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Bewonersbijeenkomsten over plannen TU-gebied
Meepraten over nieuwbouw, groen, water en verkeer
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Studenten betrekken
mooiste pand.

Zo’n vijftig geïnteresseerden kwamen
op 18 januari naar wijkcentrum Wippolder. Daar presenteerde ontwikkelaar Timpaan het bouwplan voor
de transformatie van de Pauwmolenlocatie aan de Jan de Oudeweg, direct naast de A13. Het complex bestaat uit twee gebouwen: een laag- en
een hoogbouw met ruimte voor 285
studenten- en starterswoningen. De
hoogbouw – ongeveer 55 meter hoog
– is bestemd voor studentenwoningen. In de laagbouw komen koopwoningen voor starters.
Vijf jaar geleden werd al een ontwikkelingsvisie voor deze locatie gepresenteerd aan omwonenden.
De visie, die destijds tot bezorgdheid
van omwonenden leidde, is inmiddels aangepast en vertaald naar een
bouwplan. Timpaan lichtte het nieuwe plan toe, samen met de gemeente.
In het nieuwe plan is parkeren binnen
het pand opgelost. In het gebouw is
ruimte voor 128 auto’s en 423 fiet-

foto: J.A.v.d. Berg
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Nieuwbouw aan de Pauwmolen.

Het nieuwe jaar startte voor de
gemeente met twee bewonersbijeenkomsten over het TU-gebied.
Eén avond over de plannen voor
het nieuwbouwproject Pauwmolen, één over de milieueffectrapportage (MER) voor het hele gebied.

sen. “Volgens de landelijke norm voldoende voor studenten en starters”,
aldus projectleider Sjon Hibender van
de gemeente.
De Pauwmolen-locatie heeft nu nog
een bedrijfsbestemming. Met het
nieuwe bestemmingsplan wordt dit
veranderd in wonen en groen. In de
bestaande ecologische zone tussen
de Jan de Oudeweg en de nieuwbouw
komt meer groen en meer water dan
in de plannen van vijf jaar geleden.
Voor de Pauwmolen-locatie zijn een
nieuw bestemmingplan en een MER
nodig. Deze liggen vanaf maart voor
iedereen ter inzage.

Als alles voorspoedig verloopt, kan
Timpaan in de loop van volgend jaar
met de bouw beginnen.
Voorkeursalternatief MER
Woensdag 26 januari stond het gehele TU-gebied op het programma, tijdens een terugkombijeenkomst over
het MER. Op 1 november vorig jaar
verzamelde de gemeente tijdens een
bijeenkomst de reacties van bewoners
en belanghebbenden op het meest
milieuvriendelijke alternatief uit het
MER. Op 26 januari koppelde de gemeente terug hoe die input is verwerkt in het zogeheten voorkeusrs
alternatief: daarin zijn naast milieu-
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Eens per twee jaar, in de maand september, wordt het “wijkfeest Wippolder” georganiseerd. Op deze dag wordt de Nassaulaan omgetoverd
in een lang lint van kramen waardoor er een snuffel-, struin- en informatiemarkt ontstaat. Bezoekers van deze dag kunnen meedoen aan
tal van attracties, zoals een levend tafelvoetbalspel, diverse springkussens en een junglebaan. In 2009 was het thema Magic-land; een
wondere wereld waar diverse sprookjesfiguren te vinden zijn, die allemaal een leuk/lekker presentje voor de kinderen hebben. Er zijn diverse demonstraties en er kan worden deelgenomen aan een Hip-Hop- en
Djembee workshop.
Om het wijkfeest dit jaar te kunnen realiseren zijn we op zoek naar
een werkgroep “wijkfeest Wippolder” die deze kar wil gaan trekken.
Deze werkgroep kan bestaan uit bewoners, winkeliers, verenigingen,
instellingen en organisaties. U kunt zich aanmelden voor donderdag
31 maart bij de opbouwwerker Wippolder, Rogier van Munster,
per mail: r.vanmunster@breedwelzijndelft.nl
of bel: 015- 760 02 70

overwegingen ook andere belangen
– waaronder politieke en financiële
–meegenomen. “De stemming was positief-kritisch,” blikt gemeentelijk projectleider Maartje Schoten terug. “We
hebben gemerkt dat mensen veel vragen hebben over het aantal woningen
dat er komt, over het groen en water
in het gebied en over de verkeerssituatie. Ook in de gemeenteraad leven
deze vragen. Je ziet een grote betrokkenheid: iedereen wil graag weten hoe
het proces nu verder gaat.”
Met de presentatie van het voorkeursalternatief is de eerste stap in de totale gebiedsontwikkeling gezet. De
gemeenteraad besluit op 24 februari
over het MER. Wat volgt, is uitwerking van de inrichting van groen en
water in het gebied én van de bestemmingsplannen.
Scholten: “Als gemeente willen we
graag een dialoog met de stad. En we
zijn nog lang niet uitgepraat met elkaar: in alle fasen van het proces nodigen we bewoners en belanghebbenden
uit om mee te praten.”
Meer informatie over de ontwikkelingen
in het TU-gebied vindt u op:
www.delft.nl/inwoners/ Delft_Bouwt/
TU_gebied

