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Parkeren tegen betaling
Het ziet er naar uit dat steeds
meer wijken - vanaf 1 mei a.s.
is de Indische buurt aan de
beurt - ten prooi vallen aan de
parkeerautomaten die de kassa
van de gemeente verlichting
moeten gaan geven.
Het huidige systeem is niet
eerlijk, en waarom? Als bezitter
van een auto moet je nu € 100,per jaar betalen voor een
parkeervergunning in de wijk
Wippolder. Ga je na 12.00 uur op
bezoek bij iemand aan de Jacoba
van Beierenlaan in Hof van
Delft, dan moet je daar ook weer
betalen om je auto neer te zetten.
Ga je vervolgens op bezoek in
de Lindelaan, in de Bomenwijk,
dan betaal je daar ook weer. Dat
lijkt mij krom, want je hebt al €
100,- betaald. Dit systeem klopt
niet, het moet eerlijker worden.
Maak geheel Delft betaald
parkeren; daar is men nu al mee
bezig, steeds meer wijken zijn
aan de beurt. Geef twee soorten
vergunningen uit, namelijk een
“CD” voor centrum Delft en een

“D” voor de rest van Delft. Dan
maakt het niet uit waar je staat:
elke inwoner en autobezitter van
Delft heeft zijn parkeerbelasting
betaald.

maart 2021

Tekst en foto: Johan van den Berg

Passanten en gasten in Delft
kunnen dan tegen betaling
parkeren. Dat maakt het minder
ingewikkeld en elke bewoner van
Delft kan een gastenkaart kopen
voor de visite die men krijgt. De
bezitter van vergunning D mag
niet zonder te betalen in het
centrum parkeren en de bezitter
van de vergunning CD mag
alleen in het Delftse centrum
parkeren.
Dat lijkt misschien een beetje een
te klein gebied, maar dat is niet
zo. Delft centrum kan zijn vanaf
het Kalverbos, Wateringsevest,
Phoenixstraat, Westvest,
Zuidwal zo langs de Schie weer
naar het Kalverbos.
Het tarief van € 100,- is vrij veel
voor je 1e auto; dat moet lager
zijn: zo’n € 40,- tot € 60,-.

Oordeelt u zelf maar of dit een beter systeem kan zijn. Suggesties of
commentaar zijn welkom per mail naar parkerenwippolder@gmail.com.

REDACTIONEEL
Viel het u ook op, die nieuwe verlichting onder de viaducten bij de
Technische Universiteit? Moet wel, zeker door de bijzondere kleuren.
Als het de bedoeling is om wat meer uitstraling aan de universiteit
te geven moeten wij zeggen dat dat dan wel minimaal is. Doch dit
initiatief prikkelt wel om er over na te denken. Wij hebben wel een
mening en willen die aan u meegeven.
Delft, een prachtstad met een Universiteit van topniveau. Maar wat
zie je daarvan als je Delft bezoekt? Eigenlijk niets, alleen grijze
gebouwen als je het gebied bezoekt, op afstand helemaal niets. Als
je nu toch met verlichting aan de gang gaat doe het dan groots en
zorg dat het op gaat vallen van alle kanten. Er is zoveel kennis op
dit gebied bij de TU, doe er wat mee .

De redactie van de wijkkrant
wenst u en de uwen
Fijne Paasdagen

Maar, er wordt tegelijkertijd gesproken over de aanpak van de Schie
oevers, hoe maken we hier een mooi woon- en werkgebied van. Nu
moet u weten dat de TU en de Schie oevers dicht bij elkaar liggen.
Maak nu van dit gebied niet alleen een woon- en werkgebied maar
voeg daar recreatie aan toe. We hebben water, aan beide oevers
ruimte en we hebben kennis van de TU in huis. Is het niet mogelijk
een Science Centre te integreren, niet alleen binnen maar ook op
het buitenterrein? Wat kan je allemaal niet doen op het water?
De haven benutten, zwemmen, varen met nieuwe manieren van
energie gebruik. Wat is er te doen met de hyperloop?
Maak Delft tot de meest aantrekkelijke stad voor wonen, studie,
werk en recreatie.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
tentamenweek.

De Thuisweek
Tussen de plantjes en de laptopschermen door, kon ik nog net
mijn huisgenoot zien genieten van de laatste voorbereidingen
op het tentamen. Deze huisgenoot kent geen stress, want
stress bestaat natuurlijk niet als je niet verder denkt dan de
dag zelf.
Door het vertrek van een huisgenoot
stond er op onze verdieping een
kamer tijdelijk leeg. Binnen een
dag werd deze omgetoverd tot een
tijdelijke, maar prachtige “huis-UB”
(universiteitsbibliotheek), met genoeg
studieplek voor vijf van ons. Tafels,
stoelen, plantjes, en lampen uit alle
hoeken van de verdieping werden bij
elkaar geraapt om te voorzien in de
behoefte om samen te studeren voor de
tentamenweek die er aan zou komen.
Een dag samen naar de huis-UB
betekende samen aan het ontbijt, stipt
om tien-voor-half-negen, rond de lunch
een gezamenlijke koffiepauze en in
de middag een rondje wandelen door
onze wijk. Dit alles om elkaar door deze
bijzondere tijd heen te helpen en ons, zo
goed als het ging voor te bereiden op de
afgelopen tentamenweek.
Na deze wekenlange inspanning volgde
de ontspanning. Normaal doen we dit
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door tijdens de week tussen de periodes
in met de helft van de Delftse studenten
op skivakantie te gaan (de TU-vakantie).
Dit ging uiteraard niet door en zijn
we dus maar op zoek gegaan naar een
even ontspannend alternatief. Dit
hebben wij in Huize Derde (zoals ons
huishouden heet, want derde verdieping)
vormgegeven als de thuisweek: een
week vol leuke activiteiten volgend op de

De week begon met een diner om
afscheid te nemen van Edt (ook wel:
Frederike), die hier ruim vier jaar
gewoond heeft. Hiermee zit zij tussen de
oudjes en de jonkies in, de huisgenoten
zijn namelijk tussen de 18 en 24 jaar
oud. Traditiegetrouw organiseert de
huisverlater een heus driegangenmenu
met toepasselijk Lidl-wijnarrangement
voor de huisgenoten en tevens voor de
nieuwkomer, die zo een vliegende start
binnen het huis maakt.
De ochtend na deze geslaagde en
emotionele avond kon de thuisweek
daadwerkelijk losbarsten met de
sportdag. Deze vond buiten in kleine
groepjes plaats. Het winnende team
werd onder andere bepaald door met
een half lek opblaasbootje zo snel
mogelijk het meertje over te steken.
Zoals nu wel duidelijk geworden moet
zijn, is sportiviteit belangrijk voor
ons: ook buiten de thuisweek gaan we
vaak samen hardlopen, tennissen of
basketballen.
Ook de creatieveling kwam tijdens de
thuisweek aan zijn trekken; zo werd er
op maandag gezamenlijk geschilderd.
De resultaten verschillen van een ware
replica van Piet Mondriaan tot een
eigentijdse interpretatie van Bob Ross.

Het avondprogramma die dag werd
georganiseerd door de burgers van het
huis, dit zijn de huisgenoten die tijdelijk
niet studeren (door bijvoorbeeld stage)
of recent zelfs zijn afgestudeerd. Onder
het genot van lekkere (vega)-burgers
werd er door middel van een quiz
kennis gemaakt met het werkleven van
dit illustere groepje huisgenoten. Het
beerpong toernooi dat hierop volgde
was echter niet zonder gevolgen voor
het uitje de volgende ochtend naar de
Uithof. De frisse lucht op de ijsbaan deed
echter wonderen en iedereen genoot
volop (zie foto).
Als laatste activiteit was er nog
het blind diner in de vorm van een
driegangenmenu zonder een straaltje
licht in de Gezamenlijke Ruimte. Puur
op geur en smaak moest er geraden
worden wat ons voorgeschoteld werd.
Geheel zoals gepland ontaardde dit later
op de avond in een knalfuif met glow-inthe-dark accessoires all over.
Met een rustig weekend om lekker bij
te slapen, hebben wij deze vermoeiende
maar zeer vermakelijke thuisweek
afgesloten met voldoende energie om het
volgende semester te starten.
Huize Derde

DE KLIMAATMAAT MAAKT GROENE DROMEN WAAR
Al voorjaarskriebels?! Tijd om na te denken wat je met je tuin of balkon gaat doen!
stappen te zetten om de eigen
buitenruimte klimaatbestendig
te maken. Meer weten? Meld je
aan voor de inspiratiemail of vul
het interesseformulier in op www.
klimaatmaatdelft.nl. Je ontvangt dan
vrijblijvend alle informatie over de actie
automatisch in je mailbox.

De Klimaatmaat stimuleert het
vergroenen en klimaatbestendig maken
van buitenruimtes, onder andere door
middel van starterspakketten waarmee
je eenvoudig en snel een groen dak,
regenton en plantenpakket bestelt.
Bewoners van de Wippolder hebben de
primeur en kunnen als eerste gebruik
maken van deze actie.
VOORDELEN
Naast dat je omgeving opfleurt door
het vergroenen, helpt vergroenen jouw
huis voor te bereiden op periodes van
hitte en wateroverlast en draagt bij aan
het vergroten van de biodiversiteit. Het
aanpassen van je buitenruimte aan
dit veranderende klimaat biedt meer
voordelen, denk aan meer leven in je
tuin, een koeler huis en eten uit eigen
tuin. Daarnaast word je van groen om
je heen gelukkiger en het leven in jouw
Delft een stuk aangenamer. Reden
genoeg dus om aan de slag te gaan. Fleur
je eigen tuin eenvoudig op of doe het
samen met de buurt!
STARTERSPAKKETTEN
Maar hoe doe je dat: hoe kun je jouw
huis klimaatbestendig maken? Hoe pak
je dit aan: waar begin je, wat kost het
en wie kan jou daarbij helpen? Vragen
waar veel bewoners in Delft tegenaan
lopen. Met de starterspakketten wil De
Klimaatmaat zoveel mogelijk bewoners
in Delft de mogelijkheid geven op een
laagdrempelige manier (eerste)

DELFT KLIMAATBESTENDIG IN
2050
Met de klimaatadaptiestrategie werkt
de gemeente aan een Klimaatbestendig
Delft in 2050. Samenwerken met
bewoners en bedrijven is hierbij nodig
want meer dan 50% van de grond is
privébezit. Het lijkt misschien dat een
individuele actie geen verschil maakt
maar sámen kan wel degelijk verschil
gemaakt worden. Een klimaatbestendig
Delft is uiteindelijk het resultaat van alle
inspanningen – klein en groot.
Samen met een netwerk lokale
klimaatmaten stimuleert en ondersteunt
DE KLIMAATMAAT inwoners van
Delft om de eigen buitenruimte
klimaatbestendig te maken door
persoonlijk advies, het ondersteunen van
bewonersinitiatieven, het organiseren
van acties en het bieden van praktische
hulp.
Website: www.klimaatmaatdelft.nl

-bestendige
“Ik wil wel graag een groenere en klimaat
dat ik niet
tuin, maar ga zelf niet aan de slag, om
weet hoe ik dit moet realiseren.”
Sandra

LOKAAL ONDERNEMEN
Wie ben je en wat doe je in het dagelijks
leven?
Jori Noordhoek, geboren en getogen
Delftenaar. Ik sport graag. Hardlopen,
voetballen en fitness op dit moment. Ik
ben vaak de spil tussen verschillende
partijen wanneer er iets georganiseerd
moet worden. Dit doe ik vanaf de
eettafel en daarbij is de Wippolder mijn
thuisbasis. Van een knusse kerstmarkt
tot aan hanging baskets die door heel
Delft gehangen moeten worden.
Welke onderneming heb je of geef je
leiding aan?
Mijn eigen organisatiebureau Your
Events
Ben je met een specifieke reden
begonnen met (ondernemen) binnen
dit vakgebied?
Ik heb een tijd bij Evenementen Bureau
Delft gewerkt. Tot in de puntjes zorgen
dat het klopt is wel mijn ding. Maar ik
zocht op een gegeven moment meer
uitdaging. Die heb ik zelf gecreëerd door
een stap in het diepe te nemen en mijn
eigen organisatiebureau te starten.
Waarom heb jij je in deze wijk
gevestigd?
Mijn vrouw komt uit Purmerend en wij
zijn beiden een beetje van het volkse.
Wij huurden een huisje in de Wippolder
achter de huisarts aan de Nassaulaan.
De diversiteit in de wijk sprak ons aan.
Daarna hebben wij een huisje gekocht
aan de andere kant van de Nassaulaan,

waar wij onverwachts verliefd op
werden. Wij zochten helemaal niet naar
een ander huis. En mijn zaak is aan de
eettafel, dus die is waar wij wonen.
Merk je dat je midden in een wijk zit?
Zo ja, waar merk je dat aan?
Ja dat merk ik zeker. Ik ben sowieso een
sociale babbelaar, maar heb ook een
hond die ik drie tot vier keer per dag
uitlaat. Je komt altijd wel mensen tegen
en raakt aan de praat. Dat heb je in een
woonwijk. Je hoort ook vaak kinderen
kletsen wanneer zij naar school gaan
of worden gebracht. De ouders blijven
ook even staan om met elkaar te praten.
Studenten die heen en weer gaan. Ja
midden in een woonwijk.
Wat vind je van de omgeving?
Het is lekker dichtbij het centrum. Je
hebt de nodige winkels om de hoek,
binnen twee minuten ben je op de
snelweg en ook heel snel in de Delftse
Hout. Het heeft wel de charmes, maar
het heeft te veel straatwerk naar mijn
mening. Er mag op meer plekken groen
terugkomen. En zoals ik al eerder zei
kan ik wel genieten van de diversiteit
en de levendigheid in de wijk. Dat heeft
misschien niet zoveel met de omgeving
te maken, maar de sociale controle is
ook heel hoog. Wij vergeten regelmatig
onze sleutels in de deur en die vinden
wij dan op de deurmat terug.
Ondernemen of vaste aanstelling?
Ja, dat is een moeilijke. Voor nu zeg

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

DRINGENDE OPROEP
Ben jij degene die wij zoeken?
De redactie doet haar uiterste best om elk kwartaal weer een wijkkrant samen
te stellen die u dan netjes bij u door de brievenbus mag ontvangen. Ook worden
de kranten op diverse plaatsen gelegd zodat iedereen een exemplaar mee kan
nemen. Deze werkzaamheden gebeuren op basis van vrijwilligheid.

WIJ HEBBEN
HULP NODIG

Update financiële stand en
begroting 2021
Voorziene kosten		
Bezit
Bankstand op 01-03-2021				
€
4.977,84 +/+
Betalingen toegezegd				
€
5.010,00 +/+
					----------------Stand op 01-03-2021				
€
9.987,84 +/+
Bankkosten (verwacht)
€
50,00 -/Drukken 4 edities + vormgeving €
4.880,00 -/Bezorging 4 edities*
€
200,00 -/		----------------Totaal voorziene kosten				
€
5.130,00 -/					----------------Verwacht voordelig saldo 2021				
€ 4.857,84 +/+
					===========
* € 200,00 per jaar voor de bezorging in de wijk Delftzicht omdat daar geen aparte sponsor voor is.

•

De redactie wil graag een uitbreiding van het aantal redactieleden omdat
de huidige redactieleden een gemiddelde leeftijd boven de 70 jaar hebben

•

Graag geven wij ook jongeren de gelegenheid om bij het team te komen, om
op termijn de uitgave van de wijkkrant te kunnen waarborgen.

•

Uiteraard zoeken wij personen die zich nauw verbonden voelen met de wijk
Wippolder.

Heb je interesse of wil je je eerst nader laten informeren, dan horen wij je graag.
Je kunt een mail sturen naar: wijkkrantwippolder@gmail.com
maar je kunt ook bellen op het nummer 06 - 53 69 34 92.
Redactie wijkkrant

Uit het bovenstaande blijkt dat 2021 naar verwachting kan worden
afgesloten met een voordelig saldo.
In een proefperiode van één jaar - 2020 - werd het drukken en vormgeven
van de krant betaald door de gezamenlijke ondernemersvereniging
Vrijenban & Wippolder.
Deze proef wordt in 2021 met één jaar verlengd.
Mocht het hierna nodig zijn omdat de wijkkrant toch weer
financiele ondersteuning nodig heeft,
dan zullen wij weer zo vrij zijn om uw hulp in 2022 te vragen.
Uiteraard is de financiële administratie voor inzage beschikbaar.
Onze dank aan de sponsoren en u voor uw bijdrage in de afgelopen maanden
waardoor wij nu financieel gezien sterk staan voor het jaar 2022, indien
noodzakelijk.
De redactie

Parkeerautomaten in de
wijk Wippolder, gebied -Fik dat dit wel het juiste is voor mij.
Het heeft altijd wel gekriebeld om
bij een groot evenementenbureau te
werken. Je staat dan niet altijd aan in
tegenstelling tot het ondernemerschap.
Maar voor nu kies ik nog altijd voor het
ondernemerschap.
Lokaal ondernemen of verder kijken
dan lokaal? Waarom kies je dit
antwoord?
Ik doe al verder kijken dan lokaal. Ik
heb over heel het land projecten lopen.
Van Leiden tot Kuik en ben dus niet
alleen op Delft gericht.
Hoe is het om te ondernemen tijdens
deze uitdagende CORONA periode?
Ja ik mag niet klagen. Er zijn dingen
niet doorgegaan en dat doet wel pijn.
Het is wel jammer.

Ook projecten waar je al jaren bouwt. Er
zijn ook projecten bij gekomen zoals de
blauwe lopers die door heel Delft gelegd
moesten worden. Het is anders dan
voorheen, maar niet per se moeilijker.
Je moet wel wat creatiever worden.
Heeft het je iets bijgebracht of doe je
iets anders dan voorheen?
Naast creatiever omgaan met bepaalde
situaties zou ik het even niet weten. Er
zijn voor mij in dat opzicht niet heel
veel dingen veranderd.
Wat is het meest bijzondere aan wat jij
tot nu toe mee hebt gemaakt?
Ja dat weet ik niet. Ik ben altijd heel
nuchter en ben niet zo snel onder de
indruk van een situatie die een ander
bijzonder of opvallend zou vinden.
Als ik iets moet noemen dan is het mijn
eigen bruiloft organiseren en op de dag
zelf het organisatorische aan een ander
over moeten laten.
Welk lied geeft de beste omschrijving
van jou als persoon?
Nobody said it was easy –
Evil Activities (Coldplay mix).
Het is altijd vrolijk. Dit was overigens
ook het openingsnummer (aan het
einde van de openingsdans) om
onze gasten op de bruiloft mee op de
dansvloer te krijgen.
Ik kan vertellen, dat was met dit
nummer geen probleem, haha.

Het invoeren van betaald parkeren houdt nog steeds veel bewoners bezig en voelt als
onrecht dat wordt aangedaan.
De informatie werd laat geleverd en er was ook geen informatie over waar in de wijk de
parkeerautomaten zijn geplaatst. Op verzoek van de redactie van deze krant is er een
opgave gekomen van de locaties waar de parkeerautomaten zijn geplaatst. Het zijn er in
totaal elf stuks, welke in de navolgende straten staan.
• Frederik Hendrikstraat, nabij huisnummer 3
• Jan Willem Frisostraat hoek Simonstraat
• Frederik Hendrikstraat hoek Nassaulaan, naast de viskraam
tegenover de COOP
• Nassaulaan t.h.v. huisnummer 177, nabij Koster Hengelsport op de
hoek van de Delfgauwseweg
• Kloosterkade t.h.v. huisnummer 39, nabij de Sint Aldegondestraat
• Prof. Telderslaan nabij de brievenbus en Burgershof tegenover
de Hendrik Casimirstraat
• Prof. Oudemanstraat hoek Ernst Casimirstraat**
• Van Embdenstraat t.h.v. Kalisplaats, oftewel bij de ingang van de
Schoemakerplantage
• Van Embdenstraat t.h.v. de Steurlaan
• Rotterdamseweg t.o. de Porceleyne fles
• Rotterdamseweg t.h.v. huisnummer 175, vlak voor het
viaduct met de Kruithuisweg.
** Wie is op het idee gekomen om dáár de parkeerautomaat te plaatsen?
Deze moet eigenlijk geplaatst worden vlakbij de Wipmolen in de Prof. Henketstraat en
wel om de navolgende reden:
Zodra Covid-19 ons verlaten heeft en het normale leven weer op gang komt, zijn er in
de Wipmolen allerlei activiteiten met en voor ouderen, georganiseerd door de kerk en
door andere organisaties. Er zijn cursussen waarbij de deelnemers komen vanuit de wijk
en van ver daarbuiten. Veelal zijn dit personen met hogere leeftijden; die moeten dan,
zoals het nu is, zo’n 250 meter heen om hun betaling te doen, weer 250 meter terug
lopen en dan zal je net zien: dan word je nèt gecontroleerd en heb je een prent.
Het verzoek is duidelijk:
verplaats deze parkeerautomaat en plaats hem op de meest logische plaats.
Tekst en foto: Johan van den Berg

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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LOKAAL ONDERNEMEN

ZO! Weer open
Joepie we zijn weer open. Wij zijn ontzettend blij dat de deuren weer voor iedereen
geopend zijn sinds 8 februari. De kinderen vielen gelijk met hun neus in de boter, of
beter gezegd in de sneeuw!

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks
leven?
Mijn naam is Marja Bocxe. In het
dagelijks leven ben ik directeur van
de Cornelis Musiusschool. Voor mij de
leukste school van Delft.
Verder hebben we drie dochters
met partners en sinds kort ook drie
kleinkinderen.
Dus het dagelijks leven is goed gevuld.

Nadat iedereen heeft zitten smullen tijdens het fruitmoment, hebben we de
kindjes meteen dik ingepakt en zijn we lekker naar buiten gegaan. Je zou het niet
verwachten, maar achter ons mooie pand bij Zo aan de Julianalaan, ligt een hele
fijne tuin waar de kindjes zich dagelijks lekker kunnen uitleven en van alles kunnen
ontdekken. In de tuin ligt een heuse klimheuvel, die was nu extra leuk om met de slee
van af te gaan.
Van al dat spelen in de sneeuw krijg je natuurlijk reuze honger. Bij Zo aan de
Julianalaan genieten de kindjes elke dag van een warme, gezonde maaltijd als lunch.
Wist u dat wij ook over een Instagram en Facebook pagina beschikken? Hier kunt u
meegenieten van al onze leuke activiteiten.
Nieuwsgierig? Kom vrijblijvend even een kijkje achter de schermen nemen.
Neem contact op met locatiemanager Mandy Landers
via email julianalaan@zokinderopvang of bel 015 214 66 36.

