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Beste Wippolderbewoners en lezers 
van de wijkkrant Wippolder.

Het uur “U” is aangebroken voor 
onze wijkkrant. Eind december 
wordt ook het lot van de laatste 
wijkkrant in Delft, de wijkkrant 
Wippolder bezegeld. Dat is de rea-
liteit waar wij het gezamenlijk mee 
moeten doen. De politiek heeft 
“helaas” geen oog meer voor burger 
initiatieven.

Wij als redactie vinden het heel erg 
jammer dat wij U dan niet meer 
kunnen informeren via uw wijk-
krant Wippolder.  De oorzaak is 
denken wij een ieder van U bekend: 
de vele financiële “lijken” en de to-
meloze ambitie drift van het Delfts 
bestuur en haar bezuinigings be-
leid. 
De leus “ alleen de zon gaat nog 
voor niets op in Delft” is de harde 
werkelijkheid geworden. 

Maar...  het is nog geen 31 de-
cember en in de wetenschap dat 
Sinterklaas, die goedheiligman, 
en de Kerstman misschien toch 
echt bestaan blijven wij hopen 
op continuïteit.  Het woord is 
aan U. Vindt U dat deze Dijk van 
een Wijk zijn eigen krant met 
wijknieuws moet behouden steun 
ons dan. 

Ondanks deze “slecht weer” voor-
uitzichten hebben wij weer met 
veel plezier aan uw krant gewerkt. 
Een wijkkrant voor de Wippolder 
die U voorziet van informatie en 
van alle activiteiten uit en over 
onze Wippolder.

Bij deze bedanken wij al onze vrij-
willigers “voor hun inzet dit jaar, “ 
wij hopen dat de mogelijkheid er is 
om in 2015 weer een beroep op u te 
kunnen doen.
Wij hebben daar ons volste ver-
trouwen in, dat u zich in 2015 weer 
inzet voor de wijkkrant Wippolder. 

De redactie wenst u veel leesplezierDe redactie van de wijkkrant 
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Uitvaartcentrum “De  Schakel”
integreert tot goede buur
“Ik ben me bewust dat we goede buren van elkaar moeten worden,” aldus de heer van Proosdij. 
Dit was de lijn in het gesprek dat  ik met de heer van Proosdij mocht voeren. 

 Voor het gebruik van het Uitvaart-
centrum zijn er twee momenten: 
1. Het afscheid nemen en condo-

leren (dat kunnen veel mensen 
zijn die komen en gaan).

2. Het vertrek van de overledene. 
Vaak met familieleden.

Je kunt dus stellen dat hier geen 
plechtigheden zullen plaatsvinden, 
uitzondering kan zijn een zeer klein 
gezelschap hetgeen niet veel voor-
komt. Direct hieraan gekoppeld zit 
de parkeerproblematiek. Direct om 
het gebouw worden een aantal plaat-
sen aangelegd welke voldoende moe-
ten zijn voor de bezoekers. Daarnaast 
zijn de bezoekuren altijd op het eind 
van de middag en avond. M.a.w. er 
kan ook gebruik gemaakt worden van 
parkeren in de omgeving.

Duidelijk is ook dat het voor ieder-
een belangrijk is dat de omgeving 
er goed uit ziet. Onkruid, afval en 
scheve tegels zullen dan ook voor-
bij zijn. De omgeving wordt alleen 
maar beter. Is dat geen goede buur?

De heer van Proosdij stelt zich 
ook open als “goede buur”. Heb je 
vragen dan mag je altijd bellen 06-
30776650

Tekst Wim Bloom

Na een lange onvoorspelbare weg 
door het gemeentelijke apparaat is 
het zover dat met de bouw/verbouw 
kon worden begonnen. In de krant 
Delft op Zondag is ruimschoots aan-
dacht besteed aan het slaan van de 
eerste paal. Toch waren er nog enkele 
vragen te beantwoorden. Wat is de 
functionaliteit? Opbaarcentrum of 
Uitvaartcentrum?

Volgens de heer van Proosdij is het 
woord Opbaarcentrum door hem 
nooit gebruikt. Het maakt ook geen 
verschil. Het wordt Uitvaartcentrum 
“De Schakel.” Als je naar het pand 
kijkt en naar zijn grootte moet je 
beseffen dat hetgeen je onderneemt 
hierop afgestemd moet zijn. Het pand 
is te vinden aan de Schoemakerstraat 
hoek Muyskenslaan.
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De Wippolder-dokter door: Dr. G. Damen

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

De eerste Kerstboom

Het feest van Kerstmis komt jaarlijks met een uitbarsting van vreugde en kleur. Huizen en straten worden 
versierd om de geboorte van de Verlosser te vieren: de grootste gebeurtenis in de mensengeschiedenis. 
Men zingt samen lieflijke en verheven melodieën om het Christuskindje in slaap te wiegen en naaldbomen 
worden versierd met lichtjes, sterretjes, kerstballen en lekkernijen. Wanneer het hele gezin gezamenlijk 
de kerstboom opzet vragen de jonge kinderen wel eens waar deze traditie, om een naaldboom te versieren 
met Kerstmis, toch vandaan komt.

• Oproep•
Zin om tafeltennis te spelen?   Of weer te gaan spelen?
Dan kunt u bij ons op de donderdagavonden terecht  vanaf 20.00 tot 22.30 uur
Ben je 17 of zelfs 70+  dan bent u welkom. 
Voor nadere informatie verwijzen we u naar:
www.ttvdvc.nl  of bel naar 06-53693492

Al meer dan 60 jaar sport en speelplezier!

Slaapproblemen

Gemiddeld slaapt iedereen ongeveer één derde van zijn leven. Als u nu zes-
tig jaar bent heeft u dus al twintig jaar slapend doorgebracht! Veel mensen 
hebben wel eens problemen met slapen. Soms is dat een logisch gevolg van 
onhandig gedrag zoals het drinken van koffie ’s avonds. Of vlak voor het 
slapen nog even op telefoon of tablet berichten checken. Soms is er meer 
aan de hand. Ongeveer een kwart van de volwassenen heeft last van sla-
peloosheid. Slapeloosheid is minstens drie keer per week slecht slapen ge-
paard gaande met slechter functioneren overdag, zoals moeheid, slaperig-
heid, prikkelbaarheid, verminderde concentratie en prestaties. 

Wat is normaal? 
De slaapbehoefte is niet voor iedereen gelijk. De meeste mensen (65%) heb-
ben 7 à 8 uur slaap nodig. Acht procent heeft minder dan 6 uur slaap nodig 
terwijl 2% langer dan 10 uur nodig heeft. Ouderen slapen minder diep en 
vaak ook korter. Baby’s slapen tot wel 18 uur per dag. De tijd die nodig is 
om in te slapen wisselt sterk van persoon tot persoon maar is gemiddeld 
ongeveer een kwartier. Het is normaal om in de nacht een aantal keer wak-
ker te worden. Meestal 2 à 3 keer. Vermeende slapeloosheid komt ook veel 
voor. Mensen hebben dan ideeën over slapen die niet kloppen. Iemand die 
meent acht uur te moeten slapen terwijl hij eigenlijk aan 5 uur al genoeg 
heeft. Bijvoorbeeld een oudere man die ’s avonds met de kippen op stok 
gaat in een verzorgingshuis en ’s morgens om 4 uur al weer wakker wordt. 
Dat kan soms tot onnodig gebruik van slaapmiddelen leiden.

Wat zijn de oorzaken?
Een lange lijst. Veel voorko-
mend: problemen in re-
latie of op het werk. 
Verkeerde gewoontes 
zoals onregelmatige 
bedtijden, middagdut-
jes, te veel eten/kof-
fie/alcohol, moeilijke 
taken doen ’s avonds en gebruik van smartphone/tablet/pc. Daarnaast 
ook lichamelijke of psychische aandoeningen zoals angst, depressie, be-
nauwdheid of hoest, vaak plassen, kuitkrampen of restless-legs. Of het 
vertraagdeslaapfasesyndroom waarbij het slaap-waakritme verscho-
ven is naar minimaal 2 uur later dan normaal. Ik wil apart nog kort het 
slaapapneusyndroom(OSAS) vermelden. Hierbij treden meer dan 5 keer 
per uur ademstops van 10 seconden of langer op tijdens het slapen. Dit 
wordt vaak door de partner opgemerkt. Overdag zorgt dat voor moeheid 
en slaperigheid. Meestal gaat het om mensen met overgewicht, hoge bloed-
druk en cholesterol. De kans op hart- en vaatziekten is flink hoger. Ga naar 
uw huisarts met deze klachten! 

Wat doen we er aan?
We richten ons vooral op de oorzaken. Lichamelijke of psychische oor-
zaken krijgen een specifieke behandeling. Met slechte gewoontes moet 
worden gebroken. Om inzicht te krijgen in uw slaapprobleem kunt u een 
slaapdagboek  bijhouden. Kijk voor een voorbeeld eens op www.thuisarts.
nl. Ontspanningsoefeningen kunnen helpen. Die vindt u op www.psychi-
schegezondheid.nl/page/752/ontspanningsoefeningen. In het algemeen 
geldt ook: zorg voor een prettige rustige slaapkamer en een goed bed, ge-
bruik de slaapkamer alleen voor slapen en seks (niet voor tv kijken en bel-
len bijvoorbeeld), sta elke ochtend op het zelfde tijdstip op. Slaapmiddelen 
hebben maar kort effect, al heel snel ligt verslaving of afhankelijkheid op 
de loer. 

Slaapmiddelen
Ze worden (te)veel voorgeschreven. Veel huisartsen maken zich zorgen 
over het langdurig gebruik van deze middelen, omdat het lichaam hier-
aan kan wennen, waardoor ze niet meer goed werken. Mensen kunnen last 
krijgen van angst of slapeloosheid als zij hun tabletten niet innemen of 
krijgen last van bijwerkingen zoals geheugenproblemen of valneiging. Als u 
ze vrijwel dagelijks gebruikt dan is het bijna altijd verstandiger het gebruik 
te minderen of af te bouwen. Het lichaam moet daar langzaam aan wennen 
waardoor u tijdelijk meer last kunt hebben van slecht slapen, onrust of ge-
spannenheid. Door stap voor stap te minderen, bijvoorbeeld elke week een 
dag minder innemen, hebt u minder last van deze ontwenningsverschijn-
selen. Veel mensen voelen zich prettiger als het ze gelukt is te stoppen met 
slaappillen slikken.

Uw huisarts of zelfhulp
Er zijn dus veel verschillende redenen waardoor mensen problemen hebben 
met slapen. U kunt altijd uw huisarts raadplegen als u niet weet hoe u het 
moet aanpakken. Naast de tips hierboven kan ik u ook nog de gratis online 
zelfhulpcursus Beter Slapen van NTR (http://educatie.ntr.nl/beterslapen/) 
aanraden om te bekijken. Tenzij u nu op het punt staat naar bed te gaan 
natuurlijk, dan kunt u beter wachten tot morgenochtend.

Laten we luisteren naar een oude 
legende die ons verteld over het ont-
staan van dit mooie gebruik.