Redactioneel
De Wippolder, de dijk van een wijk komt aardig in de verdrukking met al
die plannen en uitvoerende werkzaamheden. De bereikbaarheid en leefomstandigheden zullen ook in 2011 her en der weer te wensen over laten.
Het is maar hoe je het voelt en wilt zien. Wie wil vernieuwen en verbeteren
moet eerst rommel maken. En daar zijn ze goed in de uitvoerders van alle
projecten die er gaande zijn. Dat alles niet morgen klaar is begrijpt iedereen,
maar… dat alles tegelijk moet maakt de druk op onze wijk wel erg groot.
Nog even kort op een rijtje. De plannen voor afsluiting van de TU wijk en de
nieuwbouw langs de A13 waardoor mogelijk betaald parkeren in de Professorenbuurt wordt ingevoerd, de uitvoer van rioleringswerkzaamheden, de
bouw van lokalen aan de Prins Mauritsschool, de plannen rondom de Schie
oevers en de vele, vele afsluitingen en omleidingen.
Al met al een hele waslijst van activiteiten. Om de voortgang van dat alles
in de gaten te houden heeft de redactie bijna ogen te kort. Dus zeg nooit dat
onze wijk niet in beweging is en dat er weinig gebeurt. Naast al deze activiteiten zijn er natuurlijk ook veel leuke activiteiten, dit om onze zinnen te
verzetten als we de zandbak voor onze deur zat zijn. Deze krant staat er vol
mee. Interviews, Activiteiten in de Buurthuizen en de Wipmolen etc. Ruim
voldoende voor een uurtje of meer informatie. Wij wensen U met deze Wippolderkrant weer veel leesplezier.
De redactie.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Breed Bewonersoverleg
Wippolder – maart 2011
Op een woensdagavond in maart
(exacte datum volgt) zal weer een editie van het Breed Bewonersoverleg
Wippolder plaats vinden. Een halfjaarlijks overleg voor alle bewonersorganisaties en betrokken bewoners uit
de wijk. Leren van elkaar staat in deze
bijeenkomst centraal. Wilt u ook een
uitnodiging ontvangen? Maak dit dan
bij mij kenbaar door mij een e-mail te
sturen of te bellen. De vorige twee bijeenkomsten stonden in het teken van
kennismaken met elkaar en met de
nieuwe wethouders. Deze keer zal het
onderwerp ‘wijkveiligheid’ centraal
staan. Wat kunt u doen om de wijk zo
veilig en leefbaar mogelijk te houden?
En wat kunnen wij samen doen?
Nieuws vanuit het
Wijkcoördinatieteam Wippolder
Het Wijkcoordinatieteam (WCT) Wippolder kwam bij elkaar op donderdag
3 februari. Belangrijkste agendapunt
was de evaluatie van de jaarwisseling. Deze is bijzonder goed en gezellig geweest, op enkele incidenten na.
De activiteiten bij de vuurplaats nabij
het Jongerencentrum Muyskenlaan
zijn rustig en gezellig verlopen. De
jongens en meiden uit de organisatie
verdienen een groot compliment voor
hun betrokkenheid en verantwoordelijke houding. Het aantal vernielingen
in de wijk viel ook mee, op enkele
uitzonderingen zoals de bloembakken voor het wijkcentrum na. Het
volgende overleg met het WCT vindt
plaats op donderdag 31 maart a.s. Op

Wijkbudget voor
bewonersinitiatieven
Heeft u een origineel en goed idee om
de wijk leuker te maken? Dan kunt
u hiervoor budget aanvragen bij de
gemeente Delft. Neem voor meer informatie contact op met Rogier van
Munster of met mij. Ideeën die bijdragen aan de gezelligheid in de wijk zijn
altijd welkom. Voor straatspeeldagen,
FleurOpActies en straatfeesten kunt
u reeds een aanvraag doen, kijk op
delft.nl/gemeenteloket voor meer informatie hierover!
Verkeersactie organiseren?
Kinderen veilig op straat!
Wilt u met uw buren en kinderen een
verkeersactie organiseren in de wijk
om aandacht van automobilisten te
vragen voor het 30 km/u snelheidslimiet? Dat kan! In 30 km gebieden
kunt tijdens een actie flyers uitdelen
om automobilisten te attenderen op
de maximale snelheid. Ook kunt u
SLOW poppen lenen van de gemeente
Delft, om de actie extra kracht bij te
zetten. Een verkeersactie ondersteunt
de andere maatregelen om de wijk
verkeersveilig te houden. De bewoners van de Rotterdamseweg zijn in
januari in actie gekomen en ook u
kunt meedoen.

Bij de gemeente is een verzoek gedaan om een betere en veiliger aansluiting te maken voor de fietsers op
de fietspaden naar de rotonde.
De huidige situatie is zo, kom je met
de fiets vanaf de Kon. Emmalaan naar
de Jan de Oudeweg aan de zuidkant,
dan moet je eerst oversteken en 20
à 30 meter fietsen dan weer terug
oversteken, om op de fietspaden te
komen. In de praktijk gaan de meeste
fietsers links langs de stoeprand bij
het bankje tegen het verkeer in om op
de fietspad aldaar te komen. Ouders
met kinderen zie ja vaak afstappen
en dan lopen. Ook de stadsbus heeft
daar een halte en dat maakt het nog
lastiger, dan blijft er weinig ruimte
over om veilig te handelen.
De veilige weg naar de rotonde.
Trek het huidige fietspad door naar
de Kon. Emmalaan zuidzijde. Dat betekent, maak van de huidige stoep
het fietspad en verleg de stoep met
bankje een aantal meters naar voren richting het water. Maak tevens
een goed aangegeven oversteek van
rechts voor de bushalte voor de fiet-

sers vanaf de Jan de Oudeweg naar
de fietspaden voor die fietsers welke
naar de Nassaulaan of Delfgauwseweg
willen gaan. Voor de fietsers die naar
Emerald gaan blijven gewoon rechts
rijden en slaan dan rechtsaf naar het
viaduct.

len zijn gemeld, dat zou kunnen betekenen dat er eerst wat ergs moet
gebeuren alvorens er wat aangepast
gaat worden. – De bekende kreet, als
de kalf verdronken is dempt men de
put -. Hopelijk ziet de gemeente de
onveiligheid in. Waardoor de onveiligheid zo zwaar weegt dat je niet hoeft
te wachten op ongevallen. We zijn benieuwd wat er gaat gebeuren.

Statistieken
De gemeente gaat uit van statistieken over de verkeersonveiligheid. Dat
betekent dat hier nog geen ongeval-

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

Meest besproken onderwerpen
Inloop avond Pauwmolen 18 januari
Ook aan de fietsen is gedacht, er kunnen binnen het gebouw 423 fietsen
gestald worden. De in- en uitrit komt
aan de Jan de Oudeweg tegenover de
zuidzijde van de Emmalaan. De verkeersaantrekkende werking is onderzocht en deze zal vrij beperkt zijn.

Mensen maken de Wippolder
Zoals u kunt lezen is uw rol heel belangrijk in de wijk en deze zal steeds
belangrijker en groter worden. U als
bewoner heeft de meeste invloed op
de leefbaarheid en sfeer in de wijk. De
gemeente Delft heeft de ambitie regiegemeente te worden, wat betekentdat de gemeente zich gaat richten op
haar kerntaken en de uitvoering overlaat aan andere partijen in de stad. De
bewoners zijn hierin een heel belangrijke partij, u zult meer zelf moeten
doen. Ik nodig u dan ook van harte
uit mee te (blijven) doen en de wijk zo
mooi en prettig mogelijk te houden.

Zon en schaduw
Het gebouw heeft ook een woontoren
van 55 meter hoog. Dit geeft gedurende de wintermaanden een beperkte schaduwwerking op de woningen
aan de Delfgauwseweg ten westen van
de A13.
Gedetailleerde informatie hierover is
te vinden op de website van ontwikkelaar Timpaan.

Impressie bouwplan Pauwmolen
Wilt u op de hoogte blijven van alle
gebeurtenissen in de wijk? Blijf dan
deze krant lezen, hou de Stadskrant
in de gaten, maak een praatje met de
vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen in de wijk en kijk regelmatig op www.delft.nl.
Graag tot ziens in de wijk!
Een hartelijke groet,
Miriam Wardenaar
mwardenaar@delft.nl
en telefoon: 015 219 7169

Wilt u een straatspeeldag of een fleuropactie organiseren dan kunt u een budget aanvragen bij het Gemeenteloket.

