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Een naderend einde

Overal om ons heen worden geldkranen dicht gedraaid. Ook voor de 
Wippolderkrant is het einde in zicht. Nu zowel de Gemeente Delft als Vestia 
hun subsidie voor het afdrukken van de krant in 2015 stopzetten. Einde van 
een jarenlang enthousiast bewoners initiatief in onze wijk. Hadden wij nog 
hoop dat er licht zou zijn aan het einde van de tunnel van bezuinigingen, 
helaas.

De gemeente koos liever voor een kunstproject van 60.000 euro in de 
Hamtunnel dan 6000 euro per jaar voor de Wippolderkrant. 
Tot eind 2014 gaan wij natuurlijk gewoon door met uw wijkkrant, wel 
met pijn in ons hart dat zoiets moois als de Wippolderkrant met zoveel  
vrijwilligers toch eindig is. Zoals altijd hebben wij ook deze keer weer ons 
best gedaan om U lezers de interessante en vrolijke informatie specifiek over 
onze wijk bij U thuis te bezorgen. Ook deze Wippolderkrant staat daarom 
garant voor weer een gezellig aantal uurtjes leesplezier over onze wijk.

Veel leesplezier 
De redactie

De studentenwoningen die door 
projectontwikkelaar Bes de Blaay 
& Partners aan de Stieltjesweg 
in de TU-wijk worden ontwik-
keld, worden straks verhuurd en 
beheerd door studentenhuisves-
ter DUWO. De ontwikkelaar en 
DUWO hebben daarvoor een in-
tentieovereenkomst gesloten.

In september sloot de ontwikkelaar 
al een overeenkomst met de gemeen-
te voor het plan. In november was 
er een informatiebijeenkomst voor  
wijkbewoners. Ondertussen vroeg 
de ontwikkelaar DUWO voor het be-
heer. 

Omdat uit recent onderzoek blijkt 
dat het aantal studenten in Delft 
in de komende jaren nog met ruim 
2.400 zal groeien, ziet de studenten-
huisvester goede mogelijkheden om 
de in totaal 665 studentenwoningen 
te verhuren.

Met supermarkt
De woningen komen in en om het 
oude kantoorpand van het tech-
nolo g i s c h i n s t it uut  vo or  w a -
ter, ondergrond en infrastructuur 
Deltares. Het instituut is verhuisd 
naar een nieuw kantoor aan de 
Rotterdamseweg en heeft het oude 
pand verkocht aan de ontwikkelaar. 

Die gaat het bestaande kantoor ver-
bouwen tot studentenwoningen en 
op hetzelfde terrein nieuwbouw met 
– eveneens - studentenhuisvesting 
neerzetten. Verder is er op studenten 
gerichte commerciële ruimte in het 
plan opgenomen.

In het oude kantoorpand komen 109 
studentenkamers van 16m2 met ei-
gen douche, toilet en keuken. Per zes 
of negen kamers is er een groeps-
ruimte met een gemeenschappelijke 
keuken. 

Daarnaast komen in het pand nog 
52 iets grotere zelfstandige appar-
tementen (20m2). In de nieuwbouw, 
met een van 7 tot 21 variërend aan-
tal woonlagen, krijgt 504 zelfstan-
dige woningen van minimaal 24m2. 

In de bedrijfsruimte van 1.500m2 
komen voorzieningen die handig zijn 
voor de bewoners. Het gaat om een 
studentencafé, een koffiecorner, een 
medische praktijk, een kleine super-
markt en een klein warenhuis.

De verwachting is dat de nieuwe 
studentenhuisvesting in het derde 
kwartaal van 2015 klaar is. 

Voor de verhuur gaat DUWO nog een 
beheerovereenkomst met de ontwik-
kelaar sluiten.

DUWO gaat nieuwe studentenhuis-
vesting TU-wijk verhuren

HELAAS GEEN KRANT.
DELFTZICHT.

De bewoners van de wijk DELFTZICHT krijgen de uitgave van maart van 
deze krant niet door de brievenbus gestopt.

Oorzaak,
De afgelopen jaren werden de kranten door vrijwilligers van een  
sportvereniging door de brievenbus gestopt, hiervoor kreeg de vereniging 
een bijdrage voor de verenigingskas. Door de bezuinigingsdrift van de  
gemeente werd er geen geld meer beschikbaar gesteld om de wijkkrant te 
verspreiden. 

Oplossing;
Zijn er vrijwilligers die vanaf juni de krant ( 500 stuks ) willen bezorgen dan 
kan dat, zij kunnen zich dan melden via ons e-mailadres 
wijkkrantwippolder@gmail.com

Als er een sponsor is die financieel wil bijdragen om de wijkkranten aldaar 
te laten bezorgen die kunnen dan ook contact opnemen via het eerder  
vermelde e-mailadres. Mocht het zo zijn dat er meerdere personen bereid 
zijn om het verspreiden op zich te nemen dan zal de wijkkrant bij hun thuis 
worden afgeleverd. Indien niemand bereid is om te helpen op welke wijze 
dan ook dan zal in 2014 geen krant meer bezorgd worden.

Namens de redactie,
J.A. van den Berg

De redactie van de wijkkrant 
wenst u en de uwen
Fijne Paasdagen
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De Wippolder-dokter door: Dr. G. Damen

Spanningshoofdpijn

Op het spreekuur van de huisarts is hoofdpijn één van de vaker  
voorkomende klachten. Desondanks gaan de meeste mensen niet 
met hoofdpijn naar de huisarts. Het komt dus heel veel voor. Meer 
dan de helft van alle volwassenen en ongeveer één op de zes kinderen 
heeft het afgelopen jaar wel eens hoofdpijn gehad. Mannen hebben 
minder vaak hoofdpijn dan vrouwen. En met het ouder worden komt 
hoofdpijn ook steeds minder vaak voor. Er zijn verschillende soorten 
hoofdpijn waarvan de bekendste spanningshoofdpijn, migraine en 
clusterhoofdpijn zijn. In dit stukje gaat het over spanningshoofd-
pijn. Dat is ook de meest voorkomende vorm van hoofdpijn. Het 
wordt ook wel “ gewone hoofdpijn” of “aspecifieke hoofdpijn” 
genoemd. 

Wat is spanningshoofdpijn
Spanningshoofdpijn is een tweezijdige, drukkende of knellende, matig  
intense hoofdpijn, die minuten tot dagen kan duren. De hoofdpijn neemt 
over het algemeen niet toe bij lichamelijke activiteit. Misselijkheid komt 
bijna nooit voor. Overgevoeligheid voor licht of geluid kunnen soms ook 
aanwezig zijn. 

Waar komt het door?
De naam suggereert dat het spanning is. Maar dat verband is er zeker niet 
altijd. Eigenlijk weten we nog niet precies hoe spanningshoofdpijn ontstaat. 
Verhoogde spierspanning van de nekspieren, schedel of het aangezicht  
worden ook wel als oorzaak genoemd. Hiervoor bestaat echter onvoldoende 
bewijs. Waarschijnlijk gaat het toch om verschillende soorten hoofdpijn 
die we onder één noemer hebben samengevat. Er is wel meer bekend over 
de factoren die een rol kunnen spelen bij het verergeren of het voortduren 
van de hoofdpijn zoals psychische spanningen, oververmoeidheid en een  
verkeerde houding. 

Wat doe je er aan?
Het is lastig een advies te geven dat bij iedereen met spanningshoofdpijn 
goed werkt. Probeer daarom te achterhalen wat bij u de hoofdpijn uitlokt. 
Wat helpt bij u de hoofdpijn te verminderen? 
Zijn er problemen of omstandigheden die spanning bij u oproepen? 
Een prima manier om dat uit te vinden is het bijhouden van een hoofdpijn-
dagboek. Kijk voor een voorbeeld van een dagboek op bijvoorbeeld 
www.thuisarts.nl/hoofdpijn. 

Dat dagboek kan uw huisarts ook helpen om meer inzicht te krijgen in uw 
hoofdpijnklachten. Vaak wordt dan wel duidelijk waar het probleem zit. 
Moeten er problemen uitgepraat of opgelost worden? Of ligt het toch aan uw 
werkhouding? Heeft u wel genoeg tijd voor ontspanning. Algemene adviezen 
zoals veel frisse lucht, voldoende nachtrust, sport en gezond leven worden 
ook vaak gegeven. Let er wel op dat u niet teveel pijnstillers slikt tegen de 
hoofdpijn. Het gevaar van medicatie afhankelijke hoofdpijn ligt dan op de 
loer. Wie meer dan 15 dagen per maand pijnstillers gebruikt vanwege hoofd-
pijn heeft grote kans dat de pijnstillers in de loop van de tijd een belangrijke 
oorzaak van de hoofdpijn zijn geworden. Het is dan extra moeilijk om van 
die pijnstillers af te komen.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen?
Als u twijfelt of u spanningshoofdpijn heeft of als u meer ondersteuning 
of adviezen nodig heeft om de hoofdpijn de baas te worden. Ook als uw 
hoofdpijn anders is dan uw gewend bent is het verstandig een afspraak 
te maken met uw arts. In sommige gevallen is het nodig met spoed uw 
huisarts of de huisartsenpost te bellen. Bijvoorbeeld bij zeer zware hoofd-
pijn met koorts en een stijve nek of sufheid. Of hevige hoofdpijn na een  
ongeval. En bij verlammingsverschijnselen. In die gevallen is het duidelijk 
geen “gewone”hoofdpijn en moet u uiteraard zo snel mogelijk onderzocht 
worden.

Vergunning voor protonenkliniek afgegeven
De bouw van een behandelingscentrum voor protonentherapie in Delft is een stap dichterbij gekomen. Het ministerie 
van VWS heeft aan Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC) een vergunning verleend. De kliniek wordt gebouwd in 
Sciencepark Technopolis.

Tijdelijk laboratorium op TNO terrein

Op het voormalige TNO Zuidpolderterrein bouwt TNO een nieuw laboratorium voor het uitvoeren van onderzoek naar 
bouwmaterialen, bouwtechnieken en energieonderzoek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het bestaande wit-rode 
gebouw. Het laboratorium genaamd EMB Lab. wordt in april 2014 opgeleverd. Het gebouw heeft een tijdelijk karakter.  
Er is afgesproken dat het minimaal 7 jaar blijft staan. Daarna moet het gebouw plaats maken voor woningen van de 
nieuwe wijk ‘Professor SchoemakerPlantage’ (voorheen Watertuinen). Datzelfde geldt in principe ook voor de voormalige 
botshal van TNO. Ook deze zal worden gesloopt wanneer de bouw van de woningen start.

Gemeente Delft

Ornamenten zijn vrij veel toegepast, 
niet alleen in natuursteen zoals bij 
de entree, maar ook zijn er vlakken 
metselwerk voorzien van baksteen 
figuraties. Voor de bouw van Rode 
Scheikunde zijn destijds vrij exclusieve 
materialen gebruikt. De belastingbeta-
ler had daar zijn mening over getuige 
een fragment uit de Delftsche Courant 
van 23 juni 1926: “De belastingbetaler 
zou razend worden als hij de waarheid 
vernam over dit onbruikbare monu-
ment der verkwisting. Zo kostte de 
stelling om den schoorsteen meer dan 
de bouwsom van een royale villa, de to-
ren is gebouwd van den duursten hand 
vormsteen welke bestaat en boven in 
den top -met een kijker is dat te zien- is 
duur beeldhouwwerk aangebracht. 

Het uitwendige is weelderig en enorm 
van omvang. Trappen zijn er in het 
gebouw van een vernuftige construc-
tie, die hangen in weidsche, plechtige 
gangen. En in de ontzagwekkende col-
legezalen zijn amphitheatergewijze zit-
plaatsen gebouwd op de duurst denk-
bare wijze.” 

De oorspronkelijke bestemming van 
het gebouw is nog op enkele plaatsen 
afleesbaar. In de gevel zijn namelijk rijk 
gedecoreerde dichtgemetselde openin-
gen te zien die zouden dienen als uit-
laat voor zuurkasten voor scheikundige 
proeven.

Tekst Wim Bloom

Noot: gegevens zijn ontleend aan het boek 
Architectuur-archief Technische Universi-
teit Delft.

De tijd waarin Rode Scheikunde is 
ontworpen was een tijd die bol stond 
van maatschappelijke veranderingen 
en van verschillende stijlen architec-
tuur. We bedoelen hierbij het begin 
van de 20e eeuw. Er werden nieuwe uit-
gangspunten voor architectuur gefor-
muleerd, waarbij begrippen als vorm, 
functie, constructie, materiaal en hun 
onderlinge samenhang een belangrijke 
rol speelden. Het gebouw Rode Schei-
kunde is ontworpen direct voordat de 
eerste gerealiseerde ontwerpen van het 
Nieuwe Bouwen en zijn voorloper De 
Stijl te aanschouwen waren. Voorbeel-
den zijn Het Rietveld-Schröder huis 
(1924) en de Van Nelle fabriek ontwor-
pen door J.A. Brinkman en L.C. van der 
Vlugt. 

