
hopen in het begin van 2020 in een mooi vernieuwd gebouw terug te keren. 

Activiteiten aan het einde van het schooljaar:
Toetsen op de computer
In groep 6 en ook in andere groepen, zijn er Cito-toetsen digitaal afgenomen.
Ook bij deze toetsen geldt: apart zitten en niet bij de buren kijken J

Avondvierdaagse
Al vele jaren wordt er door de kinderen en ouders van de Cornelis Musius 
meegelopen met de Avond vierdaagse in Delft. Dit jaar werd het wel een heel 
bijzondere editie door het vervallen van een avond, omdat het zo ontzettend hard 
regende.
  
IPC: International Primary Curriculum
Eerder hebben we geschreven over IPC bij ons op school. Thematisch werken bij de 
zaakvakken, de creatieve vakken, ICT, samen werken, techniek en al het andere 
wat erbij aan de orde kan komen. Hieronder een klein verslagje.

Groep 5 en 6
Beide groepen hebben woensdag het laatste IPC project van dit schooljaar 
afgesloten. Veel ouders zijn daarbij aanwezig geweest. 
Het project ging over ontdekkingsreizigers en avonturiers. Daarin hebben we 
verschillen gezien. Hebben we een speurtocht gehouden in de wijk, gingen op 
bezoek bij het tuincentrum om exotische planten te bekijken. We hebben diverse 
scheepvaartroutes gemaakt. De één ging richting de Noordpool, een ander om de 
zuid punt heen. Weer anderen ‘gewoon’ over het land of door de lucht. Filmpjes 
hebben we ervan gemaakt. Dit alles hebben de ouders kunnen bewonderen. Ook 
zijn van de projecten veel foto’s gemaakt die te vinden zijn op onze website. 

De Cornelius Musiusschool

Schooljaar 2018-2019

Prins Mauritsstraat 37, 2628 SR Delft, 015-2568365
www.cornelismusius.nl, cornelismusius@laurentiusstichting.nl

Schoolreis op donderdag 14 juni
Het was toch wel spannend om met z’n allen op stap te gaan.
De kleuters en groep 3 zijn naar de binnenspeeltuin in Maassluis geweest.
Er is heerlijk gespeeld, lekker gegeten en moe weer naar huis!

Groep 4,5, 6 en 7 zijn naar Drievliet geweest. De kinderen van groep 4 zijn met 
een groepje en een begeleider op stap geweest. De oudere kinderen gingen zelf. 
(ook in een groepje) Er is heel veel gedaan! Iedereen heeft wel iets gevonden waar 
hij of zij in wilde. Foto’s en filmpjes op onze site: www.cornelismusius.nl.

Circus Kabel
Op 15 dinsdagmiddagen is er in de gymzaal door verschillende kinderen geoefend 
om echte circusartiesten te worden. Op dinsdag 26 juni om 16.00 uur is de 
eindvoorstelling geweest. Iedereen mocht komen kijken. Er was echt veel publiek. 
De artiesten hebben erg hun best gedaan en kregen dan ook een daverend applaus.

Bent u op zoek naar een basisschool? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een 
informatief gesprek en een rondleiding op onze school.

Vanaf augustus starten we met Plukkebol als partner voor de naschoolse opvang.
In de nieuwe situatie in 2020 zullen de Cornelis Musius, peutercentrum ‘Het 
Muizenhuis’ en de naschoolse opvang van Plukkebol een zogeheten integraal 
kindcentrum vormen in hetzelfde gebouw. De doorgaande lijn in de opvang en 
onderwijs aan onze kinderen zal zo geoptimaliseerd worden.

Cornelis Musiusschool
Marja Bocxe, directeur
tel. 015 2568365
E-mail: cornelismusius@laurentiusstichting.nl
U kunt ook onze site bekijken: www.cornelismusius.nl 
en op onze facebookpagina.

Als deze wijkkrant uitkomt, zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. In 2018-2019 staat er veel te gebeuren op de Cornelis Musius.
We starten met het 5 gelijke dagen rooster. Dat betekent dat alle schooldagen starten om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur. De deuren gaan om 8.15 uur open. Alle 
kinderen blijven over in hun eigen groep bij de eigen leerkracht. Door deze manier van werken is er rust en regelmaat in de school.