Overlast tijdens de bouw
Bouwverkeer
Het bouwplan en de inrichting van
het bouwterrein worden van tevoren
getoetst door de gemeente. Hierbij
wordt onder andere gekeken naar
mogelijke overlast voor de omgeving door bouwverkeer. De gemeente
schrijft daarbij voor welke wegen wel
en niet mogen worden gebruikt door
het bouwverkeer
Heien
Tijdens het heien van de funderingspalen wordt de invloed op de omgeving gecontroleerd. De aannemer
maakt van te voren een rapport op
van de huidige situatie van de omgeving. Voordat de bouw start worden
de omwonenden geïnformeerd door
de aannemer over de werkzaamheden. Eventuele schade door het heien
kan aan de aannemer worden gemeld.
Grondwater
Tijdens de bouw zal de bouwput van
de parkeerkelder worden droog gehouden door bemaling. Dit heeft geen
invloed op het grondwater bij de om-

liggende woningen De gemeente legt
in de Jan de Oudeweg overigens als
extra maatregel drainage aan.
De invloed van het gebouw op de
omgeving
Parkeren auto’s
In het woongebouw komen 285 woningen. Daarbij horen 128 gebouwde
parkeerplaatsen voor auto’s. Dit aantal is inclusief de benodigde parkeerplaatsen voor bezoekers.
Dat is voldoende voor studenten en
starters. De berekening van het aantal parkeerplaatsen is gebaseerd op
landelijke kengetallen voor het aantal
auto’s die studenten en starters in
hun bezit hebben. In de praktijk blijkt
dat het hanteren van deze norm realistisch is.
De woningen worden verhuurd of verkocht inclusief parkeerrecht.
Hierdoor is het parkeren een verplicht deel van de huur/koopsom en
zullen de bewoners hun auto inpandig
parkeren.
Stallen fietsen

Geluid
Het gebouw fungeert als een geluidswal voor de achterliggende woningen
ten opzichte van de A13.
Water en groen
De openbare ruimte tussen het nieuwe gebouw en de Jan de Oudeweg
krijgt een groene ecologische inrichting.
De waterpartij langs de Jan de Oudeweg wordt als open oppervlaktewater zo ver mogelijk doorgetrokken.
Op deze manier wordt niet alleen
voldaan aan de waterbergingsnorm,
maar wordt ook de water- en groenstructuur zichtbaar verbeterd.
Bron: Gemeente Delft

foto: J.A.v.d. Berg

Bericht aan de kinderen van de
Professorenbuurt
Dit jaar gaat de gemeente Delft het
groentje voor de Wipmolen opknappen zodat er nog beter gespeeld kan
worden. Alle kinderen uit de Professorenbuurt mogen meedenken en tekenen aan het nieuwe ontwerp. Het
zou leuk zijn als jullie allemaal meedoen! Vraag dus snel aan je ouders of
ze je (gratis) willen opgeven. Dit kan
door een e-mail te sturen aan Rogier
van Munster van BWD of loop even
langs in het wijkcentrum aan de prof.
Krausstraat 50.

de agenda staat dan onder andere het
onderwerp ‘Welzijn Nieuwe Stijl’.

Illustratie: Tympaan

Beste bewoners en lezers,
Ik heb voor u een aantal nieuwtjes uit de wijk op een rijtje gezet.
Mocht u ergens meer over willen weten, neem dan contact op met Rogier van Munster, wijkopbouwwerker
van Breed Welzijn Delft (BWD) via
r.vanmunster@breedwelzijndelft.nl en
015 - 257 04 08 of met mij via mwardenaar@delft.nl en 015 219 7169.

foto: J.A.v.d. Berg

Veilige aansluiting op de fietspaden van de rotonde Delfgauwseweg.

wijkkrantwippolder@gmail.com

Pagina 3

Als je het mij vraagt …

door J.A. van den Berg

Naam, leeftijd, beroep
en geboorteplaats
Aad van Dijk, 61 jaar, Chauffeur op
een betonmixer, te Delft in de Wippolder.

Er is een ontwerp gemaakt voor een
veiliger oversteek vanaf de secondaire
weg Schoemakerstraat naar de Christiaan Huygensweg – TU bibliotheek . Dit
betekent dat de huidige overgang komt
te vervallen omdat deze te gevaarlijk
is. Mede doordat er vanuit de bewoners al meermalen om verbetering is
gevraagd.Er komt nu ter hoogte van de
Kon. Emmalaan een nieuwe oversteek
-.Dat betekent dat komend vanaf de
Christiaan Huygensweg naar de oversteek eerst zo’n 60 meter linksaf gereden moet worden. Het voordeel is
dan weer dat men direct de Kon. Emmalaan op kan rijden om bijvoorbeeld
door te rijden naar Delfgauw / Pijnacker. Deze nieuwe oversteek staat in de
planning van 2011. Op de foto ziet u
de huidige situatie bij de Kon. Emmalaan waar straks de nieuwe oversteek
naar deTU wordt gerealiseerd, zie de
tekening hiernaast.

Bent u tevreden over uw eigen woonomgeving of zijn er dingen waar
u zich aan ergert?
Zeer tevreden.
Als u Nederland noodgedwongen
zou moeten verlaten waar zou
U dan willen wonen en waarom?
België omdat daar het bier zo lekker
is.
Broodje gezond
of broodje Hamburger?
Broodje gezond bij bakker Bart.
Wat is uw favoriete tv-programma?
Nederlandse programma’s.
Wat mogen ze van u wat u betreft
van de buis halen?
Talenten jachten.

Foto: J.A. van den Berg. Tekst en ontwerp Gemeente Delft.

Nieuwe aanbouw Prins Mauritsschool
foto: J.A.v.d. Berg

Een avondje uit is wat u betreft?
Met vrienden naar een gezellige
bruine kroeg met een hapje en een
drankje ( biertje).
Bent u gelovig?
Ik ben gelovig opgevoed.

Welke sport volgt u graag?
Schaatsen en voetbal.
Hobby.
Heeft u een hobby?
Zo ja welke?
Fotograferen. Zie mijn site op
www.aadsnor.nl

Als u van beroep kon switchen wat
zou u dan kiezen en waarom?
Beroepsfotograaf dit is nu een hobby van mij waar ik veel plezier aan
beleef.Of buurtwerker het omgaan
met de mensen en ze de helpende
hand bieden daar waar nodig is.
Wie heeft tot nu toe het meest voor
u betekend?
Mijn vrouw.
Wanneer kwam u voor het laatst
bijna niet meer bij van het lachen?
We lachen veel elke dag maar weer.