Seniorweb Leercentrum
Delft helpt bij
computervragen
Wilt u meer kunnen doen met uw
smartphone, tablet of computer? Komt u
er even niet uit? Heeft u vragen? U bent
welkom! Ook in deze lastige tijd.
Door het coronavirus zijn we aan huis
gebonden. Onze korte cursussen en
workshops zijn stilgevallen. We houden
wel spreekuren. Alleen niet fysiek.
Elkaar ontmoeten in DOK, de centrale
bibliotheek of in activiteitencentrum de
Wipmolen kan even niet.
We zijn er voor u digitaal! Contact
onderhouden is op deze manier veilig.
U kunt vragen stellen en telefonisch
hulp krijgen over zaken als E-mailen,
WhatsApp gebruiken, Beeld- of
Videobellen, over de Apps op uw tablet,
laptop, computer of smartphone/iPhone.
Doet één van uw apparaten niet wat u
wil, schort er iets aan? Ook daarvoor
kunt u bij ons aankloppen.
Samen met u lossen we al die lastige
dingen op en we leggen het uit. Of u nu
een beginner bent of bekend bent met de
digitale wereld om u heen. Gewoon even
bellen of een e-mail sturen.

Regelmatig
geven we een
Nieuwsbrief
uit waarin één
onderwerp
centraal staat.
In december ging het over Veiligheid:
over bedreigingen en pogingen tot
oplichten, in januari over Cookies en in
februari komt het Beeldbellen aan de
orde: elkaar zien terwijl je belt.
Wilt u, geheel vrijblijvend, ook de
Nieuwsbrieven ontvangen? Laat het ons
weten? We zijn telefonisch te bereiken op
06 519 193 03 en via e-mail
seniorweb.delft@gmail.com
We kijken uit naar het moment
waarop we elkaar weer fysiek kunnen
ontmoeten. Ten tijde van dit schrijven is
daar helaas geen datum van bekend.
Zodra daar verandering in komt,
leest u dat als eerste op onze website:
https://www.seniorweb.nl/cursussen/
computerles-in-de-buurt/delft/delft

Ben je met een specifieke reden
begonnen met (ondernemen) binnen
dit vakgebied?
Het omgaan met kinderen en ze iets
kunnen leren of ze een leuke tijd geven,
heeft mij al van jongs af aan getrokken.
Als tiener heb ik kampen begeleid en
ander jeugdwerk gedaan voordat ik aan
de Pabo begon.

Ons gebouw is door de zonnecellen,
de zonnepanelen en de warmte en
koude opslag onder het schoolplein
energieneutraal. Deze zaken komen
ook in ons onderwijs naar voren.
Want wat heb je eraan als je in zo’n
gebouw bent maar je weet niets van
het energiegebruik en de voorziening
daarbinnen. Het schoolplein, de
schooltuinen en de beplanting in de
kas, maken dat we ook een groene
school zijn.
Door de samenwerking met het
Muizenhuis en Plukkebol zijn de
kinderen de hele dag in eenzelfde
pedagogisch klimaat en weten zij de
afspraken die binnen het gebouw
gelden. Dat wordt niet opeens anders bij
de opvang of in de klas.
Merk je dat je midden in een wijk zit?
Zo ja, waar merk je dat aan?
De meeste kinderen komen uit de wijk.
Ze komen lopend of op de fiets. Er zijn
ouders die met de auto komen omdat ze
bijvoorbeeld meteen door moeten naar
hun werk of studie.
Wat vind je van de omgeving?
De omgeving van de school zou wel
beter kunnen. Ik denk dan aan het
veegbeleid van de gemeente. De stoep
waarin nogal wat losse tegels te vinden
zijn ( ik zal ze nog eens bellen).
Ondernemen of vaste aanstelling?
Waarom kies je dit antwoord?
Voor mij is een vaste aanstelling prima.
Ik weet dat er in de huidige tijd meer
van baan wordt veranderd en dat een
vaste aanstelling niet alles zegt.
Lokaal ondernemen of verder kijken
dan lokaal? Waarom?
Onze leerlingen komen uit de
omgeving, dus werken wij heel lokaal.

Annelies Y. Groeneveld, coördinator

Het verhaal van mijn jeugd
Deel 1

Welke onderneming heb je of geef je
leiding aan?
Ik geef leiding op de Cornelis
Musiusschool.
Het is een kleine school in de
Wippolder. We werken met en voor
de kinderen om ze een zo goed
mogelijke basis te geven voor het
vervolgonderwijs, welke richting dat
ook mag zijn.
Daarbij is het goed omgaan met elkaar
en het verzorgen van een veilige
omgeving waarin goed geleerd kan
worden een must. Dit geldt voor
volwassenen en kinderen.
Samen met peutercentrum het
Muizenhuis en Plukkebol BSO
verzorgen we een hele schooldag en
BSO van 8.15 uur tot 18.30 uur.

Waarom heb jij je in deze wijk
gevestigd? Is er een vestiging verhaal
dat je zou kunnen vertellen?
De school staat al sinds 1924 in deze
wijk. Ik heb mij dus niet in de wijk
gevestigd, maar ben in de bestaande
school gekomen.
De gemeente Delft heeft in de renovatie
en verbouwing van ons gebouw
geïnvesteerd. De Laurentius Stichting
heeft het onderwijs in stand gehouden.
Door deze samenwerking en die met het
Muizenhuis en Plukkebol kunnen we nu
genieten van een prachtig gebouw.

in de Wippolder vanaf 1940

Ik hoop dat u allen met veel plezier
dit verhaal uit mijn vroege jeugd in de
Wippolder zou willen lezen.
Ik ben Anneke Brouwer, geboren op
26 juli 1940, aan het begin van de
tweede wereldoorlog, als zesde kind in
gezin Brouwer op Julianalaan 85 in de
Wippolder. Voor mij waren er al twee
broers en drie zusjes en een jaar na mijn
geboorte kwam Jetty en twee jaar na
de oorlog kwam Willy. Wij waren thuis
dus met 8 kinderen en zeer lieve en
verstandige ouders.

Een katholiek gezin en natuurlijk ging
ik net als mijn andere zusjes naar de
katholieke Geertruid van Oostenschool
en mijn twee oudere broers Wim en Joop
naar de Cornelis Musius school in de
Wippolder. De jongens en meisjes zaten
apart en in het speelkwartier zullen
de meisjes best eens gegluurd hebben
naar de jongens, want de speelplaatsen
waren door een dikke muur van elkaar
gescheiden en dat was spannend, zeker
voor vijfde en zesde klassers. Je kon
elkaar zien, maar moeilijk met elkaar
praten.
De meeste indruk, als ik nu terug
denk aan die zes jaar lagere schooltijd,
maakten de school bankjes waar je met
z’n tweeën in zat, met je handen strak

over elkaar, recht voor je uitkijkend. Heel
bijzonder was ook het inktpotje, rechts
voor je, waar je met je kroontjespen in
moest dopen zonder te knoeien. Knoeien
was doodzonde! Was je erg vervelend
of je luisterde niet dan kreeg je met een
lineaal een tik op je vingers of je moest
op je knietjes voor de klas. Leuk was
dat zeker niet en tegenstribbelen kon in
1946 echt niet. Je moest blij zijn dat de
scholen weer open waren.
Na de kleuterschool, waar ik gek genoeg
niet veel meer van weet, misschien
omdat het midden in de oorlog was, ging
ik na de vakantie naar de eerste klas. Ik
kwam te zitten bij zuster Clementina,
een schat van een zuster en ik vond het
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Nieuwsbrief Belangenvereniging TU Noord
Parkeer-perikelen
Op 1 februari is betaald parkeren ingevoerd in de Wippolder. Na huis-aan-huis brieven, veel aandacht in de lokale media
en overal borden kan dat niemand ontgaan zijn. Ook in de buurt en via buurt-apps werd deze maatregel veel besproken.
In delen van de wijk is de maatregel overbodig: bewoners betalen nu voor een parkeerplek terwijl ze eerder zelden
parkeerproblemen hadden.
Op andere plekken zoals hier op de Julianalaan zorgt betaald parkeren voor een wereld van verschil. Stond de straat
voor 1 februari vrijwel altijd vol met auto’s, nu is daarvan hooguit de helft over en omwonenden profiteren daarvan. Veel
mensen parkeerden hun auto hier gratis omdat ze in hun eigen buurt of straat ervoor zouden moeten betalen. Nu wordt
nog veel op TU terrein geparkeerd, bijvoorbeeld achter Bouwkunde. In de loop van het jaar verwacht de TU ook betaald
parkeren in te gaan voeren en dan moet er alsnog betaald of verder gelopen worden.
Het is een gemiste kans dat de gemeente bewoners niet heeft gevraagd wat zij ervan vinden. Het is jammer dat er niet
meer maatwerk geleverd is, ondanks dat bewonersorganisaties en sommige politieke partijen daarom gevraagd hebben.
Iets om te onthouden voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022…
Overlast
In sommige straten zoals hier een deel van de Simonsstraat neemt de overlast van kamerbewoning steeds verder toe. Bewoners klagen over geluidsoverlast en de achteruitgang van
de openbare ruimte op straat. Soms helpt het om kamerbewoners aan te spreken en ze te betrekken in een buurt-app, maar als het aantal tehuizen met kamerbewoners te hoog is
wordt het dweilen met de kraan open.
Na veel moeite door onder andere bewonersorganisaties komt er binnenkort een verdere aanscherping van de mogelijkheden om een
gezinswoning op te knippen voor kamerbewoning, ‘woningvorming’ geheten.
Dit vereist een aanpassing van de Huisvestingsverordening. Deze aanpassing werd juni vorig jaar beloofd en is op 18 februari eindelijk in
de raadcommissie Sociaal Domein en Wonen besproken. Als alles meezit zal de raad het op 11 mei kunnen behandelen.
De aanpassingen gaan over voorwaarden waaronder woningen in huurappartementen gesplitst kunnen worden. Alleen woningen groter
dan 180 m2 komen in aanmerking voor splitsing en de aldus gevormde woningen moeten minimaal 40 m2 zijn. Maar ook verkamering
en hospitaregelingen (vaak misbruikt als omweg voor verkamering) worden verscherpt. Verkamering wordt straks bij alle woningen
standaard niet meer toegestaan. Tenminste, als de gemeenteraad in mei akkoord gaat.
Of het gaat helpen moeten we afwachten Tot die tijd blijft het bij klagen, overleggen en de overlast verduren. Er wordt vooralsnog niets
geregeld over voorwaarden voor verhuurders (goed verhuurderschap geheten). Mogelijk komt daartoe op landelijk niveau een oplossing.
CleanupAll actie 21 februari 2021 - Opgewekt opgeruimd!
Het is nog stil op straat wanneer we om 09.30 uur ons begeven naar één van de vier startpunten van de wijkCleanUp die vanmorgen in de wijk “Wippolder” gepland staat. De zon
wordt al lekker warm en we zijn er klaar voor als we ons melden bij het startpunt in de Prof. Krausstraat bij het buurtcentrum. Daar
verwelkomt Mira Roosenburg ons en geeft ons de handschoenen, vestjes en “grijphandjes” die nodig zijn voor het opruimen van het
straat/zwerfvuil in de wijk.
Een vuilniszak met een houtje om deze open te houden maakt de uitrusting compleet. Bijgestaan door enkele enthousiaste medewerkers
van “Werk Ze” verdeelt Mira de taken en Angelique Stroomberg doet ditzelfde op een ander punt gelegen aan de Rotterdamseweg. Dit is
tevens het eindpunt.
Opgewekt gaan we op stap en via de Delfgauwseweg en de Julianalaan begeven we ons de TU wijk
in. Veel blikjes en opvallend veel mondkapjes (uiteindelijk 209!) rapen we gezamenlijk op.
Van OV chipkaarten tot fietspompjes. Veel verpakkingen van fastfoodketens en lege
frisdrankflesjes rapen we op. Nu besef je pas dat het zinnig is om statiegeld te heffen op alle plastic
verpakkingen. Zeker weten dat er dan niets meer op straat ligt. In opvallend rode jasjes gekleed
en voorzien van een pet met logo verwelkomen de dames ons enthousiast aan het eindpunt aan
de Rotterdamseweg. Bewust van de maatregelen waar we ons nu aan moeten houden wordt er het
afval ingenomen. Uiteindelijk is er 338 kilo zwerfafval opgehaald. In een ter beschikking gestelde
container van Remondis wordt alles netjes opgestapeld.
Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn er 56 deelnemers op pad geweest en gedurende een uur, na de
actie, is alle afval verzameld, gewogen en gescheiden door Mira en Angelique, bijgestaan door hun 5
captains.
Na een hartelijk bedankje en een muntje van gerecycled plastic om in te leveren bij “koffiehuys Koning” voor een versnapering, gerealiseerd
door de sponsor “de winkeliersvereniging Wippolder-Vrijeban”, gaan we voldaan huiswaarts. We beseffen wel dat hier een hele organisatie aan
vooraf is gegaan. Goed initiatief dat naast een opgeruimde Wippolder ook een besef doet groeien dat we zelf wat aan onze leefomgeving kunnen doen.
De datum voor de volgende wijkcleanup is te vinden op www.cleanupall.nl.

dan ook heel erg dat ik na een schooljaar
bij haar weg moest en na de vakantie
in de tweede klas bij kleine Sprenger
terecht kwam, maar gelukkig was het
ook bij deze dame heel fijn.
Verder herinner ik me nog juffrouw Van
de Knaap in de vierde en grote Sprenger
in de zesde, een dame, die heel streng
was en veel minder lief dan haar kleine
zus.
Toen ik wat ouder werd en aan de dames
Sprenger terug dacht moest ik erkennen
dat vooral grote Sprenger de gave van
het woord had, want wat kon zij prachtig
vertellen, vooral bij bijbel verhalen
hing je aan haar lippen en ook vertelde
zij over de hoofdzonden en de kleine

zonden. Grote en kleine rondjes tekende
zij dan op het bord in twee verschillende
kleuren. De grote rondjes zullen wel
rood geweest zijn, denk ik.
Waarschijnlijk vertelde zij over die
zonden vlak voordat we moesten gaan
biechten. Dat biechten was een heel
gedoe. Je ging dan met je hele klas naar
de kerk en we zaten daar links in een
lange rij achter elkaar en om de beurt
ging je dan een klein kamertje in, waar
de priester achter een gordijn zat en jij
als kind op je knietjes voor het gordijn,
vertellend wat je fout gedaan had. Het
was allemaal heel spannend en ook
een beetje eng. Je wist niet goed wat je
moest vertellen en meestal verzon je

dan maar iets. Je kreeg als je stout was
geweest de opdracht drie onze vaders en
ook nog drie weesgegroetjes te bidden.
Ook de catachismus was heel belangrijk.
Je moest hele hoofdstukken uit je hoofd
leren en dan voor de klas opzeggen. Het
naar de kerk gaan en catachismus zijn
me tot op dag van vandaag bijgebleven.
Ook weet ik nog goed het opdreunen
van de tafels, waarin een ritme zat en
ik denk dat vele jongens en meisjes uit
die tijd er nog steeds veel plezier van
hebben, ik in ieder geval wel.
Hoogtepunten in die jaren waren je
Eerste Communie en het bruidje zijn bij
allerlei Maria feesten.
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De Eerste Communie was een groot
feest en er werd veel voor geoefend.
Je voelde je dan ook heel bijzonder,
want je ging dan voor het eerst ter
Communie en thuis weet ik nog dat er
groot feest werd gevierd met broers,
zussen en zeker ook je peettante. Je
communiejurkje hing al weken klaar
alsof dat je bruidsjurk was.
Ook de Maria feesten mocht je als
bruidje meedoen, de mooiste schoenen
en meestal ook de jurk van een van je
zusjes aan en een grote bos bloemen in
je hand.
Tot de volgende keer.
Ank Vlek Brouwer
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(Ver-)Bouwberichten

A

B

Jan de Oudeweg - Pauwmolen
Foto A laat u zien: de
vorderingen aan de hoogbouw
van het bouwproject ‘Campus
015 Pauwmolen’, met 285
appartementen, bedrijfsruimten
en o.a. ondergrondse
parkeergelegenheid. Ook de
laagbouw ziet er al vergevorderd uit.
Zo te zien zullen dit jaar de eerste
gebruikers al hun nieuwe pand
kunnen betreden.

D

Tekst en foto's: Johan van den Berg

C

Schoemakerplantage - Van Embdenstraat
Foto B toont u de bouw van het nul-op-de-meter-gebouw: een
appartementencomplex met 36 appartementen. Deze appartementen zijn
te huur in samenwerking met de woningbouwcorporatie Vidomes en zijn
bestemd voor senioren en/of mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn. Als
alles volgens de planning verloopt kunnen de eerste bewoners in de loop van
2021 hun appartement gaan huren via de website van Woonnet Haaglanden.
Op foto C ziet u het zelfde complex, maar nu gezien vanaf een appartement
aan de Prof. Evertslaan.

Van Mourik Broekmanweg (TU wijk)
Foto G laat u de vorderingen zien van
de bouw aan het onderwijsgebouw
“Echo”. Het complex omvat 8.300
m2 vloeroppervlak, inclusief
uitbreiding voor Wiskunde en
Informatica. Tevens komen er 1.700
onderwijsplekken, 7 onderwijszalen,
360 studiewerkplekken en horeca.
De datum van oplevering is nog niet
bekend.

G

Verbinding Michiel de Ruyterweg - Kanaalweg (Mijnbouwpad)
Op foto H ziet u de vernieuwde
verbinding, die loopt langs de St.
Sebastiaansbrug naar de Kanaalweg.
Lange tijd is hier een rommelige
situatie geweest, door de
werkzaamheden bij de brug.
Deze nieuwe verbinding is mooi
afgewerkt, loopt langs de RK
begraafplaats en is redelijk ruim en
overzichtelijk.

H

E

Prof. Evertslaan
Op foto’s D, E, F en FF zijn de werkzaamheden aan de Prof. Evertslaan te zien.
Het betreft het vervangen van riolering, het verbeteren van de gezamenlijke
tuinen tussen de appartementsgebouwen en de opslag van het werkmateriaal
en vervuilde grond.
Na het vervangen wordt tevens de bestrating aangepast, waardoor je geen of
minder last hebt van bobbels en kuilen veroorzaakt door de boomwortels van
de aanwezige bomen. De geplande einddatum was april/mei ‘21, maar dit zal
wel iets langer gaan duren, mede door de sneeuw- en vorstperiode.
Hoek Rotterdamseweg met de Cornelis Drebbelweg
Foto K toont u de vorderingen aan
de nieuw te bouwen parkeergarage
van de TU. Hier kunnen in de
eerste fase van de bouw 450 auto’s
geplaatst worden. Met de tweede
bouwfase komen daar nog eens 150
auto’s bij. Daarmee zal het totaal
aan parkeergelegenheden in de TUparkeergarages uitkomen op een
capaciteit boven de 1000 auto’s.

K

Hoek Zuideinde
met de Abtswoudseweg
Foto I laat u de huidige bebouwing
zien: het zogenaamde Panjo pand.
Binnenkort valt de beslissing om
deze hoek geheel te slopen en
daar een appartementencomplex
voor in de plaats te zetten. Het
betreft 120 appartementen met
een eigen parkeergelegenheid en
met voldoende parkeergelegenheid
gecreëerd voor de gasten. Directe
omwonenden en ook bewoners aan de overzijde van de Schie zijn niet blij met
de plannen en overwegen in protest te gaan.

F

I

FF

J

Nieuwegracht en omgeving
Op de foto’s N, O en P ziet u de activiteiten die het begin zijn van het realiseren van de verdere bebouwing tussen de
Engelsestraat en de Mercuriusweg. Onder andere wordt hier het woongebouw PoortMeesters gerealiseerd.
Al met al zullen er door de bouw van deze locaties de komende jaren heel veel nieuwbouwhuizen bij zijn gebouwd.
Hopelijk is het ruim opgezet, zodat de bewoners niet bij elkaar op tafel kijken, zoals nu wel het geval is achter het oude
stationsgebouw.

N

L

Hoek Abtswoudseweg
met de Engelsestraat
Op foto J ziet u de hoek
Abtswoudseweg met de
Engelsestraat, ook bekend als het
pand van Haring. Ook hier zal de
sloper zijn werk gaan doen en het
pand maakt dan plaats voor zo’n 15
vrije sector koop eengezinswoningen
en zo’n veertig huurappartementen,
waarvan minimaal twintig procent
middendure huurappartementen.

O

P

Huismansingel (Technopolis)
Foto S toont u de vorderingen aan de bouw van het TNO Laboratorium voor
bouwinnovatie.
Ook de infrastructuur naast het gebouw is aangepast. Het ziet ernaar uit dat
het gebouw in de komende maanden bedrijfsklaar is.

M

S

Hoek Kloosterkade en de Keurenaerstraat
De foto’s L en M laten u de vorderingen zien aan de te bouwen 24
appartementen en 8 eengezinswoningen. Echter, voor een deel van de
bouwgrond zijn alleen de bovenzijdes van de heipalen zichtbaar. De
appartementen zijn bestemd voor personen die door Stichting Perspectief
aan woonruimte geholpen worden.

Q

R

Heertjeslaan (Technopolis)
Foto Q laat u zien dat de bouw van
het hoofdkantoor Oldelft Ultrasound
bijna voltooid is. Mogelijk zal het
gebouw de komende maanden in
gebruik worden genomen.
Foto R laat u zien dat er heel wat
gesnoeid en opgeslagen is, op de
plaats waar t.z.t. een cateringbedrijf
met multifunctionele ruimten
voor bijvoorbeeld vergaderingen,
borrels of bedrijfsfeesten komt. Het
betreft de firma van Buiten vanaf
de Krakeelpolderweg. Tegenover
deze stapel staat het kunstwerk de
fietser van Kouji Ohno (officiële titel:
“Regenerative Cells”).

Molengraafsingel (Technopolis)
Op foto T is te zien dat de bedrijfsactiviteiten van Yes en NEXT behoorlijk zijn
toegenomen.
Er wordt nu gebouwd aan de uitbreiding van de derde locatie en wel in
dezelfde straat. Deze gebouwen staan in dezelfde straat netjes bij elkaar.