Een andere stroming van die tijd is de 
Amsterdamse School. Echter, Rode 
Scheikunde behoort tot geen van deze 
stromingen. Rode Scheikunde vertoont 
een monumentale , neo-classistische 
stijl. Het ontwerp is van het bureau 
van J.A.W. Vrijman, dat meerdere ge-
bouwen voor de Hogeschool heeft ge-
bouwd. Het is nog steeds de vraag of 
het wel een 100% ontwerp van Vrijman 
was. De reden voor dit denken was dat 
er wel veel gelijkenis was met andere 
gebouwen ontworpen door De Bazel 
(Nederlandsche Handelsmaatschappij 
en later ABN). 

De leiding voor de bouw van Rode 
Scheikunde was in handen van G. van 
Brecht en J.H. Hermelink. Gezien de 
vergaande overeenkomsten in mate-
riaalgebruik, detaillering en de en-
treepartij mag worden verondersteld 
dat het aandeel van Van Brecht in het 

Rode Scheikunde, architectuur en architect

ontwerp van Rode Scheikunde niet 
gering is geweest. Ondanks het impo-
sante karakter van het gebouw was 
toch sprake van vernieuwende en op-
zienbarende architectuur. Het horizon-
tale karakter van de voorgevel wordt 
doorbroken door een toren. In deze 
toren bevindt zich een waterreservoir. 
Dit vanwege de angst voor brand, die 
zou kunnen ontstaan bij scheikundige 
proeven. 

De ontwerpers waren waarschijnlijk 
niet ongelukkig met de eis om het ge-
bouw van een toren te voorzien. Het 
verticale element was een geliefd en 
veelvuldig toegepast middel bij het 
ontwerpen uit het begin van de vorige 
eeuw. De toren vergrootte het monu-
mentale en imposante karakter van het 
gebouw. Een element dat wel op zijn 
plaats is voor een zo belangrijk gebouw 
als het Hoofdgebouw van de Techni-
sche Universiteit in Delft. Het voldoet 
zo aan het beeld van een Technische 
Universiteit met een rijke geschiedenis 
vol traditie.

Het materiaalgebruik van het gebouw 
is van grote invloed geweest op de 
naam die het gebouw in de volksmond 
draagt. De naam “Rode Scheikunde“ 
heeft het gebouw te danken aan de ge-
bruikte kleur baksteen en natuurlijk 
aan zijn oorspronkelijke bestemming. 
Rode Scheikunde is opgebouwd uit 
rode baksteen in combinatie met veel 
natuursteen. Deze natuursteen is te 
vinden boven en onder de ramen, in 
de doorlopende daklijst en in de gehele 
entreepartij. 

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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B o t a n i s c h e  T u i n  T U   D e l f t

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

De vorige opgave

In de vorige opgave van december 2013 zag u een onderdoorgang welke 
onder de huizen zijn aan de Julianalaan tussen de huisnummers 115 en 
119.  

Deze keer kwamen vele inzendingen binnen met allen het juiste ant-
woord en ook mooie zelfgemaakte foto’s. Door de vele inzendingen is 
hier een samengesteld antwoord op deze fotoprijsvraag.
De oprichter van ‘EDAH ‘Opel dealer – eerste Delftsche auto handel – 
de heer van der Burg heeft deze garageboxen laten bouwen voor zijn 
klanten die graag hun auto overdekt wilden stallen.
Deze garageboxen hebben geen nummer maar zijn voorzien van de let-
ters A t/m Z. Echter er zijn 21 garageboxen omdat de letters i,l,o,q en u 
ontbreken. Waarom, er zal wel een reden voor geweest zijn.

Na loting gaat de prijs naar ‘Delftzicht’ de heer B. van der Hoek. Onze 
felicitatie met uw cadeaubon. 
De cadeaubon zal spoedig naar de winnaar worden gestuurd.

Dank aan alle inzenders en wie weet doet u een nieuwe poging bij de 
nieuwe opgave.

Nieuwe opgave

Deze keer is er weer gekozen voor een aangezicht van een gebouw waar-
aan toch wel opvallende fragmenten zitten.
Neem de moeite en ga op zoek met de camera er bij, laat het resultaat 
via uw inzending aan ons zien.
Stuur uw oplossing voor 16 mei 2014 naar ons mailadres; wijkkrant-
wippolder@gmail.com of in een enveloppe in de brievenbus van het 
buurthuis aan de Rotterdamseweg 51 of de Prof. Krausstraat 50.

LET OP vermeld duidelijk dat het voor de redactie van de wijkkrant 
Wippolder is om zoekraken te voorkomen.
Wij zien gaarne uw oplossing naar ons toekomen en wederom zal er een 
cadeaubon van € 12,50 verloot worden onder de goede  inzendingen.

Wij wensen u veel succes bij het vinden van deze gevel.

Redactie

Fietsen is genieten. Met de Vereniging: 
“Fietsgroep Delft Natuurlijk Genieten” 
kunt u nog meer genieten op de fiets. 
De Vereniging richt zich op de recrea-
tieve fietser die op een stads- of hybride 
fiets op de dinsdagen en woensdagen 
fietstochten in de omgeving maakt en 
ook daarbuiten met de zgn. “Maandag 
Fiets & Geniet Fietstochten”.

Dus dit geldt voor iedereen die wil en 
kan fietsen. Een leeftijdsgrens kennen 
wij niet, iedereen mag met ons mee.

Want wat is er gezelliger dan wanneer 
u dit niet in uw eentje hoeft te doen, 
maar samen met een hele groep men-
sen. U leert hierdoor vele andere men-
sen kennen, die dezelfde hobby heb-
ben als u, namelijk het genieten van 
het landschap en de natuur op de fiets 
gecombineerd met het actief bezig zijn 
met de gezondheid. 
Al onze fietstochten zijn aangemeld 
bij de NTFU onder haar label Fiets & 
Geniet. Wat is Fiets & Geniet? Fiets 
& Geniet is een onderdeel van de Ne-
derlandse Toer Fiets Unie (NTFU), de 
grootste fietssportbond van Nederland 
met meer dan 53.000 leden. 

Fietsen is genieten

Er zijn tal van verenigingen in Neder-
land die het aanbod Fiets & Geniet in 
hun programma hebben. “Fietsgroep 
Delft Natuurlijk Genieten” is in Delft 
de enige vereniging, die deze mogelijk-
heid aanbiedt om onder begeleiding 
Fiets en Geniet groepsfietstochten te 
fietsen. De begeleiders stippelen iedere 
week een mooie en rustige route uit, 
waarbij een gezellige pauze met een 
kopje koffie zeker niet ontbreekt. 

Wat is nu de taak van de begeleiders. De 
begeleiders zorgen ervoor dat de Fiets-
groep als één geheel haar tocht rijdt.

Bij het oversteken van (drukke) wegen 
wordt het verkeer stilgezet, zodat de 
Fietsgroep als geheel kan oversteken.
Hierdoor valt de Fietsgroep niet uit el-
kaar. En wanneer er toch een ruimte 
ontstaat in de groep, dan wordt de snel-
heid van het fietsen zo verlaagd dat ie-
dereen zich weer kan aansluiten. 
 
En wanneer u bijvoorbeeld een lekke 
band krijgt, dan zijn de begeleiders er-
voor om u bij te staan bij het plakken 
van uw fietsband.

Al weer een tijdje is de oversteek in 
gebruik voor fietsers en voetgangers 
wat een hele verbetering is vergeleken 
bij de oude situatie. Echter, er schuilt 
een groot gevaar in deze situatie  
namelijk de verlichting. Nu zijn de  
bomen nog kaal waardoor de schaarse 
verlichting lichtelijk bij de oversteek 
komt. Zodra de bomen straks weer in 
het blad zitten wordt het zicht op de 
oversteek zeer slecht. 
Ook ik zie dat bijna wekelijks wanneer 
ik daar met de auto rij.

Mogelijk is er een verantwoordlijke 
ambtenaar die daar verandering 
in kan brengen voordat er ernstige  
ongelukken gebeuren waardoor het wel 
moet. 

En dan is het: “Als het kalf verdronken 
is dempt men de put”. 

Tekst en foto: J.A. van den Berg

Fiets/voetgangers
oversteek Kon. 
Emmalaan/
Schoemakerstraat

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid

De begeleiding van “Fietsgroep Delft 
Natuurlijk Genieten” zorgt er elke keer 
weer voor dat de Fietsgroep naar een 
restaurant gaat, waar u een kopje kof-
fie of iets anders kunt drinken en waar 
u vaak (niet altijd maar zoniet, dan 
wordt het van te voren aangegeven) 
uw eigen meegenomen boterham mag 
opeten. Dit is een heel speciale regeling 
die “Fietsgroep Delft Natuurlijk Genie-
ten” met de restauranthouders heeft 
afgesproken en geregeld. 

“Fietsgroep Delft Natuurlijke Genie-
ten” start de ene week op dinsdag vanaf 
DSV Full Speed Kerkpolderweg 5 en de 
andere week starten wij op de woens-
dag vanaf SV de Wippolder, Rijks-
straatweg 9. 

Inschrijven per tocht kunt u vanaf 
10.00 uur en wij vertrekken altijd om 
10.30 uur. 

Wilt u meer informatie over deze unie-
ke fietstochten, bel dan 06 – 13593920. 

Of via info@fietsgroepdelft.nl. 
Kijk ook eens op onze website: 
www.fietsgroepdelft.nl

De Museumshop van de Botanische Tuin
Wist u, dat er een 100-jarige tuin tegenover de Vredeskerk is?
Wist u, dat deze prachtige Botanische Tuin altijd geopend is 
voor het publiek?
En…GRATIS te bezoeken als u in het bezit bent van 
een Delft-of Rotterdampas of een museumkaart.
De MuseumShop is de leukste shop van Delft. 
Met 146 cadeautjes voor ieder wat wils. 
Ook voor de kleine beurs kunt u bij ons slagen voor verjaardagen 
en feestelijke gebeurtenissen.
Een kinderfeestje?
Bij ons kunt u bij de balie van de shop een speurtocht ophalen.
Nieuw:
•Een Sinterklaas of Kerstpakket?
  Wij regelen samen met u een uniek pakket vanaf € 15,00 en bezorgen.
• Neemt u dit artikel mee en u ontvangt bij aanschaf van een cadeautje rond    
  de € 10,00 euro een verrassing.
Welkom in ons paradijs! Onze vrijwilligers hebben altijd tijd voor een  
praatje, advies en/of een kopje koffie of thee.

Bezoekadres: 
Poortlandplein 6 (tegenover de Vredeskerk) 
Delft  telefoon 015-278 56 96

Openingstijden:
Maandag:  12.00 uur tot 16.30 uur
Dinsdag-vrijdag:  10.00 uur tot 16.30 uur
Zaterdag:  10.00 uur tot 16.30 uur
Van 1 mei tot 1 oktober zijn we ook op 
zondag geopend

Entreeprijs: 
€ 2,00 65+ € 1,00 kinderen € 1,00



wijkkrantwippolder@gmail.com Pagina 4

handigt de schat aan de rechtmatige  
eigenaar Dhr. Toekan. 

De toneelclub van het VTV is een activi-
teit van VTV Delft. Het VTV organiseert 
vrijetijdsactiviteiten voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Daarnaast 
bemiddelt het VTV in vrijwillige thuis-
hulp. Het VTV is regelmatig op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Kijk voor meer in-
formatie op de site www.stichtingvtv.nl

Fred Koning

En de voltallige K3 trad op met de be-
roemde Amerikaanse diva Lady Bla Bla, 
zij brachten met groot enthousiasme 
een mooie dans act. En op het ritme van 
enerverende House muziek kreeg fit-
ness goeroe Bi Seppie (Wat een spierbal-
len!) de hele zaal aan het dansen. 

Maar hoe het nou precies zat met die 
geheimzinnige kist die door circus di-
recteur Kluns was achtergelaten bleef 
aanvankelijk in nevelen gehuld. Pas la-
ter werd me duidelijk dat de magische 
kast op het toneel, een erfstuk was, met 
daarin een schat die bewaakt werd door 
ene Yuro. Directeur Toekan leest telkens 
een toverspreuk en dan verschijnen er 
bekende artiesten.