Wanneer heeft u voor het laatst
gehuild?
Laatst toen mijn broer is overleden.
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.
Nico Haak, deze heeft de Wippolder
op de kaart gezet.
Is er verder nog iets wat u graag
kwijt wil?
Ik heb geen hond maar wel de stront
van andermans hond voor mijn deur.
Zou u via de krant nog iemand willen groeten?
Aan allen die mij kennen en een ieder
die dit gelezen heeft.

Op het braakliggende terrein van de
Pauwmolen hoek Jan den Oudenweg
komt een torenflat met aangrenzende laagbouw voor studentenhuisvesting. De bouwwerkzaamheden duren
ongeveer anderhalf jaar.
Als alles naar wens gaat is de flat
gereed voor bewoning in 2013. De
toren, die ongeveer 55 meter hoog
wordt, en de aangrenzende laagbouw
van 4 woonlagen bieden ruimte aan
285 studentenwoningen, plus een gemeenschappelijke bedrijfs- en ontmoetingsruimte van ongeveer 280
vierkante meter.
Onder het gebouw komt een parkeergarage en een ruime inpandige
fietsenstalling. Bijzonder is dat het
dak van de laagbouw wordt voorzien
van mos-sedum een soort vetplantje.

foto: Fred Koning

Studentenhuisvesting aan de Pauwmolen

Deze plantjes verdampen bij warm
weer vocht waardoor de temperatuur
niet zoals bij een ‘zwart’ dak kan oplopen tot 80º C maar slechts tot ca
35º C. Het vegetatiedak heeft tevens
een waterbufferende werking, en
dient ook als geluidsisolatie.
In de gevel van de hoogbouw worden
vogelnestvoorzieningen verwerkt.
Tussen de bebouwing en de Jan den
Oudenweg komt een ecologische

zone, die zal bestaan uit bomen en
bessendragende struiken, die vogels
aantrekken, en een vijver. Het binnenterrein van de bebouwing wordt
afgesloten met geluidsschermen.
Het bestemmingsplan wordt in maart
of april van dit jaar ter inzage gelegd.
Dan kunnen omwonenden en belanghebbenden zienswijzen indienen op
het plan.
Op 18 januari was er een inloopavond in het Wijkcentrum Wippolder
aan de Krausstraat waar de gemeente, de architect van KOW architecten
en ontwikkelaar Timpaan de bouwplannen toelichtten voor omwonenden en geïnteresseerden.

foto: Kees Graafland

Doet u aan vrijwilligerswerk?
Waar bent u trots op?
Ik ben oproepkracht voor het buurOp mijn gezin en vooral op onze thuis hier in de Wippolder.
kleindochter.
Wat is uw favoriete vakantieWaar heeft u spijt van?
bestemming?
Ik heb geen spijt.
Drenthe.
Sport.
Beoefent u een sport?
Ik ga in de periode van oktober tot
en met maart naar de schaatsbaan in
Den Haag om daar heerlijk te schaatsen.

Veiliger oversteek voor fietsers en voetgangers

Dat er wat gaande is bij de Prins Mauritsschool aan de Nassaulaan zal niemand ontgaan zijn.
Met grote hijskranen, die zorgden
voor verkeersopstoppingen, werd
van alles over het dak van de school
heen gezet. Nieuwsgierig als we van
de Wippolder wijkkrant zijn, tijd voor
een gesprekje met de adjunct directeur Piet Roggeveen over wat er zich
allemaal afspeelt achter de school.
In 1988 toen de school 60 jaar bestond is er achter de school een multifunctionele ruimte neergezet, vertelde Piet, waar naast les ook andere
schoolse activiteiten konden plaatsvinden zoals ouderavonden en de afscheidsavond van de groepen 8. Door
de subsidietoekenning is nu, anno
2011, de aanbouw gesloopt om plaats
te maken voor 4 lokalen. De 4 lokalen
zijn hard nodig om het nog steeds
groeiende aantal leerlingen te kunnen
opvangen. De Prins Mauritsschool is
sinds 2006 gegroeid van 300 naar nu
ca. 370 leerlingen, wat de uitbreiding
meer dan rechtvaardigt. Ook de peuterspeelzaal “De Kleine Prins” is in
het gebouw gevestigd.
De leerlingen van de Prins Mauritsschool komen niet alleen uit de Wippolder, maar vanuit geheel Delft,
Emerald en zelfs vanuit Ypenburg.
Dat de leerlingen van zover komen,
komt onder andere door de basis
waarop het onderwijs van de Prins
Mauritsschool is gestoeld, namelijk
het reformatorisch primair basisonderwijs. Maar niet alleen daarom, zo
stelde Piet, ook andere belangrijke
zaken spelen een rol om een keuze
te maken voor onze school. De rust
structuur en duidelijke regels, de

zorgbreedte in ons onderwijs, maar
ook het speciale lesprogramma voor
meer- en hoogbegaafde kinderen zijn
te noemen. Omdat veel leerlingen ver
weg wonen, kunnen zij onder voorwaarden gebruik maken van het vervoer met onze schoolbusjes.
Ook op de Prins Mauritsschool zijn
de gevolgen van de ministeriële bezuinigingsdruk voelbaar. Maar, zo stelt
Piet, we hebben een formidabel team
dat, ondanks alles, “gaat” voor de leerlingen en blijft werken aan de verbetering van onze kwaliteit. Om de feeling vanuit het management optimaal
te houden en omdat hij geniet van het
lesgeven, staat “meester Roggeveen”
voor de leerlingen, ook nog een aantal
dagen voor de klas.
Dat zorgvuldigheid en veiligheid voorop staan bij de bouw van de 4 lokalen,
ondervinden ook de leerlingen. Daar
niet alle benodigde bouwmaterialen
door de poort naast de school te
vervoeren zijn, worden deze middelen, zoals de vloerelementen, over het
dak van de school gehesen. Omdat
niets aan het toeval wordt overgelaten, krijgen de kinderen vrij tijdens
deze activiteiten.
Bij het bezoekje aan de bouwplaats
was nog weinig te zien, behalve de
fundering en de vloer op de begane
grond.
De verwachting is dat de bouw medio
juni 2011 is afgerond.
Wilt U meer informatie over de
school, haar doelstellingen en wat er
allemaal te beleven is, bekijk dan de
website : www.prinsmauritsschool.nl
Met de bouw van de nieuwe lokalen
is er natuurlijk weer extra plek voor
nieuwe leerlingen.
Vermeldenswaard is nog dat er een
nieuwe schoolklok is aangeschaft ter
vervanging van de oude schoolklok
die medio juni 2010 was ontvreemd.
Men vraagt zich nog steeds af : “Hoe
hebben ze de 50 kg zware bronzen
klok ongezien uit de toren gekregen?!”
Kees Graafland

