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Is dit de voorlaatste Wippolder 
wijkkrant? Wij als redactie kun-
nen geen koffiedik kijken maar het 
ziet er somber uit. Eeuwig zonde 
van dit wijkgeoriënteerde blad. 
Getracht wordt via diverse wegen 
toch de benodigde financiën bij 
elkaar te krijgen om continuïteit 
te waarborgen. De gemeente Delft 
heeft andere zorgen wordt er al 
een jaar van de daken geschreeuwd 
zoals de treintunnel, het veel te 
grote nieuwe stadskantoor, de 
Sebastiaansbrug. Je vraagt je af 
waar deze duurste stad van ons 
kikkerland en haar bestuur mee be-
zig is. In ieder geval niet met haar 
inwoners en het sociaal en leefbaar 
houden van wijken. 

De gemeente heeft vorig jaar 
een nieuw woord ingevoerd 
“Participatie”. Naast meedoen om 
sociale activiteiten en leefbaarheid 
van de stad te bewerkstelligen lijkt 
dit nu uit te monden op éénrich-
tings verkeer. Er wordt alleen geno-
men en er komt niets meer voor te-
rug. De grote sociale verpaupering 
van de stad lijkt begonnen om het 
te grote ego van het gekozen stads-
bestuur en een burgemeester in te 
kunnen vullen. 
Maar het is nog geen december 
2014. Misschien zijn dan de raad, 
wethouders en burgemeester on-
der curatele gesteld en komt er 
misschien toch nog licht aan het 
eind van de tunnel en daarmee 
bedoelen wij niet de treintunnel. 
Want sociaal slechter dan nu en de 
vooruitzichten daarin is eigenlijk 
ondenkbaar.

 Ondanks deze uitingen in mi-
neur zijn wij er als redactie van 
de Wippolderkrant toch weer 
in geslaagd een leuke krant bij 
U op de mat te brengen. Een 
Wippolderkrant boordevol wijkin-
formatie en wetenswaardigheden 
die U niet mag missen. Mocht U net 
als vele anderen de Wippolderkrant 
een warm hart toedragen en graag 
lezen dan kunt U ons altijd steu-
nen. Het is weer een gezellige krant 
die ons eventjes alle stadperikelen 
doet vergeten.
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Saskia Lie Atjam, 45 jaar, heeft 4 jaar 
geleden de diagnose MS gekregen, 
maar heeft sinds 2007 al klachten.
Was de diagnose een dieptepunt of 
duidelijkheid? 
Het is een duidelijkheid, een verade-
ming. Eindelijk heb ik een diagnose, 
hoe zwaar die ook is! 
Er is een enorm vooroordeel dat men-
sen met MS in een rolstoel terechtko-
men. Ik heb mijn omgeving  zelf ver-
teld wat MS is zodat mensen niet zelf 
daarbij een beeld gaan vormen.

Staat MS jouw leven in de weg?
MS staat mijn leven niet in de weg, ik 
denk dat je alleen maar zelf je leven 
in de weg kan staan. Het is gewoon 
hoe je er zelf mee omgaat en hoe po-
sitief of negatief je in het leven staat. 
Op zekere hoogte kan je natuurlijk 
bepaalde dingen minder goed, maar 
mijn leven gaat gewoon door.

Het lastigste vind ik het inleveren van 
bepaalde dingen die je vroeger deed. 
Ik sportte bijvoorbeeld heel veel, dat 
gaat gewoon niet meer. Je moet niet 
meer teruggrijpen naar het leven wat 
je hiervoor had. Zo van: Ja, maar toen 

kon ik dat nog…. Dat vind ik af en toe 
wel eens lastig. Je lichaam dirigeert 
nu eigenlijk een beetje je leven.

Is MS voor iedereen hetzelfde? 
MS is niet voor iedereen hetzelfde. Je 
kan 100 MS-patiënten hebben en ie-
dereen heeft een ander verhaal.
De grootste misvatting? 
Ten eerste dat mensen denken dat 
het een spierziekte is en ten tweede 
dat iedereen met MS in een rolstoel 
terecht komt. Dat is helemaal niet zo. 
Je kan 100 worden met MS

Wat is jouw motto? 
Het zijn niet de jaren in je leven die 
tellen, maar hoe je het leven hebt ge-
leefd in die jaren.

Extra handen nodig in Delft!

Extra handen gezocht 
Afgelopen november werd de MS 
Collecte met 16 collectanten in Delft 
georganiseerd. “Wij zijn dolblij met 
dit aantal collectanten! Maar om bij 
iedere voordeur aan te bellen, zijn er 
zeker nog 400 collectanten nodig”, 
zegt Saskia Lie Atjam. 
Aanmelden als collectant kan bij het 
Nationaal MS Fonds, info@natio-
naalmsfonds.nl of via 010-5919839

Voor meer informatie:
www.nationaalmsfonds.nl. 
Een donatie, klein of groot, is welkom 
op giro 5057. De collecteweek is van 
17-22 november.

Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een spierziekte. De chronische ziekte, die 
het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen af. Tijd voor actie, besluit Saskia Lie Atjam, am-
bassadeur van het Nationaal MS Fonds.
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De Wippolder-dokter door: Dr. G. Damen

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

Druk, druk, druk!

De Wippolder dokter heeft vanwege grote
drukte deze keer geen tijd gevonden een
column te schrijven.

Een schone buurt maak je samen

De meeste wijkbewoners zullen het artikel in de AD van 17 juli 
jongstleden hebben gelezen:

Natuurlijk is de gemeente verant-
woordelijk voor het inzamelen van uw 
huishoudelijk afval (uitgevoerd door 
Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex), 
voor het legen van de prullenbakken, 
voor het vegen van de straten, voor 
duidelijke regels en voor de handha-
ving daarvan. En ook de woningcor-
poratie doet veel om uw woning en 
woonomgeving netjes te houden. 

Maar….. alleen bewoners zélf kunnen 
hun buurt schoon houden. U en uw 
buren maken het verschil tussen een 
opgeruimde straat of een straat vol 
groot en klein afval. Als er iets ligt, 
gooien anderen er al snel iets bij: afval 
trekt afval aan.
Gevolg: lelijk straatbeeld, ongedierte, 
onveilig gevoel en extra schoonmaak-
kosten (betaald door u allen via de 
afvalstoffenheffing). 

Dus…..
Is de verzamelcontainer vol of ka-
pot? Bel of mail dan Avalex. Heeft u 
afval dat niet in de container past? 
Breng het naar het afvalbrengstation 
of maak een grofvuil afspraak met 
Avalex.

Staat er afval naast de container? Bel 
of mail dan de gemeente Delft. 
en let op: papier en karton zamelt 
Avalex apart in. Stop het in de blauwe 
minicontainer als u die heeft. Of an-
ders in de verzamelcontainer in de 
wijk of in uw flat.
Zie ook:
www.avalex.nl en www.delft.nl. 

Boekenclub in buurthuis

aan de Rotterdamseweg

• 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!

 Trigger finger

Een trigger finger, ook wel hokkende vinger genoemd, is een aan-
doening aan de vinger die wij regelmatig in de praktijk tegenko-
men. Een trigger finger is een vinger die na het buigen, gebogen 
blijft staan. De vinger moet dan met forse kracht of met behulp 
van de andere hand weer gestrekt worden. We zien dit vooral bij 
de ringvinger en de duim en de aandoening treft vooral vrouwen. 

Oorzaak
Het buigen van de vingers wordt mogelijk gemaakt door twee spieren die 
in de onderarm liggen. De spieren lopen over in pezen, die via de pols naar 
de vingers lopen. Ter hoogte van de vingers treden de pezen in een pees-
schede (pulley’s). De peesschede zorgt ervoor dat de vinger dicht tegen het 
bot aanligt.   

Een trigger finger ontstaat vaak ten gevolge van overbelasting. Door over-
belasting treedt een verdikking (gelokaliseerde ontsteking) in de buigpees 
op, waardoor deze niet goed meer de peesschede in wil. De vinger blijft dan 
gebogen staan. Dit fenomeen wordt een trigger finger genoemd.

Ernstig?
Een trigger finger is geen ernstige aandoening. Het is echter wel hinderlijk 
en kan pijnlijk zijn. In de handpalm kan soms een pijnlijke knobbel voel-
baar zijn.

Behandeling
Wij behandelen een trigger finger veelal met een op maat gemaakt spalkje, 
dat voorkomt dat de vinger kan doorbuigen. Doorgaans wordt aangeraden 
een spalkje een periode van 6 weken te dragen. Op deze manier krijgt de 
pees rust en zal de verdikking in de pees afnemen. 
Mocht deze behandeling niet werken, dan wordt vaak een injectie met een 
ontstekingsremmend middel aangeraden. Als ook deze interventie geen 
succes heeft, kan ervoor worden gekozen de tunnel (pulley) operatief door 
te snijden. 

Herkent u dit probleem? Dan kunt u contact opnemen met onze fysiothera-
piepraktijk. Wij zijn gevestigd op de Leeuwenstein 10 en Nassaulaan 2a te 
Delft. 015-7009731  
www.reaxion-fysiotherapiedelft.nl 

Wat jammer dat de Wippolder zo in 
het nieuws moest komen…Vooral 
voor al die bewoners, de overgrote 
meerderheid, die hun afval  wel ge-
woon op de juiste manier aanbieden. 

Een bijzondere actie 
De gemeente Delft wilde al extra 
aandacht gaan besteden aan het af-
val in de Professor Telderslaan en 
omgeving. Maar door dit kranten-
bericht is de gemeente al op 1 sep-
tember begonnen met een bijzondere 
actie. Medewerkers van de gemeente 
belden die week rond etenstijd bij 
elk huis in de buurt aan om een 
brief te bezorgen en om vragen te 
beantwoorden. Daarna zijn de me-

dewerkers twee weken zeer intensief 
aanwezig in Wippolder om toezicht 
te houden en zo nodig te  handha-
ven. Wie zich niet aan de afvalregels 
houdt, krijgt een bon en moet de kos-
ten van het opruimen betalen. Dat 
kan oplopen tot honderden euro’s. 

Nieuw: de onderzoekwagen!
Door de stad rijdt inmiddels een spe-
ciale handhavingswagen. Deze wagen 
voldoet aan alle wettelijke eisen om ter 
plekke illegaal afval te onderzoeken. 
Dat werkt efficiënt en zo ziet u recht-
streeks hoe de gemeente werkt. De 
onderzoekwagen rijdt zeven dagen per 
week door heel Delft en kan snel rea-
geren op een melding van illegaal afval. 
U en uw buren maken het verschil.

Deze boekenclub bestaat  al een kleine 15 jaar 
en komt op de laatste woensdagochtend van 
elke maand bij elkaar in het clubhuis aan de 
Rotterdamseweg nr. 51 vanaf 10:00 uur tot 11:30. 