Toetsen op de computer Avondvierdaagse IPC project Circus Kabel

Ik grijp de kast bij de bovenlijst, zet 
me schrap tegen de dakrand, laat 
hem kantelen en zakken tegen beter 
weten in. Het lukt. Hij staat in de 
tuin. Ik ben perplex. 
Ik moet even van mijn verbazing 
bijkomen op het dakterras. Hoe heeft 
hij dat gedaan? 

Als ik beneden kom is hij mobiel 
weggeroepen voor een spoedbezoek 
aan de dokterspost omdat de 
buurman voor de derde keer door 
zijn hond is gebeten. Mijn vriendin 
laat de kast door het lege huis 
wandelen richting voordeur. Het 
halletje blijkt te nauw om de kast 
door te laten. De kast wandelt terug 
naar de tuin. De deur in de tuinmuur 
is op slot. Ze gaat naar de buurvrouw 

met de bijtgrage hond om de sleutel 
te vragen. Dan staat de kast eindelijk 
op straat. Nadat we de kast in de 
bestelauto hebben geschoven steekt 
deze zover uit, dat de vriend op 
de kast zal moeten zitten om hem 
tijdens de rit binnenboord te houden. 
We wachten af.

Een lijkwitte buurman keert terug 
met zijn hand in een dik verband, 
zoals je ook in lachfilms ziet, en 
meldt dat hij zijn hond zal laten 
inslapen. “Wacht even.” zegt de 
vriend. Daarop belt onze vriend op 
zijn mobiel naar een kennis: “Ik heb 
een bastaard herder voor de bewaking 
voor je.” Op een vraag van de andere 
kant antwoordt hij: “Ja, hij bijt op 
burger.” Ik mag niet lachen. 

Ik leun op de wiebelende kast. Hij 
moet nog naar haar flat. Dat is 2 
trappen op, er is geen lift.

De kast wandelt daar over straat tot 
aan de voordeur van het portiek. 
“Ik neem hem op mijn rug,” zegt hij, 
“Dat tilt het makkelijkst.” Hij gaat 
ruggelings tegen de zijkant van de 
kast aan staan.
“Bind die kast maar aan mijn rug vast.” 
“Hoe?” “2 Spanbanden Fred, eentje 
hoog en de andere laag.” Gehoorzaam 
sta ik laat in de avond op het trottoir 
een man met gespreide armen aan 
een kast vast te binden. Er komt een 
dame voorbij. Ze stopt. 
Haar gezicht drukt uit wat ik voel: 
opperste verbazing. 
Hij buigt voorover en jawel, de kast 

gaat van de grond het portiek in. 
Halverwege de eerste trap blijkt dat 
we een foutje hebben gemaakt. De 
kast staat dwars op zijn rug en raakt 
het plafond. Hij moet door de knieën. 
Bij de overloop moet hij kruipen om 
de draai te kunnen maken. Hij lijkt 
van opzij op een grote slak met een 
heel verkeerd huisje op zijn rug! 

Boven gekomen wandelt de kast 
onder haar deskundige leiding 
naar zijn plaats. “Die staat,” zegt hij 
voldaan. Hij zweet als een otter.
“Ze hakt hem binnen een half jaar in 
elkaar,” fluister ik in zijn oor.
Ik voel een vinger in mijn rug 
prikken.“Dat heb ik gehoord…” zegt 
mijn vriendin.

