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Na een natte zomer in ons kikkerlandje en ver daarbuiten is het weer als 
vanouds of toch niet?. Helaas was het  niet alleen het weer dat ons in een 
dipje deed belanden. Ook de grote algemene zaken als de crisis die ons een 
doemdenken voorschotelden en bezuinigingen versneld in gang zetten, 
hielpen hieraan mee. 
Naast bovengenoemde algemene raakpunten zijn er natuurlijk ook de per-
soonlijke veranderingen zoals het kroost dat voor het eerst naar de basis-
school of middelbare school gaat.  Allemaal zaken die ons raken En toch 
blijft het voor velen, zo een maand na de vakantie, hetzelfde. Een ieder 
heeft weer zijn plaats ingenomen, thuis, bij haar of zijn  werkgever of in de 
zaak. We zemen weer de ramen en doen wat we geacht worden te moeten 
doen.  
Zo hebben ook de werkzaamheden aan straten en gebouwen in onze wijk 
weer een aanvang genomen. 
De rioleringswerkzaamheden in de Professorenbuurt schieten flink op. En 
het mag geschreven worden “de herinrichting ziet er over het algemeen 
goed uit”. Alleen de bestrating op zich roept wat vraagtekens op. Ook de 
nieuwe studenten huisvesting van DUWO onderaan de Sebastiaan brug 
nadert zijn voltooiing. Hiernaast komt ook het sociale leven komt ook weer 
langzaam op gang. Zowel in de buurthuizen als in de straten.  
Volgens de eerste reactie van de ouderen, die verhuisd zijn naar het buurt-
huis Wippolder en SV Wippolder, gaat het goed met hen. Alles is dus bijna 
als vanouds.
Voor de redactie van de Wippolderkrant was het even slikken. Hier kwam 
het bericht binnen dat Marie-José Hijnekamp stopt met schrijven. Veel le-
zers en wij van de redactie betreuren dit te zeerste want haar stukken waren 
een lust om te lezen. Heel erg jammer. Namens de lezers en de redactie be-
danken wij Marie-José voor haar inzet voor onze wijkkrant in de afgelopen 
jaren. 

De redactie wenst U weer veel leesplezier met de ditjes en datjes uit onze 
wijk.

De redactie
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  Student in de wijk

Ex-redacteur Kees Bak overleden

Miriam Wardenaar 
neemt afscheid

Een bezuinigingsoperatie heeft de ge-
meente Delft de afgelopen periode 
goed bezig gehouden. Hervormingen 
en veranderingen worden of zijn in-
gevoerd, burgers en andere instanties 
merken hier op steeds meer vlakken 
ook de effecten van. 
De gemeente zal zich meer gaan aan-
sluiten op initiatieven uit de wijken 
zelf. Dit zal betekenen dat wanneer 
u iets wilt bereiken, u daar op een of 
andere manier een rol in moet pak-
ken. Door een gemeentelijke reor-
ganisatie zal de wijkcoördinatie en 
aanpak ook veranderen, wijkcoördi-
natoren krijgen grotere gebieden on-
der zich. De uitgangspunten blijven 
echter hetzelfde: samenwerking en 
leefbaarheid blijven de belangrijkste 
peilers in de wijk. 

De nieuwe wijkcoördinator Wippol-
der is mijn collega Jacqueline Buzing, 
tevens wijkcoördinator Vrijenban. 
Haar e-mail adres is jbuzing@delft.nl 
en per telefoon is ze te bereiken op 
015 219 7124. Ik heb veel vertrou-
wen in haar werkwijze en aanpak en 
wens haar veel succes en plezier in de 
Wippolder. Daarnaast heb ik veel ver-
trouwen in de bewoners en reken ik 
erop dat alle opgestarte initiatieven 
en activiteiten door blijven gaan en 
de wijk steeds meer versterken. De 
Wippolder is een bijzondere wijk, en 
dat moet ze blijven.

Hartelijk bedankt en wellicht… tot 
ziens!

Miriam Wardenaar

Beste lezers en bewoners,

Na 2 jaar wijkcoördinatie Wippolder ga ik een nieuwe functie vervullen 
binnen de gemeente Delft en verlaat ik de wijk als wijkcoördinator. De 
afgelopen jaren heb ik het erg naar mijn zin gehad en heb ik veel gezien 
en geleerd. Toen ik in juli 2009 begon in de Wippolder leerde ik in een 
korte tijd heel veel bewoners en professionals kennen, allen droegen zij 
de wijk een warm hart toe. We hebben veel samengewerkt en mooie re-
sultaten geboekt. Allen dank ik van harte voor deze prettige samenwer-
king en periode! Ik heb de wijk leren kennen als divers en betrokken. 
Hou dit vast!

Fo
to

: G
em

ee
nt

e 
D

el
ft

Dokter Damen is sinds 2003 huis-
arts  en werkt in Gezondheidscen-
trum Wippolder op de Nassaulaan 
23 in Delft. Vanaf deze editie van de 
Wippolderkrant zal hij ieder kwartaal  
een stukje schrijven over een medisch 
onderwerp. 

Nieuw in deze krant, 
De Wippolder-dokter

In de afgelopen week ontvingen we bericht, dat ons oud- redactielid Kees 
Bak op 19 augustus 2011 op 78-jarige leeftijd is overleden.
Overeenkomstig zijn wens heeft de crematieplechtigheid al in besloten kring 
plaats gevonden.
Gedurende ca. 10 jaar heeft Kees een goede bijdrage geleverd aan de realisa-
tie van onze wijkkranten. Bekend zijn zeker zijn eigen bijdragen over diverse 
milieuaangelegenheden! Hiervoor zijn wij hem zeer erkentelijk.
Redactie wijkkrant Wippolder.
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MER goed bruikbaar 
voor ontwikkelingen Delft Zuidoost

De Wippolder-dokter

Wordt u ook een ZAPper? 
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U ziet het misschien wel eens: een 
buurtbewoner die met een grijper 
zwerfafval verwijdert.
Dat is dan een ZAPper. ZAP is de 
afkorting van Zwerf Afval Pak-
ker. 
Delft telt inmiddels meer dan 150 
Zappers: inwoners die het be-
langrijk vinden dat hun leefom-
geving er schoon uitziet en daar-
voor regelmatig ook zelf de han-
den uit de mouwen steken. 

Reacties van ZAPpers:
‘Mijn buurman en ik zappen samen. 
Als het ons uitkomt, en natuurlijk als 
het droog is.’ 
Een ander vertelt: ‘Als ik mijn hond 
uitlaat, is het een kleine moeite om 
een grijper mee te nemen en onder-
weg het een en ander weg te ruimen. 
En mijn vriendin doet dat ook.’
Een derde zegt:
’Ik kan me blijven ergeren aan die 
rotzooi of ik kan er zelf wat aan doen. 
Dat laatste bevalt me beter.’

De milieueffectrapportage is ge-
toetst door de onafhankelijke 
commissie van de m.e.r. De com-
missie heeft een advies geschre-
ven. In dit advies geeft de com-
missie aan dat zij van oordeel is 
dat het MER goed bruikbaar is 
om bij de fasering van de diverse 
bestemmingsplannen rekening te 
houden met milieueffecten. 

In het concept-advies adviseerde de 
commissie om een aanvulling op te 
stellen voor luchtkwaliteit, omdat op 
dit aspect nog essentiële informatie 
ontbrak. 
Deze aanvulling is gemaakt en ver-
stuurd naar de commissie. U kunt de 
aanvulling op het MER downloaden 
vanaf de website van de gemeente. 
Het advies van de commissie kunt u 
downloaden vanaf de website van de 
commissie van de m.e.r.

Alle informatie over het MER is te 
vinden op: 
www.delft.nl/Inwoners/Delft_
Bouwt/TU_gebied/Milieueffectrap-
portage_basis

Behandeling zienswijzen door 
raad naar verwachting in novem-
ber
De zienswijzen op het MER en het 
bestemmingsplan Pauwmolen wor-
den beantwoord in een nota van 
zienswijzen en naar verwachting in 
november door de gemeenteraad be-
handeld. 
Dit in tegenstelling tot de bericht-
geving in de nieuwsbrief van 16 mei 
waarin stond dat de zienswijzen in 
september zouden worden bespro-
ken.

Dokter Damen is sinds 2003 huisarts  en werkt in Gezondheidscen-
trum Wippolder op de Nassaulaan 23 in Delft. Vanaf deze editie van 
de Wippolderkrant zal hij ieder kwartaal  een stukje schrijven over 
een medisch onderwerp.

De griep
De griep. Iedereen heeft het wel eens gehad. Meestal bedoelt men een ver-
koudheid. Sommigen zeggen dat ze het van de griepprik krijgen! Omdat 
velen van u over enkele weken  weer een uitnodiging  voor de griepprik van 
hun huisarts krijgen zal ik de belangrijkste feiten over de griep alvast op een 
rij zetten. 

Wat is het
De griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Het virus zit in drup-
peltjes speeksel en snot. Hierdoor wordt het makkelijk overgedragen via 
hoesten, niezen en handen geven. Na twee tot vier dagen begint de griep 
vaak met hoge koorts, koude rillingen en daarna keelpijn, hoofdpijn, spier-
pijn en hoesten. Na ongeveer een week zijn de meeste klachten wel over. 
Het hoesten kan vaak wel nog lang aanhouden en veel mensen voelen zich 
na een paar weken pas weer de oude. Bij mensen die al een andere ziekte of 
verminderde weerstand hebben kan de griep ernstiger verlopen. Ieder jaar 
overlijden in Nederland  gemiddeld 1000 mensen aan de gevolgen van griep. 
Een verkoudheid wordt veroorzaakt door een verkoudheidsvirus. Het geeft 
vooral klachten van de neus en bijholten. Besmetting gaat op dezelfde ma-
nier als het influenzavirus. Over het algemeen zijn mensen veel minder ziek 
van een verkoudheid dan van een griep.

De griepprik
De griepprik beschermt u tegen de meeste griepvirussen en verkleint de 
kans op een ernstig beloop als u toch de griep krijgt. De griepprik werkt na 
ongeveer twee weken doordat uw lichaam afweerstoffen maakt tegen de vi-
rusdeeltjes in de griepprik.  Alle mensen van 60 jaar en ouder en een aantal 
risicogroepen zoals mensen met een longziekte, hartziekte,nierziekte of  
suikerziekte  komen in aanmerking voor de griepprik. Uw huisarts zorgt er-
voor dat u een uitnodiging krijgt als u in  aanmerking komt. Als u twijfelt of 
u tot een risicogroep behoort en u krijgt geen uitnodiging dan kunt u beter 
zelf contact opnemen met uw huisarts. Van de griepprik kunt u geen griep 
krijgen. Wel kan de griepprik de eerste dagen op de plaats van de prik een 
rode plek geven en voelen sommige mensen zich moe of krijgen wat verho-
ging. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Als u een allergie heeft voor 
kippenei-eiwit mag u de griepprik niet krijgen.

Adviezen
Probeer besmetting te voorkomen door regelmatig uw handen te wassen 
met zeep. Gebruik papieren handdoeken. Probeer zoveel mogelijk van uw 
mond en neus af te blijven. Vermijd contact met mensen met griep. Als u 
toch de griep krijgt neem dan rust, in bed blijven is niet nodig. Neem con-
tact op met uw huisarts als u kortademig of suf wordt. Of als uw heel weinig 
drinkt of plast. Ook als de koorts langer dan vijf dagen aanhoudt of opnieuw 
opkomt na een paar koortsvrije dagen kunt u beter contact opnemen. Bij 
jonge kinderen al eerder. Tegen koorts en pijn kunt u paracetamol innemen. 
Antibiotica helpen niet tegen virussen. Virusremmers worden in uitzonder-
lijke gevallen wel eens gebruikt. 

Volgende keer
Recente onderzoeken wijzen uit dat een tekort aan vitamine D de kans op 
griep zou verhogen. Over vitamine D zal ik meer  vertellen in de volgende 
editie van de Wippolderkrant.