De leiding is in handen van Maria Wensveen , do-
cente Nederlands. Tel.0644646018
De contributie bedraagt 40,00 euro per jaar. 
Het plezier in lezen staat bovenaan. Het is beslist 
niet schools!

In overleg wordt besloten wat we gaan lezen.
Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom!

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

De vorige opgave

In de vorige opgave van juni jl. zag u een straatnaambordje met de 
vraag waar dat is.
Deze straat is op het voormalig terrein van TNO Zuidpolder. Zoals was 
aangegeven was het bordje weg maar inmiddels is het gebouw achter 
het bordje ook weg en is er nieuwbouw neergezet welke ook was te zien 
in de krant van juni bij bouwberichten foto F.
De drie foto’s laten zien hoe het was en hoe het nu is.
Deze straat ligt links langs het fietspad richting de IJsmeestertunnel 
naar Emerald.

Nieuwe opgave
Deze keer is weer gekozen voor de gevel van een woonhuis.
De vraag is, in welke straat staat dit huis en wat is het huisnummer. 
Wat is hier bijzonder aan - kijk goed om u heen -. En laat ons weten wat 
u opvalt. Neem uw camera mee en leg het resultaat vast om dat aan ons 
te laten zien.

Stuur uw oplossing voor 16 november 2014 naar ons mailadres: wijkkr-
antwippolder@gmail.com of doe de oplossing in een gesloten enveloppe 
in de brievenbus van het buurthuis aan de Rotterdamseweg 51 of de 
Prof. Krausstraat 50.
LET OP: vermeld duidelijk op de enveloppe dat het voor de wijkkrant 
Wippolder is om zoek raken te voorkomen.
Wij zien gaarne uw oplossing tegemoet en wederom zal een cadeaubon 
van € 12,50 worden verloot onder de goede inzendingen.

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

Redactie

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

Helpt u ook mee de wijkkrant 
“WIPPOLDER” te behouden?

Het zal u niet ontgaan zijn dat wij als redactie voor een moeilijke beslissing staan nu de gemeente Delft en 
Woningstichting Vestia per 2015 stoppen met het financieren van de wijkkrant. 
Wij als redactie geven er de voorkeur aan om door te gaan met het uitbrengen van de wijkkrant maar dat 
kan niet zonder de hulp van onze lezers en andere 
geïnteresseerden.

Om dit te kunnen bereiken vragen wij u om 
mee te helpen aan ons reddingsplan.
Speciaal voor het behoud van de wijkkrant hebben 
wij een bankrekening geopend.
Wij hebben ook grotere organisaties aangeschreven 
om te vragen of zij ons willen steunen in het behoud 
van de wijkkrant.

Wat vragen wij van u?
Als u ook vindt dat de krant in 2015 en ook daarna 
moet blijven bestaan, bent u dan bereid om naar 
draagkracht een donatie te storten op onze bank-
rekening?
Als wij voldoende geld ontvangen dan kunnen wij 
verder. Als wij in december 2014 niet voldoende fi-
nanciële middelen hebben ontvangen dan is het de-
cember nummer de laatste verschenen krant.
Mocht dit zo zijn dan krijgt een ieder die een dona-
tie heeft gedaan zijn of haar geld terug. Dit minus 
de betaalde bankkosten hoofdelijk verdeeld.

Wij hebben nog nodig voor 2014 een bedrag van € 350,00 en voor 2015 een bedrag van
€ 8.200,00. Dit zijn de drukkosten en de kosten van de vormgever. Dit lijkt misschien een groot bedrag maar 
verdeeld over alle lezers - lees oplage - van de wijkkrant is dat een luttel bedrag van slechts € 1,50 per jaar.
In de krant van december van dit jaar houden wij u op de hoogte wat wij tot op dat moment aan donaties en 
toezeggingen hebben ontvangen.

Doet u ook mee? Stort dan uw
bijdrage op banknummer:
NL67 INGB 0006 506 738

Ten name van Wijkkrant “WIPPOLDER”.

De ontvangen bijdragen voor 2015 per 1 september jl. zijn in totaal

 € 736,50.
Wij zijn er nog lang niet, wij blijven zoeken naar de financiën en vragen aan de lezers welke nog 

geen bijdrage hebben gestort dit alsnog te doen.

Onze dank alvast voor uw begrip en voor uw bijdrage, wij houden u op 
de hoogte. Namens de redactie:

Johan van den Berg. 

De Vries van Heystplantsoen

Jarenlang heeft het plantsoen dienst 
gedaan voor de bewoners van de wijk 
- moeders gingen met hun kinderen 
daar heen om deze te laten spelen of 
zelf met de kinderwagen te genieten 
van de rust en de zon met je kleintje 
op schoot -  zie wat er is overgebleven, 
“ ja het plantsoen is er nog wel”  maar 
onderhoud komt helaas niet meer 
voor in het woordenboek.

Zoals u op de foto kunt zien is het 
plantsoen overwoekerd met onkruid.
 En de fiets is maar tijdelijk.

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

Het is ooit de trots van de wijk geweest
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Spreekwoord

Schiedam in het oog hebben.
Schiedam is een van de bekendste plaatsen waar jenever 
wordt gemaakt. Wie ‘Schiedam in het oog heeft’, zal dus 
uitgebreid van die jenever hebben geproefd, en inmiddels 
een behoorlijke graad van dronkenschap hebben bereikt.

Bron: Ed van Eeden. 

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

Vakantie ook in de Wippolder

Velen van u hebben of hadden vakantie, ook ik was een tijdje uit de wijk en 
was niet geheel op de hoogte wat er gaande is geweest in de wijk. 
Deze zomer zijn we niet gespaard gebleven van wereldse gebeurtenissen

• Het neerstorten van de MH-17.
• Ook in de Sahara kwam een vliegtuig naar beneden waarbij ook alle in-

zittenden om het leven kwamen.
• De oorlogvoering tussen Israel en Gaza.
• De dodelijke ziekte Ebola in Afrika.
• Grote aardbeving in China.
• De verschrikkingen in Afghanistan, Syrië en Irak.
• Fugro heeft opdracht gekregen om een eerder neergestort vliegtuig de 

MH-370 van Malasia Airlines te gaan zoeken.
• De spanningen met Rusland en de Oekraïne.
• Wateroverlast in China.
• Aardbeving in de VS.
• Zo zijn er mogelijk nog wel meer vervelende gebeurtenissen te noemen.

Delft heeft 4 personen  verloren bij deze grote vliegtuigramp met de MH-17.
Velen van ons vragen zich af hoe heeft dit kunnen gebeuren en waarom?
Vaak heb je de waarom vraag en deze kan en zal niet altijd beantwoord kun-
nen worden. Maar toch vraag je je af ‘Waarom vlieg je over een oorlogsge-
bied?’ met alle risico’s die daarmee gemoeid kunnen zijn.

Het vliegtuig dat in de Sahara is neergestort, daar is minder aandacht aan 
besteed maar natuurlijk ook verschrikkelijk.

Het oorlog voeren tussen Israel en Gaza gaat ook alle grenzen te buiten. 
Wanneer zal het verstand eens gaan zegevieren zodat de landen daar in 
vrede met open grenzen kunnen samen leven.

De dodelijke ziekte Ebola in Afrika is zeker verschrikkelijk en geeft heel veel 
verdriet. Ook staat men niet te juichen bij het overbrengen van enkele zie-
ken naar de VS en Spanje. Maar helaas heeft dat ook zijn tol geëist. Maar 
het zou een bijdrage kunnen zijn om medicijnen te gaan gebruiken die een 
doorbraak kunnen zijn in de genezing of de voorkoming van deze verschrik-
kelijke ziekte.

Aardbeving in China is net zoals alle andere bevingen verschrikkelijk maar 
toch werd er niet zo veel over geschreven als bij andere bevingen.

Afghanistan,  Syrië en Irak, wat daar gebeurt gaat ook alle grenzen te buiten. 
Het lijkt wel een periode in of voor de Middeleeuwen maar dan met de mo-
derne middelen van nu.Wanneer gaat daar het verstand zegevieren? Ook 
daar moet vrede komen maar hoe?

Fugro krijgt de opdracht en de leiding in de zoektocht MH-370 van Malasia 
Airlines van de Australische regering. Het vermoeden is dat het vliegtuig 
is neergestort in de Indische Oceaan in een gebied van 60.000 vierkante 
kilometer. Fugro zoekt met twee schepen en denkt daar 1 jaar voor nodig 
te hebben.

Rusland en de Oekraïne is ook een groot vraagteken. Wat bezielt men daar, 
is dat macht of onmacht wat daar gebeurd ten koste van velen in Europa.

Wateroverlast in China daar hebben wij ook de beelden van gezien met alle 
verschrikkingen die daarbij horen. Gelukkig kwam er hulp maar toch alles is 
daar ontregeld en zal niet snel weer bij het oude zijn.

Aardbeving in de VS, dat is ook hard aangekomen gelukkig weinig persoon-
lijk leed maar toch je zal er maar wonen en je raakt alles nagenoeg kwijt.
Hoe lang duurt het eer je weer een goede woonomgeving hebt.

Ja helaas zijn de mensen soms zo wreed. Maar gelukkig zijn er wereldwijd 
ook mensen die de medemens te hulp komen. Laten we hopen dat er op een 
bepaald moment verbetering en verzoening komt en dat het leven voor een 
ieder gelukkiger zal zijn.

A. Letterman

Zelfredzaamheid ouderen
Twee jaar geleden hebben 2 colle-
ga’s van onze praktijk (samen met 
de huisartsenpraktijk  Harmans/ 
Rodenburg) meegewerkt aan een 
onderzoek van TNO Leiden naar de 
zelfredzaamheid van ouderen.

Wetenschappelijk is bewezen dat 
als mensen ouder worden, de bot-
ten brozer worden, de spiermassa af-
neemt en een mens minder goed met 
chaos om kan gaan. Dit minder goed 
met chaos kunnen omgaan uit zich 
al jonger, bijvoorbeeld in het zachter 
zetten van de autoradio, terwijl je de 
weg aan het zoeken bent.

Bij oudere mensen kan zich dit ook 
uiten door geen boodschappen 
meer tijdens de spits te willen doen. 
Tevens maken ook oudere mensen  
aangrijpende gebeurtenissen mee 
(Life-events) zoals een verhuizing 
en het verlies van een partner. Dit 
heeft  vaak ingrijpende gevolgen, 
zowel conditioneel als emotioneel. 
De vraag van het onderzoek was of 
mensen zo getraind kunnen worden 
m.b.v. fysiotherapie dat zij ondanks 
terugval in conditie toch in staat zijn 
voor zichzelf te kunnen blijven zor-
gen en dus langer op zichzelf kunnen 
blijven wonen. 