T
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Nieuws van de
Prins Mauritsschool
Naast de dagelijkse lessen worden er veel
leerzame en vooral ook leuke dingen
georganiseerd op de Prins Mauritsschool.
U kunt altijd een kijkje nemen op onze
website: www.prinsmauritsschool.nl, dan
bent u op de hoogte van alle activiteiten in
en om de school en kunt u ook een virtuele
rondleiding door het schoolgebouw inzien.
De afgelopen tijd hebben we weer van alles
meegemaakt!
Voorleeswedstrijd 2020:
Kampioen Samuel
Op vrijdag 27 november 2020 vond de
voorleeswedstrijd van onze school plaats.
Hieraan deden maar liefst 8 jongens en
4 meisjes mee. De juryleden waren het
unaniem eens over de keuze van onze
schoolkampioen voor 2020: Samuel Vonck
uit groep 8B.
Samuel zat
meteen
helemaal in
zijn verhaal.
Hij las heel
duidelijk
en rustig
voor met
een mooie
voorleesstem. De jury werd echt meegevoerd in
het verhaal. Samuel las voor uit het derde
deel van de Narnia reeks: ‘Prins Caspian’,
een goede keuze! De tweede plek is voor
Siem den Boer uit groep 7B en op de
derde plaats staat Salome Linde uit groep
8A. Salome deed online mee, een hele
prestatie om op deze manier toch nog een
prijs in de wacht te slepen.
Sinterklaasfeest in de klassen
Ondanks alles heeft Sinterklaas met zijn
Piet op vrijdag 4 december een bezoek
kunnen brengen aan de school. Alles
speelde zich af binnen de school en zelfs
Sint en Piet hielden zich aan de 1,5 m
afstand-regel. De kinderen van groep 1 tot
en met 4 kregen een bezoekje van de Sint
in de klas en in de groepen 5 tot en met
8 hebben de kinderen elkaar verrast met
een leuke surprise. Al met al een geslaagd
feest met elkaar!
Bambino Delfts Blauw
Sinds juli 2019 is Bambino Christelijke
Kindercentra gevestigd in de Prins
Mauritsschool. Bambino is in de
zomervakantie van 2019 gestart met het
aanbieden van buitenschoolse opvang
voor kinderen van de school. Het aanbod
bestaat uit voorschoolse opvang van
7.30u tot 8.45u en naschoolse opvang
van 12.30u/15.15u tot 18.30u. In
schoolvakanties en op studiedagen zijn ze
geopend van 7.30u tot 18.30u.
Bambino vindt het belangrijk dat de
kinderen het verblijf zoveel mogelijk
ervaren als tweede thuis na een drukke
schooldag. Kinderen mogen zelf kiezen
wat ze willen doen. Buiten spelen,
knutselen, spelletjes doen of gezellig
kletsen met andere kinderen, het kan
allemaal. Er is altijd wat leuks te doen.
Daarnaast organiseert Bambino leuke
activiteiten en uitstapjes.
Met ingang van 31 augustus 2020
is Bambino ook gestart met een
peuterspeelzaal in de school. De

peuterspeelzaal
is een VVE
peutergroep. VVE
staat voor ‘vooren vroegschoolse
educatie’. Er
wordt gewerkt
met een landelijk
erkend VVEprogramma en alle medewerkers zijn
VVE gecertificeerd of in opleiding. VVE
peuteropvang is er op gericht om kinderen
een soepele aansluiting te geven met het
basisonderwijs.

dicht geweest en kregen de kinderen
thuisonderwijs.

De peuterspeelzaal biedt een vaste
dagindeling waarin eten, drinken,
verschonen en spelen op vaste tijden
plaatsvinden. Dit zorgt voor regelmaat
en vertrouwen. Hierbij houden we
rekening met de individuele behoeften
van het kind. De kinderen krijgen de
ruimte voor vrij spel en buiten spelen. We
zingen liedjes, spelen spelletjes, maken
knutselwerkjes, vieren feest, kortom we
maken het met elkaar gezellig. We vinden
het erg belangrijk dat alle kinderen zich
thuis voelen.

Daarna volgden twee weken
kerstvakantie. Vanaf maandag 4 januari
werden de lessen weer opgepakt.
Hoe hebben we daar op de Prins
Mauritsschool invulling aan gegeven?
Gelukkig hadden we al wat ervaring
opgedaan in het voorjaar van 2020 met
het digitaal lesgeven en thuisonderwijs.
Dit keer konden alle leerlingen vanaf
groep 5 een chromebook lenen van school
voor de digitale lessen.

Jaarlijks komen verschillende thema’s
aan bod die worden aangeboden op
het niveau van het kind en passen bij
hun belevingswereld. Zo bereiden wij
de kinderen spelenderwijs voor op het
basisonderwijs. Hiervoor gebruiken
de pedagogisch medewerkers spel- en
taalactiviteiten die de kinderen stimuleren
in hun ontwikkeling.
De peutergroep is 40 schoolweken per jaar
geopend op maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30u tot 12.30u. Op dit
moment is de peutergroep op donderdag
gesloten. Bij voldoende aanmeldingen
voor de donderdag, zullen wij ook dan
open gaan van 8.30u tot 12.30u.
Elk kind is uniek en bijzonder en van
harte welkom bij Bambino. Samen met
de school willen wij graag bouwen aan
een sterke basis voor de toekomst van uw
kind. Wilt u gebruik maken van de peuterof buitenschoolse opvang van Bambino,
neemt u dan gerust contact op met onze
afdeling Klantcontact via klantcontact@
bambino-kinderopvang.nl of 088-777 9
222 (telefonisch bereikbaar op ma, di, do
en vr 9.00-13.00u).
Eigenwijs-prijs leesraad
Lezen vinden we belangrijk op de Prins
Mauritsschool. Ook dit schooljaar is de
Eigenwijsprijs leesraad weer opgestart:
één in middenbouw en één in de
bovenbouw. De kinderen lezen een
aantal boeken (7 in de middenbouw en
12 in de bovenbouw) en geven daar hun
mening over. In april gaan we kijken
welk boek er voor de Prins Mauritsschool
uitspringt en de meeste punten krijgt.
De punten worden doorgegeven aan een
landelijk verzamelpunt. Uiteindelijk zal
in september 2021 de landelijke uitslag
bekend worden gemaakt. U begrijpt het
vast: de leden van de leesraad zijn druk
aan het lezen!
Opnieuw onderwijs thuis: hoe ging
dat op de Prins Mauritsschool?
Vanaf woensdag 16 december tot en met 8
februari is de school voor fysiek onderwijs

Eind december vieren we op school altijd
het feest van de geboorte van Jezus.
Aangezien het al wel duidelijk was dat
er geen vieringen met ouders in de kerk
gehouden konden worden, is in de weken
voor de kerst door de kinderen hard
gewerkt aan een kerstfilm die op vrijdag
18 december via een link naar de ouders
is gestuurd, zodat er thuis toch ook iets
van het kerstfeest op school gezien en
geproefd kon worden.

De kinderen van de groepen 3 en
4 werkten met hun lesboeken en
schriften thuis en kregen dagelijks
instructiefilmpjes van de leerkracht,
passend bij de lessen van die dag. Eens in
de twee weken werd het schoolwerk op
school ingeleverd, zodat de leerkrachten
het na kon kijken en kregen ze nieuw
materiaal mee naar huis. Er was
regelmatig contact met de
kinderen, via de telefoon en ook door de
georganiseerde online meetingen.

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

Om in contact te blijven met ouders
werden online-ouderbijeenkomsten
gehouden voor de diverse groepen.
Ouders ontvingen een link waarmee
ze een uurtje met de directie en andere
ouders informatie en ervaringen konden
uitwisselen. Het was goed om van elkaar
te horen hoe het onderwijs op afstand
thuis beleefd werd, wat goed liep en waar
meer aandacht voor nodig was. Kortom er
werden nuttige ideeën uitgewisseld.
Begin februari kon iedereen de
maandviering thuis volgen. Via een link
vertelde meester Patrick over ‘in de put
zitten’ maar ook over volhouden en weer
uit de put komen. Mocht u of jij soms in
de put zitten door alle gebeurtenissen in
de wereld en in ons land, de beperkende
maatregelen die er zwaar inhakken bij
sommigen, door ziekte of dreiging van
ziekte... kijk omhoog naar God. De Heere
Jezus wil je boven de omstandigheden
uittillen. Hij belooft dat er een dag komt
dat we zullen zijn waar Hij is. En daar is
het goed!
De liedjes werden meegezongen door
kinderen thuis die ook op het scherm
te zien waren en ook alle jarigen van
februari werden natuurlijk muzikaal
gefeliciteerd. Een hoopvol einde van de
maandviering want het einde was in
zicht: meester Patrick kon vertellen dat de
kinderen vanaf maandag 8 februari weer
naar school mochten komen en dus nog
eventjes thuis moesten volhouden. Op
deze manier hielden we ook contact met
de kinderen en hun ouders.

Voor de groepen 1 en 2 werd het
lesmateriaal op school voorbereid en
konden de ouders regelmatig een pakketje
met lesbrief en lesmateriaal ophalen. De
juffen belden regelmatig met de kinderen
om zo contact met elkaar te houden.

Voor kinderen van ouders in de vitale
beroepen was er noodopvang op
school geregeld. Ook werd er door de
onderwijsassistenten van de onder- en
bovenbouw hulp gegeven aan een groepje
kinderen waarvoor het thuis niet goed
mogelijk was om goed zelfstandig te
kunnen werken.
Dagelijks namen 40-50 kinderen hun
leswerk mee naar school en konden dit
in een klaslokaal met een juf of meester
maken en als het nodig was, hulp krijgen.
De noodopvang begon met een groepje
van 10 kinderen maar breidde zich al snel
uit tot groepen van 30-40 kinderen per
dag.
Op maandag, dinsdag en vrijdag gaf
gymmeester Johan gymles in de sporthal
aan de kinderen van de noodopvang. Maar
ook de kinderen thuis konden gymmen
door filmpjes die hij maakte met leuke
oefeningen om ook thuis in beweging te
blijven.

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

Maandag 8 februari bleek het vanwege
de weersomstandigheden beter om nog
een dag te wachten met naar school gaan,
maar vanaf dinsdag 9 februari waren de
kinderen weer welkom. Met uiteraard
aangepaste school- en pauzetijden en
goede afspraken qua gezondheid en
hygiëne.
Het schooljaar 20202021 draait volop en de
voorbereidingen voor het
nieuwe schooljaar gaan beginnen.
Heeft u een kind dat binnenkort naar
de basisschool gaat? Maak dan een
afspraak voor een rondleiding en een
vrijblijvend kennismakingsgesprek
(tel. 015-2568251 of email:
directie@prinsmauritsschool.nl).
Ook wanneer uw kind twee of drie jaar
is en u bent aan het nadenken over een
basisschool, bent u van harte welkom
voor een rondleiding en kennismaking.
Uiteraard houden we hierbij rekening
met de veiligheidsafspraken.

wijkkrantwippolder@gmail.com

Participatietraject
Schieoevers Noord
van start
Schieoevers Noord in Delft verandert
de komende jaren in een levendig en
energiek nieuw stuk stad. Van een
industrieterrein naar een gemengd werken woongebied. Een plek waar innovatie
werkelijkheid wordt. Waar duurzaamheid
en nieuwe ontwikkelingen elkaar
ontmoeten. En waar werken, wonen en
recreëren nieuwe combinaties vormen.
We zijn heel benieuwd hoe Delftenaren
aankijken tegen de combinatie werken en
wonen in Schieoevers Noord. En welke
ideeën u heeft voor de openbare ruimte,
het groen en de voorzieningen.
Doe mee!
Plannen maken voor Schieoevers Noord
doen we niet alleen. Hoe maken we een
nieuw stuk stad dat past bij Delft? Hoe
maken we het aantrekkelijk om te wonen,
werken, ondernemen én bezoeken? De
gemeente Delft en de ontwikkelaars van
Kabeldistrict en Delfts Schiekwartier
nodigen alle Delftenaren uit om
mee te denken over het Ruimtelijk
Kwaliteitskader en de ontwikkelplannen.
Iedereen is welkom: omwonenden,
bestaande en toekomstige ondernemers,
verenigingen en scholen.
Van 13 januari tot en met 13 februari
2021 organiseerden we vier themaweken
waarin u kon meedenken over: werken,
leefkwaliteit, bereikbaarheid en wonen
op Schieoevers Noord.

Ga naar www.schieoeversnoord.nl om
een enquête in te vullen, een online
bijeenkomst bij te wonen of een leuk idee
in te dienen! Denk en doe mee!
Het participatietraject Schieoevers Noord
is een initiatief van de gemeente Delft,
Kabeldistrict (Amvest en Kondor Wessels
Vastgoed) en Delfts Schiekwartier (AM).
Volg het participatietraject Schieoevers
Noord op Facebook en LinkedIn.
Schieoevers bij Ons Delft, maak de
stad!
Wethouder Stephan Brandligt en Derk
van Schoten gingen met elkaar in gesprek
over de toekomst van Schieoevers.
Wat gaat er allemaal gebeuren op
Schieoevers? Wat zijn de ambities van
Schieoevers? Hoe zien de plannen voor de
transformatie eruit? Er zijn van te voren
vragen gesteld en er kwamen veel vragen
live binnen tijdens de Ons Delft, maak de
stad! sessie.
Ook heeft Schieoevers een digitale Fiets
Safari gemaakt. Tijdens de safari zie je
wat er nu al voor moois gebeurt in het
gebied en wat er in de toekomst allemaal
gaat gebeuren. Er is ook een Schieoevers
Fiets Safari route die je kan downloaden.
Delft High Tech Capital
Schieoevers met daarin onder andere het
Kabeldistrict gaan hightech scale-ups
steeds meer ruimte bieden. Delft heeft
veel potentie als het gaat om hightech.
Wil je weten waarom, bekijk dan de video
Delft, High Tech Capital.
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Waarom Leo Helderman vrijwilliger is bij VTV
Naam: Leo Helderman (68)
Wat: Maatje van een hartpatiënt
Hoe lang: Vijf jaar
Wens: Vrijwilliger zijn zouden meer
mensen kunnen ervaren. Je krijgt er
energie van.
Overtuiging: Niet alleen de
hulpvragers hebben er iets aan, ik ook.
Het geeft mij ook structuur.
“Door mijn tijd te schenken, voeg ik
plezier toe aan andermans leven.”
Een jaar nadat Leo met pensioen ging,
ging hij op zoek naar vrijwilligerswerk.
Hij had veertig jaar lang full time als
juridisch adviseur bij een bank gewerkt
en had ineens zeeën van tijd. “Ik was
58, nog jong en gezond. Ik wilde mijn tijd
graag aan iets nuttigs besteden. Met mijn
kennis en ervaring had ik in een of ander
bestuur van een vereniging kunnen gaan
zitten, maar ik zocht iets persoonlijkers. Ik
wilde gewoon direct contact met mensen.”
Leo heeft zich toen bij VTV aangemeld
als maatje. Dat is een vrijwilliger
die een-op-een gekoppeld is aan
iemand die net wat extra aandacht
en ondersteuning kan gebruiken. Een
maatje gaat gezellig koffie drinken
bij iemand, gaat op stap met een kind
met een beperking of geeft juist extra
positieve aandacht aan het broertje of
zusje van dat kind. Bij een maatje staan
respect, tijd en begrip centraal.
Uurtjes voor jezelf
Leo is het huidige maatje van de
70-jarige Berend* en hij ondersteunt
daarmee Barbara*, Berends vrouw en
mantelzorger. Berend heeft 24 uur
per dag begeleiding of toezicht nodig.
Hij heeft een hartaanval gehad en als
gevolg daarvan een hersenbeschadiging.
Daarbij heeft hij ook een licht
autistische stoornis wat de zorg voor
Barbara extra belastend maakt. Zij riep
de hulp in van VTV.
Leo haalt Berend daarom elke
dinsdagmiddag op voor een leuke
middag. “Mantelzorg is echt zwaar en
soms wil zij ook een middag voor zichzelf
hebben met vriendinnen. Maar je durft die
zorg natuurlijk alleen op een verantwoorde
manier over te dragen. Je hebt pas echt
tijd voor jezelf als je weet dat jouw man
in veilige handen is. Ik haal Berend nu al
vier jaar elke week voor een halve dag op.
Zowel Berend als Barbara kijkt ernaar uit.
En ik ook”, vertelt Leo.

heeft een leuke middag, zijn vrouw
heeft tijd voor zichzelf en mij geeft het
vrijwilligerswerk structuur in mijn leven.
Ik vul mijn tijd op een goede manier in.
Het kost me niets, het is geen inspanning
voor me. Het is voor mij een vast punt in
de week dat mij regelmaat geeft. Als ik
na zo’n middag naar huis ga, heb ik weer
volop energie. Zo snijdt het mes aan drie
kanten.”
Betrokken
Leo komt al vier jaar bij dit echtpaar.
Berend en Barbara horen inmiddels bij
zijn leven. “Ik voel me betrokken bij deze
mensen. Er is in de loop der jaren een soort
vriendschap ontstaan. Ze zijn een deel van
mijn sociaal leven geworden. Ik hoor bij
die van hen en zij bij die van mij. Ik ben
een einzelgänger en ben niet iemand die
je in de kroeg zult aantreffen. Dat directe
contact met mensen doet mij goed.”

Voor Leo is het belangrijk dat hij
door zijn regelmatige aanwezigheid
iets toevoegt aan hun leven. “Ze zijn
aangewezen op mijn hulp en weten: Leo
komt. Hij is er. Altijd. Elke week. Die
zekerheid is heel belangrijk voor ze. Ik bel
alleen af als ik op vakantie ga of ziek ben.
Het is heel dankbaar wat je doet. Door een
beetje van mijn tijd te schenken, voeg ik
plezier toe aan het leven van anderen.”
OVER VTV
VTV, Vrijetijdsbesteding, Thuishulp
en Vormingsactiviteiten, biedt
mensen met een beperking
diverse groepsactiviteiten, 1 op 1
sportbegeleiding met de Beweegcoach
en Vrijwillige Thuishulp in de regio’s
Delft, Leiden en Den Haag.
Bij VTV kun je meedoen én
meehelpen. Dankzij professionals én
vele vrijwilligers bloeien deelnemers
op, vergroten zijn hun netwerk en
worden zij zelfstandiger.
Wil je ook jouw steentje bijdragen?
VTV zoekt enthousiaste vrijwilligers
voor de diverse groepsactiviteiten en
maatjesprojecten in de regio Delft,
Den Haag en Leiden.
Kijk voor meer info en inspiratie op
www.wijzijnvtv.nl/vrijwilligers.

*vanwege privacy gebruiken we fictieve namen.

Koffie drinken
Volgens Leo is Berend een man van
vaste gewoontes. “Het liefst gaat hij elke
week een kop koffie drinken bij Ikea en
Intratuin. En dat doen we dan ook vaak.
Soms probeer ik andere koffietentjes
aan ons repertoire toe te voegen, en
dat lukt ook af en toe. Vaker zie ik een
bedenkelijk gezicht en rijden we naar
Berends favoriete stekjes. Als het mooi
weer is, maken we een wandeling of
fietstocht. We praten over koetjes en
kalfjes, de actualiteiten, de economie of
over gebeurtenissen in de familie. Heel
indringend is het niet, maar we vermaken
ons. Het is gezellig.”
Leo merkt dat Berend ervan geniet en
gaat zelf ook met een opgewekt gevoel
naar huis. “Het is heel fijn om je nuttig
te voelen en iets bij te dragen. Berend

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Slagerijen in de Wippolder
De Wippolder kende van voor 1940 al een slagerij, maar ook vele andere winkels, zoals bakkers, kruideniers en kappers.
Maar de slagerijen van de familie Gillemans waren goed vertegenwoordigd in de wijk.
Het verhaal hoe de familie Gillemans zich in Delft vestigde
“Het begon met mijn opa, Jan Gillemans,
geboren op 16 april 1887 in Etten-Leur.
Ook zijn jeugd heeft hij in Etten-Leur
doorgebracht.
Het gezin is naar Delft verhuisd naar het
Oosteinde 148, tegenover de Pieterstraat.
Op de hoek van de Pieterstraat en het
Oosteinde was de slagerij van Jan
Zinsmeester gevestigd. Dit boeide opa
Jan zo dat hij zelf in het slagersbedrijf
stapte.
In 1910 opende hij een slagerij aan de
Vlamingstraat 74. Aan de overkant
woonde het echtpaar Van den Bosch met
2 dochters. Hun tweede dochter werd
verliefd op opa en op 20 augustus 1913
trouwde hij met Alida van den Bosch.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren,
waarvan er 2 op jonge leeftijd overleden
zijn.
Het vlees was in die tijd zo schaars
dat er moest worden bijverdiend met
de verkoop van ijs. Al gauw sprong de
12-jarige Carolus bij om zijn vader in de
winkel te helpen. Toen gebeurde ook het
verschrikkelijke ongeluk dat met gehakt
draaien drie vingers verdwenen van zijn
rechterhand.
Opa kreeg voor de eerste keer telefoon.
Het telefoonnummer was 298. De
telefoon verdrong voor een groot deel het
brievenschrijven.
In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit.
Naast de ellende van voedseltekort was er
angst voor razzia’s, bombardementen en
het neerschieten van mensen.
Carolus, de oudste zoon, die inmiddels
een eigen slagerij had in de Jan Willem
Frisostraat, werd door de gemeente

ingeschakeld bij de distributie van
vlees in Delft. De tweede en derde zoon
moesten onderduiken om uit handen van
de Duitsers te blijven. Carolus bracht zijn
broers Leo en Jan met veel hindernissen
naar een bevriende familie in Schiedam.
Op 5 mei 1945 was het eindelijk vrede.
Nog ongeveer anderhalf jaar bleef opa in
de winkel. Toen nam zoon Leo het bedrijf
van zijn vader over en verhuisde naar
de Delfgauwseweg. Zoon Jan begon een
slagerij aan de Hof van Delftlaan. De
jongste zoon Bram werd aanvankelijk
machinebankwerker, later stapte hij
ook in de slagerij. Zijn eerste zaak was
op het Nassauplein, later had hij een
zaak op de Krakeelpolderweg. Opa Jan
stierf plotseling op 1 december 1963.
Hij woonde toen met zijn vrouw in een
benedenwoning op de Delfgauwseweg.
Uit het huwelijk van Carolus en
Catharina van der Plas werden 9
kinderen geboren.
Carolus opende de eerste slagerij op
5 oktober 1936 in de Jan Willem
Frisostraat 68. Het laatste oorlogsjaar
heeft hij aan drie onderduikers kost en
inwoning verschaft. Dat alles gebeurde in
een drie-kamerwoning. Ook de kinderen
uit de buurt aten mee aan tafel. Mijn
vader Carolus was een zeer sociaal mens.
Hij heeft tijdens zijn leven heel veel
mensen belangeloos geholpen.
Op 11 juli 1947 verhuisde het gezin van
Carolus naar Nassaulaan 42. De zaak
was op Nassaulaan 44. Mijn vader had
een hard leven. Hij werkte van ‘s morgens
6 uur tot ‘s avonds 10 uur.