Fred Koning
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Hitte, koelte en verlangenHitte, koelte en verlangen
Deze zomer zullen we niet l icht Deze zomer zullen we niet l icht 
vergeten. Zo heet zijn we het niet vergeten. Zo heet zijn we het niet 
gewend. Je hele appartement, flat of gewend. Je hele appartement, flat of 
huis was warmte, niets was meer koel, huis was warmte, niets was meer koel, 
zelfs het water uit de kraan smaakte zelfs het water uit de kraan smaakte 
lauw. De bomen verkleurden, ook al lauw. De bomen verkleurden, ook al 
was het nog geen herfst. In sommige was het nog geen herfst. In sommige 
streken werd sterk aanbevolen, geen streken werd sterk aanbevolen, geen 
water voor de tuin of het wassen water voor de tuin of het wassen 
van de auto te gebruiken. Het was van de auto te gebruiken. Het was 
ook een beetje angstig. Kennelijk ook een beetje angstig. Kennelijk 
hebben wij in Waterland maar een hebben wij in Waterland maar een 
maand hitte nodig om de bodem maand hitte nodig om de bodem 
van de watervoorraad in zicht te van de watervoorraad in zicht te 
laten komen. Je gaat ook meer laten komen. Je gaat ook meer 
begrijpen van inwoners in landen die begrijpen van inwoners in landen die 
voortdurend te kampen hebben met voortdurend te kampen hebben met 
watergebrek. watergebrek. 

Toen ik in een grijs verleden Toen ik in een grijs verleden (ik bedoel (ik bedoel 
het verleden, dat was grijs, ik toen nog het verleden, dat was grijs, ik toen nog 

Ziek

Ook voor de editie van september is het voor Peter Gerrets niet mogelijk zijn 
kopij aan te leveren, zijn herstel duurt langer dan verwacht. 

Wij spreken de wens uit dat Peter spoedig hersteld en hopen dat hij in 
december wel in staat zal zijn om zijn gewaardeerde aandeel te leveren.

Redactie.

Bericht uit 
de Vredeskerk

Alle tientallen jaren staat het woord VREDE met 
grote letters op de toren van onze kerk. Iedereen 
die over het Poortlandplein gaat zou het kunnen 
zien. 

Als u deze Wippolderkrant in uw brievenbus vindt, is de zogenaamde 
Vredesweek misschien al weer voorbij, want in Nederland is de 
Vredesweek van 15 tot en met 23 september. Christenen, maar ook vele 
anderen, staan in die week stil bij de betekenis van Vrede. 

Dit jaar is het thema “Generaties voor Vrede”. Voor degenen die een 
oorlog hebben meegemaakt betekent Vrede iets anders dan voor heel 
veel jongeren, die nooit zelf de onrust en de bedreiging van oorlog en 
strijd hebben gevoeld. Ouderen hopen, dat er hier nooit meer oorlog zal 
komen en wensen dat hun kinderen en kleinkinderen ook van harte toe. 
Maar Vrede wil niet alleen zeggen, dat er geen oorlog is. Als er ruzie is 
in de familie of op straat ook dan is er geen Vrede. 

Wij christenen lezen regelmatig stukjes uit de bijbel. Misschien kent u 
enkele daarvan ook nog zelf van vroeger. Sommige stukjes uit het Oude 
Testament gaan over strijd, maar in het Nieuwe Testament staat het 
woord Vrede centraal, soms vertaalt als: heb uw naaste lief zoals uzelf. 
Vrede en liefde liggen vlak naast elkaar! De Dalai Lama gebruikt het 
woord compassie: als je geen begrip en respect hebt voor elkaar, dan kan 
er geen Vrede zijn.

Het woord Vrede is een wens, maar ook een opdracht. Aan Vrede moet 
gewerkt worden. De Vrede bewaren in je gezin en op je werk is soms een 
hele opdracht. Tegen het einde van de vieringen in onze kerk wensen wij 
elkaar “De Vrede van Christus”. Maar als u geen christen bent, mag u 
iedereen die uw huis binnenkomt ook best welkom heten met “Vrede in 
dit huis” en dan zou het antwoord kunnen zijn “Vrede aan dit huis”. Of 
korter “Salaam” of “Sjaloom”.

De letters VREDE op onze toren zijn een wens aan iedereen: wij van de 
Vredeskerk wensen u VREDE. We wensen VREDE aan de mensen van de 
Wippolder, aan de mensen in Delft, eigenlijk aan de hele wereld. 
Maar laten we klein beginnen in onze gezinnen en onze wijk. 