Fysiotherapie Delft-Oost, Delfgauwseweg 329/ hoek Nassaulaan,
tel.no: 2620952, e-mail: info@fysiotherapiedelftoost.nl,
www.fysiotherapiedelftoost.nl.

Onze overige specialisaties zijn: manuele therapie, haptonomie, loop-
training bij vaatproblematiek, lage rug- en bekkenklachten, bekkenpijn 
tijdens en na zwangerschap, schouder- en knieklachten, medical taping 
en Mc Connell taping bij knieklachten.

Uit het onderzoek  bleek  dat de 
meeste mensen weer meer buiten 
kwamen en dingen zelf gingen doen, 
zoals boodschappen, naar de bingo, 
sport of familie. Doordat zij nu weer 
sterker  waren en meer coördinatie, 
balans en zelfvertrouwen hadden, 
konden zij dat weer doen. Als u meer 
over dit onderzoek wilt weten of zelf 
uw zelfredzaamheid wilt verbeteren, 
kunt u altijd bij ons terecht.

Van verenigingsgebouwtje
tot woonruimte
Hendrik Casimirstraat
Dit gebouwtje heeft al meerdere functies gehad en werd aldoor verhuurd maar nu staat het te koop.
Het laatst heeft de Fietsgarage er in gezeten maar die is vertrokken naar de Coenderstraat. Nu maar afwachten wat er in 
komt, wie weet wordt het wel een combinatie van nagelstudio, pedicure en schoonheidssalon.

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

Pastor Elma Beerends ging in sep-
tember met emeritaat. Zij is ze-
ven jaar lang de eerst aanspreek-
bare pastor geweest van de r.-k. 
Sacramentskerk (de Vredeskerk) aan 
de Nassaulaan. De parochie nam op 
zondag 14 september j.l. afscheid van 
haar. 
Tijdens een feeste l i jke Euc ha-
ristieviering, die om 10 uur begon 
en waarin pastoor Bolmer en pastor 

Afscheid pastor Beerends
Beerends samen voor gingen, blikte 
de gemeenschap in dankbaarheid te-
rug op haar werk van de afgelopen 
jaren. 
Voor de jeugdigen onder ons was er 
een kindernevendienst en crèche 
aanwezig. Na afloop van de viering 
was er gelegenheid om – onder het 
genot van een kopje koffie achter in 
de kerk – haar te bedanken voor haar 
inzet voor Kerk en gemeenschap.
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  Zoals het was, zoals het nu is 

Op de onderste foto ziet u hoe het er nu in augustus 2014 uitziet. U mag 
zelf concluderen wat beter is en mooier.

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

Op de bovenste foto ziet u de Prof. Telderslaan vanaf de kant van de 
Schoemakerstraat gemaakt in april 2006.
Ook bij u zal wel bekend zijn dat in een record tempo in 2013 de oude 
situatie is omgebouwd naar de nieuwe situatie.

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

Soms gebruikt u meer energie dan u 
denkt. Met simpele maatregelen valt 
al veel te besparen. Sta even stil bij de 
volgende dingen.

• Neem een boodschappentas mee, 
zodat u geen plastictas hoeft te 
kopen.

• Gebruik afbreekbare schoon-
maakmiddelen en spaar het 
milieu.

• Kies zo min mogelijk voorver-
pakte groenten en fruit.

• Wees zuinig met papier, bijvoor-
beeld door het aan beide kanten 
te beschrijven of te printen en 
plak een sticker op de deur tegen 
ongewenste reclame.

• Vermijd producten die klein che-
misch/gevaarlijk afval opleveren 
zoveel mogelijk.

• Scheid uw afval, zoals oud papier, 
glas, klein chemisch afval, groen-
afval , enzovoort.

• Kies energiebesparende huishou-
delijke apparaten met een A++ 
label.

• Wasdrogers zijn energieverslin-
ders, hang de was zo mogelijk aan 
de lijn.

• Andere energieverslinders: tro-
pische aquaria, airconditioners, 
waterbedden, whirlpools, plasma/
LCD schermen, biertappers en 
tuinvijvers met pomp.

• Pas de grootte van uw koelkast  
aan aan de grootte van uw huis-
houden.

• Ontdooi de koelkast regelmatig, 
bij voorkeur één keer per 14 da-
gen of zodra zich een laagje ijs 
heeft gevormd.

• Laat ingevroren producten ont-
dooien in de koelkast, dat spaart 
energie omdat de koelkast dan 
minder hard hoeft te koelen.

• Pas op voor “sluipverbruik”: 
zet electrische apparaten uit in 
plaats van in de stand-by stand 
en laat opladers niet in het stop-
contact zitten. Zo bespaart u op 
jaarbasis tientallen euro’s.

• Laat de (af)wasmachine alleen 
draaien als hij vol is.

• Giet versgezette koffie over in 
een thermoskan. Het warmhoud-
plaatje van het koffieapparaat 
verbruikt veel energie, bovendien 
wordt de koffie daarop snel bitter.

• Repareer een lekkende kraan zo 
snel mogelijk.

• Een handafwas kost gemiddeld 
een kwart van een afwas met de 
machine. 

Tekst Wim Bloom

Bespaar thuis op energie

Mooie plek om te genieten
Kanaalweg hoek Julianalaan

Waar ooit het brugwachtershuisje 
heeft gestaan en daarna een slecht on-
derhouden stukje groen is deze hoek 
nu een plaats geworden om lekker te 
genieten van de zon,  de scheepvaart 
en van het uitzicht op de Oostpoort.

Jaren lang werd deze plek ingenomen 
door lieden die het niet zo nauw na-
men met de netheid en dronken zich 
vaak een stuk in de kraag. Maar nu is 
deze plek weer voor toeristen en pas-
santen. De bedoelde lieden zijn nu 
nog te vinden op de Kanaalweg naast 
de St. Sebastiaansbrug. Ook geen re-
clame voor de buurt maar zij moeten 
toch ook een plek hebben.

Tekst en foto: J.A. van den Berg.

In 1905 schreef architect 
J.A.W.Vrijman een brief aan de mi-
nister met het voorstel  tot bouw van 
het gebouw voor Mijnbouwkunde. 
De aanvraag ging vergezeld van een 
melding van de hoofdindeling en de 
bouwkosten. In eerste instantie stond 

het gebouw gepland aan de Rotter-
damseweg. Echter het kwam dan wel 
dicht bij de Katholieke Begraafplaats. 
Uiteindelijk werd de locatie verplaatst 
naar de huidige Mijnbouwstraat. De 
bouw werd gerealiseerd in 1915 Bouw-
stijl Vlaam-Hollands Renaissance.

Het gebouw heeft een hoofdopzet met 
twee lange vleugels evenwijdig aan de 
straat en drie kortere verbindings-
vleugels. Daardoor heeft het twee 
rechthoekige binnenplaatsen. Daar 
waar de vleugels op elkaar aansluiten 
zijn bijzondere accenten aangebracht 
in de vorm van een groter bouwvo-
lume, soms met topgevels. Topgevels 
onderbreken ook de gootlijn aan de 
voorzijde. Het gedeelte waarin de 
fraaie entreepartij zich bevindt krijgt 
alle aandacht door de forse topgevel 
en een sierlijke, met lood beklede dak-
ruiter. Een ander bijzonder onderdeel 
zijn de hoogleraarskabinetten aan de 
linkerzijde. Daar is onder meer een 
fraaie loggia met zuiltjes gemaakt.

Opvallend was wel de overvloedige 
lichttoetreding waardoor het gebouw 
zeer goed voldeed in het gebruik. De 
oefenzalen waarin veel studenten 
tegelijkertijd microscopisch onder-
zoek konden verrichten, liggen alle 
aan de noordzijde. Het gebouw had 

Het gebouw voor Mijnbouwkunde

laboratoria voor 
de l fstof kunde, 
aardkunde, histo-
rische geologie , 
ertskunde, mijn-
kunde, docimasie 
en metallurgie. 
Voorzover de aard 
van de te verrich-
ten werkzaam-
heden dit toeliet, 
waren practicum-
zalen bij meerde-
re professoren in 
gebruik, en waren 
het de studenten die in een of meer za-
len een vaste plek hadden.

Vrijman heeft, soms met bezwaar, 
gevolg gegeven aan de wensen van de 
vijf professoren. Deze wensen betrof-
fen niet alleen de werkvertrekken, la-
boratoria en collegezalen maar zelfs 
de keuze van houtsoorten voor het 
meubilair en de prijs van het behang. 
De kamers van de professoren sloten  
‘en suite’ op de nevenruimten aan, zo-
dat na binnenkomst de gang niet meer 
hoefde te worden opgegaan (met uit-
zondering voor het bereiken van het 
herentoilet). Van algemeen karakter 
zijn het museum, dat een hele vleugel 
van het gebouw inneemt, en de biblio-

theek. De vleugel die het museum be-
vat is extra gefundeerd om de enorme 
vloerbelasting van de tentoongestelde 
stenen te dragen. De gevel is vrij so-
ber gehouden en voorzien van grote 
vensters. Alleen de entreepartij is 
geaccentueerd door een ronde erker 
voorzien van beeldhouwwerk. In 1961 
heeft er een grote verbouwing plaats-
gevonden.

Momenteel is o.a. het Science Centre 
in het gebouw gevestigd.

Tekst Wim Bloom
Noot: gegevens zijn ontleend aan 

het boek Architectuurarchief  Tech-
nische Universiteit Delft
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Buurthuis Onder de Schie
(zie ook: www.onderdeschie.nl)

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

(KOFFIE)OCHTENDEN
Koffie inloop ochtenden zijn op 
dinsdag en vrijdag. 
Kom tussen 9:30 en 12:00 een 
kopje koffie drinken.  
Zo leer je je buurtgenoten nog beter 
kennen onder het genot van een 
lekker, vers gezet kopje koffie. 
 
AVONDEN
Maandag en dinsdag zijn 
wij ‘s avonds open vanaf 19:00 uur. 
Biljarten, darten, kaarten onder het 
genot van ...

Vrijwilligers gezocht
 We zoeken buurtbewoners die 
willen bijdragen aan het reilen en 
zeilen van het buurthuis. Er is nog 
altijd plaats voor bestuursleden en 
voor vrijwilligers die activiteiten 
willen organiseren en/of willen 
bijdragen aan het beheer van het 
buurthuis. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Erik 
van Hunnik of beheerder Hans de 
Bruijn via onderdeschie@gmail.com 

GLADHEIDSBESTRIJDING IN 
WIPPOLDER
Voor de komende wintermaanden 
zoeken wij vrijwilligers om de 
stoepen in onze wijk schoon te 
houden. Wat we willen bereiken is 
een doorgaand schoon, sneeuwvrij 
voetpad voor oud en jong.  Wat 
we hebben zijn sneeuwschuivers, 
zand- en zoutbakken en actieve 
vrijwilligers.
 