Een grijper aanvragen?
Wilt u ook een (gratis) grijper in 
bruikleen krijgen van de gemeente? 
Bel dan naar 14015 voor een aan-
vraag. 
U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u 
er op uittrekt om de straat, de hof of 
de buurt schoner te maken. En mis-
schien kunt u een buurman of buur-

vrouw, of andere inwoners uit de 
straat vragen samen met u aan de 
slag te gaan.

Delft schoon. Doe het gewoon!

Veel groen en water in buiten-
ruimte Pauwmolen
Vooruitlopend op de beantwoording 
van de zienswijzen heeft de gemeente 
samen met ontwikkelaar Timpaan ge-
werkt aan een inrichtingsplan voor 
de buitenruimte rondom het woonge-
bouw Pauwmolen. 

De verschillende schetsen worden aan 
belanghebbenden voorgelegd. 
Het inrichtingsplan voorziet in een 
ruime hoeveelheid water, natuur-
vriendelijke oevers, vlinderstruiken, 
bomen en ander groen. 

Daarmee voldoet het plan aan de 
randvoorwaarden die de milieueffect-
rapportage van Delft Zuidoost stelt.

Alle informatie over Pauwmolen is te 
vinden op 
www.delft.nl/Inwoners/Delft_Bouwt/
TU_gebied/Bestemmingsplan_Pauw-
molen

Commissie van de M.E.R. 
geeft conceptadvies
In de nieuwsbrief van 16 mei 
meldden we al dat het MER Delft 
Zuidoost getoetst wordt door de 
onafhankelijke commissie voor de 
m.e.r. De commissie heeft inmid-
dels een conceptadvies geschre-
ven. In dit conceptadvies geeft de 
commissie aan dat zij van oordeel 
is dat het MER goed bruikbaar is 
om bij de fasering van de diverse 
bestemmingsplannen rekening te 
houden met milieueffecten. Daar-
naast adviseert ze om een aan-
vulling op te stellen voor lucht-
kwaliteit, omdat op dit aspect nog 
essentiële informatie ontbreekt. 
In de komende weken wordt deze 
aanvulling opgesteld en verstuurd 
naar de commissie, waarna zij een 
definitief advies geeft. 
Het conceptadvies is vanaf 6 juni 
te lezen op de website van de com-
missie www.eia.nl.
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Zwaluwleed

Ouderenproof en AVALEX
12 augustus ’11,
Wijkcentrum Wippolder
Gesprek met Peter Zonderop van Ava-
lex reinigingsbedrijven, de werkgroep 
wonen,woonomgeving en doorgankelijk-
heid, de werkgroep Zorg, Voorzieningen 
en Samenleven werd door Bram Over-
voorde als participerend toehoorder bij-
gewoond..

Peter Zonderop is Teamleider Inza-
meling van het Regionaal Reinigings-
bedrijf Avalex. Peter geeft aan hoe en 
op welke wijze Avalex zorgt draagt 
voor het inzamelen van alle soorten 
publieke en bedrijfsafvalstromen. 
Voor alle soorten afvalstromen zijn 
oplossingen,plastic,papier,grote huis-
raad etc.
Avalex probeert,via mailing,media,de 
bewoners,bedrijven en belangheb-
bende te bereiken en te informeren.
Slordigheid van ophalers en buurt-
bewoners bij het neerzetten en inza-
melen is een voor alle aanwezigen een 
reden tot zorg.

Voor de goede orde nu eerst wat 
relevante informatie over Avalex
Avalex is een overheidsgedomineerde 
onderneming,die tot doel heeft het 
inzamelen en ontdoen van afvalstof-
fen. Met het bundelen van activitei-
ten kunnen schaalvoordelen worden 
bereikt.

Avalex heeft de rechtsvorm gekregen 
van de gemeenschappelijke regeling 
op grond van de Wet gemeenschap-
pelijke regelingen,wat in houdt dat de 
gemeenten eigenaar zijn van Avalex.
De eigenaren van Avalex zijn,Delft,\
Leidschendam-Voorburg,Midden-
Delfland,Pijnacker-Nootdorp,Rijswijk 
en Wassenaar.

Missie van Avalex; 
Avalex is een bedrijf van de deelne-
mende gemeenten en creëert toe-
gevoegde waarde door als een goed 
werkgever en partner van haar op-
drachtgevers de integrale afvalver-
werking zo innovatief,effectief en ef-
ficiënt mogelijk uit te voeren en te 
zorgen voor een schone leefomgeving.

Het bovenstaande was noodzake-
lijk,omdat de informatie die tijdens 
de vergadering is uitgewisseld een 
spanningveld weergeeft in de wens 
hoe,op welke wijze,efficiënt,schoon 
en publieksvriendelijke uitvoeren van 
het verzorgen van afvalstromen. De 
informatie is letterlijk van de site van 
Avalex overgenomen. 
In de naaste toekomst zal er volgens 
Peter Zonderop veel gaan veranderen, 
nl. de soort en afwikkeling van de 
containers.
Er komen andere  inzamelcontainers,
de frequentie gaat veranderen en de 

grote (ouderwetse,onhandige) alumi-
nium containers verdwijnen uit het 
straatbeeld. 
Het aanbieden,ophalen van het 
aangeboden afval zal moeten wor-
den herzien zodat de overlast voor 
alle partijen tot een minimum kan 
worden beperkt. Ook reparaties aan 
containers e.d vragen aandacht.

Aanbeveling.    
Voor de wijk Wippolder,zal de Ou-
derenproof de volgende aanbeveling 
doen;
Er zal samen met de Buurtbewo-
ners, Handhaving en Avalex een 
plan moeten worden opgezet om 
via goede communicatie, regelge-

ving en alles wat nodig is,tot werk-
bare en schone oplossingen te ko-
men.

Buurtpreventie controleert het ge-
drag van de buurtbewoners bij het       
aanbieden van afval.  
goed voorbeeld van de buurtpre-
ventie is het resultaat na actie van 
de BOWcie Zuid bij ondergrondse 
containers aan de Prof Telderslaan.

Avalex zorgt voor een goede nazorg 
van het zwerfvuil b.v door een volg-
wagen zoals dat ook in het verleden 
gebeurde. 
De frequentie, de preventieve wer-
king e.d is beleid voor Avalex.

Handhaving ondersteunt waar nodig 
de buurtpreventie-activiteiten met 
raad en daad. Ludieke en pedagogisch 
verantwoorde tekstborden plaatsen 
bij de ophaalplekken.
(een goed voorbeeld is de tekst bij 
een ophaalplek in de zeehelden-
buurt.)

Aanbeveling
Voor de wijk Wippolder zal de Oude-
renproof een aanbeveling doen
om alle belangrijke informatie van en 
over Avalex voor de Buurtbewoners 
van de Wippolder in de Wijkkrant te 
vermelden en als een vaste rubriek 
bij iedere uitgave van de Wijkkrant de 
buurtbewoners blijvend te informe-
ren over de gang van zaken.

Tot besluit zal interactief met de 
werkgroepen van Ouderenproof wor-
den samen gewerkt. Peter Zonder-
op zal worden geinformeerd over de 
wijkschouw met Gemeente (de heer 
Kees van kampen) dag,tijdstip etc.

Het verslag zal breed worden ver-
spreid.

Leo van der Lee (namens)  

Een pakkende reportage over de verbondenheid van een koppeltje boerenzwaluwen

Hier is het vrouwtje ernstig gewond geraakt.
Ze is aangereden door een auto terwijl ze laag over de 
weg scheerde.

Hier brengt hij haar voedsel en toont zijn liefde.   
. 

Uiteindelijk beseffend dat ze nooit meer terug zal 
keren  staat hij stil naast haar.  

Hij staat naast haar, treurend om haar dood.

Toegezonden door een trouwe lezer afkomstig van het internet.

Hij brengt haar opnieuw voedsel maar is ontsteld als hij 
dan ontdekt dat ze dood is.  Hij probeert haar te bewe-
gen..., een zeldzaam geziene inspanning bij zwaluwen!

Bewust dat zijn lieveling dood is en nooit meer terug zal ke-
ren naar hem, schreeuwt hij het uit van liefde... 

Miljoenen mensen waren diep geraakt na het zien van deze foto’s.
De fotograaf verkocht deze foto’s voor een nominale vergoeding aan de beroemdste krant in Frankrijk. 
Alle exemplaren van die editie waren op de dag van uitbrengen uitverkocht.
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C O L U M N
De zomer voorbij.
Zomer? Is het eigenlijk wel zomer geweest. Hier in de wijk was de zomer ver te 
zoeken.
Velen van u hebben vast wel de wijk verlaten en mogelijk buiten Nederland. 
Natuurlijk zijn er ook die in eigen land hun vakantie hebben doorgebracht.
Vakantie of geen vakantie de wijk was niet ingeslapen, er gebeurde toch het 
een en ander.
Klerks drankenhandel op de Julianalaan was het slachtoffer geworden van een 
chauffeur die zijn auto in de tuin parkeerde. Vijf jaar geleden was het nog erger 
toen werd de zaak overvallen met o.a. lichamelijk letsel als gevolg.
Bij controle op rijksweg 13 werd in een auto een grote partij vuurwerk aange-
troffen.
Ikea was ook weer in het nieuws. Ikea moest worden ontruimd omdat er een 
verdacht pakketje werd aangetroffen. Na veel spanning en afwachten bleek het 
gelukkig loos alarm te zijn.
De TU was ook regelmatig in het nieuws met bijzonderheden, zoals een 
webveiling, een snelle fiets die meer dan 100 km per uur haalt, een robot en 
een elektrische racewagen die ook nog in de prijzen viel.
Oproepen via je mobiel bij burgernet om hulp te vragen bij vermissing en op-
sporing.
Winkelpand Kloosterkade 141 zal van winkel naar woonhuis  worden omge-
bouwd volgens de vergunning aanvraag
Bij en in de TU Aula waren werkzaamheden waarbij werknemers in witte pak-
ken bezig waren met het verwijderen van asbest. Terwijl de passanten rake-
lings langs de werkzaamheden konden gaan zonder enige bescherming.
Half juli was in de TU wijk wateroverlast. 
Een 78 jarige bewoonster is beroofd van haar geld.
Bewoners organisatie Zuid voerde actie aangaande het plaatsen van vuil naast 
de ondergrondse vuilcontainers op de Prof. Telderslaan. Uiteraard is dat ook 
van toepassing voor de andere ondergrondse vuilcontainers.
In de Keurenearstraat was geluidsoverlast waardoor een bewoner finaal door-
draaide met als gevolg dat er twee licht gewonden waren.
Aan de TU is een vliegtuigsimulator ontworpen die met zeer hoge kwaliteiten 
tot het goedkopere instrumentarium behoort.
De overheid heeft een bedrag van 1 miljoen euro ter beschikking gesteld aan 
drie startende bedrijven in het gebouw van Yes.
De TU heeft een goede reputatie; vooral Bouwkunde en Industrieel Ontwer-
pen, dat blijkt uit het aantal aanmeldingen van nieuwe studenten. Er zijn na-
melijk meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn.
Ja, na 14 jaar was de Ronde van Delft weer terug. Zondag 28 augustus werd dit 
criterium weer gereden; ja door de Wippolder / door de TU wijk. De afstanden 
waren 40, 60 en 80 km. Ook nog speciaal voor de jongeren van 7 tot 12 jaar 
was er de RABO dikke Bandenrace. Alleen het weer werkte niet zo mee. Er wa-
ren tamelijk wat buien gevallen maar toch was alles verder goed voor elkaar.
Dan een bericht dat toch voor de wijk een negatieve lading heeft. De wijk en 
dan met name de Professorenbuurt zouden het minst welvarend zijn. Hoe 
meet je dat?
Dergelijke beweringen lijken mij lastig te verklaren. Maar ondanks deze nega-
tieve tijding moeten we er met ons allen het beste van maken en de wijk een 
dijk van een wijk laten zijn.