Het is nacht. Ergens in een van de 
landen in het oosten ligt de natuur te 
slapen onder een zachte, witte laag 
sneeuw. De sterren twinkelen zacht-
jes. De maan glijdt stil langs de he-
mel en schijnt door de kale, kromme 
bomen. Eén boom staat nog groen en 
fier rechtop: het is de dennenboom. 
Zelfs de ijselijke kou van de winter 
is niet in staat om de dennenboom 
te ontdoen van zijn groene naalden. 
Het is stil en alles slaapt.
Maar... niet iedereen slaapt deze 
nacht. In een armoedige stal is een 
jonge maagd in gebed terwijl haar 
zuivere bruidegom, die een goede, 
jonge man is, bij haar waakt. De 
maagd is in verwachting en haar 
kind kan ieder moment geboren wor-
den. 
En midden in de nacht wordt daar 
in die stal, op wonderbare wijze, 
het kind geboren. Het is een jongen. 
Maar hij is geen gewone jongen: hij 
is God en mens. Hij is zo zwak en 
teder, maar ook de Allerhoogste, de 
Verlosser der Mensheid, de langver-
wachte, aangekondigd door de profe-
ten. Hij is Jezus, de Zoon van God en 
de Zoon van Maria.
En op het moment van zijn won-
derbaarlijke geboorte klinkt er in 
de velden rondom het stalletje een 
nog ongehoorde, hemelse melodie. 
De lucht wordt vervuld van licht 
en kleur terwijl koren van engelen 
verschijnen om de geboorte van de 

Verlosser aan te kondigen: ‘Eer aan 
God in den hoge en vrede op aarde 
aan de mensen van goede wil.’ Het 
slapende en bevroren landschap ont-
waakt. De knoppen van de bomen 
barsten open en de prachtigste bloe-
men verschijnen. Alles schittert en 
is vol van prachtige kleuren en heer-
lijke geuren. Alle kleine dieren ver-
laten hun holletjes en huppelen blij 
door de sneeuw waaruit nu bloemen 
en groene plantjes steken. Ook de 
vogels verlaten hun nesten en zingen 
voor hun Schepper die mens gewor-
den is! Heel de schepping is verheugd 
en wil de wonderbare geboorte van 
God prijzen en iets geven aan het 
nieuwgeboren Kind. 
Alleen de dennenboom deelt niet 
in de vreugde: hij is stil en treurig. 
Hij was de enige van alle bomen die 
groen bleef in de winter maar nu is 
hij de enige boom zonder bloemen 
of vruchten om aan het pasgeboren 
kindje Jezus te geven. Hij is dan wel 
altijd groen maar met zijn scherpe 
naalden die bijna net zo scherp als 
dorens zijn, kan hij niet zo dicht bij 
het zachte, nieuwe Kindje komen. 
De andere bomen die vol met bloe-
men en vruchten zijn zien de den-
nenboom zo droevig staan en ze 
willen wel helpen maar wat kunnen 
ze doen? De dennenboom kreunde 
zachtjes. Hij had niemand om hem te 
helpen. 
De sterren in de lucht schitteren met 
al hun kracht om de baby Jezus te 
eren. Terwijl zij zo hun gloed op de 
aarde schijnen bemerken ze dat er 
iemand niet deelt in de blijdschap: 

de arme dennenboom die zich saai 
en somber voelt. Nu kijken ook de 
sterren met medelijden naar de den-
nenboom. De grootste en mooiste 
ster zegt: ‘Laten we hem helpen; 
wij zijn met velen en hebben zoveel 
licht. We zouden toch wel iets van 
onze schittering aan hem kunnen 
geven zodat hij iets heeft om aan het 
Christuskind te geven.’ Alle ster-
ren stemmen daarmee in en in een 
sprankelende regen werpen zij zich 
op de dennenboom. Even is de den-
nenboom bang dat hij in brand zal 
vliegen maar zijn angst verandert in 
vreugde als hij zichzelf zo prachtig 
bedekt ziet met de stralende, veel-
kleurige sterren. De andere bomen 
en de dieren zien het en krijgen nu 
ook een idee hoe ze kunnen helpen. 
De dieren plukken de prachtig rode 
appels en andere vruchten van de 
bomen en hangen ze aan de dennen-
boom. Nu kan hij zich vertonen aan 
het Goddelijk Kind en Hem prijzen 
met zijn prachtige sterrenkleed.
Daar kijkt nu het kindje Jezus uit de 
stal naar buiten, naar de prachtige 
natuur die zo kleurrijk leeft en schit-
tert midden in de winter ter ere van 
Zijn geboorte! Als Zijn blik op de 
dennenboom valt verschijnt er een 
wonderschone glimlach om Zijn lip-
pen en Zijn aanbiddelijke handjes 
strekken zich uit naar de spranke-
lende lichtjes op de dennenboom. De 
dennenboom is vol vreugde! Hij heeft 
nu eindelijk iets kunnen geven om 
zijn Schepper te doen glimlachen!
Van toen af begonnen de mensen, 
als een herinnering aan deze won-
dervolle gebeurtenis, ieder jaar met 
Kerstmis dennebomen te versieren 
met schitterende lichtjes en sterre-
tjes, kleurige kerstballen en heerlijke 
lekkernijen allemaal als eerbetoon 
aan hun Goede God die mens wilde 
worden.
Laten ook wij dit jaar met Kerstmis 
ons best doen voor Onze Lieve Heer, 
die voor ons een Kind is geworden 
om de deuren weer te openen van de 
hemel, die wij verloren hadden door 
de zonde. Laten wij ons best doen om 
te leven voor God om eens bij Hem, 
bij zijn Moeder Maria en bij Sint 
Jozef te zijn in de hemel.

Zalig Kerstmis!

Door: Sr. Tammie Bonyun, EP. 
Heralds of the Gospel maga-
zine. Jaargang 5, nummer 50, 
December 2011 (vertaald uit 
het Engels)
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 Fotoprijsvraag;  Waar is deze plek…?
 Foto´s: J.A. van den Berg

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

Gaat de wijkkrant
“WIPPOLDER” verdwijnen?

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

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

Wat vragen wij van u?
Als u ook vindt dat de krant in 2015 en ook 
daarna moet blijven bestaan, bent u dan bereid 
om naar draagkracht een donatie te storten op 
onze bankrekening?
Als wij voldoende geld ontvangen dan kunnen 
wij verder. Als wij in maart 2015 niet voldoende 
financiële middelen hebben ontvangen dan is 
het maart nummer de laatste krant.
Mocht dit zo zijn dan krijgt een ieder die een 
donatie heeft gedaan zijn of haar geld terug. Dit 
minus de betaalde bankkosten hoofdelijk ver-
deeld.

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

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

Ten name van Wijkkrant “WIPPOLDER”.

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

 € 1700,00.
Daarnaast hebben we een toezegging van € 2.000,00.

Wij zijn er nog lang niet, wij blijven zoeken naar de financiën en vragen aan de lezers welke nog 
geen bijdrage hebben gestort dit alsnog te doen.

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

De vorige opgave:

In de vorige opgave van september jl. zag u een gevel met erker en een 
puntdak daarop.
De vraag was in welke straat is dit huis te vinden en wat is het huis-
nummer?

Deze foto is gemaakt aan de Delfgauwseweg 89. Dit is de enige woning 
aan de Delfgauwseweg met een dergelijke voorgevel.

De prijswinnaar van deze opgave is de heer K. Kruining. Onze felicitatie 
met de gewonnen cadeaubon van € 12,50.

Nieuwe opgave:
Ook nu is er weer gekozen voor de gevel van een woonhuis (er zijn im-
mers genoeg mooie gevels in de wijk.) Pak uw camera of mobiele tele-
foon en maak een foto en laat ons weten waar u de foto gemaakt heeft 
en tot welk complex deze woning behoort.

LET OP:
Vanaf nu kunt u de oplossing uitsluitend digitaal aan de redactie van de 
wijkkrant toesturen. Mailadres is wijkkrantwippolder@gmail.com
Doe dit voor 14 februari 2015. Dan zal onder de goede inzendingen een 
cadeaubon van € 12,50 worden verloot.

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

Redactie

Het bekende en toonaangevende 
groene gebouw van TNO Zuidpolder 
komt per 1 januari leeg te staan. Zoals 
al eerder was vermeld in de wijkkrant. 
De werknemers verhuizen naar Den 
Haag nabij het Centraal Station. Dit 
volgens de TNO-verantwoordelijke 
vanwege een betere bereikbaarheid 
voor de werknemers. Oorzaak slechte 

TNO Zuidpolder:

Het gebouw blijft maar er komt wel verandering

toegankelijkheid met het openbaar 
vervoer aan de Schoemakerstraat. 
Dus slachtoffer van de vertragingen 
met lijn 19?
Wie zal er nu zijn intrek in gaan 
nemen, weet u het? Wij nog niet. 
Er waren wel geruchten over een 
Internationale school.

Het gebouw blijft en alles er omheen 
zal toch onderhouden moeten 
worden, vandaar nog even voor de 
winter het schonen van de wateren 
voor het gebouw.

Tekst en foto’s: J.A. van den Berg



wijkkrantwippolder@gmail.com Pagina 4

Spreekwoord
Een Zuid-Europees leventje

Vooral Noord-Europeanen verbinden de gedachte aan Zuid-Europa auto-
matisch met zon, zee, drank, gemak, uitbundigheid en liefde.  Allerlei din-
gen die met vakantie geassocieerd worden. Vanzelfsprekend is dit beeld ge-
kleurd en niet helemaal terecht, maar ook hier geldt dat wat van ver komt 
en dus vreemd is, niet alleen ‘lekker’, maar ook ‘raar’ is.

Bron: Ed van Eeden. 

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

Wat hangt er zoal boven je hoofd?

Heeft u ook gelezen over de geluidsoverlast van vliegtuigen hier in de TU 
wijk?

Ik woon hier al een halve eeuw minstens in de wijk en heb wel erger mee-
gemaakt. Waar nu de wijk Ypenburg is was vroeger een vliegveld, een mi-
litair vliegveld met de mogelijkheid om vliegtuigen te repareren en proef 
te draaien.
Dat hebben wij geweten want als men de kerosine kraan open zette van 
de motoren om proef te draaien dan stonden huizen te trillen en de huis-
kamer deuren in de wijk trilden en de ruiten waren ook in beweging. 
Vaak gebeurde het dat men door de geluidsbarrière ging en dan kwam de 
klap behoorlijk hard aan.
Dus ik weet niet wie er last heeft van een vliegtuig die moet dan eens in 
de omgeving van Schiphol gaan kijken en horen. Het is nu eenmaal be-
kend dat waar een vliegveld is men wel eens zo’n grote machine boven 
zijn hoofd kan zien vliegen. Maar vliegtuigen die op weg zijn naar en van 
Schiphol komen ook over de wijk. Zolang het niet op Zwanenburg begint 
te lijken valt het nog steeds mee.

Wat wel in de wijk hoorbaar en ruikbaar is dat is de rijksweg 13. Zodra 
de wind uit het Noord - Oosten komt is het geluid ondanks de geluidswal 
zeer irritant en je neus geeft ook aan dat je je ramen moet sluiten omdat 
er te veel uitlaatgassen in je huis komen. In de winter gebeurt het vaak 
dat wekenlang de wind zo staat en dan is het soms verstikkend. Nu maar 
hopen dat als de verlenging van de rijksweg 4 tussen Den Hoorn / Delft 
naar Vlaardingen gereed is dat je dan minder last van geluid en stank 
gaat krijgen.
Wanneer de wind uit het Zuidwesten komt, ja dan zijn de bewoners van 
Emerald degenen die deze overlast hebben. Helaas voor hen de wind 
komt meestal voor Emerald uit de verkeerde hoek.

Het volgende hangt niet boven je hoofd maar er is wel melding van ge-
maakt door - BOW Zuid - dat men in korte tijd de poorten wilde gaan af-
sluiten ter voorkoming van ongewenst bezoek. Heel veel geschreven in de 
plaatselijke kranten en ziet u de hekken al hangen in de poorten?
Nu weer een nieuw initiatief met je mobieltje en dan met de WhatsApp.
Een verdachte situatie naar een zgn. Whatsappgroep doorgeven en van 
deze groep zal dan iemand de melding doorgeven aan de wijkagent. Wie 
is de wijkagent?  Je ziet die man of vrouw amper. Zal dit initiatief net zo 
vlot van de grond komen als de hekken?

Ja wat wel boven je hoofd hangt dat is de winter en de komende feestda-
gen.
Laten wij hopen en er op vertrouwen dat u met een goede gezondheid het 
nieuwe jaar kan beginnen en voort kan zetten. 

A. Letterman

HEUPSLIJTAGE? MANUELE THERAPIE HELPT ECHT!