Mijn vader Carolus bleef, met de ervaring
die hij had, een gewaardeerd inkoper van
levend vee voor de jongens.
Later opende Jan in Vlaardingen een
slagerij daarna aan de Lindelaan in Delft.
Vervolgens in Hellevoetsluis een eetcafé.
Mijn vader trok zich langzaam terug om
van een welverdiende oude dag en zijn
kleinkinderen te genieten. De laatste
4 jaar van zijn leven woonde hij in de
Artemisstraat in Delft. Op 7 maart
1994 overleed hij op 79 jarige leeftijd, te
midden van zijn gezin.
Ook de zoons van Jan (Kees) en Leo (Leo)
zijn in het slagersvak beland. De zaak van
Kees bevond zich aanvankelijk op de Hof
van Delftlaan, later in Leidschendam.
Daar vandaan vertrok hij naar Emerald
in Delfgauw, in het winkelcentrum waar
hij nog steeds werkzaam is.
Leo nam de zaak van zijn vader over
op de Delfgauwseweg (nu tot woonhuis
verbouwd).
Mijn broer Jan maakte zijn jongensdroom
waar. Hij kocht 24 jaar geleden het caférestaurant Willem van Oranje (voormalig
Metropole) op de Markt in Delft waar
hij tot nu toe met zijn vrouw en zijn zoon
John werkzaam is. Hij heeft diverse keren
verbouwd, zodat het een prachtig geheel
is geworden.

Waarom
betaald
parkeren ?
De redactie van de wijkkrant is zeer
verbaasd over onderstaand artikel in het
AD Delft van 8 maart 2021.
Delft. De ophef die in de Wippolder is
ontstaan rondom het invoeren van betaald
parkeren, was wat burgemeester en
wethouders betreft niet nodig geweest.
Volgens het college heeft er ‘vroegtijdige en
grootschalige communicatie’ plaatsgevonden.
Wel erkennen B en W dat de boodschap
ondanks die inzet wellicht toch aan veel
bewoners voorbij is gegaan.
‘Bij een volgende invoering van
parkeerregulering in een wijk zullen wij de
bewoners in een eerder stadium gerichter op
de hoogte stellen via de wijkkrant of andere
communicatiekanalen’, zo stelt het college.
Wat een verhaal. Dit lijkt volledig uit
iemands duim gezogen om zich te
verontschuldigen!
Onze oproep aan B&W is: wees eerlijk en
laat de bewoners alsnog luid en duidelijk
weten op welke wijze deze “grootschalige
communicatie” heeft plaatsgevonden.
De enige communicatie waar de naam
van de gemeente Delft in voorkwam was
de ‘beruchte’ huis-aan-huis-brief van
18 december 2020 met als onderwerp
“Betaald parkeren Wippolder per 1
februari 2021”.
Het gevolg van de maatregel is dat er
nu nog meer parkeerruimte is; zie de
toegevoegde foto’s, die zijn gemaakt op
een ochtend voor 12:00 uur, voordat het

Kees, in Emerald, is dus nog de enige die
als slager werkzaam is.
Zo is er een bijna een eind gekomen aan
een der grootste Delftse slagersfamilies.”

Toen mijn vader 57 jaar was, droeg hij de
zaak over aan zoons Harry en Jan.

Lida Schapers-Gillemans

parkeertarief ingaat. Ook in de periode
vanaf 12:00 uur t/m 16:30 uur zijn deze
plaatsen merendeels ter beschikking.
Na deze tijd worden er meerdere
parkeerplaatsen ingenomen, waarbij nog
steeds veel parkeerplaatsen leeg blijven
in de avond tot 24:00 uur.
Hier in de professorenbuurt is het een
lange tijd erg druk geweest met parkeren
door de renovatie van 36 woningen,
vanaf september 2019 tot ongeveer
februari 2021.
Die parkeerdrukte was toe te schrijven
aan auto’s waar de werknemers mee
kwamen en weer huiswaarts gingen. Dat
is nu verleden tijd, en: zie de ruimte die
nu is ontstaan.
Ons advies is: ga alsnog in gesprek met de
bewoners en pas het parkeerbeleid aan.
Tekst en foto's:
Johan van den Berg.
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LEZERS SCHRIJVEN
Reactie op betaald parkeren

Graag wil ik reageren op uw artikel over het parkeerprobleem.
Laat ik beginnen dat ook ik tegen vergunningparkeren ben, maar de foto die in de
wijkkrant staat geeft echt een heel vertekend beeld. Deze foto is overdag gemaakt
en niet in de avond. Zelf woon ik in de Colignystraat en na 4 uur slibt die helemaal
dicht en na 6 uur moet je geluk hebben als er een plekje vrij is. Wat is daar de
oorzaak van?
Er zijn bij ons in de straat bewoners die meer dan 2 auto’s hebben en wat te denken
van al die bedrijfsauto’s, gemiddeld tel ik er 8 op een avond en ook wordt er
gebouwd zonder parkeervoorziening en die mensen (begrijpelijk) zoeken ook een
plekje en ook zijn er te weinig betaalbare woningen meer voor starters wat inhoud
dat ze langer thuis wonen en ook zij hebben een auto.
Ik moest vanmiddag naar de stad toe, ben op de fiets gegaan en ben de
bedrijfsauto’s wezen tellen; vanaf de Colignystraat, Schoemakerstraat, Amalia
van Solmslaan, Nassaulaan (bij Pietje de Vries) Mauritsstraat, Julianalaan en telde
ik 29 grote en kleine bestelbussen en dat is een van de punten die al een bron van
ellende is. Ook zal het vergunningsysteem geen verandering brengen als er meer
dan 2 vergunningen worden afgegeven.
Vriendelijk groet, C. v.d. S.

Reactie op betaald parkeren

Ik ben tegen betaald parkeren. Ik woon 25 jaar in de Wippolder en betaald parkeren
is totaal overbodig. Er is geen parkeer probleem in de Wippolder, eigenlijk is
Wippolder juist een van de buurten in Delft waar bewoners geen probleem hebben
om hun auto te parkeren. Ik begrijp niet waar het idee vandaan komt om ons een
probleem aan te praten. De foto’s op pagina 2 van de Wippolder krant spreken voor
zich.
We worden dus op kosten gejaagd door de gemeente zonder dat er een probleem
is. Er is bewoners niks gevraagd en dat is kwalijk. Ik zou willen weten wat we als
bewoners kunnen doen om dit gemeentelijke plan niet door te laten gaan. Een
petitie misschien? “Zeg NEE tegen betaald parkeren in de Wippolder”
Groet van L. de J- S.

Reactie op betaald parkeren

Ik wil op Uw oproep in de krant reageren.
Ik woon op de Evertslaan hoek Schoemakerstraat, het was soms lastig om de auto
in de buurt te kunnen parkeren want je zag heel wat mensen de auto neerzetten
en oversteken naar de TU en ook bezoekers van het Koningshof, maar ik vond het
geen reden om te klagen.
De gemeente wringt zich in allerlei bochten om dit onzinnige besluit goed
te praten, maar wij mogen nu meehelpen om het gat in de handen van het
stadsbestuur te vullen.
Met vriendelijke groet, A.M.E.

Reactie op betaald parkeren
Beste heer Van den Berg,
Zelf woon ik al 15 jaar in de Wippolder en nog nooit heb ik heftige
parkeerproblemen meegemaakt, hooguit de auto tientallen meters ergens verderop
zetten wat nooit een probleem is. Het excuus van de gemeente dat het te druk is, is
natuurlijk onzin.
Is er wellicht een manier om toch nog tegen deze beslissing in te gaan? Niemand
die ik persoonlijk ken is het hier mee eens.
Mvg

Reactie op betaald parkeren
Geachte redactie,
Met gemengde gevoelens heb ik de discussie over het invoeren van het betaald
parkeren beleid gevolgd. Ik begrijp de aversie, maar ben ook teleurgesteld over de
toonzetting in de media. De foto’s met lege plekken die werden gedeeld kunnen zo
1 op 1 worden vervangen door foto’s van straten vol auto’s van ‘s ochtends vroeg tot
de andere ochtend, soms dagen of weken lang.
Wellicht woont een deel van de fotografen in een deel van de wijk die niet wordt
gebruikt door kantoormedewerkers en publiek dat de binnenstad bezoekt.
Ook hotelgasten die logeren in de binnenstad maken dankbaar gebruik van
parkeerplekken vlakbij de binnenstad. Dat spaart immers een behoorlijk bedrag
aan garagekosten uit?
Wij wonen wel in het wijkdeel waar de schaarse plekken door passanten worden
bezet. En dan gaat het ons niet om de auto voor de deur hoor, het gaat ons om een
parkeerplek binnen redelijke afstand van onze woning en niet 5 straten verder.
Als zelfs IN DE BUURT op hun site aangeeft dat stadsbezoekers bij ons in de wijk
gratis kunnen parkeren, dan gebeurt dat ook. Met name de straten dicht bij de
Oostpoort zijn hierdoor erg in trek.
Nu sinds 1 februari jl. het betaald parkeren is ingevoerd hebben ook wij weer
voldoende plek in de straat en de omliggende straten om de auto binnen
behoorlijke loopafstand te parkeren. Heel fijn is dat, vooral als je minder goed ter
been bent.
Dat het gevoel leeft dat de gemeente geen hoor en wederhoor heeft toegepast,
herken ik wel. Wellicht komt dit voort uit ervaringen uit het verleden. Gezien de
toonzetting van de stukken in de media schat ik in dat we er nooit gezamenlijk
zouden zijn uitgekomen. Ik persoonlijk heb het als zeer vijandig ervaren en heel
ondemocratisch. Wat zou er gebeurd zijn als na 1 jaar gedeeltelijk betaald parkeren,
alleen in ons gedeelte dus, de kantoormedewerkers en stadsbezoekers zich hadden
verplaatst naar de andere kant van de wijk?
Met vriendelijke groet, J van B.

Reactie op betaald parkeren
Geachte heer Van den Berg/Beste Johan e.a.,
Ik heb met veel instemming het stuk in de krant AD/Delft gelezen, d.d. 29
januari 2021, over het recent ingevoerde betaald parkeren in de wijk Wippolder.
Vermeende hoge parkeerdruk in de wijk Wippolder is aperte onzin. Deze is
inderdaad wellicht alleen aanwezig aan de Delfgauwsche weg.
Ik woon zelf aan de Kloosterkade en heb daar nooit een probleem gehad om
mijn auto te parkeren. Ik werk zelf al lange tijd aan de TU Delft (Faculteit Civiele
Techniek en Geowetenschappen) en ken niemand die hier zijn auto parkeert. Er is
nu ook een grote parkeergarage die voorziet in de parkeerbehoefte van deze nabij
gelegen faculteit.
De gemeente blijkt onbetrouwbaar in deze, dit blijkt uit:
• Een parkeertelling in november houden, een maand die niet representatief is
• geen enquête houden in de wijk, omdat er natuurlijk geen draagvlak voor is
• 100 euro per jaar vragen, terwijl je, als het je echt om de parkeerdruk gaat, ook
gewoon de parkeervergunning voor de eerste auto van de bewoner gratis zou
kunnen verstrekken.
• Voorbij gaan aan het feit dat de Wippolder een wijk is waar relatief veel
mensen/ouderen wonen die het niet breed hebben
• Niet overwegen om betaald parkeren in te voeren in een klein deel van
Wippolder (Oost)
• Het breken van de belofte die in het coalitie akkoord staat om Delftenaren
nauw te betrekken met plannen in de stad
Arme mensen moeten betalen voor de incompetentie van bestuurders en
hun financieel wanbeheer bij grote projecten zoals de spoortunnel en de
parkeergarages. En die 100 euro per jaar zal per jaar natuurlijk verhoogd gaan
worden.

Spreekwoord

Onder zeil gaan

Gelukkig heeft Delft een goede burgemeester, mevr. J.M. van Bijsterveldt. Zou
zij ook niet voor haar burgers kunnen gaan staan? Ze heeft nu nota bene de
Portefeuille Verbonden stad. Zou ze in dit geval niet eens echt wat voor haar
bewoners kunnen betekenen voor haar vorstelijke salaris van ruim 10.000 euro per
maand?

Aanvankelijk betekende ‘onder zeil gaan’ slechts ‘vertrekken’, zoals
schepen die de zeilen opzetten, als ze gaan afvaren.
Daarvan werd echter afgeleid de uitdrukking ‘met iemand onder zeil
gaan’, wat betekende dat men met iemand samen afvoer, ofwel: in
het huwelijksbootje stapte.
Waarschijnlijk afgeleid van die betekenis is het tegenwoordige
gebruik van ‘onder zeil gaan’, namelijk: gaan slapen.
Men kan in dat verband overigens ook denken aan het
zeil als een soort van deken.
Bron: Ed van Eeden

Jullie zouden misschien kunnen overwegen in de Wippolder krant alsnog een
enquête te houden en hiermee een klacht kunnen indienen. Misschien contact
zoeken met de oppositie partijen en deze informeren over de gang van zaken en
de onbetrouwbaarheid van de gemeente? Het is niet toevallig dat de socialere en
lokale partijen niet in de raad zitten.
Ik steun in ieder geval elke actie hieromtrent.
Veel succes hiermee en in het bijzonder met de Wippolder krant.
Met vriendelijke groet, M. P.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Zoals het toen was, zoals het nu is

De Collignystraat
Op de oudste foto ziet u hoe de appartementen er
uitzagen die ten prooi vielen aan de slopershamer.
Deze woningen zijn gebouwd vlak na de oorlog, mogelijk
nog daarvoor, maar gaandeweg de tijd gingen de
woonkwaliteiten hard achteruit. Ook ging het gerucht
rond dat de huizen schuin aan het verzakken waren en
dat renovatie geen optie was.
De sloop zal rond 1990 geweest zijn. De appartementen
moesten plaats maken voor de huidige bouw met de
blauw gekleurde kozijnen, die u op de tweede foto ziet.
Tekst en foto’s: Johan van den Berg.

SV Wippolder timmert aan de weg
Half december zijn Danny de Lee, Ron
Buijze en André Friebel gestart met
de voorbereidingen voor het nieuwe
voetbalseizoen. Zij zien inmiddels naar
volle tevredenheid het overgrote deel
van de selectie en technische staf ook het
nieuwe seizoen doorgaan.
Inmiddels is er bekend gemaakt dat er
dit seizoen niet meer gevoetbald zal
worden maar parallel hieraan wordt deze
droevige tijd zonder voetbal gebruikt om
te inventariseren hoe een ieder erin staat
richting een nieuwe voetbaljaargang.
Achter de schermen wordt er dus hard
gewerkt om de selectie verder vorm te
geven en aan te vullen waar nodig. De
meeste selectie spelers hebben inmiddels
aangegeven de club wederom trouw te
blijven, hier zal de komende weken meer
over bekend worden gemaakt.
De afgelopen periode liet zien dat
Wippolder olv Ronald Hes en een gretige
groep aan de weg timmerde. Met 12 uit
4 zijn de blauw witten voortvarend van
start gegaan dit seizoen en dit geeft met
een goede notering van de seizoenen
ervoor aan dat er kwaliteit in de selectie
aanwezig is.
Een logische vervolgstap is dus om de
ploeg bij elkaar te houden en te bekijken
waar en hoe gaten aan te vullen en
te versterken. Deze ingeslagen weg
aangevuld met enkele nieuwe inzichten
van de inmiddels voor het nieuwe jaar
aangestelde trainer Mark Moen zullen
het geheel een vervolg moeten gaan
geven.
In de staf zal Wippolder naast de nieuwe
hoofdtrainer Mark Moen ook trainer
Sandro Tarantino verwelkomen bij de
selectie.

De twee werkten eerder prettig en
succesvol samen bij VUC en gaan dit
bij Wippolder een vervolg geven. De
waardevolle technische staf rondom het
eerste elftal bestaande uit teammanagers
Peter Rothfuz, Peter Stellingwerf,
verzorger Arthur Alberts, keeperstrainer
Hans Suiker en grensrechter Frank
Stevens zal in dezelfde samenstelling
vervolgd worden. De gesprekken
onderling verliepen prettig en men kijkt
uit naar een fijne samenwerking.
Mooi nieuws is dat Richard Hiep in
het nieuwe seizoen de staf weer als
teammanager komt versterken, de
clubman en verbinder is een welkome
aanvulling voor de groep!

Mark Moen nieuwe hoofdtrainer bij SV Wippolder
Mark Moen start in het volgende seizoen
2021-2022 als hoofdtrainer bij zondag 2e
klasser SV Wippolder.
Na onverwachts vertrek van Ronald Hes
aan het einde van dit seizoen moest de

Verder zal de Gemeente Delft in 2022
starten met de aanleg van een nieuw
kunstgrasveld. Hierover snel meer.

De 46-jarige oefenmeester is geen
onbekende in de Haagse regio. Zo heeft
Moen 7 jaar aan het roer gestaan als
hoofdtrainer van het Haagse VUC. Met
als hoogtepunt de promotie naar de 1e
klasse KNVB in het seizoen 2017 – 2018.
Moen geeft aan dat Wippolder een club
is die past bij zijn ambities. De afgelopen
jaren speelde de club in de top van de
tweede klasse en ook de jeugd speelt
op een prima niveau. Op dit moment
staat Wippolder bovenaan in de tweede
klasse en maakt kans om te promoveren.
Uiteraard is dit afhankelijk of er nog
gevoetbald gaat worden omdat de
competitie is stilgelegd vanwege Corona.

Ook de gesprekken met tweede
elftal trainer René Koetsenruijter,
teammanagers René Schouwstra, Karel
Sanders en verzorger Laurence van der
Spek zijn prettig verlopen en men heeft
aangegeven graag met de jonge groep
spelers uit eigen gelederen weer aan de
slag te willen.
Met Tijn van der Horst (Fysioplein) die
ook zal aanblijven als fysiotherapeut is de
staf compleet.
Naast de voorbereidingen op het nieuwe
seizoen bouwt het ambitieuze Wippolder
verder aan de toekomst. Voor de jeugd
wordt er gewerkt om de trainers invulling
op orde te krijgen en ook de overige
senioren elftallen krijgen de nodige
aandacht en groeit daarnaast van 7
naar 10 teams. Men is verder bezig met
zonnepanelen, kleedkamer aanpassingen
en andere zaken om de club verder klaar
te maken voor de komende jaren.

club met het blauw wit geblokte tenue
op zoek naar een nieuwe ambitieuze en
gedreven hoofdtrainer.

Buurtonderneming
Onder de Schie
www.onderdeschie.nl

(De Buuf)

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.
Op de website www.onderdeschie.nl staat een activiteitenoverzicht van alle
activiteiten en cursussen die er bij ons plaatsvinden. Wilt u ook gebruik maken van
een van onze ruimtes dan kan dat. U kunt dan mailen naar onderdeschie@gmail.
com. Het buurthuis is te vinden op de Rotterdamseweg 51. Het gebouw ligt op
een plein achter de straat en is dus niet direct zichtbaar. Maar het is een prachtige
verscholen plek met er om heen een leuk speelplein voor kinderen.
In verband met het Corona-virus is het buurthuis helaas nog steeds gesloten.
Blijf gezond allemaal en hopelijk tot snel weer!
Buurtonderneming Onder de Schie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
e-mail onderdeschie@gmail.com
website www.onderdeschie.nl

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Wees EERLIJK, zeg de WAARHEID
Ook ik heb te maken met betaald parkeren in de Wippolder, evenals velen die ik
spreek hier in de wijk.
Er is vooral ongeloof over hoe het gegaan is wat het betaald parkeren betreft.
Er zijn al heel veel stukken in de krant geschreven, en ook op Facebook en andere
media, die neerkomen op ongenoegen over de manier waarop het is gegaan en gaat.

De gemeente Delft weet je te vinden wat betalen betreft.
De OZB en de parkeertarieven in de binnenstad, als je toevallig niet anders kan en je
moet daar zijn voor een dringende boodschap of iets anders, zijn ook heel duur. Kijk
eens naar Zoetermeer: in het Stadshart parkeer je de eerste twee uur geheel gratis en
dat zorgt voor omzet van de winkels aldaar.

De bewoners werden in de tweede helft van december met een brief van de gemeente
Delft op de hoogte gesteld over het besluit dat per 1 februari 2021 betaald parkeren
zal worden ingevoerd. Velen van ons in de Wippolder waren zeer verbijsterd, zelfs op
hun ziel getrapt, zeiden "Waar halen zij die onzin vandaan?", wat te begrijpen was.

Stel deze maatregel uit, pak de parkeermeters in en ga eens fatsoenlijk met je burgers
uit de wijk praten en dan pas je conclusie trekken. Wees EERLIJK zeg de WAARHEID,
namelijk: de kas van de gemeente is leeg of bijna leeg en gebruik dan het parkeren niet
als een middel om gaten te vullen. Maak je beleid anders en betaal jezelf minder, en
ook al die anderen die aan de raadstafel zitten met voor elke vergadering een goede
financiële beloning. Je zit daar toch voor het wel en wee van je medebewoners. De
lieden die met vergoedingen achter de raadstafel zitten hebben geen pijn aan de extra
financiële verplichting, voor zover ze al in een gebied wonen waar je moet betalen om
een auto te hebben bij jou voor de deur.