Wanneer het lied Born This Way (De be-
vrijdings toverspreuk voor Yuro) wordt 
gezongen komt Yuro uit de kast en over- 

Spreekwoord

Aan de leiband gaan.

Een ‘leiband’ was een soort riem waaraan men kinderen vasthield,  
als men ze leerde lopen. Als zo’n kind op een bepaald ogenblik dan 
dreigde te vallen, kon het aan de leiband weer omhoog worden  
getrokken. Wie dus op latere leeftijd ‘aan de leiband gaat’, geeft blijk van 
een weinig zelfstandige houding. 

Bron: Ed van Eeden. 

Er is weer veel te doen en te doen geweest in de wijk
TNO, daar heeft de wijk veel mee te doen, er staan heel wat gebouwen in de 
wijk en er is ook veel werkgelegenheid bij TNO.
Even terug in de tijd, in de Mijnbouwstraat tegenover het voormalige HBS 
gebouw zaten twee TNO instituten. In het voormalige hoofdgebouw van de 
TH (TU) aan de Julianalaan 136 nu Bouwkunde was TNO ook gevestigd. 
Dat waren het Centraal Laboratorium, het Kunststoffen Instituut en de  
Bibliotheek, dat was in de jaren 1950 / 1960. In die periode was men druk 
doende om nieuwbouw te gaan plegen en dat heeft heel wat voeten in de 
aarde gehad eer het zo ver was.
Uiteindelijk is de nieuwbouw er gekomen aan de Schoemakerstraat, bekend 
als TNO Zuidpolder. Vele jaren was daar werkgelegenheid en bedrijvigheid 
totdat alles weer ging veranderen. Ook ging het hoofdkantoor van TNO uit 
Den Haag naar het groene gebouw aan de Schoemakerstraat.
Instituten verhuisden van Delft naar andere steden in het land, het TNO 
terrein raakte leeg en de gebouwen verpauperden en werden uiteindelijk 
gesloopt. 
Er zou een nieuwe woonwijk komen, de Watertuinen, maar ook dat ging 
niet door. Afgelopen jaar werd bekend gemaakt dat ook het hoofdkantoor 
van TNO de wijk gaat verlaten weer terug naar Den Haag. Vreemd was de 
vermelde reden dat het groene gebouw slecht met het openbaar vervoer te 
bereiken is en dat het verkeerstechnisch niet optimaal zou zijn. Wat is hier 
fout gegaan? Heeft de gemeente Delft hier een kans verspeeld samen met 
de TU om de tram lijn 19 niet via de Schoemakerstraat te laten rijden en 
de aanpassing van de Schoemakerstraat te laat uitgevoerd? Wie weet het, 
maar het is zeer frustrerend om weer een stuk werkgelegenheid te zien  
verdwijnen. 
Ook DUWO blijft maar uitbreiden met de studentenhuisvesting, is het niet 
door zelf te laten bouwen maar ook door te gaan met het beheren.
Nu zijn er mogelijk nieuwe kansen voor de huisvesting. Nu de oudjes  
moeten wijken uit de bejaardencentra wegens de gehate bezuinigingen.  
Of hoe je het moet noemen, afbreken van verworven sociale zekerheden.
Er zijn nieuwe kansen voor de studentenhuisvester, het ombouwen van de 
bejaardentehuizen naar studentenkamers(woningen). Voorbeeld hiervan is 
het Marcushof aan de Roland Holstlaan.
Dan zal de Wippolder minder belast zijn met het aantal studenten  
woningen en het is ook goed voor de bankrekening van de studentenhuis-
vester.

A. Letterman

Maandag 2 december was het einde-
lijk zover. Bij het afscheid van de heer  
E. Brinkman als voorzitter van Bou-
wend Nederland,  heeft hij 30 Klok-
huispakketten cadeau gedaan aan ba-
sisscholen. 

Ook de Prins Mauritsschool werd 
genomineerd. Om in aanmerking te 
komen moesten de scholen aangeven 
hoe ze de Techniek Torens willen in-
zetten bij de lessen techniek op school. 
Door de motivatie waarom de Prins 
Mauritsschool graag met de Techniek-
Torens werkt zijn zij uiteindelijk een 
van de gelukkige winnaars geworden. 

De klokhuizen behoren bij de Tech-
niek Torens, een techniek onderwijs 
concept voor basisscholen. De klok-
huizen zijn speciaal ontwikkeld voor 
de bouwsector. Leden van Bouwend 
Nederland krijgen deze klokhuizen 
cadeau wanneer zij een TechniekToren 
sponsoren voor een basisschool. 

De klokhuizen zijn een aanvullend les-
pakket op de TechniekTorens speciaal 
gericht op de bouwsector. Te weinig 
kinderen kiezen op dit moment voor 
een loopbaan in de techniek. 

Prins Mauritsschool krijgt Klokhuispakket 
van Bouwend Nederland

Bouwend Nederland wil stimuleren 
dat kinderen al op jonge leeftijd in 
aanraking komen met techniek. 

Op de Prins Mauritsschool te Delft 
werd het cadeau overhandigd door 
mevr. Hoogenbrugge van Bouwend 
Nederland aan de leerlingen, leer-
krachten en directeur van de school 
Wim de Roos.

Grandioze toneelshow in Vrijetijdscentrum  
De Wipmolen

Hotel Het Buizerdnest is bijna failliet. 
De directeur is de wanhoop nabij. Tot 
overmaat van ramp komen er talloze 
artiesten binnen vallen, die wel willen 
eten, maar niet willen betalen. Maar 
dan verzorgen de artiesten een spette-
rend optreden voor een volle zaal en het 
hotel leeft weer op. 

VTV toneelgroep heeft vanaf maart 
vorig jaar gerepeteerd op dit komische 
stuk, dat in samenspraak met de vrijwil-
ligers en de deelnemers, is geschreven 
door de regisseuse Agathe Hofman.
In februari was de premiere voor een 
laaiend enthousiast publiek.

Het is lang geleden dat ik zoveel hart-
verwarmend spelplezier heb gezien in 
een voorstelling. Behalve de wanhopige 
directeur Toekan, zag ik Slavink de kok, 
en de clowns Stoffer en Blik.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid

Hier aan de Balthasar van der 
Polweg is alternatieve huisvesting 
gevonden. 

Jammer dat de ruiten er uit liggen.

Foto en tekst: J.A. van  den Berg

Alternatieve 
studentenhuisvesting
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  Zoals het was, zoals het nu is 

• Oproep•

Zin om tafeltennis te spelen?   Of weer te gaan spelen?

Dan kunt u bij ons op de donderdagavonden terecht 
vanaf 20.00 tot 22.30 uur
Ben je 17 of zelfs 70+  dan bent u welkom. 
Voor nadere informatie verwijzen we u naar:
www.ttvdvc.nl  of bel naar 06-53693492

Al meer dan 60 jaar sport en speelplezier!

Op de onderste foto ziet u de huidige omstandigheden. Het vrije  
uitzicht is verdwenen door de laatst gebouwde studentenflat. Echter  
achter deze flat staan er nog twee die de Balthasar van der Polweg tot een
druk bewoonde studenten straat maakt.
Daarbij komt dat er weer vergevorderde plannen zijn om nog meer  
studentenhuisvesting er bij te bouwen op een van de aanwezige  
parkeerplaatsen.

Foto en tekst: J.A. van den Berg.

Op de bovenste foto (de jaren 1960) ziet u het vrije uitzicht via de  
Rotterdamseweg en de Balthasar van der Polweg.
Hierbij de wateropvang en de afsluiting, heeft u vrij zicht op het door 
brand verwoeste Bouwkunde.

Welkom bij het vervolg vanWelkom bij het vervolg van

Bewegen valt goedBewegen valt goed!!
11ee activiteit Sportimpuls Wippolder activiteit Sportimpuls Wippolder

Dinsdag 11 februari 2014 a.s.Dinsdag 11 februari 2014 a.s.

Aanvang 14.00 – 15.00 uurAanvang 14.00 – 15.00 uur

10 lessen10 lessen

Buurthuis “onder de Schie”Buurthuis “onder de Schie”

Rotterdamseweg 51aRotterdamseweg 51a  

Bron: NISB/Claudia KamergorodskiBron: NISB/Claudia Kamergorodski

Dit centrum bestaat al weer 15 jaar en 
is gevestigd aan de Rotterdamseweg 
205. De drijvende kracht achter dit 
project is Paula Kouwenhoven en haar 
echtgenoot Jeroen van Schie. Paula 
heeft haar opleiding tot beeldend kun-
stenaar gevolgd aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in 
Den Haag. 

Al tijdens haar opleiding had zij de 
drang naar het hebben van een eigen 
atelier. Dit resulteerde in een eerste 
ruimte in Pijnacker, aan de Oostlaan 
in de vroegere kleuterschool. Ze was 
succesvol, wist van aanpakken en was 
een volhouder. Dat is niet vreemd voor 
Paula. Van huis uit had ze al meege-
kregen: ”Als je met schilderen je brood 
niet kunt verdienen, kun je beter wat 
anders gaan doen, je gaat niet je hand 
ophouden bij een uitkeringsinstantie 
of regeling als BKR”.

Vervolgens vertrok Paula naar de 
Oude Langedijk. Hier vond ze een 
ruimte als atelier en ruimte om te wo-
nen. Na verloop van tijd moest Paula 
bekennen dat het niet de optimale 
plek is. Het licht laat te wensen over. 
Ze vertrekt naar de Surinamestraat 
in Den Haag. De Oude Langedijk blijft 
haar woonruimte en het atelier wordt 
galerie bedoeld als springplank voor 
de startende kunstenaar. Dit is type-
rend voor de kunstenares Paula. 

Paula gaat vele reizen maken w.o. naar 
Canada en Mexico. Dit heeft duidelijk 
invloed op de vorming van het beeld 
hoe Paula haar toekomst ziet. Er ont-
staat een programma van eisen voor 
het ultime ateliergebouw dat zij wil 
ontwerpen. Nu is de stap naar het Art 
Centre niet zo groot meer. 

Aan de Rotterdamseweg stond een 
boerderij te koop. Eigenaar is recre-
atieschap Midden-Delfland. Aan de 
eigenaar moest een voorstel gedaan 
worden hoe men dit project dacht te 
ontwikkelen op deze specifieke loca-
tie. Er waren 180 gegadigden, maar 
uiteindelijk werd de koop gegund aan 
Paula en Jeroen. 

De samenwerking tussen Paula en 
Jeroen is geweldig productief. Wat de 
kunstenaar bedenkt kan de bouwer 
Jeroen direct uitvoeren. 

Er ontstaat een unieke plek voor het 
presenteren van internationale kunst 
met ruimte voor educatieve projecten. 
Kunst, natuur en gastvrijheid gaan 
daarbij hand in hand in World Art 
Delft. 

De toegang tot de galerie en de beel-
dentuin is zeer laagdrempelig en staat 
open voor jong en ouder publiek en 
voor beeldend kunstenaars. Paula 
merkt wel dat deze combinatie van op-
bouw en haar kunstenaarsschap niet 
eenvoudig is. Het motto: “Ik doe dit er 
wel even bij” gaat niet op. 

Art Centre Delft
Om haar werk goed te doen heeft 
Paula behoefte aan rust, regelmaat en 
vastigheid. In november 2009 komt 
”het Atelier” gebouwd door Jeroen tot 
stand. 

Naast congres en vergaderruimtes heeft 
het gebouw nu een prachtig atelier met 
ramen die doorlopen in het platte dak 
op het noorden waardoor het licht van 
opzij en van boven de hoge werkruim-
te binnenvalt. 
Paula Kouwenhoven hervindt hier de 
gematigde ordening van het leven in 
dienst van de kunst. 

Zij onderkent het belang van wonen, 
werken en scheppen op één plek.

Tekst Wim Bloom

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Hoe moet het verder met onze  
voetbalvereniging SV Wippolder?

Vanaf volgende week woensdag 19 februari gaan de eerste lessen van de
sportimpuls aanvraag voor de wijk Wippolder van start!

Vanaf 19 februari zal dus wekelijks op de woensdagmiddag van 
13:00 t/m 14:30 uur een sportinstuif plaats vinden in de Grote Sporthal 
van SV Wippolder! Er staan trainers klaar die heel veel zin hebben om alle 
kinderen les te geven die het leuk vinden om met verschillende sporten 
kennis te maken.

Dus Woon jij in de Wippolder of ergens anders  en vind je het leuk om  
anderhalf uur te sporten kom dan naar de sporthal van  
SV Wippolder met je vriendje of vriendinnetje.