Wat we zoeken zijn 
contactpersonen die een 
straatgedeelte onder hun hoede 
nemen. Zij beheren een of meer 
schuivers, weten het strooizout en 
zand te vinden en helpen diegenen 
die het niet meer kunnen om zo 
samen te zorgen voor een ‘schone 
stoep’. 
Contactpersonen:
Leo v d Lee 06 2251 3362
 lee@casema.nl 
Wim Rozendaal 015 262 3932 
 wcrozen@ziggo.nl
Riek Koerts 015 889 3464
 riekkoert@casema.nl

Buurthuis  “Onder de Schie”
Rotterdamseweg 51A
2628 AJ  DELFT
015 256 7774
email: onderdeschie@gmail.com
website: www.onderdeschie.nl
Facebook: buurthuisonderdeschie

Wist u dat ...
Buurthuis Onder de Schie 
beschikbaar is voor 
kinderfeestje, vergadering, receptie
reünie, cursus, en andere 
kleinschalige bijeenkomsten? 
 
U kunt ruimtes huren die 
variëren van een kleine  
vergaderkamer tot de grote zaal 
met bar en keuken.  
 

Meer informatie via
onderdeschie@gmail.com
Vraag de beheerder wat er mogelijk 
is.

BESTUUR & VRIJWILLIGERS
We zoeken buurtbewoners die 
willen helpen bij het reilen en zeilen 
van het buurthuis. Er is nog altijd 
plaats voor bestuursleden en voor 
vrijwilligers die activiteiten willen 
organiseren en/of willen bijdragen 
aan het beheer van het buurthuis. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen via onderdeschie@
gmail.com . 

Kijk ook op onze website 
www.onderdeschie.nl

MISSIE
Onder de Schie is een sociale 
buurtonderneming die zich tot doel 
heeft gesteld om het buurthuis 
ter beschikking te stellen voor 
initiatieven en activiteiten van en 
voor de buurt. 

Creatieve en informatieve 
cursussen, koffie-ochtenden, 
kindermiddagen, ‘s avonds samen 
eten, beweging, dans, ontspanning, 
culturele evenementen en 
verenigingsvergaderingen, het zijn 
slechts een paar voorbeelden van 
wat wij in Onder de Schie graag 
verwezenlijken.  
Maar er is meer. De zorg 
verandert zoals u allen weet. De 
buurtonderneming wil graag een rol 
spelen in het aanbieden van zorg en 
hulp in de wijk waaraan behoefte is. 
We staan nog aan het begin, maar 
we willen aanbieders en gebruikers 
van allerlei diensten op het gebied 
van welzijn, cultuur en zorg bij 
elkaar brengen. Dat betekent dat 
u allen van harte uitgenodigd bent 
om ons te laten weten wat u nodig 
heeft. Maar ook wat u kunt en wilt 
aanbieden. Zo is er bijvoorbeeld 
plaats voor ondernemingen in het 
buurthuis Onder de Schie. 

Er zijn veel mensen die graag een 
eigen bedrijf willen oprichten 
maar de huur van een kantoor- of 
praktijkruimte niet kunnen betalen. 
De buurtonderneming verhuurt 
ruimtes per dagdeel aan mensen die 
dergelijke diensten willen aanbieden 
aan de buurt.  
Ambiërende kappers, 
fysiotherapeuten, 
diëtisten, theatermakers, 
computerreparateurs, 
welzijnswerkers, fietsenmakers, etc, 
etc:  u bent van harte welkom bij 
buurtonderneming Onder de Schie.  
 
Neem voor meer informatie contact 
op via: onderdeschie@gmail.com

Schuif Eens Aan!
En eet met ons mee!! Onze eet 
club wordt wegens groot succes 

Ze deed zelfs niet haar best er niet 
lelijk uit te zien. Ik keek naar Elsbeth 
en dacht: een kam door je haar en en 
beetje lippenstift zou je goed staan. 
Haar moeder zag mijn gedachten en 
fluisterde: ‘Als je in haar ogen kijkt 
wordt ze mooi van de liefde die ze 
uitstraalt.’
M’n onbeholpen reactie was dat er 
dan vast wel eens een goeie vent op 
haar weg zou komen.  

En die is gekomen, een prachtkerel, 
één met sterke armen en een uitstra-
ling om jaloers op te zijn en hij zit 
in een rolstoel. Bij veel moet hij ge-
holpen worden, Elsbeth weet overal 
raad op. Samen zijn ze sterk.
Buitenstaanders, niet u, kijken veel 
naar hen. Ze trekken de aandacht, 
Elsbeth met ongekamde haren en 
zonder lippenstift en Johan in zijn 
rolstoel. 
Voor de meeste mensen in die situ-
atie zijn blikken als gewichten, die 
hen neerdrukken,  niet voor deze 
twee. Zij hebben aanvaard wie ze zijn 

en dat kan je aan alles merken. Ze 
gaan ongestoord hun eigen gang en 
hebben samen een doel voor ogen. 
Daar lopen ze niet mee te koop, maar 
als ik een beetje aandring,  hoor ik 
ze zeggen:  ‘Wij kunnen geen gro-
te dingen doen, we kunnen alleen 
kleine dingen doen met grote liefde. 
Ik denk dat moeder Theresa dat ge-
zegd heeft en voor ons heeft ze ge-
lijk. We proberen zo in het leven te 
staan naar elkaar toe, maar ook naar 
anderen. We zijn bevoorrecht. Ja, 
natuurlijk we zijn ook gevangenen 
door de beperking van ons lichaam, 
maar we zijn vrij. We kunnen gaan 
en staan waar we willen en als er 
iemand op onze weg komt dan pro-
beren we die te helpen. Veel mensen 
zijn echt aardig. 

Voor ons geldt niet: als je de men-
sen leert kennen ga je van de dieren 
houden. Van de week lazen we een 
verhaal over een gevangene die tien 
jaar op een eiland vastgezeten had. 
Hij moest daar schapen weiden. Toen 

z’n tijd erop zat wilde hij blijven. Dat 
mocht niet. Hij kuste bij zijn afscheid 
één voor één de schapen. Mooi en 
zielig.
Wij hebben een hondje, Timmy. We 
zouden hem niet graag missen, maar 
elkaar willen we beslist niet missen. 
Of wij ons nooit schamen?  Nee, voor 
niemand. Waar zouden we ons voor 
moeten schamen? Is het onze fout 
dat we zijn zoals we zijn? 
Ik denk niet dat wij daarvoor geko-
zen hebben. Dus gaan we ons daar 
ook niet voor schamen. Trouwens wij 
zijn meer dan lelijk of mank.’
En durf dat maar eens tegen te spre-
ken. Het zal niemand lukken want 
als  je met deze twee praat merk je 
dat ze het lef hebben om openlijk 
onderuit te gaan. Voor hen is dat een 
nieuw avontuur.
En bij een kaarsje zien ze elkaar met 
de bril van de liefde, die Elsbeth uit-
straalt, volgens haar moeder, en die  
Johan aan den lijve ondervindt.

Kees Maas, buurtpastor. 

Zo blijven geloof, hoop en liefde en de 
meeste van deze is de liefde

Natuurlijk mag ik graag opscheppen 
over mijn huishouden. Het is bij mij 
proper. Ik laat graag en aan ieder-
een weten hoe snel ik klaar ben. In 
een half uurtje is immers alles ge-
piept? Maar nu heb ik mijn twijfels. 
Ik ontdekte motten in mijn slaapka-
mer. Ach motten, zal men zeggen, 
dat kan gebeuren. Die beestjes zijn 
gewoon aan je aandacht ontsnapt 
omdat ze zo bescheiden van omvang 
zijn. Omdat ze zo doodstil zitten na 
te denken op de muur. Toch was ik er 
niet gelukkig mee. Insekten in je huis 
is geen reclame voor properheid.

Omdat ik niet helemaal onbekend 
ben met hun reputatie zoog ik ze 
op. Weg ermee! De volgende dag wa-
ren ze terug. Ik pakte opnieuw de 
stofzuiger, en zoog ze weg. Voor de 
zekerheid zoog ik ook over het pla-
fond en over de muren. Klaar is kees! 
De volgende dag zag ik alweer mot-
ten. Vrouwelijke lezers hebben nu 
door dat ik niet erg snel van begrip 
ben. Want motten komen ergens 
vandaan. Alles heeft een oorsprong. 
Daar had ik niet bij stilgestaan. Mijn 
vriendin wees me daarop. En op haar 
aanraden keek ik eens wat beter in 
mijn klerenkast. Daar zag ik mot-
ten kruipen over een paar oude col-
bertjes. Weggooien was het advies. 
Hopla, 3 x 100 euro in de prullenbak. 
Plus een duur wollen pak van 400 
euro? Ik aarzelde. Mijn vriendin was 
onverbiddelijk. “Dan koop je maar 
een nieuw.”
Geen prijs mag te hoog zijn als het 
op zindelijkheid aankomt. Uit wraak 

zoog ik als een bezetene in die kast. 
Daar kon geen mot tegenop. Zo ge-
beurd. Fluitje van een cent. Ik herin-
nerde me vaag dat motten iets met 
wol hebben, dus gooide ik mijn wol-
len deken onder de douche.
‘s Morgens vroeg zag ik alweer mot-
ten. Ze kropen over het plafond. En 
over de muren kropen ze, ik vond ze 
in de gang en in de keuken. Waren 
die tere schepseltjes sterker dan een 
grote vent met zijn krachtige stofzui-
ger? Werd ik zenuwachtig? Ik raad-
pleegde nogmaals mijn vriendin. Die 
meldde kort en goed: Alles moet er-
uit, maar dan ook alles. Daarna ga je 
spuiten en daarna zuigen.
Daar zag ik tegenop. Het paste niet 
goed in mijn fi losofie van ‘Alles 
schoon in een handomdraai’. En om-
dat ik eigenwijs ben keerde ik alleen 
de matras om. Dat had ik nog nooit 
eerder gedaan, omdat de zin van zo’n 
actie me niet duidelijk was. 
Ik schrok zo hevig bij de aanblik van 
die onderkant van de matras dat de 
kouwe rillingen over mijn rug lie-
pen. De hele onderkant, maar dan 
ook de hele onderkant was wegge-
vreten en krioelde van de motten! 
Ze hadden ook wegen aangelegd en 
tunnels gemaakt. In paniek belde 
ik naar mijn vriendin. Die had haar 
antwoord klaar: “Die matras”, zei ze, 
“moet meteen het huis uit.”
“Meteen?”
“Nu. Meteen”, zei ze.
“Maar waar moet ik heen?”
“Meteen. Nu. Direct.” Het klonk heel 
resoluut. “Verzin maar wat.” Dat zei 
ze ook nog.
Ik zag me al lopen op de openbare 
weg,  achtervolgd door wolken mot-
ten die achter hun huis aanvlogen. 
Motten zijn honkvast, daar was ik 
inmiddels wel achter. Wat zouden 
de buren vinden? Ik zou wachten 
tot het donker was. Inmiddels wa-
ren de motten zich aan het versprei-
den in mijn slaapkamer. Ze krioelden 
over de muren en het plafond. Waar 
moest ik slapen vannacht?