En laten we bidden, dat de wereldleiders ook eens laten zien dat ze 
begaan zijn met ECHTE VREDE.

niet, ik ben het nu wel)niet, ik ben het nu wel) in Israël was,  in Israël was, 
kon je ‘s middags een paar uur de kon je ‘s middags een paar uur de 
kraan niet gebruiken. Standaard.kraan niet gebruiken. Standaard.

Ook hoor en lees ik dat water in Ook hoor en lees ik dat water in 
veel gebieden in de wereld wel eens veel gebieden in de wereld wel eens 
de oorzaak van oorlog zou kunnen de oorzaak van oorlog zou kunnen 
worden. Tot op heden was dat bij mij worden. Tot op heden was dat bij mij 
kennis. Nu kreeg ik er een gevoel kennis. Nu kreeg ik er een gevoel 
bij, ervaring mee. Als je amechtig de bij, ervaring mee. Als je amechtig de 
warmte probeert te ontwijken en veel warmte probeert te ontwijken en veel 
water gebruikt, dan voel je de waarde water gebruikt, dan voel je de waarde 
van water. Water is leven. En droogte van water. Water is leven. En droogte 
en hitte zijn bedreigend, net zo als en hitte zijn bedreigend, net zo als 
overvloedig water dat is. overvloedig water dat is. 

Wij hebben ons tegen overvloedig Wij hebben ons tegen overvloedig 
water behoorlijk ingedekt, tegen water behoorlijk ingedekt, tegen 
droogte veel minder. De huizen droogte veel minder. De huizen 
hebben te grote ramen en te dunne  hebben te grote ramen en te dunne  
muren, en wij zijn veel te druk op het muren, en wij zijn veel te druk op het 

Is er meer?
Veel mensen zullen zich dat wel eens afvragen. 

Bestaat God? En als hij bestaat, waar is hij dan? 
Heeft hij ook interesse in mijn leven?

Binnenkort start de Alpha-cursus in de Immanuelkerk 
in de Wippolder (Schoemakerstraat 1). 

De Alpha-cursus gaat over de basis van het christelijk geloof. 

Iedere avond start om 18.45 uur met een lekkere maaltijd. 
Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Er wordt u niets opgedrongen. 
Daarnaast is er veel ruimte voor vragen of het delen van ervaringen. 

U bent van harte welkom als u nooit in een kerk bent geweest, 
af en toe een kerk bezoekt, of regelmatig in een kerk te vinden bent.

Op donderdag 27 september 2018 is de introductieavond. 
U kunt vrijblijvend komen om te kijken of het iets voor u is. 

Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden, 
anders dan een vrijwillige bijdrage voor het eten.

Heeft u vragen, of wilt u komen op 27 september?
Neemt u dan contact op met Wim de Jager 

via 015-2627216 of wenadejager@yahoo.com.

U kunt ook kijken op www.gkvdelft.nl/nl/alphacursus 
als u meer wilt weten.

heetst van de dag. Dan verlang je naar heetst van de dag. Dan verlang je naar 
koelte. koelte. 

Verlangen heeft iets vreemds. Je kunt Verlangen heeft iets vreemds. Je kunt 
naar iets verlangen dat  op een ramp naar iets verlangen dat  op een ramp 
kan uitlopen. Een kleuter verlangt naar kan uitlopen. Een kleuter verlangt naar 
het parkje aan de overkant en heeft het parkje aan de overkant en heeft 
niet door dat de drukke weg, die hij niet door dat de drukke weg, die hij 
over moet, levensgevaarlijk is.over moet, levensgevaarlijk is.

Maar je kunt ook verlangen naar Maar je kunt ook verlangen naar 
prachtige dingen, die je nu niet hebt prachtige dingen, die je nu niet hebt 
maar die je leven gelukkig kunnen maar die je leven gelukkig kunnen 
maken. Een kind verlangt naar zijn maken. Een kind verlangt naar zijn 
ouders, een leraar naar zijn klas, een ouders, een leraar naar zijn klas, een 
chauffeur naar een rustige weg. chauffeur naar een rustige weg. 