Ook in de wijkkrant Wippolder is aandacht besteed aan de kwestie "betaald parkeren",
met ruimschoots beeldmateriaal dat het tegendeel laat zien van wat de gemeente
Delft beweert, zoals dat veel geparkeerde auto's van niet-bewoners, ondernemers of
hun bezoekers zouden zijn. Argumenten van de gemeente zijn dat er veel parkeerdruk
is van bezoekers van het centrum van de stad en vooral van de werknemers van de
TU.
Het zal wellicht zo zijn dat dit een enkeling betreft, maar dat geeft niet de overlast die
de gemeente Delft beweert dat er wel is. Sterker nog: de stelling dat er veel auto's van
werknemers van de TU hier in de wijk geparkeerd staan heeft geen onderbouwing,
want die werknemers hebben heel veel eigen parkeergelegenheid. Kijk zelf maar
eens langs de Schoemakerstraat en in de parkeergarage. Daarbij komt nog dat aan de
Rotterdamseweg nóg een parkeergarage wordt gebouwd; beide garages zullen samen
plaats bieden aan meer dan 1.000 auto's.
Wat het TU-personeel betreft slaat de gemeente de plank helemaal mis. Betaald
parkeren is van maandag t/m zaterdag. Voor zover bekend is er maar een enkele
werknemer van de TU die op zaterdag werkt. Maar wel krijgen de wijkbewoners de
verplichting om op zaterdag de parkeerautomaat te spekken; wat een kolder is dat.
Terug naar het - verkeerde - besluit van de gemeente Delft. Het besluit is te voorbarig,
zij hadden de bewoners eerder moeten informeren, desnoods ook per brief of
via de kranten en zeker via deze wijkkrant Wippolder. Immers, deze wijkkrant
is juist bedoeld voor de wijk Wippolder. Wel is mij ter ore gekomen dat er al over
was gesproken bij een bijeenkomst aan de Schoemakerplantage. De te verwachten
tarieven die toen werden aangegeven waren beduidend lager: rond de € 60,00 - het
tarief in Den Haag is ± € 46,00 - voor de eerste auto.
Verder is er geen rekening gehouden met het inkomen van de wijkbewoners. Veel
bewoners zitten op of net boven het minimum-inkomen. Zij kunnen maar net hun
hoofd boven water houden en een auto is al een grote kostenpost, maar voor velen
noodzakelijk voor werk en sociaal contact. Immers, het openbaar vervoer komt ook
niet overal en is zeker geen goedkoop alternatief.
Daarbij komt dat in de wijk de 65-plussers rijk vertegenwoordigd zijn: harde werkers
van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben het al zwaar genoeg,
geen of een klein pensioen; en heb je dat pensioen wel, dan is het de laatste twaalf tot
vijftien jaar niet meer geïndexeerd. Ja, de AOW ging wel wat omhoog, maar daar koop
je nog geen maaltijd voor. Nu weet de gemeente Delft deze groep ook in de greep te
nemen met de verplichting om nog meer de auto te belasten.

Informatie van de gemeente en/of ParkerenDelft B.V. laat ook te wensen over. Digitaal
je vergunning aanvragen ging in het weekend voor de 1e februari niet vlekkeloos, is
mij verteld. Bij het aanvragen moest je een IBAN bankrekeningnummer invullen. Als
je dat gedaan had dan liep het systeem vast, want de melding "IBAN invullen" bleef
staan.
Bellen met deze dienst pakte ook niet goed uit: op een bandje dat je te horen kreeg
werd gemeld dat de dienst was geopend van 09.00 t/m 18.00 uur. Wat bleek? Dat
moest zijn: vanaf 10.00 uur. Bij de vraag over het IBAN bankrekeningnummer was het
antwoord simpel: "Meneer, dat is een fout. U hoeft daar niets in te vullen."
Weet u waar de parkeerautomaten staan? Ook dat laat de gemeente Delft niet weten,
dus dat wordt zoeken voor die personen die even in de wijk moeten zijn.
Wat ook vreemd is, althans dat werd mij verteld: bij de Wipmolen in de Prof.
Krausstraat staat op twee kleine bordjes die aan een paal zitten, dat je gemiddeld 250
meter moet lopen om een parkeerkaartje te kopen. Ja, maar daarna moet je ook weer
250 meter terug. Hoe verzinnen ze zoiets. Straks is Covid-19 weer achter ons en zijn
er weer activiteiten in de Wipmolen met cursussen en middagen van de kerk, voor
de ouderen die van alle kanten uit de stad komen. Die ouderen moeten dan lopen en
zoeken naar de parkeerautomaat, met als gevolg: de controle-auto zet je ondertussen
op de gevoelige plaat en dan ben je de pineut voor zo'n € 100,00.
Winkels met personeel of andere beroepsgroepen met personeel zijn ook goed de
klos. Wanneer een medewerker 2 dagen per week op zijn werk moet zijn, betaalt die
persoon ongeveer € 165,00 per jaar om zijn of haar auto 2 dagen per week neer te
zetten.
Alle parkeermaatregelen waarover u hierboven leest zijn er puur op gericht om de
gemeentekas te spekken. Ze hebben niets te maken met netheid en het beste willen
voor je medeburgers, waar je zogenaamd voor in de raad zit.
Schande. Verbeter je standpunten en veeg alles van tafel totdat de werkelijke behoefte
is onderzocht en aangetoond.
A. Letterman

De lente is
in aantocht
Foto: Emily van Antwerpen
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De Cornelis Musiusschool Hoeve Ackerdijk
Cornelis Musiusschool, adres: Prins Mauritsstraat 37,
2628 SR Delft. Marja Bocxe, directeur.
Voor het maken van een afspraak voor een informatief
gesprek en een rondleiding: 015-2568365
www.cornelismusius.nl
cornelismusius@laurentiusstichting.nl

Coronatijd
Opeens was het zover: vlak voor de kerstvakantie moesten we de school weer sluiten.
We zijn snel gestart met het regelen van het thuisonderwijs: uitdelen van leen-laptops,
zorgen dat de verbindingen gingen werken, de digitale lessen voorbereiden en werk
verzorgen. Voor de kerstvakantie was duidelijk dat we in het nieuwe jaar meteen goed aan
de slag zouden kunnen. Dat is ook zeker gelukt.
Er is hard gewerkt door de kinderen, leerkrachten en ouders!
Op school hebben we opvang kunnen bieden aan zo’n 40 kinderen verdeeld over
verschillende groepen. Niet alle kinderen kwamen 5 dagen, zodat er ruimte was voor
meer opvangmogelijkheden. De kinderen waren niet alleen van ouders met cruciale
beroepen, maar ook de kinderen die bijvoorbeeld thuis onvoldoende ruimte of geen goede
internet verbinding hadden of het toch niet zo goed zelf aankonden.
In de eerste twee weken hebben we ondersteuning gehad van de collega’s van het
Muizenhuis. Tijdens de volgende weken was er ondersteuning van de collega’s van
Plukkebol. Dan komt de samenwerking in het kindcentrum goed van pas. Lesgeven en de
noodopvang verzorgen gaat niet goed samen.
Op 8 februari mochten we dan weer open.
Dat was voor velen een opluchting. De
leerkrachten en kinderen waren blij dat
het zover was. De regels binnen en buiten
de school zijn aangescherpt. Gebruik
van mondkapjes en afstand houden.
Binnenkomen door de verschillende
ingangen waren we al gewend.
De sneeuw die gevallen was, is geen
belemmering geweest om te starten met
de lessen op school. Alle leerkrachten
konden naar school komen. Lopend, met
het openbaar vervoer of toch maar met
de auto. De meeste kinderen komen uit de
buurt, die waren er in ieder geval.
Het schoolplein was met al die sneeuw
een prachtige plek om te spelen. Dat is
dan ook volop gedaan. Niet alle schoenen
en handschoenen waren tegen sneeuw
bestand, maar dat mocht de pret niet
drukken.
We hebben in de klassen gepraat over hoe
we de thuiswerkperiode hebben ervaren.
In groep 8 vonden de meeste kinderen het
wel prettig om thuis te werken. Ze konden
net wat langer uitslapen en ze konden
zich vaak wat beter concentreren. Aan de
andere kant vonden ze het wel weer fijn
om hun klasgenootjes te zien en samen
leuke dingen te doen.
We hebben met alle leerkrachten
afgesproken dat we extra tijd besteden
aan groepsvorming, aangezien we een
tijdje niet meer bij elkaar zijn geweest. We
hebben ook weer nagedacht over hoe we
een fijne groep kunnen zijn en dat hebben
we in groep 8 via een Moodboard laten
zien en over verteld. Kortom, we zijn goed
begonnen.
Cito-M toetsen en rapporten
Door de periode van thuiswerken hebben
we de planning voor de rapporten, de
toetsen en de oudergesprekken moeten
aanpassen.
De rapporten zijn mee naar huis
gegaan. De inhoud gaat alleen over de
resultaten van de stof op school. Na de
voorjaarsvakantie gaan we starten met de
Cito M toetsen. De uitslag daarvan wordt
apart aan alle ouders doorgegeven op
vrijdag 19 maart. De oudergesprekken zijn
gepland in de week van 1 maart.

Deze gesprekken zullen via Teams
plaatsvinden.
De kinderen van groep 8 hebben een
ander traject i.v.m. het opgeven op de
scholen voor voortgezet onderwijs.

Deze hoeve oftewel boerderij is nu, gezien vanuit Delft, de eerste boerderij aan de
Rotterdamseweg 223 welke nog volop in bedrijf is.
Het betreft een boerderij welke 7 generaties in dezelfde familie is, de 8e generatie is
nu aan de beurt om het over te nemen. Voorheen was de boerderij in handen van de
boerenfamilie Van Schie. Na een huwelijk van een dochter met de boer Van den Berg,
grootvader van de huidige boer, is de boerderij nu in het bezit gekomen van de familie
Van den Berg.
Aan de Rotterdamseweg waren in vroegere jaren meerdere boerderijen. De eerste stond
ter hoogte van de firma De Boo, een zevental bevond zich meer richting de Zweth.
De boerderij van boer Van den Berg is in 1892 herbouwd en vergroot als aangenomen
werk voor ƒ 25.000,00; maar uiteindelijk kostte het ƒ 30.000,00, een strop voor de
aannemer. De oude fundering is gebruikt en met de hand afgebikt om het pasklaar te
maken voor de herbouw; dat was goedkoper dan nieuwe stenen te kopen.
De huidige boer Arie is aldaar geboren en in de Wippolder op school geweest, waarna hij
verder met Delft verbonden is gebleven. Al lijkt het ver van Delft, hij is ook nog steeds
verbonden met de wijk Wippolder.
Achttien jaar geleden is er een gemeentelijke herindeling geweest, wat tot gevolg had
dat Delft de Harnaschpolder erbij kreeg en dat een deel wat aan de Rotterdamseweg
grensde naar Midden-Delfland is gegaan. Dit gebeurde om te voorkomen dat er een grote
gemeente Westland zou ontstaan. Dit is te
danken aan de huidige burgemeester van
Delft - toen van Schipluiden - mevrouw
J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart. Dus
vanaf dat moment valt de boerderij net
buiten de Delftse gemeente.

Huiswerkklas
Na de voorjaarsvakantie gaan we starten
met een huiswerkklas. Dit gebeurt in
samenwerking met het Talenthuis.
Op maandag- en of donderdagmiddag is
er gelegenheid om onder begeleiding je
huiswerk te maken op school. Hiervoor
hebben de kinderen zich op kunnen geven.
Warme lunch
Ook na de voorjaarsvakantie gaan
leerlingen van groep 7 en 8 op vrijdag voor
ons een lunch verzorgen. Dit onder leiding
van een kok in onze mooie keuken. Per
toerbeurt is er een groepje aan de beurt
voor de kookles en het uitserveren aan alle
kinderen en leerkrachten van de school.
Tijdens de opening in september hebben
ze dit ook al eens verzorgd. De lunch
smaakte heerlijk.
De recepten worden via Social Schools aan
de ouders gestuurd, zodat het thuis ook
nog eens gemaakt kan worden.
We hopen dat in de komende periode
de maatregelen i.v.m. corona versoepeld
kunnen worden. Voor ons is het redelijk
werkbaar maar er zijn veel mensen die
er last van hebben of zelfs helemaal niet
kunnen werken met alle gevolgen van
dien.

Aan de boerderij is een deel ingericht voor
kinderopvang. Hier worden iedere dag zo’n
40 kinderen opgevangen, onder leiding
van zo’n 15 professionele personeelsleden,
welke minimaal 3 dagen per week hun
werk daar hebben. De kinderen leren
daar heel veel, door de belevenis van de
boerderij. Ze komen in aanraking met de
aanwezige dieren, zoals koeien, kippen
en ander kleinvee, geen varkens, maar
ook met de producten die de boerderij
produceert, zoals melk, kaas, eieren
en vlees, geheel op biologische wijze.
De moestuin en de planten maken ook
onderdeel uit van het leerproces van de
kinderen.
Diegenen die belangstelling hebben
kunnen in groepsverband een rondleiding
krijgen.
Daarvoor kan een afspraak worden
gemaakt via hoeveackerdijk@hetnet.nl
of telefonisch via 015- 256 01 71.

Rondleidingen
Rondleidingen voor ouders die op
zoek zijn naar een basisschool met de
mogelijkheid voor peuteropvang en BSO,
maar ook voor diegenen die alleen een
basisschool zoeken, is er een informatief
gesprek en een beperkte rondleiding
mogelijk. Bekijk ook onze website met
informatie over ons onderwijs en het
duurzame gebouw.
Hiervoor kun je contact opnemen met de
directeur van de school Marja Bocxe.
Prins Mauritsstraat 37, 2628 SR Delft
Tel.: 015 2568365, email:
cornelismusius@laurentiusstichting.nl
www.cornelismusius.nl

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

De boerderij bevindt zich in een mooi
landschap en in een rustige omgeving.
Tekst en foto’s:
Johan van den Berg

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Splijtzwam
Tweedracht is niet leuk. Als twee
mensen of groepen tegenover elkaar
staan, doet dat zeer. Het heeft soms
ook nare gevolgen. Ruzie kan leiden
tot vechten. In de film over pastoor
Daens zag ik dat zijn tegenstanders
op een gegeven ogenblik mensen
aanzetten tot het vernielen van het
huis en de drukkerij van zijn broer.
Ook nu zie je dat mensen als ze hun gelijk niet krijgen,
soms overgaan tot geweld. In het ergste geval wordt dat
een oorlog.
Vlak voordat ik dit stukje ging schrijven las ik op mijn
telefoon dat in Bodegraven graven met bloemen zijn
bedekt, vergezeld van teksten als “Stop Van Dissel”. Met
de suggestie dat de overledene door dit of een ander

complot zou zijn overleden. En dat het RIVM daar mee
te maken zou hebben.
Ook hier zie je een splitsing in onze samenleving. De
een probeert corona te bestrijden met maatregelen en
hygiëne, de ander zegt dat corona overdreven wordt
of zelfs helemaal niet bestaat en dat duistere groepen
er achter zitten. En anderen gaan nog verder door te
zeggen dat alles door complotten bestuurd wordt en dat
onze bestuurders niet te vertrouwen zijn. Dit laatste
wordt geuit op de begraafplaats van Bodegraven.
Wantrouwen ligt ten grondslag aan hun mening.
Wat ik daarvan vind?
Als ik in de Wippolder rondloop zie ik vooral mensen
worstelen met mondkapjes, in winkels wordt de
anderhalve meter als het kan gerespecteerd en het

Bericht uit de
Vredeskerk
Luisteren met je hart
We leven in een bijzondere tijd. De wereld is het afgelopen jaar sterk veranderd.
Het is stiller in de wijk, het is anders op straat en weinig winkels zijn open. Voor
de ene mens is deze tijd moeilijker dan voor de andere. Je mag de straat niet altijd
op wanneer je wil; gezellig bij elkaar op bezoek gaan wordt afgeraden; je kunt niet
naar je school; als je thuis kunt werken zou dat beter zijn, enz.. Vaak zitten mensen
in hun huisje vlak op elkaars lip en ook vaak zijn er mensen eenzaam in hun huisje
of op hun kamer, want ze komen nauwelijks buiten.
We passen ons zoveel mogelijk aan (we leggen ons erbij neer) en hopen op
gezondheid voor ons en onze naasten. En het is raar bij de super, want het is soms
best lastig om mensen te herkennen achter die mondkapjes, zeker als zij ook nog
een pet op hebben of een hoofddoek dragen. We herkennen en zien elkaar minder.
Veel mensen zijn een beetje of soms heel erg eenzaam. Voor de meesten is het
contact met anderen een groot gemis: het is stil om je heen. En hoelang duurt deze
bijzondere situatie nog?
Iemand in een verzorgingstehuis kreeg de naam: “Het meisje met de oortjes”. Een
van de oudere bewoonsters vroeg: “Weet u waarom we haar zo noemen? Omdat ze
zo goed kan luisteren.” Je ziet het voor je: iemand die luistert, ook naar iemand die
weinig zegt of zelfs zwijgt. Zo iemand luistert vooral met het hart en kijkt wat de
ander nodig heeft en dat hoeven niet veel woorden te zijn. Een beetje aandacht is
wat gewaardeerd wordt.
Gelukkig zijn er veel mensen, die omzien naar andere mensen die een beetje
aandacht nodig hebben: ze bellen iemand waarvan ze vermoeden dat die eenzaam
is; ze brengen wat gaven naar de inzamelpunten voor de voedselbank; ze brengen
een maaltijd bij de buurman of buurvrouw; ze doen een boodschap voor iemand
die zelf de deur niet uit durft; ze sturen een vrolijk kaartje met goede wensen aan
een iemand verder weg. Herkent u deze voorbeelden? Doet u er zelf aan mee? Dan
bent u iemand die luistert met het hart.
Stel je eens voor dat politici
en wereldleiders minder
zouden praten en meer zouden
luisteren met hun hart. Hoe
zou de wereld er dan uit zien?
Ongetwijfeld heel anders, meer
vredevol.
Laten we proberen in onze
eigen wijk het goede voorbeeld
te blijven geven. Zeker weten
dat iets van vrede dan wat
dichterbij komt, in ieder geval
vlak om ons heen. En als het
straks weer “normaal” is, laten
we dan doorgaan met aandacht
geven aan elkaar.
Het nieuwe normaal: ‘Luisteren met je hart!”

handen geven is even in de ijskast gezet. Dat betekent
dat ik bij ons mensen zie die de maatregelen tegen de
pandemie zo goed mogelijk proberen te volgen.
Wat doe je dan als anderen die maatregelen
ondermijnen? Zolang zij de medemens geen kwaad
doen, is er niets aan de hand.
Maar het is een teken van zwakte om je mening te uiten
op graven en via het verdriet van rouwende mensen, die
toch al een zware tijd doormaken. Het pleit niet voor
de overtuiging van complotdenkers als ze met deze
middelen hun mening kracht bij willen zetten.
Ik kan dit niet met mijn geloof rijmen.
David Knibbe

Rectificatie
Beste lezers,
In onze uitgave van december hebben wij een fout gemaakt. In dat nummer hebben wij
een bijdrage van de Vredeskerk geplaatst die reeds eerder verschenen was. Wij bieden u
hiervoor onze welgemeende excuses aan. Alsnog plaatsen wij de toen bedoelde bijdrage.
Een beetje ”Kerstgevoel” is in deze coronatijd wel welkom
Redactie wijkkrant Wippolder

De Vrede herkennen
We leven in een bijzondere tijd. De wereld is in korte tijd snel veranderd en
hoelang duurt deze bijzondere situatie nog? Het is stiller in de wijk, het is anders
op straat en in de winkels.
Voor de ene mens is deze tijd moeilijker dan voor de andere. We passen ons
zoveel mogelijk aan en hopen op gezondheid voor ons en onze naasten. Met die
mondkapjes is het best lastig om mensen te herkennen, zeker als zij ook nog een
pet op het hoofd hebben of een hoofddoek dragen.
We ontmoeten elkaar minder en veel mensen zijn een beetje of soms heel erg
eenzaam. We vragen ons af hoe de feestdagen zullen gaan verlopen. De mooiste
tijd van het jaar? Familiediners en oudejaarsfeestjes zijn dit jaar niet mogelijk.
Jammer, dat we die gezelligheid met elkaar moeten missen. Hoe zullen de
kerstvieringen zijn met maar een kleine groep personen in een grote kerk?
Met Kerstmis staan christenen stil bij de geboorte van Jezus. Ook toen was het
een bijzondere tijd door de volkstelling. Volgens het verhaal waren zijn ouders op
zoek naar een plaats waar hun kind geboren zou kunnen worden, maar er was voor
hen geen plaats in de herberg. Hij werd geboren in een stal.
Herders gingen het kind zoeken, maar hoe konden ze hem herkennen? Hij is
in doeken gewikkeld en ligt in een voederbak! Dat doet ons denken aan de vele
vluchtelingenkampen. Onder welke omstandigheden worden daar nu kinderen
geboren en moeten die leven? Hoe herkennen vaders hun kinderen als ze hen soms
na lange tijd eindelijk weer zien, omdat het gezin herenigd wordt meestal in een
vreemd land?
Met het kerstfeest zingen we “Vrede op aarde”. Waaraan herkennen we vrede,
is die er wel? We horen er bijna nooit wat over op radio of tv. Wat doen mensen
elkaar toch aan? Volgens het verhaal is de tekst: “Vrede op aarde aan mensen van
goede wil.” Goede wil?
Hoe herkennen we mensen van goede wil? Gelukkig zijn er velen te ontdekken,
omdat zij andere mensen zien die hun aandacht nodig hebben: ze bellen iemand
waarvan ze vermoeden dat die eenzaam is; ze brengen hun gaven naar de
inzamelpunten voor de voedselbank; ze brengen een maaltijd bij de buren; ze
geven als het mogelijk is iets voor een goed doel; ze doen een boodschap voor
iemand die zelf de deur niet uit kan; ze sturen aan kaartje met goede wensen aan
een iemand ver weg.
Herkent u deze voorbeelden? Dan bent u iemand van goede wil.
En dat is de echte boodschap van Kerstmis: laat u herkennen als iemand van goede
wil. Als we dat doen dragen wij op onze manier ons steentje bij aan de Vrede en
maken we de Vrede concreet en herkenbaar.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Fotoprijsvraag: Waar is deze plek…?
Foto´s: Johan van den Berg

De vorige opgave

De gemeente stopt per 1 januari
2021 met het aanbieden van
hondenuitlaatstroken.

In de wijkkrant van december 2020 zag
u een foto van een gevel. De opgave was:
“Laat ons weten in welke straat deze
gevel is en wat voor functie het werktuig
had”.

Op hondenuitlaatstroken, stroken
van gras, mogen hondenbezitters
hun huisdier hun behoefte laten doen
zonder dat ze verplicht zijn het op te
ruimen. Vanwege de hygiëne wordt de
hondenpoep wekelijks opgeruimd en
afgevoerd. Dit kost zo’n € 150.000 per
jaar.

De getoonde foto is gemaakt in de
Keurenaerstraat aan de zijkant van de
Turkse bakker Vatan. Wat opviel was
dat niemand uit de Keurenaerstraat een
poging heeft gedaan om deel te nemen
aan deze fotoprijsvraag, terwijl men dagelijks tegen deze gevel aankijkt.
Het werktuig is in het verleden door o.a. bakker F. v.d. Dool en Lengers gebruikt
om de zakken met meel naar de zolder te tillen; vandaar werd het meel
klaargemaakt om in de bakkerij verwerkt te worden.
Na loting werd C. v.d. Heuvel als winnaar getrokken. Proficiat, u ontvangt uw
waardebon z.s.m. thuis.