Rijksstraatweg 9
2628 GZ Delft
Telefoonnummer: 015-2567021

Telefoon: 0653 60 99 61
E-mail: sportinstuif.wippolder@mail.com
FB: www.facebook.com/sportinstuif.wippolder

Vervolg Bewegen valt goed 
Start 11 februari 2014 
14.00 – 15.00
 
Veel ouderen bewegen te weinig en krijgen daardoor last van stijve spieren en 
gewrichten. Hierdoor vallen mensen eerder en hebben ze een grotere kans op  
bijvoorbeeld een breuk. Wist u dat regelmatig bewegen de kans op vallen  
verkleint?

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Stichting  
Consument en Veiligheid (C&V) hebben met Bewegen valt goed! een manier  
ontwikkeld om ouderen te stimuleren tot meer bewegen. Het is voor mensen die 
nog niet aan beweegactiviteiten deelnemen vanaf 45 jaar.

U kunt uw buurvrouw, vriendin, man en/of kennis meenemen. 
Binnen een aantal weken kunt u ervaren als deelnemer van Bewegen valt goed, 
hoeveel makkelijker het bewegen gaat en hoe leuk en makkelijk het is om meer te 
bewegen in uw dagelijks leven. 
U kunt zich aanmelden en vrijblijvend mee komen doen aan deze lessen.

Onder leiding van een gediplomeerd Bewegingsbegeleider. 
Graag zien we u verschijnen.
Info + aanmelden: www.onderschie.nl of 070-4161853

Duur: 10 weken      
Voor: volwassenen 
Kosten: In Principe Geen. Wel een kleine vrijwillige bijdrage?! 
Minimaal en maximale aantal deelnemers : 8  – 12 deelnemers

Eerste vervolg lesdag : Dinsdag 11 Februari 2014 14.00 – 15.00 uur
Locatie: Onder de Schie, Rotterdamseweg 51a, 2628 AJ Delft.
Februari  op dinsdag  11, 18,  14.00 – 15.00
Maart  op dinsdag  04, 18, 25, 14.00 – 15.00
April  op dinsdag 01, 08, 15,  14.00 – 15.00
Mei  op dinsdag  06, 13,  14.00 – 15.00

Op de website van SV Wippolder staat 
onderstaande tekst
De afgelopen maanden is SV Wippolder
helaas geteisterd door iets dat veel 
aandacht heeft gegenereerd in/op de 
(social) media. We hebben daarom 
besloten om een apart groepje te 
formeren dat dit onderwerp dedicated 
ter hand gaat nemen richting de ge-
meenten Delft en Pijnacker-Nootdorp. 
Doelstelling: twee kunstgrasvelden 
voor SV Wippolder. Wij zullen jullie 
via de site op de hoogte blijven houden 
van de ontwikkelingen daarin. Heb 
je ideeën of suggesties, of denk je een 
goede bijdrage aan dit groepje te 
kunnen leveren, mail dan naar  
kunstgras@svwippolder.nl .

Wat nu?
De vereniging is in 1914 opgericht 
en bestaat dit jaar dus 100 jaar.  
Natuurlijk kan je als wethouder 
zeggen: Er is geen geld. Maar ook is 
bekend dat sporten en bewegen bij 
de politiek hoog op de agenda staat. 
Ook wil men dat sportverenigingen 
meer gaan doen voor de wijk omdat 
het welzijnswerk bijna wegbezuinigd 
is. 

Toen het 55 plus centrum in de 
Wippolder gesloten werd vanwege 
bezuinigingen was het SV Wippolder 
die gelijk met vervangende ruimte 
voor de biljartvereniging kwam. Wij 
waarderen dit zeer dat men deze 
ruimte beschikbaar heeft gesteld. 
De biljartclub zit er nog steeds. SV 
Wipppolder heeft ook groepen jon-
geren die zij in beeld hebben en die 
zij stimuleren om te sporten. Al met 
al is deze Club dus voor een wijk 
als de Wippolder niet alleen een  

begrip maar ook een club met een 
grote meerwaarde.

Natuurlijk is het zo dat de druk op de 
club groot is uit omliggende plaatsen 
zoals Delfgauw en Pijnacker Noot-
dorp. De jongeren uit deze gemeenten 
hebben het ook prima naar hun zin 
bij SV Wippolder. In 2011 was SV 
Wippolder ook al in gesprek over een 
kunstgrasveld met de gemeente Delft. 
Toen gaf men vanuit SV Wippolder 
al aan dat het zonde zou zijn als deze 
prachtige vereniging het lijdend voor-
werp zou worden in een politiek spel. 
De gesprekken verliepen toen nog 
voortvarend met de gemeente Delft. 

Vanuit BOW zuid vinden wij dat de 
wethouder deze gesprekken met 
spoed opnieuw leven in moet gaan 
blazen met als doel zo snel mogelijk 
een kunstgrasveld voor deze prachtige 
vereniging. Jongeren moeten bewe-
gen, verenigingen moeten een functie 
binnen de wijk krijgen zo zegt men 
met nadruk vanuit de politiek. Wij 
vinden dat Wippolder wat dat betreft 
goed op weg is en dat het niet eenzi-
jdig moet zijn maar dat in dit geval 
gezien de situatie waar deze club zich 
in bevindt men prioriteiten vanuit de 
gemeente moet gaan ontplooien. Vol-
gens ons is er niet een politieke partij 
in de gemeente die tegen sporten en 
bewegen voor jongeren is. 

Natuurlijk is het financiële plaatje 
wellicht een probleem, maar wat 
gaat het kosten als de gemeente 
het niet bekostigt en jongeren niet 
meer sporten? Buiten het feit dat de  
gemeente met hun eigen beleid in de 
knoop zal komen. Je kunt nu eenmaal 

niet voor een dubbeltje op de eerste 
rang zitten. Er zijn ook in Delft wel 
meer projecten die meer kosten dan 
eerst berekend is maar dit gaat om 
onze jeugd en onze toekomst. Wat je 
er als gemeente voor terug krijgt is 
ons inziens namelijk onbetaalbaar.

Tenslotte:
SV Wippolder vraagt om ideeën of 
suggesties. Een willen wij er geven 
en dat is, blijf vooral jezelf zoals 
Wippolder bekend staat. Een ve-
reniging waar iedereen welkom is en 
er een is voor alle Delftenaren. De 
argumentatie  is niet alleen begri-
jpelijk maar ook zichtbaar waarom 
er kunstgrasvelden moeten komen. 
Het is dus geen kletskoek verhaal. 
Wij doen dan ook een dringend 
beroep op de politiek om snel tot 
een oplossing te komen. Wij hopen 
dat ook de omliggende gemeenten 
waarvan jongeren bij SV Wippolder 
sporten hun verantwoording nemen 
voor hun jeugd. Terug verwijzend 
naar de eerste alinea zullen zij ook 
wellicht de noodzaak begrijpen, zo 
hopen wij.

Als BOW zuid iets kan doen dan 
zijn we hiertoe bereid want ook wij  
hebben er belang bij dat deze  
vereniging met een grote historische 
waarde voor onze wijk en Delft nog 
eens honderd jaar blijft bestaan. 
Rest ons nog SV Wippolder veel  
succes toe te wensen in de hoop dat 
de jeugd snel weer een balletje kan 
trappen op een nieuw kunstgrasveld.

BOW Zuid 
Bram Stoop

De velden van Voetbalvereniging Wippolder trekken het niet meer en zijn na een regenbui onbespeelbaar.  
De vereniging heeft 830 leden en een nieuw kunstgrasveld kost € 350.000 zegt wethouder Deprez in deze 
reportage http://www.youtube.com/watch?v=KwQoKdq5r_k van RTV West.

Kerstmarkt
Op vrijdag 20 december 2013 werd er in het parkje aan het Nassauplein een 
Kerstmarkt georganiseerd door een aantal winkeliers uit de wijk. Het was geluk-
kig droog maar wel koud, er was genoeg om te zien, te kopen en te proeven. Er 
was ook een levende stal. De aanloop was redelijk te noemen en wie weet komt er 
dit jaar een herhaling. Ook moet je even van de gelegenheid gebruik maken om 
een paartje lekker aan te halen.

Tekst en foto’s: J.A. van den Berg

Sportinstuif !

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Cursusaanbod 2e kwartaal 2014 Buurthuis Onder de schie 
(zie ook: www.onderdeschie.nl)
Reeds lopende cursussen/
aktiviteiten

Blij dat ik klei 
– dinsdag ochtend (1x/w) 
– is al begonnen – wachtlijst
– Juul Camps 
– juulcamps@gmail.com 
– 015-212 2307 – 06-4 416 8037

Schilderen (collage met foto’s)
– vrijdag ochtend (1x/w) 
- € 8/keer – is al begonnen 
– nog open voor inschrijving
– Jeanette van der Helm 
– jeanetart@hotmail.com 
– 06-3 890 0620

Schilderen/tekenen (acryl)
– maandag avond (1x/w)
– € 8/keer – is al begonnen
– wachtlijst
– Hedy Adihardjo 
– hedyadihardjo@gmail.com 
– 015-256 8728 – 06-4 655 1286

Bewegen valt goed  
(ouderen vanaf 45 jaar)
– dinsdag middag (1x/w)
– gratis - open voor inschrijving
 – Joan van den Berg 
– www.onderdeschie.nl 
– 070 416 1853

Tai Chi & Chi Gong 
– woensdag avond (1x/w) 
– kosten zie web site 
– open voor inschrijving
– (www. stromendbewegen.nl) 
– Karin en Swie Yap 
– info@swieyap.nl – 015 261 7998

Leef! (oefeningen, dans, spel)
–donderdag/vrijdag avond (1x/2w) 
– € 16/keer – open voor inschrijving
– Carien Slechtenhorst
– info@KlaartjevanEtten.nl 
– 065 086 0177

Raja Yoga (rek en strek, massage, 
adem-ontspanning, meditatie)
– dinsdag avond (1x/w) – €35/10 keer 
– open voor inschrijving
– Allan van de Graaff 
– allanvandegraaff@gmail.com 
– 063 074 9349

Boekbespreking
– woensdag ochtend (1x/w) 
– (10 keer) – € 4/1/2 uur
– open voor inschrijvingen
– Maria Wensveen 
– m.wensveen@stanislascollege.nl 
– 064 464 6018 

Binnenkort startende 
cursussen/aktiviteiten

Schilderen (aquarel en acryl) 
– donderdag ochtend (1x/w)
– open voor inschrijving
– Marlene Otte 
– marlene@otte-delft.nl

Creatief schrijven
(inspiratie, structuur, verhalen) 
– donderdag avond (3 weken)
– € 30/cursus – 
– Gean Ockels
– gean@ockels.nl 
– 061 660 8972

Digitale fotografie 
– wo/do middag/avond (1x/w) 
– € 8,33/keer 
– open voor inschrijvingen
 – Stan van Adrichem 
– info@vanadricheminbeeld.nl 
– 06-2 722 7143

Bridge I (beginners)
– woensdag avond (1x/w) 
– € 5/keer – open voor inschrijvingen
 – Henk van Dam 
– he.to.vandam@ziggo.nl 
– 015-256 6517 – 06-3 042 7422

Bridge II (gevorderden)
– donderdag middag (1x/w)
 – € 5/keer – open voor inschrijvingen
– Henk van Dam 
– he.to.vandam@ziggo.nl 
–015-2566517 – 06-3042 7422

Nederlands conversatie
(beginners/gevorderden) 
– ma/wo/do ochtend/middag (1x/w) 
– € 7/2 uur 
– open voor inschrijvingen
– Tineke Ruiter 
– atruiter@ziggo.nl 
– 015-214 0355 – 06-2 428 2891

Creatief schrijven
(inspiratie, structuur, verhalen) 
– donderdag avond (1x/w) 
– € 6 per uur 
– open voor inschrijvingen 
– Gean Ockels
– anitavangorkum@kpnmail.nl
– 0645004985

Mindfullnes meditatie
– woensdagavond (3 weken)
– € 30/cursus 
– open voor inschrijvingen 
– Gean Ockels
– gean@ockels.nl – 061 660 8972

Structureel lichaamswerk
- voor tieners en volwassen
– donderdagavond (1xp/2wk 
- € 85 per 5 lessen)
- open voor inschrijvingen
- 0645004985 
- lanitavangorkum@kpnmail.nl

Bloemschikken
 – woensdag avond (1x/2w) 
– € 15/keer (incl. materiaal) 
– open voor inschrijvingen
- Ineke Kattevilder 
– 064 463 9496

Armbandjes knopen
-za en zo middag (1xp/w)
- €10 p/1 ½ uur
- open voor inschrijvingen
- marlene@otte-delft.nl

Koorzingen
 -maandagavond(1x/w)
- €2,85/2 uur
-open voor inschrijvingen
-Fon van Oosterhout
-0624498922 
-fon.oosterhout@ziggo.nl

Parlez-vous français?
Spreekt u al een heel klein beetje Frans? Er zijn nog enkele plaatsen vrij in onze gezellige conversatiegroepen!
In januari 2014 zijn wij weer van start gegaan met lessen in wijkcentrum Wippolder. In een rustig tempo  
werken wij met de methode “C’est bien ça”.