Bij tachtig procent van de patiënten met heupslijtage (artrose) is een 
behandeling met manuele therapie effectiever gebleken dan het doen 
van alleen maar oefeningen.
Manuele therapie geeft meer verlichting van pijnklachten , vermin-
dering van stijfheid en een vergroting van de loopafstand. De be-
langrijkste oorzaak voor het klachtenbeeld bij artrose is het stijver 
worden van het gewricht. 

Dit komt onder andere door “ver-
klevingen” van het gewrichtskap-
sel. M.b.v. manuele therapie wordt 
deze verkleving opgeheven of ver-
minderd. Op deze manier wordt het 
makkelijker en minder pijnlijk om te 
bewegen.

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

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

In onze praktijk wordt allereerst on-
derzocht of deze behandelvorm ge-
schikt voor u is.

Zo kunnen lage rugklachten of knie-
klachten soms een obstakel vormen 
dat herstel in de weg staat. 

PERSBERICHT: Gemeentelijke maai-
boten, die het riet aan de oevers kap-
pen, gaan zo diep met hun messen 
de bodem in dat de vissen in stuk-
ken gehakt boven komen drijven. 
Gemeentelijke onderhoudsvaartuigen 
woelen de bodem zodanig om, dat 
vissen massaal sterven aan zuurstof-
gebrek. Zo zijn afgelopen weken vis-
sen gedood in Tanthof, Voorhof, de 
Wippolder en Mozartlaan. Veel te veel 
dierenleed aldus waterschapsbestuur-
ders, die bij het hoogheemraadschap 
van Delfland - dat verantwoordelijk 
is voor het leven in het water - aan de 
bel trekken. 

Guido van der Wedden van 
de Algemene Waterschapspartij 
(AWP) Delfland kreeg een melding 
over dode vissen in de Emmalaan in 
de Delftse Wippolder.  Bij de Delftse 
Post kwamen van de karpercommissie 
van Sportvisserij Belangen Delfland 
(SVDB) nog veel meer meldingen 
binnen. Bart Canton van de Partij 
voor de Dieren Delfland: “Dit is veel 
te veel dierenleed voor een gewoon 
onderhoudsklusje, dit moet anders 
kunnen”.

Slachting onder Delftse vissen

Van der Wedden: “Het hoogheem-
raadschap van Delfland is verant-
woordelijk voor de biologische wa-
terkwaliteit en werkt hard om de 
visstand te vergroten met de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers, vis-
paaiplaatsen en door het realiseren 
van visliften en installeren van vis-
vriendelijke pompen in gemalen. 
Vervolgens blijkt dat gemeente(n) vis-
sen fijnhakken of watergangen zuur-

Fysiotherapie
Delft-Oost

Als manuele therapie geschikt voor u 
is zal de behandelstrategie met u be-
sproken worden. In eerste instantie 
zal de manueeltherapeut de verkle-
vingen opheffen en spierrekoefenin-
gen met u doen. Verder krijgt u een 
eenvoudig oefenprogramma mee 
naar huis. U kunt die oefeningen 
heel makkelijk thuis doen. 

stofloos maken door verkeerd materi-
eel. Waarom laten wij dit toe?” 
AWP Delfland en Partij voor de 
Dieren Delfland besloten de handen 
in een te slaan en stellen schriftelijke 
vragen aan het college van Dijkgraaf 
en Hoogheemraden om hen te vragen 
de gemeente te dwingen het onder-
houd op een andere manier uit te 
voeren. Binnen 30 dagen volgt het 
antwoord.

AWP Delfland en Partij voor de Dieren komen in actie 

Jongetjes die kattenkwaad uithalen of, …. een man met een baard 
onderweg met een dienblad. Prikkelende spotjes met humor die laten 
zien dat de participatiesamenleving van iedereen is. 9 Gemeenten in 
de regio slaan de handen in elkaar om het belang van iets betekenen 
voor een ander onder de aandacht te brengen. De campagne op RTV 
West ging 1 oktober van start. 

Taken van het Rijk naar
gemeente
Gemeenten krijgen er vanaf 1 januari 
2015 veel taken bij op het gebied van 
werk, zorg en jeugd, met minder bud-
get. De taken worden vanuit Rijk en 
provincie overgedragen aan gemeen-
ten, die daarmee de verantwoordelijk-

Start publiekscampagne via RTV West

Keerpunt, verder met elkaar

heid krijgen voor vrijwel de gehele 
maatschappelijke ondersteuning 
van inwoners. Dit vraagt veel van de 
gemeente, maar ook van de samen-
leving.
Verder met elkaar
Inwoners, ondernemers, verenigin-
gen en maatschappelijke organisaties 

moeten samen met de gemeente de 
schouders eronder zetten.

Door waar het kan meer zelf of met 
behulp van het eigen netwerk op te 
lossen, kan bespaard worden.
En dat is nodig om ervoor te zorgen 
dat er nog steeds zorg en ondersteu-
ning beschikbaar is als het echt nodig 
is. 

Iedereen draagt bij
De campagne op RTV West bestaat 
uit diverse tv- en radiospotjes. Ook 
Facebook en andere social media wor-

den ingezet om inwoners te bereiken 
en bewust te maken van de verande-
rende samenleving.
 
Iedereen kan meer informatie over de 
komende veranderingen vinden op 
www.keerpunt.nu.

www.gladheidsbestrijdingwippolder.nl
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  Zoals het was, zoals het nu is 

Deze keer is er gekozen voor een en de zelfde straat waar de nodige ver-
anderingen hebben plaats gevonden. Het betreft hier de Cornelis Dreb-
belweg.
Deze weg is altijd een doorgaande weg geweest zowel vanaf de Rotter-
damseweg als vanaf de Mekelweg. Bij toeval zijn die veranderingen op de 
hoek van beide genoemde straten.

Op de bovenste twee foto’s ziet u de toegang vanaf de Rotterdamseweg.
Daar staat nog in volle glorie - februari 2012 - de bungalow en de foto 
daaronder laat zien zoals het nu is.
U moet zelf maar beoordelen of dit een slimme keuze is geweest om de 
bungalow hier te slopen.

Op de twee foto’s hieronder ziet u vanaf de toegang komend van de Me-
kelweg het tankstation van de Shell met de daarbij behorende werkplaats 
en garage - september 2007 -. Dit tankstation was het enige tankstation 
hier in de Wippolder dat dag en nacht toegankelijk was om te tanken. 
Jammer dat hiervoor geen vervangend tankstation is terug gekomen. Er 
is ruimte genoeg om iets dergelijks weer te bouwen. Maar het zal wel 
weer met vergunningen en geld te maken hebben. Op de foto daaronder 
ziet u hoe het er momenteel uit ziet.

Foto’s en tekst: J.A. van den Berg

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

Uitzicht zal gaan veranderen
Vanaf de Kanaalweg hoek Bota-
niestraat is het uitzicht over het water 
al jaren een constant beeld.  D.w.z. met 
het uitzicht op de oude brugwachters 
woningen aan de Nieuwe Laan. 

Later is daar het arbeidsbureau ge-
bouwd en nu weer leeg en al jaren een 
slecht uitziend gebouw. Zie daarvoor 
de bovenste foto 1. 

“Zonder de vrijwilligers die bij u de krant bezorgen

  kunnen wij niet”

Voor bijna 100% is de wijkkrant afhankelijk van vrijwilligers, anders was het niet mogelijk om telkens weer een wijk-
krant bij u in de brievenbus te krijgen. Wij danken alle vrijwilligers en professionals die telkens weer kopij aanleveren 
waaraan onze lezers plezier beleven. En we bedanken de medewerkers op onze uitdeelplaatsen waar u de krant vandaan 
kan nemen. Ook danken wij onderstaande bezorgers ( in willekeurige volgorde ) die toch maar weer door weer en wind 
met pakken papier “de wijkkrant” op stap gaan om deze kranten bij u in de brievenbus te stoppen.

Fam. v.d. Meer De heer Van der Lee
Fam. Mergeler De heer Rozendal
Mevrouw  Ottevanger De heer Mulder
Mevrouw  Onderstal De heer Vermeulen
De heer K. Westmaas De heer Van Geest
Mevrouw Groen De heer Tettero
De heer Kunz De heer Postel
Fam v.d. Valk De heer Zantingh
Fam. Graafland De heer Roverts
Mevrouw van Staalduinen Fam v.d. Berg
Mevrouw Verhaaren Mevrouw Van Akkeren
De heer Meijer De heer Vijverberg
De heer J. Saidifar

Een ieder onze welgemeende dank voor uw inzet.
Voor 2015 wensen wij u en de uwen een goed maar vooral een gezond jaar toe.
Mogen wij in het jaar 2015 weer op u rekenen?
Tevens dank aan de mede redactieleden en de vormgever voor hun inzet.

J.A. van den Berg

Maar dat gaat veranderen - zie foto 3 
- er komt een appartementen complex 
met 14 ruime luxe appartementen 
waarvan één penthouse inclusief in-
pandige parkeergelegenheid.

Jl. november zijn ze begonnen met 
slopen van het pand - zie foto 2 - om 
het bouwklaar te maken voor de bouw 
van de Parel van Delft.

Voor zover bekend zijn er 8 verkocht 
incl. het penthouse. Het zijn geen 
goedkope appartementen, de prijzen 
variëren van € 337.000 t/m € 670.000 
casco.
Maar dan heb je wel iets moois. En het 
uitzicht naar de Nieuwe Laan zal daar-
door aanzienlijk verbeteren.

Tekst/foto’s: J.A. van den Berg en internet

Weet u nog dat een aantal jaren gele-
den deze wijk op de schop is geweest 
om de riolering te vervangen en het 
parkeren aan te pakken?
Dit is gedaan in overleg met de bewo-
ners en een bewonerscommissie.
Deze commissie had aangegeven dat 
sommige stoepen wel erg veel stoep 
waren en dat door de verjonging in 
de wijk en de ophanden zijnde nieuw-
bouw aan de Prof. Telderslaan en Hen-
drik Casimirstraat er meer behoefte 
zou zijn aan parkeervakken. Maar de 
gemeente die daarmee belast was on-

der verantwoordelijkheid van wethou-
der Anne Koning hadden geen oren 
daarnaar. 

Tot grote verbazing wordt er nu toch 
gedaan waar de commissie om had ge-
vraagd. Vreemd toch? Wij mogen aan-
nemen dat wanneer alles overhoop 
ligt en heringedeeld wordt het goed-
koper werken is dan jaren later alsnog 
de parkeervakken maken.
Is dit niet typisch geneuzel van bureau 
ambtenaren. Weet u het?

Het kan ook anders: je bestraat je 
voortuin en maakt daar een parkeer-
plaats van, dan geef je iemand anders 
weer een plekje om te parkeren.

Foto’s en tekst: J.A. van den Berg

Parkeren in de Professorenwijk
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AMBASSADEURS OUDERENPROOF WIPPOLDER
GECOMBINEERDE WERKGROEP  |  VERSLAG VAN DE 6e VERGADERING, vrijdag 14 november 2014

Aanwezig: Jan v Velzen, Nel Mergler, 
Riek Koerts, Attie Aarsen van Dop
Wim Rozendal, Chris Megler, Leo v d 
Lee, Leo Vijverberg

1. Opening van de vergadering.
Waarbij wij natuurlijk Leo Vijverberg 
hartelijk verwelkomen, Leo geeft aan 
dat hij goed is hersteld van een toch 
fysiek duidelijk mindere periode en 
bedankt iedereen voor de gegeven 
aandacht.

Riek Koerts heeft tijdens de afgelo-
pen schuif ‘ns aan, met wat vrijwillige 
sneeuwschuivers gesproken, waarbij 
de fysieke weerbaarheid ter sprake 
kwam. 
Uit het relaas van Riek blijkt maar 
weer, hoe belangrijk het is om de 
dingen goed te benoemen. Misschien 
iets als onderstaand?

Vrijwillige Sneeuwschuivers kunnen 
een sneeuwschuiver afhalen of bestel-
len.
 Voor elkaar en met elkaar, niet om-
dat het moet maar omdat het leuk is. 

Het doel van de Gladheidsbestrijding 
is vanaf je eigen voordeur samen met 
je buren een begaanbare looproute te 
schuiven. Het is dus niet zo dat van 
de vrijwillige sneeuwschuivers wordt 
verwacht dat zij stoepen van hun hele 
straat sneeuwvrij maken.

De vrijwilligers hoeven zich niet cen-
traal te melden, nee gewoon met hun 
eigen straatje beginnen. Wel is het 
goed om bepaalde gevaarlijke plek-
ken per telefoon, per e-mail of even 
langs gaan, met elkaar te delen. 06-
22513362

Wim Rozendal
e-mail: wcrozen@ziggo.nl 
Riek Koerts
e-mail: Riekkoerts@casema.nl
Leo van der Lee
e-mail: lieverlee@casema.nl

Riek Koerts: wat is de bedoeling van 
Zij aan Zet bij DOK maandag 17 no-
vember a.s.

Maandagochtend 17 november is er 
een bijeenkomst voor vrouwen, waar-
in het project Eigen Kracht wordt 
afgesloten en de stichting Zij aan Zet 
officieel wordt opgericht.
Zij aan Zet is een nieuw platform voor 
vrouwen die op zoek zijn naar werk 
en willen werken aan hun persoon-
lijke ontwikkeling.
Zij aan Zet is voor en door vrouwen 
opgericht. Het is een plek voor het 
uitwisselen van kennis, ervaring, 
talenten en vooral elkaar inspireren.  
Attie Aarsen geeft de info door: 1-2 
personen zijn aangemeld voor Oude-
renProof Wippolder

 Nel, De  heer van Leeuwen, Kon. 
Emmalaan, is slachtoffer van een 
insluipberoving geworden, hij heeft 
2 vrouwen binnen gelaten, die langs 
kwamen vanwege zijn val.
Hij was gevallen en de dames waren 
zeer op de hoogte van zijn huiselijke 

situatie: vrouw in de Bieslandhof, hij 
gevallen en kwamen daarom even 
langs om te controleren, etc. Zijn 
argwaan was verdwenen, en hij heeft 
de dames binnengelaten.
Helaas heeft toch een van de dames 
kans gezien in een verloren moment 
naar zijn slaapkamer te gaan, hij 
bemerkte dit en belde 112, de dames 
zijn er vandoor gegaan.
Het kwaad was al geschied en binnen 
een uur was € 1.000,00  van zijn bank 
af gehaald. 

AttieA, NelM en JanvV, vertellen 
ieder over wat de laatste tijd aan in-
sluipingen, beroving en of inbraak bij 
bekenden, buren, familie is gebeurd, 
het is bizar en ook het grove geweld 
dat men soms gebruikt bij het naar 
binnen gaan!.   

RiekK geeft een voorbeeld over wat 
men met de beleving of interesse voor 
je buren.
Wat moet of mag je eigenlijk van je 
buren weten. Moet men elkaar infor-
meren of mag men vragen over vallen, 
beroerte, ziekenhuisopname waar ligt 
de grens voor buren?

NelM is van mening dat je van vragen 
worden je wijzer en maak je contac-
ten. In de Jesse Hof zijn de mensen in 
het algemeen, bij de Koffie inloop blij 
dat er vragen gesteld worden.

RiekK vraagt naar de Zorg coöperatie 
zoals afgelopen Maandag bij de Par-
ticipatiekaart.nl bijeenkomst zoals 
benoemd door de Wijk coördinator.
Het is;Wijzelf, Zoetermeer  zoeter-
meer@wijzelf.nl    dat in Delft een 
dependance begonnen is in samen-
werking met o.m.  Evelyn van der 
Kamp en Hanneke van der Ven.

Deze in de zorg coöperatie is verge-
lijkbaar met Zilvergoed van Gregor 
Gips 
www.topdelftdesign.nl/.../Bewoners-
initiatief-Zilver-Goed-Delft-Gregor-...

Algemeen DIVA en Participe gaan 
fuseren en Jeannet van der Burg, 
stopt per 01-01-2015 bij DIVA, Leo 
reageert verbaasd niets van gehoord 
(oei, oei).

AttieA inzake de zoutstrooibak bij de 
Wipmolen (Prof Krausstraat) wil en 
gaat navragen wie er bij de Wipmolen 
verantwoordelijk is voor dit soort 
zaken.

RCG DWO stopt per 01-01-2015, re-
ceptie 15 december 2014 16.00-18.00 
Westcord Hotel (naast Ikea) 
De borging van de projecten en prak-
tische zaken zijn in volle gang, het 
borgen van de activiteiten vanuit de 
innovaties in de Ouderenzorg, Zorg 
en Techniek en alle andere projecten. 
Wij worden op de hoogte gehouden. 

JanvV heeft niet bijzonders (even 
voor de goede orde op de vraag van 
LeoV,
JanvV is 82 jaar)

ChrisM heeft niets te melden.

AttieA, Zondag 12 december is er in 
De Wipmolen, Prof Krausstraat om 
12.00 uur wederom een ontmoetings 
lunch inloop. 

LeoV. Hoe is het afgelopen met het 
fietsenplan dat op de sluitingsavond 
van de OuderenProof?
Chris/NelM Het fietsenplan zoals 
gepresenteerd op de feestelijke af-
sluitavond van de OuderenProof  
periode in alle wijken van Delft is 
waarschijnlijk een stille dood gestor-
ven. De subsidie € 38.000,-- (naar 
horen zeggen) was waarschijnlijk niet 
voldoende om het fietsenplan van 
de grond te krijgen. Mocht iemand 
hier omtrent nog verdere informatie 
willen verstrekken, dan horen wij 
als Ambassadeurs OuderenProof v/h 
Wippolder dit graag.
In de Vierhoven kerk wordt dinsdag-
avond 18 november een inloop over 
de WMO georganiseerd vrije inloop 
20.00 uur. Attie gaat er in ieder geval 
naar toe.
 
LeoV informeert wanneer de Kerst-
markt in de Wippolder weer wordt 
georganiseerd, 
De Kerstmarkt is gepland voor Vrij-
dag 19 December 17.00-21.00 uur.

LeoV De Ambassadeuren Ouderen-
Proof en Gladheidsbestrijding zijn 
in ieder geval aanwezig om de buurt-
bewoners van de Wippolder met een 
warm drankje en sneeuwschuivers te 
ontmoeten. 

LeoV verwacht dat de informatie voor 
2015 over de Botanische tuin in de 
komende Wijkkrant Wippolder zal 
worden vermeld.

LeoV gaat een Kerst/Eindejaar groet 
namens de Ambassadeurs van Oude-
renProof Wippolder in de Wijkkrant 
laten plaatsen.

WimR, is in de Broodfabriek in Rijs-
wijk naar de Beurs voor Ouderenvoor-
zieningen Liever Thuis geweest. Wim 
heeft een aantal leuke nieuwe voor-
zieningen op het gebied van ouderen-
zorgpreventie gezien. 
!!! er was een horloge dat voorzien is 
van een ingebouwde SOS alert, het 
reageert op de polsslag en heeft nog 
wat andere vernuftige aanpassingen.
Misschien een goede opvolger voor de 
halsketting variant van het SOS alert.

WimR benoemt de ontwikkeling van 
“de Krasse Knarren” een nieuw vorm 
van Hofjes voor het nieuwe wonen, 
met een Levensloopbestendige aan-
pak, gepresenteerde op de bijeen-
komst van Zorgbelang in Gouda op 
29 oktober jl.  

De informatie omtrent deze bijeen-
komst 29-10-14 zal worden doorge-
stuurd.

ChrisM, maakt contact met de voor-
zitter van de Senioren woningen de 
Burgershof om een afspraak te maken 

voor het installeren van de Zout-
strooibak en sneeuwschuivers. 

Agendapunt, OuderenProof Wippol-
der 2015 er wordt besloten om door 
te gaan en de nieuwe vergadering 
wordt vastgesteld voor 23 januari 
2015 om 19.30 uur in de Wijkcen-
trum Wippolder in de Prof Kraus-
straat. 

LeoV hoe kunnen we de bankjesroute 
succesvol afsluiten, het zou moeten 
gebeuren met een ludieke actie om 
het TULPI te plaatsen. Op het veldje 
bij de flat op het Koningsveld. Kijken 
of een stille diplomatie werkt?

Algemeen hoe zit het met de foto’s 
die voor Participe v/h BWD zijn ge-
maakt, deze zijn nooit gebruikt door 
Participe. 
De foto’s zijn mondjesmaat via We 
Transfer verstuurd, Leo gaat kijken 
hoe hij de foto’s naar de Ambassa-
deurs kan versturen.

LeoV gaan we in 2015 nog een 
schouw houden in de Wippolder, het 
lijkt de vergadering een goed plan. De 
maand Mei 2015 wordt als een goed 
uitgangspunt gezien en vastgesteld.  

Verslag van de vergadering van 05 
September 2014 wordt vastgesteld.

Speerpunten 2014 wordt 2015;
-WMO, ZORG, JEUGDZORG,
-Leegstand van huur woningen in de 
wijk Wippolder,.
-Avalex het afwikkelen van het groen 
en afval ophalen.
-het bevorderen van het verhuizen 
van Ouderen van Koopwoningen naar 
huurwoningen. 

WimR vraagt zich af of het een goed 
idee is om de groep met wat nieuw 
bloed aan te vullen en zo onze span-
wijdte te vergroten.

Het zal als een Agendapunt 23 Janu-
ari 2015 worden opgevoerd. 

Iedereen kijkt of zij 1+1 bij benoemde 
speerpunten 2014 een ondersteuning 
van een bekende of buren kan  active-
ren en uitnodigen voor het bijwonen 
van een of meerdere vergaderingen, 
of werkgroep besprekingen

AttieA “een lief en leed potje” voor 
ziekte, jubileum, verhuizing etc, noem 
maar op, via een vaste bijdrage of per 
gelegenheid een donatie.
Er wordt gekozen voor per gelegen-
heid af te rekenen, 

AttieA gaat dit verder vervolgen en 
uitvoeren, waarbij een belletje, e-mail 
of elkaar even informeren wel heel 
belangrijk is voor het doen slagen van 
dit initiatief.

De vergadering wordt om c.a. 21.30 
uur gesloten.

De volgende Activiteit 

Kerstmarkt Wippolder, Nassauplein 

Vrijdag 19 December 2014. 17.00-
21.00 uur. (Info volgt)

Volgende vergadering van de Ambas-
sadeurs OuderenProof v/h Wippolder 
is 

Gepland op vrijdagavond 23 Januari 
2015 om 19.30 uur, vooralsnog in het 
Wijkcentrum Wippolder Prof Kraus-
straat.

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

Dinsdag’s Koffie inloopochtend 09.30- 12.00 uur

Vrijdag’s Koffie inloopochtend 09.30- 12.00 uur

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

Dinsdag avond Vanaf, 19.00 uur

Donderdag avond Vanaf, 19.00 uur

Tot ziens  in jullie Buurthuis aan de Rotterdamseweg.

www.gladheidsbestrijdingwippolder.nl
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Buurtonderneming
Onder de Schie
(zie ook: www.onderdeschie.nl)

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

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

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

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

BESTUUR & VRIJWILLIGERS
We zoeken buurtbewoners die 
willen helpen bij het reilen en zeilen 
van het buurthuis.

Er is nog altijd plaats voor 
bestuursleden en voor vrijwilligers 
die activiteiten willen organiseren 
en/of willen bijdragen aan het 
beheer van het buurthuis. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen via email
onderdeschie@gmail.com

Kijk ook op onze website 
www.onderdeschie.nl

De buurtonderneming is nu 
een jaar actief en groeit. Wij 
bieden steeds meer activiteiten 
en daardoor vinden ook steeds 
meer mensen de weg naar de 
prachtige plek, verscholen 
achter de huizen aan de 
Rotterdamseweg. Onder De 
Schie is een ruim en gezellig 
buurthuis waar enthousiaste 
vrijwilligers zich inzetten. Wij 
verwelkomen regelmatig nieuwe 
mensen uit de Zeeheldenbuurt, 
Wippolder en Delftzicht, maar 
ook uit de hele stad!

Het tweewekelijkse eetcafe 
‘Schuif ’s aan’ is zo succesvol 
dat wij graag een tweede groep 
willen starten. Dan kunnen 
wij nog meer buurtbewoners 
bedienen.

Het buurthuis is voorzien van 
WiFi. Dus als u een keer rustig 
wilt werken, dan zijn daar 
mogelijkheden voor. Vraag 
ernaar bij de beheerder of stuur 
een email.

Tip: Woonkamer te klein? 
- Vier uw verjaardag of 
familiebijeenkomst in Onder De 
Schie.

De buurtonderneming is voor 
en door de hele buurt. Wij zijn 
op zoek naar vrijwilligers en 
bestuursleden die willen meehelpen 
met het tweede eetcafé. Of wilt u 
ons helpen met de publiciteit en 
fondsenwerving? Neemt u contact 
met ons op.

Kerst knutselmiddag voor 
kinderen
Woensdag 17 december 14.00 tot 
16.00 uur, € 2.00 per kind.
Meld je aan bij Merel Bas via 
merelbas@gmail.com of 06 4552 
8360 

Schuif n’s aan Kerstspecial
Op donderdag 18 december 2014, € 
10.00 p.p.
Aanmelden via Heleen heleenvthof@
gmail.com  en Leo lee@casema.nl   (tel 
Leo 0622513362)

Buurtrestaurant “Schuif ‘s aan” 
Iedere twee weken op donderdag 
serveert buurtrestaurant “Schuif ‘s 
aan”
een heerlijk driegangen menu. U kunt 
voor 5 euro mee eten; vanaf 17:30 
uur binnenlopen en om 18.00 uur 
aanschuiven.

Aanmelding via een inschrijflijst in 
het buurthuis.
De eerstvolgende dineravonden zijn: 
27 november en 11 december 
Contact via Heleen heleenvthof@
gmail.com  en Leo lee@casema.nl   (tel 
Leo 0622513362)

Koffie-ochtenden
Op dinsdag en vrijdag van 9:30 uur 
tot 12:00 uur:
gezellig bijkletsen met andere 
buurtbewoners, koffie is 1 euro.

Buurtavonden
Op maandagavond is het buurthuis 
vanaf 19:00 uur open.
Kom gezellig biljarten, darten en 
kaarten of gewoon even bijkletsen 
met buurtgenoten.

Biljarten
Er zijn verschillende mogelijkheden 
in de week om een potje te biljarten. 
U bent van harte uitgenodigd eens 
langs te komen. 

De Bibliotheek “Boek in 
beweging” 
In het buurthuis staat een volle 
boekenkast.
U bent vrij daaruit boeken te lenen of 
te ruilen.
Er is voor elk wat wils en er zitten 
prachtige boeken bij.

Uniek in het buurthuis is een grote 
collectie Audioboeken die u thuis 
kunt beluisteren.Vraag ernaar bij de 
beheerder

CURSUSSEN 
De cursussen staan open voor 
iedereen. Meldt u aan bij de 
docent voor de informatie over de 
beschikbaarheid en de kosten.

Koor: Zingen Onder de Schie geeft 
Plezier voor Drie!
Gemengd koor vanaf 16 jaar zingt 
wereldmuziek, pop en licht klassiek. 
Maandagavond van 20.00 tot 22.00 
Docent Fon van Oosterhout fon.
oosterhout@ziggo.nl
 

Schilderen (collage met foto’s)
Vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur
Docent: Jeanette van der Helm 
jeaneart@hotmail.com

Schilderen / tekenen (acryl)
Woensdag van 19.30 tot 22.00 uur. 
Docent: Hedy Adihardjo 
hedyadihardjo@gmail.com 

Schilderen (aquarel en acryl)
Donderdag van 9:00 tot 12:00 
Docent:  Marlene Otten
Informatie: marlene@otte-delft.nl

Blij dat ik klei
Dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur
Docent: Juul Camps juulcamps@
gmail.com 

Yoga
Hatha-/Raja-Yoga (rek/strek, 
massage, adem/ontspanning, 
meditatie). 
Docent:  Allan van de Graaff  
allanvandegraaff@gmail.com

Mindfullness Meditatie
Dinsdag van 19.45 uur tot 20.45 uur
Docent: Anita van Gorkum 
anitavangorkum@kpnmail.nl  

Boekenclub
Woensdagochtend:  1x per maand op 
de laatste woensdag vd maand 
Tijd: van 10.00 uur tot 11.30 uur.
Docent:  Maria Wensveen  
m.wensveen@stanislascollege.nl 

Nederlandse conversatie (voor 
beginners of gevorderden)
Maandag/woensdag/donderdag 
ochtend/middag (1x/w)
Docent: Tineke Ruiter atruiter@ziggo.nl

Bridge-cursussen
* Beginners* Gevorderden* Oefenclub 
Docent: H.H. van Dam he.to.
vandam@ziggo.nl

Digitale fotografie
Woensdag van 19.30 tot 21.30 uur
Docent: Stan van Adrichem info@
vanadricheminbeeld.nl 

VOOR KINDEREN
 

Technica 10
Voor kinderen vanaf 9 jaar die willen 
leren timmeren en zagen, werken met 
metaal, kunststof, elektriciteit en 
chemie.
Woensdagmiddag of begin van de 
avond.
Docent: Elly Heldring  ellyheldring@
gmail.com 

45 PLUS

Bewegen valt goed! 
Is een combinatie van bewegen 
en valpreventie en wordt gegeven 
door een ervaren sportinstructrice. 
Doelgroep 45+. 
Dinsdag van 14:00 tot 15:00 uur 
Docent: Joan van den Berg,  070 
4161853 

Het sportprogramma voor senioren 
”Bewegen valt goed” wordt steeds 
effectiever. Niet alleen dat door de 
regelmatige beweging de mensen 
leniger en sterker worden, ook hun 
honger naar meer kennis over goede 
“voeding” wordt bevredigd.

Na het sport uurtje is het gezellig en 
verstandig om wat uit te blazen en 
een kopje koffie of thee te drinken, 
met elkaar een team te bouwen en 
tenslotte van gedachten te wisselen 
over onderwerpen die samenhangen 

met het in standhouden van 
een gezond lichaam, namelijk 
voedingswetenswaardigheden. 

Harry en Riek Koerts verzorgen 
om de beurt en op prijs gestelde 
informatie.

Verhuur van ruimtes
Er is plaats voor cursussen, 
recepties, (kinder-)feestjes, 
vergaderingen, lezingen, 
presentaties, enzovoort.

Maar er is ook ruimte voor  
ondernemingen in het buurthuis 
Onder de Schie.

Bijvoorbeeld voor ondernemers 
die graag een eigen bedrijf hebben 
of willen oprichten en per dagdeel 
willen huren.  Ambiërende kappers, 
fysiotherapeuten, diëtisten, thea-
termakers, computerreparateurs, 
welzijnswerkers, fietsenmakers, 
etcetera:

U bent van harte welkom bij 
buurtonderneming Onder de Schie.
Voor nadere informatie kunt 
u contact op nemen met het 
buurthuis

op telefoonnummer: 015-2567774 
of mail naar:onderdeschie@gmail.com 

De werkplaats
Wilt u zelf meubels maken of 
repareren? Het is mogelijk om 
de werkplaats te huren. Er zijn 
werkbanken en gereedschap en als 
u wilt de deskundige begeleiding 
van een vakman voor een redelijke 
vrijwillige bijdrage t.b.v. het 
buurthuis. Voor een afspraak met 
Aad Vonk bel 06 8165 6843. 

Huurtarieven vindt u op de 
website www.onderdeschie.nl

www.gladheidsbestrijdingwippolder.nl
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 Wijkcentrum Wippolder,
 Prof. Krausstraat 50.
 Telefoon: 015- 760 02 70015- 760 02 70
 net: www.wippolder.nlwww.wippolder.nl
 e-mail: wijkwerk@wippolder.nl  wijkwerk@wippolder.nl  

MAANDAG 
• Schilderen
   9.30-12-00 uur
   12.30-15-00 uur
• Sjoelen 13.30-16.00uur
• Klaverjassen ( competitie)
   19.00-23.00uur

DINSDAG
• Volksdansen 10.15-11.15uur
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Speksteen 13.30-15.30 uur

WOENSDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
•Het Smikkelrestaurant
1x2 weken 18.00-20.00uur

DONDERDAG
• Gym 50+ 9.00-10.15uur
• Uitclub 1x 6 weken 10.00-11.30uur
• Digitale fotografieclub
10.00-12.00uur
• Competitie klaverjassen
13.00-16.00uur
• HCC 1e en 3e donderdag
19.00-23.00uur
• Patch work
1x2 weken 19.30-21.30 uur

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

ZATERDAG
• Bingo
2e za v.d. mnd 9.00-11.30uur

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

De volgende Wijkkrant komt uit in maart 2015
Graag kopij inzenden vóór:

20 februari 2015
ABSOLUTE INLEVERDATUM

naar: 
Wijkcentrum wippolder, Prof.Krausstraat  50, en naar

Buurthuis Onder de Schie, Rotterdamseweg 51A
 wijkkrantwippolder@gmail.com

Onze voorkeur is per e-mail

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

KOPIJDATUM

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

Kansen creëren

“Lekkers uit Zee”

De Wippolder is een mooie viszaak 
rijker. Op 5 november opende 
Huig Jonker de deur van zijn 
winkel tegenover de Coop aan de 
Nassaulaan. Wat een enthousiaste 
jonge ondernemer.  Zijn droom 
wordt werkelijkheid , een eigen 
zaak. Huig komt uit Katwijk en dan 
moet je wel iets met vis hebben. 
Ondanks zijn koksopleiding bleef 
zijn gevoel toch bij vis.

Misschien hebt U er al van gehoord: 
“Delft voor Elkaar”. Een nieuwe visie 
of weer zo’n bezuigingsoperatie van 
de Delftse politiek.
Het idee van “Delft voor elkaar” is 
om de grote professionele spelers 
waaronder DIVA, MEE en Participe 
in Delft met betrekking tot  Zorg, 
Welzijn en Wonen samen te laten 
werken. 
Je vraagt je af hoe de gemeente Delft 
op dit idee is gekomen. 

Participe, is één van die spelers waar 
een ieder het zijne van mag denken. 
Na het uitkleden van het vroegere 
BWD had ik toch nog hoop dat de 
sociale activiteiten en initiatieven 
die plaatsvonden in de buurthuizen 
beter gecoördineerd zouden worden. 
Ondanks de wetenschap dat het om 
een bezuinigings operatie ging bleef 
ik positief over deze ontwikkelingen. 
Verkeerd ingeschat. Jammer want 
Participe doet nu helemaal niets meer 
in buurthuizen. Geen activiteiten 
en zeker geen ontwikkeling in deze. 
Zelfs het Wijk Coördinatie Team 

waarin zij actief deelnamen is uiteen 
gevallen. Zij is als een betaal bureau 
verworden voor mogelijke subsidie 
van vrijwilligers initiatieven. 
Na het ontslag van de beheerders 
van de buurthuizen heeft zij namens 
de gemeente in 2014 een contract 
afgesloten met vastgoed beheer 
bedrijf SRO uit Amersfoort. De naam 
SRO (Sport, Recreatie, Onderwijs) 
zette mij alweer op het verkeerde 
been. SRO organiseert niets, zij 
verhuurt alleen de ruimten in de 
buurthuizen en is verantwoordelijk 
voor onderhoud en schoonmaak. 

De definitie van buurthuis volgens 
Wiki is eenduidig: buurthuizen 
worden door verschillende 
maatschappelijke groepen als middel 
ingezet voor onder andere opvoeding, 
emancipatie en mogelijkheid tot 
ontspanning. 
Het buurthuis in de Prof. Krausstraat 
is volgens deze definitie dus 
eigenlijk geen buurthuis meer, 
geen ontmoetingsplaats voor 
wijkbewoners, maar meer een gebouw 

waar je een zaaltje kan huren. Het 
sociale aspect voor een buurt van 
buurthuizen zoals deze, dat de 
afgelopen decennia is opgebouwd, is 
verdwenen. Zeker als je moet betalen 
om naar binnen te kunnen komen. 
Dit is ook één van de achtergronden 
waarom veel activiteiten zijn gestopt 
in het buurthuis aan de Prof. 
Krausstraat. 

Terugkomend op de visie van de 
gemeente Delft. “Delft voor Elkaar” 
zal 1 januari 2015 starten. Jammer is 
alleen dat de partijen nu in november 
2014 nog niet weten hoe. Er zijn nog 
geen structuren, er is alleen een visie, 
een beleidsstuk en één zak met geld 
voor alle gesubsidieerde groeperingen 
die vallen onder “Delft voor elkaar”. 
De regie van “Delft voor Elkaar” 
rust bij, hoe kan het anders, de 
gemeente Delft. Nog één maand 
om een onduidelijk idee over  “Delft 
voor elkaar” gestalte te geven. Is dit 
een noodsprong of een idee om te 
bezuinigen? Hoe zich een en ander 
ontwikkelt  zullen we zien of merken. 

Zeker als je leest in kranten dat Delft 
nog moet leren regisseren.
Gelukkig is het niet alleen kommer 
en kwel in de Wippolder,  er gebeuren 
ook veel goede dingen.
Neem buurthuis  “Onder de Schie”. 
Door samen te werken werd energie 
opgebouwd en ontstonden er nieuwe 
perspectieven. Dus er zit energie 
in de wijk. De Wippolder heeft nog 
steeds ambities. Wij zijn hier op 
dit stukje aardkloot dus niet alleen 
om de mensen in het pluche van de 
Delftse politiek financieel in het zadel 
te houden. Onder de Schie laat zien 
waartoe mensen in staat zijn.

Als we de krachten en energie in de 
Wippolder kunnen bundelen, kunnen 
we nieuwe inspiratie opdoen en 
dingen doen waar wij als samenleving 
wat aan hebben en mee verder 
kunnen. Wij Wippoldernaren moeten 
opstaan en met elkaar een nieuwe 
bron zijn van initiatief en acties.

Kees Graafland

Het doel van de Gladheidsbestrijding 
is vanaf je eigen voordeur samen met 
je buren een begaanbare looproute te 
schuiven. 
Het is dus niet zo dat van de 
vrijwillige sneeuwschuivers wordt 
verwacht dat zij stoepen van hun hele 
straat sneeuwvrij maken.
De vrijwilligers hoeven zich niet 
centraal te melden, nee gewoon met 
hun eigen straatje beginnen.

Wel is het goed om bepaalde 
gevaarlijke plekken per telefoon, per 
e-mail of even langs gaan, met elkaar 
te delen. 06-22513362

Maar hoe kom je aan deze winkel?  
Ogen en oren goed open houden en in 
dit geval deed dat zijn zwager.

Het assortiment is heel passend voor 
de wijk. Verse vis, gebakken vis en 
niet te vergeten verse salades. Binnen 
enkele dagen komt  de Kerstfolder 
uit. De winkel is geopend van  
woensdag tot en met zaterdag. 

Tekst Wim Bloom

Deze zal 
gehouden 
worden op 
vrijdag 19 
december vanaf 
17.00 t/m 21.00 uur in 
het park aan het Nassauplein.

Daar zijn dan weer de nodige 
kramen te zien en allerlei 
lekkernijen zullen zeker niet 
ontbreken.

Komt u ook!

Neem je buurman mee, haal 
een sneeuwschuiver en een 
veiligheidshesje en ga aan de slag

Wim Rozendal
e-mail: wcrozen@ziggo.nl 
Riek Koerts
e-mail: Riekkoerts@casema.nl
Leo van der Lee
e-mail: lieverlee@casema.nl

Vrijwillige Sneeuwschuivers

www.gladheidsbestrijdingwippolder.nl

Hoera, ‘t is zover.
De klok wordt verzet en dat houdt in dat de
heerlijke avondjes komen.
Gordijnen dicht, sfeerlichtjes aan, lekkers bij de koffie!
Ja, wij komen de winter wel door.
Of misschien niet zo gemakkelijk?
Wat te doen als er een flink pak sneeuw ligt?
Hoe komen we dan aan boodschappen?

Wel, gewoon wachten tot de vrijwilligers van de 
“Gladheidsbestrijding” langs zijn gekomen!
Veel vrijwilligers hebben zich al aangemeld.
Alvast hartelijk bedankt namens de
‘ik moet liever niet vallen’ groep!
Maar we zoeken er nog meer, vele handen maken immers licht werk.

We beleggen 07 November a.s. van 19.30 tot 20.00 uur een 
informatieavond in het ‘Wippolder-buurthuis’ in de Krausstraat, 
voor hen die zich al hebben aangemeld en voor allen die overwegen 
dit ook te doen.

Reclame hiervoor maken wordt erg op prijs gesteld.
Laat de sneeuw maar komen!

P.S. Ieder die zich aanmeldt om mee te helpen bij dit gezellige en 
nuttige werk krijgt een verrassing.

Het team
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  Bouwberichten Foto’s en tekst J.A. van den Berg. 
Tenzij anders vermeld of via de plaatselijke media

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

Muyskenlaan
In het voormalig jongerengebouwtje wordt momenteel 
hard gewerkt om het om te bouwen en verder uit te 
breiden tot een uitvaartcentrum met de naam “De 
Schakel”. Foto A.
Verdere gegevens staan in deze krant vermeld.

Nassaulaan
Op foto B ziet u de verbouwing van de kiosk. U zal 
wel denken alweer verbouwen? Ja zo gaat dat als iets 
niet loopt, dan komt een ander om weer wat nieuws te 
proberen.
Momenteel is er een viswinkel (visboer) in gevestigd. Lijkt 
geen slechte zet want een viswinkel is er niet aan deze 
kant van de stad.
Verdere gegevens staan in deze krant vermeld.

Kanaalweg 2B
Op de foto’s C, D en E ziet 
u eventuele vorderingen 
en de aan de gang zijnde 
werkzaamheden  tot 
verbetering van de 
bestaande gebouwen 
welke omgebouwd 
gaan worden tot 
studentenwoningen 
en daarbij behorende 
voorzieningen.Julianalaan 134 Bouwkunde

Op foto F ziet u dat Bouwkunde nog 
steeds is ingepakt en dat betekent dat 
de herstel werkzaamheden nog niet zijn 
voltooid. De herstelwerkzaamheden zijn 
aan de voorzijde begonnen en het ziet er 
naar uit dat dit het laatste deel is.

Rotterdamseweg
Op de foto’s G t/m J ziet u het resultaat van maandenlang werken aan de verbeteringen 
van de Rotterdamseweg tussen de Julianalaan/Jaffalaan en de Balthasar van der Polweg.
Vervangen van de riolering en herindelen van de weg met het naast liggend fietspad en 
de aansluitingen van de zijstraten en de aangrenzende bedrijven.

Technopolis
Op de foto’s K en L ziet u de 
vorderingen bij de bouw van 
het gebouw voor TNW, het 
faculteits gebouw voor toegepaste 
wetenschappen. Bij de foto’s in 
de krant van september was er 
nauwelijks een gebouw te zien maar 
nu, zoals u ziet, is er behoorlijk wat 
gebouwd.

Op foto M ziet u het hoofdkantoor van 
Technologiebedrijf 3M. Het gebouw is klaar, de 
werknemers zijn aan het werk en het gebouw is 
inmiddels officieel geopend.

A B
C

E

D

I

HG

L

M

J K

F

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

Vrijdag 12 December van 14.00 - 21.00 uur
Van 14.00 tot 20.00 uur Ieder uur een rondleiding langs de kerstkruiden en 
de kerstbomen door de eeuwen heen
Om 17.00 uur Presentatie Jaaroverzicht Botanische Tuin TU Delft 
door Wetenschappelijk directeur Bob Ursem Lancering nieuwe website 
Botanische Tuin TU Delft

Zaterdag 13 December van 10.00 - 21.00 uur
Van 10.00 tot 20.00 uur Ieder uur een rondleiding langs de kerstkruiden en 
de kerstbomen door de eeuwen heen
Tussen 13.00 en 17.00 uur Kerstknutselen voor kinderen

Zondag 14 December van 10.00—18.00 uur
Van 10.00 - 17.00 uur Ieder uur een rondleiding langs de kerstkruiden en de 
kerstbomen door de eeuwen heen
Van 10.00 - 13.00 uur Kerststukjes maken met groen uit de Botanische Tuin
Van 14.00 - 16.00 uur Kerstconcert
Een hapje en drankje zijn gedurende alle dagen verkrijgbaar
Bezoekadres: Poortlandplein 6 (Gratis parkeren)
OV; met bus 60, halte Botanische Tuin
Voor meer informatie: www.botanischetuin.tudelft.nl

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

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

Geef je op voor de komende 
paddentrek.
De Koninklijke Nederlandse Natuur-
historische Vereniging (KNNV) afde-
ling Delfland zet in de periode tussen 
half-februari en begin-april weer 
padden, kikkers en salamanders over 
tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek 
van winterverblijf naar voortplan-
tingsplaats. Dat doet deze vereniging 
omdat heel veel van deze beschermde 
dieren in het voorjaar worden dood-
gereden door het (auto)verkeer. 
Zonder hulp van paddenoverzetters 
sterven ca. 5.000 amfibieën in Berg-
schenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van 
Holland, Leidschenveen, Maasland en 
Monster, elk voorjaar een vroegtijdige 
dood omdat zij tijdens hun trektocht 
de wegen en straten oversteken.

De KNNV zoekt minimaal 200 men-
sen om op verschillende locaties deze 
dieren over te zetten. Ook ouders 
met kinderen of verenigingen zijn 
welkom.

De werkzaamheden houden in:
• amfibieën die op de weg of straat 

lopen met de hand overzetten 
• levende en dode dieren tellen en 

noteren 
• naar behoefte informatie geven aan 

passanten via een folder
• op één locatie hekken openen en 

sluiten  
De periode en tijden:

• tussen half-februari en begin-april 
(ongeveer vier à vijf weken) 

• één vaste avond per week
• van 19.00 (begin van de 

schemering) tot 22.00 uur 

Ter ondersteuning ontvangt men
• handleiding met instructies, 

plattegrond en overige informatie 
• folders voor belangstellenden

Er zijn instructiebijeenkomsten 
en aan het einde van de actie 
worden de resultaten tijdens een 
afsluitingsbijeenkomst besproken.
Voor informatie en deelname kan je 
bellen met:
Geert van Poelgeest, 015 - 261 00 48, 
afdelingDelfland@knnv.nl

200 paddenoverzetters gevraagd

Bewegen valt Goed 
Op Dinsdagmiddag in Onder de Schie 2015
Veel ouderen bewegen te weinig en krijgen daardoor last van stijve spieren en 
gewrichten. Hierdoor vallen mensen eerder en hebben ze een grotere kans op 
bijvoorbeeld een breuk. Wist u dat regelmatig bewegen de kans op vallen ver-
kleint? Leer bewegen onder leiding van een gediplomeerd Bewegingsbegeleider. 
Graag zien we u verschijnen.
Info + aanmelden: lee@casema.nl  of  070-4161853
Duur: 10 weken Start 06 Januari 2015
Kosten voor volwassenen: In principe geen. Wel een kleine eigen bijdrage.
Aantal deelnemers :    8  – 14 deelnemers
Eerste vervolg lesdag : Dinsdag 06 Januari 2015 14.00 – 15.00 uur
Locatie: Onder de Schie, Rotterdamseweg 51a, 2628 AJ Delft.
Start nieuwe serie Bewegen Valt Goed (10 lessen) 6e sessie
06 Januari 2015  1e les v.d. 6e sessie 14.00 –  15.00 uur
Januari  dinsdag  06/01, 13/01, 20/01, 27/01
Februari  dinsdag  03/02, 10/02, 17/02, 24/02.
December  dinsdag  03/03, 09/03.

Wij wensen u namens Bewegen valt Goed, Sportimpuls en Onder de Schie 
fijne Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2015.

Opbrengst collecte Multiple 
Sclerose in Delft

Tijdens de collecteweek van het 
Nationaal MS Fonds is het mooie 
bedrag van € 1970,98 in Delft op-
gehaald. Het opgehaalde collecte-
geld wordt besteed aan onderzoek 
(voor een beter leven nu en een 
toekomst zonder MS), begeleiding 
en voorlichting
We bedanken alle gevers en collec-
tanten, die ook dit jaar weer door 
weer en wind op pad zijn gegaan, 
hartelijk voor hun bijdrage. Hebt 
u de collectant gemist, dan kunt 
u uw bijdrage overmaken op giro 
5057 te Maassluis!

Wilt u ons bij de collecte van vol-
gend jaar ondersteunen als col-
lectant? Neem contact op met het 
Nationaal MS Fonds,
tel. 010-5919839 of via
www.nationaalmsfonds.nl

PERSBERICHT

Veel aandacht de laatste tijd in de 
lokale pers voor het nieuwe uit-
vaartcentrum aan de Muyskenlaan. 
Het houdt ons als bewoners van het 
Zuidplantsoen nogal bezig. Niet al-
leen omdat de invulling van het uit-
vaartcentrum anders lijkt te worden 
dan ons was voorgehouden tijdens 
een voorlichtingsbijeenkomst,  name-
lijk als opbaarcentrum dat nauwelijks 
bezoekers zou trekken. Maar vooral 
omdat de gemeente – ondanks eer-
dere toezeggingen – nog altijd niet 
op de proppen is gekomen met de ge-
biedsvisie waar ook dit nieuwe com-
plex onderdeel van uitmaakt. Wat zijn 
de gevolgen voor de verkeersdruk op 
de Schoemakerstraat? Krijgen wij en 
de bewoners van de aanpalende stra-
ten nog meer parkeerellende te ver-
werken? De sussende mededeling dat 
die er niet komt wekt geen vertrou-
wen. Het aanpalende koffiehuis trekt 
steeds meer (parkerende) bezoekers. 
Er is een grens aan wat er in de buurt, 
ook met 20 nieuwe parkeerplaatsen 
kan worden opgevangen. 

Tot slot: in een van de persartikelen 
over het uitvaartcentrum is sprake 
van ‘inspraakrondes’, in een ander 
artikel wordt gemeld dat er geen 
inspraak mogelijk was. Waarom be-
kruipt ons toch het gevoel dat het 
deze gemeente volledig koud laat wat 
haar burgers ergens van vinden? Het 
onderstreept weer eens het tekort-
schietend ruimtelijk ordenings- en fi-
nanciële beleid van deze gemeente.

Muyskenlaan:
Uitvaartcentrum
maar hoe is het
parkeerbeleid?

Ondergrondse
vuilcontainers
Het zal u niet ontgaan zijn dat er in 
de wijk ondergrondsevuilcontainers 
zijn vervangen - en aangepast - met 
vloerplaten.

WEES VOORZICHTIG!!
Uit ervaring kan ik u laten weten 
dat zodra deze vloerplaten nat zijn 
en het heeft gevroren dan kunt u 
lelijk onderuit gaan. De platen zijn 
wel voorzien van ribbeltjes maar bij 
vorst helpt dat echt niet. Dus let op 
bij vorst.

Foto en tekst: J.A. van den Berg

Sinterklaas gered door de Kerstman
De toneelgroep van VTV Delft speelde een Sinterklaas voorstelling in de 
Wipmolen met de titel "Rara, het is rood en het vliegt....!" De titel van het 
toneelstuk maakte ons nieuwsgierig. En zoals verwacht: we kwamen niet voor 
niets. We genoten weer van het spelplezier, dat deze toneelgroep kenmerkt.

We zagen een lieve oma, die op 
de kinderen past tot Sinterklaas 
komt. Maar hij komt niet. Waar is 
hij gebleven? Er komt hulp van de 
onderzoek Piet, zijn naam is Piet R. 
de Vries, die erachter komt via de 
andere Pieten, dat Sinterklaas op weg 
naar Nederland in een hevige storm 
van de boot is gewaaid. Maar waar 
is de Sint gebleven? Hij is opgepikt 
door zijn collega de Kerstman, die 
per luchtballon op weg is naar het 
Kerstfeest in Nederland. Piet R. de 

Vries op het schip ziet ze vliegen 
door zijn verrekijker.Dan ziet de Sint 
vanuit de luchtballon zijn boot varen, 
en wil hij naar beneden. De Sint 
wordt aan een touw naar beneden 
gelaten, maar of dat helemaal goed 
gaat? Piet R. de Vries ontdekt eerst 
zijn staf op het dek, en daar ligt 
waarempel ook zijn mijter. En hij 
ziet het touw liggen, hij besluit met 
behulp van alle pieten om aan het 
touw te gaan trekken, dat gaat niet zo 
makkelijk, want daar zit iets zwaars 

aan vast. Het blijkt Sinterklaas te 
zijn. Vreugde alom. De Sint is terug. 
En dan kan het Sinterklaas feest toch 
beginnen.

Auteur van het stuk en regisseuse 
Agathe Hofman en haar assistenten 
is het weer gelukt om een fantastisch 
leuke voorstelling te maken, met 
behulp van technische duizendpoot 
George Godefroy, die licht en geluid 
verzorgde. Het kinderkoor danste 
en zong tijdens de intermezzo's op 
vrolijke sinterklaas muziek de sterren 
van de hemel. Het was kortom een 
geslaagde avond.

Fred Koning
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Er zijn vast wel lezers onder u die 
niet weten dat de heer Maas al 
vanaf de eerste wijkkrant betrokken 
is geweest en dus al 17 jaar lang 
zijn bijdrage heeft gegeven van 
redactielid tot columnist.
Ook was hij zeer bedreven om 
vrijwilligers te vinden voor het 
bezorgen van de wijkkrant en mij 
te strikken als redactielid. Na 7 jaar 

In de Wippolder hebben we ook zo’n 
gebouw aan de Nassaulaan. Het is 
groot, majestueus, krachtig, in bak-
steen opgetrokken. Een baken in de 
wijk. De Heilig Sacrament kerk, zoals 
die ruimte sinds lang heet, maar beter 
bekend staat als de Vredeskerk. Het 
woord “Vrede” staat immers in grote 
letters boven de voordeur.
Zo’n Godshuis dient open te staan 
voor iedereen die er maar naar bin-
nen wil gaan. Zeker met Kerstmis. 
Hieronder vindt u een overzicht wan-
neer u er op Kerstmis, een open deur 
aantreft.

STAL
Toch blijft het gek. We vieren met 
Kerstmis immers vanuit een men-
selijk perspectief niets groots en 
machtigs. De geboorte van een mens, 
waarvoor geen plaats was in de her-
berg van het leven en dus weggedron-
gen werd naar de rand. Kwetsbaar 
en  teer, werd het neergelegd in een 
kribbe. In een stal. Te midden van de 
dieren. Met nauwelijks een dak boven 
het hoofd.

Vanuit ons gemeenschappelijk geloof 
is in dit Kind, Gods initiatief tot liefde 
en vrede voor iedere mens, concreet 
geworden. In dit Kind is God vlees 
geworden, dat wil zeggen zo dichtbij 
gekomen als je eigen huid, je eigen 
hartslag.

Mooie kerken zoals de H. Sacrament 
hebben een wondere schoonheid, 
die je in het beste geval helpen om 
een beetje boven jezelf uit te kunnen 
stijgen, je dichter bij God te brengen. 
Reden genoeg dus om te komen. 

Maar naar haar kern ontmoet je God 
evenzeer in een kreng van een kerk. 
Overal kan het. Het kan zelfs in een 
stal. In de stal van Bethlehem vind je 
je belangrijkste vindplaats voor God.  
Zalig Kerstfeest.

Pastor Dick Verbakel is priester van 
het bisdom Rotterdam, werkzaam als 
lid van pastoraal team van de Ursula 
en OL Vrouw van Sion parochies en 
sinds 1 oktober eerst aanspreekbare 
voor de H. Sacrament en Ursula kerk.

Kerstavond 24 december 19.00 
uur: Gezinsviering, waarin  het kerst-
verhaal door kinderen zal worden 
uitgebeeld en een kinderkoortje zal 
zingen. Voorganger Pastor P. Mante-
laers.

Kerstavond 24 december 21.00 
uur: Plechtige Eucharistieviering met 
medewerking van de cantorij o.l.v. 
Sonja Nowee. Voorganger Pater T. 
Cloin 

Kerstmorgen 25 december 10.00 
uur: Plechtige Eucharistie viering 
met medewerking van de cantorij 
o.l.v. Sonja Nowee. Voorganger Pater 
Chr.v.d. Eijnden.

Tweede Kerstdag 26 december is 
er om 14.00 uur een kinderkerstvie-
ring speciaal voor kinderen met hun 
ouders en grootouders. Alle aanwe-
zige kinderen kunnen zelf iets doen: 
kerstliedje zingen, een gedichtje voor-
lezen of een instrument bespelen.

Oudjaar 31 december is er om 
18.30 uur een gebedsviering, waarin 
wij het jaar in dankbaarheid wil-
len afsluiten. Voorganger Pastor 
D.Verbakel.

Nieuwjaar 1 januari 10.00 uur: 
eucharistieviering met medewerking 
van de cantorij o.l.v. Sonja Nowee.  
Voorganger Pater Metz. Na de viering 
drinken wij samen koffie en kunnen 
wij elkaar een Zalig Nieuwjaar 
wensen.

Kerstviering in de Vredeskerk

Als je een kind een kerk laat tekenen, dan krijg je steevast een groot huis, 
met schuine daken en een grote toren met kruis er op. Het zijn diep ingesle-
pen beelden in de ziel van mensen en onze kinderen maken daar natuurlijk 
onderdeel van uit. Een huis en dus ook een huis van God, moet er zo onge-
veer uit zien.

verliet de heer Maas de redactie en 
begon hij zijn bijdrage als columnist. 

Onze buurtpastor dominee Kees 
Maas heeft te kennen gegeven te 
stoppen met zijn bijdragen voor de 
wijkkrant. Door zijn gezondheid 
kan hij niet meer zo betrokken zijn 
bij de wijk en dat in zijn columns 
verwoorden.

Met dank aan ds Kees Maas

Wij als redactie hebben begrip voor 
het besluit van de heer Maas en 
danken hem voor al zijn werk voor 
de krant. Wij wensen hem een goede 
gezondheid toe met zijn vrouw en 
kinderen.
Het ga je goed Kees.

Bedankt,
De redactie 

Met kerst voor de deur moest ik den-
ken aan een zin van Youp van ‘t Hek: 
‘Er zijn mensen die gunnen elkaar 
geen geluk. Zij blazen het kaarsje 
van hun buurman uit, in plaats van 
hun eigen kaarsje erbij te zetten. Dan 
wordt het alleen maar lichter en heb-
ben ze het zelf ook gezellig’.

De kaarsenuitblazers zijn van die 
eerlijke mensen, vinden zijzelf. Zij 
zeggen alles recht voor hun raap. Zij 
kennen het chinese spreekwoord niet: 
Als je geen ster aan de hemel kunt 
zien, wees dan een lamp in huis.