Ik kon niet wachten tot het don-
ker was. Het was te erg. Ze krioel-
den overal. Nonchalant deed ik de 
buitendeur open om poolshoogte te 
nemen. Niemand op straat. Het re-
gende. Het liep tegen etenstijd. Goed 
zo. Nu de buitendeur open laten 
staan, naar binnen rennen, matras 
pakken, en hopla naar buiten. Daar 
stond ik op straat met al die motten 
in mijn armen. Waar moest ik heen? 
Ik liep snel. Matras in een container 
gegooid. Eind goed al goed. Nu begon 
een lange eenzame strijd tegen de 
achterblijvers. Ze waren overal. Ik 
besloot het advies van mijn vriendin 
op te volgen: alles eruit.

Nu bleek pas wat ik in huis had ge-
haald. Ik kwam ze overal tegen, ik 
geloofde mijn ogen niet, ze zaten in 
mijn surfpak, dat is van neopreen, 
ze zaten in mijn vioolkist, in mijn 
surftas, in het oprolmechanisme van 
de luxaflex, in een zak met surfzei-
len, tussen gereedschap, tussen de 
boeken. Ik deed nog een hele mooie 
vangst: in een vergeten la vond ik 
een stel oude wollen sokken. Vol met 
krioelende achterblijvers. Ik kende 
geen genade. Weg ermee. De over-
winning was binnen handbereik.
Af en toe zag ik hier en daar nog een 
enkeling. Ze dwarrelden uit de lucht. 
Er zat geen fut meer in. Mijn spuit-
bus had ze de das om gedaan. De 
strijd was gewonnen. Maar hoorde 
je mij nog opscheppen over het huis-
houden? Welnee.

De nieuwe tegenstander in huis is 
anders. Miertjes in de keuken. Deze 
wezentjes willen geen wol maar wa-
ter. Over de aanrecht komen ze aan-
lopen op sprietepootjes, minuscu-
le diertjes, faraomiertjes. Ze laven 
zich aan druppeltjes water. Na het 
drinken gaan ze meteen weer op huis 
aan. Ik houd ze scherp in de gaten. 
De strijdbijl ligt klaar.

Fred Koning

Motten
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geprolongeerd!!  Een keer per twee 
weken wordt er voor u een heerlijk 
en voedzaam driegangen menu 
gekookt.  
Voor slechts €5,00  kunt u 
aanschuiven.  
 
Wanneer? 
Op de donderdagavond om half zes  
is de inloop en om zes uur gaan we 
aan tafel. 
 
De volgende keren zijn: 4 
september, 18 september, en zo 
verder

CURSUSSEN
 
Bewegen valt goed 
De cursus stimuleert ouderen 
(vanaf ongeveer 45 jaar) meer te 
bewegen. Bewegen valt goed! is 
een combinatie van bewegen en 
valpreventie. Binnen een aantal 
weken ervaren de deelnemers 
plezier in bewegen en neemt hun 
zelfvertrouwen toe. De cursus 
wordt gegeven door een ervaren 
sportinstructrice.  
Daarna geven Henk en Riek Koerts 
advies over gezonde voeding. 
 
Dinsdag van 14:00 tot 15:00 uur  
De cursus is begonnen, maar men 
kan altijd instappen 
Docent: Joan van den Berg 
Informatie: www.onderdeschie.nl    
Tel  070 416 1853

Zingen Onder de Schie geeft 
Plezier voor Drie!
Zing je graag? Dan hebben we goed 
nieuws, want met anderen zingen 
is nog leuker, in het Koor Onder 
de Schie! Dit gemengd koor is van 
alle leeftijden (vanaf 16 jaar).  We 
zingen meerstemmig, dus het is 
fijn als je stemvast bent.  Het is 
helemaal top als je van blad kunt 
lezen, maar met een goed geheugen 
voor muziek en tekst kun je ook ver 
komen.  
Ons repertoire is wereldmuziek, pop 
en licht klassiek. Vrij veel teksten 
zijn in ‘t Engels. 

Maandag van 20.00 tot 22.00 
Start: 8 sep. – 15 dec.; niet op 27 okt  
Kosten:  € 35 voor 14 avonden 
Open voor inschrijvingen 
Docent: Fon van Oosterhout 

Informatie: fon.oosterhout@ziggo.nl   
Tel:  06 2449 8922

Schilderen (collage met foto’s)
Vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur 
Start: 12 september 
Kosten: 8 euro per les 
Docent: Jeanette van der Helm 
Informatie: jeaneart@hotmail.com  
Tel:  06 3890 0620
Schilderen / tekenen (acryl)
Woensdag van 19.30 tot 22.00 uur.  
Start:  10 september  
Het zijn doorlopende lessen 
bestaande uit steeds een lesblok van 
10 lessen voor € 80 
Geschikt voor ieder niveau en het is 
inclusief materiaal. 
Open voor inschrijvingen. 
Docent: Hedy Adihardjo 
Informatie:  
hedyadihardjo@gmail.com  
Tel:  015 256 8728 of  06 4655 1286

Schilderen (aquarel en acryl)
Ik geef les in schilderen met 
acryl en aquarel verf. Voor beide 
verfsoorten behandel ik diverse 
schildertechnieken, kleuren 
mengen, compositie, vlakverdeling, 
perspectief.  De lessen zijn 
afwisselend: van een mee gebrachte 
foto na schilderen, techniek les en 
soms ook het na schilderen van een 
echt stilleven. Je kiest zelf voor acryl 
of aquarel.  
Het is de bedoeling zelf verf, papier 
en kwasten mee te nemen, zodat 
je eventueel thuis ook verder kunt 
werken.

Donderdag van 9:00 tot 12:00 (incl. 
inrichten en opruimen) 
Start:  bij voldoende inschrijving 
Gratis proefles op donderdag 24 
september  
Kosten:  € 7,50 per les exclusief 
materiaal 
Docent:  Marlene Otten 
Informatie: marlene@otte-delft.nl 
www.artofmarlene-delft.nl

Blij dat ik klei
Dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur 
Open voor inschrijving  
Start: 2 september 
Kosten: € 90 voor 8 lessen, inclusief 
klei en bakken 
Docent: Juul Camps 
Informatie:  juulcamps@gmail.com  
Tel:  015 212 2307 of 06 4416 8037

Yoga
Hatha-/Raja-Yoga (rek/strek, 
massage, adem/ontspanning, 
meditatie).  Er worden verschillende 
vormen van Yoga beoefend, die 
allen tot doel hebben je fysiek en 
mentaal verder te ontwikkelen. Van 
de Yoga-oefeningen gaan heilzame 
werkingen uit en ze brengen meer 
evenwicht tussen je fysieke-, denk- en 
bewustzijnswereld.  
Je zult meer tot rust komen,  je 
grenzen leren kennen en je zult een 
bewuster leven leiden. De Yoga-
oefeningen zijn niet zwaar, geschikt 
voor iedereen en worden begeleid 
door rustgevende muziek.

Groep 1:  
dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur. 
Groep 2:  
dinsdag van 20.45 tot 21.45 uur. 
Start:  2 september 2014  
Kosten: 10 weken € 35 
Docent:  Allan van de Graaff 
Informatie:   
allanvandegraaff@gmail.com 
Tel:  06 3074 9349

Boekenclub
Woensdagochtend:  1x per maand op 
de laatste woensdag vd maand  
Tijd:   van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
De kosten:  € 40 in totaal voor 10 
bijeenkomsten. 
Docent:  Maria Wensveen 
Informatie:  m.wensveen@
stanislascollege.nl  
Tel:  06 4464 6018
Nederlandse conversatie (voor 
beginners of gevorderden)
Maandag/woensdag/donderdag  
ochtend/middag (1x/w) 
maandagavond 
Start:  20 oktober 
Kosten: € 7 per 2 uur 
Open voor inschrijvingen 
Docent: Tineke Ruiter 
Informatie: atruiter@ziggo.nl 
Tel:  015 214 0355 of 06 2428 2891

Mindfullness Meditatie
Stop even met rennen, neem even 
rust, sluit even je ogen, ben jezelf 
bewust. Met een goede ademhaling 
creëer je meer rust en ruimte in jezelf. 
Ben je in staat meer los te laten en 
in je eigen kracht te gaan staan. We 
werken met de adem, visualisaties, 
grondingsoefeningen, geleide 
meditatie, mildheid en plezier.

 
Dinsdag van 19.45 uur tot 20.45 uur 
Start:  2 sept. – 16 dec.; niet 28 okt 
Kosten: 15 lessen € 105 
Losse les € 8 
Docent: Anita van Gorkum 
Info: anitavangorkum@kpnmail.nl   
Tel:  06 4500 4989

Bridge-cursussen
* Beginners 
Woensdagavond, start 23-9 
Aantal bijeenkomsten 10-12 
Kosten: € 5,- per bijeenkomst;  
exclusief cursusboeken
* Gevorderden 
Donderdagavond, start 24-9 
Aantal bijeenkomsten 10-12 
Kosten: € 5,- per bijeenkomst;  
exclusief cursusboeken. 
* Oefenclub  
Maandagmiddag  
Aantal bijeenkomsten 10-12. 
Kosten: € 5,- per bijeenkomst;  
exclusief cursusboeken. 
Docent: H.H. van Dam  
he.to.vandam@ziggo.nl

Digitale fotografie
Leer meer over uw camera en maak er 
betere foto’s mee.  
Deze cursus is juist bestemd 
voor de bezitters van het kleine 
en eenvoudige fototoestel, de 
compactcamera. Alle onderdelen, 
technische snufjes en wat er nog meer 
aan de camera zit worden stap voor 
stap  aan u uitgelegd. U leert hoe 
u onderwerpen als landschappen, 
portretten en reportages nét iets 
beter kunt fotograferen en deze 
eenvoudig kan bewerken met Picasa. 
 