Beginners 
Een klein beetje kennis is wel vereist om in te kunnen stromen in onze groep beginners, want we zijn al bij hoofdstuk 12. 
Hoe stel je je voor in het Frans, en hoe vertel je iets over jezelf, waar je woont, over je familie? En hoe begroet je elkaar, neem 
je afscheid, hoe reserveer je een hotel, doe je boodschappen bij de kruidenier in het dorp? We luisteren en lezen teksten over 
deze en andere onderwerpen en proberen de situaties na te spelen in het Frans. Bij de teksten horen ook schriftelijke oefe-
ningen, en er wordt uitgelegd hoe een zin kan worden opgebouwd. Soms luisteren (en zingen!) we een chanson en vinden 
samen uit waar het over gaat. 

Gevorderden
Kunt u zich al een beetje verstaanbaar maken in het Frans dan bent u van harte welkom in onze groep gevorderden.
Wij hebben “C’est ça” deel 1 uit en zijn inmiddels bij hoofdstuk 5 van deel 2.
Tijdens de les proberen we zoveel mogelijk Frans te praten (evt. met handen en voeten!) De teksten uit het boek leveren 
ons de woorden aan die we tijdens onze gesprekken gebruiken. Het is praktisch om deze teksten thuis vooraf door te lezen. 
Daarbij maken we ook wat oefeningen zodat we leren mooiere zinnen te maken. Tot nu toe hebben we gepraat over school, 
vroeger en nu, ons werkend leven, relaties, milieu. Op het moment proberen we elkaar te vertellen hoe we wonen!

Kosten: 6 euro per les (incl. koffie!)
Lesmateriaal beginners (dinsdag van kwart over 11 tot half 1): 

C’est bien ça 1 tekstboek, ISBN 978 90 01 47152 1
C’est bien ça 1 werkboek, ISBN 978 90 01 47153 8

Lesmateriaal gevorderden (dinsdag van 10 uur tot kwart over 11):
C’est bien ça 2 tekstboek, ISBN 978 90 01 40291 4
C’est bien ça 2 werkboek, ISBN 978 90 01 40292 1

Lesdata:  alle dinsdagen m.u.v. 25 februari 2014
Plaats:  wijkcentrum Wippolder, Prof. Krausstraat
Informatie:  tel 015 2135938
Aanmelden:  lialeenheer@telfort.nl 

Leercentrum 
SeniorWeb Delft
Omgaan met computer en fotobewerking

SeniorWeb Delft heeft inmiddels en aantal te starten cusussen vastgelegd.
Er is bijvoorbeeld de Opfrisworkshop voor deelnemers, die oude kennis willen 
ophalen, vier dagdelen, Orde op de PC, indelen van mappen en bestanden vier 
dagdelen en kennismaken met de Fotoshop Picasa, eveneens vier dagdelen.  
De cursussen starten naar verwachting in maart a.s. 
Overige activiteiten zoals Tablets, Social Media en Windows 8 zijn nog in 
voorbereiding.

Bel voor nadere informatie op opgeven 0651919303, bij voorkeur in de morgen-
uren. De cursussen worden gegeven in De Wipmolen, Prof. Krausstraat 71-B. 
Raadpleeg onze website: delft.seniorweb.nl, Let op, zonder www.

SeniorWeb Delft

Bruggetje
Aanpassing van de bestrating bij het bruggetje.
Het bruggetje geeft verbinding tussen de delen van de Prof. Krausstraat met als 
scheiding de Kon. Emmalaan.
Er is blijkbaar besloten voor het aanbrengen van deze herbestrating en het ver-
wijderen van de dikke betonpalen. En het vervangen naar de rood wit palen dit 
voor de visueel gehandicapten om beter en zonder twijfel het bruggetje (water) 
over te steken. Foto en tekst: J.A. van den Berg

Technika
10 jaar voor jongens en meisjes van 10 tot 12 jaar.
Wil jij ook leuke werkstukken maken en handig worden in het werken met : 
hout, metaal, kunststof en elektriciteit?

Dit kan op  woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur
in het wijkcentrum Wippolder, Prof. Krausstraat 50

Voor meer informatie en opgave:
Lucia Maarschalkerweerd
06 16159573
luciamaar@hotmail.com

Elly Heldring
06  49367188
ellyheldring@gmail.com

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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 Wijkcentrum Wippolder, 
 Prof. Krausstraat 50. 
 Telefoon 015- 760 02 70
 net: www.wippolder.nlwww.wippolder.nl  
 e-mail: wijkwerk@wippolder.nl  wijkwerk@wippolder.nl  

MAANDAG
• Koffie/thee inloop   
   9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Schilderen 
  9.30-12-00 uur 
  12.30-15-00 uur
• Levende geschiedenis 
  1x2 weken 10.00-12.00uur
• Sjoelen 13.30-16.00uur
• Levende geschiedenis  
 1x2 weken 13.00-15.00uur
• Buitenspel   15.00-17.00uur
• Klaverjassen ( competitie) 
19.00-23.00uur
• Micro voetbal 
1x2weken 19.00-23.00uur

DINSDAG
• Koffie/thee inloop 
  9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Zelfst. internetten   9.00-12.00uur
• Volksdansen  10.15-11.15uur
• Franse les  
  9.30-10-45uur+10.45-12.00uur
• Levende geschiedenis 
  1x2 weken  10.00-11.30uur 
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Speksteen 13.30-15.30 uur

WOENSDAG
• Koffie/thee inloop  9.00-11.30uur
• Tekenen/schilderen 9.30-11.30uur
• Technica 10 18.30-21.00uur
• Kinderclub  13.30-15.00uur
• Internet kinderen  13.00-15-00uur
• Wipmolenkoor 15.00-17.00uur
•Het Smikkelrestaurant 
 1x2 weken 18.00-20.00uur
• Boekbespreking
laatste woe.maand 10.00-11.30uur

DONDERDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Gym 50+  9.00-10.15uur 
• Uitclub 1x 6 weken 10.00-11.30uur
• Tekenen en aquarel 9.30-11.30uur
• Digitale fotografieclub 
  10.00-12.00uur
• Workshop computerkennis 
  13.00-15.00uur
• Competitie klaverjassen 
   13.00-16.00uur
• HCC  1e en 3e donderdag  
  19.00-23.00uur
• Patch work 
  1x2 weken 19.30-21.30 uur

Vrijdag
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Internetten met begeleiding 
  9.00-11.30uur
• Afgewisseld  crea –bingo 
  -spellenmiddag  13.30-16.00uur
• Country line dance 19.00-23.00uur

Zaterdag
• Bingo

     2e za v.d. mnd    9.00-11.30uur

Meer informatie over deze activiteiten:
Klantenservice Participe
015-7600 100
klantenservice@participedelft.nu

Openingstijden tienercentrum “De Wippolder”
 
Dinsdag :  15.00-18.00uur Open inloop Leeftijd: 10 t/m 15 j.
Woensdag :  19.00-21.00uur darten tieners 10-16 jaar
Donderdag :  15.00-17.00uur Open inloop Leeftijd: 10 t/m 15 j.

Contact: Wijkcentrum Wippolder 015 7600270
  r.vanmunster@breedwelzijndelft.nl 
  klantenservice@breedwelzijndelft.nl

 Wijkcentrum Wippolder - Prof. Krausstraat 50 De volgende Wijkkrant komt uit in juni 2014
Graag kopij inzenden vóór:

16 mei 2014
ABSOLUTE INLEVERDATUM

naar: 
Wijkcentrum wippolder

Prof.Krausstraat  50    
 wijkkrantwippolder@gmail.com

Onze voorkeur is per e-mail

Floppydisks, handgeschreven en getypte tekst een week eerder inzenden 
Als u stukken per e-mail stuurt, dan tekst en afbeeldingen scheiden in aparte 
attachments.In overleg tussen redacteur en auteur wordt soms afgesproken stukken naar het 
e-mail adres van de redacteur te zenden. 
In dat geval geen afschriften naar het redactie-adres versturen om  verwarring te voorkomen. 

KOPIJDATUM

Binnenkort gaat het tuinierseizoen 
weer beginnen. We spreken weke-
lijks af om samen te tuinieren op 
zondagochtend en in de zomer ook 
op donderdagavond. Ook op andere 
tijdstippen is iedereen welkom om 
erdoorheen te lopen. In de Wippol-
dertuin werken we zonder bestrij-
dingsmiddelen en kunstmest, op 
biologische wijze en volgens de princi-
pes van permacultuur.

Er is nog ruimte voor nieuwe deelne-
mers. Als je mee wilt doen, kom langs 
of neem contact op met Esmeralda 
van Tuinen. De Wippoldertuin ligt 
aan de prof. Evertslaan, aan de 
achterzijde van de flat aan de prof. 
Krausstraat.
Meer informatie kun je vinden op 
de facebookpagina: http://www.
facebook.com/pages/Buurtmoestuin-
Wippolder/110437912377615

De Wippoldertuin is een gezamenlijke buurttuin waar groenten, fruit en 
kruiden worden verbouwd. Iedereen is welkom. Deelnemers hebben een 
eigen vierkante meterbak. Het grootste deel van de tuin is gezamenlijk. 
Vorig seizoen hebben we heerlijk geoogst uit de tuin, zoals frambozen, ver-
schillende bessen, bonen, wortelen, rode bieten, pruimen, appels, rabarber, 
zuring, tomaten en nog veel meer. 

Buurttuin Wippolder

Stichting Groenkracht
Stichting Groenkracht werkt aan 
eetbaar groen in Delft. Naast de Wip-
poldertuin werkt Groenkracht aan 
andere buurtmoestuinen, zoals Gillis 
Paradijs en een pluktuin aan het Sri 
Lankapad. 

Binnenkort starten we in de Spoor-
zone de Delftse PROEFtuin, waar 
fruitbomen worden opkweken die 
elders in de stad een plek krijgen, en 
er worden workshops en cursussen 
gegeven. Op de website www.groen-
kracht.nl vind je meer projecten. 

Contactgegevens:
Esmeralda van Tuinen
Stichting Groenkracht
Prof. Bosschastraat 27
2628 HL Delft
Tel. 06-51758314 
groen@groenkracht.nl

In de vorige editie van deze krant 
genoemd: “Het bouwwonder van de 
wijk”.

Daar zit nu toch wel een smet aan.
Als u langs de nieuwbouw rijdt of 
loopt dan zie je dat het grootste deel 
van de bewoners hun groene en grijze 
afvalbak buiten voor de deur parkeren 
tegen het nieuwe hekje aan – mogelijk 
bedoeld voor het plaatsen van een 
fiets-.
Het zijn huizen met een eigen tuintje 
met een schuur. Kom op bewoners zet 
de afvalbakken in uw eigen tuintje en 
plaats dan de bakken centraal als deze 
geleegd gaan worden.
Dan ziet dat deel van de laan er vrien-
delijk en opgeruimd uit.

Foto en tekst: J.A. van den Berg

Prof. Telderslaan

KNVB reikt de 
“Zilveren Speld” 
uit aan Delftse 
vrijwilliger van  
SV Wippolder

Op 5 januari was bij SV Wippolder de 
jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Zoals bij 
zoveel verenigingen worden hier de 
jubilarissen even in het zonnetje gezet. 

Geheel onverwacht kwam Pieter Fi-
scher, lid districtsbestuur West II van 
de KNVB, langs om de Waarderings-
speld aan iemand uit te reiken. Franz 
Kraus het oudste lid van de vereniging 
viel in de prijzen, want bij hem werd de 
Zilveren Waarderingsspeld opgespeld. 
Hiermee werd hij uitgebreid bedankt 
voor zijn inzet gedurende de vele jaren 
die hij voor SV Wippolder actief was.

BOW Zuid wil 
poorten
met hekken 
afsluiten

Bow Zuid is de afgelopen tijd druk 
bezig geweest met een enquête in 
de wijk. Dit naar aanleiding van het 
toenemende aantal insluipingen in 
de wijk. We hebben dit gedaan op 
initiatief van wijkbewoner Ted Laros 
die zelf ook slachtoffer is geweest van 
insluiping.
Frappant is dat de cijfers van de 
politie anders beweren dan wat wij 
ervaren, en met ons, de bewoners uit 
de wijk.