De waarheid
Die eerlijke mensen menen de waar-
heid te spreken en hebben niet door 
dat het hun waarheid is.
Els heeft mij verteld wat een ‘eerlijk’ 
mens haar had aangedaan. Helemaal 
geen onaardig persoon. Integendeel, 
de man is één en al vrede, hij glim-
lacht altijd. Des te verwonderlijker 
dat hij zo de mist inging.
Ik weet wel dat ik beïnvloed ben. Els 
noem ik een orchidee-mens. Orchi-
dee-mensen zijn kwetsbaar, maar 
worden zij gekoesterd dan komen zij 
tot spectaculaire bloei.
De verteller heeft de orchidee niet ge-
koesterd. Hij heeft haar zo gekwetst 

dat haar schoonheid verdorde. Hij 
was eerlijk vond hijzelf.
Els liep met haar kindje op straat. 
De kinderwagen was gedateerd, zeg 
zestiger jaren. Zij liep daar stralend 
in de zon, al pratend met haar klein-
tje. De man stond op de stoep met 
nog een paar mannen. Zijn blik trof 
de kinderwagen en hij riep luid over 
straat: ‘Wat een ouderwets ding is 
dat, daar heeft mijn grootmoeder nog 
in gelegen. Als je nu een knul had kon 
hij een knappe kinderwagen voor je 
verdienen.’
Het lijkt niet moeilijk om vast te stel-
len wie er bij dit soort ‘grappen’ door 
de grond zou moeten zakken, maar 
merkwaardig genoeg heeft de man 
daar geen last van. Hij flapt er ge-
woon uit wat bij hem opkomt, mede 
om het applaus van de omstanders.
Hij heeft er geen benul van hoeveel 
verdriet hij Els heeft aangedaan.
Ik vermoed, als hij dit leest, dat hij 
zich afvraagt: ‘Waar maken jullie je 
druk over? Het is toch een ouwe kar 
en ze heeft toch geen vent’.
Waarom die eerlijkheid?

Andere situaties
Ik hoorde van een man die longkan-
ker heeft, dat iemand tegen hem 
gezegd had: ‘Je hebt ook veel te veel 
gerookt’. ‘Dank je voor de troost’, had 
hij geantwoord.
Iemands relatie was op de klippen 
gelopen. Zijn vriend zei zonder emo-
tie: ‘Ik had je gewaarschuwd.’ Ze zien 
elkaar niet meer. En ook al vind je het 
en is het objectief gezien waar, zeg 
nooit tegen ouders dat ze een verve-
lend onopgevoed kind hebben. In dat 
huis hoor je niet meer thuis. Op de 

ongezouten mening van een ander zit 
niemand te wachten.

De proef op de som..
Probeer het maar eens uit bij jezelf. 
Hoe zou jij reageren als je zoiets zou 
overkomen? Waar het op vastzit? Op 
de liefdeloosheid van dat soort eer-
lijkheid! Daardoor verandert eerlijk-
heid in een leugen. De kunst is het om 
eerlijk te zijn als het jezelf aangaat.
Kun je dan nooit iets tegen elkaar 
zeggen? Natuurlijk wel, als je daartoe 
wordt uitgenodigd en als er vertrou-
wen is tussen twee mensen omdat ze 
in het leven nooit elkaars kaars uit-
blazen maar elkaar bijlichten.

Kerst
Een  beter moment om daarmee te 
beginnen ken ik niet dan kerst. Het 
lichtfeest vanaf den beginne toen de 
engelen de hemel verlichtten en de 
stilte doorbraken met hun gezang: 
‘Ere zij God.’
De herbergier was zo’n eerlijke man. 
Voor de hoogzwangere Maria was 
geen plaats in de herberg. Hoe eerlijk 
was dat?

Een persoonlijke noot tot slot
Dit is mijn laatste column. Ik dank 
allen die jaar in jaar uit mijn verhalen 
uit het leven gegrepen gelezen heb-
ben. In het bijzonder Peter. Als de 
wijkkrant kwam las hij eerst mijn 
stukje.
Het was een mooie tijd, maar een 
dominee is een voor(bij)ganger.
Het is voorbij. Het ga u goed.

Kees Maas, gewezen buurtpastor

www.gladheidsbestrijdingwippolder.nl

Eten en drinken
Eten en drinken is heel gewoon. Je 
doet het elke dag als het goed is. 
Soms eet je het gedachteloos op, 
soms zit je ontzettend te genieten, 
dan weer vind je het niet smaken. 
Het is frappant dat wij als kerk ons 
juist met eten en drinken in de wijk 
laten zien. De voedselbank is al ja-
ren in de Immanuëlkerk (en in de 
Adelbertkerk, de Hofkerk en de 
Vierhovenkerk) actief.

Omdat niet iedereen voldoende ge-
zond eten kan krijgen, vaak is het 
gelukkig tijdelijk. Maar toch. En onze 
wijkgemeente Immanuël houdt eens 
in de twee maanden een lunchcafé. 
Ook al weer eten en drinken, maar 

dan voor de gezelligheid. Zeer trouw 
gesponsord door veel gemeenteleden. 
En zeer trouw bezocht door heel veel 
buurtgenoten! In ons kerkblad valt te 
lezen dat twee jonge gemeenteleden 
twee dagen niet gaan eten. Zij heb-
ben afgelopen zomer in Malawi ge-
holpen bij het bouwen van een school. 
Nu gaan alle deelnemers zo lang vas-
ten om geld op te halen voor eten 
voor deze kinderen. Eten is dus niet 
zo gewoon als het lijkt. Mensen in 
Nederland en daarbuiten lukt het niet 
altijd om voldoende eten te kopen. En 
dat kan ieder overkomen, vertellen 
mensen die het kunnen weten.

In de Straatkrant las ik ooit een 
verhaal hoe dat gaat. Vergissingen, 

ziekte, conf licten, pech en in-
eens heb je haast niets meer.  
Het is goed dat kerken daar aandacht 
aan geven. In 2015 zal de gemeente 
de taak van rijksoverheid overnemen 
op het gebied van grote delen van 
de gezondheidszorg. We hopen dat 
niet nog meer mensen in de proble-
men komen. Laten we met ons allen 
in onze buurt waken en kijken dat 
er niet iemand tussen de wal en het 
schip raakt. Want als je goed eet en 
drinkt, dan word je een ander mens. 
Zonder voldoende eten vermager je, 
maar ook je plezier in het leven wordt 
minder. 

Als we samen opletten in de buurt, 
wordt het nog fijner dan het al is. En 
als de gemeente het niet meer kan, 

Column
Jij speelt vals dat is niet eerlijk Ds. Kees Maas

zullen wij het toch moeten doen? Al 
is het maar een klein beetje. Samen 
staan we sterk. 

David Knibbe
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Sponsoren van de wijkkrant
Met dank aan onze sponsoren:

Fysiotherapie   Sportfysiotherapie   Manuele therapie

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

De afgelopen drie maanden is er hard 
gewerkt om bij sponsoren gelden te 
werven voor het behoud van de wijk-
krant.
Op de foto ziet u een deel van de on-
geveer 80 brieven die bij bedrijven 
hier in de wijk zijn bezorgd. Het re-
sultaat is niet al te goed, er zijn een 

Het zoeken naar sponsoren

paar bedrijven die lieten weten niet te 
kunnen deelnemen en twee bedrijven 
hebben aangegeven deel te nemen.
Van de overige bedrijven is niets ver-
nomen wat bij ons overkomt als zeer 
onbeleefd.

Foto en tekst: J.A. van den Berg 

De belangenvereniging TU Noord 
is in 2003 opgericht. Dat is ruim 10 
jaar geleden en met goede redenen. 
De plannen voor een flat bij het 
Poortlandplein, de groeiende ver-
keersoverlast, de verdrukking van de 
Botanische Tuin door nieuwbouw en 
plannen voor 7.000 woningen in de 
wijk erbij.  Dat laatste is inmiddels te-
ruggebracht naar 4.800.
In 2004 verschenen luchtfoto’s van 
Delft in Google Earth. Deze werden 
na enkele jaren vervangen, maar 
Google Earth kan luchtfoto’s van eer-
dere jaren tonen. Die van 2004 heb 
ik er eens bij genomen en vergeleken 
met een luchtfoto uit 2013. Ik neem 
u mee in een vogelvlucht boven de 
Wippolder.

Heel veel bomen gekapt 
Voor tramlijn 19 en de TU 
Campus zijn vele honderden 
bomen verdwenen. Langs de 
St. Sebastiaansburg, Michiel de 
Ruyterweg en Mekelweg is een 
kilometerlange bomenrij verdwenen. 
Maar ook bij het Zuidplantsoen en 
Pauwmolen is veel gekapt. Gekapte 
bomen worden soms door jonge 
boompjes vervangen en bestaande 
bomen groeien door. Maar vanuit 
de lucht is er veel groen van bomen 
verdwenen.
Heel veel gebouwen gesloopt 
Een groot deel van het TNO ter-
rein is gesloopt en er is nog niet veel 
gebouwd, slechts één flat genaamd 

TUVista. Aan de Kanaalweg, achter 
DUWO, zijn oude TU gebouwen ge-
sloopt, in afwachting van nieuwbouw 
van studentenhuisvesting in 2015. 
Langs het water, bij de nieuwe haven, 
is het fabriekspand gesloopt van Dega 
potgrond. En natuurlijk, brand heeft 
de oude faculteit van Bouwkunde 
verwoest. Voor de meeste van deze lo-
caties zien wij de komende jaren geen 
nieuwbouw komen en ligt de grond 
braak, niet toegankelijk en zonder tij-
delijk groen.  

Maar er is ook gebouwd en 
gewerkt
De derde studentenflat aan de 
Balthasar van der Polweg in de 
TU wijk, een wooncomplex aan 
de Charlotte de Bourbonstraat (in 
plaats van de Maranatha kerk), 
studentenwoningen aan De Vries van 
Heijstplantsoen (was TU faculteit), 
twee appartement gebouwen aan 
het Zuidplantsoen, ombouw en 
uitbreiding van het hoofdgebouw 
aan de Julianalaan tot Bouwkunde.
Verder nog de bouw van de Haagse 
Hogeschool, In-Holland met de 
studentenwoningen ertussen. 
En 7 woningen aan de Maerten 
Trompstraat. 

Wippolder in vogelvlucht Er is in tien jaar tijd niet zo veel ge-
realiseerd als er in 2003 aan plannen 
waren, gelukkig maar. Door weer-
stand uit de wijk worden soms lange 
procedures doorlopen. Door de crisis 
wachten projectontwikkelaars met 
bouwen. Maar ook de langdurige 
besluitvorming bij de gemeente en 
provincie vertraagt. Zo moet bijvoor-
beeld de St. Sebastiaansbrug nog 
steeds wachten op betere tijden, mede 
daardoor rijdt tram 19 niet zoals ge-
pland in 2007, maar misschien pas 
in 2017 door de wijk. Al met al lig-
gen hele grote stukken kale grond te 
wachten op hun nieuwe bestemming. 

Hou TU Noord Groen! 
De Wippolder moet op veel plaatsen 
groen blijven en op veel plaatsen nog 
groen worden. Om te beginnen met 
tijdelijk groen. Waar wij ons als TU 
Noord al ruim 10 jaar voor inzet-
ten is soms vanaf de grond niet goed 
zichtbaar. Maar met een decennium 
Google Earth lukt het wel. 

Erik van Hunnik
voorzitter

P.S. U kunt zelf ook de luchtfoto’s be-
kijken in Google Earth
(http://www.google.com/earth/).

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

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

een mooi stukje straat met nieuw-
bouw totaal verpesten? Elke woning 
heeft een schuur en een achterom dus 
zet de containers netjes weg.

Plaats daar waar nu de containers 
staan een mooie bak met winterplan-
ten of wintervaste violen, dat maakt 

De gekleurde containers

Hier is al eerder over geschreven in de 
wijkkrant maar het komt nogmaals 
aan bod. Op beide foto’s ziet u de 
nieuwbouw aan de Prof. Telderslaan 
en de Hendrik Casimirstraat.

Als u eens goed kijkt vindt u dan ook 
niet dat deze containers het beeld van 

het aanzien stukken beter dan wat 
het nu is.
Bewoners: spoor elkaar aan om dit te 
doen en u zal zien dat het echt mooier 
wordt en niet zo rommelig.

Foto’s en tekst: J.A. van den Berg