A. Letterman.

Student in de wijk

Kapsalon Mesker bij U in de buurt

Wat een verrassing; na mijn bezoek 
aan schoenmakerij Rijnbende ben 
ik nu een straat verder bij Kapsalon 
Mesker beland. En weer zo’n verras-
sing. Een bedrijf dat ook al een 10 
tal jaren bestaat, waar ook een sfeer 
hangt van “kom maar binnen, hier 
zijn alleen maar gezellige mensen”. 
En dat heb ik ook ervaren toen ik 
mijn gesprek met de  eigenaresse  Lo-
rence begon. Lorence is al 21 jaar in 
het bedrijf werkzaam en heeft  se-
dert  enkele jaren de algehele leiding 
van haar(inmiddels overleden) vader 
“Kees de Kapper” overgenomen.  Ja ,  
er is wel wat veranderd in al die jaren. 
Wat vroeger normaal was,  s’morgens  
vroeg voor het werk om 6.30 eerst 
even naar de kapper,  scheren of knip-
pen. Nee dat is niet meer. Vanaf 8.30 
uur kunt u terecht.  Was Mesker vroe-
ger een herensalon, zo is dat nu uitge-
breid tot  een  dames en herensalon. 
Dit kan je alleen maar realiseren als 
je liefde voor en kennis van het vak 
hebt. En dat proef je; dat is er. In het 
gesprek  voelde je dat creativiteit en 
vakkennis  in  het bedrijf volop aan-
wezig zijn. Dit wordt niet alleen van 
de leiding verwacht maar ook van de 
medewerksters. Daar wordt dan ook 
alle aandacht aan gegeven. Lorence 
drukt het zo mooi uit:  ” iedere me-

dewerkster heeft  haar  eigen hand-
tekening”. Cursussen en trainingen 
vinden dan ook regelmatig plaats. Op 
dit punt kun je niet genoeg discussi-
eren met Lorence; een visie over toe-
komst  is ook duidelijk aanwezig. Lo-
rence hoopt ook vurig dat het bedrijf 
in de familie kan worden voortgezet 
en,  wie weet, op dit ogenblik heeft 
zich wel een nichtje  Tiffany aange-
meld die het vak in wil.    Als u naar 

Kapsalon Mesker gaat staan  de da-
mes Lorence, Kim,  Caressa  en Ma-
nuela  met schaar, tondeuse en kleur-
tjes klaar om u van een door u ge-
wenste moderne coupe te voorzien.                                                  
Dus beste lezers twijfel niet en maak 
kennis met Kapsalon Mesker.

Tekst en foto: Wim Bloom

Mijn ervaringen met de kat van mijn vriendin

In een studentenhuis aan de Juliana-
laan praten we met bewoner Rogier 
Pennings, 24 jaar, afkomstig uit Ber-
gen op Zoom. 
Hij studeert Civiele Techniek aan de 
TU. Deze studie is een toegepaste we-
tenschap die zich richt op objecten die 
vast zitten in de grond. Dat kunnen 
wegen zijn, funderingen, construc-
ties, of waterwerken. Rogier wil zich 
specialiseren in vervoer en logistiek. 
Hij is met name geïnteresseerd in de 
verkeersproblematiek van snel groei-
ende wereldsteden.
Als studie project gaat hij binnenkort 
proberen met medestudenten een 
vervoersplan te ontwerpen voor Ja-
karta in Indonesië. In die wereldstad 
met 9 miljoen inwoners is nauwelijks 
openbaar vervoer en de snel groei-
ende stad, die is gebouwd op slappe 
grond, worstelt bovendien regelmatig 
met overstromingen, en ernstige ver-
keersopstoppingen door een tekort 
aan wegen.

Rogier houdt van uitdagingen. Dit 
voorjaar reed hij, bij wijze van ont-
wikkelingshulp, met 5 mede studen-
ten in 2 oude auto’s (de ‘Woest Ein’ 
en de ‘Woest Zwei’)  de Amsterdam 
Dakar Challenge, van Nederland naar 
Gambia in Afrika. Rijden door de Afri-
kaanse woestijn is niet zonder gevaar. 
Als je verdwaalt in de eindeloze zand-
vlaktes of je komt zonder water te 
zitten door pech is er weinig hoop op 
redding. Ze hadden zich echter goed 
voorbereid, en voltooiden de tocht 
van 7000 kilometer in drie weken tijd. 
Ze hadden een aantal malen pech, 
maar een verloren voorwiel tijdens 
het rijden was toch wel het diepte-
punt.

De kat van mijn vriendin ( Nellie 
Schuuring) genaamd Lotte is een poes 
uit duizenden. Ze heeft heel veel ge-
zichten: lief, mokkend, kan goed met 
Tessa(de hond) overweg,maar als het 
haar teveel wordt kan ze ook bokkig 
zijn.
Deze kat is een rover eerste klas, waar 
die allemaal mee thuis komt, dat wilt 
u niet weten. Nellie ook niet, maar die 
wordt er wel mee geconfronteerd. Een 
opsomming van de dingen die Lotte 
allemaal heeft meegebracht naar huis: 
BH’s, slipjes, horloges, handdoekjes. 
Je kunt het zo gek niet verzinnen of 
Lotte neemt het mee. En trots dat ze 
dan is! Dan wil ze een OK van Nellie, 
maar Nellie moet het weer goedma-
ken met de buren. Want zij kan er ook 
niets aan doen dat Lotte zo’n rover is.
Maar het is ook een gave kat. Ze mi-
auwt niet, nee, ze praat. Dan zegt 
Nellie, en wat is er nauw en dan praat 
ze echt terug, niet te geloven toch.
Gekke kat, die een kattenluik heeft in 
de keuken waardoor ze de dingen die 
ze gejat heeft naar binnen wil bren-

In Gambia werden de 2 auto’s, die ze 
in Nederland hadden ingekocht voor 
500 euro, verkocht voor dik 1000 
euro per stuk en met deze opbrengst 
en nog wat sponsor geld erbij werd 
bijgedragen aan het slaan van een wa-
terput in de plaats Fatoto in Gambia.

In het studentenhuis aan de Juliana-
laan zijn de taken verdeeld. Er zijn 5 
huistaken, zoals het schoonmaken 
van gemeenschappelijke ruimtes, als 
keuken, gang en douche en de gezel-
lige gemeenschappelijke zitkamer. 
Daarnaast is per toerbeurt 1 man be-
last met koken, 1 man doet de in-
koop, en de rest is verantwoordelijk 
voor het afwassen en opruimen van 
de keuken.

Een paar keer per jaar worden ge-
meenschappelijke weekenden geor-
ganiseerd. Een weekend zeilen op 
de Grevelingen bijvoorbeeld, of een 
weekend naar het Carnaval in Bra-
bant. En dan is er natuurlijk het jaar-
lijkse kerstdiner ergens in de loop van 
het jaar maar nooit op Kerstmis zelf.

Rogier woont naar zijn zin in de Wip-
polder. Hij vindt Delft een gezellige 
studentenstad. Maar als hij uitgaat 
kiest hij toch vaak voor steden als 
Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rot-
terdam of Leiden waar meer uitgaans-
mogelijkheden zijn.

Fred Koning

gen. Ziet u het al voor u? De hond 
binnen, de kat buiten en maar trek-
ken. Dan zegt Nellie wat ben je toch 
een spook. Maar lief ben je wel.
Om de naaktslaken te verwijderen 
had Nellie een bak bier buiten gezet 
en wat gebeurt er?  Lotte dronk  er-
van en ja hoor, helemaal de klus kwijt, 
zo zat als een aap( sorry Lotte) en 
drie dagen niet aanspreekbaar omdat 
ze haar roes moest uitslapen.
Een klein staartje advocaat( in een 
glas) op het aanrecht is ook geen pro-
bleem voor Lotte. Ze vind het zalig, 
maar ja, Nellie  zit weer met een zatte 
kat.
Wat dat beest allemaal doet is ongelo-
felijk. Slingeren aan de takken van de 
passieplant. Het wasrek slopen, want 
daar hing aan wat ze wilde hebben.
Een kat uit duizenden, een handen-
binder, maar wel een lieve huisge-
noot.
Niemand wil zo’n kat toch? Of wel! Ik 
wel, maar Nellie Schuuring wil haar 
niet kwijt. 
  Wil Broere

fo
to

: P
ri

vé



wijkkrantwippolder@gmail.comPagina 5

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

De vorige opgave
In de opgave van juni 2011 zag u een foto van een voorpui van een woning.
De vraag was – waar bevindt zich deze woning, straat huisnummer en 
eventuele extra informatie -.
Er kwamen veel inzendingen bij de redactie binnen. Hieruit kunnen wij de 
navolgende informatie aan u verstrekken over deze woning.
-De woning staat aan de Rotterdamseweg 360 vanaf de stad gezien rechts 
voor de Kruithuisweg.
-Deze woning heeft de navolgende naam gekregen: “Weltevreden”.
-De eerste steen is 100 jaar geleden gelegd door L. A. van der Drift 19 april 
1911.
-Deze steen is onder het voorraam in de muur gemetseld.
-Deze woning is gebouwd door de firma Hoeke.
-In 1934 is deze woning gekocht door de heer Frank van der Heul van boer 
van der Drift.
-Wie er nu woont, is niet bekend maar in de periode vanaf ongeveer 1950 
tot 2000 is de woning bewoond door de familie Hordijk hij was hoofd van 
de plantsoenendienst hier in Delft.
-Verder zouden er nog bijzonderheden verteld kunnen worden over de 
serre, erf, bijkeuken, gietijzeren hek en de twee beukenbomen.

Na loting is de heer H. Steenks als winnaar getrokken. De prijs een cadeau-
bon van €12,50 zal worden toegestuurd. Proficiat met uw prijs. 

Nieuwe opgave
Op deze foto ziet u een fragment ingemetseld in een muur van een woning.
De vraag is waar staat deze woning; straatnaam, huisnummer en verdere 
informatie over deze woning. Ga de wijk door en zoek deze woning op en 
maak ook een foto. Stuur de foto met uw oplossing naar ons toe.
Oplossingen kunnen uiterlijk 12 november 2011 worden gemaild naar ons 
mailadres:
wijkkrantwippolder@gmail.nl  U kunt de oplossing ook in een enveloppe in 
de brievenbus deponeren bij het buurthuis aan de Rotterdamseweg 51 of 
wijkcentrum Wippolder aan de Prof. Krausstraat 50. 
Op de enveloppe de navolgende tekst schrijven: “Oplossing fotoprijsvraag 
september 2011”.

Wij zien uw opgave naar ons toekomen en wederom zal er een cadeaubon 
van €12,50 worden verloot onder de goede inzendingen. 

Wij wensen u veel succes toe bij het vinden van deze locatie.

Redactie.

Kunst in de wijk door: Kees Graafland

Walter Rast
In zijn atelier in het oude badhuis aan 
de prof. Krausstraat had ik een ont-
moeting met deze inspirerende man. 
Walter Rast, een van origine met west-
landse nuchterheid overgoten kunst-
schilder die met zijn echtgenote nu 
woonachtig is aan het Jaagpad in Rijs-
wijk. Walter deelt het badhuis met 3 
andere kunstenaars waaronder Her-
man Zonderland met wie de Wippol-
derkrant al eerder een interview had. 
Het atelier ziet er uit zoals ik mij een 
atelier van een kunstschilder voorstel. 
Schilderijen aan de wand, een paar 
schilderijen waaraan gewerkt wordt, 
wat verfklodders her en der en wat 
snuisterijen ongeordend op randjes 
in het atelier. Wat je niet verwacht op  
deze plek is een bas gitaar met verster-
ker. Maar ja denk ik dan, kunstenaars 
zijn vreemde wezens dus die gitaar zal 
wel een functie hebben. 
Walter is afgestudeerd aan de Konink-
lijke Academie van Beeldende Kunsten 
in Den Haag en hij werkt 2 dagen per 
week in zijn atelier in het buurthuis. 
De overige dagen is hij docent tekenen 
voor o.a. de leerlingen van 6 VWO aan 
het Stanislas College in Pijnacker. Dat 
is, zo stelt hij, naast de zin om kennis 
over te dragen, te borgen dat ik deze 
ruimte kan huren en er ook in wat 
slechtere tijden een belegde boterham 
is. 