In de enquête kwam de vraag, wilt u 
de poorten aan de achterkant van uw 
woning af laten sluiten met hekken. 
Men kon ja of nee antwoorden. Bij 
97 % gaf men ja aan. De verhalen die 
we hebben gehoord liegen er niet om. 
Veel mensen hebben ervaring met 
insluipingen en of pogingen daartoe. 
In de nacht is het een komen en gaan 
van figuren die niets te zoeken heb-
ben in de poorten.

Naar aanleiding van een artikel in de 
Delftse post kregen we nog veel meer 
reacties uit de wijk die er niet om 
liegen. Simpel is om te verklaren dat 
het gevoel van onveiligheid iets heel 
anders is dan dat het veilig is. Wij 
vinden een gevoel van onveiligheid al 
zeer ernstig en gaan door met onze 
actie.

We gaan nu in gesprek met de 
corporaties en gaan een verzoek 
doen om de poorten af te sluiten. 
Uit informatie welke wij in hadden 
gewonnen bleek dat het afsluiten van 
de poorten de bewoners € 15 per jaar 
zou gaan kosten. Nu zegt men dat dit 
uit de lucht gegrepen is. Hoe je het 
ook wendt of keert, er hebben altijd 
poorten in gezeten want de scharnie-
ren zitten er nog, dus onze vraag is 
gewoon, plaats ze maar weer terug.

De verkiezingen komen eraan, denk 
goed na op welke partij u uw stem 
gaat uitbrengen en doe dat ook in het 
belang van de wijk. Geef hen niet je 
stem om wat men u nu belooft maar 
op wat men de afgelopen vier jaar 
voor de wijk gedaan heeft.

Peet Traub
Bram Stoop

Een trotse Franz Kraus  die op 5 januari 2014 de 

Zilveren Speld uit handen van de KNVB ontving 

(fotograaf: Hans Albersen namens SV Wippolder)

De aanleg van natuurvriendelijke oevers  is afgerond.

In december jl. is de laatste hand gelegd aan de natuurvriendelijke oevers aan de 
Amalia van Solmslaan.
Het is nu nog een kaal en blubberig geheel. Laten we hopen dat het doel bereikt 
wordt en dat het een mooi en groen geheel zal gaan worden.

Tekst en Foto’s: J.A. van den Berg

Oevers

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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  Bouwberichten Foto’s en tekst J.A. van den Berg. 
Tenzij anders vermeld of via de plaatselijke media

Technopolis
Op foto M ziet u de vorderingen ten aanzien van de 
bouw van het nieuwe Nederlandse hoofdkantoor van 
het internationale technologiebedrijf  3M aan de Heer-
tjeslaan. Het gebouw schiet al behoorlijk op,  het is nu 
nog een kwestie van afwerken en van binnen verder 
afbouwen.

A

I

H

G

F

D

B

L

M

C

J

K

Scheepmakerij
Bij foto A ziet u hoe mooi het hoekpand is geworden na de  
volledige renovatie en herbouw. Bij foto B ziet u dat verder op het 
terrein nog gewerkt wordt aan de nieuwbouw.

Julianalaan / Rotterdamseweg
Geruime tijd is deze kruising afgesloten geweest. Tevens is de Juli-
analaan anders ingericht en het doorgaande verkeer is nu 
definitief voorbij. Het is wel mogelijk om van de Julianalaan naar 
de Rotterdamseweg te komen. Het is vooral voor het fietsverkeer 
veiliger geworden.

Zie voor de resultaten de foto’s C, D en E.

Rotterdamseweg
Foto F. Het onderhoud aan de Rotterdamseweg gaat verder,  nu is 
men bezig ter hoogte van Lijm en Cultuur. Dit levert wat ongemak 
op voor de bereikbaarheid van de bedrijven in de buurt. Maar het 
is gelukkig maar tijdelijk.

Stieltjesweg
DUWO gaat in samenwerking met ontwikkelaar Bes De Blaay & 
Partners BV aan de Stieltjesweg in het verlaten pand van Deltares 
( foto G ) 665 studentenwoningen realiseren. Zie ook de foto’s H 
en I. Hier komt een nieuwe woontoren met diverse voorzieningen.  
Zie hiervoor de voorpagina.

Pauwmolen 
Op foto J ziet u het braak liggende terrein van de Pauwmolen waar 
een woontoren gerealiseerd zou moeten worden. Door problemen 
met de ontwikkelaar is de bouw van deze grootschalige bouw 
voorlopig uitgesteld.

Bouwgrond nabij de Kernreactor
Op foto L ziet u de bedoelde bouwgrond. Naar alle  
waarschijnlijkheid zal hier de  nieuwe Protonenkliniek 
HollandPTC gebouwd gaan worden.

Aanleg tramlijn 19
Op foto K ziet u de tramlijn, welke nu de Kernreactor gepasseerd 
is. En vandaar verder zal worden gelegd naar zijn keerlus.

E

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid

U kent ze vast wel de kinderen die 
van elastiek lijken te zijn, ze zitten 
vaak op turnen of ballet, of kunnen heel makkelijk een instrument bespelen, 
het zit vaak in de familie. We zijn er soms ook wel een beetje jaloers op maar 
is die lenigheid nou eigenlijk echt altijd wel zo fijn?

Hypermobiliteit noemen we het: hyper betekent iets meer of groter dan ge-
bruikelijk, mobiliteit betekent beweeglijkheid, hypermobiliteit geeft aan dat de  
gewrichten verder kunnen bewegen dan gebruikelijk. Maar wat is gebruike-
lijk? Er zijn 5 testjes waarmee je makkelijk kunt zien of je hypermobiel bent 
of niet. 

Kinderen met hypermobiliteit kunnen vaak hun knieën en ellebogen met 10 
graden overstrekken. De duim kan tegen de onderarm gelegd worden en de 
pink kan zo ver achterover gebogen worden dat er een hoek van 90 graden tus-
sen de hand en de pink ontstaat. Vaak kunnen kinderen met hypermobiliteit 
met gestrekte benen de handen op de vloer zetten zonder de knieën te buigen. 

Deze testen ziet u afgebeeld op het schema. Als het antwoord op de meeste 
testen ja is dan is er waarschijnlijk sprake van hypermobiliteit. Verder kun-
nen zij allerlei trucjes uithalen met handen en armen die andere kinderen niet 
kunnen.

Een groot deel van de kinderen heeft helemaal geen last van de hypermobi-
liteit. 
Omdat de gewrichten zo beweeglijk zijn, kunnen de gewrichten makkelijk 
overstrekt worden en kunnen sommige van deze kinderen vaker last hebben 
van een verzwikte enkel. Ook kunnen kinderen met een ernstige vorm van hy-
permobiliteit eerder vermoeid zijn omdat zij voortdurend hun spieren moe-
ten aanspannen om te voorkomen dat een gewricht overstrekt of verzwikt. 
Wanneer dit toch gebeurt vooral bij gewrichten die vaak gebruikt worden of 
zwaar belast worden dan kan dit pijnklachten veroorzaken.

Er bestaat geen behandeling die er voor zorgt dat hypermobiliteit verdwijnt.  
Alles is er meer op gericht om zo min mogelijk last te hebben van de hypermo-
biliteit en te accepteren dat dit soms aanpassingen in activiteiten vraagt. Het 
is voor alle mensen, maar zeker voor mensen met hypermobiliteit belangrijk 
om goed naar hun lichaam te luisteren. Pijnklachten kunnen een signaal zijn 
dat de gewrichten overbelast zijn. Dan is het belangrijk om te kijken hoe dit 
komt en om te kijken of dit voorkomen kan worden.

Sport is heel goed voor kinderen met hypermobiliteit. Vooral zwemmen is een 
goede sport om lekker te bewegen en de spieren te trainen. Bij sporten als vol-
leybal, handbal, basketbal en tennis bestaat er grotere kans op blessures om-
dat vaak dezelfde beweging met kracht gemaakt moet worden. Vaak gaat het 
dan om de knieën en de enkels. Deze sporten mogen wel worden beoefend, 
maar dan wel goed luisteren naar de signalen van je lichaam. 

Bij de al eerder genoemde sporten als turnen en ballet wordt vaak gevraagd 
om de gewrichten nog leniger te maken, het is duidelijk dat dit niet goed is. 
De training die de spieren daarentegen krijgen is natuurlijk wel weer gunstig. 
Ook hier weer: héél goed luisteren naar de signalen van je lichaam.

Een fysiotherapeut kan tips en oefeningen geven hoe de spieren getraind kun-
nen worden om zo te zorgen dat de gewrichten minder makkelijk overstrek-
ken. Ook kan de fysiotherapeut adviezen geven voor een goede houding en 
een goede manier van bewegen zonder overbelasting van de gewrichten.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp kijk dan op: www.reumafonds.nl
Praktijk voor Fysiotherapie Delft-Oost
www.fysiotherapiedelftoost.nl, tel 015-2620952

Super lenig...

2/ De Wippolder is de grootste en 
één van de oudste wijken van de 
Delft. Het verdient dan ook veel 
aandacht. Er zijn een aantal zaken 
die hun aandacht vragen. Te denken 
valt aan:
a/ Veel ouderen en toenemende groei 

in deze groep voor de komende 
jaren. Wat denk je aan de te ver-
wachten problemen te kunnen 
doen zoals huisvesting.

 Ouderen zijn de groep in Delft die de 
komende jaren in aantal het hardst 
groeit. Ik spreek veel ‘jonge ouderen’ 
die graag ook in de toekomst in Delft 
willen blijven wonen, het liefst in de 
eigen wijk. Maar het is vaak niet mo-
gelijk, woningen zijn niet geschikt of 
niet beschikbaar De gemeente moet 
meewerken aan plannen die meer 
geschikte woningen voor ouderen re-
aliseren.

b/ De (gezondheids) zorg zien we ver-
slechteren. Tehuizen verdwijnen. 
In de Wippolder is een groot gebrek 
aan zorgopvang. Mensen willen in 
hun omgeving blijven. Wat is uw 
visie voor de toekomst.

 Zie ook het antwoord op de vorige 
vraag. Zeker in de Wippolder wonen 
veel mensen die er al van jongs af aan 
wonen, die mensen zijn trots op hun 
wijk en zijn blij in hun wijk. Ik vind 
het belangrijk dat mensen in hun 
omgeving kunnen blijven wonen, 
dat zorgt voor sociale samenhang en 
houdt een wijk leefbaar. En uiteinde-
lijk ook gezelliger. Want mensen ken-
nen elkaar en kijken naar elkaar om. 
Dat vind ik belangrijk en wil ik mij 
voor inzetten. Dus zorgvoorzienin-
gen moeten goed zijn 

c/ Veiligheid is voor iedereen belang-
rijk. Ook in de Wippolder zijn veel 
locaties waar “veiligheid”te wen-
sen overlaat. De mensen dienen 
ook zelf hun verantwoordelijkheid 
te nemen. Wat doe je hieraan van-
uit de politiek?

 Vanuit de politiek wil ik ervoor zor-
gen dat bijvoorbeeld de verkeersvei-
ligheid in de wijk goed geregeld is. 
Kent u een onveilige plek, laat het 

Vraaggesprek met David van Dis

1/ Je woont nog niet zo lang in de Wippolder, veel bewoners kennen je nog niet. Wil je je hierbij even voorstellen.
David van Dis, 26 jaar en sinds vorig jaar woonachtig in de Wippolder (Theresiastraat). Maar ik woon sinds mijn 2e al in Delft, ik 
ben dus een echte Delftenaar! In de gemeenteraad van Delft ben ik fractievoorzitter van het CDA Delft.

mij weten! Maar ook sociale veilig-
heid is belangrijk, een paar weken 
terug was er een inbraak bij mij in 
de straat, gewoon overdag. Echt ver-
schrikkelijk om mee te maken lijkt 
me. En inderdaad, buren moeten 
oren en ogen openhouden, en dat 
gebeurt al volop heb ik gemerkt. De 
wijk moet een goed aanspreekpunt 
bij de politie hebben zodat onvei-
lige situaties snel gemeld kunnen 
worden. De wijk maken we ook zelf 
veilig. De actie van de heren Laros 
en Stoop (een enqûete om te plei-
ten voor een poortafsluiting in hun 
straat zodat inbrekers het moelijker 
hebben) is daar een goed voorbeeld 
van! 