Verlangen is ook iets waarmee je Verlangen is ook iets waarmee je 
geloven kunt uitleggen aan hen die geloven kunt uitleggen aan hen die 
het niet doen. We verlangen allemaal. het niet doen. We verlangen allemaal. 
Een gelovige net zo goed als die niet Een gelovige net zo goed als die niet 

kan geloven. Samen verlangen we kan geloven. Samen verlangen we 
naar een betere wereld in onze beste naar een betere wereld in onze beste 
momenten. momenten. 

Geloof heeft bij dat verlangen een Geloof heeft bij dat verlangen een 
verhaal van vroeger en nu. Verlangen verhaal van vroeger en nu. Verlangen 
is niet altijd goed – je verlangt wel is niet altijd goed – je verlangt wel 
eens n a a r w ra a k ,  probeer d at eens n a a r w ra a k ,  probeer d at 
verlangen te dempen en je recht op verlangen te dempen en je recht op 
een andere manier te krijgen. een andere manier te krijgen. 

Verlangen naar vrede en een goede Verlangen naar vrede en een goede 
wereld voor allen, toen ik het zo warm wereld voor allen, toen ik het zo warm 
had wilde ik alleen maar koelte, nu is had wilde ik alleen maar koelte, nu is 
mijn verlangen naar koelte gestild en mijn verlangen naar koelte gestild en 
hoop ik dat u en jij ook vrede en liefde hoop ik dat u en jij ook vrede en liefde 
zullen krijgen. zullen krijgen. 
Dan is verlangen iets moois, dat Dan is verlangen iets moois, dat 
mensen verbindt. mensen verbindt. 

David KnibbeDavid Knibbe
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In fietstochten door de bossen kom 
je nog weleens wat tegen. Zo kom je 
vaak plekken tegen waar men afval 
dumpt en dat zijn vaak behoorlijke 
hoeveelheden.

Vaak blijft dit lang liggen omdat 
het vanaf de openbaren weg niet 
opvalt. Zo ook een aangereden 
ree aan de kant van een laan in de 

bossen. Uiteraard heb ik gehandeld om de aangereden ree op te laten halen 
via de boswachter aldaar.

Vaak kom je mooie planten en 
bomen tegen zo laatst in een 
gedeelte van het bos waar wel meer 
dan honderd gelijke bomen staan 
kwam ik op twee van deze bomen 
deze roze zwammen –schimmels– 
tegen. U moet zelf maar zien wat 
voor soort van zwam dit is.

Ik vond dit zo mooi om het aan u 
te tonen.

Gezinsmaatje voor Home-Start worden?
Er zijn nog plaatsen vrij voor de basistraining 

Home-Start in het najaar van 2018 voor vrijwilligers 

Ben jij de nieuwe vrijwilliger voor Home-Start?
Ben jij die vrijwilliger die 2,5 a 3,5 uur in de week tijd heeft om een gezin, 
die deze ondersteuning wenselijk vindt, te ondersteunen?

Gezinnen waar een zieke is, waar stress is door negatieve aandacht dat 
een kindje kan vragen, oververmoeide moeder, het kan overal voorkomen. 

De ondersteuning vanuit Home-Start doe je door 
samen gezellig koffie te drinken, een luisterend 
oor te bieden, met de kinderen te praten en te 
spelen, praktische hulp te geven, samen naar de 
speeltuin te gaan. Net zoals die buurvrouw van 
vroeger, die er gewoon even was. Dat kan de ouder 
veel energie geven en de vrijwilliger voldoening.

Wij bieden onze vrijwilligers een voorbereidingscursus, begeleiding 
individueel en in groepsverband. Na de training zal de vrijwilliger in het 
gezin van start kunnen gaan. 

In de cursus wordt er aandacht besteed aan onderwerpen als 
gelijkwaardigheid, gespreksvoering, vertrouwen en betrouwbaar zijn, 
normen en waarden van jezelf en anderen, grenzen stellen en hoe help je 
het zelfvertrouwen van iemand te vergroten. 
De training wordt altijd als positief ervaren en het is gezellig, met de 
andere vrijwilligers vorm je een team. Met de opgedane ervaring en de 
eigen opvoedervaring kunnen vrijwilligers gedegen aan de slag in de 
gezinnen.