Zijn werken
Kunst is, zo vertelde Walter, vorm ge-
ven aan beelden die ontstaan in het 
creatieve kwab van ons brein. Het is 
veelal moeilijk antwoord te geven op 
de vraag, waarom dat beeld op deze 
specifieke manier vertaald wordt. 
Daarom vind je het ook soms mooi 
en soms denk je… Tja. Altijd zal het 
zo zijn dat een echte niet commercieel 
georiënteerde kunstenaar iets wil zeg-
gen met zijn werk. Iets aan zijn omge-
ving wil overdragen. Zo wil Walter met 
zijn gelaagde schilderijen de verganke-
lijkheid weergeven. 

Walter zijn werken raken aan de ma-
terieschilders als Tapies en Jaap Wa-
gemaker.
Zijn werken zien er ‘stevig’ uit waarin 
al de kleuren van ondergeschikt be-
lang zijn. Het is de zeggingskracht 
van het schilderij dat door zijn mate-
riaalkeuze een boodschap van vergan-
kelijkheid in zich heeft. Stukken lood 
en flinters bladgoud die hij in zijn 
schilderijen verwerkt benadrukken 
bijvoorbeeld de tegenstelling in het 
leven. De vormen in zijn schilderijen 
lijken te verwijzen naar oude verha-
len. Dit wordt zichtbaar gemaakt door 
het materiaalgebruik, de vormen, 
kleur en het spelen met tekst.

Inspiratiebronnen
Zijn inspiratiebronnen voor de tot-
standkoming van zijn doeken is veel-
zijdig. Het kleurenpalet, zo stelde 
Walter, is in eerste instantie geïnspi-
reerd door het kleurenpalet van Jo-
hannes Vermeer met de pigmenten 
geel, blauw, wit, zwart, en grijzen. 
Alleen het geel is nu okerachtig waar-
door mijn gelaagde doeken een meer 
organisch beeld geven. 
Een voorbeeld van het beeld geven 

aan vergankelijkheid in zijn doeken is 
de toepassing van palimpsest, waar-
bij in steen gekraste teksten uit de 
oudheid zoals fragmenten uit Gene-
sis worden overschreven door andere 
teksten. Dit deed men in de oudheid 
om materiaal te besparen. Deze tech-
niek vind je op veel van zijn doeken 
terug. Zijn doeken kunnen dan ook 
het best worden omschreven als “een 
echo van vroeger””  zowel qua struc-
turen als technieken.
Natuurlijk kon de vraag naar het wel 
of geen inspiratie niet achterblijven. 
Soms, zo vertelde Walter, is er geen 
inspiratie. Dan zit ik in mijn atelier 
en is er niets. Dat zijn de momenten 
dat ik mijn basgitaar pak. Dan free-
wheel ik met muziek waardoor ik op 
de een of andere manier geïnspireerd 
raak. Ook mijn cello waarop ik les heb 
draagt hieraan bij. 
Na dit zeer onderhoudende en gezel-
lige gesprekje met Walter Rast is mijn 
beeldvorming over zijn kunstwerken 
veranderd. Toch mooi en inspirerend 
zo’n zoektocht naar de persoon, de 
achtergrond en de uitingsvorm van 
zijn expressie.

Tot slot
Walter heeft een lange lijst van ex-
posities op zijn naam staan zowel in 
binnen als in buitenland
Zijn werk is te zien op de Open Art 
Fair in Utrecht van woensdag 14 t/m 
zondag 18 september en van 22 okto-
ber t/m 16 november 2011 in Galerie 
ArtiShock in Rijswijk. Een bezoekje is 
zeker aan te bevelen. 

Wilt U meer weten over deze per-
soonlijkheid? 
Kijk dan op zijn site: 
www.walterrast.nl

 Wilt u 4x per jaar de wijkkrant bezorgen? Of invallen bij ziekte of vakantie?
Neem dan contact op met de redactie; tel.: 06- 53 69 34 92.

Walter Rast

De kus (detail)
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De volgende Wijkkrant komt uit in 
december 2011

Graag kopij inzenden vóór:

12 november 2011
naar: 

Buurthuis Rotterdamseweg 
Rotterdamseweg 51 

of
Wijkcentrum wippolder

Prof.Krausstraat  50    

graag via e-mail: 
wijkkrantwippolder@gmail.com

of op USB stick
(krijgt u weer terug) 

Handgeschreven en getypte tekst een 
week eerder inzenden Als u stukken per 
e-mail stuurt, dan tekst en afbeeldin-
gen 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. 

Voor meer informatie 
en/of aanmelden
kan men bellen met 015-2567774.
Buurt-activiteitencentrum 
Rotterdamseweg e.o. is te vinden 
aan de Rotterdamseweg 51

A C T I V I T E I T E N
Wijkcentrum 

Rotterdamseweg e.o

Maandag
• Re-integratie traject:
09.00-13.00 uur
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
12.30-14.30 uur
20.00-22.00 uur
• Bridge:
13.00-16.00 uur
• Yoga:
19.30-21.15 uur

Dinsdag
• Boetseren:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Naaicursus:
09.30-11.30 uur
• Koersbal:
13.30-16.00 uur
• Postzegelclub = 1x 2 weken:
19.00-23.00 uur

Woensdag: 
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
• Boekbespreking 
 1x per maand
10.00-11.30 uur
• Aerobics
20.15-21.15 uur

Donderdag
• Creaclub
10.00-12.00 uur
• Bridge:
19.30-23.00 uur
• Schilderen:
20.00-22.00 uur

Vrijdag
• Franse les - gevorderden:
13.30-14.30 uur
•Franse les- beginners:
14.30- 15.30 uur

 Wijkc entrum Wippolder, 
 Prof. Krausstraat 50. 
 Telefoon 015- 760 02 70
 net: www.wippolder.nl  
 e-mail: wijkwerk@wippolder.nl  

MAANDAG
• Koffie/thee inloop   
   9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Mantelzorg 
  laatste maandag v/d maand  
  10.00-12-00 uur
• Levende geschiedenis 
  10.00-12.00uur
• Sjoelen 13.30-16.00uur
• Levende geschiedenis  
 13.00-15.00uur
• Buitenspel   15.00-17.00uur
• Technica 10  18.30-20.00uur
• 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
• Zelfstandig internetten 
  9.00-12.00uur
• Volksdansen  10.15-11.15uur
• Franse les  
  9.30-10-45uur+10.45-12.00uur
• Levende geschiedenis 
  10.00-11.30uur 
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Afrikaans dansen 19.00-21.00 uur

WOENSDAG
• Koffie/thee inloop  9.00-11.30uur
• Tekenen/schilderen 9.30-11.30uur
• Nederlandse conversatie les  
  9.00-11.30uur
• Kinderclub  13.30-15.00uur
• Internet voor kinderen 
  13.00-15-00uur
• Wipmolenkoor 15.00-17.00uur
• Fietsclub Delft’73
• Inloop computer spreekuur 
1xp.maand 19.00-21.00uur

DONDERDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Gym 50+  9.00-10.15uur 
• Koersbal  10.20-12.45 uur
• Uitclub 1x 6 weken 10.00-11.30uur
• Tekenen en aquarel 9.30-11.30uur
• Digitale fotografieclub 
  10.00-12.00uur
• Digitale fotografieclub  
  13.00-15.00uur
• Competitie klaverjassen 
   13.00-16.00uur
• HCC  1e en 3e donderdag  
  19.00-23.00uur

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

Voor informatie over bovenstaande 
activiteiten:
Anja v Oosten –0157600270
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl

A c t i v i t e i t e n
rondom het wijkcentrum

Leer
Kalligraferen

Smikkelrestaurant 
zoekt vrijwilligers!

Supergezellige 
techniek activiteiten 
voor meisjes   

Kom en klaverjas of 
joker met ons mee!

Franse 
(conversatie)les 

Bingo Cursus Word

Leercentrum 
SeniorWeb Delft

Leer de schoonschrijfkunst of kal-
ligrafie. Wie aan fraaie oorkondes, 
wenskaarten of reclameopschriften 
denkt, kan zich inschrijven voor kal-
ligrafie. Inspirerende opdrachten met 
inkt of plakkaatverf die u weer kunt 
verwerken in andere creatieve activi-
teiten.
Schrijft u zich snel in en laat uw 
droom uitkomen om fraaie hand-
schriften te kunnen schrijven!
De cursus bestaat uit 8 lessen, die op 
maandagavond gegeven worden 
van 19.15 tot 20.45 uur
Startdatum: 12 september
De kosten zijn €30,- 
Inclusief materiaal.
Deze cursus start bij voldoende 
belangstelling.
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij docent H.J. Reijntjes 
Tel. 015-2147996 
of e-mail: harmjan000@gmail.com 
Locatie: 
Wijkcentrum “Onder de Schie”
Adres: Rotterdamseweg 51

Kom eens per maand op zaterdag-
avond (elke tweede zaterdag v/d 
maand)  naar wijkcentrum Wippolder 
hier zullen alle  ballen gaan rollen, er 
wordt een bingo georganiseerd  door 
actieve wijkbewoners; er zijn leuke en 
mooie prijzen te winnen.
De zaal is open vanaf 19:00uur 
en de bingo start om 20:00 uur. 
U kunt al vanaf €5,- meedoen. 
Wij hopen u  te zien 
in het wijkcentrum.
De agenda voor de 
komende bingo avonden 
10 september 2011
08 oktober  2011
12 november 2011
10 december  2011
Wijkcentrum Wippolder, 
Prof Krausstraat 50, 
tel; 015-7600270

In wijkcentrum Wippolder  zal er 
eens in de maand op dinsdagavond  
een smikkelrestaurant  geopend wor-
den. De wijkbewoners  kunnen dan 
voor een relatief laag bedrag gezellig 
komen eten. Het smikkelrestaurant 
vraagt dus om vrijwilligers die het 
leuk vinden  om 1 keer in de maand 
te koken voor de buurt. Is jouw in-
teresse na  het lezen van dit bericht  
gewekt, laat het ons dan snel weten.
Voor meer informatie;
Contactpersoon;  Anja  van Oosten
Wijkcentrum Wippolder
Prof.Krausstraat 50
telefoon: 015-7600270
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl

In wijkcentrum de Wippolder is er  
elke maandavond competitie kaar-
ten. U kunt kiezen of u  gaat jokeren 
of klaverjassen. Deze avond wordt 
georganiseerd door wijkbewoners en 
is bedoeld voor wijkbewoners. Uiter-
aard is iedereen deze avond van harte 
welkom om mee te doen. Het is van 
19:00 uur t/m 23:00 uur en de kosten 
zijn €2,50. U kunt zonder inschrijving 
binnen lopen.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met;
Wijkcentrum Wippolder
Prof.Krausstraat 20
telefoon: 0157600270

Technika 10 Delft organiseert regel-
matig een cursus techniek voor meis-
jes in de leeftijd van 10 tot 12 jaar.
In deze cursus leer je werken met al-
lerlei materialen zoals: hout,metaal, 
perspex, elektriciteit, elektronica en 
nog veel meer.

Ben jij ook zo nieuwsgierig hoe 
een regenboog l ichtbol  wordt 
gemaakt?Hoe een inbraakalarm 
werkt. Hoe een sieradendoos met ge-
heime sluiting werkt, of wil je zelf 
een  geurlampje ontwerpen?
Kom dan bij ons en ontdek dat tech-
niek super leuk en spannend is.

Locatie: Wijkcentrum Wippolder, 
Prof. Krausstraat 50, 2628 JN Delft
Start: maandag 5 september 2011
Tijdstip: van 18:00 tot 20:00 uur
Doelgroep: meisjes van 10 tot 12 jaar
Kosten: € 1,20 per keer

Wil je graag mee doen?
Mail je gegevens naar 
h.mosa@breedwelzijndelft.nl
of bel Halima Mosa, 
tel,  06-25156857 

-U wilt Frans leren zodat u zich op 
vakantie verstaanbaar kunt maken. 
-U heeft  al eerder Franse les gevolgd 
en u wilt het nu beter leren verstaan 
en spreken . 
-Je  gaat dit jaar eindexamen doen en 
je wilt in een kleine groep  je luister - 
en spreekvaardigheid verbeteren.
Dit alles kan op vrijdagmiddag in het 
buurthuis aan de Rotterdamseweg 
51a onder leiding van een bevoegd 
docent.
Start  bij voldoende deelnemers :  
vrijdagmiddag  7 oktober
14.00-15.00  conversatiegroep
15.00-16.00  start nieuwe groep 
beginners of half gevorderden.
-Kosten: €50,- voor 20 lessen
 en(eventuele) kosten 
voor boeken of studiematerialen.
Info via Buurthuis: 
Tel: 015-7600270
Email: 
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl 
Via docent Tel: 015-2565160 
tussen 20.00 en 22.00 uur.