3/ Je bent voorzitter van de 
commissie Spoorzone, ver-
keer en ruimte. In de 
Wippolder is veel veranderd, 
denk aan de TU Campus/Mekel-
weg. Er komt nog meer aan.
Het Poortlandplein wordt een 
rotonde en de verkeersstroom er 
naar toe wordt aangepast. Door 
de uitbreidingen van het indu-
striegebied zal het verkeer de 
komende jaren sterk toenemen. 
Meer vervuiling en meer lawaai. 
Hoe is je visie.
In een dichtbevolkt gebied is het niet 
te voorkomen dat het soms druk is 
met verkeer. Maar dat vinden veel 
mensen ook niet erg, stads wonen 
heeft namelijk ook zo zijn voordelen. 
Maar gezondheid gaat boven alles. 
De uitstoot van schadelijke stoffen 
van verkeer in straten als de Juli-
analaan is hoog, soms te hoog. Ik wil 
mij er voor inzetten dat dit onder 
controle blijft. Een beetje drukte en 
lawaai is niet erg, maar gezondheid 
gaat boven alles.
Over een paar maanden ontstaat er 
een interessante situatie voor Wip-
polder: de afsluiting van de Sint 
Sebastiaansbrug. Het zal een tijdje 
flink rustiger worden in de wijk, 
maar met de auto naar de binnen-
stad en station wordt een stuk las-
tiger. Ook hier geldt: ziet u dingen 
waarvan u denkt ‘Hoe kunnen ze het 
bedenken, dat kan veel slimmer!’, 
laat het mij weten. Ik ga dan voor u 
kijken wat we er aan kunnen doen. 

4/ Waarschijnlijk is de krant niet 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen bij onze lezers. Het ver-
kiezingsprogramma van het CDA 
zal zeker velen aanspreken. Je 
Wippolderbewoners verwachten 
iets van je. Voor welke 5 belang-
rijke punten zou je je willen in-
zetten.

De volgende 5 punten vind ik persoonlijk 
erg belangrijk en zal ik mij voor blijven 
inzetten:

1) Voldoende woningen voor ouderen, 
ook in de toekomst. Het liefst in de 
eigen wijk.

2) Voldoende woningen voor Delftse 
jongeren die op zichzelf willen wo-
nen. Veel jongeren en starters ‘vluch-
ten’ naar Den Haag en Rotterdam 
omdat het in Delft moeilijk aan een 
woning te komen is.

3) De gemeente moet écht samenwer-
ken met bewoners en ondernemers. 
Creativiteit en enthousiasme is er 
vaak genoeg te vinden bij de inwo-
ners van de Wippolder, de gemeente 
moet daar gebruik van maken. Het 
is niet erg als de gemeente plannen 
verzint, maar als daarna blijkt dat 
inwoners betere ideeën hebben, moet 
de gemeente bereid zijn om plannen 
aan te passen.

4) Aanpakken van onbeschoft gedrag. 
Een wijk als Wippolder is gezellig, 
maar het is wel belangrijk dat het zo 
blijft. Als we elkaar aanspreken op 
hufterig gedrag houden we de wijk 
samen leuk. En de politiek moet het 
goede voorbeeld geven!

5) Een veilige wijk. Ik zie graag dat bij-
voorbeeld met buurtpreventieteams 
de wijk veilig wordt gehouden door 
de bewoners zelf en dat de politie in-
grijpt als de bewoners dat aangeven. 

Tekst Wim Bloom

Beste Buurtbewoners
Na de inloop koffieochtend ( is succes ) op vrijdag willen we de mogelijkheden om 
gezellig langs te komen uitbreiden en U  hierbij informeren over  de openings-
dagen dat U welkom bent, en heeft U andere ideen laat het ons dan weten.

Dinsdag’s Koffie inloopochtend 09.30- 12.00 uur

Vrijdag’s Koffie inloopochtend 09.30- 12.00 uur

Maandag avond Vanaf,  19.00 uur  (biljarten, Darten, Kaarten, e.a. )

Dinsdag avond Vanaf, 19.00 uur

Donderdag avond Vanaf, 19.00 uur

Tot ziens  in jullie Buurthuis aan de Rotterdamseweg.
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Column
De Kleurentherapeut Ds. Kees Maas

Natuurlijk staan kleuren ergens voor. 
Ze zijn er niet voor niets. Er zijn men-
sen die hun huis wit-zwart hebben 
ingericht, zonder één bloem. Smaken 
verschillen. Het zou mijn keuze niet 
zijn. Ik geef de voorkeur aan kleuren. 
Het liefst warme kleuren. Kleuren die 
bij mij horen. Zo is het, wat mij be-
treft, kleuren horen bij mensen. De 
meeste mensen hebben een voorkeur 
voor een bepaalde kleur. Die kleur kan 
met het klimmen der jaren verande-
ren.

Je staat er gekleurd op
Allerlei uitdrukkingen verwijzen naar 
kleuren. Hoe vervelend is het om een 
blauwtje te lopen, rood te staan of 
groen van jaloezie te zijn. En hoe ge-
noeglijk is het leven als men van je 
zegt: nog zo groen als gras of zij leeft 
op een rose wolk? Ernstiger wordt het 
als je rood aanloopt, wit van schrik 
ziet of als je gepakt wordt voor zwart-
werken, zeker als je een withemd bent.
Kleuren spelen een belangrijke rol in 
ons leven, vaak zonder dat je er be-
wust mee bezig bent.

De kleurkenners
Over kleuren is veel geschreven. Ie-
mand die daar in de zeventiende eeuw 
baanbrekend werk voor gedaan heeft 
is de natuurkundige Newton. Hij 
ontdekte als wit licht op een prisma 
schijnt, dat licht doorstraalt als de 
zeven kleuren van het spectrum van 
rood tot violet, de regenboogkleuren.
De Hindoestaanse wetenschapper 
Ghadiali ontdekte dat elk organisme 
van de mens een kleur heeft die zijn 
functioneren stimuleert of verhin-
dert. Het is dus belangrijk je te om-
ringen met de juiste kleur. En wie veel 
van kleuren weten zijn de schilders. 
De huisschilders en vooral de kunste-
naars.

Kleurgebruikers
De kleurentévé is niet meer weg te 
denken. De supers en de politieke par-
tijen hebben hun eigen kleur en zullen 
niet snel van kleur veranderen. De po-
litie is blauw en het leger groen.
In feite zijn we allen meer of minder 
kleurgebruikers. We kiezen de kleur 
van onze kleding en willen dat het één 
en het ander bij elkaar past. Volgens 
kenners laten 95 % van de mannen de 
kleur bepalen door hun partner! De 
kleuren van ons interieur worden ook 
heel zorgvuldig bij elkaar gezocht.

Vraag
Wie heeft nu zijn kleding en interieur 
volgens de regels van de kleurenthera-
pie? Misschien onbewust?

Ik geef een paar hoofdregels:
Groen brengt het lichaam in balans, 
ook goed bij problemen met anderen.
Blauw werkt als een medicijn tegen 
slapeloosheid, spanningshoofdpijn en 
hoge bloeddruk. Rood, hebt u gebrek 
aan energie en vertrouwen? Neem 
rood. Je moet hier wel oog voor heb-
ben, aandacht aan geven, maar dat 
geldt voor alles. Zonder aandacht zie 
je geen verkeerslicht en kun je geen 
auto rijden, om een voorbeeld te  
geven.

Hoe het kwam dat ik over kleuren-
therapie ging schrijven?
Ik loop met Catharina in een park als 
zij vraagt: ‘Kun je mij wat over kleu-
rentherapie vertellen?’ Voor haar ben 
ik geen kleurentherapeut maar een 
pastor. Ik vertel haar dat ik iets over 
‘spiral dynamics’ (een kleurenthera-
pie) gelezen heb en dat ik er echt niet 
veel van weet. Ik heb me er nooit zo 
mee bezig gehouden maar het leven 
heeft me wel geleerd dat de kleuren in 
de schepping hun eigen kracht hebben. 
Voor een mens is het goed te wandelen 
in een bos, het groen van de levende 
bomen en struiken is rustgevend. Het 
lopen langs het strand en het blauw 
van de eeuwigdeinende golven maken 
van een slaapwandelaar een energieke 
beweger. En wit dan, vraagt zij. Op 
wit reageren wij positief, denk maar 
aan een bruidsjurk. Wit verenigt alle 
kleuren van het spectrum in zich en 
weerkaatst het licht. Opvallend in dit 
verband is het dat Jezus zich het licht 
der wereld noemt. Ik ben ervan over-
tuigd dat God bij de schepping de kleu-
ren kracht gegeven heeft. Ik geloof dat 
echt.

Is geloven zo eenvoudig?
Ja, zo eenvoudig is geloven.

Tot slot een persoonlijke noot
Zal ik je nog eens wat vertellen, kar-
mozijnrood helpt de nieren afvalstof 
uit het bloed te filteren. Ik heb het 
aan m’n nieren en sinds twee jaar is de 
hoofdkleur in onze kamer: karmozijn-
rood, onbewust gekozen.

Kees Maas 
(buurtpastor)

Berichten uit de Sacramentskerk/Vredeskerk
Op weg naar Pasen
Al spreekt Kerstmis de meeste mensen meer aan dan Pasen, is Pasen voor christenen het belangrijkste feest van het jaar . 
Als Jezus niet gestorven, begraven en opnieuw tot leven was gewekt, zouden er geen christenen geweest zijn en zou er geen 
kerk zijn geweest. Pasen is zó belangrijk dat er een voorbereidingstijd aan voorafgaat van veertig dagen: de 40-dagentijd 
ofwel de vastentijd. 

Op woensdag 5 maart -Aswoensdag- is de 40-dagentijd begonnen. (Eigenlijk zijn er dan nog 46 dagen te gaan voor het 
Pasen is, maar de zondagen tellen we niet mee. Op de zondag hoeft er niet gevast te worden)
Tijdens de gebedsviering op Aswoensdag hebben we de oude palmtakjes die we vorig jaar met Palmpasen mee naar huis 
hebben genomen verbrand en is de as gezegend. Allemaal, ook veel kinderen, ontvingen het askruisje op hun voorhoofd. 
Hiermee wilden we laten zien dat we de komende veertig dagen bereid zijn om na te denken over hoe we in het leven staan. 
Hoeveel ruimte hebben we voor elkaar en God in ons leven? 
In de Veertigdagentijd hangt in onze kerk het kleurrijke Hongerdoek “Behoud van de schepping” Als mensen zijn we verant-
woordelijk voor de schepping die God aan ons heeft toevertrouwd. De prachtig geschilderde afbeelding van de Hongerdoek 
wil daarbij helpen. Ook kunnen we elkaar helpen door financiële steun te geven aan Sierra Leone. In Sierra Leone, west 
Afrika, woedde in 1991 een bloedige burgeroorlog die 11 jaar duurde. Er was een schrikbewind met veel terreur. Na afloop 
kwamen vluchtelingen terug in een totaal verwoest land. Zuster Theresa en zuster Mary Anthony, zusters van de congrega-
tie van St. Jozef van Cluny, zijn naar de plaats Koido gegaan om daar de mensen te helpen om het leven weer op te bouwen 
uit het niets. Ze zijn er een opbouwprogramma gestart met de naam Diomplor, wat Saamhorigheid betekent.

Voor de wederopbouw is geld nodig. In onze kerk staat een bus waar we geld inzamelen voor het vastenproject.
Wilt u hieraan bijdrage dan kunt u dat ook doen via gironummer NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Bisschoppelijke  
Vastenactie Den Haag o.v.v. Project Sierra Leone of op gironummer NL66 INGB 000259224 t.n.v. RK St. Ursula inz.  
Allerheiligst Sacrament o.v.v. Vastenactieproject Sierra Leone. 

Vieringen in de 40-dagentijd en de Goede week

Op Aswoensdag 5 maart is er om 
19.15 uur een gebedsviering met  
verbranden van de palmtakjes en  
ontvangen van het askruisje. Ook de 
kinderen zijn van harte uitgenodigd.

Op Palmzondag 13 april is er om 
10.00 uur een viering voor jong en oud 
met uitdeling van palmtakken en een 
Palmpaasprocessie.  

Op Witte donderdag 17 april is er 
om 19.15 uur een eucharistieviering.
 
Vrijdag 18 april is er om 15.00 uur in 
de Sacramentskerk de Kruisweg met 
bloemenhulde en om 19.15 uur in de 
Maria van Jessekerk de Kruisverering.

Op zaterdag 19 april is om 20.00 uur 
de Paaswake in de Sacramentskerk 

Op zondag 20 april, 1e Paasdag,  
is er om 10.00 een plechtige viering.

Ik wens u van harte een inspirerende 
40-dagentijd toe en een hele mooie 
Goede Week. Pastor Elma Beerends

Zondagse vieringen
Iedere zondag 10.00 uur.