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Tattoo Martin

foto: Kees Graafland

Na een bezoek aan de prachtige website onder de naam www.tattoomartin.nl wilde ik wat meer weten van de
persoon Martin Elshout en over tatoeëren in het algemeen in zijn shop
Tattoo Martin, gevestigd aan Nassauplein 21.
Martin die zijn Tatoeëer hobby startte in 1995 heeft na zijn werknemerschap bij de gemeente Zoetermeer
van zijn hobby zijn beroep gemaakt.
Na in dienst te zijn geweest van diverse tattoo shops heeft hij de stap
genomen naar zelfstandig ondernemerschap. Het resultaat mag er zijn
een zeer schone en netjes ingerichte tattoo shop. Mijn specialiteit is
zwart-wit tattoo’s met schaduw, vertelt Martin. Hiernaast zet ik natuurlijk ook veel kleuren tattoo’s, coverups en plaats ik piercings. Een coverup is het plaatsen van een nieuwe
tattoo over een oude.
Tatoeëren heeft niet alleen te maken
met creativiteit. Naast het goed kunnen tekenen en weten wat je doet en
wat het resultaat is van je handelen,
zijn mensenkennis, de wetgeving en
het oppervlak waarop je werkt, de
huid, van belang. Een naaldje vasthouden kan iedereen. Om iets moois
te creëren is er toch wel iets meer nodig. Een tattoo is permanent en kan
grote impact hebben in iemands privé leven. Als ik twijfel ontdek bij de
klant of zij of hij wel echt een tattoo
of piercing wil geef ik de klant wat
extra bedenktijd voordat ik de tattoo of piercing plaats. Nazorg is erg
belangrijk. Ik adviseer de klanten in
de nazorg conform de regels van het
RIVM.(het overheidsinstituut voor
volksgezondheid) en de GGD dit in
overeenstemming met mijn vergunning. Nazorg is erg belangrijk voor
het goed genezen van de wond en het
voorkomen van problemen als pijnlijke zwellingen en huidirritaties.
Op mijn vraag “kan iedereen een tattoo laten zetten of een piercing laten
plaatsen” vertelde Martin, dat naast
de regelgeving ook iedere huid anders
is en niet iedere huid geschikt is voor

COLUMN

een mooi resultaat. Als ik een tattoo
zet wil ik trots zijn op mijn werk. Ik
doe daarom alleen de tattoo’s waarvan ik zeker weet dat het resultaat
goed is en mijn klant tevreden is. Portretten bijvoorbeeld. Dat is niet mijn
ding. Als mensen mij hierom vragen
verwijs ik ze door naar de specialisten
op dat gebied.
Voor wat betreft de wettelijke regelgeving is het zo dat je ouder moet zijn
dan 16 jaar om een tattoo te laten
zetten. Tussen de 12 en 16 jaar mag
je alleen een tattoo of piercing laten
zetten met schriftelijke toestemming
van de ouders en daar houd ik mij
strikt aan.
Mijn advies voor het laten plaatsen
van een goede tattoo of een piercing
is dan ook: “Laat een tattoo of piercing alleen zetten bij een gekwalificeerde shop met vergunning. Alleen
dan heb je de garantie voor het beste
resultaat, een hygiënische behande-

ling en goede nazorg ”.
Martin heeft met zijn vrouw Thea 2
kinderen. Thea heeft naast de zaak
van Martin haar werkruimte voor
haar shop Sterrenbron.
Bij Sterrenbron kunt U terecht voor
energiebehandelingen. Met de behandelingen worden zware en overtollige
energieën afgevoerd en wordt positieve energie toegevoegd. Wat baat
heeft bij verschillende lichamelijke
en/of psychische klachten. Hiernaast
verzorgt zij kinderfeestjes en kinderworkshops.
Beide shops zijn denk ik een aanwinst
in de diversiteit van de winkels en
shops in de Wippolder.
Ik wens Martin dan ook succes met
Tattoo Martin
telefoon 015- 2569898 en
Thea met haar shop Sterrenbron
telefoon 0623308725 –
www.sterrenbron.hyves.nl.

De wintertijd en daarna
Het was wel een winter met veel kou, sneeuw en gladheid. Niet voor een ieder
een fijne tijd met al zijn beperkingen; vooral de gladheid op de stoepen was
voor velen een belevenis apart. Daar komt nog bij dat de bewoners de stoepen
doorgaans slecht schoon maakten. Wat je over het algemeen zag was dat de oudere garde zich in het zweet werkte om de stoep schoon te maken en dat keer
op keer na elke sneeuwbui. Dit niet alleen bij zich zelf maar ook bij hun buur
of andere oudere welke niet daartoe in staat waren. Terwijl je dit toch eigenlijk
van de jongeren zou willen zien maar helaas zij hadden andere dingen te doen.
Ook de eenden lieten zich horen; kwam je in de buurt dan begonnen zij al te
krijsen om eten. Gelukkig zag je dan ook vaak bewoners brood aan deze eenden geven en kwamen zij niets tekort.
De werkzaamheden aan het riool in de Professorenbuurt kwamen ook stil te
liggen maar toch ondanks de kou en de vorst slaagde men er in om de Prof.
Telderslaan weer toegankelijk te maken. Dit was dan weer een opluchting voor
de weggebruikers van de Prof. Evertslaan welke door de omleiding zwaar belast
werd terwijl deze straat daar niet bepaald geschikt voor is.
De extra verkeersdrukte in de Schoemakerstraat door de gebeurtenissen op
rijksweg 13 maakte de Wippolder totaal van slag. Je kon werkelijk geen kant
meer op. Het is een incident, maar je merkt toch dagelijks dat het veel drukker
is dan gewoonlijk. Ja, ook deels door de bouw / verbouwactiviteiten in de wijk.
Je zal maar wonen aan één van deze straten; dan laat je het wel om je slaapkamerraam open te zetten, want de uitlaatgassen vullen dan je kamer. Zijn daar
maatregelen voor te nemen? De één zegt van wel en de ander zegt van niet.
Neem nu eens de geluidswal aan rijksweg 13; een goed plan toentertijd maar
wat is de wijk daar nu mee opgeschoten? Het geluid is ook afhankelijk van de
wind; is de wind zuidwest dan gaat het geluid met de daarbij behorende stank
richting Emerald. Is de windrichting noordoost of zuidoost dan krijgt de Professorenbuurt het voor zijn kiezen. Ja, in de straten en dus ook tegen je ramen
met als gevolg dat de huizen vlak bij het scherm weinig last hebben wat stank
betreft, maar dieper in de wijk kan het zo erg zijn dat het verstikkend is. In de
winter staat de wind langdurig vanuit het zuidoosten waardoor deze uitlaatgassen lang blijven hangen.
Ook burgernet was actief met allerlei oproepen om hulp te vragen in de wijk
soms met resultaat en soms weer niet.
De gemeente was ook actief met het uitschrijven van bijeenkomsten over de
ophanden zijnde bouwplannen. Maar daarvoor moest eerst het MER rapport
besproken worden met de wijkbewoners. Zo had je bijeenkomsten bij Lijm en
Cultuur, buurthuis aan de Prof. Krausstraat en ook nog aan de Hippolytusbuurt – in het voormalig postkantoor – wellicht zal er in deze krant daar nog
aandacht aan besteed worden.
Nu is het weer afwachten wat de komende drie maanden ons te bieden hebben.
Een ding weten wij zeker; dat de lente gaat komen. Maar ook dat we voorlopig
nog in de troep blijven zitten; zeker bij slecht weer en veel wind dan ligt het
zand bijna in je bed. Als je her en der je oor te luisteren legt bij de veroorzakers
van deze langdurige ingrepen in de wijk dan is men van mening dat de ellende
tot de jaren 2030-2035 zal voortduren. Wordt niet depri hiervan want dat helpt
niet; geduld is een schone zaak en dan komt de tijd, dat alles weer ordelijk is
A. Letterman.

Botanische Tuin TU

Delft

Free Running

moet er ook getraind worden. In Den
Haag is een vereniging “Free Flow”
waar zij oefenstof en inspiratie op
doen. Het thuis oefenen is lastig. In
de zomer is dat geen probleem, buiten volop mogelijkheden. Maar in de
winter?
Eigenlijk is er behoefte aan een trainingsruimte waar zij verschillende
nummers in kunnen studeren.
Wie helpt hen?

man, is een topper in Free Running.
Als je deze kwaliteit bezit is er ook als
prof genoeg te verdienen.
Denk aan film en reclamewerk. Stel je
eens voor dat Kane en Hakan dit ook
zo zouden kunnen. Zoals met elke
sport, veel trainen, veel investeren.
Vooralsnog is voor Hakan het CLD en
voor Kane de J.C.Pleysierschool het
belangrijkst. Het gaat hen gelukkig
goed af.

Een demonstratie van die 2 jongens
laat zien wat zij bedoelen. Uiteraard

Natuurlijk hebben zij ook een idool op
dit gebied. Damien Walters, Engels-

Wim Bloom

foto’s:J.A.v.d. Berg

Op een echte winterdag hoorde ik
wat geluiden en dacht wat gebeurt
hier? Ik kijk uit het raam en zie een
paar jongens heerlijk in het gras salto’s maken. Vol enthousiasme en dynamiek laten ze allerlei acrobatische
toeren zien. Jack en schoenen waren
uit. Niet te koud dan en natte voeten?
Daar moet ik meer van weten, er op af
dus. Snel kennis gemaakt, Kane Gerrebrands en Hakan Akay zijn de jongens die hier bezig zijn. “Jongens leg
mij eens uit, wat is dit”. “Ja , mijnheer
wij doen aan Free Running”. “O.K.
“Maar leg dan eens uit wat dat is”.
“De bedoeling is dat je je eigen invulling geeft aan de manier van voortbewegen op straat en omgeving. De
aanwezige obstakels zijn de uitdaging.
Dat kunnen dan hekken, leuningen,
bomen etc zijn”. Het ultime doel: je
eigen show maken en laten zien.

Aktiviteiten Botanische Tuin TU Delft 2011
2 en 3 april
10.00 - 16.00 uur Museum weekend
16 april		
10.00 – 12.30 uur Plantenruilbeurs
				
i.s.m. Groei & Bloei afd . Delft
16 april		
10.00 – 14.00 uur Mini plantenmarkt
22 mei 		
13.00 - 17.00 uur Festival Piccolo
				i.s.m. Oostpoortschool
4 en 5 juni
10.00 - 17.00 uur Bonsai Tentoonstelling
				i.s.m. Bonsaivereniging
19 juni		
11.00 - 17.00 uur VAK muziekmiddag en en opening
				Kerade Keramiek Tentoonstelling
10 en 11 sept
10.00 – 17.00 uur Monumenten weekend
11 september
11.00 - 17.00 uur Hortusdag.
8 oktober
10.00 - 12.30 uur Plantenruilbeurs
				
i.s.m. Groei & Bloei afd . Delft
1 juni – 23 oktober

Tentoonstelling Water

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Kunst in de wijk

door: Marie-José Hijnekamp

Voor poeha, podia en tra la la

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

Waar gaat dit nu weer over denkt
u misschien. Deze keer ben ik
voor Kunst in de wijk naar Lijm
& Cultuur geweest. Op het visitekaartje van de medewerkers
staat deze prachtige titel waar ik
natuurlijk niet aan voorbij kon
gaan!
Ik heb eerst een beetje rondgefietst op het enorme terrein met
grote fabriekshallen en ben toen
in gesprek gegaan met Allard Zoutendijk.
Rechts Allard Zoutendijk, en links Sipke-Jan Bousema

Ontstaan Lijm & Cultuur
Ergens anders in Delft barstten Antoinette Wijffels en Rob van Koppen een beetje uit hun pand met hun
lichtbedrijf Improve. Improve verzorgt door het hele land bij muzieken andere evenementen het licht, bijvoorbeeld op de podia bij het jaarlijks
North Sea Yazz festival. Zij waren op
zoek naar iets groters, naar ruimte
voor meer creativiteit.
De eigenaar van de fabriek wilde
graag alles in één verkopen. De buurman van het terrein, de firma Hordijk
was wel geïnteresseerd in uitbreiding
en de gemeente was op zoek naar een
evenemententerrein.

Veel gepraat, plannen gemaakt en
uiteindelijk is de stap gezet; de buurman kocht een stuk, de gemeente
kocht het huidige evenemententerrein, vanaf de straat gezien aan de
rechterkant en Antoinette en Rob
kochten ‘de rest’ aan de linkerkant.
Lijm & Cultuur was geboren.
Wat is Lijm & Cultuur
Eerst maar iets over de naam. Lijm
verwijst niet alleen naar de oude fabriek maar vooral naar lijm als verbinding.
Verbinding tussen amateurkunst en
professionele kunst, verbinding tussen bedrijfsleven en kunst, verbinding tussen allerlei creatieve geesten
die werken op het terrein enzovoort.
Het zijn grote, hoge ruimten waar
leegte en chaos tot mooie dingen leiden, een soort broedplaats, een laboratorium waar nieuwe experimenten
uitgevoerd worden.
Als een bedrijf bijvoorbeeld een dag
wil organiseren bij Lijm & Cultuur
dan dagen de ruimte en de creatieve
mensen van Lijm & Cultuur natuurlijk uit om het net even iets anders te
organiseren dan gebruikelijk.
Lijm & Cultuur is dus meer dan alleen maar ruimte die je kunt gebruiken!

Wat gebeurt er
In het gebouw dat direct aan de Rotterdamseweg staat, zijn allerlei studio’s gehuisvest van Nyama tot kostuumontwerper en tekstschrijver.
Amateur muziek en theatergezelschappen kunnen er tegen gereduceerd tarief repeteren of optreden.
Improve zit op de begane grond van
het gebouw waar boven het kantoor
van Lijm & Cultuur is ingericht.
Het terrein en de fabrieksgebouwen
zijn recentelijk tot gemeentelijk industrieel monument verklaard. Dat
betekent dat het wel opgeknapt mag
worden maar dat de gebouwen niet
neergehaald mogen worden, maar dat
waren de mensen van Lijm&Cultuur
toch al niet van plan!
Lijm & Cultuur is een bedrijf. Dat
past in de filosofie dat kunst ook een
economisch goed is. Kunst en economie zijn nauw verbonden met elkaar; geen succesvolle economische
samenleving zonder cultuur en geen
bloeiend cultureel leven zonder economische ontwikkeling.
Dat kunst een economisch product is
heeft Lijm & Cultuur geïnspireerd om
in 2009 een culturele supermarktgids
voor Delft te maken. Daar zijn ze nu
ook weer mee bezig. Kunstenaars,
artiesten en andere creatieven die
dat willen kunnen op een pagina aangeven wat zij in de aanbieding hebben en tegen welke prijs. Met de gids
van 2009 is een prijs gewonnen omdat zo’n gids kunst laagdrempeliger
maakt. En met die gids is toen ook de
kiem gelegd voor de ‘kunstsuper’ op
de Hippolytusbuurt.
Lijm & Cultuur is nog steeds in ontwikkeling en Allard is nu sinds een
paar jaar daar werkzaam om Antoinette en Rob met de verdere opbouw
en ontwikkeling een handje te helpen. Omdat hij zowel een technische
als theaterachtergrond heeft, zit hij
daar prima op zijn plek.

foto’s: Marie-José Hijnekamp

Geschiedenis lijm en gelatinefabriek
De Lijm & Gelatinefabriek is opgericht in 1885 door de heer van Marken; ja dezelfde van Marken als van
de Gistfabriek. Velen van u zullen zich
de fabriek of de geur ervan nog wel
herinneren of er misschien zelf gewerkt hebben.
Het is lang goed gegaan, tot in 2003
het doek viel. De ‘gekke koeienziekte’
brak uit en dat was eigenlijk de laatste
duw voor de fabriek om dicht te gaan.
En toen was daar ineens een enorm
terrein met allerlei grote fabriekshallen en een directiegebouw zonder bestemming.

Meer informatie
Er is natuurlijk heel veel meer over
Lijm & Cultuur te vertellen maar dat
past hier niet allemaal. Van student
tot professor, van particulier tot bedrijf, van amateur tot professional,
als u een bijzondere ruimte zoekt of
een evenement wil organiseren, Lijm
& Cultuur biedt ruimte en inspiratie.
Wilt u meer weten, kijk dan op
www.lijmencultuur.nl, stuur een email naar info@lijmencultuur.nl of
ga gewoon eens kijken als er iets te
doen is!

De vorige opgave
In de opgave van december 2010 zag u een plateau in de muur van een
woonhuis.Dit plateau is ingemetseld in het woonhuis aan de Rotterdamseweg 138. Uit de inzendingen die binnenkwamen is de winnaar mevrouw
Schaap. Als uitleg gaf mevrouw Schaap ons de navolgende tekst.
Volgens de familie-overlevering zijn dit “de drie beursjes”. Het waarom
is nooit duidelijk geworden. Maar waarschijnlijk is er met “gesloten
beurzen”betaald. (Geruild?)
De eerste bewoner was de heer A. v.d. Kooij. In die tijd had het huis een
ander huisnummer nl. 214. Mevrouw Schaap heeft ook nog per mail een
foto naar ons gestuurd waar het pand op staat uit de jaren 1969 ook dank
daarvoor. Proficiat met uw prijs.
De cadeaubon van € 12,50 wordt naar u toegestuurd.

Nieuwe opgave
Op deze foto ziet u een klas met kinderen – de vraag is - kunt u zien in
welke straat deze foto gemaakt is. Tevens mag u uiteraard vertellen welke
klas, school dit is en in welk jaar deze gemaakt is.
Oplossingen kunnen uiterlijk 20 mei 2011 worden gemaild naar wijkkrantwippolder@gmail.com.
Ook kunt u de oplossing in de brievenbus van het buurthuis aan de Rotterdamseweg 51 of Wijkcentrum Wippoder aan de Prof. Krausstraat 50
deponeren. Op de enveloppe de navolgende tekst vermelden – oplossing
fotoprijsvraag maart 2011-.
Wij wensen u succes bij het vinden van deze oplossing met eventuele informatie en zien dan ook graag uw oplossingen naar ons toe komen.
Deze oude foto is ter beschikking gesteld door de heer A. van Dijk.
Redactie.

wijkkrantwippolder@gmail.com
ACTIVITEITEN
Wijkcentrum
Rotterdamseweg e.o

Voor meer informatie
en/of aanmelden
kan men bellen met 015-2567774.
Buurt-activiteitencentrum
Rotterdamseweg e.o. is te vinden
aan de Rotterdamseweg 51
Maandag
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
12.30-14.30 uur
20.00-22.00 uur
• Bridge:
13.00-16.00 uur
• Yoga:
19.30-21.15 uur
Dinsdag
• Boetseren:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Naaicursus:
09.30-11.30 uur
• Koersbal:
13.30-16.00 uur
• Postzegelclub:
19.00-23.00 uur
Woensdag:
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Boekbespreking
1x per maand
10.00-11.30 uur
• Aerobics
20.15-21.15 uur
• Slanklup
19.00-20.00 uur
Donderdag
• Creaclub
10.00-12.00 uur
• Spaanse les
14.00-15.30 uur
• Bridge:
19.30-23.00 uur
Vrijdag
• Franse les - gevorderden:
13.30-14.30 uur
•Franse les- beginners:
14.30- 15.30 uur

Rommelmarkt

Computerspreekuur

Wippolder kook café

Iedere 3e Zondag van de maand is er
een gezellige ROMMELMARKT
in Buurtcentrum Wippolder,
Van 11:00 tot 15:00 uur. U bent van
harte welkom om te komen snuffelen.
Er is van alles te koop, boeken, kleding, kinderkleding, speelgoed en leuke snuisterijen.
Dus Zondag 20 maart is iedereen welkom !!
Buurtcentrum Wippolder Prof Krausstraat 50
Wilt u ook een tafel bestellen dan kan
dit voor 5 euro.
Voor meer info en/of informatie

Heeft u een vraag over een computerprogramma of een computer probleem waar u niet u komt, maak dan
gebruik van het computerspreekuur.
U kunt voor alle vragen die betrekking hebben op een computerprogramma, internet, email, Windows
en computer gebruik, terecht op dit
spreekuur.
Wanneer: elke woensdagavond
Tijd: ·19:00 t/m 21:00, Waar: Wijkcentrum De Wippolder, Prof Krausstraat 50, Tel: 015-2570408
Al u computer gerelateerde vragen
kunt u vooraf mailen indien mogelijk
naar computerspreekuur@live.nl
Uw vraag zal dan de woensdag hierop
behandeld worden door de docent,
u kunt tevens gebruik maken van de
acht computers die aanwezig zijn.
Mocht u geen e-mail kunnen versturen dan kunt u de vraag stellen op
de woensdagavond op het computerspreekuur.