Woensdag van 19.30 tot 21.30 uur 
Open voor inschrijvingen 
Start: 3 september tot 8 oktober 
Kosten:  € 50  voor 6 lessen 
Docent: Stan van Adrichem 
Informatie:   
info@vanadricheminbeeld.nl  
Tel:  06 2722 7143 
of schrijf je in via:  www.
vanadricheminbeeld.nl

VOOR KINDEREN

Technica 10 
(voor kinderen vanaf 9 jaar)
Wil jij leren timmeren en zagen? 
Behalve met hout leer je werken met 
metaal, kunststof, elektriciteit en 
chemie.
Woensdag van 13.30 tot 15.00 uur 
en/of 
Woensdag van 18.30 tot 20.00 uur 
Start:  3 september 
Kosten: tien lessen voor € 45 
(inclusief materialen) 
Docent: Elly Heldring 
Informatie: ellyheldring@gmail.com  
Tel:  015 2564 629 of 06 4936 7188
  
Activiteiten voor kinderen op 
woensdagmiddag of in weekeinden
Graag stellen we het buurthuis 

hiervoor open. We nodigen u uit 
om deze activiteiten aan te bieden. 
Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken 
aan een spelletjesmiddag, knutselen 
of koken met kinderen. Wat zou u 
leuk vinden om te doen?  
U kunt hierover contact opnemen 
met onderdeschie@gmail.com 

Sint Maarten (of Halloween?), 
Sinterklaas!!  
Wie wil samen met Merel deze fees-
ten met kinderen organiseren?  
merelbas@gmail.com
 Thuis-administratie hulp  
 
Heeft u hulp nodig bij uw 
administratie, vragen over toeslagen, 
belastingen, andere financiële zaken.  
Vanaf 2 september ben ik iedere 
dinsdag tussen 9.00 en 12.00 uur 
aanwezig.   
Loop gerust eens binnen in het 
buurthuis of maak een afspraak met  
Ingrid Verwiel. 

De Werkplaats
Wilt u zelf meubels  maken of 
repareren? 
Vanaf het najaar is het mogelijk om 
de werkplaats te huren:  
€ 25 voor 2 uur gebruik,  
€ 35 voor een dagdeel,  
€ 50 voor een gehele dag. 
Aanwezig zijn werkbanken en 
gereedschap en zo u wilt deskundige 
begeleiding van een vakman. U kunt 
een afspraak maken met Aad via  06 
8165 6843
Er is ook een mogelijkheid om 
buurtbewoners met bouwkundige 
adviezen behulpzaam te zijn.

Schuif Eens Aan
En eet met ons mee!! Onze 
eetclub wordt wegens groot succes 
geprolongeerd!!
Een keer per twee weken wordt er 
voor u een heerlijk en voedzaam 
driegangen menu gekookt. Voor 
slechts vijf euro mag u aanschuiven. 
Wanneer? 
Op de donderdag om half zes  is de 
inloop om zes uur gaan we aan tafel. 
De volgende keren zijn: 21 augustus, 
4 september, 18 september, 2 oktober 
en zo verder 

De Bibliotheek   “Boek in bewe-
ging”.
In het buurthuis staat een volle 
boekenkast. U bent vrij daaruit 
boeken te lenen of te ruilen. 
Er is voor elk wat wils en er 
zitten prachtige boeken bij. Er 
zijn leesboeken,  informatieve 
boeken op allerlei gebied, kinder- en 
jeugdboeken en ook boeken met grote 
letters.  Er zijn bovendien tientallen 
luisterboeken te leen.
Het is zeker de moeite waard om een 
kijkje te nemen. U bent allen hartelijk 
uitgenodigd daar gebruik van te 
maken. 

Rommelmarkt op 28 september
Ook deze laatste zondag van 
de maand is er weer een grote 
rommelmarkt in buurthuis Onder de 
Schie. Voor 10 euro kunt u een tafel 
huren en er zelf spullen verkopen. 
Reserveer via
onderdeschie@gmail.com
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 Wijkcentrum Wippolder,
 Prof. Krausstraat 50.
 Telefoon: 015- 760 02 70015- 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
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Je kon afgelopen zomer natuurlijk 
thuis op de bank het Nederlands 
Elftal (Met HOOFDLETTERS) 
kijken.
Je kon ook naar het buurthuis gaan 
om, met iedereen uit de buurt jong 
en oud, bekenden en onbekenden, 
de spanning te ondergaan. Geweldig 
was het!

De beamer zorgde voor een groot 
beeld op de muur en de eerste 
verfrissingen konden worden 
aangeschaft bij de bar. Op de tafel 
nootjes en kaasstengels, op bordjes 
in de vorm van voetbalshirts. 
Iedereen had na drie wedstrijden 
zo’n beetje zijn eigen plekje. De 
Roy Donderspakken present, 
de bavariajurkjes, hoeden, 
roodwitblauwe schmink, hoeden, 
brillen. Een rollator, compleet 
versierd met oranje.

Achter de bar staan twee dames in 
oranje, klaar om iedereen te helpen. 
De frituur staat al aan. Een bos 
bloemen is al voor hen geregeld 
omdat ze er telkens zijn als extra 
bonus tijdens de wedstrijden. Er 
zijn warme hapjes en ze draaien 
bardienst. Dank!

Als het Wilhelmus klinkt, gaan er 
een paar staan, de rest praat nog wat 
door. Maar als de aftrap is geweest, 
zijn alle ogen gericht op het scherm. 
De een zit vervolgens drie kwartier 
als een standbeeld te kijken gekleed 
in een oranje poncho, dames achterin 
nemen nog wat andere zaken door, 
de jeugd rent in en uit en eten 
nootjes. Er wordt gemopperd op de 
beslissingen van de scheidsrechters, 
OEEEEEEEEEHHHHH geroepen 
als de bal er bijna ingaat, aan welke 
kant dan ook. Neeneeneeneeneeneee 

gegild als we bijna een tegendoelpunt  
krijgen en er wordt steeds vaker het 
toilet bezocht als de spanning te 
groot wordt.

Ineens valt er toch een doelpunt en 
iedereen springt op. Stoelen vallen 
om, mensen vallen elkaar in de armen 
en het is een oorverdovende herrie. 
Na afloop blijft iedereen nog even 
hangen en klinkt er voetbalmuziek. 
Er wordt wat gehost en de 
nabeschouwing is 
in verschillende 
groepjes begonnen. 
Er wordt geholpen 
stoelen te stapelen 
en lege flesjes te 
verzamelen.

Op dinsdag ga ik maar weer 
eens rustig naar de Yogales 
in een van de andere zaaltjes.

Onmisbaar, zo’n buurthuis! Kom 
eens kijken wat er te doen is, zou ik 
zeggen!

Phyllis Touw

De lucht is er vol van. Bezuinigingen. 
De gemeente Delft moet 
verschrikkelijk veel bezuinigen, 
net als elke gemeente omdat onze 
gemeente taken van de overheid op 
het gebied van de gezondheidszorg 
overgeheveld krijgt. Door de crisis 
vallen de ramingen voor huizenbouw 

in het spoorzonegebied behoorlijk 
tegen. Die tegenvallende kosten 
gaan ook ten koste van de dagelijkse 
uitgaven – of moeten uit de reserve 
worden geput. De Wippolderkrant, 
bijvoorbeeld is er nog, maar ook 
hier zijn problemen: is er nog wel 
voldoende geld? 

Wanneer je als privé persoon 
moet bezuinigen, kun je kiezen uit 
twee mogelijkheden: meer gaan 
verdienen of minder uitgeven. Meer 
gaan verdienen kan als je meer 
kunt werken, maar heb je al een 
voltijdsbaan, dan houdt het al gauw 
op. Je kunt ook minder uitgeven: 
minder op vakantie, niet naar de 
Albert Hein maar naar de Lidl, een 
minder dure auto gaan rijden of 
minder geld uitgeven aan je hobby. 

Als een gemeente gaat bezuinigen 
lijkt dat haast altijd ten koste te gaan 
van de zieken, de armen of de cultuur. 
Of zij moet ambtenaren ontslaan. 
Een gemeente staat midden in de 
samenleving en als er minder geld 
is, dan merken grote groepen in de 

samenleving dat gelijk. Wij met ons 
allen. We krijgen bijvoorbeeld geen 
Wippolderkrant meer, of minder 
thuiszorg, of we kunnen niet meer 
naar een zorgcentrum waar dat 
eerder wel mogelijk was. Of je moet 
veel meer zorg besteden aan je oude 
vader dan eerst. Want de gemeente 
kan dat allemaal niet bekostigen. 

Meer gaan verdienen is ook voor 
een gemeente erg lastig, zo niet 
onmogelijk in deze tijd van krapte. 
Misschien is er een derde weg, naast 
meer verdienen of minder uitgeven. 

In de wijkgemeente Immanuël 
gaan we steeds meer werken met 
zorgkernen. Want wij moeten al 
jaren bezuinigen. De predikant krijgt 
meer mensen onder zich, zodat de 
kerkleden meer moeten doen. In alle 
kerken is dit haast het geval. 

Een zorgkern is een aantal mensen 
dat voor elkaar opkomt. Je bent 
een zorgkern als je in de winkel een 
gemeentelid tegen komt en hoort, 
dat zij verdriet heeft. Dan kun je er 

op dat moment wat aan doen. Of zelf, 
of door de dominee of iemand anders 
in te schakelen. Of als je samen in een 
straat woont. Of als je familie bent. 
Of samen in een commissie zit. 

Zouden we in de gemeente ook 
niet met zorgkernen moeten 
gaan werken? Bijvoorbeeld als de 
Wippolderkrant geld nodig heeft, 
dan is er misschien wel iemand die 
zoveel geld wil missen. Of misschien 
is er wel een fonds, dat dit werk graag 
sponsort. Of misschien is er een 
uitgever, die tegen gereduceerd tarief 
kan drukken. 

Het is maar een idee. Maar de 
achtergrond is dat niet alleen de 
gemeente, maar dat wij met ons 
allen verantwoordelijk zijn voor de 
bezuinigingen in de samenleving. 
 Want het woord zegt het al: samen-
leving. Samen dragen we naar 
vermogen bij, de één met geld, de 
ander met tijd, een derde met ideeën. 
Dat lijkt me een beter idee dan als 
maar te mopperen. 

David Knibbe

Samen leven

Buurthuis Onder de Schie!!!

Het buurthuis leeft en hoe!
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  Bouwberichten Foto’s en tekst J.A. van den Berg. 
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Kanaalweg 2b
Op de foto’s A en B ziet u dat de renovatiewerkzaamheden aan de gebouwen zijn gestart.

Rotterdamseweg
Op foto C ziet u de 
voorzijde van het huis en 
op foto D de achterzijde 
van deze woning. Het pand 
wordt gerenoveerd en 
om dit mogelijk te maken 
moeten wel enkele bomen 
verdwijnen.

Scheepmakerij
Op foto E ziet u het 
resultaat van jaren geduld 
en werkzaamheden. Het 
resultaat is mooi. Een 
waardevol bezit voor de 
wijk.

Rotterdamseweg
Op foto F ziet u de 
vorderingen van de 
renovatie van de 
Rotterdamseweg 
tussen de Julianalaan 
en de Balth. van de 
Pollweg. Op foto G hoe 
het gaat worden als er 
geasfalteerd is.

Tramlijn 19
Op foto H ziet u 
het eindpunt van 
lijn 19. Hierna gaat 
de tram verder 
naar de keerlus. De 
perrons zijn er al,  
nu alleen de tram 
nog,  maar u weet: 
dat duurt nog wel 
een aantal jaren.

Technopolis
Op foto I ziet u het hoofdkantoor van technologiebedrijf 3M. Zoals u ziet is de bouw 
bijna klaar,  men is inmiddels ook bezig met het inrichten van het gebouw en bezig het 
buitenterrein op te ruimen en bedrijfsklaar te maken.

Op foto J ziet u het gebouw voor TNW, het faculteits gebouw voor toegepaste wetenschappen. Op 
foto K ziet u dat er behoorlijk gegraven is en dat de basis wordt gelegd. 
Op foto L ziet u het bord staan met de tekst Protonen tegen kanker. Het is de bedoeling op deze 
plaats een nieuw behandelcentrum te bouwen tegen de ziekte kanker in samenwerking met het 
LUMC te Leiden, TU Delft en het Erasmus MC te Rotterdam.
Op dit moment is er nog veel discussie of het in Delft komt of elders. Vandaar dat de bouw nog niet 
is begonnen.

A B
C

E
D

I

H

G

LM

J

K

Julianalaan / Michiel de 
Ruiterweg. 
Zoals u ziet is het gebouw van 
Bouwkunde weer verpakt met zelfs de 
toren erbij voor groot onderhoud. Het 
leek eerder dat de klus bijna geklaard 
was maar zo te zien zal dit het laatste 
stuk zijn want dan is men het gehele 
gebouw rond geweest.

F
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De vraag die ik mij vaak stel is dat 
er  toch iets moet  zijn wat mij 
aan deze stad bindt. De lijken die 
continu uit de kast van dit gemeente 
bestuur vallen, ja,  dat is heel 
bijzonder. Maar, onder ons, niets 
is zo bijzonder als een politicus die 
geen tweede agenda heeft waar in 
de zaken staan die beter niet in 
de openbaarheid kunnen komen. 
Dit alles onder het mom van de 
gemoedsrust van de inwoners van 
deze schone stad financieel getergde 
stad.  Maar het is net als de herfst, 
als de blaadjes vallen dan wordt alles 
beter zichtbaar.

Op de zoektocht kwam ik het 
gemeentelijk Welzijnsplan tegen.  
Een goed welzijnsplan maak het 
leven aangenamer. Ook hier is 
het predicaat bijzonder niet van 
toepassing. Het gaat dan niet over 
de plannen maar inhoudelijk over 

de uitvoering. U weet vast nog wel 
stichting Breed Welzijn die werd 
uitgekleed en onderdeel werd van 
Participe. Op de vraag van deze krant 
aan Participe wat de meerwaarde 
was van deze organisatie konden 
zij helaas geen antwoord geven. O 
ja, zij hebben mensen ontslagen 
en eigen activiteiten tot een 
minimum beperkt onder het woord 
“participeren”.  Participe noemt dit 
een efficiëntie slag. Participeren 
lijkt nu van één kant te komen 
namelijk van buurtinitiatieven als het 
smikkelrestaurant, de moestuin etc. 
die door vrijwilligers georganiseerd 
worden. Niks niet Participe.  Dus 
deze organisatie maakt Delft niet 
bijzonder.

Waarschijnlijk zocht ik het te 
veel  in het grote Delft. In onze 
wijk misschien, onze Wippolder.  
Misschien de Bewoners Organisatie 

Wat maakt Delft en de Wippolder bijzonder?

Sociaal Team van gemeente en 
partners van start
Delftenaren met een complexe 
hulpvraag die intensieve zorg en 
ondersteuning nodig hebben, krijgen 
dit vanaf vandaag van een van 
de twaalf coaches van het Sociaal 
Team. Het team dat bestaat uit 
zorgprofessionals van gemeente Delft 
en de sociale partners werken op een 
nieuwe manier die de hulpverlening 
beter, sneller en effectiever maakt. 
 
Werken met een Sociaal Team is 
een van de vele maatregelen die 
de gemeente neemt om de zorg en 
ondersteuning voor haar inwoners 
per 1 januari 2015 goed te regelen. 
Vanaf dat moment neemt de 
gemeente taken van het rijk over op 
het gebied van zorg, jeugd en werk. 
 
De aanpak van het Sociaal Team is 
erop gericht om de hulpverlening 
binnen een gezin op elkaar af te 
stemmen zodat er zo min mogelijk 
hulpverleners in het huishouden 
actief zijn. De coaches van het Sociaal 
Team zorgen ervoor dat mensen 
op tijd de juiste ondersteuning 
ontvangen zodat verergering van 
problemen voorkomen kan worden. 

Op de hoek van de Schoemakerstraat 
en Christiaan Huygensweg wordt 
druk gewerkt om deze duiker aldaar 
te plaatsen.

Deze klus duurt ongeveer een maand 
maar dat geeft toch redelijk wat 
overlast in andere straten om het 
verkeer op de juiste locatie te krijgen.

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

Antwoord op toenemende vraag 
naar goed opgeleid technisch per-
soneel
De gezamenlijke ambitie komt voort 
uit de toenemende vraag in heel 
Haaglanden naar goed opgeleid 
technisch personeel en de snelle 
ontwikkelingen in de techniek. 
Opleiding, werkplaats, een leven 
lang leren en kennisdeling vormen 
de pijlers onder het initiatief. Alle 
betrokken partijen investeren in 
een uitdagende leeromgeving, 
waarin vooral samenwerking, 
projectonderwijs en facilitysharing 
de boventoon zullen voeren. Deze 
ontwikkeling gaat hand in hand met 
de nieuwe opleidingen van ROC 
Mondriaan en het WellantCollege 
gericht op Mechatronica en Greentec 
die in september starten. Dat deze 
opleidingen populair zijn onder 
jongeren blijkt wel uit de enorme 
belangstelling tijdens de ‘doedagen’ 
en het aantal inschrijvingen.
 
De heer Thomas Pehrson, algemeen 
directeur van Festo Nederland en 
boegbeeld van het initiatief namens 
deelnemende bedrijven: “Het wordt 
hoog tijd dat we als bedrijven meer 
samen gaan optrekken met onderwijs 
en onze gedeelde prioriteiten gaan 
benoemen. Daarnaast valt er nog 

BOW Zuid. Niks mis mee met de 
groep mensen die het beste met 
de bewoners voor hebben en zich 
daarvoor inzetten. Nou weten we 
uit ervaring dat iets voor elkaar 
krijgen een weg is van de lange 
adem.  Soms een hele lange adem 
zoals er na een half jaar na de 
inbraakgolf in de professorenbuurt 
nog steeds geen uitspraak is of er 
mogelijkheden zijn om de  poort 
achter de Prof. Henketstraat af te 
sluiten of niet. Volgens mij een 
kwestie van een Ja of Nee.   Met 
de BOW Zuid site slogan “een 
luisterend oor” komt het antwoord 
waarschijnlijk niet. 

Misschien belangen vereniging 
TU - Noord. Net als BOW Zuid goed 
dat er spreekbuizen zijn naar de 
gemeentelijke instanties. Al moet 
gesteld worden dat TU - Noord 
mede door haar jarenlange ervaring 
meer kwaliteit in huis heeft en ook 
adequater  is het vertegenwoordigen 
van belangen van de bewoners. 
Zonder afbreuk te doen aan 
de intenties en inzet van beide 
verenigingen mag denk ik gesteld 
worden dat zij wel bijzonder zijn 
maar of zij Delft bijzonder maken?

Nu nog steeds de vraag wat maakt 
Delft en de Wippolder nou zo 
bijzonder. Daar is maar één goed 
antwoord op. De mensen die er 
wonen en werken. Ondanks al onze 
tekortkomingen, in politiek, werk, 
vrijwilligerswerk en in ons dagelijks 
doen maken wij als bewoner 
gezamenlijk de Wippolder als wijk in 
de stad Delft. 

Kees Graafland

Subsidie voor High Tech Centre Delft: 

nieuwe ontmoetingsplaats onderwijs en bedrijfsleven
ROC Mondriaan, High Tech-bedrijven, onderwijsinstellingen en de ge-
meente Delft slaan in Delft de handen ineen om uitdagend techniekon-
derwijs te organiseren met state of the art apparatuur.  Het Ministerie 
van Onderwijs heeft maandag bekend gemaakt een subsidie te verstrek-
ken voor het High Tech Centre Delft uit het Regionaal Investeringsfonds 
mbo. De subsidie van 400.000 euro is vooral nodig voor de aanschaf van 
de inrichting van het High Tech Centre. In totaal wordt de komende 4 
jaar circa 1,4 miljoen euro geïnvesteerd in het High Tech Centre waarvan 
1 miljoen door de overige betrokken partijen. 

een wereld te winnen als we ons 
gezamenlijk inspannen om meer 
leerlingen de veelzijdige uitdagingen 
en carrièremogelijkheden binnen de 
techniek en technologie laten zien”.

Ook directeur Wilma Verhoeks 
van ROC Mondriaan ziet kansen 
voor een mooie toekomst: “We 
bieden onze studenten hiermee een 
inspirerende leeromgeving; bedrijven 
zijn direct betrokken bij de inhoud van 
het onderwijs”. 

De gemeente Delft is enthousiast 
over de komst van het nieuwe 
centrum. Wethouder Ferrie Förster: 
“Het High Tech Centre biedt leerlingen 
met een mbo-achtergrond een up2date 
opleiding die aansluit bij werkplekken 
binnen Delftse kennisbedrijven. Met 
deze investering door gemeente, 
onderwijsinstellingen en bedrijven uit 
Delft en omstreken verstevigen we de 
positie van onze kenniseconomie.”

Januari 2015 van start
Het High Tech Centre wordt de ko-
mende periode verder voorbereid en 
zal operationeel van start gaan in ja-
nuari 2015. Er wordt nog gezocht naar 
een locatie, in de nabijheid van de TU-
Delft en de Betafactory van de Haagse 
Hogeschool.

De coaches van het Sociaal Team 
maken voor één gezin één plan en 
handelen vanuit de eigen kracht van 
mensen. 
 
Ervaren professionals
Twee jaar geleden is de gemeente 
Delft samen met zorgprofessionals 
begonnen aan een pilot waarin 
integrale teams met zorgprofessionals 
ondersteuning op maat bieden aan 
mensen met complexe problemen. 
Het sociaal team is gerealiseerd op 
basis van de kennis en ervaring die 
is opgedaan in deze proefperiode. 
De coaches in het team komen van 
de GGZ, MEE, Bureau Jeugdzorg, 
Careyn, Kwadraad, Jeugdformaat, 
Ipse de Bruggen, Steunpunt Huiselijk 
Geweld en de gemeente Delft 
(Jongerenloket, Financiële Winkel 
en het team Werk en Inkomen en 
Werkse!). Samen hebben zij een 
brede deskundigheid en verschillende 
specialisaties op het gebied van 
complexe hulp en zorg voor jeugd en 
volwassenen.
 
Vijf zekerheden van Zorg in Delft
Iedereen in Delft kan rekenen op 
de Vijf zekerheden van de Zorg. Als 
mensen in Delft even niet op eigen 

Zorg voor inwoners met complexe

hulpvraag tijdig gewaarborgd

kracht verder kunnen, kunnen zij op 
de gemeente en de partners rekenen. 
Deze zorg en ondersteuning is flexibel 
en past bij ieders persoonlijke situatie 
en zo dichtbij mogelijk in de eigen 
omgeving.

Oplossingen zijn erop gericht om 
mensen te helpen zodat ze snel weer 
zelf verder te kunnen. Er komen 
minder regels rond het ontvangen 
van zorg en ondersteuning en de 
informatie hierover is duidelijk 
en eenvoudig. Als het nodig is 
kunnen mensen blijven rekenen op 
de expertise van gespecialiseerde 
professionals: zowel voor, tijdens als 
na de overgang van taken van het rijk 
naar gemeenten. De vijf zekerheden 
komen voort uit de Sociale Visie van 
Delft.  
 
Delft staat op een Keerpunt
De veranderingen in de samenleving 
leiden ertoe dat inwoners en 
organisaties steeds meer zaken op 
het gebied van zorg en ondersteuning 
zelf gaan oplossen en ook in complexe 
situaties meer voor elkaar gaan 
betekenen. Daar hebben we elkaar 
voor nodig. We staan met zijn allen 
op een keerpunt. 
Informatie over ‘Keerpunt - Verder 
met elkaar’ is te vinden op www.delft.
nl/keerpunt. 

Gemeente Delft

Waarom is Delft zo bijzonder? Haar stadhuis, de markt, de oude en 
nieuwe kerk, het Prinsenhof?  Ja, prachtig en bijzonder allemaal. Maar 
ik moet toegeven als Delftenaar dat mijn mond niet elke dag open valt 
als ik langs de Nieuwe kerk loop of fiets.

Realisatie van een nieuwe Duiker.
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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.

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

Aktiviteiten 2014
Plantenruilbeurs 11 oktober 10.00 – 11.30 uur vrij toegang
Museumnacht Delft 24 oktober 19.00 – 01.00 uur vrij toegang
Wetenschapsdag 26 oktober 10.00 – 17.00 uur vrij toegang
Kerstmarkt 12- december 14.00 – 21.00 uur Toegang 7.50 
 13- december 10.00 –  21.00 uur 
 14- december 10.00 -   18.00 uur

Tentoonstelling PLAAGPLANTEN
Van 25 Mei – 26 oktober

Keramiek: RAAD EEN LIED………. OF NIET
Van 22 juni – 26 oktober

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

Geen lijn 19 maar wel bus 40 en 69.

Rotterdamseweg / Balthasar van der 

Pollweg
In het grasgazon van de Mekelweg 
was een virtuele reconstructie 
geplaatst van het beeld Prometheus, 
maar zoals u ziet is de sokkel leeg. Ja 
weer leeg.

Kleine geschiedenis vooraf het 
originele beeld van Prometheus heeft 
van 1953 t/m 2007 gestaan voor het 
toenmalige TU hoofdgebouw aan de 
Julianalaan 134 - nu Bouwkunde -.
Op 5 juni 2009 is het beeld geplaatst 
op zijn sokkel in het Mekelpark. 
Daar is het gestolen in de nacht van 
10 op 11 januari 2012 en nog niet 
gevonden.
Daarna is er een virtuele 
reconstructie van het beeld geplaatst 
maar zoals u ziet is de sokkel weer 
leeg.
Maar gezellig bezig zijn met de 
amour  tegen de sokkel aan is ook niet 
verkeerd maar de sokkel blijft leeg.

Tekst en foto: J.A. van den Berg.

Waar is Prometheus gebleven?

De Rotterdamseweg wordt al een 
tijdje onderhanden genomen en is 
weer gedeeltelijk berijdbaar.
Echter fase 2 b is nu begonnen  en 
vergt meer dan een één jaar aan tijd 
en een slordige twee miljoen aan 
euro’s. 
De riolering wordt verbeterd en de 
straten krijgen een opknapbeurt. 
Het geeft wel overlast vooral voor de 
fietsers die moeten dat deel van de 
weg waar het snelverkeer rijdt. 

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

De in deze krant geplaatste foto’s zijn te bestellen. 

Stuur een email naar de redactie.

wijkkrantwippolder@gmail.com

De trambaan is bijna klaar maar de 
tram nummer 19 laat nog een tijd 
op zich wachten.

Maar het is wel mogelijk om met de 
bus RET 40 en lijn 69 in de TU te 
komen.

Zoals u ziet bij de halte Mekelweg / 
Christiaan Huygensweg wordt er al 
druk gebruik van gemaakt.

Tekst en foto: J.A. van den Berg.
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Sponsoren van de wijkkrant
Met dank aan onze sponsoren:

Reaxion Fysiotherapie
Leeuwenstein 8-10,
2627AM Delft.
Tel: 015-7009731.

Wordt u de volgende sponsor?
Dan komt uw naam  ook in deze lijst te staan.

Fysiotherapie   Sportfysiotherapie   Manuele therapie

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

Een goede manier om dit te ach-
terhalen is om het Delftse groen 
te vergelijken met dat van andere 
grote(re) steden van Nederland. 
Daarom keken we snel naar de resul-
taten van het pas verschenen rap-
port van onderzoeksinstituut Alterra 
(Universiteit van Wageningen) dat 
de totale hoeveelheid vierkante me-
ters openbaar groen in de bebouwde 
kom meet. Maar wat jammer: Delft 
ontbreekt!  
Zes jaar geleden (in 2008) is de 
Delftse groensituatie wel vergeleken 
met die van de (toen) 30 grootste ste-
den. Dit was naar aanleiding van vra-
gen in de raad. Delft bungelde toen 
helemaal onderaan de lijst met 45,2 
m2 groen per woning, ingeklemd 
tussen Haarlem en Den Haag. 
In de helft van de onderzochte ge-
meenten is de hoeveelheid vierkante 
meter groen per m2 verbeterd ge-
durende de afgelopen vijf jaar en in 
de helft verslechterd. We kunnen nu 

Hoe Groen is Delft?

alleen gissen aan welke kant Delft 
staat. 
Oost – west, kan best!
Iedereen die bekend is met het 
Poortlandplein weet dat hier dage-
lijks flinke verkeersopstoppingen 
zijn. Bewoners van de Julianalaan 
tussen Oostplein en Poortland zien 
het ook direct vanuit hun raam als de 
A13 weer eens vast staat. Dit stukje 
Delft is al jaren het belangrijkste 
knelpunt voor verkeer met alle bij-
behorende overlast. Wat verandert 
er de komende jaren hierin en is er 
meer nodig?
Rond 2015 zal de A13 tussen Den 
Haag en Rotterdam er een tweede 
verbinding bij krijgen: de A4. Dat 
kan de druk iets verlichten, maar 
zeker is dat op termijn de A13 – met 
nu 170.000 auto’s per dag – erg druk 
blijft. Omdat de gemeente al jaren 
weet dat het Poortlandplein een 
knelpunt is, wordt dit kruispunt ver-
bouwd tot een grote rotonde die het 

verkeer soepeler kan verwerken. Dat 
verandert niets aan de hoeveelheid 
auto’s,  hooguit staan er wat minder 
in de file. Ook de Schoemakerstraat, 
de Mijnbouwstraat, het 
Mijnbouwplein en de Michiel de 
Ruyterweg worden of zijn al her-
ingericht. En eigenlijk zouden het 
Oostplein en de Julianalaan (oost) 
ook aangepakt moeten worden vol-
gens de plannen. Door de bezuinigin-
gen is een deel van deze maatregelen 
naar achteren geschoven of zelfs 
helemaal niet meer gepland. En ook 
tram 19 is al jaren vertraagd… 

Een belangrijke oorzaak van de ver-
keersoverlast is dat er maar weinig 
verbindingen zijn die van oost (A13) 
naar west (richting stad) lopen. De 
TU Delft heeft de Mekelweg er uit 

gehaald en al het oost-west verkeer 
rijdt nu om via Zuidplantsoen of 
Poortlandplein – Mijnbouwstraat. In 
het zuiden verdwijnt straks ook nog 
de Kluyverweg als belangrijke oost-
west verbinding. 
Een extra oost-west verbin-
ding is dus hard nodig. De 
Belangenvereniging heeft daarvoor 
in het verleden allerlei ideeën aange-
leverd, deels ook met politieke partij-
en uitgewerkt. Tot nu toe is daarvan 
niet veel terecht gekomen, maar…
Er is hoop! Nu Delft dit jaar weer een 
nieuw stadsbestuur heeft gekregen 
en nieuwe energie in de gemeen-
teraad, wordt er weer gesproken 
over een goede oplossing voor de 
verkeersproblemen. Een extra oost-
west verbinding onder andere. Elke 
oplossing heeft voor- en nadelen (al 

waren het maar de kosten), maar 
er lijkt nu vooral gezocht te worden 
naar hoe het wél kan, in plaats van 
hoe het niet kan. De komende tijd 
wordt er weer gestudeerd en hopelijk 
ook besloten om echt werk te ma-
ken van een goede oplossing voor de 
verkeersproblemen in onze wijk. We 
houden u op de hoogte!
Afbeeldingen van Tomtom verkeers-
informatie met lange verkeersop-
stoppingen in de Wippolder bij file 
op de A13.  

Wij blijven ons inzetten om de wijkkrant “Wippolder” te behouden.
De zomer is nog maar net voorbij en wij zijn druk in de weer om de financiële middelen bij elkaar te krijgen om de krant in 2015 te laten verschijnen.

Wij hebben u als lezer gevraagd een bijdrage te geven. Wij hebben een 25 bedrijven en instanties aangeschreven of zij ook een bijdrage kunnen geven.
Er zijn nog een aantal maanden te gaan en wij hopen nog steeds dat het bedrag bij elkaar gesprokkeld wordt.

Wij hopen u in de krant van december a.s. verder te kunnen berichten.
De redactie.