Antilliaanse vieringen
Elke 3e zaterdag van de maand is er, 
om 18.30 uur een Antilliaanse vie-
ring in de Sacramentskerk, waarin 
één van de pastores voorgaat en 
een Antilliaans koor de zang on-
dersteunt. Hoewel er staat: ‘Antilli-
aanse viering’ is iedereen welkom in 
deze hartverwarmende viering. Na 
afloop is er gelegenheid om samen 
een kopje koffie of thee te drinken.  

De komende vieringen zijn op 15 
maart, 17 mei en 21 juni. Aanvang 
18.30 uur.

Gezinsvieringen
Elke 4e zaterdagavond van de maand is 
er een gezinsviering. De viering begint 
om 18.30 uur. De kinderen die mee 
willen zingen worden om 17.30 uur 
verwacht. Er wordt eerst met elkaar 
geoefend, dan samen gegeten, daarna 
zingen de kinderen tijdens de viering 
in het kinderkoortje. De komende 
de gezinsvieringen zijn op 22 maart, 
(26 april komt te vervallen i.v.m.  
Koningsdag) 24 mei en 28 juni.

De tijden van de vieringen in de R.-K. 
kerken van Delft, waaronder ook de 
Vredeskerk/Sacramentskerk behoort, 
vindt u op de website www.rkdelft.nl

De Wippolder heeft twee klokken. Op 
de Prins Mauritsschool prijkt er één 
en de kerk van het allerheiligst Sacra-
ment bezit de tweede. Een klok om te 
zien en een klok die je hoort. Het mooie 
van een luidklok is dat je je bed niet uit 
hoeft en je ogen niet open hoeft te 
doen om toch twee keer per uur te kun-
nen horen hoe laat het is. 

Een klok die je kunt zien heeft als voor-
deel dat je hem zo vaak kunt raadple-
gen als je wilt, maar dan moet je wel in 
de buurt zijn van de school of de kerk. 
Je moet wel kijken. God lijkt op een 
klok. Je moet aan de ene kant wel je 
ogen opendoen, je moet soms er naar 
toe gaan – en dan bedoel ik nog geen 
eens naar een kerk gaan maar doen wat 
Hij zegt, zoals dienen, iemand helpen 
of er voor de ander zijn. En je moet 
horen. Je kunt je ook afsluiten voor ge-
luid, voor stemmen, voor wat mensen 

Wijkgemeente Immanuël is één van 
de protestantse kerken in Delft. Eind 
2013 verlieten zij het gebouw aan de 
Schoemakerstraat en sindsdien ‘wo-
nen’ zij in VTV De Wipmolen. Daar-
mee ging een belangrijke wens in 
vervulling, namelijk concreet kerk in 
de buurt kunnen zijn en iets kunnen 
betekenen voor buren en bewoners.

Eerste zondag in de lente
In dat kader opende de wijkgemeente 
in januari voor het eerst het Zondags 
Lunchcafé. Voor veel mensen is de 
zondag een lange, grijze, stille dag. 

Tweede Lunchcafé viert de Lente Lunchcafé en verder

tegen je te zeggen hebben. Dan denk 
je, o, dat is zij weer, daar luister ik niet 
naar, dat is zo’n lastig iemand. Zo kun 
je je voor Gods stem ook afsluiten. 

Mensen kunnen soms iets zeggen dat 
van God afkomstig lijkt te zijn: de man 
die zijn metgezel er op wees dat deze 
veel te vlug was. Hij deed alles te haas-
tig, waardoor er geen tijd overschoot 
om echt aandacht te besteden aan zijn 
vrienden. Je moet dat wel willen horen. 
Zo komt de stem via allerlei kanalen tot 
ons. De Bijbel, de kerk, zeker, maar ook 
via die vriend, die vader, die lerares die 
jou hielp jezelf te vinden.

De Wippolder heeft twee klokken. Zij 
slaan en ze zijn te zien. Zo laat God 
zich zien en horen om ons bij de tijd te 
houden. 

David Knibbe

We hebben op de tweede zondag in januari veel mensen ontvangen in ons 
eerste lunchcafé. Het was heel gezellig. Want we maakten kennis met el-
kaar, nieuwe contacten werden gelegd en veel mensen vonden het ook leuk 
om te zien hoe de Wipmolen er nu uitzag. De biljartzaal is omgetoverd tot 
onze huiskamer, waar wij in vergaderen en andere bijeenkomsten in orga-
niseren. Na deze goede start is natuurlijk de vraag hoe wij verder gaan. We 
denken nog twee keer voor de zomer(maart en juni) en misschien na de 
zomer wel vaker. U hoort nog van ons!

In het Lunchcafé is echter iedereen 
welkom voor gezelligheid, een praat-
je, een spelletje en een broodje of 
kommetje soep. Zo’n 90 gasten, zo-
wel uit de buurt als van verder weg en 
uit de eigen wijkgemeente, bezochten 
het Lunchcafé en hadden enkele hele 
gezellige uurtjes met elkaar. 
“Wanneer is de volgende keer?” was 
een veel gehoorde vraag. Welnu, 
die vraag kan nu beantwoord wor-
den met: op de eerste zondag van 
de lente, 23 maart, van 12-14 uur.  
Iedereen is welkom. Wij zien u graag! 

David Knibbe

Op zondag 23 maart aanstaande is er voor de tweede keer een Zon-
dags Lunchcafé in VTV De Wipmolen aan de Prof. Krausstraat 71B. Het 
Lunchcafé is van 12-14 uur voor iedereen vrij toegankelijk. U wordt 
daar van harte welkom geheten door wijkgemeente Immanuël.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Sinds ik in 1998 in de Wippolder kwam wonen, weet ik niet beter dan dat er een 
grote renovatie van de wijk aan de gang is. Er zijn altijd wel kap-, bouw-  en sloop-
werkzaamheden, omleidingen en afsluitingen. Dat vraagt veel van de wijk en veel 
van de bewoners. 

Maar wij raken er een beetje aan gewend. Ik merk het zelf ook. Er gebeurt zo veel, 
dat je soms niet ziet dat de verandering een hele verbetering is. Kijk naar de Juli-
analaan-West, van een drukke doorgaande weg naar een rustige laan, aansluitend 
op een parkje bij de Rotterdamseweg. Dat is toch maar gerealiseerd met jarenlang 
protest in eerste instantie en daarna in goed overleg in tweede instantie. De krui-
sing Jaffalaan/Rotterdamseweg is dan nog wel drie keer op de schop geweest in 
enkele jaren tijd, maar toch vind ik het een voorbeeld van hoe het kan. Er is alleen 
veel tijd en doorzettingsvermogen voor nodig. 

Een uitdaging waar wij nu voor staan is de verkeersafwikkeling van de woonwijk 
rondom de Rotterdamseweg via de Jaffalaan en het Zuidplantsoen  naar de Schoe-
makerstraat. Dat plan klopt niet meer. Het is een ontwerp van jaren geleden toen 
de TU Delft het hoofdgebouw verkocht en de campus zich rondom de Mekelweg 
zou terugtrekken. De TU wilde het autoverkeer niet langs de bibliotheek en daarom 
werd het Zuidplantsoen de hoofdroute uit de wijk. Maar al die auto’s moeten zich 
straks  bij het Zuidplantsoen mengen met het verkeer op de Schoemakerstraat, dus 
op een kruising waar vlak bij een rotonde stoplichten komen. 

Wij voorzien al de nodige rijen auto’s, die muurvast staan omdat het verkeer daar 
niet kan invoegen. Beter is de ontsluiting via de Christiaan Huygensweg. Dat ligt 
verder van de rotonde, waardoor het verkeer veel beter kan invoegen op de Schoe-
makerstraat en dit minder opstoppingen zal veroorzaken en dus minder vervui-
ling, ergernis en onveiligheid wellicht. 

De Wippolder: ‘Work in process’

Ik ben bang dat dit ook weer vele jaren zal kosten voordat het inzicht en de wil er is om dit aan te passen. Tot die tijd zullen wij 
vele wegopbrekingen, omleidingen en stilstaande auto’s moeten accepteren. Maar wij zullen dit onderwerp met steun en input 
vanuit de buurt op de agenda houden. Daar is de belangenvereniging dan ook voor.

Erik van Hunnik
voorzitter

De KNVB heeft alle teams van SV Wippolder een wedstrijdvrij weekend gegeven. Zo kan iedereen lekker aanwezig zijn bij alle 
festiviteiten. Onze vereniging is in de afgelopen jaren zo groot geworden dat wij van mening zijn dat dit niet meer op één dag 
te realiseren is. De feestelijke activiteiten hebben wij daarom als volgt ingedeeld:

Zaterdag 19 april
Ochtend: spelparcours voor de jongste jeugd (smurfen, MP, F en E)
Ochtend: voetbalclinic (D, C en B)
Middag: 7-tegen-7 toernooi voor (senioren (veld en zaal) en A-jeugd)
Avond: Feestavond met live muziek (voor (oud)leden en ouders van jeugdleden, 18+)

Maandag 21 april (2de Paasdag)
Middag: wedstrijd bestaande uit:

Wippolder selectie tegen Oud-Wippolder (30 minuten) 
Wippolder selectie tegen Bekend-Delft (30 minuten)

Middag: receptie voor genodigden

Om alle activiteiten financieel tot een succes te laten komen, zijn wij nog steeds op zoek naar sponsoren. 
Elke bijdrage is welkom. Lees hier meer over op onze website www.svwippolder.org. 
Natuurlijk kunnen wij op beide dagen best wel wat hulp gebruiken. Wil jij een steentje bijdrage om ons 100-jarig jubileum tot 
een spetterend succes te maken, stuur dan een mail naar 100jaar@svwippolder.nl. 

Programma 100-jarig 
jubileum SV Wippolder bekend
In het weekend van 19 en 21 april (Pasen) viert Sportvereniging Wippolder haar 100-jarig jubileum. 
De speciaal hiervoor opgericht Jubileumcommissie is druk bezig geweest om voor iedereen een leuk 
programma samen te stellen.

Circa 90 mensen deden zich te goed aan het door vrijwilligers van de gemeente klaargemaakt buffet. Een spelletje of een 
leuk gesprekje. Het was, zoals Joep aangaf een unieke belevenis die zeker herhaald gaat worden. Met de volgende activi-
teit voor de buurt zijn we druk mee bezig, zo gaf Joep van Lit aan. Naast dit soort grote activiteiten voor de wijk hebben 

we ook klein schaliger activiteiten zoals een soos in de Wipmolen. Ook 
daar bent U wekelijks van harte welkom om wat met buurtbewoners te 
praten of een spelletje te spelen.

Dat de kerk veel vrijwilligers heeft bleek zaterdag 15 februari 2014 op 
het vrijwilligersfeest. Dit feestje was een bedankje namens de kerk 
voor al het werk dat de vrijwilligers hier in de buurt en voor de kerk 
gemeente hebben verricht. De Gereformeerde kerk veel succes wen-
send met hun nieuwe onderkomen en hun ambities voor de wijk keerde 
ik huiswaarts maar niet voordat ik Joep van Lit had bedankt voor het 
leuke gesprek. 

Kees Graafland

Een feestje
In oktober 2013 is de Immanuel kerkgemeenschap onder leiding van dominee 
David Knibbe verhuisd naar de Wipmolen. Dit mede omdat de kerk te groot 
werd voor de relatief kleine Gereformeerde Gemeente.
Geen sinecure want het gebouw nu in bezit van het VTV, het vrije tijd centrum 
voor mensen met een beperking was niet ingericht om een kerk gemeenschap 
te herbergen.

Maar met het nodige overleg, inventiviteit, aanpassingen en doorzettingsver-
mogen is de overgang van de Immanuelkerk naar het nieuwe onderkomen in 
de Wipmolen gerealiseerd. Nieuwsgierig als wij van de Wippolderkrant over de 
voortgang en het verloop van dit proces zijn heb ik een gesprekje met de scriba 
van de gemeente, Joep van Lit. 
Dat de keuze, na de bijna gedwongen verhuizing door de PKN uit de Immanu-
elkerk, op de Wipmolen is gevallen is natuurlijk geen toeval. 

Het gebouw, ooit bibliotheek en onderkomen van de SOD die verbannen werd 
door bezuinigingen naar het buurthuis en nu van het VTV, staat midden in de 
wijk. Joep van Lit vindt het een unieke locatie en bied vele mogelijkheden om 
buurt en kerk te verenigen. Om te onderstrepen wat de kerk voor de buurt kan 
betekenen heeft de gemeente op 12 januari 2014 een lunchtafel georganiseerd 
voor alle bewoners van de wijk. 

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid


