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Voor U ligt het laatste nummer van de Wippolderkrant dit jaar. De afgelopen maan-
den zijn er weer veel mooie momenten geweest waarin de wijk bruiste van de ener-
gie. Er waren zoveel leuke activiteiten en initiatieven dat de krant wel twee keer zo 
dik zou zijn als hier allemaal verslag van gegeven zouden worden. Wat dacht u de 
Delftseloop der dingen op Lijm en Cultuur of de Plantenruilbeurs in de Botanische 
tuin. Hoogtepunt was natuurlijk weer de jaarmarkt op de Nassaulaan. Ook dit jaar 
was dit weer een prachtig feest. Het kleinschalige initiatief van Jorine en Danielle die 
het buitenspeelproject organiseerde mag zeker niet vergeten worden en wat dacht u 
van al die activiteiten in het buurthuis en de Wipmolen. 
Natuurlijk waren er activiteiten van die ons direct raakte in onze dagelijkse bezighe-
den. De vervanging van de waterleidingen in de professorenbuurt was zo’n project.. 
Behoudens een enkele fonteiner door het afbreken van een afsluiter verliep deze re-
novatie redelijk goed. Jammer dat de afwerking van de stoepen te wensen overlaat 
maar ja! Enkele weken later ging de zaak toch weer open maar nu voor de vervanging 
van de gasleidingen. Straks gaat de zaak weer open voor de riolering en tenslotte de 
herindeling. Dus er liggen ons wijk bewoners nog wel enkele weken (ellende red.) te 
wachten. Ook de groene kaalslag van bomen rondom het mijnbouwplein doet pijn. 
Weer een stukje minder groen in de wijk. Jammer. Nu maar wachten op de vervan-
gende bomen. Al met al was en is er veel te doen en te beleven in de Wippolder zowel 
positief als negatief. 
Zodra er negatieve dingen gebeuren, zoals kaalslag raak je in een dip. Nu dus een 
winterdip. Maar er is licht aan het eind van de tunnel die zorgt dat de dip verdwijnt. 
Jawel, Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw. Dagen die ons veelal onze zorgen even 
laat vergeten en bijdragen aan de bekende wippolder warmte en huiselijkheid. Ook 
zal een ieder voor zich dan weer goede voornemens afspreken maar dat is een hoofd-
stuk apart. Dit alles komt er aan, als je niet geveld bent door de Mexicaanse griep of 
anderszins ellendige zaken. Gelukkig is er dan altijd weer de Wippolderkrant die ons 
dan even afleidt. 

Namens de redactie wensen wij allen die betrokken zijn bij de Wippolder een goed, 
gezond en voorspoedig 2010.

De nieuwe wijkopbouwwerker

Alfons Mientjes

U heeft er vast al over gehoord of ge-
lezen, er is een nieuwe wijkopbouw-
werker; Alfons Mientjes.
Alfons komt letterlijke en figuurlijk 
uit een heel andere hoek. Hij is ge-
boren in Brummen, opgegroeid in 
Doetinchem en heeft hiervoor in de 
commerciële sector gewerkt.

En wat bracht hem hier naar het Wes-
ten? De liefde! En dat is heel toevallig 
hetzelfde als bij Karel de vorige wijk-
opbouwwerker, die voor de liefde uit 
Eindhoven naar Delft kwam. 

Achtergrond van Alfons
Hij heeft eerst de opleiding tot so-
ciaal pedagogisch werker gevolg en 
daarna de academie voor lichamelijke 
opvoeding. Ondertussen werkte hij 
in vakantietijd op campings en was 
dan vooral gericht op het organise-
ren van sportactiviteiten en bijvoor-
beeld survivals. Dat ging van klein 
tot groot, van camping tot evenemen-
tenbureau. Het werd tijd om van zijn 
hobby een beroep te maken. Hij werd 
hoofd sport en recreatie bij Landal 
GreenParks.

De link met welzijnswerk was er ei-
genlijk altijd wel. Hij werkt graag met 
mensen en liefst met veel verschil-
lende soorten mensen. 

Op de campings waar hij begon met 
vakantiewerk was hij soms al een 
soort opbouwwerker. Een camping is 
eigenlijk net een dorpje in het klein. 
Ouderen en jongeren, rustige en 
drukke mensen, kinderen, kortom net 

Maandag 21 december is Kerst-in-Wippolder 2009. 
Om 18:00 uur gaan de promotoeters door de wijk om de bewoners op te roepen 
om naar de Kerst-In-Wippolder te komen, die plaats vindt op het plein Prof. Bos-
schastraat / Kloosterkade. 
Om 19:00 uur is het daar donker, kerstlichtjes, terrasverwarmers, 
de geur van oliebollen/warme chocolademelk, dikke truien en warme sokken. 
Een uur lang met elkaar kerstsfeer proeven en maken door samen 
te zingen, geholpen door samen één of meerdere zangkoren. 
Bij slecht weer bestaat de kans dat het afgelast wordt. 
Voor meer kunt u ons bereiken in 
wijkcentrum Wippolder tel: 015-2570408.

een leefgemeenschap als in een wijk. 
Zo was er op de camping in Bakkum 
waar hij werkte bijvoorbeeld niets te 
doen voor jongeren. Daarom orga-
niseerde hij een discobus zodat de 
jongeren naar een nabij gelegen disco 
konden en weer netjes thuisgebracht 
werden.

Zijn laatste baan voordat hij hier 
begon was bij het NCOI, een com-
mercieel opleidingsinstituut voor 
werkend Nederland zoals zij het zelf 
noemen. 
Daar was geld eigenlijk belangrijker 
dan mensen en dat beviel niet meer 
zo goed. 

Opbouwwerker in Delft
Mensen spelen toch de hoofdrol voor 
Alfons en daarom heeft hij nu de 
overstap naar het welzijnswerk ge-
maakt. In Delft werkt hij 16 uur al 
wijkopbouwwerker in de Wippolder 
en in Krimpen werkt hij 16 uur als 
ambulant jongerenwerker. Dan hou-
den we dus nog één dag over; ‘pap-
padag’. Alfons heeft een kindje en de 
tweede is op komst.

Belangrijk is nu eerst de wijk leren 
kennen. Dat doet hij door vaak over-
leggen bij te wonen en aan te schui-
ven bij bijeenkomsten. 
Volgend jaar wil hij de wijk toch 
wel ‘in de vingers hebben’ zoals hij 
zegt. Voorlopig bevalt hem wel dat 
de mensen in de wijk vrij direct zijn. 
Recht door zee, dat is tenminste dui-
delijk.

Kerst-in-Wippolder

vervolg op pagina 5 >

.Voor bijna 100% is de wijkkrant afhankelijk van vrijwilligers anders was het niet 
mogelijk om telkens weer een wijkkrant bij op de deurmat te krijgen.
Wij danken alle vrijwilligers welke telkens weer kopij aanleveren waarmee vele 
van onze lezers plezier aan beleven om dit te lezen. Ook de correctoren hebben 
hierin een belangrijke taak.

Ook danken wij onderstaande bezorgers ( in willekeurige volgorde ) welke toch 
maar weer met pakken papier “de wijkkrant” opstap gaan en deze bij u door de 
brievenbus stoppen vaak door weer en wind.

• L. de Jongh Swemer • J. van Velzen • H. van Staalduinen • J. de Bruin • 
Fam. V.d. Valk • J. Verhaaren • J. Graafland • K. Holthuizen • R. Roemer • G. 
Meijer • L. Vijverberg • J. Kunz • C. Roverts • J. Saidifar • J. v.d.Graaf 
• Bezorgers via Buurthuis aan de Rotterdamseweg • Bezorgers vanuit het 
Buurthuis Prof. Krausstraat • L. Krombeen • H. Tetteroo • E. van Geest • E. 
Zanting. • J. van den Berg.

Een ieder onze welgemeende dank voor uw inzet. Voor 2010 wensen wij u en de 
uwen een goed maar vooral een gezond jaar toe. Mogen wij voor 2010 weer op u 
rekenen?Tevens dank aan de mede redactieleden voor hun inzet.

J.A. van den Berg.

“Wij kunnen niet zonder”
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Terugblik grofvuilactie WippolderWijkcoördinatieteam Wippolder stelt zich voor…
Samenwerken in de wijk
Het Wijkcoördinatieteam (WCT) Wip-
polder is een groep professionals die van-
uit hun eigen vakgebied in Wippolder 
werken aan leefbaarheid. De deelnemen-
de organisaties zijn Breed Welzijn Delft, 
Politie Delft, Centrum voor Jeugd en Ge-
zin, Vidomes, Woonbron Delft, Vestia 
Delft en de gemeente Delft. Vanuit elke 
organisatie zitten één of meerdere mede-
werkers in het WCT. Het team speelt in 
op vragen en signalen van bewoners en 
instellingen. Ook worden de laatste ont-
wikkelingen in de wijk gevolgd en wordt 
er bekeken op welke onderwerpen (extra) 
actie nodig is. Daarnaast volgt het wijk-
coördinatieteam de uitvoering van het 
wijkprogramma Wippolder. Het wijkpro-
gramma Wippolder 2009 bevat de vol-
gende thema’s:
Verkeer en verkeersveiligheid
Opgroeien in de wijk
Wonen en de woonomgeving, openbare 
ruimte
Samenleven en betrokkenheid
 

Enkele leden van het WCT stellen zich 
hierbij aan u voor:

Miriam Wardenaar, 
wijkcoördinator Wippolder, gemeente Delft 
(voorzitter WCT).
Beste bewoners,
Ik ben Miriam Wardenaar en ben sinds 1 
juli 2009 in dienst van de gemeente Delft 
bij het vakteam Wijkzaken als wijkcoör-
dinator Wippolder. Misschien heeft u al 
meer gelezen over mijn werk in de vorige 
wijkkrant Wippolder? De wijkcoördinator 
is de schakel tussen bewoners, instellingen 
en gemeente, die de regie in de wijk voert. 
Regie op de samenwerking en de proces-
sen voor verbeteringen in die wijk. Hier-
bij hoort een nauwe samenwerking tussen 
alle betrokkenen: bewoners, instellingen, 
scholen, bedrijven, politie, woningcor-
poraties en collega’s bij de gemeente. De 
wijkcoördinator coördineert die samen-
werking, agendeert de thema’s, bewaakt 
de uitvoering van het wijkprogramma en 
beschrijft alle resultaten ieder jaar in een 
wijkverslag. Ik investeer graag in goed 
contact met bewoners(verenigingen) en 
sta open voor nieuwe initiatieven. Mo-
menteel werken wij aan het wijkprogram-
ma 2010/2011. Ideeën voor de wijk zijn 
daarom zeer welkom. U kunt mij berei-
ken op 015 219 7169 en via e-mail mwarmwar--
denaar@delft.nldenaar@delft.nl. 
Graag tot ziens in Wippolder. Een hartelijk 
groet, Miriam Wardenaar.

Jørine Reuhman, 
makelaar brede school, gemeente Delft.
Ik ben Jørine Reuhman en ik werk bij 
Jeugd & Onderwijs van gemeente Delft 
voor de brede school. Leerlingen van 
groep 3 t/m 8 van Delftse basisscholen 
kunnen zich ieder voor- en najaar in-
schrijven voor het brede schoolprogram-
ma. Het programma bevat activiteiten op 
het gebied van Sport, Cultuur, Natuur en 
milieu, ICT en Techniek. In iedere wijk is 
een brede school makelaar actief, ik ben 
dit voor Wippolder. Samen met scholen, 
ouders, bso’s, instellingen en verenigin-
gen geef ik vorm aan het brede school-
programma en zorgen we er voor dat er 
naschoolse activiteiten in wijk zijn voor 
alle kinderen. Mijn e-mailadres is jreuhe-mailadres is jreuh--
man@delft.nl. man@delft.nl. 

Jolanda Kouwenoord, 
senior woonconsulent, Vidomes.
Ik ben Jolanda Kouwenoord en ik werk 
als senior woonconsulent bij woningcor-
poratie Vidomes in Delft. In mijn functie 
ben ik er niet alleen voor senioren, zoals 
de naam wellicht doet vermoeden. Het 
makkelijkst ben ik te omschrijven als ‘een 

In juni 2009 heeft gemeente Delft 
samen met de woningcorporaties in 
de wijk Wippolder een speciale ac-
tie georganiseerd voor het grofvuil. 
Doel van de actie was de inwoners 
ervan bewust te maken hoe het grof-
vuil moet worden aangeboden en het 
dumpen van grofvuil te verminde-
ren. We blikken hier terug op de re-
sultaten van deze actie.

Waarom aandacht voor grofvuil?
In Delft komt het helaas regelmatig 
voor dat bewoners hun afval naast de 
ondergrondse container zetten. Voor 
de mensen van Avalex, die de contai-
ners moeten legen, wordt het werken 
zo wel erg lastig gemaakt. Het afval 
moet dan eerst opzij geschoven wor-
den voordat de container kan wor-
den opgetild. Bovendien geeft dit af-
val naast de containers een rommelig 
straatbeeld. En dat moet anders. Daar-
om is in juni 2009 in de Wippolder 
een actie gestart om te kijken of het 
bijplaatsen van grofvuil kan worden 
verminderd.

Ophaaldag grofvuil 8 juni
Op maandag 8 juni mochten de be-
woners van de Wippolder voor één 
keer al hun grofvuil op straat zetten, 
zonder daar vooraf een afspraak voor 
te maken. De huishoudens kregen een 
folder in de bus met de spelregels voor 
deze actie en met informatie over hoe 
grofvuil in Delft moet worden aange-
boden. Ook werden er posters opge-
hangen in de flats om deze eenmalige 
ophaaldag bekend te maken.
Veel mensen hebben de folder gelezen 
of de posters gezien, want op 8 juni 
waren verspreid over de wijk flinke 
bergen grofvuil te vinden!
Uit gesprekken met een aantal inwo-
ners bleek wel dat zij dit een prettige 
en makkelijke manier vinden om van 
hun grofvuil af te komen. En in de 
weken daarna zagen we dat deze op-
haaldag ook effect had: we vonden bij 
minder ondergrondse containers grof-
vuil. En als er grofvuil lag, dan was het 
minder dan vóór de actie. Maar hele-
maal schoon werden de straten niet.

Hoe verder?
De positieve dingen uit deze grofvuil-
actie gebruiken we voor de aanpak 
in 2010. De eenmalige ophaaldag is 
één van de dingen waar zowel de wo-
ningcorporaties als de inwoners blij 
mee zijn en die mogelijk herhaald gaat 
worden. Daarnaast gaan we er in 2010 

spin in het web’ voor alles wat er in de 
wijk op het gebied van leefbaarheid speelt 
en dan met name in en rondom onze 
complexen. Behalve voor leefbaarheid zet 
ik mij in voor de communicatie tussen 
Vidomes en haar huurders. 
Ik heb niet alleen overleg met bewoners-
commissies van Vidomes, maar speel 
ook een rol bij de uitvoering van allerlei 
projecten (technisch én sociaal). 
Op dit moment houd ik mij in de Wip-
polder vooral bezig met de voorbereiding 
van de herhuisvesting van onze bewo-
ners in het complex Prof. Telderslaan in 
verband met de sloop van hun woning 
in 2011. 
Ik ben telefonisch bereikbaar op nummer 
(015) 251 36 55 
of via de mail info.delft@vidomes.nlinfo.delft@vidomes.nl.

Alfons Mientjes, 
wijkopbouwwerker Wippolder, Breed Wel-
zijn Delft.
Beste Wijkbewoner, graag wil ik mij voor-
stellen als nieuwe wijkopbouwwerker in 
uw wijk. Begin september ben ik met vol 
enthousiasme voor 16 uur in de week be-
gonnen in Wippolder. Ik ben werkzaam 
op de maandagen en de donderdagen, 
dan ben ik te vinden in het wijkcentrum 
aan de Prof. Krausstraat 50. De wijkop-
bouwwerker organiseert, stimuleert en 
ondersteunt initiatieven en activiteiten 
van bewoners die zich (in groepsverband) 
richten op verbetering van hun woon-, 
werk- en leefsituatie.  Dus heeft u ideeën 
over onder andere een van de thema’s uit 
het wijkprogramma Wippolder 2009, dan 
kunt u bij mij terecht. Samen met u ga ik 
dan bekijken of uw idee haalbaar is om in 
uitvoering te brengen. Ook heeft het wijk-
centrum Wippolder een ideeënbus waar-
in u uw ideeën kwijt kunt. Wilt u met uw 
straat of buurt misschien iets organiseren 
en kunt u daarbij hulp gebruiken of heeft 
u andere vragen, dan sta ik ook tot uw 
beschikking. Ik ben te bereiken via e-mail 
a.mientjes@breedwelzijndelft.nla.mientjes@breedwelzijndelft.nl of 015 
257 04 08.
Tot in de wijk. Met vriendelijke groet, Al-
fons Mientjes. 

Hilda van der Veen, 
jeugdmaatschappelijk werker, Centrum 
voor Jeugd en Gezin.
Mijn naam is Hilda van der Veen, Jeugd-
maatschappelijk werkster van het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin in de wijk 
Wippolder. 
Ik ben er voor alle opvoed- en opgroei-
vragen voor ouders met kinderen tussen 
de 0 en 23 jaar en voor de jongeren zelf. 
Ik ben bereikbaar via het telefoonnum-
mer 054 –088 99 00. 
En via het inloopspreekuur van het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG) op ie-
dere dinsdag van 12.30 uur tot 13.30 uur, 
aan de Nassaulaan 23.
Met vriendelijk groet, Hilda van der Veen.

voor zorgen dat het bijgeplaatste grof-
vuil sneller wordt weggehaald. Vuil 
trekt vuil aan, dus hoe schoner we het 
met elkaar houden, hoe beter het is!

Aanbiedregels voor grofvuil: voor wie 
het nog niet weet …
Voor alle wijkbewoners die het nog niet 
weten, hebben we hier de regels voor 
het aanbieden van grofvuil nog eens op 
een rij gezet:

Wat moet u doen?
Grofvuil brengen
U kunt zes dagen per week grofvuil 
brengen op het Afvalbrengstation aan 
de Voltaweg 11. Openingstijden: ma 
t/m za 08.00 tot 12.00 uur en 12.30 tot 
16.00 uur. 
Bellen voor grofvuil
Kunt u het grofvuil niet zelf brengen, 
dan kunt u uw grofvuil aanmelden om 
aan huis op te laten halen. Dit aanmel-
den kan via 14015, te bereiken op ma 
t/m vr 08.00 tot 17:00 uur. Aanmelden 
kan ook via internet op www.gemeen-
tedelft.info/ onder digitale diensten, 
grofvuil. Op de afgesproken dag zet 
u uw grofvuil buiten voor uw eigen 
woning of op de plek die met u is afge-
sproken.

Huisvuil
Gooi uw huisvuil in de ondergrond-
se container. Kan dit niet, neem uw 
huisvuil dan mee terug naar huis en 
meld de volle of defecte container bij 
de gemeente (telefoonnummer 14015). 
Neem ook contact met de gemeente op 
als u grofvuil of ander afval aantreft in 
de omgeving, zodat het opgeruimd kan 
worden en er minder kans is op zwerf-
afval en andere overlast.

Wat moet u niet doen?
Zet geen grofvuil buiten als u geen af-
spraak hebt. 
Zet uw grofvuil nooit direct naast een 
ondergrondse container op het plateau 
(herkenbaar aan de afwijkende bestra-
ting). Als er afval op het plateau staat, 
kan de container niet uit de grond ge-
tild worden.
Plaats geen afval bij het grofvuil dat u 
in de wijk aantreft. 

Houdt u zicht niet aan deze regels, dan 
riskeert u een boete van 60 euro!

Een schone stad? Dat doen we met el-
kaar!

Miriam Wardenaar

Alfons Mientjes

Jolanda Kouwenoord Jos Besseling

Jørine Reuhman Hilda van der Veen

Jos Besseling, 
teamleider Sociaal Beheer, Vestia Delft.
Mijn naam is Jos Besseling. Ik ben 51 jaar, 
getrouwd en heb twee kinderen. Ik ben 
sinds maart werkzaam als Teamleider So-
ciaal Beheer bij Vestia Delft. In de Wippol-
der ben ik werkzaam als sociaal beheerder. 
Concreet betekent dit dat ik mij bezig hou 
met de leefbaarheid in en om de complexen 
van Vestia Delft in de Wippolder. Ook de 
behandeling van overlastklachten zijn on-
derdeel van mijn dagelijks werk. De Wip-
polder is een wijk waar veel vernieuwing 
heeft plaats gevonden. Dat is goed om te 
zien. Er zijn veel nieuwbouwcomplexen, en 
het algemene beeld van de wijk is verzorgd. 
Ik ervaar de Wippolder als een fijne wijk. 
Voor mij de uitdaging om dat zo te houden. 

De samenwerking met de sociale partners 
is prima, we weten elkaar goed te vinden.
Als lid van het wijkcoördinatieteam ben ik 
goed op de hoogte van de ontwikkelingen 
in de wijk.
Nog een nieuwtje: op 1 december 2009 zal 
onze nieuwe wijkbeheerder starten met zijn 
werkzaamheden. Onze bewoners zullen 
hier over geïnformeerd worden. 
Ik heb al veel mensen ontmoet, en hoop er 
nog veel te ontmoeten. Graag tot ziens!
 

Overige leden van het WCT:
Gerard van Mourik en Hans Bogaarts, 
wijkagenten Wippolder, Politie Delft.
Leo van Hal, wijkagent Delftzicht (Wippol-
der) en Voorhof, Politie Delft.
De wijkagent handhaaft de openbare orde 
en veiligheid. De wijkagent werkt samen 
met gemeente, instanties en bewoners aan 
deze veiligheid en aan de leefbaarheid in de 
wijk.De wijkagenten zijn bereikbaar op het 
algemeen telefoonnummer van de Politie, 
0900 88 44.

Ab Rademaker, 
wijkteamleider wijkbeheer, gemeente Delft.
De teamleider wijkbeheer is een ambte-
naar van de gemeente die zich specifiek 
bezig houdt met het dagelijks en incidentele 
wijkonderhoud en -beheer op het gebied 
van schoon, heel en groen.
Marko Koppejan, Inspecteur Openbare 
Ruimte (per 01-01-2010), gemeente Delft.
Over de Inspecteur Openbare Ruimte 
(IOR) heeft u misschien gelezen in de krant, 
alle wijken krijgen er één. De IOR is een 
eerst aanspreekpunt voor bewoners en kan 
handhavend optreden. Hij gaat zich bezig 
houden met onder andere (grof)vuil, par-
keren en hondenoverlast. 

Heeft u een vraag, klacht of melding over de 
openbare ruimte, bijvoorbeeld over een los-
se stoeptegel, een overhangende tak op de 
openbare weg of een gat in de straat, neem 
dan contact op met de gemeente Delft. Wij 
zijn te bereiken op het telefoonnummer 
14015 en via www.gemeentedelft.infowww.gemeentedelft.info. 

Niet zo!
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De vorige opgave
Bij de opgave van september zag u een bruggetje 
afgebeeld over een klein slootje. Het betrof hier aan 
de Rotterdamseweg vlak voor de haven op het huis-
nummer 208.
Er kwam maar één inzending binnen en dat was de 
heer W. van Nimwegen. Voor hem was het niet zo 
moeilijk want in het huis bij het bruggetje hebben 
bekenden van hem gewoond.
Wederom proficiat met de gewonnen prijs.
 Beste lezers hoe komt het dat u niet deelneemt aan 
deze prijsvraag? Maken wij de opgave te moeilijk of 
vindt u het geen goed idee om de wijk in te gaan om 
te kijken waar of het is.
Wij vertrouwen er op dat nu toch meerdere perso-
nen van zich laten horen en u treft hiernaast weer 
een nieuwe opgave aan.

Nieuwe opgave
U ziet hier een deel van een bouwwerk.
Probeer er eens achter te komen waar het is en waar 
dit een onderdeel van is. Neem eventueel zelf voor 
ons een foto en laat het ons zien.
Als u weet waar dit is, zoals straatnaam met de juiste 
locatie, dan kan u wellicht in aanmerking komen 
voor de cadeaubon van € 12,50.
Oplossingen kunnen uiterlijk 19 februari 2010 naar 
de wijkkrant worden gemaild. wijkkrantwippolder@
gmail.com -.
Ook kunt u de oplossing in de brievenbus van 
Buurthuis Rotterdamseweg ( No. 51 ) of  Wijkcen-
trum Wippolder aan de Prof. Krausstraat 50 depo-
neren. Op de enveloppe vermelden: OPLOSSING 
FOTOPRIJSVRAAG DECEMBER 2009.
Succes! Wij zijn benieuwd naar uw oplossingen en 
uw toegevoegde teksten over deze foto.
.
Redactie.

 Als je het mij vraagt … door J.A. van den Berg
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Wat zijn (goede voornemens)?

Op de rand van het nieuwjaar barst het los van goede voornemens heeft u al 
besloten wat u zich gaat voornemen?
Nee, ik zal u helpen, stoppen met roken, gezonder gaan eten, niet meer vloe-
ken, veel meer gaan bewegen, voortaan de grijze vuilnisbak gebruiken in plaats 
van de ondergrondse vuilcontainer, lid worden van een sportclub, vaker de fiets 
nemen, je baard afscheren, je haar laten groeien voor een paardenstaart, zo zijn 
er nog meer voornemens te noemen.
Meestal na korte of lange tijd komt er niets van terecht.

Maar toch zou ik aan u willen vragen om als voornemen wat anders te kiezen 
en daarom nodig ik u uit om het volgende te doen.

Ga eens een wandeling maken in uw buurt en kijk eens goed om u heen. Wat 
valt u dan op? 
Ook ik heb dat gedaan en viel van de ene in de andere verbazing over hoe som-
mige bewoners van hun tuin er een grote bende van kan maken.
Onkruid, rotzooi, opslag en chaos u moet zich schamen om zo’n voorrecht van 
een tuin te verprutsen. Of u een huis huurt of u bent de eigenaar van het huis 
met de tuin maakt niet uit.

Maak voor 2010 het volgende voornemen:neem dat stukje groen op de schop 
en maak het schoon, netjes en bloeiend. Zo niet  “zeg dan de huur op”, “zet je 
huis te koop” en ga verhuizen naar een flat zonder tuin.  

Voor wie geen tuin heeft, kan mogelijk helpen bij iemand in zijn omgeving die 
hoogbejaard is of om andere reden zijn of haar tuin niet kan verzorgen.

Dan weet ik zeker dat onze “Dijk van een Wijk” nog mooier en bloeiende zal 
zijn als voorheen.

Verder wens ik u de beste voornemens toe, maar vooral een “Goed en Gezond 
2010”.

A. Letterman.

Het einde van 2009 is weer in zicht en 
dus is het alweer bijna tijd voor Oud en 
Nieuw! Een knallend feest met uiter-
aard veel gezelligheid, eten, drinken en 
natuurlijk ook het afsteken van vuur-
werk. Een geweldige avond en nacht 
dus! Het vuurwerk levert alleen wel 
een hoop afval op, ook in uw straat. 
Om dit te voorkomen roepen wij u dan 
ook op: 
“Maak van Oud en Nieuw een gezellig 
feest! Ruim je eigen (vuurwerk) zooi 
op!”
Want om de straten van Delft ook ná 
Oud en Nieuw netjes, schoon en veilig 
te houden hebben we uw hulp nodig! 
Bij de officiële vuurwerkverkooppun-
ten krijgt u daarom bij aankoop van 
vuurwerk ook een speciale afvalzak 
mee, waarin u alle vuurwerkresten 
kwijt kunt. U kunt de volle zak gewoon 
als restafval aanbieden, in uw eigen mi-
nicontainer of in de verzamelcontainer. 
De bewoners van de binnenstad kun-
nen de vuurwerkzak tegelijk met het 
gewone huisvuil aanbieden.
Zo beginnen we 2010 goed in Delft 
met schone straten. Namens de ge-
meente alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking!
Het uitdelen van vuurwerkzakken past 
prima binnen het zwerfafvalproject dat 
Delft uitvoert in de periode tot au-
gustus 2010. Met dit project willen we 
iedereen meer bewust willen maken 
van het belang van een schone stad en 
willen we ook duidelijk maken dat ie-
dereen zélf invloed heeft op de netheid 
van de stad. 

Naam, leeftijd, beroep en geboorteplaats.
Johan Pronk, 52 jaar, bouwkundig op-
zichter, geboren in Scheveningen, Den 
Haag

Bent u tevreden over je eigen woonomgeving 
of zijn er dingen waar u zich aan ergert?
Ik ben redelijk tevreden over mijn buurt 
maar erger mij wel aan mensen die de 
uitwerpselen van hun hond niet oprui-
men in de buurt.
 
Als u Nederland noodgedwongen zou 
moeten verlaten waar zou U dan willen 
wonen en waarom?
Naar een land waar veel zon is, dat een 
mooie geschiedenis heeft en een heer-
lijke keuken, tw. Italië. 

Broodje gezond of broodje Hamburger?
Broodje gezond en zo natuurlijk mo-
gelijk.

Wat is uw favoriete tv-programma?
Dat zijn er verschillende zoals program-
ma’s op History TV, programma´s op 
Discovery Channel en National Geo-
graphic.

Wat mogen ze van u wat u betreft 
van de buis halen?
De domme reclame voor sex op de di-
verse TV kanalen wat later op de avond.

Een avondje uit is wat u betreft?
Gezellig uit eten en daarna naar de bi-
oscoop in Delft.

Bent u gelovig?
Gelovig wel maar niet goed-gelovig.

Waar bent u trots op?
Op het feit dat ik samen met een paar 
kleine nederlandse bedrijfjes een nieuw 
soort LED-verlichtingarmaturen heb 
mogen ontwikkelen en dit een jaar ge-
leden voor het eerst op grote schaal is 
toegepast in woongebouwen. Hierdoor 
is een stroombesparing van meer dan 
80 % bereikt en een tijd- en milieuwinst 

omdat er niet elke 2 jaar een TL buis 
behoeft te worden vervangen die an-
ders weer in het milieu komt.
 

Waar heeft u spijt van?
Dat ik niet eerder mijn hart gevolgd 
heb om mijn technische kennis in te 
zetten voor een groene en duurzame 
wereld. Maar dat ga ik alsnog rechtzet-
ten. 

Sport, Beoefent u een sport?
Ik doe aan dammen, Een paar jaar ge-
leden heb ik samen met een paar an-
dere Scheveningers Damclub Scheve-
ningen opgericht en probeer daar een 
grote club van te maken. Zie  www.
damclubscheveningen.nl

Welke sport volgt u graag?
Voetbal, vanwege de techniek en stra-
tegie van het spel is dit een eindeloze 
inspiratiebron.

Hobby, Heeft u een hobby?
Zo ja  welke?
Ik heb er meerdere.
1.dammen als denksport.
2.het ontwerpen en maken van meu-
bels. 

3.het bedenken van milieuvriendelijke 
en technisch duurzame maatoplos-
singen.

Doet u aan vrijwilligerswerk?
Ik doe aan mantelzorg voor mijn oom 
van 83 jaar, die op dit ogenblik in een 
verpleeghuis verblijft.

Wat is uw favoriete vakantie bestemming?
Hetzelfde land als waar ik naar toe zou 
verhuizen; 

Als u van beroep kon switchen wat 
zou u dan kiezen en waarom?
Adviseur in energie en milieuvriende-
lijke oplossingen.  
Ik heb gemerkt dat ik een talent  heb 
om duurzame oplossingen te ontwik-
kelen. 

Wie heeft tot nu toe het meest voor 
u betekend?
Iemand die veel voor mij betekend 
heeft is mijn leraar van Luyk, die weg-
en waterbouwkunde doceerde op de 
MTS. Hij stimuleerde iedereen in de 
klas om zijn eigen talenten te ontwik-
kelen.  

Wanneer kwam u voor het laatst bij-
na niet meer bij van het lachen?
Toen ik een zwaar gewond iemand op 
TV een mop hoorde vertellen. On-
danks dat hij volledig ingetaped lag 
op een brancard vanwege een ongeval 
vroeg hij aan de ambulancemedewer-
ker weet u de voornaam van Alzhei-
mer? 
Die zei dat hij dat niet wist. Toen zei 
de man op de brancard “Nou zo is het 
bij Alzheimer ook begonnen”. Ieder-
een lag plat van het lachen en hij ook 
alhoewel als een boer met kiespijn 
weliswaar. 

Wanneer heeft u voor het laatst ge-
huild?
Toen ik hoorde dat dat Obama de pre-
sidentverkiezingen had gewonnen en 
de emoties van de mensen zag, heeft 
me dat wel aangegrepen. 

Voor welke man of vrouw mogen ze wat 
u betreft een standbeeld oprichten hier 
in de wijk? Of op welke wijze aandacht 
besteden aan iets bijzonders.
Wie hier in de wijk een standbeeld 
zou verdienen zou ik niet weten maar 
goede speelvoorzieningen voor kinde-
ren in de wijk vind ik wel belangrijk. 
Ik hoop dat hier in de toekomst nog 
een vernieuwing kan plaatsvinden. 
Het is heel belangrijk dat je in je jeugd 
heerlijk kind kan zijn in een veilige en 
positieve omgeving.

Is er verder nog iets wat u graag kwijt wil?
Aan iedereen in de wijk zou ik willen 
zeggen let goed op je woonomgeving 
en spreek elkaar aan zodat we het op-
geruimd en schoon houden.

En verder... vind ik het belangrijk dat 
dit wijkkrantje blijft bestaan. 
Mijn complimenten voor degene die 
dit belangeloos elke keer weer voor 
elkaar krijgt!

Samen pakken we 
vuurwerkafval aan!
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Wijkwerk Wippolder, 
Prof. Krausstraat 50. 
Telefoon 015-2570408
www.wippolder.nlwww.wippolder.nl  
e-mail: wijkwerk@wippolder.nl  wijkwerk@wippolder.nl  

Maandag
• Aerobic 
  09.30 – 10.30 uur
• Reïntegratie traject 
  09.00 – 13.00 uur
• Mantelzorg  
  10.00 – 12.00  laatste ma v.d. mnd
• EX-Mantelzorg  
  13.00 – 16.00  2e ma van de maand
• Klaverjassen, 
  19.00 – 23.00 uur
• Microvoetbal, 
  19.00 – 23.00 uur, om de 2 weken

Dinsdag
• Gratis internetten voor  v.a. 21 jaar  
begeleiding aanwezig, 
  09.00 – 12.00 uur
• Reïntegratie traject 
  09.00 – 13.00 uur
• Franse les
 10.00 – 11.15 uur
• Reïntegratie traject 
 19.00 – 21.00 uur

Woensdag
• Koffie-inloop, 
  09.30 – 11.00 uur
• Nederlandse conversatie les 
   09.30 – 11.30
• computercursus voor vrouwen 
  10.00 – 11.30
• Kinderclub, 
  13.30 – 15.00 uur
• Gratis internetten/spelletjes 
 voor 6 – 10 jaar, 
 13.00 – 13.45 uur
 14.00 – 14.45 uur

Donderdag
• Gym voor 55+, 
  09.00 – 10.00 uur
• Digitale fotoclub  
  13.00 – 15.00 uur om de 2 weken,
• Koersbal, 
  10.30 – 12.30 uur
• Kookclub 
  18.00 – 20.00 uur 
  1 maal in de maand
• Bloemschikken, 
  19.00 – 21.30 uur om de week

Vrijdag
• Qigong  
   10.00 – 11.30
• Gratis internetten voor 21 jaar 
  en ouder, begeleiding aanwezig, 
  09.00 – 12.00 uur
• Countrydansen voor volwassenen,   
  19.30 – 22.30 uur

Voor meer informatie over het pro-
gramma kunt u contact opnemen 
met Anja van Oosten op woensdag 
en donderdag bereikbaar op 015-
257 04 08
Wijkcentrum Wippolder, 
Prof. Krausstraat 50. 

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

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
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
12.30-14.30 uur
20.00-22.00 uur
• Engelse les:
13.15-14.15 uur
• Bridge:
13.00-16.00 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

Woensdag: 
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Boekbespreking 
 1x per maand
10.00-11.30 uur
• Aerobics
20.00-21.00 uur
• Slanklup
19.00-20.00 uur

Donderdag
• Bridge:
19.30-23.00 uur
• Speksteen
20.00-22.00 uur

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

De volgende Wijkkrant komt uit in 
maart 2010

Graag kopij inzenden vóór:

19 februari 2010
naar: 

Buurthuis Rotterdamseweg 
Rotterdamseweg 51 

of
Wijkcentrum wippolder

Prof.Krausstraat  50    

graag via e-mail: 
wijkkrantwippolder@gmail.comwijkkrantwippolder@gmail.com

of op floppy (met uitdraai) 

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

        
Openingstijden 
tienercentrum 
(10 t/m 16 jaar)  

Dinsdag 
15:30–18:00 uur 

Woensdag 
15:00–18:00 uur

Donderdag 
Meidenclub va. 15:30 uur

Vrijdag 
19:00 – 21:30 uur

TIENERCENTRUM

Filatelie

Duitse Cursus

Gratis hondenpoepzakjes 
verkrijgbaar in het

wijkcentrum Wippolder

Heeft u altijd al eens Spaans willen 
praten, maar nooit hiervoor de kans 
gezien.
Dan is dit u kans!!!!!  

In activiteiten centrum onder de Schie 
start in Januari 2010 Spaanse les voor 
beginners.
Elke donderdag van 14:00 uur t/m 
15:30.
De gehele cursus duurt 15 keer  en 
start op 07 januari, de cursus gaat 
door als er minimaal 8 personen zich 
aanmelden.
Ook krijg men regelmatig een huis-
werkopdracht mee naar huis.
Kosten 80,00 euro ( 15 keer ) exclusief 
boek
Voor meer informatie en/of inschrij-
vingen neem contact op met
Activiteitencentrum Onder de Schie
Rotterdamseweg 51 A
2628 AJ Delft
Anja van Oosten
015-2567774 / 2570408

In het activiteitencentrum “Onder de 
Schie” word vanaf  woensdag 06 janu-
ari 2010 een zes weken durende cursus 
gegeven.
In deze cursus staat het werken met 
kruiden centraal.
De docent is een natuurgeneeskundige 
therapeute, die de fijne kruidengreep-
jes gaat leren aan u. Tevens zal zij u 
leren welke kruiden voor welke pijn, 
ontspanning ect. te gebruiken zijn.
Kom en gaat het bleven en laat u mee-
slepen door de geweldige wereld van 
de kruiden.
Kosten:  27,50 euro ( 5 keer )
Tijd:14:00 t/m 15:30 uur
Locatie:Onder de Schie

Voor aanmeldingen en/of vragen
Anja van Oosten
Tel: 015-2567774 / 0626110821
E-mail: 
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nla.vanoosten@breedwelzijndelft.nl

U kent het nog wel, de mooie opschif-
ten op uw zwemdiploma.
Op 13 januari 2010 word er in wijkcen-
trum Wippolder een cursus kalligrafie 
voor beginners
gegeven.

Kalligrafie ook wel schoonschrijven ge-
noemd,  kan gebruik worden als com-
municatie middel en als kunstvorm.
Wij behandelen in deze lessen verschil-
lende letter type , het eerste lettertype 
wat behandelt zal worden , is het Ro-
meinse kapitaal letter en zo volgen er 
nog veel meer.

Startdatum: 
woensdag ochtend 13 januari
Tijd: 
10:00 uur t/m 11:30
8 lessen kosten 30,-  incl. materiaal 
Voelt u zich nu geprikkeld door deze in 
informatie geef u dan snel op

Voor meer informatie en aanmeldin-
gen
Kunt u contact opnemen met: 
wijkcentrum Wippolder 
015-2570408
e-mail: 
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl 

Sinds kort houdt onze Vereniging van 
Postzegelverzamelaars “Delft” haar bij-
eenkomsten in het buurthuis aan de 
Rotterdamseweg 51 A te Delft. Reden 
genoeg om hier eens wat meer over 
onze activiteiten te vertellen. Onze 87-
jarige vereniging telt zo’n 140 leden 
waarvan ca 25 % de maandelijkse ver-
enigingavonden, op elke eerste dinsdag 
van de maand, bezoekt. Voorafgaande 
aan elke bijeenkomst, ontvangen de le-
den ons krantje ‘Filadelfia’ met daarin 
verenigingsnieuws, een cursiefje, een 
kavellijst voor de veiling, activiteiten, 
evenementen en natuurlijk de agenda 
van de bijeenkomst. Die bijeenkomsten 
beginnen om kwart over acht, maar 
vanaf kwart over zeven is iedereen wel-
kom. Op iedere bijeenkomst wordt een 
veiling en een verloting georganiseerd 
en verder ruilen, verkoop onderling etc. 
Onze vereniging is een zuivere hobby-
vereniging zonder commerciële doel-
stelling. Zo nu en dan zijn er evenemen-
ten, zoals onze jaarlijkse feestavond (in 
december) en ca eenmaal per jaar een 
lezing over een bepaald onderwerp uit 
de filatelie als ‘computertoepassingen 
in de filatelie,’ ‘vervalsingen,’ ‘thema-
tisch verzamelen,’ of over een bepaald 
verzamelgebied. Ook organiseren wij af 
en toe een tentoonstelling op de vereni-
gingsavond, waar een van de leden een 
gedeelte van zijn of haar verzameling 
toont. Bij zo’n tentoonstelling komt het 
thematisch verzamelen steeds vaker aan 

Met Duits kun je in veel Europese 
landen terecht. Niet alleen in Duits-
land, Oostenrijk en Zwitserland, maar 
bijvoorbeeld ook in Scandinavië en 
veel Oost-Europese landen.
In het wijkcentrum Wippolder kan 
je nu een taalcursus Duits volgen. De 
cursus Duits is voor vakantiegangers 
die snel, gemakkelijk, maar vooral op 
een gezellige wijze de Duitse taal wil-
len leren.

Je bouwt in 10 bijeenkomsten een ge-
varieerde praktisch toepasbare woor-
denschat op. 
De cursus wordt gehouden door een 
‘native speaker’. 
Op een leuke manier in een gezellige 
sfeer leer je voldoende Duits om je 
probleemloos tijdens je vakanties in 
veel Duitstalige landen uit te kunnen 
drukken.

De cursus Duits voor vakantiegangers 
vindt plaats op: 
Vanaf 18 januari elke maandag 
14:00 t/m 15:00 
De kosten voor 10 lessen zijn € 60,00 
incl. ‘lesmateriaal’ en een behoorlijk 
goede uitspraak.

Inschrijvingen via Anja van Oosten
Prof. Krausstraat 50 
op nummer 015 / 2570408 en 
per e-mail: 
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nla.vanoosten@breedwelzijndelft.nl

Op donderdag 03 december 2009 van 
10:00 t/m 12:00 uur zal de creatief club 
starten. 
Deze zal wekelijks plaats vinden en is 
voor iedereen toegankelijk.
Het is de bedoeling om gezellig met 
elkaar kaarten te maken op eigen ini-
tiatief.
Neem u eigen materialen mee en kom 
gezellig meedoen.
Kosten: 1,20 per keer

Voor meer informatie en/of inschrij-
vingen kun je contact opnemen met 
Anja van Oosten
Activiteitencentrum: Onder de Schie
Telefoonnummer:015- 2567774/ 015- 
2570408

Spaans leren

Kruidenhoekje

Creatief club: 
Onder de Schie

bod. In het verleden beperkten veel le-
den zich tot het verzamelen van een of 
meer landen maar tegenwoordig wordt 
dikwijls op onderwerp verzameld: vo-
gels, katten, religie, voetbal etc. Mis-
schien voelt u zich aangetrokken tot 
de filatelie of verzamelt u al. Kom dan 
eens langs op een van onze vereni-
gingsavonden, maak eens kennis en zie 
hoe het er toe gaat en wie weet…
Inlichtingenbij Cees Schouten, Droge-
rij 15, Den Hoorn, 015-2562247 of  bij 
Hans van Muiswinkel, A. van Schen-
delplein 71, Delft, 015-2564838, 
hansmuis@telfort.nlhansmuis@telfort.nl.

Hans Van Muiswinkel (voorzitter)
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Activiteitenaanbod 
Ouderenwerk Breed Welzijn Delft  
‘De Wipmolen’

Elke dag: 
• Koffie-inloop, Biljartclub, 
Computercursussen.

Elke maand
• 1e maandag 10.00 uur  
Lezing op maandag
• vrijdag  10.15 uur
Kookgroep
• laatste vrijdag 09.30 uur 
Creatieve workshop

Hulp bij het invullen van formulie-
ren (alle leeftijden)
Volgens afspraak op maandagmid-
dag en woensdagmorgen
Tel. 015-2140707

Maandag
10.00-11.30 uur 
Cursus levende geschiedenis
13.30-15.00 uur 
Cursus levende geschiedenis
13.30 uur  
Sjoelen

Dinsdag
10.00-11.30 uur  
Cursus levende geschiedenis
10.15-11.15 uur
Volksdansen
13.30-16.30 uur
Prijs-klaverjassen

Woensdag
9.30-11.30 uur 
Tekenen & olieverf
10.30 uur  
Start fietsclub Delft ’73
16-18 uur 
Wipmolenkoor

Donderdag
9.30-11.30 uur 
Tekenen & aquarel
10.30-12.30 uur   
Koersbal ( in buurthuis)
13.30-16.30 uur
Competitie-klaverjassen

Vrijdag
14.00 uur
Handwerk-inloop, spellenmiddag, 
bingo (wisselen elkaar wekelijks af)

Zondag
13.30-16.30 uur  
Gezelschapsspellen en ontmoeting

Inlichtingen: 
Annette den Ouden, 
tel. 015-256 38 50, 
aouden@ouderenwerkdelft.nl 

Activiteitencentrum voor 55+ 
‘De Wipmolen’
Prof. Krausstraat 71B  
2628 JR Delft
Tel. 015 2563850

De in deze krant geplaatste 

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

De kerstboom versnipperactie

(De begin datum en frequenties na-
der over een te komen ) 

Wij (wijkcentrum Wippolder ) zijn 
op zoek naar een docent (kok/aanko-
mende kok) die de fijne kneepjes van 
de kookkunst door wil geven aan een 
groepje mannen.

Deze mannen staan te popelen om te 
beginnen, maar missen een kok die 
hun op deze culinaire weg kan bege-
leiden.

Uiteraard gaat dit groepje na de 
kooklessen gezamenlijk genieten van 
het smakelijke goed wat zij vervaar-
digd hebben.

Mocht u nu thuis denken dit spreek 
mij aan, ik ben de persoon!
Neem dan contact op met 
Wijkcentrum Wippolder
Prof Krausstraat 50, 
015-2570408

Elke woensdag is er in buurthuis/acti-
viteitencentrum een kinderclub.
Knutsel jij graag, vind je het leuk om 
kennis te maken met andere kinderen 
en/of neem je eigen vriendje of vrien-
dinnetje mee. 

Ben jij tussen de 5 jaar en 11 jaar, dan 
ben je op deze middag van harte wel-
kom.
Maak tijd vrij tussen 13:30 t/m 15:00 
uur en doe gezellig met ons mee.
De kosten zijn 0,50 per keer en elke 
week hebben we iets anders te doen.
Voor meer informatie: 015-2567774 of 
past mail beter bij jou 
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nla.vanoosten@breedwelzijndelft.nl
Natuurlijk kan je ook gewoon deze 
middag binnen komen lopen op de 
Rotterdamseweg 51A.

Zijn er ouders die het leuk vinden om 
op vrijwillige basis het kinderwerk te 
ondersteunen, laat het ons dan snel 
weten. 

Op 02 januari 2010 is er de jaarlijkse kerstboom versnipperactie van 13:30 t/m 
15:00 op het pleintje bij de Kloosterkader/ Prof. Bosschastraat.

Heb je altijd al een geldboom willen hebben?  Dan is dit je kans want elke kerst-
boom is maar liefst 0,20 eurocent waard. 
Spaar op deze manier een flink zakcentje bij elkaar.
Als klap op de vuurpijl krijg je bij elke boom ook een lootje waarmee je kans 
maakt  op een mooie prijs.
Elke wijkbewoner is van harte welkom. Voor de grotere wijkbewoners hebben wij 
een bak koffie/chocolade melk met een overheerlijke oliebol.
Voor de allerkleinsten zijn er diverse Oudhollandse spelletjes te doen zoals koek-
happen, een springkussen en nog veel meer.

De prijsuitreiking is om 15:00 uur!!!

Dus hoe meer bomen,hoe meer geld, hoe meer kans op een prijs!!!

Kerst-inn Wensboom 2009
Dit jaar is er weer op Maandag 21 december de Kerst-inn-Wippolder 2009, deze 
vindt plaats op het plein Bosschastraat/Kloosterkade. Om 19:00 uur hangt hier 
een gezellige sfeer met een mooie grote kerstboom, kerstlichtjes, terrasverwar-
mers, kerstliederen, de geur van oliebollen en warme chocolademelk.

Het lijkt ons leuk om in de kerstboom uw Wippolderwens voor de wijk op te han-
gen. 
Heeft u ideeën over de volgende thema’s: verkeer en verkeersveiligheid, opgroeien 
in de wijk, wonen en de openbare ruimte, samenleven en betrokkenheid of leuke 
kinder (4 tot 10 jaar), tiener (10 tot 16 jaar) of volwassen activiteiten, dan zien wij 
graag onderstaande coupon van u retour. Vul onderstaande coupon in en lever 
deze voor 18 december in bij het wijkcentrum aan de Professor Krausstraat 50 of 
mail uw wens naar a.mientjes@breedwelzijndelft.nl.

De TOP 10 aan wensen wordt in de volgende editie van de wijkkrant vermeld. 
Samen met u gaan wij kijken of uw wens ook daadwerkelijk mogelijk is om in uit-
voering te brengen. 

Kinderwerk in 
Wijkcentrum 
Rotterdamse weg

Gezocht: 
Docent koken

Officiële opening van de Speelgoedgarage  

De gemeente Delft ondertekende op 
vrijdag 30 oktober een samenwer-
kingscontract met het houtbewerking-
bedrijf de Speelgoedgarage. Hierin 
staan afspraken om mensen naar werk 
te reïntegreren. Wethouder Saskia 
Bolten (Arbeidsmarkt, Inkomen en 
Emancipatie) opende daarmee offici-
eel dit werk-leerbedrijf.
De Speelgoedgarage 
Stichting Speelgoedgarage Delft – aan 
de Rotterdamseweg 70 - is een vrijwil-
ligersorganisatie die houten producten 

maakt voor non-profit instellingen zo-
als peuterspeelzalen en kinderdagver-
blijven. Hier kunnen mensen terecht 
die een grote afstand hebben tot de re-
guliere arbeidsmarkt. Zij leren een zo-
danig arbeidsritme aan zodat ze op ter-
mijn in staat zijn goed te functioneren 
in een baan of in een vrijwilligersfunc-
tie. De Speelgoedgarage activeert niet 
alleen mensen om maatschappelijk te 
deelnemen, maar ook om het sociaal 
isolement van hen te doorbreken. 

Kerst-inn Wippolder Wensboom
Uw wens:

Mogen wij u benaderen om over uw wens te praten?
 
❏ Nee, Liever niet

❏ Ja u mag mij benaderen om over mijn wens te praten

Uw persoonsgegevens worden in verband met de 
privacy-wet niet in de boom gehangen.

naam:

Adres:

Telefoonnummer:015

Mobiel nummer: 06-

E-mail:

Omdat hij nog niet zo bekend is, heeft 
hij zelf nog geen speerpunten maar 
die komen zeker volgend jaar. Hij is er 
voor de bewoners en hoopt dan ook 
dat de speerpunten in overleg met be-
woners benoemd worden.
Een manier om er achter te komen wat 
bewoners willen, is vragen naar hun 
wensen. Daarom staat er 21 december 
op het plein bij het wijkcentrum een 
wensboom. Daar kan iedereen uit de 
wijk zijn of haar wensen in hangen. 
Het is de bedoeling dat daar goede 
ideeën uit gaan komen. Alfons gaat 
dan na of er draagvlak is voor de idee-
en die in de boom hangen en hoopt 
een soort ‘top tien’ te kunnen maken.
Hij houdt ons op de hoogte via de 
wijkkrant. We houden hem in de ga-
ten!
Alfons is niet in dienst bij de gemeente 
maar bij Breed Welzijn Delft. Hij is dus 
geen verlengde van de gemeente maar 
is er voor en met de bewoners. Dat wil 
hij nog wel even benadrukken!
Na nogal wat wisselingen in korte 
tijd van zowel wijkcoördinator (wel 
in dienst bij de gemeente) en wijkop-
bouwwerker (niet in dienst bij de ge-
meente), is mijn laatste vraag of hij een 
blijvertje is. Dat is hij voorlopig stevig 
van plan!

Als u met Alfons contact wilt opnemen 
dan kan dat via het wijkcentrum, 015 
2570408 of per mail
a.mientjes@breedwelzijndelft.nla.mientjes@breedwelzijndelft.nl

Tekst en foto:
Marie-José Hijnekamp

Alfons Mientjes
>vervolg van de voorpagina



wijkkrantwippolder@gmail.com Pagina 6

Jeugdige scheidsrechters in de 
schoolbanken van S.V. Wippolder!

Pom Lai

De iepziekte is een ziekte aan bomen 
die voor mij als leek niet te herken-
nen is. Jammer want dan zou ik bij 
vergunning tot kap even kijken of de 
aanvraag wel reëel was. 
Helaas het zij zo. Mij werd verteld dat 
boom voor mijn huis ook een derge-
lijke ziekte had. 
Dus werd die boom geveld. Mijn 
vrouw die graag knutselt dacht van 
de takken kunnen we schijfjes zagen 
voor een workshop kerststukjes ma-
ken in de Wipmolen. 
Nee, dat gaat niet mevrouwtje want 
dan verspreid U de Iepziekte. Jammer. 
Ik was niet bij de vraagstelling anders 
had ik gevraagd hoe het met de stronk 
zat die achterbleef en er nog steeds 
staat. Raar, heel raar dat de stronk van 
een zieke boom zonder problemen 
kan blijven staan.
Deze slecht verlichte stronk zou 
s’nachts natuurlijk problemen kunnen 
opleveren voor voetgangers. Dus de 
gemeente gebeld wanneer die stronk 
verwijderd zou worden. 
Het antwoord was simpel. Zodra er 
meer boomstronken zijn. Tegen mijn 
visie over het gemeente beleid “bak-
steen voor bomen” dacht ik nou die 
wordt dus morgen weggehaald. Nee 
dus, de stronk staat er nog. 

Waarom deze inleiding. Zeer eenvou-
dig, onze straat moet open om de gas-
leiding te vernieuwen en de leiding 
loopt onder de boomstronk door. 

Het gezellige familierestaurant Pom Lai 
aan de Rotterdamseweg nummer 16 
vlak bij de Vliet is al 35 jaar onderdeel 
van de Wippolder wijk. De naam Pom 
Lai staat voor een sprookjes eiland bij 
Taiwan. Het restaurant heeft veel vaste 
klanten, die er soms al tien jaar komen. 
Geen wonder dat de charmante Sun 
zich soms ongerust maakt als ze een 
klant een tijdje niet ziet. Sinds 5 jaar 
zwaait dochter Sun en haar man Zhan 
de scepter in het restaurant en heb-
ben de vader en moeder van Sun zich 
teruggetrokken, na een leven lang van 
hard werken, zeven dagen per week, 
zonder vakantie. Sun echter wil toch 
een beetje tijd voor zichzelf en de kin-
deren hebben en daarom is het restau-
rant op maandag dicht.
In de Chinese cultuur is goed en ge-
zond eten  een belangrijk onderdeel 
van de cultuur. Gezond eten is belang-
rijk. Eten moet vooral vers zijn. Groen-
ten worden niet gekookt, maar heel 
kort gewokt boven een hoog vuur met 
een klein beetje olie in de wok, waar-
door de groente knapperig blijft en 
de vitamines bewaard. Omdat de ene 
groente net iets meer tijd nodig heeft 
dan de andere, is de juiste volgorde van 
wokken erg belangrijk. 

Nieuw gesponsord tenue voor jeugd Wippolder 
Het voetbalseizoen voor de jeugd is weer begonnen. Op zaterdag 29 augustus 
begonnen 36 teams van sv Wippolder in een nieuw tenue. Dit tenue wordt ge-
sponsord door het bedrijf Joyn Interim-professionals uit Delft.
 
“Het is een unieke prestatie die wij hier neerzetten voor de jeugd van sv Wip-
polder. Nergens anders in de regio wordt de gehele jeugd gesponsord door één 
sponsor. Wij zijn erg blij met onze hoofdsponsor van de jeugd, het bedrijf Joyn 
Interim-professionals.” zegt voorzitter Hans Prade.
 
Met 700 leden, waarvan ruim 400 jeugdleden, is sportvereniging Wippolder 
één van de grootste voetbalclubs uit Delft.

Op zaterdagochtend 24 oktober kwamen 18 D-spelers (tussen 10 en 12 jaar) 
van sv Wippolder bijeen om de eerste beginselen van het scheidsrechtersvak 
uitgelegd te krijgen. Onder leiding van de scheidsrechtercommissaris, die zelf 
een gediplomeerd KNVB scheidsrechter is, kregen de kinderen uitleg over het 
leiden van een jeugdwedstrijd. 
En dat is nogal wat! Stap voor stap werd ze duidelijk gemaakt wat je allemaal 
moet weten om een wedstrijd goed te laten verlopen. Vervolgens mochten zij 
dit ook in de praktijk gaan brengen, door allemaal om de beurt tijdens een 
wedstrijd te fluiten. De ochtend werd afgesloten met een heus examen en ja 
hoor, gelukkig was iedereen geslaagd!
Aan het einde van de ochtend konden alle 18 jongens dan ook vol trots hun 
certificaat ontvangen. En daar hoorde natuurlijk ook een scheidsrechters-
fluitje én schrijfboekje bij.  De eerste scholing zit erop en deze jongens kunnen 
volgend jaar allemaal vol zelfvertrouwen deelnemen aan de officiële pupillen 
scheidsrechterscursus van de KNVB.  Want dat wordt de volgend stap! Zoals 
gezegd: voetbalscheidsrechter word je niet zomaar!

Pupillenscheidsrechter wordt je niet zomaar bij S.V. Wippolder  

Nieuw tenue

De wortelstronk

Met een beetje communicatie tussen 
uitvoerder Baas en de gemeentelij-
ke groenvoorziening zou je denken 
dat de boomstronk gelijk verwijderd 
zou worden waardoor het leven zoveel 
eenvoudiger gemaakt kan worden. 
Fout dus. 2 stevige kerels hebben 2 uur 
in het water staan graven en rotzooien 
onder de wortels van de boomstronk 
om de oude leiding vrij te maken dit 
om deze te kunnen vervangen en dit 
exclusief een graafmachientje voor het 
extra zware werk. 

Wie vraagt weet wat, dus ik gevraagd 
aan de kerels waarom de wortelstronk 

Het restaurant heeft ook een afhaal 
mogelijkheid, bovendien doet Pom 
Lai aan catering, zowel voor particu-
lieren, als voor verenigingen die iets 
te vieren hebben, en voor de TU.
Sun liet ons vol trots een bedank-
brief zien van  een directeur van een 

niet verwijderd werd. Antwoord: dat 
mogen wij niet. Dan gaat bij mij het 
licht even uit. Dit gebeurde even later 
ook letterlijk omdat bij de ondergraving 
van de boomstronk de stroomkabel aan 
flarden ging. Dus opdat moment geen 
gas en geen licht. Dan besef je hoe af-
hankelijk wij zijn geworden. Door de 
vanzelfsprekendheid dat deze voorzie-
ningen er altijd zijn denk je daar verder 
niet aan en maak je je druk over de 
boom en het restant van de boom die 
voor je deur staat. Tijd voor een mo-
ment van bezinning? 

Kees Graafland

Delfts bedrijf, die de loftrompet stak 
over hun loempia’s. “De lekkerste van 
Delft” aldus de brief. Kennelijk was 
de directeur een loempia liefhebber 
en had hij steekproeven genomen bij 
diverse restaurants. Sun legde ons uit 
waarom hun loempia’s zo bijzonder 
zijn, ze maken de loempia vellen zelf 
en alle ingrediënten zijn dagvers.
Er is iets veranderd in het eetgedrag 
van mensen. 10 Jaar geleden bestel-
den mensen nog meestal de standaard 
gerechten, maar de laatste tijd durven 
mensen meer te proeven van andere 
gerechten. En soms laten ze de keuze 
van de gerechten geheel over aan Sun. 
Je zegt dan voor hoeveel geld je wil 
eten en vervolgens stelt Sun het menu 
voor je samen. Ook is er sinds kort het 
Combinatie Menu met een keuze uit 
16 gerechten, met halve porties, dat 
ook voorziet in de behoefte aan meer 
variatie.

Fred Koning
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Ds. Kees Maas
ColumnIk ben niet goed genoeg…

Ik wil zijn die ik niet ben…

 Immanuëlkerk

Mevrouw van Tholen is een alleen-
staande en werkende moeder van 56 
jaar. Haar eigen kinderen wonen in-
middels niet meer thuis. Nu is haar 
oudste dochter moeder en die vond 
het toch wel héél fijn als haar eigen 
moeder een dag per week zou oppas-
sen. Dat betekende wel dat mevrouw 
van Tholen wat minder moest gaan 
werken. Gelukkig dacht Van Tholen er 
aan om via de belastingdienst de huur- 
en zorgtoeslag aan te laten passen. 
Maar zelfs toen werd het toch wel erg 
krap. Een kennis bracht haar op het 
idee om eens een huisbezoek van een 
adviseur van DUIT aan te vragen. Van 
Tholen belde de gemeente en hoorde 
daar dat de naam DUIT veranderd 
was in Financiële Winkel van Delft. 
Maar verder doen de adviseurs nog 
hetzelfde: ze bieden ondersteuning aan 
Delftenaren met een inkomen tot 130 
procent van de bijstandsnorm. 

Karin Smits, adviseur van de FWvD, 
is bij mevrouw van Tholen op huisbe-
zoek geweest. Het netto maandinko-
men van mevrouw ligt nu net onder 
de voor haar geldende norm van  
€ 1.119,58, exclusief vakantietoeslag. 
Hierdoor komt zij in aanmerking voor 
allerlei inkomensgebonden regelin-
gen, zoals Delftpas voor het € 5-tarief. 
Ook voor haar zorgverzekering is het 
gunstig: als verzekerde bij DSW heeft 
ze, naast de basisverzekering, de stan-

Traditioneel houden wij op dinsdag 
22 december een maaltijdviering voor 
dak– en thuislozen. Met deze viering 
willen wij opkomen voor mensen die 
het moeilijk hebben in hun leven. Dak-
lozen, thuislozen, verslaafden en men-
sen die chronisch in de war zijn, leven 
op het snijpunt van kerk en samenle-
ving, en worden vaak niet gezien. Wij 
laten vandaag zien dat we samen stad-
genoot zijn in Delft.

Voordat de viering begint, tussen 14:00 
en 16:00 uur, zullen enkele daklozen 
soep uitdelen aan voorbijgangers op 
de markt. Met deze betrokkenheid van 
daklozen willen zij tonen dat alle Delf-
tenaren samen stadgenoot zijn. Onder 
het soep uitdelen worden kerstliederen 
gezongen door de straatklinkers uit 
Amsterdam. Ook zal aan het winke-
lende publiek
een presentje worden aangeboden.

Naast de mensen van de Delftse op-
vanghuizen zullen ook dak en thuislo-
zen zich aansluiten bij de viering van-
uit de maatschappelijke opvang uit het 
Westland & Oostland. 
Tevens zullen de burgemeester van 
Delft de Heer B.Verkerk en de bis-
schop van Rotterdam Mgr. A.H. van 
Luyn sdb aanwezig zijn.

Niets is hier blijvend, alles hoe schoon 
ook zal eenmaal vergaan’. Zij zong het 
alsof ze daar blij van werd. Ik niet. 
Al die mooie mensen, dieren en zelfs 
dingen, ze vergaan. Daar wil je toch 
liever niet over nadenken? Het brengt 
je onmiddellijk bij de mensen van wie 
je houdt en dus ook bij jezelf. Ik verga. 
Geen echte Kerstgedachte.
Bij Kerst denk je aan licht, aan nieuw 
leven in de stal van Bethlehem, aan 
huiselijke gezelligheid en aan kerst-
maaltijden.
Laat het nu Heraclitus al zijn die zei: 
‘Niets is blijvend, alleen verandering’. 
En hij leefde ruim 500 jaar voor Chris-
tus. In zijn voetspoor lopen mensen 
die een fontein van bruisend leven 
lijken. Zij willen juist dat alles telkens 

Dus dit is Kerst?
Feest, lampjes, familie, lekker eten, 
kerstboom, gezelligheid en vrede op 
aarde. Is dit dus Kerst? Welk beeld 
heeft u van Kerst? Past de kerk ook in 
dit beeld? 
In uw wijk wordt ook Kerst gevierd. 
Dit gebeurt op eerste kerstdag, 25 de-
cember,  in een feestelijke kerkdienst in 
de Immanuëlkerk, Schoemakerstraat 
1.  De dienst begint om 11.00 uur. Ie-
dereen is van harte welkom. Het maakt 
niet uit of u elke week in de kerk komt 
of helemaal nooit. Na afloop is er voor 
iedereen iets te drinken en een feeste-
lijke versnapering.

Kinderkerstfeest
’s Middags vieren we het kerstfeest 
samen met de kinderen van twee tot 
twaalf jaar. Het thema is: ‘Kom maar 
gewoon, zoals je bent’. 

 Sporten kan op elke leeftijd verandert, in de zin van verbeterd, 
groter, mooier, sterker, hoger, meer… 
Maar is die verandering zo verrijkend, 
als hij begeerlijk is? Is dat werkelijk 
nieuw leven of is dat nu juist het begin 
van de dood in de pot?
Generaliseren (algemeen stellen) is 
goedkoop en gevaarlijk. Want het is 
mooi als het je goed gaat in het le-
ven….

Welvaart is geen welzijn
Toch is er iets vreemds aan de hand. 
Alle welvaart blijkt geen welzijn te 
zijn. Mensen, die financieel gezien al-
les kunnen doen en vooral kunnen 
kopen, blijken lang niet altijd geluk-
kiger dan zij die de eurootjes moeten 
tellen.
Wie in de wieg gelegd is voor een een-
voudig bestaan, kijkt vaak met een 
schuin oogje naar mensen die volgens 
hen geen zorgen kennen, ‘de rijken, de 
geslaagden’. Het is een feit dat mensen, 
van hoog tot laag, in de ellende kun-
nen zitten, maar gelukkig ook goede 
tijden kennen.
Praktijk

Zij waren gelukkig in hun eerste huis. 
Daar werden de twee kinderen gebo-
ren. Nu wonen ze in een veel duur-
dere woning. Ze werken alle twee meer 
uren, komen moe thuis en moeten dan 
nog zoveel, niet in het minst voor de 
kinderen.
De vragen dringen zich aan hen op. 
Waarom zijn we niet wat kleiner blij-
ven wonen? Dan hadden we minder 
hoeven te ploeteren. Altijd die wed-
ijver met Gerda en Jan. Wij hebben 
lekker een groter huis. Die vervloekte 
status, wij tellen mee. Wat stom, we 
willen ten koste van alles super-schep-
pers van ons eigen leven zijn. Zie ons 
nu eens! Wel, we hebben geen tijd om 
gezien te worden.
Er zijn mensen in de Wippolder die 

Dit feest begint om 15.30 uur 
en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 

Na afloop is voor iedereen iets te drin-
ken en te eten. 

Kerstviering voor dak- en thuislozen 
op dinsdag 22 december 2009
Maria van Jesse kerk. Burgwal 20, Delft

Programma 
14.00 Soep uitdelen op de markt
16:00 u  Inloop in de Maria van Jesse 
kerk  met koffie / thee en kerstgebak
17:30 u  Kerstviering, waarin stadsdi-
aken Hans van Bemmel ofm zal voor-
gaan
Het Amsterdamse daklozenkoor 
‘De Straatklinkers’ zal zingen. 
18:15 u  warm/koud Kerstbuffet 
met muziek van
The Joker and the Thief  

Het kerstdiner zal worden verzorgd 
door de Kiwanisclub ‘Delft’s Blauw’, en 
de vrijwilligers van het Stadsdiaconaat 
(kookgroep voor dak– en thuislozen, 
en de jongeren van M25). 

Iedere inwoner van Delft is welkom
Uw aanwezigheid zullen wij ook dit 
jaar zeer op prijs stellen!

Namens ‘Samen Stadgenoot’ 

Hans van Bemmel ofm   
Jaap Smit  
06 – 12946265  

daard aanvullende verzekering, waar-
door kan ze gebruik kan gaan maken 
van het AV-Delft vergoedingenpakket. 
Smits vertelde ook nog dat mensen die 
ergens anders verzekerd zijn, de eigen 
bijdrage voor bijvoorbeeld een bril of 
steunzolen of thuiszorg vaak via de 
bijzondere bijstand vergoed kunnen 
krijgen.
  
Smits vroeg Van Tholen of ze belang-
stelling had voor de sportregeling: een 
regeling waarbij ze het eerste jaar tot 
€ 145 kan declareren voor sportac-
tiviteiten, en daarna € 105 per jaar. 
Via Ouderenwerk Delft meldde Van 
Tholen zich aan voor een cursus Tai 
Chi. Tot haar eigen verrassing vindt 
ze dat geweldig! Het is geen atletisch 
gedoe maar je beweegt wel al je spie-
ren. Heerlijk ontspannend na een dag 
werken!

De gemeente biedt tal van inkomens-
ondersteunende maatregelen voor 
huishoudens met een inkomen tot 130 
procent van het bijstandsniveau – dat 
is één op de tien Delftse huishoudens. 
Behoort u hiertoe of kent u iemand die 
extra hulp kan gebruiken? Belt u dan 
met Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) 
op telefoonnummer 14015, kies optie 
1 en vervolgens weer optie 1, en vraag 
naar de Financiële Winkel van Delft. 
Kijk ook op www.alselkeeurotelt.nl en 
www.delftpas.nl

het volgende verhaal zullen herkennen. 
Een echtpaar heeft in 25 jaar een prach-
tige camping in Frankrijk opgebouwd. 
Toen ik hen vertelde van een zoon die 
ook zulke plannen had (die alweer ver-
anderd zijn) zei zij: wens hem vooral 
succes, zeven dagen in de week, 24 uur 
per dag, 25 jaar geen vakantie en ze 
liep weg, anders was ze gaan huilen. Bij 
een 25-jarig bestaan, dat groots gevierd 
werd, denk ik aan vreugde, aan felicita-
ties en feest.
Het zijn slechts twee voorbeelden die 
ons laten zien hoe begrijpelijk en ge-
makkelijk je leven tot overspannenheid 
kan leiden. 

Volksziekte
Eén stap verder en je bent depressief. 
Depressiviteit: uitgegroeid tot een volks-
ziekte. Voor een ziekte moet je naar de 
dokter en dan krijg je seroxat, pilletjes 
in doordrukstrip (soms moeilijk te ope-
nen). Zij zijn de redding!? Iemand die 
prozac kreeg, beschouwde dit als een 
geluksmedicijn. Hij kon nu weer net zo-
veel werk doen als voorheen. Overigens, 
veel artsen proberen eerst op een andere 

wijze te helpen dan door medicatie.
In de tijd dat ik in een Psychiatrisch 
Ziekenhuis werkte, zei ik vaak tegen 
bewoners: Ik heb hier geleerd dat je 
vandaag pastor bent en morgen patiënt 
kunt zijn. En dat meen ik nog steeds.

Competitie en zelfverbetering
Hoe eenvoudig gaat een mens in de 
competitie met anderen? En, nu komt 
het addertje onder het gras vandaan, 
hoe eenvoudig gaat de mens met zich-
zelf in de strijd? Niet gauw vindt hij 
zichzelf goed genoeg. De moordenaar 
van veel levensgeluk heet zelfverbete-
ring.
We weten best dat alles door elkaar 
loopt: zelfverbetering, competitie, ja-
loezie, haat, en natuurlijk niet te verge-
ten je genen, je opvoeding, de omstan-
digheden en de cultuur anno 2009. Al-
les heeft te maken met alles en eist een 
aandeel in de vorming van een mens.
(We hebben het hier niet over mensen 
met een psychiatrische ziekte door heel 
andere oorzaken. Hun leven is in het 
algemeen zwaar. Mogen zij de kracht 
ontvangen om te kunnen dragen).
Goed, dat weten we dan. Kun je zelf 
zomaar een andere weg inslaan? Zo 
simpel is dat nu ook weer niet. Wat een 
levenlang geleerd is, blijkt een heel pro-
ces om af te leren.
Men beweert dat er vele wegen zijn die 
naar beterschap kunnen leiden,
Daar kunnen de therapeuten dan bij 
adviseren.
Misschien kunnen we zelf een klein 
begin maken. Het moet wel heel simpel 
klinken, maar wat water voor het li-
chaam is, is aandacht voor andere men-
sen voor onze geest. Aandacht voor een 
ander is een prachtig 
medicijn voor welzijn van jezelf. Ik 
spreek voor mezelf en heb dit recept 
in de praktijk en in boeken bewezen 
gezien.
Het tweede advies om een depressie te 
voorkomen, veel beter dan genezen, is: 
accepteer jezelf. Je bent uniek. Je hoeft 
niet beter te zijn dan je bent. Je kunt 
ook niet beter of meer zijn, die poging 
is uitzichtloos.
Dat is het mooie van echte liefde. De 
ander accepteren, zoals hij is.
En dat nu is Kerst. Met de geboorte van 
het Kerstkind geeft God aan dat Hij ie-
der mens ziet zoals hij of zij geschapen 
is. Gezegende Kerstdagen.
Kees Maas, 
buurtpastor

• 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.nttb.nl/dvc/ of bel naar06-53693492

Alle kinderen uit de wijk en hun ou-
ders zijn bij dit kinderkerstfeest van 
harte welkom!

Alles heeft zijn tijd
Wat hield u het afgelopen jaar bezig? 
Was het een jaar vol liefde of een jaar 
vol haat? Een jaar om te huilen of om 
te lachen? Een jaar waarin gerouwd 
werd of een jaar waarin feest werd 
gevierd?  
Oudejaarsavond is typisch een mo-
ment om stil te staan en vooruit te 
kijken. Dit kan met vrienden of fa-
milie en ook in de kerk.  Iedereen 
is daarom  van harte welkom in een 
kerkdienst op oudejaarsavond. Deze 
kerkdienst begint 20.00 uur en duurt 
maximaal een uur. 

Locatie: Immanuëlkerk, 
Schoemakerstraat 1.
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Het is al weer een aantal weken geleden dat het tweejaarlijkse wijkfeest op de Nassaulaan plaats vond. 
Alle sierlijke kraampjes, de vele informatie stands, ondernemers, de sportschool, de vele vrijwilligers, de roofvogels 
en niet te vergeten de sprookjes figuren.
Voor alle doelgroepen was veel te doen en hier werd dan ook volop gebruik van gemaakt.
De weergoden waren deze dag ook erg goed gezind en schonken een prachtige zonnige dag.
Het is een dag geweest om nooit te vergeten, dit is mede te danken aan de grote inzet van de vrijwilligers.
Ik wil dan ook graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedere Wippolder bewoner te bedanken voor hun in-
zet/aanwezigheid “Bedankt Allemaal en tot over twee jaar”
Ik wil graag afsluiten met de mooie slot zin “De Wippolder is een dijk van een wijk”.

Het buurtfeest aan de Nassaulaan was 
een groot succes. 
Direct aan het begin van de Nas-
saulaan was een roofvogel demon-
stratie. 
Geen dommere roofvogel dan de uil, 
vertelde de valkenier. 
Hij heeft dan wel de naam dat hij wijs 
is maar dat is niet zo. 
De grote Oehoe (en wat een prach-
tige vogel is dat!) op de Nassaulaan 
zal volledig de kluts kwijt raken als hij 
zijn baas niet meer ziet. 
Hij zal niet gaan rondvliegen om zijn 
baas te zoeken, nee, hij blijft domweg 
zitten waar die zit, en hij doet niks 
meer tot zijn baas hem komt ophalen. 
Niet alleen uilen waren er op het 
buurtfeest aan de Nassaulaan, er vlo-
gen ook woestijnbuizerds rond bij de 
Vredekerk. 
De valkenier liet er vier tegelijk rond 
vliegen, een mooi gezicht. Ze landden 
in de bomen, in de kozijnen van de 
pastorie, en op het dak van een huis. 

 Wijkfeest “Wippolder”2009
Door Leo Vijverberg, de vorige se-
cretaris van de wijkkrant, werd ik op 
het spoor van mevrouw Brand gezet, 
de nieuwe directeur van de Cornelis 
Musiusschool.
In april is zij hier begonnen en voorlo-
pig gaat zij zeker blijven. En daarmee 
is meteen bij binnenkomst mijn laat-
ste vraag al beantwoord! 

Zij is geboren en getogen in Den 
Haag, vlak bij het strand en woont nu 
in Rijswijk. Maar haar hele onderwijs-
carrière ligt wel in Delft. Zij is begon-
nen op Mgr. Bekkersschool. Daarna is 
zij adjunct-directeur geworden op de 
Bernadette Mariaschool. En toen op-
eens was er die mooie vacature op de 
Musiusschool en tegelijk een prachtige 
dochter. En wat doe je dan? Je gaat er 
gewoon voor!
Sinds april is de Musius daardoor een 
hele enthousiaste directeur rijker.

Zij ervaart de Musius als een echte 
buurtschool met beide benen in de 
wijk. De afgelopen tijd is voor de Mu-
sius niet altijd even gemakkelijk ge-
weest. De naam van de school heeft 
daar ook onder geleden. Maar een 
nieuwe directeur biedt mogelijkhe-
den voor een nieuwe start met nieuwe 
kansen. En die worden opgepakt. De 
groei zit weer in de school. Er zijn 
ruim 130 leerlingen die klassikaal les 
krijgen maar wel in niveaugroepen. 
Zo kan ieder kind goed tot zijn recht 
komen en worden uitgedaagd het bes-
te uit zichzelf te halen. Daarbij is het 
streven om in groep 8 te kunnen zeg-
gen dat het kind zeker voor de ba-
sisvaardigheden rekenen en taal het 
onderste uit de kan heeft gehaald. Een 
enthousiast team van leerkrachten en 
een goed zorgteam staan daar borg 
voor. Voor de vakken gymnastiek en 
handvaardigheid zijn speciale leer-
krachten.

Ouders
De school heeft gezocht naar moge-
lijkheden om de betrokkenheid van 
ouders bij de school te vergroten. Dat 
is in deze tijd geen gemakkelijke opga-
ve! Pas geleden konden ouders ’s mor-
gens bij het wegbrengen van hun kind 
op school blijven en behalve werk van 
hun eigen kinderen bekijken ook een 
spellingsles volgen. Dat bleek een goe-
de manier om ouders echt de school 
in te krijgen.  
Er zijn bepaalde gedragsregels op 
school, dat is logisch maar tegelijk is 
er een open en rustige sfeer die kin-
deren en ouders ruimte biedt. School 
en ouders zijn op basis van gelijkwaar-
digheid per slot samen in touw voor 
de kinderen. 

School in de buurt
Zeker in deze regenachtige tijden is 
het prettig als je kind in de buurt naar 
school kan en je niet in regenpak over 
gevaarlijke kruispunten de halve stad 
door moet fietsen om je kind weg te 
brengen! En voor werkende ouders is 
het fijn te weten dat er ook tussen- en 
naschoolse opvang in de Musius is. 
Ook is er al heel lang een peuterspeel-
zaal in de school.

De school heeft een veilig speelplein 
dat praktisch helemaal ingesloten ligt. 
De kleintjes van de peuterspeelzaal 
kunnen daar prima samen met de kin-
deren van de basisschool buiten spelen. 
Projecten bij de kleintjes en bij de ba-
sisschool worden zo veel mogelijk op 
elkaar afgestemd en er wordt met zelfde 
systemen gewerkt. Doorstroom van de 
peuterspeelzaal naar groep 1 is voor de 
kleintjes dan ook geen probleem.

   
Mevrouw Brand geeft zelf geen les 
meer; beter een ding goed doen dan 
twee half!

Zij stuurt het team aan. Een team trou-
wens dat zich blijft ontwikkelen en 
waar zij echt trots op is. 
Zij is inhoudelijk met het onderwijs be-
zig; welke methoden gebruiken we; hoe 
gaan we rapporteren, hoe houden we 
de lijn vast enzovoorts.

Uiteraard besteed ze tijd aan nieuwe 
ouders en ouders die iets met haar wil-
len bespreken of andersom. Ook is ze 
natuurlijk nog met kinderen bezig als 
er iets aan de hand is of de kinderen 
even extra aandacht nodig hebben. Re-
gelmatig is ze ook in de klas te vinden.
Financiën vragen de nodige aandacht 
en natuurlijk de soms eindeloze stroom 
van regeltjes en veranderingen vanuit 
het ministerie!
Net zoals bij veel mensen gaat er veel 
tijd zitten in het afhandelen van mail, 
te veel tijd naar haar zin!

Mijn laatste vraag of zij na alle wis-
selingen nu voorlopig een blijvertje is 
heeft zij meteen aan het begin al beant-
woord, ja dus.
Mevrouw Brand heeft met zoveel ener-
gie en betrokkenheid over haar school 
verteld,  dat ik het bijna jammer vind 
dat mijn kinderen al te groot zijn voor 
een basisschool!

Als u een basisschool zoekt voor uw 
kind, lijkt een bezoekje aan de Cornelis 
Musiusschool zeker de moeite waard.

Marie-José Hijnekamp

Mevrouw Brand, 
nieuwe directeur Cornelis Musiusschool

En dan was er Gerrit, de tamme raaf 
van een half jaar oud. 
Ook Gerrit vloog rond, alleen niet 
zo ver, want hij wilde het liefste weer 
gauw terug naar zijn vrouwtje, die 
koffie stond te drinken. 
Want Gerrit is verzot op koffie. 
Om Gerrit te krijgen stond de val-
kenier zeven jaar op een Belgische 
wachtlijst, want al deze beschermde 
vogels zijn gefokt en daardoor heel 
vertrouwd met mensen.

Een paar honderd meter verderop 
stond je oog in oog met wereldkam-
pioenen Taekwondo.
Niet alleen wereldkampioenen, er 
was ook een Europees kampioen bij, 
een frêle meisje zo te zien.
Maar schijn bedriegt kennelijk. 
Zij gaven een spetterende demo van 
deze Koreaanse vechtkunst. 
Een prachtige sport. Petje af voor 
sportschool Tim Kool, die de demo 
verzorgde. 

In de poppenkast werd het raadsel 
onthuld waarom alle dieren ineens 
met pijn in de buik bij de dokter 
kwamen. 
Dat kwam natuurlijk door een ge-
mene boef. Gelukkig weigerden de 
kinderen van de Wippolder om de 
boef te helpen om nog meer dieren 
ziek te maken.  
Zodat alles toch nog goed afliep.

Fascinerend was ook de Hiphop dans 
voorstelling bij de disco hoek door 
drie mooie meisjes. 

En dan waren er natuurlijk de lange 
rijen kraampjes aan beide zijden van 
de Nassaulaan, waar van alles te zien 
en te koop was.

Foto’s en tekst
Fred Koning

Wijkfeest Nassaulaan 26 september

fo
to

: C
or

ne
lis

 M
us

iu
ss

ch
oo

l



  Bouwberichten Foto’s en tekst J.A. v.d. Berg
tenzij anders vermeld
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 Nieuwe opzet voor voorjaars- en  
 najaarskermis 

Het college stelt de gemeenteraad 
voor om de kermissen in Delft vanaf 
2010 anders op te zetten. De voor-
jaarskermis blijft op de Paardenmarkt, 
maar wordt meer een familiekermis 
die aansluit bij de historische binnen-
stad. De huidige najaarskermis op de 
Markt wil het college in 2011 beëindi-
gen en vervangen door een vernieu-
wende en breed toegankelijke kermis 
op Lijm&Cultuur.
Het college heeft naar aanleiding van 
de raadsmotie ‘Kermissen in Delft’ 
(2008) onderzoek gedaan naar het ka-
rakter van de voorjaarskermis op de 
Paardenmarkt en de locatie en omvang 
van de najaarskermis op de Markt. 
Door het profiel van de voorjaarsker-
mis aan te passen krijgt de kermis een 
meer uitgesproken uitstraling van een 
toegankelijke en gezellige familieker-
mis die de sfeer in de historische bin-
nenstad versterkt. De kermis behoudt 
hiermee zijn functie als waardevolle 

Haagse Hogeschool 
Op de foto ziet u het resultaat van de nieuwbouw van de 
Haagse Hogeschool aan de Rotterdamseweg hoek Jaffalaan. 
Het gebouw is voorzien van een eigen parkeerdak waarvan 
hier de oprit duidelijk is te zien. Tevens ziet u de herinrich-
ting op de Rotterdamseweg wat nu meer parkeer mogelijk-
heden bied i.v.m. de bezoekers aan de Porseleinenfles voor 
zowel luxe auto’s als  touringcars.

Exact
Op de foto ziet u de vergevorderde nieuwbouw van Exact 
welke langs rijksweg 13 zijn voltooiing nadert. 
Volgens berichten van werknemers zal de verhuizing voor 
de zomer van 2010 plaats vinden.

Heembouw
Op de foto ziet u nieuwbouw ook aan de rand van rijksweg 
13 waar Heembouw nog mee bezig is. 
Over dit gebouw is veel te doen geweest i.v.m. milieuver-
ontreiniging van de oorspronkelijke eigenaar van het pand.
Nadat de bouw stil heeft gelegen is er nu weer een nieuwe 
eigenaar of huurder voor het pand. 
De TU gaat dit pand aanpassen, er zal zo’n acht à negen 
miljoen euro aan verbouwd worden waarna het voor de 
TU geschikt is om te gebruiken.

TU bibliotheek
Op de foto ziet u het bekende grasdak van de TU biblio-
theek. Lange tijd hebben ze er geen gras op laten groeien 
omdat er problemen waren met lekkages. Dit heeft er toe 
geleid dat het gras is verwijderd en het dak tot in de fi-
nesses is gerepareerd.
Nu na alle inspanningen is het dak weer groen bekleed 
met nieuw gras. Waarmee deze klus weer is geklaard.

Nieuwbouwproject aan het De Vries van Heijstplantsoen
Op 24 september jl. werd in het gebouw van Technische Aard-
wetenschappen een bijeenkomst gehouden voor omwonenden 
en andere genodigden welke het starsein was voor de bouw 
van het bouwproject.
Met de nieuwbouw komen er 294 studentenwoningen bestaan-
de uit 217 zelfstandige en 77 onzelfstandige.
De officiële bouw met het slaan van de palen zal in maart 2010 
plaats vinden.

aanvulling op Koninginnedag. 
De vernieuwende kermis op Lijm en 
Cultuur onderscheidt zich van andere 
kermissen in de regio door een the-
matische invulling en randprogram-
mering op het snijvlak van kunst, cul-
tuur en techniek. Gedacht wordt aan 
het organiseren van theatervoorstel-
lingen en / of lezingen door de TU 
over kermistechniek. Ook kunnen er 
attracties staan die op de Markt niet 
mogelijk waren zoals bijvoorbeeld een 
groot reuzenrad. Het verdwijnen van 
de najaarskermis op de huidige locatie 
biedt tevens extra kansen voor andere 
evenementen op de Markt en activitei-
ten in het Stadhuis.
De gemeente is in overleg met relevan-
te partijen als Lijm & Cultuur en Bu-
reau De Kermisgids. Het voorstel gaat 
nog naar de raad die dan de mogelijk-
heid heeft om wensen en bedenkingen 
kenbaar te maken ten aanzien van het 
voorgenomen besluit. 

De Redactie van Wijkkrant Wippolder 

wenst U een Gelukkig Kerstfeest 

en een Voorspoedig 2010  

De Redactie van Wijkkrant Wippolder 

wenst U een Gelukkig Kerstfeest 

en een Voorspoedig 2010  
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Op de bovenste foto ziet u de beroemdste blote man van de Wippolder. Hier 
nog op zijn sokkel voor het vertrouwde hoofdgebouw van de TH ( nu TU) 
aan de Julianalaan 134.
Deze foto is in de jaren rond 1960 genomen.

Op de onderste foto ziet u deze man weer terug na een langdurige opknap-
beurt en een verhuizing.
Nu staat hij op de Mekelweg in de nieuwe Campus. – Eigenlijk staat hij hier 
niet op zijn plaats.-

Deze verhuizing was noodzakelijk geworden omdat het voormalig hoofdge-
bouw omgebouwd zou worden voor luxe appartementen. Maar zoals u weet 
zit nu Bouwkunde in het gebouw en vele laten toch zo nu en dan weten om 
bouwkunde daar te laten. Wie weet komt deze bloterik dan weer terug.

Foto’s en tekst J.A. van den Berg.

  Zoals het was, zoals het nu is 

Fo
to

: J
.A

. v
an

 d
en

 B
er

g

Gemeente Delft heeft op 3 november jl. 
de bewoners uitgenodigd in het buurt-
huis aan de Prof. Krausstraat 50 voor 
een inloopavond.
Op deze avond werden tekeningen ge-
toond van de te verwachte situatie na 
de aanleg van de nieuwe riolering en 
het herinrichten van de parkeergele-
genheden.
Ook kwam te sprake het aanbrengen 
van snelheidsremmende maatregelen 
op de Prof. Telderslaan.
Ongeveer 40 personen waren aanwezig 
en lieten zich o.a. voorlichten door de 
heer Ir. J.Chr. Meeuwse projectleider 
in deze. 
Zijn uiteenzetting riep toch wel de no-
dige vragen op en de heer Meeuwse 
probeerde deze vragen zo goed moge-
lijk te beantwoorden maar de aanwezi-
ge waren niet overtuigd van zijn uitleg.
Tijdens deze uitleg was er niemand 
die het woord nam als zijnde een ver-
tegenwoordiger van groep aangaande 
het parkeerbeleid en bijbehorende ver-

Komt dat zien in tweedehands kinder-
kleding winkel Zus en Zo! 
Winterjassen,  snowboard- en skikle-
ding,  snowboots,  alles om de winter 
door te komen. Verder hebben wij ook 
mooie kinderkleding met merken als 
o.a Ralph Lauren, Elle et Luie, Oilily, 
Gaastra, Hilfiger, Vingino, Replay and 
Sons en Esprit in de maten 62 t/m 176. 
Naast kleding hebben wij kinderschoe-
nen, houten speelgoed en andere leuke 
snuisterijen. Ook voor leuke sinter-
klaas- en kerstkadootjes bent u bij ons 
aan goede adres.
Door bij ons uw kinderkleding te ko-
pen steunt u  het goede doel: Kika (kin-
deren kankervrij)
Wij zijn gevestigd aan de Nassaulaan 6 
in Delft (boven Sigarenmagazijn Piet de 
Vries).  Openingstijden Di t/m Vr 10.00 
-14.30 uur en Zaterdag 11.00-14.30 uur. 
Voor verdere informatie kunt u ons ook 
bellen. Zus en Zo: 06-81126372 of 
06-81126392 Email: zusenzo2009@
gmail.com

Elke Delftse wijk krijgt een eigen in-
specteur voor de openbare ruimte. Dit 
na positieve ervaringen in Tanthof, 
waar in januari een wijkinspecteur is 
aangesteld. Buitenhof en Binnenstad 
hebben inmiddels ook al inspecteurs. 
Wethouder Anne Koning is blij met 
deze ontwikkeling: ‘In Tanthof bewijst 
de inspecteur openbare ruimte dage-
lijks zijn meerwaarde. Het is voor ie-
dereen prettig een vast aanspreekpunt 
te hebben, iemand die zowel het ge-
zicht als de vraagbaak is voor alles wat 
te maken heeft met de leefbaarheid in 
de wijk en problemen snel signaleert 
en oplost. De reacties uit Tanthof zijn 
enthousiast. We gaan daarom in alle 
wijken zo werken.’ 
De wijkinspecteurs zijn gesprekspart-
ner voor alle organisaties die in een 
wijk actief zijn, zoals politie, stadsbe-
heer, woningcorporaties en de wijkco-
ordinator en kan daardoor goed beoor-
delen hoe ‘handhaving en toezicht’ het 
beste kan worden ingezet. 
Hoewel de inspecteurs zelf handhavend 
kunnen optreden beschouwen ze com-
municeren als hun sterkste middel. Ze 
gaan met mensen in gesprek als regels 
worden overtreden, kunnen bewoners 
en ondernemers wegwijs maken op het 
gebied van vergunningen en onthef-
fingen. 
In Tanthof heeft de inspecteur tot nu 
toe veel aandacht besteed aan afvalpro-
blematiek (foutief aangeboden afval en 
illegaal storten van grofvuil), honden-
overlast, parkeeroverlast en het laten 
verwijderen van fietswrakken. En sa-
men met de politie ook aan jeugdover-
last. Omdat in Tanthof-West op som-
mige plekken veelvuldig in de berm 
werd geparkeerd heeft de inspecteur 
de aanleg van extra parkeervakken be-
werkstelligd.
Behalve in Tanthof, Buitenhof en Bin-
nenstad zal de gemeente in de komen-
de maanden ook in de andere wijken 
inspecteurs aanstellen. Naar verwach-
ting zijn rond de jaarwisseling alle wij-
ken voorzien. 

Project: Professorenbuurt, 
vernieuwing riolering en herinrichting

keersmaatregelen in de Professoren-
buurt.
Ook is gebleken dat de meeste aan-
wezigen het niet eens waren met de 
te verwachte veranderingen. Ook bij 
gesprekken met bewoners welke niet 
aanwezig konden zijn vielen de plan-
nen niet goed.
Dit heeft er toe geleid dat een drietal 
bewoners zich hebben verenigd in een 
commissie met voldoende steun uit 
de wijk.
De commissie Professorenbuurt. (“ 
bewoners vertegenwoordiging Prof. 
Wijk”)
Momenteel is deze commissie schrifte-
lijk bezig om in gesprek te komen met 
de Wethouder mevrouw A. Koning.
Zodra er vorderingen zijn welke met 
de bewoners besproken moeten wor-
den zal vanuit de commissie of mo-
gelijk vanuit de gemeente Delft een 
nieuw bijeenkomst gehouden worden.
U zal op de hoogte gehouden worden.
De commissie leden.

 Inspecteur openbare  
 ruimte in elke wijk 

Demi Broeseliske en Lisanne Sosef van 
de Bernadette Mariaschool uit Delft en 
Michelle van der Kooij van basisschool 
De Acker uit Bergschenhoek zijn dit 
jaar de prijswinnaars van de wedstrijd: 
”Verzin een nieuwe naam voor de ba-
nanenspin van de Botanische Tuin.”

De leerlingen van de groepen 8 die 
de tuin bezochten voor een les over 
kruiden en specerijen werd gevraagd 
om een leuke, nieuwe naam voor dit 
griezelige diertje te bedenken. Omdat 
de spin natuurlijk maar één naam kan 
hebben, werd deze op woensdagmid-
dag 18 november officieel onthuld. 
De schattige naam Foeli is de nieuwe 
naam geworden van de spin. 

Demi bedacht deze naam. Inspiratie 
haalde ze uit de les, want één van de 
opdrachten gaat over het kruid foelie. 

   Bananenspin heet Foeli 
Om de pit waar de nootmuskaat in zit, 
zit een dun rood velletje en dat heet 
foelie. Deze fijne specerij wordt o.a. 
gebruikt bij het stoven van vlees en in 
soepen.

Alle prijswinnaars kregen een knuffel-
spinnetje, een loeppotje waarin je klei-
ne beestjes beter kunt bekijken en een 
kaneelstok. Demi ontving daarnaast 
ook nog een boekje over insecten.

Dit jaar deden 375 leerlingen van 12 
verschillende scholen uit Delft en de 
regio mee aan de les bij de Botanische 
tuin van de TU Delft. 

In samenwerking met de educatief me-
deweker van de Botanische Tuin wordt 
deze les ieder jaar georganiseerd vanuit 
De Papaver, het natuur- en milieu cen-
trum van gemeente Delft.

Voor zijn verjaardag heeft Robert 
Maas* een gitaar gekregen. Hij speelt 
samen met een vriendje van hem. Die 
gaat op gitaarles en dat wil Robert ook 
graag. Marcella Maas gunt haar zoon 
de gitaarles met alle liefde, maar ze 
kon het niet betalen. Ze werkte bij een 
vervoerbedrijf, er was geen werk meer 
en ze is ontslagen. Marcella moet nu 
zien rond te komen van haar werk-
loosheidsuitkering. Omdat ze toch het 
beste wil voor haar kinderen ging ze 
verder kijken. Ze las in de krant een 
artikel over de Financiële Winkel van 
Delft en besloot een afspraak te ma-
ken, om te kijken of deze winkel mo-
gelijkheden zag. Begin deze maand 
kwam Karin Smits, adviseur van de 
Financiële Winkel, op huisbezoek.

Karin Smits legt uit dat tijdens een 
huisbezoek eerst de financiële situatie 
in kaart gebracht wordt. Daarna wordt 
er gekeken naar de mogelijkheden en 
de vragen. Marcella Maas moet als 
alleenstaande moeder met twee kin-
deren (van 11 en 14 jaar) rondkomen 
van een werkloosheidsuitkering van 
€ 1.215 per maand, exclusief vakan-
tiegeld. Het gezin bleek voor diverse 
regelingen van de Gemeente in aan-
merking te komen, zoals de school-
kostenregeling, en de Delftpas voor € 
5 en voor de kinderen gratis. Marcella 
vond het  geweldig, maar het ging mij 
vooral om Robert.  Voor hem wilde ze 
vooral betaalbare gitaarlessen.”

Gitaarles wel mogelijk dankzij 
Cultuurregeling en Delftpas

Een jaar gitaarles bij de VAK kost  € 
374. Dat is voor Marcella te duur. Smits 
wees Maas op de mogelijkheden van 
de cultuurregeling en de Delftpas. De 
cultuurregeling vergoedt jaarlijks € 150 
voor culturele activiteiten. En de Delft-
pas geeft € 30 korting op de VAK-cur-
sus. Na enig rekenwerk besloot Mar-
cella hiervan gebruik te maken. Met 
een investering van € 5 voor de Delftpas 
krijgt ze een korting van in totaal € 
180. Uiteindelijk moet ze nog wel bijna 
€ 200 betalen, maar dat heeft ze graag 
voor Robert over. Robert is inmiddels 
aangemeld bij de VAK en gaat na de 
zomer op les. Hij vindt het hartstikke 
tof! Het is net alsof ik wéér jarig ben. 
En binnenkort gaan ze ook nog naar de 
film. Gezellig én gratis. Bij Lumen, met 
de Delftpas. 

De gemeente biedt tal van inkomens-
ondersteunende maatregelen voor huis-
houdens met een inkomen tot 130 pro-
cent van het bijstandsniveau – dat is 
één op de tien Delftse huishoudens. 
Behoort u hiertoe of kent u iemand die 
extra hulp kan gebruiken? Belt u dan 
met Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) op 
telefoonnummer 14015, kies optie 1 en 
vervolgens weer optie 1, en vraag naar 
de Financiële Winkel van Delft. Kijk 
ook op www.alselkeeurotelt.nl en www.
delftpas.nl 

*) Robert en Marcella Maas heten 
in werkelijkheid anders.
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De Belangenvereniging TU Noord be-
staat nu ruim 6 jaar, sinds juni 2003.
De naam van de vereniging is des-
tijds ontleend aan het gebied dat uit 
het ‘concept Ontwikkelingsplan TU 
Noord’ naar voren kwam. Dat was 
grofweg het gebied van de oude TU 
gebouwen.. Inmiddels is dat gebied 
uitgebreid tot het grootste deel van 
Wippolder, ten noorden van de Kruit-
huisweg. Ook de omliggende gebieden 
krijgen onze aandacht. Ontwikkelin-
gen daar kunnen invloed hebben op 
onze buurt. Het is goed om regelmatig 
overleg te voeren met andere belan-
genorganisaties rondom onze wijk en 
met vertegenwoordigers van organisa-
ties uit heel Delft en zelfs Delfgauw. 
Iedere eerste maandag van de maand 
komen bestuur en andere leden bijeen. 
Wij nodigen dan vaak een gast uit, 

Enige leden van TU Noord hebben 
overleg gehad met afdeling mobi-
liteit van de gemeente. We wilden 
graag duidelijkheid wanneer onze 
straat nu aan de beurt is voor herin-
richting. We vinden het erg druk in 
onze straat terwijl er (te) hard wordt 
gereden, geen straat waar kinderen 
ontspannen op straat kunnen spe-
len. Gelukkig heeft de gemeente een 
verkeerskundige ingehuurd, die al 
aan de slag is gegaan. 

HET ONTWERP
 

Harde uitgangspunten gemeente:

• 30 km zone
• Gescheiden fiets en auto rijstroken
• Behoud aantal parkeerplaatsen
• Zoveel mogelijk behoud huidige bo-
men
• Waar mogelijk benutting van ruim-
te voor verblijfsruimte/ontmoetings-
ruimte
• Behoud laan structuur
• Start herinrichting uiterlijk 01 janu-
ari 2011.

Veel – weinig, dun - dicht
Delft wordt verdicht en verdund, Delft 
wordt voller en leger, Delft maakt keu-
zes en laat ze open. Het kan allemaal 
met de Structuurvisie Delft 2030. Als 
bewonersorganisatie in de wijk Wip-
polder hebben wij een uitgebreide re-
actie gegeven op de Ruimtelijke Struc-
tuurvisie Delft 2030 en de plan-MER. 
We hebben netjes antwoord gekregen, 
maar zijn er niets mee opgeschoten.

Eén ding is ons volkomen duidelijk: 
de keuzes in de Structuurvisie zijn vol-
komen onduidelijk. Ook de Commis-
sie voor de m.e.r. merkt terecht op dat 
sprake is van een onvolledig en ondui-
delijk beeld. De Structuurvisie is zeer 
globaal en kiest niet voor een bepaald 
alternatief. Het dilemma verdichting 
versus leefbaarheid wordt niet aan de 
orde gesteld, aldus de Commissie voor 
de m.e.r.

Wippolder wordt woningbouwputje 
van Delft
De keus om de Wippolder vol te bou-
wen is echter al wel gemaakt. In de 
Startnotitie project -m.e.r. Delft Zuid-
oost  wordt uitgegaan van minimaal 
circa 5000 extra woningen tot 2023, 
een toename die zich ook na 2023 nog 
doorzet volgens B&W. Dit is veel meer 
dan een verdubbeling van het huidige 
aantal woningen in de Wippolder. De 
1.700 reeds vergunde maar nog niet 
gebouwde woningen komen daar nog 
bij. De Structuurvisie sprak nog van 
een mogelijke keuze voor het alterna-
tief Spreiden in de variant Laag (bouw-
programma). Dit alternatief is door 
B&W feitelijk al geschrapt in de project 
-mer Delft Zuidoost. Zonder discussie 
is gekozen voor het scenario verdich-
ten en de Wippolder is daarbij de klos. 
In onze wijk wordt bijna 90% gebouwd 
van de 5800 woningen die Delft zich-
zelf minimaal als nieuwe opgave heeft 
gesteld de komende tien jaar.

In onze zienswijze hebben wij er op 
aangedrongen dat de raad besluit op 
basis van heldere voorstellen en beslis 
-informatie die er toe doet. De voor-
stellen in de Structuurvisie zijn niet 
helder: alle opties lijken open te liggen, 
terwijl de keus voor Delft Zuidoost al 
is gemaakt. Beslisinformatie die er toe 
doet gaat over gezondheid, over leef-
baarheid en duurzaamheid – niet over 
breuklijnen in veelkleurige paletten. 

Het is een belangrijk communicatie 
middel. En het is nu overzichtelij-
ker, professioneler en interactiever 
geworden. De nieuwe website van 
de belangenvereniging TU Noord. 

Waarom was het nodig om de web-
site te vernieuwen?
De oude website was ook heel infor-
matief maar had zijn beperkingen. 
Het was moeilijk te onderhouden en 
archiveren was bewerkelijk. Gezien 
de beperkte tijd die wij als leden had-
den kwam het er gewoon niet van. 
Dus gingen wij op zoek naar software 
om op eenvoudige wijze een website 
te onderhouden en artikelen te kun-
nen toevoegen. 

Wij kwamen daarbij terecht op Word-
press. Wordpress is open source soft-
ware, speciaal gericht op het dagelijks 
bijwerken van nieuwsberichten. Na-

Herinrichting Julianlaan – West

 Na bespreking van deze uitgangspun-
ten zijn er enige ontwikkelde schetsen 
getoond met in totaal 4 scenario’s (met 
enige subscenario’s), waaronder aan-
brengen van water in de straat (!) en 
het totaal vervangen van de bomen.
Wij hebben aangeven dat de watersce-
nario’s te gekunsteld zijn en niet pas-
sen bij het karakter van de straat. Ook 
totale vervanging  van de bomen is niet 
wenselijk (er blijven sprieten over). De 
ontwerper kon dit onderschrijven en 
gezamenlijk hebben we deze 2 scena-
rio’s geschrapt.
Er zijn enige scenario’s overgebleven 
die verder worden uitgewerkt en die 

voldoen aan de voornoemde uitgangs-
punten. Tot nu toe alleen schetsen van 
dwarsprofielen gezien. Mogelijk wordt 
er nog een 3d-foto simulatie aan toe-
gevoegd.

Bomenbestand
Er is een bomen onderzoek uitgevoerd 
door de afdeling groen: uit dit onder-
zoek kwam naar voren dat volgens de 
afdeling veel bomen in slechte staat 
zijn en dat de afdeling groen het geen 
bezwaar zou vinden indien alle bo-
men zouden worden vervangen. Wij 
vinden ook dat veel bomen slecht zijn 
(weinig blad, soms dood hout) maar 
dat het niet zo erg is gesteld dat alles 
moet worden vervangen, de grootte 
van de bomen geeft sfeer aan de straat. 
Indien de grond wordt vervangen om 
de boom en er meer lucht – zuurstof 
in de grond kan komen, dan kunnen 
de bomen weer groener worden. Ver-
moedelijk  is de grond (door lekkende 
auto-olie van de afgelopen 50 jaar op 
de parkeerplaatsen) vervuild, waar-
door de bomen er minder goed uit-
zien. We overwegen nog  het advies 
van een bomenwacht in te roepen in-
dien nodig.

VERKEERSKUNDIGE 
CONSEQUENTIES
De gemeente  gaf aan dat de door-
gaande weg vanaf Rotterdamseweg zal 
gaan via Jaffalaan, M de Ruyterweg en 
Zuidplantsoen. Deze is goed gedimen-
sioneerd voor alle typen voertuigen
Dat is zo aangegeven in bestemmings-
plan en volgens LVVP wordt onze 
straat een 30 km zone.

De gemeente zal  onze voorkeuren 
met de vakteams  bespreken en ver-
wacht ongeveer 2 weken nodig te heb-
ben en komt er dan op terug. 
Het gaat dan nog steeds om schetsen 
van het lengte profiel en het dwars-
profiel.

Deze zullen we weer bespreken en 
daarna zullen deze schetsen worden 
voorgelegd aan de bewoners van de 
straat. 
Wij hebben als Belangenvereniging  
TU Noord aangegeven hierbij te wil-
len helpen (plaatsing op website, uit-
nodigen leden etc.). 

Wippolder en meer

Nieuwe website belangenvereniging TU- Noord

dat onze website beheerder zich in de 
zomer had verdiept in de software kon 
de website lay-out worden gemaakt. 
En na wat opstartproblemen kon de 
nieuwe site uiteindelijk begin oktober 
‘live’gaan.

Het website adres is onveranderd ge-
bleven:  www.tunoord.nl www.tunoord.nl

Wat is er allemaal veranderd? 
De nieuwe website is een stuk interac-
tiever geworden. Zo zijn er peilingen 
(polls) waar bezoekers van de website 
een mening kunnen geven op steeds 
wisselende thema’s. 
Verder kunnen bezoekers nu ook rea-
geren op artikelen. Ook is er in de lin-
ker kolom een twitter blok toegevoegd. 
Hierin kan men real-time de twitter-
berichten van onze voorzitter volgen, 
zodat men altijd op de hoogte is van 
de laatste ontwikkelingen.

Het zoeken op bepaalde onderwer-
pen is nu ook makkelijker geworden. 
Door een bepaald onderwerp te kie-
zen, krijgt men alle bijbehorende ar-
tikelen met de behorende links naar 
documenten. Verder is nu ook een 
agenda met belangrijke data voor ac-
tiviteiten in de buurt toegevoegd.

Komt het zien!
Op de website www.tunoord.nlwww.tunoord.nl vind 
u alle nieuwsberichten, het officiële 
beleid, standpunten van de belangen-
vereniging en een archief met docu-
menten rondom procedures en plan-
vorming. Tevens vind u daar een link 
naar de blog http://tu-noord.blogspothttp://tu-noord.blogspot.
com. Hier vind u berichten die door 
leden van de belangenvereniging TU 
Noord op eigen initiatief geplaatst. 
Wij nodigen alle bewoners uit eens 
een bezoekje te brengen aan onze 
nieuwe website!

STRUCTUURVISIE DELFT-  ehhh, VISIE?

Hoeveel groen houdt de Delftenaar nog 
over? Hoeveel verkeerslawaai komt er 
bij? Hoeveel slechter wordt de gezond-
heid door het plan? In de dikke stapel 
onderzoeksgegevens valt nergens te le-
zen hoeveel mensen blootgesteld wor-
den aan te veel verkeerslawaai en vuile 
lucht met en zonder plan of hoeveel 
vierkante meter groen de Delftenaar 
straks nog heeft.

Hoe dan wel?
Wij vinden dat de Wippolder leefbaar 
moet blijven. Een beperkt aantal wo-
ningen voor alle groepen uit de samen-
leving kan in herstructureringsgebieden 
gebouwd worden: TNO Zuidpolder, 
Schieoevers, TU Zuid. In TU Midden 
en TU Zuid en op andere plaatsen in 
Delft is ruimte voor studentenwonin-
gen.

Uitgangspunt van de totale planvor-
ming moet zijn dat de leefbaarheid ver-
betert. Minder verkeer op de overbelas-
te doorvoerroutes in TU Noord, meer 
groen en speelruimte per inwoner van 
de Wippolder. Het zijn wensen van ons 
die wij al jaren herhalen. Het resultaat 
is echter nog veel meer bouwplannen 
dan vijf jaar geleden en geen enkele 
verbetermaatregel voor de leefbaarheid 
tot nu toe.

Dus gemeente, kies voor het behoud 
van alle groen en bomen die de Wip-
polder nog over heeft dus bijvoorbeeld 
ook langs de Schoemakerstraat. We 
zijn inmiddels meer dan 1600 bomen 
kwijtgeraakt aan de bouwdrift die deze 
gemeente faciliteert. Kies ervoor geen 
woningen te bouwen voordat dat de 
verkeersontsluiting van de wijk goed is 
geregeld en gerealiseerd. Het verkeer 
in de Schoemakerstraat staat nu al vast 
tijdens de spits. Hoe zal dat gaan na 
realisatie van het bouwplan TNO Zuid-
polder waar tot 2400 woningen voor-
zien zijn? 

Tot nog toe zijn wij door de gemeente 
uitgenodigd om te reageren op plan-
nen. Veel liever willen wij samen met 
wijkbewoners plannen maken waar de 
inwoners van de Wippolder werkelijk 
op zitten te wachten. Maar misschien 
wil de gemeente eerst aan de bewoners 
van onze wijk eens uitleggen hoe 5.000 
nieuwe woningen bijdragen aan onze 
gezondheid en aan de leefbaarheid en 
duurzaamheid van onze wijk?

vanuit de politiek of een andere or-
ganisatie en bespreken dat wat er in 
de wijk speelt. Steunt u de vereniging 
ook? Wordt dan lid! Of doe gewoon 
mee: wij zijn op zoek naar mensen 
uit de buurt die willen meedenken en 
meedoen. Dat kan voor één keer, voor 
één actie of activiteit of voor een lan-
gere tijd. 
De belangenvereniging wil graag dat  
de Wippolder een dynamische wijk 
blijft, waarin we duurzaamheid ver-
talen in goede bouwplannen, die niet 
ten koste gaan van onze gezondheid, 
het groen en de leefbaarheid van onze 
wijk.

Erik van Hunnik
voorzitter
www.tunoord.nl

PLANNING
Wij hebben aangegeven dat de voor-
gelegde planning er realistisch uitziet, 
maar door ervaringen uit het verleden 
hebben we geen enkel vertrouwen in 
daadwerkelijke realisatie in 2011. Er 
zijn nog teveel onbeheersbare variabe-
len (daadwerkelijke realisatie tramlijn, 
vervangen Sebastiaanbrug etc). Keer 
op keer is gebleken dat aangekondigde 
maatregelen niet werden ingevoerd of 
knullig zijn uitgevoerd.
Wij hebben daarom aangedrongen op 
het tijdelijk invoeren van aanpassingen 
om de snelheid in de straat terug te 
dringen. We vinden dat er gevaarlijke 
situaties zijn door de hoge snelheid. De 
metingen hebben aangetoond, dat 18% 
te hard rijdt terwijl we 50 km/uur al te 
hard vinden. 
Het blijkt dat  met eenvoudige aanpas-
singen (belijning en biggen (betonnen 
bulten)) en verkeersmaatregelen de 
straat op korte termijn is aan te passen 
voor een laag bedrag

Dit tijdelijke maatregelpakket is tevens 
een goede opmaat om de buurt aan 
een nieuwe situatie te laten wennen. 
We hebben inmiddels een overleg ge-
had  met het hoofd van de afdeling 
mobiliteit om de tijdelijke maatregelen 
snel ingevoerd te krijgen. Hij gaf aan 
dat de planning van de werkzaamhe-
den in onze buurt nog niet vast ligt 
omdat veel afhangt van de planning 
van de Sebastiaansbrug. Hij zal een tij-
delijke maatregel in onze straat bespre-
ken met het vakteam en er spoedig op 
terugkomen. 

We hebben constructief en plezierig 
overleg gehad en hopelijk leidt dit nu 
ook tot een goed en snel resultaat !.

Een ‘big’
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De wijn in de maag, 

het hart in de mond

Het ‘hart’ is hier weer: het gevoel, 
dat wat men werkelijk denkt. De ge-
dachte achter dit gezegde is daarom, 
dat, wie veel gedronken heeft, zijn 
terughoudendheid verliest en rond-
uit zegt wat zijn mening is. Vaak 
zegt zo iemand teveel, en heeft hij 
later spijt.

Bron: Ed van Eeden

Spreekwoord

De Prins Mauritsschool aan de Nas-
saulaan is geconfronteerd met diefstal. 
Tijdens werkzaamheden in de school 
in de  maand juli, is een tweetal skel-
ters ontvreemd! 
De skelters stonden buiten bij de voor-
deur en zijn daar vandaan meegeno-
men.
De conciërge van de school had de 
stoeltjes uit voorzorg er afgehaald. Dat 
de skelters geen stoeltjes hebben, is een 
bijzonderheid die misschien kan hel-
pen bij de opsporing!
Tot nu toe zijn geen van de acties tot 
het terugvinden van de skelters succes-
vol geweest.

Inleveren KCA mogelijk in uw buurt 
en op afval brengstation 
  
De gemeente Delft stopt met de in-
zameling van Klein Chemisch Afval 
(KCA) via de chemokar. Steeds min-
der inwoners brengen hun KCA naar 
de chemokar. Ook brengen zij steeds 
minder KCA, omdat de lijst met pro-
ducten die bij het KCA horen, ook 
korter is geworden. De inzameling via 
de chemokar is daardoor minder ef-
ficiënt.
  
Wethouder Anne Koning hierover: ‘De 
chemokar heeft zijn diensten bewezen. 
Veel mensen vinden het tegenwoordig 
gemakkelijker om hun KCA ergens 
anders in te leveren. Ze sparen het op 
en nemen het mee als ze naar het afval 
brengstation gaan en veel afval, zoals 
batterijen, kun je tegenwoordig ook 
bij buurtwinkels inleveren. KCA apart 
houden is nog steeds belangrijk want 
dan kunnen we het verwerken op een 
manier die niet schadelijk is voor het 
milieu.’ 
  
Vanaf januari 2010 kunnen bewoners 
hun KCA brengen naar het KCA-de-

50 % WAGENPARK VERDWENEN!!

Chemokar stopt per 1 januari 2010
Zoals u inmiddels misschien al wel is opgevallen, verzorgen Germa Huijbers 
en Carolina Agelink sinds september 2008 de rubriek ‘Foto’s uit het archief 
Onder Anderen’ in uw wijkkrant. Ze willen met dit initiatief u de gelegenheid 
geven om met de verhalen achter deze foto’s kennis te maken. Ook voor deze 
wijkkrant hebben ze weer twee bijzondere foto’s uit de verzameling uitgeko-
zen. De keuze is gevallen op twee foto’s die ook te zien zijn als een van de 30 
fotoborden die in de Professorenbuurt opgehangen zijn. Voor deze rubriek 
hebben ze aan de betrokken Professorenbuurtbewoner gevraagd om hun ver-
haal bij deze foto’s te schrijven. 

1960, Den Haag. Op de brommer, een 
echte H.M.W., met Kees Hordijk ach-
terop. Vanuit Delft op weg naar de film 
in Den Haag. Vlak voor bioscoop de 
Passage was het heel druk en werden 
we aangehouden door een straatfoto-
graaf, die deze foto van ons maakte.

1963, Delft, Professor Telderslaan 177. 
Mama neemt een foto van mij vanaf het 
balkon van de buren. Pa neemt de foto 
van ma die een foto van mij neemt. Uit-
zicht op de Professor Evertslaan waar  ik 
nu woon.

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 Ande-
ren gespeeld. Huijbers en Agelink trokken in de zomer van 2007 door de Pro-
fessorenbuurt en vroegen u wat u nog bewaard heeft uit uw kindertijd.  Boven 
verwachting hebben ze meer dan 1700 foto’s kunnen maken van uiteenlopende 
voorwerpen, documenten en foto’s die u aan hen liet zien. Variërend van doop-
foto’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 ge-
worden 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 verwij-
zende 30 fotoborden die in de Proffesorenbuurt opgehangen zijn.
Tot eind oktober had u, bewoner van de Professorenbuurt, de gelegenheid om 
beschrijvingen aan de Onder Anderen website toe te voegen. Inmiddels  zijn er 
al veel foto’s van beschrijvingen voorzien.

Bent u de laatste weken geschrokken omdat er een aantal Onder-Anderen 
fotoborden zijn verdwenen? Dat is gelukkig niet nodig!  Omdat er op dit mo-
ment in een aantal straten graafwerkzaamheden plaatsvinden hebben Germa 
Huijbers en Carolina Agelink in overleg met de gemeente Delft besloten om 
deze borden tijdelijk op te slaan. Zodra de werkzaamheden helemaal klaar zijn 
zullen de borden weer op hun vertrouwde plaats in de buurt terugkomen.

Misschien hebt u het al in de krant gelezen maar onlangs op zaterdag 17 okto-
ber is de website www.onder-anderen.nl in de prijzen gevallen! De website is 
winnaar geworden van de Dutch Design Award 2009 in de categorie commu-
nicatie- internettoepassing. www.dutchdesignaward.nl

pot op het afval brengstation, Voltaweg 
11. Open van maandag tot en met za-
terdag, van 8.00 tot 12.00 uur en 12.30 
tot 16.00 uur.
Een deel van het KCA kunt u ook in uw 
buurt inleveren. Restanten van medicij-
nen en injectienaalden kunt u inleve-
ren bij de apotheek. Batterijen kunnen 
in de bekende batterijenbakken, in di-
verse winkels of scholen. Tegenwoordig 
kunnen steeds meer producten bij het 
restafval. De techniek bij afvalverbran-
ding is sterk verbeterd, waardoor ver-
branding van deze producten met het 
restafval niet meer schadelijk is voor 
het milieu. De gemeente informeert 
bewoners via onder meer advertenties, 
flyers en www.gemeentedelft.info wat 
wel en wat niet bij het klein chemisch 
afval hoort. 
  
De chemokar rijdt deze weken voor de 
laatste keer alle 35 standplaatsen langs. 
Heeft u nog KCA in uw schuur of op 
zolder staan? Maak dan van de gele-
genheid gebruik om het in te leveren. 
Kijk voor de inzameldag in uw buurt 
op de digitale huisvuilkalender. U vindt 
deze op www.gemeentedelft.info in het 
rijtje onder ‘Digitale diensten’.

Eénmaal is er iets in de Wippolder ge-
signaleerd: er reden kinderen op skel-
ters zonder stoeltje!

Hierbij onze DRINGENDE OPROEP.
Kunt u ons helpen bij onze zoektocht 
of weet u meer?
Neem contact op met de Prins Mau-
ritsschool, tel. 2 56 82 51. 

Onze leerlingen zijn nu de helft van 
het aantal skelters kwijt!
Ons mooi aangepaste schoolplein mist 
de gezellige verkeersdrukte!

P.G. Roggeveen

Vanaf 1 september 2009 moeten brom-
fietsen, scooters en brommobielen 
op meer plaatsen in Delft op de rij-
baan rijden. Binnen de bebouwde kom 
moesten zij al op diverse plaatsen op 
de rijbaan rijden, maar nu ook op de 
Voorhofdreef, Papsouwselaan, West-
landseweg, Zuidwal en Tanthofdreef. 
Op wegen met fietsstroken rijden 
bromfietsers op de rijbaan. Een uit-
zondering vormen de wegen waar au-
to’s meer dan 70 km/uur mogen rijden, 
daar blijven bromfietsers wel op het 
(brom)fietspad, bijvoorbeeld de Kruit-
huisweg en de Provincialeweg. Brom-
mers blijven ook rijden op zelfstan-
dige (brom)fietspaden waarnaast geen 
autorijbaan ligt, zoals het pad over de 
Abtswoudsebrug.
De invoering van de maatregel wordt 
ondersteund door borden op locatie, 
folders en posters bij fietsenstallingen, 
scholen, fietsenwinkels, Publieksbalie, 
bibliotheek en bioscoop, en door pos-
ters op driehoeksborden op straat. 
Op 1 december 1999 is de maatregel 
‘Bromfiets op de rijbaan’ landelijk in-
gevoerd. De maatregel is destijds ge-
nomen, omdat er veel ongelukken ge-
beurden waarbij automobilisten bij het 
afslaan bromfietsers over het hoofd 
zagen, die op het fietspad naast de rij-
baan reden. Als deze weggebruikers 
op de rijbaan rijden zijn ze beter zicht-
baar.
De gemeente Delft is destijds terug-
houdend geweest in het toekennen van 
wegen waar brommers op de rijbaan 
mogen rijden, omdat het verschil in 
snelheid tussen bromfietsers en het au-
toverkeer groot was. Sinds 1 april 2008 
is de toegestane snelheid van brom-
mers op de rijbaan binnen de bebouw-
de kom verhoogd van 30 km/u naar 45 
km/u, waardoor het verschil in snel-
heid tussen auto en brommer klein is 
geworden. 
Zie ook www.gemeentedelft.info/delft-
fietst

Brommers op rijbaan
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