De data van de cursus zullen in overleg met de cursisten worden 
vastgesteld. 

Heeft u belangstelling, bel dan naar de coördinator Ina Gebuijs, 
bereikbaar op 06 - 12 46 10 90 of mail naar i.gebuijs@humanitas.nl.

Home-Start wordt in Nederland in 130 gemeentes aangeboden. Het is een gecertificeerd programma, 
wat inmiddels bijna 25 jaar bestaat in Nederland en bewezen effectief is. Info: www.home-start.nl
In Delft wordt Home-Start uitgevoerd door Humanitas, www.humanitasdelft.nl. Op deze site is ook 
ander zinvol vrijwilligerswerk te vinden. 

Moeders wees welkom
voor een praatje & gezelligheid!
Ben jij een moeder uit Delft en vind je het leuk om… 

- Andere ouders te ontmoeten
- Wekelijks samen een kopje koffie of thee te drinken
- Ervaringen en tips uit te wisselen over bijvoorbeeld:

- Welke activiteiten en voorzieningen zijn er in 
 Delft voor kinderen en ouders? 
- Naar welke school stuur ik mijn kind? 
- Kinderfeestjes, kooktips, patronen e.d.
- Wat zijn leuke spelletjes voor kinderen?
maar ook:
- Mijn kind luistert slecht, wat nu? 
- De puberteit is begonnen, hoe ga ik hiermee om? 

… sluit je dan aan bij de moedergroep! 

Koffie, thee & een koekje zijn gratis.
Geen oppas? Kindjes mogen mee!
Spreek je nog niet zo goed Nederlands? Ook dan ben je welkom!

Waar:  Gezondheidscentrum Wippolder
Wanneer: Woensdag 09:00 – 11:00

Aanmelden
Bel of app Ina Gebuijs van Humanitas, 06 - 12 46 10 90 
of mailen naar i.gebuijs@humanitas.nl

Dit betekent dat de gemeente het 
eerste recht van koop heeft voor 
deze kavels. Ook wil de gemeente 
met dit rechtsmiddel speculatie 
en onnodige prijsopdrijving 
voorkomen.

Maakindustrie behouden 
Uit het STEC rapport 
‘Behoefteraming bedrijventerreinen’ 
van de provincie Zuid-Holland 
blijkt dat in Delft één tot vier 
hectare extra nodig is voor de 
autonome groei van hogere 
milieucategoriebedrijven. Door 
de extra milieu- en schuifruimte 
die er met de drie kavels op 
Schieoevers Zuid mogelijk vrijkomt, 
zullen bedrijven met een hogere 
milieucategorie beter kunnen 
functioneren en doorgroeien. 

Hiermee wil de gemeente de 
maakindustrie ondersteunen en 
behouden voor Delft. Door van 
Schieoevers Zuid de komende jaren 
een duurzamer bedrijventerrein 
te maken, wordt het nog meer 
geschikt voor een breed scala 
aan bedrijven waaronder ook 
toeleveranciers voor de stad.

3.000 nieuwe banen
De komende jaren groeit de 
werkgelegenheid op Schieoevers 

met ongeveer 3.000 nieuwe 
banen bij reguliere en meer 
specifiek technologie-gedreven 
maakbedrijven. Start-ups die in 
YES!Delft of elders in de stad uit 
hun jasje zijn gegroeid, kunnen 
de komende jaren op Schieoevers 
doorgroeien. Delftse banen blijven 
in Delft.

Transformatie Schieoevers
De gemeente Delft heeft hoge 
ambities voor bedrijventerrein 
Schieoevers-Noord. In 2030 is het 
noordelijke deel van het huidige 
bedrijventerrein getransformeerd 
naar een gemengd stedelijk gebied, 
waar tegelijkertijd gewoond, 
gewerkt én gerecreëerd wordt. 
Schieoevers-Zuid moet een 
toekomstbestendig en duurzaam 
bedrijventerrein worden: het juiste 
bedrijf op de juiste plek. 

Schieoevers verandert volgens 
de kansen, ontwikkelingen en 
initiatieven die zich voordoen in het 
gebied. De gemeente werkt aan de 
verandering van Schieoevers samen 
met bewoners, ondernemers, 
partners in de stad en regio. 
Hierover is de gemeente al met alle 
partijen in gesprek.