In wijkcentrum Wippolder start een 
Word-cursus voor beginners op 14 
september 2011.
Word is een tekstverwerkingpro-
gramma. Hier kunt u leren welke let-
tertypes u kunt gebruiken, briefver-
werking, muisbesturing, grammatica 
controle en nog veel meer basisthe-
orie.
Deze cursus bestaat uit zes delen.
Hierna kunt u redelijk zelfstanding 
werken in Word.
Elke woensdagochtend 
van 10:30 t/m 12:00 uur, 
kosten € 25,- (voor 6 keer) 
exclusief lesboek.

Voor meer info en/of inschrijvingen;
Wijkcentrum Wippolder
Prof. Krausstraat 50
Tel: 015-7600270
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl

Computercursussen voor Senioren
Na een succesvolle start in 2010, 
start SeniorWeb Delft weer aktief 
met computerlessen voor Senioren in 
de Wipmolen. 
Als kennismaking de Instapcursus, 
bedoeld voor Senioren, die nog geen 
computer hebben; 3 dagdelen van elk 
twee uur.
De Basiscursus van 8 dagdelen, be-
doeld voor basisvaardigheden op de 
computer start voor Windows Vista 
en Windows 7 op de maandagmorgen 
en op de donderdagmiddag voor Win-
dows XP en lager.
De Internetcursus, al mogelijk na een 
eerdere Basiscursuscursus, 6 dagde-
len, start op de vrijdagmorgen.
De Vervolgcursus voor Senioren met 
een redelijke voorkennis start op 
dinsdagmorgen 27 september met de 
cursus Word 2003, 2007 en 2010 van 
8 dagdelen. Voor wie wil kennisma-
ken met Excel wordt de cursus met 4 
dagdelen verlengd. 
Voor informatie of aanmelden, 
bel in de morgenuren 06 519 193 03.
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De in deze krant geplaatste 

foto's 
zijn te bestellen via e-mail adres:

wijkkrantwippolder@gmail.com

        
Openingstijden
tienercentrum “De Wippolder”(10 t/m 16 jaar)  

Dinsdag :  16.00-18.00uur 
Woensdag:  15.00-18.00uur 
Donderdag:  15.30-18.00uur
Vrijdag: 15.00-18.00uur

Contact: Mark van der Heijden
  Tel: 06 39 41 93 57
  m.vanderheijden@breedwelzijndelft.nl

TIENERCENTRUM 

Sluiting buurthuizen Zomerschool 
voor Senioren 2011
De zomerschool is weer achter de rug 
en we mogen zeggen dat het wederom 
een succes was. Er zijn 476 deelne-
mers aan diverse activiteiten geweest.

De uitjes waren heel gauw volgeboekt 
en waren erg leuk, maar ook de crea 
middagen
Waar we vorig jaar met 17 deelne-
mers aan het bloemschikken waren, 
was er ditmaal een groep van 45 per-
sonen. Ook het taarten decoreren 
mag weer op het programma volgens 
de deelnemers en een hele dag ser-
viesgoed beschilderen was ook een 
optie.

De rondleiding met Mw. v/d Meer en 
nog een gids van het Gilde door het 
Agnetapark was erg boeiend volgens 
veel deelnemers, je kwam op plekjes 
die je zo niet ziet en waar je dus als 
je er al loopt aan voorbij gaat, zelfs 
personen die in het park hebben ge-
woond zagen nog nieuwe dingen.

Ook van de lezing over het wijn ma-
ken ( bij kaarslicht omdat de elek-
triciteitskabel door werkzaamheden 
aan de tram was stukgetrokken) en 
het Druivenmuseum is genoten. Er 
zijn ook aardig wat trosjes druiven ge-
kocht, ze waren ook zalig!!!

Het vliegveld was ook interessant, ik-
zelf heb nog nooit gevlogen dus wist 
niet wat er allemaal bij komt kijken. 
Ik weet nu wel iets meer en denk dat 
andere deelnemers ook meer weten 
want je komt op plaatsen waar je nor-
maal niet komt. De dame die de rond-
leiding deed was erg enthousiast met 
haar verhaal en 1000 liter water uit 
een brandweerauto is ook uitgespoten 
voor je omkijkt.

Je leert er zelfs onder de ogen van de 
politie die een lezing gaf een cadeau-
bon mee te nemen!!!

In september gaan we bekijken of we 
rond de kerstdagen nog iets kunnen 
organiseren, de dagen zijn vastgelegd 
in het  Buitenhuis maar nu het pro-
gramma nog.
U hoort hier binnenkort meer over.

Gratis hondenpoepzak-
jes verkrijgbaar in het 

wijkcentrum Wippolder

Fruitige Burenbijeenkomst
vrijdagmiddag 
23 september

tussen 13.00 - 16.30

Nog net voordat de wijkkrant naar de drukker ging werden wij op de hoogte 
gebracht via een persbericht.

Elke wijk behoud één wijkcentrum dat betekent dat de locatie Onder de Schie 
aan de Rotterdamseweg  51a in het 2e kwartaal van 2013 gesloten zal wor-
den. Het jongerencentrum aan de Muyskenlaan 1 zal in het eerste kwartaal 
van 2013 gesloten worden.
De gemeenteraad zal het voorstel waarschijnlijk op 
13 oktober 2011 bespreken.
Meer informatie is te zien op www.delft.nl/welzijn.

Bron: Gemeente Delft.

Onder de Schie Jongerencentrum Wippolder

Burendag  en fleurop in Wippolder 

komt u ook?

Op deze  dag kunt u gezellig samen met de 
buren iets leuks voor de wijk doen en gezellig 
een bakje koffie drinken met elkaar.

Dit jaar is er weer de mogelijkheid om 
uw boomspiegel op te pimpen voor uw 
deur(Kloosterkade en  Prof.Boschastraat).
Voor plantjes en gereedschap  kunt u terecht 
bij de fleur-op container die op 23 september 
op het pleintje voor  wijkcentrum Wippolder 
staat. 

Dit jaar staat ook het speelpleintje centraal alle 
bomenspiegels krijgen een opknapbeurt, verse 
aarde, nieuwe beplanting, er worden vruchten 
struiken, bomen en plantjes neergezet of 
gehangen.

De kinderen kunnen dan  het volgende seizoen 
lekker fruit eten op het pleintje en het voorkomt 
dat honden hier hun uitwerpselen achterlaten.

Denkt u na dit gelezen te hebben; 
dit ik vind dit leuk! of, mijn kinderen spelen 
ook vaak op dit speelpleintje! 
Help dan deze dag mee!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen;
Anja van Oosten
Wijkcentrum Wippolder
Prof.Krausstraat 50
015-7600270
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Rotterdamseweg
De zanddijk naast het gebouw van Radex ligt er nog net zo bij als 3 maanden 
terug. Wanneer hier de eerste auto’s komen te rijden is nog niet bekend. 

Herinrichting en bestrating van de Michiel de Ruyterweg
Nu de Michiel de Ruyterweg is herbestraat, verlegd en anders is ingedeeld 
is de klus nog niet geklaard. Op sommige delen staat het onkruid vrij hoog 
daar waar de tramrails zou moeten liggen.
Dit betekent dat t.z.t. alles weer op zijn kop gaat om de rails voor lijn 19 op 
zijn plaats te leggen. Is dit bewust zo gekozen of is hier een coördinatie fout 
gemaakt, wie weet het?

Voortgangnieuwbouw aan De Vries van Heijstplantsoen
Nu de buitenzijde redelijk compleet ziet moet aan de 
binnenkant van de bouw nog heel wat werk verzet worden. 
Over 3 maanden zal dat mogelijk duidelijk zijn wanner de eerste 
bewoners hun intrek kunnen nemen.

Rioolwerkzaamheden en de herbestrating
De werkzaamheden hebben een maand stil gelegen door de vakantie maar 
15 augustus zijn de werkzaamheden verder gegaan daar waar men gestopt 
is. Op de hoek van de Prof. Telderslaan en de Prof. Hoogewerflaan . Rest 
nog, Jan de Oudeweg en de Koningin Emmalaan.
De planning was dat in november a.s. alles achter de rug is maar of dat gaat 
lukken, daar moeten we nog even op wachten om het te kunnen zien.

Voortgangbouw aan de Kapelsebrug
Hoewel deze werkzaamheden niet in de Wippolder zijn is 
vanuit de Wippolder “Hertog Govertkade” de werkzaam-
heden duidelijk te zien. Deze brug is belangrijk om lijn 19 
te dragen zodat de tram v.v. de Wippolder kan bereiken.

Scheepmakerij
U ziet hier een pui die gestut is met stalen binten. Achter deze pui is een braak liggend stuk grond. 
Bij ons is niet bekend wat hier gaat gebeuren – nieuwbouw, herbouw of anders -.

Kanaalweg
Na de sloop van het voormalige Dis hotel en later het 
congrescentrum van DUWO is de grond nog steeds on-
bebouwd. Volgens de plannen zou hier nieuwbouw ko-
men van 200 onzelfstandige eenheden, bedrijfsruim-
ten, international Student House en mogelijk gebouwd 
parkeren. Deze bouw zou al in 2009 van start hebben 
moeten gaan. Wanneer zal het nu gaan gebeuren?

Balthasar van de Polweg
Deze 3e toren aan de Balthasar van 
de Polweg bevat 405 zelfstandige en 
onzelfstandige eenheden. De bouw 
duurde ruim 1,5 jaar. De eerste bewo-
ners kunnen  in het najaar hun kamer 
betrekken.

Bedrijfsunits aan  de Rotterdamseweg
De bouw vordert, maar de te koop aangeboden bedrijfs-
ruimten zijn nog niet allen verkocht.
De totale verkoop zal wel even zijn tijd in beslag nemen, 
omdat er veel bedrijfsruimten te huur en te koop staan in 
Delft.

Berlageweg
Hier heeft het gebouw van Bouwkunde gestaan.
Wat gaat hier mee gebeuren? 
Blijft dit zo of komt hier alsnog nieuwbouw 
voor de TU?
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  Zoals het was, zoals het nu is 
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• 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

Op de bovenste foto ziet u de Maranatha kerk in de jaren 1970? Op de hoek 
van de Charlotte de Bourbonstraat en de Amalia van Solmslaan. 
Nadat bleek dat de kerk gesaneerd moest worden heeft het jaren geduurd 
eer er nieuwbouw kon komen.

Op de onderste foto ziet u de appartementen die er voor in de plaats 
zijn gekomen.

Wat ook opvalt is, dat er in vroegere jaren meer aandacht was voor het 
onderhoud van de tuinen.
Wat een zooitje is het nu vergeleken met de bovenste foto.

Foto’s en tekst: J.A. van den Berg.

De bereikbaarheid van de Wippol-
der is een vast terugkerend the-
ma. Al jaren bepleit de Belangen-
vereniging een andere verkeers-
ontsluiting van Delft Zuidoost om 
de toenemende verkeersdruk het 
hoofd te bieden. 
Deze zijn onder andere het gevolg 
van de grote bouwambities van 
het gemeentebestuur voor onze 
wijk. We hanteren daarbij al ja-
ren het adagio “Bereikbaar Delft, 
Leefbare Wippolder”. En het blijft 
een punt van aandacht. Delft 
moet bereikbaar blijven, maar de 
wegen in onze wijk zijn niet  bere-
kend op nog veel meer doorgaand 
verkeer. 

Bereikbaarheid gaat over fietsers en 
auto’s die de wijk in willen, de wijk 
uitgaan of binnen de wijk een bestem-
ming hebben, maar er is vooral ook 
veel doorgaand verkeer. Al die stro-
men moeten goed geleid worden en 
dat is een hele opgave.