De nieuwe opgave

Deze keer is het wederom een gevel.
Onze vragen zijn: in welke straat treft
u deze gevel aan, en hoeveel gelijke
beeltenissen zijn er verwerkt in de gehele
gevel?

Opruimplicht
In Delft betalen hondenbezitters geen
hondenbelasting. Bij het afschaffen
van de hondenbelasting is, als
tegenprestatie, aan hondenbezitters
gevraagd zelf de poep van hun hond
op te ruimen. In de praktijk werkt dit
goed en zijn veel mensen bereid dit wat
minder aangename klusje voor lief te
nemen.
Ook zijn, tegelijkertijd met het
afschaffen van de belasting,
hondenrenvelden en uitlaatstroken
aangelegd, als verdere tegemoetkoming
aan hondenbezitters.

Pak uw camera, ga te voet of op de fiets
uw wijk in en zoek deze gevel op. Maak
een foto en geef het antwoord op de
bovenstaande vragen. Hoe uitgebreider u
ons informeert, des te groter de kans dat
uw verhaal in de wijkkrant van juni 2021
wordt verteld.

Te duur
De kosten van de uitlaatstroken zijn de
afgelopen jaren echter zo hoog geworden
dat de gemeente dit niet langer in
verhouding vindt staan.

Mail uw oplossing uiterlijk 20 mei 2021
naar ons mailadres wijkkrantwippolder@gmail.com of deponeer uw oplossing in
de brievenbus van het redactieadres, zoals vermeld in de colofon.
Ook nu wordt er een waardebon van € 15,00 ter beschikking gesteld door de COOP
Nassaulaan. Onze dank aan de COOP voor deze bijdrage.
Wij wensen u succes met uw zoekactie.

Bericht voor
hondenbezitters

Redactie

De opruimplicht geldt vanaf nu ook op
de voormalige uitlaatstroken.

Heeft u het
ook gezien?

Botanische Tuin TU Delft

BEWEGEN IS
GOED VOOR
IEDEREEN
Wij willen graag een pleidooi voor
meer bewegen houden.
Bewegen is niet alleen goed voor
je spieren en conditie, maar is
ook goed om je stofwisseling en
immuunsysteem te verbeteren.
Tevens heeft bewegen een gunstig
effect op de hersenen.
Voldoende beweging verkleint de
kans op hart- en vaatziekten en een
verhoogde bloeddruk. Het verbetert
onze weerstand voor infecties
en zorgt voor sterkere spieren en
botten.
Ook kan meer bewegen bijdragen
aan een betere slaap, minder stress,
en een beter concentratievermogen.
De beweegrichtlijn adviseert
voor volwassenen en ouderen om
minimaal
• 2,5 uur per week matig
intensief te bewegen. Dit is
bewegen waarbij hartslag en
ademhalingsfrequentie iets
omhoog gaan, maar waarbij
praten mogelijk blijft, zoals
flink doorstappen met lopen en
fietsen.
• 2x per week spierversterkende
activiteiten, bv hardlopen,
kniebuigingen of een gewichtje
heffen.
• 2x per week botversterkende
activiteiten, bv. touwtje
springen
• balansoefeningen voor ouderen
om de kans op vallen te
verkleinen.
•
En tevens willen wij u wijzen op de
Ommetje-app.
Deze app is gratis te downloaden
en geeft u de mogelijkheid om
met vrienden of familie een
wandelcompetitie te houden.
De app is ontwikkeld met
prof. Erik Scherder, hoogleraar
neuropsychologie. Hij adviseert om
dagelijks een ommetje te maken van
20 minuten om zo de hersenfuncties
optimaal te houden. Ook vertelt hij
je na elke wandeling een interessant
hersenfeitje.

In de Botanische Tuin is altijd wel wat moois te zien of te beleven.
De tuin is geopend van maandag t/m zaterdag 10.00 t/m 17.00 uur.
Poortlandplein 6, 2628 BM te Delft.

BOTANISCHE TUIN TU Delft

De bushalte op de Professor
Telderslaan naast het Burgershof
is vervallen, per 3 januari 2021!

Agenda 2021
Door de corona-maatregelen is het op dit moment niet mogelijk om een betrouwbare
agenda samen te stellen. Belangstellenden voor onze Botanische Tuin verwijzen
wij graag naar onze website tudelft.nl/botanischetuin. Daar informeren wij u,
wanneer er meer duidelijkheid is, over eventuele aanpassingen en/of activiteiten in
2021.

Vreemd dat men dit doet pal naast een
flat met 98% aan bejaarden, waarvan er
vele niet zo goed ter been zijn.
Deze halte is in het verleden met heel
veel moeite en strijd daar gekomen, juist
voor deze doelgroep.

E-nieuwsbrief
Weet u dat u zich kunt aanmelden voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief?
Er vinden regelmatig leuke activiteiten plaats die spontaan opkomen of niet lang van
te voren gepland zijn. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van alles wat binnenkort
in de tuin te doen is.
Aanmelden kan door uw emailadres op te geven via reserveringbtd@tudelft.nl.

Mogelijk een vergissing en mag
de halte weer in gebruik worden
genomen?

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

Foto en tekst:
Johan van den Berg

Wilt u graag meer gaan bewegen,
maar weet u niet goed hoe. Dan
kunnen wij u daar in adviseren
en begeleiden. Ook kunnen wij u
specifieke oefeningen geven die
spier- of botversterkend zijn.
Neemt u gerust contact met ons op
of wandel even binnen.

Fysiotherapie Delft Oost
Nassaulaan 177 (aan rotonde)
Tel. 015-2620952
info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

wijkkrantwippolder@gmail.com

AniCura Dierenkliniek Delft
Crommelinplein 3-5, Delft
Tel: 015-2850230
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Sponsoren van de wijkkrant
Koster Sportclub
ook voor revalidatie training
Als je niet lekker in je vel zit of een (permanente) blessure hebt, zal je niet zo snel de
sportschool induiken. Toch is het mogelijk om met die klachten aan de slag te gaan.
Orthomoleculair therapeut Pauline en fysiotherapeut (i.o.) Gregory werken allebei bij
Koster Sportclub als personal trainer. Zij kunnen je helpen om ondanks je klachten
tóch te bewegen. Wedden dat je hierna beter in je vel zit?

Uitvaartcentrum ‘De Schakel’

Een goed afscheid helpt je verder

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

Nassaulaan 177, 2628 GG Delft
Tel: 015-2620952

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

Hou je van no-nonsense sportschool,
kom dan naar Kostersportclub!
U kunt alle dagen van de week bij ons sporten
3 maanden voor € 55,00

Nassaulaan 6,
2628 GH Delft
015-256 87 75

Fysiotherapie Delft-Oost

info@fysiotherapiedelftoost.nl
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Muyskenlaan 1 (hoek Schoemakerstraat) 2628 WC Delft • info@uitvaartcentrumdeschakel.nl

Voor informatie of het melden van een overlijden bel: 06 307 76 650

PostNL Sigarenmagazijn Piet de Vries

Nu ook met slijterij
Nassaulaan 23a

De gezelligste en lekkerste locatie voor uw snacks en lunch

Je kunt ervoor kiezen om alleen te trainen met Pauline of Gregory, maar een
combinatie van beiden kan ook. “We kijken samen welke aanpak het beste past bij jou.
We begeleiden mensen naar verschillende doelstellingen, zoals gewichtsverlies, spieropbouw,
definitie en allerlei uiteenlopende gezondheidsklachten. Dit kan op hormonaal gebied zijn,
maar ook voor revalidatie na bijvoorbeeld een operatie.”
Je kunt uiteraard ook kiezen voor gewoon een abonnement en maak gebruik van
onze actie:

Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft
www.gezelliggeknipt.nl
info@gezelliggeknipt.nl
015 - 256 0589

Eerste 2 maanden GRATIS
(Inclusief een trainingsschema op maat)

Yvette van Zon

Slijterij en
Wijnhandel
De Wijnstok

Kijk op onze website voor de tarieven www.kostersportclub.nl

Schoonheidsspecialiste & Medisch Pedicure

Ook voor:

Permanente make up
Huidtherapeute
Cosmetisch arts

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

؍
؍؍

015 - 380 76 50

Spiekmanstraat 48 - Delft

www.yvettevanzon.com

Informatie over de belangenvereniging TU Noord vindt u op www.tunoord.nl
Wilt u lid worden en/of een vergadering bijwonen?
Schrijf dan naar tunoord@gmail.com
Meer werkplezier door
training en (team)coaching

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

sinds 1885
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Wekelijks lekker ontspannen en
je geest leeg maken van de dagelijkse dingen ?
Ga (weer) tafeltennis spelen!

s & d ic h t b ij

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

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 !

ZODRA ZAALSPORTEN WEER ZIJN TOEGESTAAN
MAG ER GESPEELD WORDEN!
Kijk voor nadere informatie op www.ttvdvc.nl of bel naar 06 53 69 34 92.
Contact Nel Pelle - Plugge

Tafeltennisvereniging DVC - al meer dan 60 jaar sport en speelplezier

030 - 6097317,
E-mail: nel.pelle@am.nl

kdvhoeveackerdijk.nl

Rotterdamseweg 223 - richting de Zweth

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

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

Rianne Kole - van den Berg
Tel: +31 (0)40 209 13 94
Mob: +31 (0)6 42 609 880
cameloteurope.com

Word ook sponsor en vind uw (bedrijfs)naam volgende keer ook hiertussen !
Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant
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Lockdown ervaringen
Auteurs: Quincy Mahangi, bewoners en ondernemers

Wij hebben in december 2020 allemaal een lockdown voor onze
kiezen gekregen. De ervaringen en meningen met betrekking
tot de lockdown zijn aardig verdeeld. Wij wilden graag weten
wat de ervaring in de wijk tot nu toe is.
Aan de hand van de volgende korte vragen hebben wij
geprobeerd een beter beeld te krijgen:

•
•
•
•
•

Hoe heb je die ervaren?
Wat voor invloed heeft het gehad op jou?
Wat voor invloed heeft het gehad op jouw business?
Wat heb je gedaan om jezelf bezig te houden?
Wat heb je gedaan om gezond te blijven?

Rogier Camijn

Anja Notenboom

Pascal Berends

De lockdown heeft voor ons als
familie een enorme impact en op
ons team. Het liefst zien wij onze
gasten gezellig in ons hotel. Ook de
Delftenaren die regelmatig bij ons
kwamen voor een hapje, drankje
en live muziek missen we. Het is
bitter dat het niet mag. Ondanks
alles blijven we wel gemotiveerd
om door te gaan. Dat is soms
een uitdaging, maar het lukt ons
aardig.

Ik ben totaal niet met de corona
bezig eerlijk gezegd. Het is dat er
regels zijn dat ik eraan herinnerd
word. Je gaat op een gegeven
moment aan je levensstijl wennen.
Het heeft niet echt invloed op mij
gehad. Ik ben altijd positief en als
je positief de wereld inkijkt dan
gaat alles ook gewoon op rolletjes.
Ik leef van dag tot dag en daarna
zie ik wel weer.

Zakelijk heb ik goed door
kunnen werken. Veel afspraken
via videobellen kunnen doen.
Aangezien ik een eigen kantoor
heb, kon ik rustig en alleen verder
werken. Heel bijzonder, maar in
het zakelijk resultaat had het bijna
geen effect. Zakelijk mag ik mij
gelukkig prijzen met een goede
periode. Wel was de manier van
werken minder, waren zakelijke
partijen waar ik mee samenwerk
slechter bereikbaar en liepen
enkele processen vertraging op.

De stress bij ondernemers en
de leegte in de stad doen zeker
wat met je. Delft is op z’n mooist
als het bruist. We missen de
studenten, inwoners van Delft en
toeristen op terrassen en in de
winkelstraten. Het voelt soms ook
oneerlijk dat ondernemers, die al
hun liefde en hun geld in hun zaak
hebben gestopt, zo de dupe zijn.
Ons hotel heeft nagenoeg leeg
gestaan, we hebben ons als
zorghotel aangemeld en hier
hebben we gelukkig een klein
aantal gasten van. Dit heeft wel
voor aanpassingen en uitdagingen
gezorgd. Ook hebben we een
kamer opgeofferd voor een
escaperoom. Deze mag momenteel
ook gebruikt worden door mezen
die uit eenzelfde huishouden
komen. Het is geen vetpot, maar
zorgt in ieder geval voor wat
omzet.
We hebben het gek genoeg best
nog druk gehad. Opruimen,
opknappen, zoeken naar nieuwe
kansen en daar zo snel mogelijk op
inspelen. Echt stilgezeten hebben
we niet. We hebben met ons gezin
heerlijke wandelingen gemaakt. De
binnenstad van Delft is prachtig.
Ook zijn we veel in de Delftse
hout en het Balijbos geweest. Een
wandeling in de buitenlucht doet
een mens echt goed en helpt je te
relativeren. Raad ik van harte aan.

Ik ben met mijn vriendin Janny
Romberg spullen gaan inzamelen
voor families in Gambia. Maar
dat werd meer en meer. We zijn
toen naar de Woonbron gegaan
en gevraagd of wij het pand in
de Simonsstraat 47 mochten
gebruiken. Dat vonden ze ok. We
mochten er anti kraak in voor een
paar weken. Maar dit is zo leuk om
te doen dat we besloten hebben
om de nieuwe huurders te worden.
Dus zo hebben wij ons bezig
gehouden in de corona tijd.
Ik ben gewoon doorgegaan met het
leven. Waarom zou ik anders gaan
leven als je al gezond leef.
Leef van dag tot dag. Kijk niet
vooruit. Kijk naar alles om je
heen en geniet ervan. Dat is jouw
wereldje op dit moment.
Maak alles niet erger als dat het is.
Kijk naar positief nieuws, vermijd
het journaal.
Richt je op alles waar je energie
van krijgt, wees dankbaar voor het
leven met de mensen om je heen.
Ga naar buiten en haal diep adem
bij het buiten lopen. Besef dat je je
longen vol laat lopen.

Prive wat lastiger. Met name het
missen van familie, vrienden en
sociale contacten. Het uitje met
familie en vrienden en even goed
ontspannen. Ook is het lastiger
voor de ouders en kinderen als de
scholen gesloten zijn. Dat merkte
we erg.
Ik werd verder wel goed
beziggehouden. De zakelijke
agenda stond vol. Niet alleen
met klanten en lopende dossiers,
maar ook met het bouwen aan
het bedrijf. Nieuwe plannen voor
de toekomst, ontwikkelingen,
verbetering in software en
processen. Voldoende werk
gelukkig.
Fitheid is daarbij belangrijk. Als
fanatiek Crossfitter kan je niet stil
blijven zitten. Een bijna dagelijkse
thuis workout was en is nog steeds
iets wat ik met veel plezier doe.

Staar een paar minuten voor je uit
en bedenk waar je dankbaar voor
bent.
En zo kan ik nog wel even
doorgaan hoor. Beleef je leven nu
en wacht niet!!!

Foto: Marianne
meer foto’s en verhalen op pag. 2, 5 en 8

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.vrijenbanwippolder.nl/nieuws
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Losbreken van de sleur

Auteur: Quincy Mahangi

Het gros van Nederland heeft ermee te
maken en dat zal de komende maanden
niet snel veranderen. Of toch wel?

Zo zijn er nog veel meer dingen die
je kunt bedenken om te doen met de
“extra” tijd en ruimte die je hebt.

Het is er langzaam in gekropen. De
sleur waar het gros van Nederland
in is beland als gevolg van de
pandemie. De grens tussen werk en
privé is waziger dan ooit. Het is voor
veel mensen hetzelfde verhaal van
weekend tot weekend. Steeds vaker
is de behoefte er voor uitlaatkleppen.
Een moment van rust. Om tot
zichzelf te komen en te ontspannen,
misschien zelfs om te ontsnappen aan
de situatie waar wij ons in bevinden.

Het is natuurlijk geheel aan jezelf wat
je wel of niet gaat doen. Het grote
voordeel van de actieve houding
om nieuwe of vergeten zaken op te
pakken is dat je de sleur doorbreekt
waar wij in verzeild zijn geraakt.
Naast bovenstaande verhalen zijn er
nog veel meer dingen die bewoners
zijn gaan doen. Voor de eerste keer
een poging wagen een roman te
schrijven. Een idee dat al langer dan
tien jaar op de planken lag, maar
waar het nooit de juiste tijd voor was.
Nu dus wel, want je weet maar nooit
of het de volgende bestseller is. Jezelf
leren programmeren of verdiepen in
de wereld van psychologie. Het kan
nu allemaal. Mooi dat wij weer meer
durven en proberen. Natuurlijk is
veiligheid daarbij enorm belangrijk.

Er zit gelukkig een voordeel aan
onze collectieve zoektocht naar
uitlaatkleppen. Wij gaan ons terecht
afvragen wat wij belangrijk vinden in
ons leven. Ook waar wij onze tijd en
energie aan willen spenderen. Oude
dromen komen weer bovendrijven en
vuurtjes waarvan werd gedacht dat
die jaren geleden uitgeblust waren,
wakkeren weer aan. Sommigen
maken goed gebruik van de tijd
en ruimte die ze is gegeven. Door
nieuwe dingen uit te proberen of
dingen die ze lang niet hebben
gedaan weer op te pakken.
De één gaat brood bakken in
alle vormen, smaken en maten.
De ander verliest zichzelf in een
spannend boek of zet zich in
voor een schonere buurt en gaat
blikjes verzamelen. Pottenbakken
viert tegenwoordig hoogtij en wij
wandelen tegenwoordig veel meer
dan die 10.000 stappen waar menig
stappenteller naar streeft.

Wat heb jij altijd al willen doen of heb
je lang niet gedaan? Op welke manier
zou je bij willen of kunnen dragen
aan een betere omgeving en wijk?
Doe jij dat al? Laat het ons weten,
wij zijn nieuwsgierig naar jullie
ervaringen en altijd op zoek naar
inspiratie voor onze lezers.

Uw verhaal in de krant?
Het is een wijk vol verhalen. Wij zouden het mooi vinden als wij die ook
zouden kunnen laten zien, maar daar hebben wij jullie voor nodig.
Heeft u een verhaal te vertellen, nieuws, een bijzondere gebeurtenis of
activiteit waarvan u denkt dat het in de wijkkrant zou passen of zou u als
bewoner regelmatig een stukje willen schrijven voor de krant?
Neem dan contact met ons op. Mail naar krantvw@gmail.com

Lockdown ervaringen

vervolg

Ben Smeenk
Voor mij betekent de lockdown
maar een beperkte inbreuk op
mijn leven. Ik heb dit jaar de
pensioengerechtigde leeftijd
bereikt. De lockdown betekent
eigenlijk alleen meer thuis blijven
en boodschappen doen op tijden dat
het rustig is. Vooral ‘s morgens.
Ook betekent het dat mijn vrouw en
ik niet meer naar ons vakantiehuisje
in Duitsland kunnen en de tuin daar
er inmiddels als een wildernis uit
ziet. Ondanks mijn pensionering
ben ik recent met een nieuw
project begonnen. Dat gaat over
de toekomstige ontwikkeling
van de mobiliteit in de gemeente
Westland. Mijn taak is de plannen
te beoordelen op kosten en baten.
In vaktermen een maatschappelijke
kosten baten analyse. De wekelijkse
vergaderingen en workshops vinden
in Microsoft Teams plaats.
Tot voor kort ging ik regelmatig op
de fiets het Westland verkennen.
Dat ligt gezien het weer al enige tijd
stil, maar zodra het weer het toelaat
pak ik dat weer op. De medeleden
van de werkgroep heb ik alleen nog
maar via het beeldscherm ontmoet.
Me bezig houden is nooit een
probleem geweest. Ik damde vrij
intensief en heb in het bestuur van
de Nederlandse Dambond gezeten.
Daar ben ik nu al enige tijd mee
gestopt, maar ik volg het damleven
wel. Op dit moment is er een
ruzie over een match om het
wereldkampioenschap, die volgens
het huidige plan na het volgende
wereldkampioenschap dammen
wordt gehouden. De winnaar is
met terugwerkende kracht een paar
maanden wereldkampioen.
Ook in de damwereld heeft Covid-19
behoorlijk hard toegeslagen. Vooral
in kleinere gemeenten op de Bible
Belt, waar veel gedamd wordt.

Daarnaast luister ik veel muziek.
Qua muziek ben ik in de jaren
zestig en zeventig blijven hangen.
Rolling Stones, Bruce Springsteen,
Neil Young en meer van dat soort
bejaarden.
Ik doe eerlijk gezegd te weinig
om gezond te blijven. Wij eten
gezond, veel groenten en fruit, maar
bewegen te weinig. Afgezien van
een wandeltocht van de Wippolder
naar de Albert Heijn in de Hoven en
de fietstochten die ik eerder noemde
beweeg ik te weinig. Elke dag een
wandeling of fietstocht zou eigenlijk
moeten.
Wij hebben een vrij strak schema
waarbij we niet al te vroeg opstaan,
meestal zo tussen acht en negen. Na
het ontbijt ga ik meestal naar mijn
kamer. Rond één uur lunchen we en
om vier uur ‘s middags iets lekkers
en een spelletje. De betoverde
doolhof is een leuk spel dat elke
dag weer anders is.’s Avonds kijken
we meestal samen een krimi op
de Duitse televisie. Dagelijks vaste
ijkpunten lijken mij belangrijk.
Ik hoop dat ik binnen een paar
maanden een vaccinatie kan
krijgen. Gezien de prioriteit
die iedereen krijgt, is het maar
afwachten wanneer en waar dit zal
plaatsvinden, maar zo in april-mei
zou het er toch van moeten komen.
Daarna duurt het denk ik nog wel
een half jaar voor het normale leven
weer terugkeert.
Zoals vroeger (voor Corona) zal
het denk ik niet meer worden,
maar er zijn ook goede kanten
bijvoorbeeld voor het bestrijden van
de klimaatverandering en de files
op de weg. Thuiswerken zal een
stuk normaler worden en de huidige
hoeveelheid asfalt is ruim voldoende
om het toekomstige verkeer te
verwerken.