Bron: Gemeente Delft.

Gemeente creëert ruimte voor 
maakindustrie op Schieoevers

De gemeente Delft wil meer ruimte creëren om maakbedrijven met een 
hogere milieucategorie op Schieoevers ruimte geven, nu en in de toekomst. 
Daarom heeft de gemeente Delft besloten een ‘Wet voorkeursrecht gemeente’ 
te vestigen op drie kavels in Schieoevers Zuid. 

Fietstocht

Komt u ook weleens iets moois tegen?

Foto en tekst: Johan van den Berg



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

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

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

Crommelinplein 3-5, Delft
Tel: 015-2850230

Contact Nel Pelle - Plugge
030 - 6097317,

E-mail: nel.pelle@am.nl

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft

www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl

015 - 256 0589 of 06 - 18 713 773

Nassaulaan 6, 
2628 GH Delft
015-256 87 75

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

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

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

Slijterij en 
Wijnhandel 
De Wijnstok

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

Nassaulaan 23
2628 GA Delft
015 2568767

Sponsoren van de wijkkrant

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

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.

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

Willem de Zwijgerstraat 1-3, Delft

DIE TWEE - SNACKS & LUNCH
Rotterdamseweg 96

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

Openingstijden:
ma t/m vr 11.00 - 21.00

za 12.00 -19.30
zondags gesloten

De gezelligste en lekkerste locatie voor uw snacks en lunch

Tafeltennisvereniging DVC

Elke week even
 lekker ontspannen en 

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

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

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

je bent van harte welkom !je bent van harte welkom !
Kijk voor nadere informatie op 

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

Wij zien u graag komen.Wij zien u graag komen.

Tafeltennisvereniging DVC
al 65 jaar sport en speelplezier

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

die zijn functie heeft overgedragen

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

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

sinds  1885

vers & dichtbij

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

kdvhoeveackerdijk.nl
Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

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

Yvette van Zon
Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

؍؍؍

015 - 380 76 50
Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

Ook voor:

Kent u kapsalon ‘Gezellig Geknipt’ nog?
Voormalig  ‘Kapper Jansen’, op het hoekje Koningin Emmalaan / prof. Krausstraat? 
De gezellige kapsalon van Mandy Schenkeveld, de dame die de salon in januari 2016 
overnam van Dhr. Fred Jansen? Die gezellige salon die vrijwel áltijd volgeboekt zit?(!)

Nou! Er is goed nieuws!

Zoals u wellicht weet heeft de 
kapsalon inmiddels meerdere 
gezellige, ervaren dames staan 
die de klanten met liefde 
voorzien van een gezellig maar 
zeer vakkundig kapsel!

Per september komen daar nóg 
een top kapster én tevens een 
studente bij om het team te 
versterken. Daarmee hopen de 
meiden de wachttijden in te 
kunnen korten.

Inmiddels bestaat het team 
namelijk uit maar liefst 6 
gezellige kapsters. Mandy, Romy, Rebecca, Emily, Stephenie & Tess.

Allen met passie en liefde voor het vak, en ruime ervaring in erkende hoogstaande 
salons. En dat gewoon in onze gezellige wijk, de Wippolder! 
Bent u er al eens geweest?

Deze gezellige salon gaat per september 6 dagen per week open, de openingstijden 
zijn dan als volgt: Maandag 09:00 - 17:30

Dinsdag 09:00 - 17:30
Woensdag 09:00 - 19:00
Donderdag 08:30 - 19:00
Vrijdag 08:30 - 19:00
Zaterdag 08:30 - 15:00

Een afspraak maakt u door tijdens de openingstijden gewoon even gezellig 
binnen te lopen of te bellen naar 015 2560589. 

Tevens kunt u online zelf een afspraak inplannen op www.gezelliggeknipt.nl

Gezellig Geknipt

Nassaulaan 54-56
2628 GE Delft

Tel. 015-2568251

www.prinsmauritsschool.nl
info@prinsmauritsschool.nl