Met werkzaamheden aan spoorzone 
en tramlijn 19 staat de bereikbaar-
heid in heel Delft onder druk. 
Met het Masterplan Bereikbaarheid 
doet de gemeente een poging om de 
wegwerkzaamheden beter op elkaar 
af te stemmen en daarover te infor-
meren. 
Voor ons als bewoners geeft het mas-
terplan een kijkje in de keuken van 
wat ons te wachten staat de komende 
jaren. 
Daarbij heeft men namelijk het LVVP 
(Lokaal Verkeer en Vervoer Plan) als 
uitgangspunt genomen. En dat be-
tekent vooral zodanig sleutelen aan 
de doorgaande oost-west verbinding 
door TU-Noord, dat zoveel mogelijk 
verkeer over de route kan worden ver-
werkt.
Uit het plan blijkt echter vooral, dat 
er tot 2015 erg weinig zal verande-
ren in de verkeersafwikkeling in TU-
Noord. Daar zijn verstopte wegen een 
regelmatig terugkerend fenomeen en 
dat zal zo blijven met de plannen die 
er nu liggen. De komende jaren is er 
financieel weinig ruimte in Delft voor 

het verbeteren van de infrastructuur. 
Het LVVP dat de toekomstige door-
stroming van de Wippolder moet be-
vorderen wordt door bezuinigingen 
almaar uitgesteld. Maar de plannen 
voor het toevoegen van woningen 
worden onverminderd voortgezet. En 
het verkeer blijft groeien. Dat is voor 
ons geen goed vooruitzicht en wij blij-
ven benadrukken dat je mag pas bou-
wen als de infrastructuur hierop aan-
gepast is.

Vooral het doorgaand verkeer door 
de wijk blijft een punt van aandacht. 
Voertuigen kunnen een andere weg 
nemen om de bewoners te ontlasten. 
Raadslid Gerard Kroon (PvdA) heeft 
een alternatief ontwikkeld dat uitgaat 
van een andere visie; namelijk: Ver-
keer moet NIET door de wijk worden 
geleid. Het verkeer moet “gepusht” 
worden om er om heen te gaan. Dit 
kan

door in samenhang een aantal maat-
regelen te treffen zoals bewegwijze-
ring langs de snelwegen en doorgaan-
de verkeer in de wijk sterk vertragen 
met 30 km zones. We hopen dat dit 
plan op brede steun mag rekenen en 
zal worden uitgewerkt.

Ook de routering in en rondom de 
wijk is van belang. Zo hebben wij en-
kele maanden geleden gezien dat de 
TU Delft veel geld geïnvesteerd heeft 
in een bewegwijzering waardoor voer-
tuigen beter de campus kunnen be-
reiken. 
Jammer genoeg was de bewegwijze-
ring van buitenproportionele omvang 
en exclusief voor de TU. 
De borden zijn door de TU verwijderd 
toen er twijfels waren over de veilig-
heid ervan bij zware wind. 
Dit is een mooie kans om straks een 
bewegwijzering terug te plaatsen 
waar de hele omgeving, of zelfs de 
stad van profiteert. 
En wie weet krijgen omwonenden in-
spraak.

Zoals iedereen weet moet de 
gemeente ingrijpend bezui-
nigen, daarom zijn de mooie 
plannen voor de herinrich-
ting op de lange baan gescho-
ven. 

We hebben aangedrongen op een 
plan B, zodat er wat gebeurt om 
onze weg veiliger te maken, het 
doorgaand verkeer wordt ont-
moedigd en de snelheid lager 
wordt.
De gemeente heeft ons nu een 
eenvoudig plan voorgesteld met 
strepen, randjes tussen fiets-
strook en rijbaan, opnieuw rood 
maken fietsstrook en een drem-
pel zodat de weg smaller lijkt en 
de drempel de verkeers snleheid 
omlaag brengt. 
Ook willen we de bushalte van 
lijn 40 elders ; ooit was het als 
tijdelijk ingevoerd maar we heb-
ben de tijdelijk lijn 40 al 4 jaar in 
onze straat, wachtende staan in 
de tuintjes of voor de voordeur 
te schuilen voor de regen, want 
er is geen plaats voor een abri. 

Ook willen we graag herplant 
van de afgezaagde bomen op de 
middenstrook, immers de zieke 
bomen zijn wel verwijderd, maar 
nooit vervangen omdat de laan 
‘binnenkort’ zou worden her-
ingericht. Nu is het tijd om het 
laan karakter te behouden en te 
herstellen. Herplant kan gewoon 
worden ingepast in het reguliere 
onderhoud, volgens ons omdat 
het eigenlijk achterstallig onder-
houd is. 

We weten het antwoord nog niet, 
we zijn nog in gesprek met de 
gemeente.

In goede banen Julianalaan - West

Waar moet die hond anders schijten?
Hij liet zijn hondje midden op de 
stoep poepen en tot mijn verbazing 
stond hij er geduldig bij te kijken tot 
het beestje zijn behoefte had gedaan. 
Ik stak de straat over en sprak hem 
aan: 
“Vindt u dat normaal?”
“Wat bedoel je?”
“Dat mensen straks in de poep van 
uw hondje trappen. Vindt u dat fris?”
“Waar moet die hond anders schij-
ten…!?” 
Ik was even met stomheid geslagen.
“Een kilometer verderop” zei ik, “be-
gint een landschapspark van 17 kilo-
meter lang dat loopt van de Delftse 
Hout, via het Bieslandsebos, de Dob-
beplas, de De Balij, tot aan Zoeter-
meer. Waarom laat u hem daar niet 
uit?”

Hij keek beteuterd, het was een oude 
man, en het was een oud hondje.
“En” zei ik, “hier in de buurt zijn 

groenstroken genoeg, waarom dan 
hier op de stoep?”
“Normaal ga ik met hem naar het 
park in de TU wijk,” zei hij.
Ik was zo verbouwereerd door dit ge-
sprek dat ik vergat hem 1 van mijn 
poepzakjes aan te bieden. 

Ik vergat ook om hem te vragen die 
poep van zijn hondje op te ruimen. 
Gistermiddag zag ik hem weer aan 
de overkant op de stoep langskomen, 
zijn hondje liep los op de stoep, het 
volgde hem op twintig meter afstand. 

De man keek niet op of om.

Ik geef het op.

Fred Koning
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Nieuwe studentenflat bezorgt
Wippolder 400 nieuwe inwoners

Nogmaals: de oude motoren
In de wijkkrant van juni 2011 
heeft deze foto al gestaan 
Met het verzoek of iemand meer 
informatie kan geven.

De heer A. Kroon gaf ons de volgende 
informatie. ( Onze dank daarvoor.)

Deze foto is genomen bij de uitspan-
ning “t HUYS TER LUCHT” aan de 
Rotterdamseweg.

De eigenaar van genoemde uitspan-
ning was de heer M. van Mullem, die 
ook een verhuisonderneming met 2 
enorme opleggerverhuiswagens had 
genaamd POSTDUIF en WOUDDUIF 
evenals een geconditioneerde loods 
voor tijdelijke opslag van meubilair. 

Deze loods vormde de achterwand 
van de thee- annex speeltuin hetgeen 
een zekere intimiteit gaf aan de lo-
catie. 

De Wippolder krijgt komende 
herfst ruim 400 nieuwe inwoners 
erbij. Dan opent het nieuwste 
studentencomplex in de TU-wijk 
de deuren voor de huurders. Het 
gaat om een studentenflat van 
DUWO, de derde toren aan de Bal-
thasar van der Polweg, naast de 
twee al bestaande ‘Balpol’-torens.

DUWO heeft dan twee jaar gebouwd 
aan deze zeer grote studentenflat. De 
locatie ervoor werd ter beschikking 
gesteld door de TU Delft, die immers 
gebaat is bij goede huisvesting van 
haar studenten. 
Het gebouw is het derde studen-
tencomplex op rij (letterlijk) aan de 
Balthasar van der Polweg. In 1997 
bouwde DUWO hier al twee grote stu-
dententorens, die ‘Fier over water’ 
werden genoemd, omdat ze zwevend 
over het water werden gebouwd. De 
nieuwe toren heeft wel een totaal an-
der uiterlijk, maar hangt ook als een 
soort brug over het water heen. Het 
ontwerp is van het architectenbureau 
De Zwarte Hond uit Rotterdam, dat 
het gebouw een speciale ‘zaagtandge-
vel’ gaf, bedoeld om de geluidshinder 
van de vlakbij gelegen Kruithuisweg 
te dempen. 

MS Fonds zoekt 390 vrijwilligers 
Het Nationaal MS Fonds zoekt 390 
collectanten in Delft voor de MS Col-
lecte.
“Tot nu toe zijn er 15 collectanten, 
maar dat is niet genoeg om bij iedere 
voordeur aan te bellen,
Om bij alle 97.000 inwoners aan te 
bellen moeten er eigenlijk 405 col-
lectanten zijn”, zegt Sharmila Dijks-
man, coördinator van de plaatselijke 
collecte.

Multiple Sclerose (MS) is een chroni-
sche ziekte van het centrale zenuw-
stelsel en geen spierziekte zoals veel 
mensen denken.
Men weet nog niet hoe Multiple Scle-
rose ontstaat, er is nog geen genezing 
mogelijk.
Er is nog heel veel onderzoek en dus 
geld nodig.
Het Nationaal MS Fonds is actief op 
de gebieden voorlichting, coaching én 
onderzoek en bundelt zo de krachten 
in de strijd tegen MS. Het Nationaal 
MS Fonds is hierdoor een full service 
organisatie op het gebied van MS, 
waar zowel mensen met MS en hun 

naasten als MS professionals en geïn-
teresseerden terecht kunnen. 

De MS collecteweek is van 21 t/m 26 
november. 
Je kunt zelf bepalen op welke avond 
je collecteert en kunt aangeven waar 
je het liefst wilt collecteren. 

Wilt u meer informatie? Neem con-
tact op met Sharmila Dijksman, 
r.dijksman@casema.nl
of  via www.mscollecte.nl

Een donatie, klein of groot, is altijd 
welkom op giro 5057.

Het cafégebeuren alsook de verhuur 
van de feestzaal, compleet met een 
podium voor muziek en toneel. 
Dit werd geheel bestierd door oberkel-
ner de heer Andries Hederik.

Altijd gekleed in het zwart met een 
spierwit overhemd (zijn haren hadden 
dezelfde kleur) en een zwart vlinder-
strikje. 
Een geweldige erudiete man die woon-
de aan het Frisoplein. 
Wij hebben dat vaak uitgebuit 
om zonder een consumptie te eten 
(WAARVAN??) gratis in de speeltuin 
te mogen spelen. 

Het café was ook de thuishaven van 
de motor en autoclub Delfia
( MAC DELFIA ) waarvan op de be-
doelde foto de motoren klaarstaan. 
voor de start van een puzzelrit voor 
auto’s en motoren, die in het seizoen 
iedere zondag werd gereden. 

Kamertekort
Van de 405 studenten woningen zijn 
er 235 zelfstandig (dus met eigen 
voordeur, badkamer en keukentje) 
en 170 onzelfstandig (kamers met 
gedeelde voorzieningen). Binnenkort 
verschijnen ook de eerste adverten-
ties om huurders te werven. Vanaf 1 
november kunnen studenten de wo-
ningen betrekken.
Daarmee is dan opnieuw een klein 
stukje van het kamertekort in Delft 
aangepakt. DUWO heeft afspraken 
met de gemeente en de TU Delft voor 
honderden nieuwe studentenwonin-
gen in de stad, vooral in de TU-wijk. 
De woningen zijn nodig om de stij-
gende aantallen studenten te huis-
vesten. 
Het eerstvolgende complex met stu-
dentenwoningen dat in de TU-wijk 
gereed komt dat wordt het De Vries 
van Heijstplantsoen. Van dit monu-
mentale gebouw, het vroegere ge-
bouw voor Scheikundige Propedeuse, 
wordt het voorste deel gerenoveerd. 
Het achterste deel werd gesloopt. Op 
die plaats worden 294 studentenwo-
ningen nieuwe studentenwoningen 
gebouwd. Die zijn begin volgend jaar 
klaar.