Liesbeth Boek
De lockdown, een periode zonder al te veel sociale contacten en
verplichtingen. Voor veel mensen zal dat moeilijk zijn, voor mij is het
heerlijk. Rust! Veel minder prikkels. Ik geniet van mijn werk in de zorg, ik
geniet van het opruimen in huis, ik geniet van het geen kleren hoeven kopen,
het niet uit eten gaan. Om mezelf bezig te houden, heb ik een korte cursus
praktische psychologie gedaan en nu ben ik bezig met een cursus ‘ouderen
van nu’
Om gezond te blijven wandel ik minimaal twee
keer per dag door de wijk. Ik maak hier en daar
een praatje met iemand. Tijdens het wandelen pak
ik blikjes van de grond. Het is verbazingwekkend
hoeveel blikjes zomaar op straat worden gegooid!
Ondertussen staan er vijf vuilniszakken vol in mijn
schuur. Na de lockdown, breng ik ze weg naar een
metaalrecycling inzamelpunt. Echt fijn dat er straks
statiegeld op de blikjes komt. Hopelijk zorgt dit
voor minder vervuiling in de wijk.
Mijn tip: ga naar buiten! Download de app ‘ommetje’ op je mobiel en maak
minimaal twee keer per dag een ommetje. Goed voor je lijf, goed voor je
hersenen!

Danielle Vrijmoed
In het begin was de lockdown
heel zwaar. Alles werd stopgezet,
ik had ineens 2 kinderen thuis die
ik elke dag moest lesgeven en het
huishouden doen en me eigen werk
erbij. Ook zag ik natuurlijk mijn
ouders en schoonouders veel minder
i.v.m. maar 1 bezoek per dag.
Je ziet je vrienden veel minder dus
je kring wordt kleiner en kleiner.
En je merkt dat de kinderen het ook
steeds zwaarder kregen aangezien
die helemaal niks hadden om te
doen. Alles stopte.
Mijn werk was mijn uitlaatpunt. Ik
werk zelf in de zorg, dus mijn werk
ging eigenlijk gewoon door.

Wel was het zwaar voor de
bewoners. Die maar 1 bezoek per
dag mochte. Toen dacht ik, ik mag
eigenlijk niet klagen. Mijn familie
zie ik meer dan dat hun doen.
Om gezond te blijven heb ik
eigenlijk gedaan wat ik altijd al deed
en de positieve dingen blijven zien
en niet alleen de negatieve dingen.
Een tip die ik mee zou geven is
om contact te blijven zoeken met
vrienden en familie.
Ga zeker niet jezelf terugtrekken,
want dan wordt het heel eenzaam.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.vrijenbanwippolder.nl/nieuws
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De Schie en de Vliet
In de Vrijenban bevindt zich zowel
het water van de Schie als het water
van de Vliet. Maar welk water
behoort tot welke rivier? Wij zochten
het voor u uit.
Om te beginnen bij de Schie, vertelt
de geschiedenis ons dat de naam
Schie afkomstig is van een natuurlijk
riviertje wat vanaf de Nieuwe Maas
(toentertijd de Merwede) uitmondde
in een grote rivier bij het huidige
Schiedam. Deze rivier werd, onder
toeziend oog van de aangrenzende
stad, gebruikt om goederen te
transporteren voor handel.
Rotterdam groeide als stad en had
ook wel oren naar deze handel.
Echter was Schiedam niet van plan
de macht over deze wateren zomaar
af te geven. Een roerige tijd vol
politiek gesteggel volgde, wat er in
1343 toe leidde dat er ter hoogte van
Overschie een kanaal werd gegraven
waarin de Schie werd gesplitst in de
Schiedamse- en de Rotterdamse Schie.
In 1389 werd de splitsing bij
Overschie een driesprong omdat
ook Delft groeide als stad en het
van Hertog Albrecht van Beijeren,
de toenmalige graaf van Holland
en Zeeland, toestemming kreeg een
eigen kanaal naar de Merwede te
graven om handel te gaan bedrijven.
Aan de monding van deze rivier kreeg
Delft zijn eigen haven: Delfshaven.
De naam van dit kanaal werd de
Delfshavense Schie.
Delfshaven was tot 1795 volledig
Delfts gebied en bouwde in de VOC
tijd zowel de grote zeeschepen voor
verre reizen als de wat kleinere
schepen (lichters) die makkelijk
door de Schie konden varen voor
het ophalen van goederen in de
tussenliggende steden en agrarische
gebieden.
Delft zag de groei van Delfshaven
met lede ogen aan. Zij wilde niet
dat de haven de stad Delft zou
overschaduwen en remde de
ontwikkeling af. Rotterdam heeft hier
uiteindelijk van geprofiteerd door hun
eigen haven op te bouwen en uit te
breiden.
Ver voordat er sprake was van het
aftakken van de Schie was er in ZuidHolland al een afgegraven kanaal te
vinden . Het kanaal van Corbulo.

Auteur: Carola van Velzen-Marcus

Ga CO2 neutraal en koop lokaal

Auteur: Redactie Wijkkrant Wippolder-Vrijenban

Een romeins afgegraven kanaal wat
de mondingen van de Maas en de
Rijn met elkaar verbond. De Vliet
volgt in grote lijnen dit kanaal.
Vanaf de Hoornbrug naar de oude
Calvé Fabriek. Wel moet erbij gezegd
worden dat ten tijde van het afgraven
van de Vliet, het kanaal van Corbulo
al grotendeels was opgedroogd en
was overgegaan in land.
Aan het Jaagpad is nog goed te zien
dat hier vroeger met paarden en
trekschuiten personen en goederen
werden vervoerd tussen Delft,
Rotterdam en Schiedam.
De Schie is terug te vinden als
het water wat onder de Van
Reineveldbrug, oftewel de trambrug,
doorloopt richting Overschie.
De trambrug

Sinds 1893 maken zowel de Schie als
de Vliet onderdeel uit van het RijnSchiekanaal een verbinding tussen de
Schie en de Oude Rijn bij Leiden.
De Vliet - 1900

De Ondernemersvereniging Vrijenban Wippolder organiseert in de wijk
diverse zaken die het ondernemersklimaat ten goede komen. Wij doen er alles
aan om ondernemers zichtbaarheid te geven en (lokaal) ondernemerschap te
ondersteunen. Middels organisatie van verschillende events, onderzoek te
doen, promotionele acties op te zetten en nog veel meer.
Met onze leden stimuleren wij het ‘lokaal kopen’ concept en hebben wij een
actie bedacht wat het energieneutrale in de wijk accentueert. Een CO2 neutrale
actie in de vorm van een ‘Bikezac’. Een fietstas voor het doen van de lokale
boodschappen.
Onze leden delen gratis Bikezacs uit, oftewel fietstassen voor aan de
bagagedrager. Hier staan foto’s van de wijken (Vrijenban en Wippolder) op, de
tekst ‘Ik koop lokaal en ik ben energie
neutraal’. Middels deze prachtige CO2
neutrale fietstas stimuleren mensen
om lokaal te kopen. De meeste
klandizie van onze leden komt uit de
wijken zelf dus wilden we graag wat
geven aan onze klanten!

Column
Sparen of beleggen?
Dit zijn de risico’s
Sparen is veilig en kent geen risico’s, maar klopt dat wel? Wat levert
sparen op? En waarom zien we beleggen als een groot risico? De cijfers
laten namelijk jaar in, jaar uit, het tegenovergestelde zien. En dan
hebben we het nog niet eens over inflatie.

Pandemie

Eerst de cijfers. Want ook al zorgt deze pandemie voor een hoop
onzekerheid en een crisis waarvan we het einde nog niet weten, blijven
de aandelen maar stijgen. Ondanks de grootste daling van de afgelopen
tien jaar (-33,7%) is het gemiddelde rendement over 2020 alsnog 6,9%.

De komende jaren zal er aan de
oevers van dit Rijn-Schiekanaal
op bepaalde plaatsen een
hoop gaan veranderen als
het gaat om nieuwbouw en
recreatiemogelijkheden. Maar
gelukkig blijven de rivieren er in
alle rust liggen en kunnen we nog
lang genieten van dit mooie stukje
geschiedenis.
Bronvermelding:
Beeldbank Rijkswaterstaat
Hollands Welvaren
Historiek.nl

Delfshaven VOC

De rode bolletjes laten de grootste daling van ieder jaar zien. Terwijl de
groene staven het gemiddelde rendement in dat jaar tonen. Natuurlijk
was het dit jaar billen knijpen, want een belegger ziet zijn beleggingen
op een bepaald punt in het jaar met 33,7% afnemen. Maar als je alles had
aangehouden en niet door de waan van de dag acties had ondernomen,
zou je 6,9% in de plus eindigen. Eind goed, al goed.

Sparen

Hoe anders is dat bij sparen? Ten eerste, spaargeld is noodzakelijk. De
wasmachine kan kapot gaan, de auto moet naar de garage of je wilt
spontaan een weekend weg. Voor noodzakelijke en spontane uitgaven,
is spaargeld essentieel. Maar dat betekent niet dat de inhoud van een
spaarrekening over de plinten moet klotsen. Want dan wordt het over de
loop van de tijd alleen maar minder waard, door de inflatie
“Sparen kost je jaarlijks € 796,45! Dit komt door inflatie. Inflatie
betekent dat de waarde van geld minder wordt. Momenteel krijg je op
je spaarrekening nog een beetje rente (0,03%), maar dat compenseert
de inflatie (2,9%) bij lange na niet. Stel,
de situatie blijft gelijk. Dan is € 27.750
op de spaarrekening over tien jaar circa
€ 20.000 waard. Een afname van bijna
8.000 euro!”
Naast het feit dat je dus bijna geen
rendement maakt op een spaarrekening,
wordt het ook nog eens minder waard.
Terwijl beleggen voor de lange termijn
een hoger rendement oplevert dan de
inflatie kan verminderen.
Heb je een vraag over dit bericht?
Neem dan gerust contact op met
Pascal Berends. Hij is Financieel- en
vermogensplanner en eigenaar van
advieskantoor FinMyLife

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.vrijenbanwippolder.nl/nieuws
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LOKAAL ONDERNEMEN: Manfred Bavelaar
Samen met toenmalige collega (Joost
Noordam) hebben we 10 jaar geleden de
stap genomen en dit bedrijf opgericht.
Waarom heb jij je in deze wijk
gevestigd?
We konden een leuk pand met een goede
buitenruimte huren, bovendien dicht bij
de stad, waar de meeste garages in de
buitenwijken zitten.
Is er een vestigingsverhaal dat je zou
kunnen vertellen?
Ja, het pand waar we begonnen leek
eerder een stal dan een garage, met een
knoop in m’n maag zijn we maar gewoon
begonnen. Toen de gevel geverfd was
begon het er een beetje op te lijken.
Verder geloofde geen bank in onze
plannen, leuke betaalbare auto’s verkopen
rond de 5000 euro. Dus hebben we alle
sokken geleegd en zijn we gestart. En na
10 jaar staan wij er nog.

Wie ben je?
Manfred Bavelaar 54 jaar
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben de directeur/eigenaar van Baaf
Automotive
Welke onderneming heb je of geef je
leiding aan?
Baaf Automotive, een allround BOVAG
autobedrijf voor onderhoud, APK en
verkoop van auto’s.
Ben je met een specifieke reden
begonnen met (ondernemen) binnen dit
vakgebied?
Ja, na 25 jaar bij een baas gewerkt te
hebben, sloeg de ondernemersdrift toe.

Merk je dat je midden in een wijk zit? Zo
ja, waar merk je dat aan?
Ja, we hebben veel klanten uit de wijk.
Die brengen ‘s ochtends de auto, lopen
naar huis en komen die ‘s avonds weer
ophalen. Vaak ook klanten opstarten,
wanneer hun motor even niet wilt.

Doe je veel met of voor de wijk?
Als Voorzitter van de
Ondernemersvereniging VrijenbanWippolder zijn we met een vast team
altijd voor de wijk bezig.
Wat vind je van de omgeving?
Goed en leuk. Mijn buurman is het
Mondriaan college waar we ook veel
klanten hebben. Tegenwoordig veel
studenten in de wijk. Ik ga ook vaak
lunchen bij mijn andere buurman, De
Brasserij.
Ondernemen of vaste aanstelling?
Waarom kies je dit antwoord?
Wat denk je? Ondernemen natuurlijk.
Niet meer onder de veilige werkgevers
paraplu, maar vol ervoor gaan. Met
kansen en gevaren, maar met veel meer
uitdagingen dan vroeger. Risico’s nemen
hoort erbij.
Lokaal ondernemen of verder kijken dan
lokaal? Waarom kies je dit antwoord?
Beide. Als ik wat nodig heb, doe ik dat
altijd binnen mijn MKB kring. Elkaar de
bal gunnen. Maar ik verkoop mijn auto’s
door heel Nederland, dus dat is verder
dan lokaal. Ook koop ik ze door heel

Interview door: Quincy Mahangi
Nederland in.
Hoe is het om te ondernemen/leiding te
geven tijdens deze uitdagende CORONA
periode? Heeft het je iets bijgebracht of
doe je iets anders dan voorheen?
Voor mijn bedrijf maakt het niet veel
uit. Ik ben open met de werkplaats en
mag onder bijzondere voorwaarden
auto’s verkopen. Dus ik mag mijn handen
dichtknijpen. Als ik kijk naar mijn horeca
collega’s heb ik het met ze te doen. Ga er
maar aan staan bijna een jaar dicht.
Wat is het meest opvallende aan wat jij
tot nu toe mee hebt gemaakt?
Het winnen van de Delftse
Ondernemersprijs in 2014 was een grote
boost voor ons bedrijf. In een zaal met
300 ondernemers de eerste prijs halen is
goed voor jezelf en je bedrijf.
Welk lied geeft de beste omschrijving
van jouw onderneming/jou als persoon?
”LEEF” van Andre Hazes. Veel mensen
eten, slapen, werken en gaan dan dood.
Maak er wat van. LEEF!
Met jouw ondernemersverhaal in de krant?
Stuur een verzoek naar krantvw@gmail.
com en vraag naar de mogelijkheden.

LOKAAL ONDERNEMEN: Rogier Camijn
Is er een vestiging verhaal dat je zou
kunnen vertellen?

Wie ben je?

Rogier Camijn, 45 jaar oud, geboren te
Delft
Wat doe je in het dagelijks leven?

Echtgenoot van Janine, vader van Bo
én Gwen en eigenaar van Hampshire
Hotel Delft Centre.
Welke onderneming heb je of geef je
leiding aan?

Samen met mijn broer Leon Camijn
ben ik eigenaar van Hampshire Hotel
Delft Centre.
Deze onderneming hebben we een
aantal jaar geleden overgenomen van
onze ouders Elly & Antoon Camijn
(die trouwens op de achtergrond nog
steeds meedenken en meehelpen).
Ben je met een specifieke reden
begonnen met (ondernemen) binnen dit
vakgebied?

Wij zijn geboren op de Houttuinen in
de locatie waar voorheen Hotel de Kok
was, gastvrijheid is als het ware met
de paplepel ingegoten. We hadden
altijd al gasten over de vloer.

De locatie stond eerst klaar om als
studentenflat te worden gebouwd, na
veel overleg met de gemeente hebben
we dit hotel met de familie kunnen
bouwen. Daarnaast huren wij de naam
Hampshire om aangesloten te zijn aan
een keten welke ons zichtbaar maakt
in heel de wereld.
Het hotel is 24/7 geopend en alle
openbare ruimtes zoals de bar/terras/
lounge/restaurant zijn ook te bezoeken
voor externe gasten, oftewel iedereen,
is welkom!

De Delftse hout is een
ondergewaardeerd gebied, het is zo
mooi. En dat dichtbij Wippolder en
Vrijenban. Een prachtige “achtertuin”.
Zelf wonen we ook in de Bomenwijk.
Daar is het contact met de buren ook
heel prettig en laagdrempelig. Onze
opa en oma woonden vroeger in de
Wippolder en daar hebben we aardig
wat speeltijd liggen. Wij voelen ons
hier dus thuis, als bewoner en als
ondernemer. We merken dat onze
hotelgasten dit ook een prettige buurt
vinden om te vertoeven.

Merk je dat je midden in een wijk zit? Zo
ja, waar merk je dat aan?

Ondernemen of vaste aanstelling?
Waarom kies je dit antwoord?

We zien om ons heen overal beweging
en levendigheid. Van de kinderen die
hier naast het hotel naar school gaan,
de bewoners van de Bieslandhof op
hun balkonnetje, tot bewoners die
dagelijks hun vaste rondje lopen. Het
is erg fijn om in deze wijk te staan met
het hotel. Daarnaast is het uitzicht
voor de hotelgasten uniek natuurlijk.
Wij organiseren normaliter “Sunday
sounds” concerten deze worden
heel goed bezocht door de buurt.
Daarnaast proberen we af en toe
leuke activiteiten te organiseren voor
de scholen uit de buurt, zoals het
jaarlijkse Sinterklaasfeest.
Doe je veel met of voor de wijk?

Het huidige station werd gebouwd
en wij moesten vertrekken uit het
stationsgebied.

Twee jaar geleden hebben we een
Urban Fitness laten aanleggen
in samenwerking met de
ondernemersvereniging. We zien dat
deze door de bewoners van de wijk
goed gebruikt wordt, zeker nu met
Covid-19 de sportscholen gesloten
zijn. Ook vinden we het belangrijk
aandacht te besteden aan de bewoners
van de Bieslandhof.

De unieke kans kwam om hier te gaan
bouwen op de Koepoortplaats. Een
mooiere plek kan je je niet wensen op
de grens van het serene groen van het
Delftse-hout en aan de voet van de
historische binnenstad.

Binnenkort laten we een mooie
muurschildering aanbrengen met de
kernwaarden van Delft en natuurlijk
verwijzingen naar muziek en
gastvrijheid. Dit zal hopelijk een mooie
eyecatcher voor de wijk worden.

Waarom heb jij je in deze wijk
gevestigd?

Wat vind je van de omgeving?

Ondernemen! Dit geeft je de vrijheid
om je eigen creatieve ideeën uit te
voeren. Als dat dan lukt zoals je in
gedachten had, geeft dat een kick. In
deze tijd is het best spannend, maar
we zouden niet anders willen.
Lokaal ondernemen of verder kijken dan
lokaal? Waarom kies je dit antwoord?

Absoluut lokaal. Wij doen er alles
aan om de samenwerking te zoeken
met de andere ondernemers in Delft.
Onlangs hebben we met de “Magical
Mystery Escape” de andere escaperooms in Delft gevraagd samen te
werken. Wij denken dat je elkaar
alleen maar kunt versterken in plaats
dat je concurrent bent van elkaar. Ook
werken we bijvoorbeeld met lokale
muzikanten en pop-podia samen.
Daarnaast proberen we ook zoveel
mogelijk bij lokale leveranciers en
dienstverleners af te nemen.
Hoe is het om te ondernemen/leiding te
geven tijdens deze uitdagende CORONA
periode?

Je leeft van persconferentie naar
persconferentie en ondertussen moet
je langer termijn visie houden. Dit
kan soms lastig zijn. Soms is er dan
ook heus wel even een dip, maar
dat is gelukkig snel weer voorbij. Na
een stevige wandeling en een goed
gesprek hebben we dan de energie om
door te pakken.

Interview door: Quincy Mahangi
Heeft het je iets bijgebracht of doen je
iets anders dan voorheen?

Ons hotel is constant aan het
aanpassen geweest, uiteraard zijn
we open voor onze zakelijke en
toeristische gasten, maar ook zeker
voor de Delftenaar.

We zijn eigenlijk niet dicht geweest.
We zijn tijdens de eerste lockdown
begonnen met private-dining, lekker
romantisch eten in een kamer met
uitzicht.
Ook hebben we een professionele
Escape Room neergezet in onze
grootste suite. Deze is ook tijdens
de lockdown gewoon te bezoeken.
Super leuk dat er veel wijkbewoners
op af komen. We zien ook de enorme
flexibiliteit bij ons team. Daar zijn we
enorm trots op!
Wat is het meest opvallende aan wat jij
tot nu toe mee hebt gemaakt?

Daar kunnen we een boek over
schrijven aangezien ons familiebedrijf
nu 66 jaar bestaat.
Wij hebben geregeld dat er een
gesprek over het hotel is en dat je
gesprekspartner zegt “heb je dat
allemaal meegemaakt dit jaar?” waarop
wij kunnen antwoorden “Nee deze
week!” Het mooist is het toch altijd
wel als gasten een persoonlijk kaartje
sturen om te bedanken voor de
gastvrijheid. Zo’n klein gebaar blijft
bijzonder!
Welk lied geeft de beste omschrijving
van jouw onderneming/jouw als
persoon?

Muziek is de rode draad in ons hotel.
Wij zien muziek als verbindende factor
ongeacht uit welk land je komt welke
taal je spreekt en wat voor werk je
doet.
Op dit moment denk ik “ALL YOU
NEED IS LOVE” van de Beatles, omdat
het februari is, onze Escape room dit
thema heeft en we ons werk met liefde
en passie doen.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.vrijenbanwippolder.nl/nieuws
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Melk is goed voor elk
(of toch niet?)

Bijdragen aan een schone wijk
Auteur: Carola van Velzen-Marcus

Terwijl de hele wereld zich momenteel middenin de Covid-19 epidemie bevindt
is het voor Delft niet de eerste keer dat het te maken heeft met een epidemie.
Natuurlijk kennen we allemaal de verhalen van de Spaanse griep die veel
slachtoffers heeft gemaakt, maar in 1921 heerste er een heel ander virus in de
stad.
Op 19 juli 1921 werd in het gezin van een Delftse melkslijter bij vier leden het
virus buiktyfus vastgesteld. Uit nader onderzoek bleek dat één van de kinderen
van het gezin dit virus eerder had opgelopen, daar even ziek van is geweest,
maar daarna is opgeknapt. Echter keerde het virus later terug en heeft het
andere leden van het gezin besmet.
Gezien de vader van het gezin melkslijter was en het te verwachten was dat de
melk ook besmet zou zijn, werd er direct groots ingezet. De geneesheer-directeur

Auteur: Quincy Mahangi
Eind februari is in de Wippolder een
grote schoonmaakactie geweest van
Stichting Cleanupall. De stichting is
een burgerinitiatief van twee Delftse
ondernemers, Mira en Angelique. Hun
stichting brengt verschillende partijen
bij elkaar rondom de gedachte dat
iedereen wel een schone leefomgeving
wilt hebben. Met de nadruk op de eigen
leefomgeving.
Door samen te werken hieraan moet
het mogelijk zijn een schonere wereld
te creëren. Samen met de de gemeente,
verschillende sponsoren en vrijwilligers
gaan zij op een leuke & leerzame
manier zwerfafval te lijf. Zij organiseren
workshops, maar ook andere activiteiten
en middels voorlichting op onder andere
scholen en buurtcentra werken zij aan
de bewustwording. Want het begint
natuurlijk wel bij jezelf.
Mira & Angelique
Angelique is eigenaresse van lunchroom
van 9 tot Zeven en een echt stadsmens.
Maar ze trekt ook graag samen met
haar gezin de natuur in. Met een
voorliefde voor de rust en ruimte op de
Waddeneilanden.