De Club van Delft neemt afscheid
Maatschappelijke partners verder op eigen kracht

De Club van Delft houdt per 1 
juni 2011 op te bestaan. In tijden 
van bezuinigingen zijn vanuit de 
gemeente onvoldoende midde-
len beschikbaar om de Club van 
Delft - die aandacht besteed aan 
mensen die andere belangeloos 
helpen - langer te ondersteunen.

Het begon allemaal 3 jaar geleden. De 
Club van Delft ontstond uit een sa-
menwerking tussen de Hilversumse 
Omroep RVU, DOK - de Delftse mul-
timedia bibliotheek - en de gemeente 
Delft.
Initiatiefneemster en programmama-
ker Inge Guffens wilde van het lande-
lijke tv-programma ‘de Club van 100’, 
een lokaal initiatief maken. En dat 
lukte. De drie partners zagen iets in 
het idee en de Club van Delft was ge-
boren. “In de beginperiode werkten 
wij onder de vlag van de RVU’, na 1,5
jaar gingen we solo verder”, aldus 
Guffens.
Hoofddoel van de Club van Delft en 
haar partners is de sociale verbon-

denheid in de stad, straat of buurt te 
verbeteren. De Club maakt zichtbaar 
wat mensen met een hulpvraag en 
mensen die belangeloos hulp bieden, 
voor elkaar over hebben. 
Ook brengt de Club de activiteiten 
van haar partners in beeld en stimu-
leert ze samenwerking tussen deze 
partners.
Het aantal maatschappelijk partners 
- verbonden aan de Club van Delft 
- groeit het afgelopen jaar van vier 
naar achttien. Partners als Bedrijf 
& Samenleving Delft, RK Stadsdi-
aconaat, Vrijwilligerswerk Delft en 
sMaSh Delft staan centraal en zijn 
collectief makkelijk vindbaar op de
website www.declubvandelft.nl, een 
mooi alternatief op de soms ondoor-
zichtige ‘sociale kaart’.
Via deze aansprekende website wordt 
‘Club TV’ en ‘Clubnieuws’ aange-
boden, met prachtige persoonlijke 
verhalen en portretten van Delftse 
vrijwilligers. De gebundelde agenda’s 
van alle partners, maakt het activi-
teitenaanbod in Delft in een oogop-

slag inzichtelijk. Via lokale radio en 
weekbladen besteden we aandacht 
aan vrijwilligers en hun motivatie om 
zonder tegenprestatie een ander te 
helpen.
Met het stopzetten van de Club van 
Delft, verdwijnt een uniek concept 
in Delft en daarbuiten. Wethouder 
Saskia Bolten betreurt de beëindiging 
van de club. Zij treedt actief in over-
leg met de maatschappelijke partners 
om het belang van samenwerking en 
herkenbaarheid voor de Delftse bur-
ger te blijven benadrukken.
Het team bestaande uit een camera-
journalist/eindredacteur, een com-
municatieadviseur, webredacteur en 
vijf gepassioneerde (vrijwillige) redac-
teuren, neemt afscheid van een mooi
initiatief dat met hart en ziel is ge-
maakt.
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Ook het CBR had er zijn vaste stek 
toen de rijexamens nog in Delft wer-
den afgenomen. Voorts was er nog 
een boogschutters - schietbaan van 
de boogschutters vereniging 
“WILHELM TELL”. 
Hoewel de leden van de MAC be-
paald niet uit kapitaalkrachtige le-
den bestond hebben ze onder de 
bezielde leiding van de toenmalige 
heer van het Hof veel activiteiten 
voor de jeugd uit de omgeving geor-
ganiseerd.

Dit zijn mijn jeugd herinneringen 
van voor de oorlog betreffende het 
gratis spelen in de speeltuin van het 
HUYS TER LUCHT, dat na de oorlog 
geheel verpauperd is gesloopt. 
Het had nu nog altijd een fijne 
speelgelegenheid voor de kinderrijke 
buurt kunnen zijn.

A. Kroon.

Klaar voor een gemotoriseerde puzzeltocht
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Ds. Kees MaasColumnBegraaf me als ik leef

Klein bericht uit de Vredeskerk  Immanuëlkerk

Tweemaal een pauselijke onderscheiding

Aan de koffie op het werk of op 
bezoek, in het vliegtuig op weg 
naar een vakantiebestemming, 
overal hoor je mensen praten over 
misstanden en nietsnutten.

Ik lijk te overdrijven met mijn volgen-
de zin, maar het bewijs kunt u waar-
schijnlijk vandaag nog horen:
‘De regering bestaat uit klungels, de 
maatschappij is verrot en het recht 
is ver te zoeken. En heb je ook al ge-
hoord wat Jan nu weer gedaan heeft? 
Je houdt het niet voor mogelijk, maar 
nu heeft hij An ook weer laten zitten 
en ze is nog wel in verwachting.’
Wie tegen durft te spreken wordt on-
deruit gehaald. ‘Jij leest zeker geen 
krant anders zou je geweten hebben 
dat ik de waarheid spreek. Het nieuws 
had het er ook nog over.’ Einde van 
alle tegenspraak.

het nieuws
Het is waar dat het nieuws uit de 
krant en op TV (bijna) altijd slecht 
nieuws is. De meeste journalisten ver-
dienen hun brood aan de ellende van 
anderen. Ze bekijken het leven vanuit 
een negatieve visie. Hun glaasje is al-
tijd half leeg, hun bril meestal geheel 
beslagen. Ze bedoelen het goed. Zij 
zijn de waarschuwers, de roepers in 
de woestijn van het leven.
Feitelijk zijn zij de prekers van vroe-
ger. En net als bij die prekers komt 
de dag dat weinigen nog naar hen 
luisteren.

de zwakke plek
Ik vermoed dat Co Adriaanse aan-
geeft waar de kwetsbare hiel zit van 
hen die – natuurlijk - vrijheid van 
spreken en schrijven voor zichzelf 
met inzet van alles verdedigen.
‘Die journalist met al zijn kritiek, 
na een overwinning van FC Twente, 
heeft geen enkele verantwoordelijk-
heid voor het elftal. 
Kennelijk gaat het om mensen die 
niet de capaciteiten hebben om trai-
ner van FC Twente te worden, aldus 
Adriaanse. 
Anders hadden zij wel op mijn plek 
gezeten. Zij hebben zelf hun nek nog 
nooit uitgestoken, nog geen jeugdelf-
tal getraind, maar hebben wel overal 
een mening over. 
Ik zou me ervoor schamen als ik zo 
mijn brood moest verdienen.’
Gelukkig zijn er journalisten die niet 
met vage of verdachte verhalen wer-
ken en gedegen hun huiswerk ma-
ken, zodat er waardevolle artikelen 
het licht zien.

terug naar de huiskamer
Mogelijk zouden we met elkaar stel-
ling moeten nemen tegen al die praat-
jes en verhalen die de menselijke ver-
houdingen aanvreten en een vreedza-
me samenleving in de weg staan. 
Er is vast een goeie reden waarom wij 
al die negatieve verhalen over ande-
ren doorvertellen. 
Zouden we onze eigen onvolmaakt-
heid weg willen praten? 

In het juninummer van de Wijkkrant 
heeft u kunnen lezen dat Leo en Alijd 
Vijverberg een pauselijke onderschei-
ding hebben ontvangen.
Op zondag 26 juni was er weer een 
feestelijke gebeurtenis: op Sacra-
mentsdag viert de Sacramentsge-
meenschap namelijk haar naamfeest. 
Maar het werd ook een bijzonder 
feest voor Kees en Marija Ruigrok-
Kerklaan. Uit handen van pastor 
Elma Beerends en Cees van Boxel, 
voorzitter van de locatieraad, ontvin-
gen zij de pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice (voor Kerk en 
Paus). Dit is de hoogste onderschei-
ding die aan leken kan worden uit-
gereikt als waardering voor bewezen 
diensten aan de Rooms-Katholieke 
Kerk.
Marija is al sinds haar jeugd actief op 
vele terreinen: ze was ruim 30 jaar 
dirigent van het jongerenkoor Passe 
Partout, ze is lid van de werkgroep 
liturgie, ze leidt woord- en commu-
niediensten, ze is lid van de cantorij, 
ze schrijft regelmatig in het parochie-
blad, ze is een van de trekkers van het 
jongerenpastoraat van de parochie en 
zo zijn er vast nog veel meer activitei-
ten op te noemen.
Kees is wat later actief geworden: 
met zijn kwaliteiten kiest hij voor de 
meer bestuurlijke kant. Als lid van het 
kerkbestuur was hij nauw betrokken 
bij de eerste fusie, waarin de kerken
in Delft-Oost samen de St. Hippoly-
tusparochie vormden. Ruim twee jaar 

geleden ontstond de St. Ursulaparo-
chie. Momenteel is hij nog secretaris 
van het kerkbestuur van deze paro-
chie.
Maar ook in de Sacramentskerk is hij 
actief gebleven, want hij is lid van de 
stuurgroep die de festiviteiten rond 
het 90-jarig bestaan van de gemeen-
schap coördineert.
Maar samen hebben Marija en Kees 
één grote passie: Afrika. 
Een of meerdere keren per jaar gaan 
ze op bezoek en aan het werk in Ka-
meroen of Tanzania. 
In Kameroen werkt oud- parochiaan 
zuster Antonetta van Winden. Zij 
krijgt hun ondersteuning bij haar pro-

Het zal niet lukken, ieder mens heeft 
zijn gebreken. Een ander is dus ook 
niet volmaakt.

koffie met een opbouwend 
verhaal
Wie denkt dat ik hier over een on-
mogelijkheid spreek, nodig ik uit om 
mee naar een begrafenis te gaan. Wie 
begrafenissen volgt, moet wel geloven 
dat er geen slechte mensen bestaan 
en dat alle ouders ideale vaders en 
moeders zijn en alle echtgenoten zeer 
geliefd en vol toewijding en zorg.
Nooit hoor je bij een afscheid in een 
aula of kerk zeggen: hij was een bruut 
of zij was een kwaadspreekster.
Onze doden worden de hemel in 
geprezen en niet alleen door pries-
ters en dominees. De hele familie en 
vriendenschaar doen mee.
En de woorden worden kracht bijge-
zet met kransen en bloemstukken, 
waarbij welgemeende tranen stromen.
Het kan dus wel, mooie verhalen rond 
mensen.
Je vraagt je af, waarom wachten we 
met al die goede woorden totdat het 
te laat is, in ieder geval voor de dode.
Daarom, om heel secuur te zijn, be-
graaf me als ik leef.

Kees Maas, 
buurtpastor

Impulsen.
Elke maandag en dinsdag staan de 
grijze groene containers bij ons aan 
de stoep. Ze worden dan geleegd en 
kunnen er weer een weekje tegen. 
Vanochtend heb ik de grijze voor het 
laatst aan de stoeprand gezet, want 
hij wordt meegenomen. De vervan-
gende bak staat al bij ons huis, twee 
keer zo groot, schat ik, want hij wordt 
nu niet meer elke week maar om de 
week geleegd. 
Mensen worden af en toe ook ge-
leegd. Ze zijn op vakantie, zeggen we 
dan. Vakantie komt van een woord 
dat bijvoorbeeld leeg zijn, vrij zijn, 
onbebouwd zijn, nutteloos zijn , vrije 
tijd hebben kan betekenen.  Meestal 
pakken mensen dan hun koffers, of 
grijpen naar hun tent, om verre ho-
rizonten op te zoeken, dit jaar ben ik 
thuisgebleven. Of ik dan ook geleegd 
ben? Ja! Dankzij de regen heb ik me 
bijzonder vermaakt. Onze regenton 
liep over als er een flinke bui losbarst-
te. Met wat graafwerk en Pvc-buizen 
staat het platje nu niet meer blank 
als er een teveel aan hemelwater op 
ons neer komt. Al dat geploeter heeft 
mijn hoofd leeggemaakt. 

Als mens heb je dat nodig. Rust. Geen 
impulsen die je in je werk al zoveel 
krijgt. Toen ik met een groep uit onze 
kerk aan het kamperen was in Maarn, 
heb ik weer een ander deel van dat 
leeg zijn ervaren. De stilte van het 
bos en het intensieve contact met 
mensen die je kent. Ook daar knap 
je van op. Met een groepje gingen we 
naar de kerk, die zondag. Daar kwam 
weer een ander facet van die rust, 
die leegte op mij af. God die je laat 
zien dat liefde veel meer ruimte biedt 
dan eigenbelang, haat en nijd. Alsof 
ik, net als de containers bij ons in de 
straat, twee keer zo ruim werd. 
Ik hoop dat u op uw manier ook zo 
van de zomer heeft genoten, zodat u 
het nieuwe seizoen ook twee keer zo 
ruim kunt beginnen.  Want met alle 
spanningen die er zijn in stad, land 
en wereld, kunnen we heel goed rui-
me mensen gebruiken die tegen een 
stootje kunnen, met een lang lontje 
en heel veel liefde. Dit was de les die 
containers mij vanochtend voorhiel-
den. 

David Knibbe.

Nieuwe plek allochtonenspreekuur 
Startpunt wonen zorg welzijn

Kinderkledingbeurs 
’t Lieveheersbeursje

Het inloopspreekuur van het Startpunt wonen zorg welzijn voor allochtone 
Delftenaren in De Vleugel, gaat met ingang van 1 september a.s. verhuizen naar 
het Startpunt aan de Van Bleyswijckstraat 91. Het spreekuur zal vanaf dat mo-
ment op dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur zijn. Met name mensen die de 
Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, kunnen van het spreekuur ge-
bruik maken. Ook mensen die een probleem of vraag hebben die te maken heeft 
met hun culturele achtergrond worden er geholpen. De consulenten spreken 
Arabisch, Dari, Farsi en Turks. Buiten het inloopspreekuur op dinsdagmiddag is 
er de mogelijkheid om een afspraak te maken op maandag-, woensdag- en don-
derdagmiddag, eveneens bij het Startpunt aan de Van Bleyswijckstraat 91. 

ject ‘Soleil Levant’ in Douala: een huis 
voor oudere geestelijk gehandicapte 
kinderen.
In Mwanza in Tanzania hebben ze sa-
men met een groep jongeren de han-
den uit de mouwen gestoken voor het 
Shaloom Care House, een huis waar 
mensen met HIV en Aidsproblemen
worden getest en geholpen.
Marija en Kees hebben deze onder-
scheiding ten volle verdiend en het is 
te hopen dat ze nog jaren hun mooie 
en veelzijdige werk voor kerk en sa-
menleving kunnen voortzetten.

Kees Lansbergen

 Op 7 en 8 oktober organiseren we weer een grote kinderkle-
dingbeurs in Delft. Je kunt hier terecht voor leuke, kwalitatief 
goede en betaalbare kinder(merk)kleding in de maten 86 t/m 
164. De kleding wordt netjes gesorteerd en op maat aangebo-
den. De toegang is gratis.
De opbrengst is dit najaar o.a. bestemd voor het kindertehuis van de Stichting 
Support WIDE Children’s Home in Zuid-India. Kijk voor meer informatie op: 
www.weeshuis-india.nl
Op onze website www.lieveheersbeursje.nl kun je terecht voor meer informatie. 
Op vrijdagavond 7 oktober zijn we geopend van 19.00 tot 21.00 uur en op zater-
dag 8 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. De beurs wordt gehouden in de Immanuël-
kerk aan Schoemakerstraat 1 in Delft.
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Foto’s uit het archief
Joke Vos en de Vrije Kunstclub

Spreekwoord

Vrede in het 
huishouden 
is de grootste schat.
Het is een bekend gegeven dat 
men met problemen binnens-
huis, buitenshuis niet goed 
kan functioneren. Dit gezegde 
waarschuwt daarom dat de lie-
ve vrede binnen het gezin een 
belangrijk goed is.

Bron: Ed van Eeden.

Belangenvereniging 
“BoKa”
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juni 1957, de Professorenbuurt Delft (woning hoek Prof. Henketstraat en 
Prof Krausstraat). Het uitzwaaien van familie die een weekend logeerden. 
Bij hun vertrek zwaaide ik hen uit door het slaapkamerraam. Daarachter was 
nog niets gebouwd zodat ik de auto van mijn zus nog lang kon zien rijden 
over de rijksweg van Delft naar Rotterdam.
(Deze foto is te vinden op www.onder-andern.nl  onder het thema ‘de Professoren-
buurt’.)

Kom buiten!
1962, Simonstraat, Delft. Met 
Paul Dortweg en Leo Hilgersom 
touwtjespringen in de Simon-
straat.
(Deze foto staat op bord 25 ‘Kom 
buiten!’ van het Onder Anderen 
kunstwerk aan de Prof. Everts-
laan.)

Mocht u nog niet op de hoogte zijn van het project Onder Anderen dan heb-
ben we even voor u in het kort de feiten over project Onder Anderen op een 
rij gezet. 
Bent u bewoner van de Professorenbuurt? Dan is de kans groot dat u kennis 
heeft gemaakt met de kunstenaars Germa Huijbers en Carolina Agelink. In 
mei 2007 startten zij het kunstproject Onder Anderen, dat deel uitmaakt van 
het gemeentelijke programma Kunst in de Wijken. 
U, Professorenbuurtbewoner, heeft een belangrijke rol in project Onder An-
deren gespeeld. Huijbers en Agelink trokken in de zomer van 2007 door de 
Professorenbuurt en vroegen u wat u nog bewaard heeft uit uw kindertijd.  
Boven verwachting hebben ze meer dan 1700 foto’s kunnen maken van uit-
eenlopende voorwerpen, documenten en foto’s die u aan hen liet zien. Vari-
erend van doopfoto’s tot diploma’s, van knuffels tot langspeelplaten, en van 
liefdesbrieven tot klassefoto’s. Daarnaast hebben ze ook talloze verhalen en 
anekdotes te horen gekregen. Dit alles heeft geresulteerd in een verzameling 
die omvangrijk geworden is. Je zou kunnen zeggen dat een heus archief van 
de Professorenbuurt is ontstaan, toegespitst op de kindertijd.
Deze hele verzameling heeft dan ook als basis gediend voor het uiteindelijke 
kunstwerk voor de buurt. In juni 2009 is het kunstwerk officiëel geopend.  
Het kunstwerk bestaat uit de website www.onder-anderen.nl en de hierna 
verwijzende 30 fotoborden die in de Proffesorenbuurt opgehangen zijn.

De rubriek ‘Foto’s uit het archief Onder Anderen’, zal deze keer voor de laat-
ste keer samengesteld worden door Germa Huijbers en Carolina Agelink. 
Deze rubriek is al sinds september 2008 een steeds weer terugkerend onder-
deel van uw wijkkrant. Helaas zal na deze laatste keer ‘Foto’s uit het archief 
Onder Anderen’ niet meer verschijnen. Huijbers en Agelink wilden u met 
dit initiatief de gelegenheid geven om met de verhalen achter de foto’s uit 
het Onder Anderen archief kennis te maken. Carolina en Germa hopen dat 
u met veel plezier en interesse de foto’s bekeken en de stukjes gelezen hebt. 
Ook voor deze finale hebben Huijbers en Agelink weer twee bijzondere foto’s 
uit de omvangrijke verzameling uitgekozen. 

De keuze is gevallen op een foto die ook te zien is als één van de 30 fotobor-
den die in de Professorenbuurt opgehangen zijn. De andere geselecteerde 

foto komt uit het thema ‘de Pro-
fessorenbuurt’ die u samen met 
de andere 29 thema’s kunt vin-
den op de website van het pro-
ject Onder Anderen. 
www.onder-anderen.nl

Interview met Joke Vos. Deelneem-
ster van de schilderclub “de vrije 
kunstclub”.

Wanneer ben je begonnen met schil-
deren?
Ik moest hier wel weer even over 
terug denken, maar ik ben onge-
veer in het jaar 2000 begonnen. Ik 
heb toevallig mijn eerste schilderij 
bij me.
Ik zie dat dit een mooi stilleven is 
maar schilder je dit thema altijd?ऀ
In het begin schilderde ik vooral 
bloemen, elfjes maar ook stillevens, 
maar nu schilder ik eigenlijk van 
alles, van realistisch tot fantasie, 
ook portretten. Ik heb mijn ouders 
geschilderd vanaf een foto. Waar ik 
erg trots op ben. Op de site staan 
een aantal schilderijen van mij. Als 
ik ergens een leuke foto of kaart zie 
liggen, wil ik hem altijd naschilde-
ren. Maar in de club is er ook een 
dame die vreselijke leuke écht fanta-
sie werelden kan schilderen. Zo krijg 
je veel mengelingen binnen de club. 
Hoe ben je uiteindelijk bij deze club 
terecht gekomen?
Ik was samen met mijn buurvrouw 
aan het zoeken naar een club die 
niet al te duur was en in deze buurt 
lag. Er stond een advertentie in het 
delfts krantje daar zijn we maar 
even gaan kijken. Toen hebben we 
besloten om het door te zetten, met 
als gevolg dat we hier 6 jaar later 
nog zijn. Het is betaalbaar en je mag 
of kan zelf een doek mee te nemen. 
Maar je kunt ook op papier schil-
deren hoor. De verf komt van het 
huis. Er wordt voornamelijk in acryl 
geschilderd En natuurlijk is er altijd 
koffie en thee.

Wat is het voor club?
Een klein opgezet maar heel gezellig 
groepje vrouwen (soms komen er ook 
mannen hoor) die elkaar goed aanvul-
len. We bekritiseren/ elkaar meestal 
positief, maar als het écht niet mooi 
is zeggen we dat ook. De club staat 
onder begeleiding van Hélène Ver-
bakel, die zelf ook al heel wat mooie 
kunstwerken heeft gemaakt. Ze heeft 
zelf Maxima al eens op een prachtige 
manier geschilderd.
Denk je dat ik bijvoorbeeld ook kan 
schilderen?
Ik ben van mening dat iedereen kan 
schilderen, ik vind ook dat we in de 
loop der jaren allemaal écht vooruit 
zijn gegaan. Je moet allemaal ergens 
beginnen, maar je merkt vanzelf of 
het je ligt of niet, ik moet zeggen dat 
wij het erg prettig en gezellig vinden.
 Ik zou het niet meer kunnen missen.
Wat doen jullie met de schilderijen als 
ze af zijn?
Ja, dat is soms wel wat lastig, er 
staan en hangen er al heel wat in mijn 
huis. Soms doe ik ook opdrachten. 
Mijn ouders hangen natuurlijk bij 
mij thuis, die doe ik nooit meer weg. 
Maar we zijn bezig om een expositie 
te organiseren in Abtswoude hier in 
delft. Kom eens al onze kunststuk-
ken bekijken. Het is écht de moeite 
waard. 
De expositie is te zien van 1 t/m 27 
september, in Cultureel Centrum 
Abtswoude in Delft het adres is: Aart 
van der Leeuwlaan 332.
Maar jullie kunnen ook op de site al-
tijd even vooraf een kijkje nemen: 
www.devrijekunstclub.nl voor ver-
dere informatie kunt u contact met 
ons opnemen via: info@devrijekunst-
club.nl 
 

Onlangs is het bestuur van belan-
genvereniging “BoKa” 
(Botaniestraat-Kanaalweg) te Delft 
alsvolgt gewijzigd:
 
Dami van Doorninck
 voorzitter
Peter Lokerse
 penningmeester
Koert Dolman
 secretaris
Lucie van Gansewinkel
 lid
Frits van Tol
 lid
 
In de hoop u met deze informatie 
van dienst te zijn,
met vriendelijke groet,
 
 
Koert Dolman
Secretariaat belangenvereniging 
“BoKa”
Botaniestraat 4
2628 ED  Delft
Tel. 015-2122861
E-mail: dolman.vanhunnik@ziggo.nl

De gevleugelde nymf droomwereld

Een miljoen druppels 
maken het verschil. 

Bent u één 
van die druppels? 

Draag bij aan een schonere en be-
tere wereld en schrijf u in voor de 
Druppel van de Week. U krijgt dan 
elke week een duurzame tip die u 
helpt een stukje duurzamer te wor-
den. Kijk op 
www.eenmiljoendruppels.nl