De twee onderneemsters hebben een
gedeelde passie, namelijk: een schonere
en natuurlijke leefomgeving voor mens
en dier. Met hun enthousiasme en
doorzettingsvermogen inspireren en
mobiliseren zij vrijwilligers, ondernemers
en gemeentes om bij te dragen aan een
groenere wereld.
Wat Cleanupall cijfers per 2021:
• 538 kilo afval opgehaald
• 200 vrijwilligers
• 20+ sponsoren
De eerstvolgende CleanupAll in de
Vrijenban is op 24 oktober. Dat is nog een
behoorlijk eind weg, maar dat betekent
niet dat je zo lang hoeft te wachten om
contact op te nemen met de organisatie.
Je kunt natuurlijk ook vast zelf beginnen
met het schoonmaken en houden van
de de wijk. Daar zijn anderen al mee
gestart zoals je hebt kunnen lezen op het
voorblad.
Meer info vind je op www.cleanupall.nl

Mira heeft alle windstreken gezien. Maar
in Delft, waar zij samen met haar zoon en
vriend woont, voelt zij zich thuis. Ze runt
daar met veel plezier het workshopatelier
Bij Ons Delft.

van het gasthuis werd opgeroepen barakken te plaatsen op een plaats waar
quarantaine mogelijk was. Wat gevreesd werd bleek waar: al snel bleek dat er
een tekort was aan barakken en werden andere afdelingen van het gasthuis
ontruimd om plaats te maken voor de zieken. Allen hadden ze de melk van deze
slijter gedronken. Nagenoeg alle zieken werden in het gasthuis verzorgd op
een enkeling na die ervoor koos om thuis verpleegd te worden. Ook in deze tijd
ontbrak het in sommige gevallen aan duidelijke regelgeving waardoor de kans
op het besmetten van derden niet was uitgesloten en het duurde dan ook lang
voordat dit virus onder controle was.
Wat de melkslijter betreft: deze werd
gesommeerd maatregelen te treffen
om verdere verspreiding te voorkomen
en werd medegedeeld alle zieken
uit zijn huis te verwijderen, het huis
te reinigen, de overige aanwezigen
op bacillen te controleren en op
regelmatige basis door een arts te
laten onderzoeken. Alleen dan mocht
hij zijn bedrijf voortzetten.
De melkslijter wilde geen afstand
doen van zijn kinderen en had
daardoor nog maar één keuze; hij gaf
zijn bedrijf met weemoed op.
Bronvermelding:
Arikel: NTVG- Nederlands tijdschrift
voor geneeskunde. Afbeelding:
Liemershistorie

Lockdown ervaringen

vervolg

Conny Wevers
Ik heb de lockdown goed ervaren. Alleen ga ik na een jaar wel dingen missen.
Had nooit verwacht dat het zolang zou duren. De lockdown heeft verder niet
zoveel invloed op mij gehad.
Ik heb mijn werk, maar merk aan mijn jongste zoon (veel jongeren) dat het
op hem wel invloed heeft gehad. Die is wat somberder geworden.
Hoefde mezelf niet bezig te houden, had het druk zat op mijn werk. Veel
corona gevallen meegemaakt onder bewoners en collega’s.
Om gezond te blijven, zeker met mijn werk, goede bescherming en hygiëne.
Mijn tip: af en toe quality time met man of kind, zoals wandelen of naar
hotelletje .

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.vrijenbanwippolder.nl/nieuws
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Thuisonderwijs 2.0
en weer naar school
Lockdowns, we hebben er al 2
gehad! Voor iedereen is het zwaar,
voor iedereen verandert er zoveel.
Niemand heeft erom gevraagd en we
maken er allemaal het beste van.
Op het moment van schrijven hebben
we net protocol 4 over de heropening
van de school geschreven en gaan de
kinderen inmiddels weer naar school.
We ervaren het allemaal op een
andere manier. We hebben ouders en
kinderen gevraagd naar hun beleving
van de lockdown. De moeilijke
momenten en de pareltjes.
De familie de Boer heeft samen een
stukje geschreven over de eerste
lockdown. “We zijn thuis met zijn
vieren. De kinderen zitten inmiddels
in groep 7 en 8. De lockdown in maart
kwam zowel voor de school als voor
ons onverwacht. Ineens zaten we thuis,
bere-gezellig en een uitdaging om alle
ballen hoog te houden. Thuiswerken
en 2 kinderen op gang helpen met
thuisonderwijs.
We hebben het als een avontuur ervaren.
Er was een hoop te ontdekken en we
moesten de eerste twee weken wel veel
moeite doen om alles online te vinden.
De grote uitdaging was vooral om de
weg te vinden in de digitale omgeving.
Waar staan de opgaven, welke inlog
hoort erbij, staan gegevens van beide
kinderen gekoppeld aan 1 email adres
of niet? Op een laptop ziet het er weer
anders uit dan op een tablet. Geen geluid
wel beeld, geen beeld wel geluid, beeld en
geluid, maar beeld kwartslag gedraaid.
We hadden te maken met 4 verschillende
leerkrachten die op 4 verschillende
manieren communiceren. Er is voor hen
ook geen tijd geweest om de lockdown
voor te bereiden, dus dat begrijpen we
wel. Ik weet nog dat termen werkboek
en oefenboek door elkaar werden
gebruikt of dat er ergens een pagina- of
opgavenummer nummer niet klopte. Dit
soort kleine dingetjes kan dan wel wat
stress geven. Maar binnen twee weken
liep het allemaal en gingen we steeds
meer genieten van deze bijzondere tijd.
Zowel de leerkrachten als wij thuis
hebben er hard aan gewerkt om
structuur te krijgen en niets te missen.
Soms hadden we ook overleg met de
leerkrachten en zaten we om ’s ochtend
vroeg al te videobellen. Onze zoon zat
op een ochtend nog in zijn pyjama toen
hij om 07:30 per email een vraag stelde
aan de aan de meester. Hij dacht dat hij
dan na een douche en ontbijt vast wel
antwoord zou hebben; nog voordat de
les zou beginnen. De meester startte
echter direct een videogesprek, maar
onze zoon wilde niet opnemen omdat hij
nog niet aangekleed was.
Dat was een grappig moment en tegelijk
super natuurlijk dat je met je juf of
meester kan videobellen als je wat wil
vragen en dat er zo snel gereageerd
wordt!”
Op maandag 14 december werd de
tweede lockdown afgekondigd. De
basisschoolleerlingen mochten nog
1 dag naar school om spullen op
te halen en afscheid te nemen. Wij
hadden corona proof de kerstmusical
opgenomen dus gelukkig konden
de kinderen ook nog een stukje

kerstviering meemaken.
De dagen voor de kerstvakantie
hebben wij gebruikt om
Thuisonderwijs 2.0 vorm te geven. En
zo gebeurde het dat wij op maandag
4 januari voor de 2e keer begonnen
met afstandsonderwijs.
Josine de Vries moeder van 3 kinderen
in de groepen 4-5 en 7 zegt; “Toen
ik hoorde dat de scholen dicht gingen,
kreeg ik wel een flashback en maakte
me grote zorgen. Maar toen maandag
na de vakantie Teams aanging en de
juffen daar stonden kon ik bijna huilen
van geluk. Ze ( juffen en kids) hebben
het zo fantastisch gedaan! Groep 3 kon
echt goed meekomen en van de andere
kinderen heb ik ook alleen maar goede
dingen gehoord. Ze missen hun vriendjes
maar door elke ochtend om half negen
klaar te zitten en de juf te zien maakt
veel goed!”

SUDOKU
Vul het diagram zo in, dat op zowel de verticale als horizontale lijnen en
in elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
Met de sudoku puzzel van
deze maand kun je een
Bikezac (fietstas) mét inhoud
ter waarde van € 20 winnen.
Stuur de oplossing naar
krantvw@gmail.com.
Veel puzzelplezier!

Thuisonderwijs 2.0 betekent voor
de kinderen op de Bernadette
Mariaschool dat zij ’s morgens
om half 9 inloggen. Sommige
leerkrachten laten de hele ochtend
tot 12.00u de les aanstaan, andere
groepen hebben verschillende
instructiemomenten waar zij op
inloggen. In ieder geval krijgen
de leerlingen verschillende
instructiemomenten op een ochtend.
De familie de Boer vertelt het

volgende over de 2e lockdown: “Het
was erg fijn om te zien hoe school een
veel betere structuur had gevonden
in het online les geven. Complimenten
voor de BMS! De kinderen kregen een
week rooster en per les een digitale
uitnodiging die ze maar hoeven aan
te klikken om deel te nemen. Vanaf nu
gaat alles vanzelf. De lessen kunnen zelfs
worden terug gekeken als je wat hebt
gemist of moeilijk vind.
Af en toe keken we even mee en soms
hadden de kinderen een vraag over een
som of zo. Dan was het erg fijn om ze
even te kunnen helpen. Ik heb daar veel

plezier in. Verder bestond de ondersteuning meer uit een appeltje brengen
of een kopje thee. Als er pauze was,
klapte ook ik mijn laptop even dicht
en gingen we even touwtje springen of
voetballen op straat. Gezellig samen
lunchen, snel een ei bakken of tosti’s
zodat we dan lekker nog even konden
voetballen buiten. Soms kwam mijn
dochter mij een kopje koffie brengen met
een lief briefje er bij, zo lief!”
Wieke van de Sande moeder van
2 dochters uit groep 3 en 6 vult
aan: “Ik vond het thuisonderwijs
erg goed geregeld. We zijn constant
goed geïnformeerd en op de hoogte
gehouden. De informatiestroom was
overzichtelijk, niet te veel, niet te weinig
en de informatie was daardoor ook weer
makkelijk terug te vinden. De lessen via
Teams verlopen ook goed. Wat doen de
leerkrachten enorm hun best om een
goede en leuke les aan te bieden en dan
ook nog de kinderen van de noodopvang
in de klas erbij te begeleiden, petje af.
Omdat het zo gesmeerd liep, merkte ik
dat mijn kinderen veel zelfstandiger aan
het werk waren.”
Josine vond het fijn dat de juffen
online aanwezig waren. Het ging
zelfs zo goed dat haar nichtje van
groep 2, en die een plusleerling van
de Max Havelaar is, bij groep 3 mee
deed en goed mee kon komen!
Naast thuisonderwijs verzorgde
wij als IKC natuurlijk ook de
noodopvang. Een gezamenlijke inzet

van leerkrachten en pedagogisch
medewerkers. De kinderen konden
op school aan het werk en er werd
beweging, creativiteit en ontspanning
aangeboden, zodat hun ouders hun
vitale werk konden doorzetten.
Ook ouders waarvan het thuis niet
meer ging met hun kinderen hebben
wij een plekje kunnen aanbieden op
school Dat resulteerde in de laatste
weken op sommige dagen wel in
meer dan 50 kinderen!
Wieke vond de noodopvang vond
erg goed geregeld. “Enorm fijn dat de
kinderen in een klein groepje in de klas
kunnen zijn en de les ‘live’ mee kunnen
volgen. Wij als ouders zijn erg dankbaar
dat de kinderen, vanwege ons werk
in een cruciale beroepsgroep, hiervan
gebruik mochten maken en dat het zo
super geregeld was! De kinderen vonden
de noodopvang heel fijn.”
Ook Josine vond de noodopvang
fantastisch. Gelukkig gingen er ook
vriendjes heen dus was het heel
erg fijn om ze daar heen te kunnen
brengen.
En dan de pareltjes van het thuisonderwijs:
Een dag lang in je onesie thuisonderwijs volgen in groep 6 en in
groep 3 “waren de lessen soms zo
leuk dat ik uit volle borst mee aan het
zingen was met een leuk liedje dat de
kinderen aan het zingen waren... oeps,
de microfoon stond aan”, zegt Wieke.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.vrijenbanwippolder.nl/nieuws
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Straten van de Vrijenban
Auteur: Carola van Velzen-Marcus

Oude IJsbaan
Het winterse weer van afgelopen februari deed ons denken aan een van de
meest toepasselijke straatnamen van de Vrijenban: Oude IJsbaan.
Een goed moment om de geschiedenis van deze straatnaam eens uit te zoeken.
In de winter van 1887 besloten een aantal bevriende Delftenaren een ijsclub op
te richten en plaatste een kleine advertentie om leden te werven.
´Heeren die wenschen mede te werken tot het oprichten eener ijsclub, worden
verzocht de vergadering bij te wonen’
Alleen mannen mochten zich
aanmelden en gaven daar in grote
getale gehoor aan. Honderden
mannen en zoons meldde zich
aan en betaalde twee gulden per
volwassenen en één gulden per zoon
contributie.
De gemeente Delft had ook wel
oren naar dit project en bood een
stuk grond aan tussen de Oostsingel en de Oostpoort als afkoop van het
eigenaarschap. De inmiddels groots opgezette Delftsche ijsclub liet de gemeente
weten toch liever zelf het beheer in handen te houden over de locatie en wees
het voorstel af.

OP BEZOEK BIJ...

Door: Quincy Mahangi

Kun je kort vertellen wie jij bent?
Hallo buurtbewoner. Ik ben Danielle Vogelsang, getrouwd met René en
moeder van Yuliana (17) en Brian (16).
Wat doe je zoal in het dagelijks leven?
Ik ben zelfstandig ondernemer waarbij ik werk vanuit huis en voor
de Corona voor vergaderingen de deur uitging als eigenaar van een
secretariaatsbureau met de naam: www.neemtwerkuithanden.nl
Wat vind je het leukst aan de wijk?
De diversiteit. Er wonen universitair geschoolden, gepensioneerden,
zelfstandigen (zoals ik), verpleegkundigen etc... De sfeer is goed. Buren
praten met elkaar in de straat en bij de bakker. Dat is zeker in deze tijd
bijzonder fijn. Maar ook de rommeligheid; het is geen keurig aangeharkte
wijk. Dit zie je aan de manier waarop de inwoners omgaan met hun tuin.
De één kiest voor een volledig begroeide voortuin, de ander voor tegels
met een bankje.
Waarom woon je in deze wijk?
Het is een bewuste keuze. Ik en mijn man René vielen voor de charme van
deze jaren ’30 wijk; op loopafstand van het centrum van Delft.

Na een korte zoektocht vonden zij een geschikte plek langs de Rotterdamseweg.
De Delftsche IJsclub betaalde, na een inzameling onder de meest vooraanstaande
leden van de club, een bedrag van zesduizend gulden aan de eigenaar van
de grond. Drie dagen na het ondertekenen van de koopakte vroegen zij de
gemeente of er muziek gespeeld mocht worden op de ijsbaan en was de opening
een feit.
Overigens was het de voor de Delftsche IJsclub geen lang bestaan op deze plek.
Aan het begin van de twintigste eeuw had de gemeente Delft deze grond op
het oog voor stadsuitbreiding en deed zij de IJsclub een bod van dertigduizend
gulden. De IJsclub wilde wel vertrekken maar alleen tegen een bod van
veertigduizend gulden. In 1913 kwam er, na veel onderhandeling,een
akkoord en betaalde de gemeenten aan de Delftsche IJsclub een bedrag
van achtendertigduizend gulden voor afkoop van de grond. De IJsclub had
inmiddels een ander stuk grond gevonden ter hoogte van de Delftse Schietclub,
wat nu Oude IJsbaan heet, waar zij, in tegenstelling tot de vorige baan, een
ellipsvormige baan konden neerleggen waar de schaatsers een rondje konden
schaatsen in plaats van steeds heen en terug.
Het terrein werd in de loop der jaren
uitgebreid met aan de noordzijde
een clubgebouw annex kantine waar
schaatsende Delftenaren konden
genieten van warme drankjes tijdens
het schaatsen.
In de jaren zeventig zijn zowel het
clubgebouw als de ijsbaan verdwenen
en is de grond gebruikt om woningen
te bouwen.
Josine zegt: “Er was een moment dat
juf Lois gekke oefeningen ging doen
met groep 5, haar dochter lag het ene
moment op haar kop te lezen en dan
weer grondoefeningen te doen, schijnt
daar heel normaal te zijn in groep
5 maar had zij natuurlijk nog nooit
gezien, dus erg leuk!”
Op vrijdag in groep 3 een rap, wat
onwijs leuk!! Haar zoon stond
helemaal te dansen en ze doet zelf

Wat is jouw favoriete plek in de wijk?
De waterkant. Graag wandel ik vanaf mijn woning, langs de Schie, naar
de binnenstad.

Bron: Wikidelft

lekker mee! Maar dat mag niet voor
de camera van haar zoontje ;)...
Nicole’s zoon die in groep 8 zit beseft
ineens dat dit zijn laatste jaar is en
mist zijn klas wel. Hij is in dat opzicht
blij dat hij weer naar school kan.
Terwijl haar dochter het prima vindt
thuis. Lekker in je eigen omgeving en
in je eigen tempo werken. Veel tijd
met het gezin door brengen. Zij is het
nog niet zat.
Het is goed dat de scholen weer open
gaan, maar wij gaan deze tijd ook wel
missen!
Wilt u meer informatie over IKC
Bernadette Maria gaat u dan naar
www.bernadettemariaschool.nl of bel
voor een kennismakingsgesprek.
Dionne van der Helm-Wilmer,
directeur IKC Bernadette Maria

Welk nieuws houd je op dit moment bezig?
Al het lokale nieuws van en in Delft.
Waarom?
Omdat het met mijn huidige opdrachtgevers te maken heeft. Ik
ondersteun secretarieel, vanuit mijn bedrijf, het Centrum Management
van Delft, de ondernemers in de binnenstad, ondernemersvereniging
Vrijenban Wippolder etc… Te veel om op te noemen.
Heb je nog leuke plannen de komende periode?
Vreemd genoeg niet. Normaliter wel. Ik probeer bij de dag te leven in
deze Corona-periode. Stiekem verheug ik me uiteraard erop om in de lente
uit eten te gaan met het gezin en/of een terrasje te pakken als de Horeca
weer open is.
Waar zou je nog een keer willen wonen?
Haha in een jaren 30-buurt in Amersfoort.
Wat doe je graag in je vrije tijd?
Heel veel wandelen en fietsen. Maar ook zwemmen. Helaas is het
zwembad nu gesloten.
Koop jij lokaal?
Ja. Ik heb zo mijn favoriete winkeladresjes in Delft.
En doe je dat op de fiets, openbaar vervoer of met de auto?
Ik gebruik zelden de auto. Meestal doe ik de boodschappen lopend of op
de fiets.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.vrijenbanwippolder.nl/nieuws

Hoi Avondlicht,
Wat zijn jullie avonden donker en kaal
Wat duren ze lang zonder enig verhaal
Wat zijn de avonden stil en leeg
Wat doen jullie in mijn kamer, nu iedereen zweeg
Waarom komen jullie hier mij benauwen
Waarom zitten jullie mij zo te aanschouwen
Waarom lopen jullie zomaar binnen zonder kloppen
Waarom vertellen jullie nooit eens leuke moppen
Waar komen jullie eigenlijk vandaan
Waarschijnlijk van achter de maan
Waar gaan jullie straks naar toe
Waarschijnlijk onder mijn kussen, ik dromerig moe
Waarvoor komen jullie elke dag terug
Waardoor zijn jullie mij altijd te vlug
Waarvoor kiezen jullie altijd die zwarte kleur
Waardoor ruik ik toch altijd dezelfde avondgeur
Ik doe een wasje dat houdt me op de been
Ik denk aan die avonden met jullie iedereen
Ik heb geduld, (ik weet) dan draaien de kansen
De zon vult, (ik zie) een nieuwe dag waarmee ik ga sjansen.

Gedicht
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Waar kun je dit terugzien?

Lockdown ervaringen

vervolg

Mandy Schenkeveld
Deze lockdown is financieel zwaarder dan de vorige. Ik heb toen heel veel last
gehad van frustratie, was heel verdrietig, angstig en boos op en om van alles. Dát
wil je niet nóg een keer doormaken. Dit keer heb ik er mentaal minder last van.
We zijn nou eenmaal overgeleverd aan deze onwetendheid en feit is ook dat het
echt een duur grapje is. Dus ik probeer er toch maar gewoon iets gezelligs van te
maken en het te zien als een hele dure vakantie in eigen huis...
Mijn zoon had natuurlijk thuis onderwijs en zijn zusjes konden niet naar de
opvang, dus ik was de afgelopen weken voornamelijk ‘juf’.
Maar zodra er gelegenheid was, was ik voor de salon bezig. We verkopen
kleurpakketten voor thuis, zijn actief op social media, volgen (online) trainingen
en verdiepen ons in vernieuwingen in de branche. Houden ons vooral bezig met
wat er straks wél kan als we weer open kunnen en bereiden ons daarop voor. Zo
hebben we de nieuwe ruimte weer net even anders ingericht zodat we straks nóg
meer service kunnen bieden!
Vorig jaar hebben we vlak voor de lockdown een grote verbouwing gehad. Dit
jaar bestaan we 5 jaar... Beide hebben we natuurlijk nog niet kunnen vieren.
Daarnaast staan de plannen die we voor de salon hebben liggen voorlopig in de
koelkast. Puur omdat er geen budget meer is.
Ik ben niet zo van het koken. (Oké dat is zacht uitgedrukt) Maar goed, daar heb
ik nu dus wel tijd voor, daarom probeer ik steeds wat anders, gezonds, op tafel te
zetten. Met de nadruk op probeer .
Daarnaast ga ik zoveel mogelijk naar buiten, spelen met de kinderen, wandelen
met een vriendin of juist lekker eventjes alleen. En ik mediteer, wat voor mij goed
werkt voor mijn mentale gezondheid!

Even kijken hoe goed jij je wijk kent. Let je wel goed op wanneer je door de
wijk wandelt, rijdt of fietst? Elke editie plaatsen wij een foto van een plek in de
wijk waar je misschien al wel honderden keren langs bent gelopen, maar die je
misschien nooit op is gevallen. Weet jij waar deze plek is?

Hoe rot het allemaal ook is, probeer het tóch positief in te blijven zien, dat is
absoluut niet altijd even makkelijk, maar het word áltijd weer licht .

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.vrijenbanwippolder.nl/nieuws

Mandy Schenkeveld