In wijkcentrum Wippolder is een aantal actieve vrijwilligers die een kook
café op willen gaan zetten.
Elke woensdagavond willen zij gaan
koken voor de bewoners uit de wijk,
die kunnen voor een relatief laag bedrag mee komen eten.
Denkt u na het lezen van deze advertentie; leuk! Ik zou ook wel als vrijwilliger mee willen helpen bij deze
activiteit, laat het ons dan snel weten
015-2570408

Gerry 06-22222966

Leercentrum
SeniorWeb Delft
Computercursussen voor Senioren
Na een succesvolle start in Augustus
2010, zijn we ook dit jaar weer actief
met de computercursussen voor Senioren.
Als kennismaking de Instapcursus,
bedoeld voor Senioren, die nog geen
computer hebben, 3 dagdelen, start
dinsdagmiddag 22-maart of donderdagochtend 24-maart.
De Basiscursus voor basisvaardigheden met de computer, 8 dagdelen,
start voor Senioren met een Vista- of
Windows 7-computer op maandagmorgen 28-3 en voor XP-computers
op donderdagmiddag 31-03.
De Internetcursus, al mogelijk na een
eerdere Basiscursusopleiding, 6 dagdelen, start vrijdagmorgen 25 maart.
De Vervolgcursus voor voortgezette
activiteiten in Word en eventueel Excel.
8 dagdelen voor de cursus met alleen
Word. Voor wie wil kennismaken met
Excel wordt de cursus met 4 dagdelen verlengd. Startdatum dinsdagmorgen 8 maart
Voor informatie of aanmelden, bel in
de morgenuren 06-519 193 03.

Afrikaanse dans
De Afrikaanse dans is een energieke
bijna explosieve vorm van dansen,
door actieve bewegingen van het hele
lichaam.
De ademhaling, het ritmische bewegen van het fysieke lichaam zorgen
ervoor dat de geest vrij wordt en ontspant.
Door de intensieve bewegingen is
deze dans uitermate geschikt om de
overtollige kilootjes er af te trainen.
Start : 22 maart
Wanneer: elke dinsdag avond
Tijd: 19:00 t/m 20:00 uur
Kosten: 30,00 euro (10 keer)
Waar: Wijkcentrum Wippolder

TIENERCENTRUM

De volgende Wijkkrant komt uit in

juni 2011

Graag kopij inzenden vóór:

20 mei 2011
naar:

Buurthuis Rotterdamseweg
Rotterdamseweg 51
of
Wijkcentrum wippolder
Prof.Krausstraat 50
graag via e-mail:
wijkkrantwippolder@gmail.com
of op USB stick
(krijgt u weer terug)
Handgeschreven en getypte tekst een
week eerder inzenden Als u stukken per
e-mail stuurt, dan tekst en 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.
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Openingstijden tienercentrum “De Wippolder”
(10 t/m 16 jaar)
Woensdag Open inloop 		

15:00–18:00 uur

Vrijdag

Open inloop 		

15:00–18:00 uur

Donderdag Meidenmiddag

15:30 –18:00 uur

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

Schoonschrijfkunst
of kalligrafie
Wie fraaie oorkondes, wens- en menukaarten of reclameteksten mooi
vindt en zelf zou willen maken, kan
zich inschrijven voor kalligrafie.
Inspirerende opdrachten met inkt en
plakkaatverf kunnen u aanmoedigen
om uzelf de schoonschrijfkunst eigen
te maken.
De kalligrafie kan gebruikt worden
als communicatiemiddel om uw eigen
handschrift te verbeteren maar het
kan ook gezien worden als kunstvorm.
De cursus bestaat uit acht lessen, die
op de maandagavond gegeven worden van 19.15 tot 20.45.
De kosten zijn 30 euro, dat is inclusief materiaal.
Deze cursus start bij voldoende deelname en voor meer informatie en/of
inschrijving
buurthuis `Onder de Schie` aan de
Rotterdamseweg 51.
Tel. 0152147996
of e-mail: harmjan000@gmail.com

Competitie Klaverjassen
in de Wippolder
Heeft u ook zin in een gezellig avondje kaarten, met andere wijkbewoners?
Kom en doe dan mee!
In wijkcentrum Wippolder is er elke
maandagavond van 20:00 t/m 23:00
uur competitie klaverjassen/jokeren.
Kosten: 2,50
Om mee te doen kunt u gewoon
maandagavond langskomen in het
wijkcentrum Wippolder
Voor meer informatie over deze
avond:
Wijkcentrum Wippolder
Prof Krausstraat 50
015-2570408

Speksteen snijden
Zit er in u ook een beeldende kunstenaar verscholen? Laat dat tot uitdrukking komen in een cursus speksteen
snijden.
In buurthuis “Onder de Schie” wordt
vanaf 22 februari 2011 deze cursus
gegeven.
U kunt onder leiding van Jeanette
van der Helm na 10 lessen uw eigen
beeld maken.
De cursus vindt plaats op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Kosten: € 50,-- exclusief steen .
Aanmelding bij het Buurthuis,
Rotterdamseweg 51A,
tel:015 2567774
mobiel: 06 -3890 0620
Of via de website jeanetart.nl

Activiteiten
rondom het wijkcentrum

Wijkwerk Wippolder,
Prof. Krausstraat 50.
Telefoon 015- 760 02 70
net: www.wippolder.nl
e-mail: wijkwerk@wippolder.nl
Maandag
• 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
• 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 programma kunt u contact opnemen
met Anja van Oosten op woensdag
en donderdag bereikbaar op 015257 04 08
Wijkcentrum Wippolder,
Prof. Krausstraat 50.

De in deze krant geplaatste

foto's

zijn te bestellen via e-mail adres:
wijkkrantwippolder@gmail.com

wijkkrantwippolder@gmail.com
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De Kerst loterij

Samen groenten kweken
in onze eigen Wippolder

Maandag
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop
13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur Biljartclub
13.00 – 16.00 uur
10.00 – 12.00 uur Lezingen
(1ste maandag van de maand)
10.00 - 11.30 uur
Cursus levende geschiedenis
(oktober t/m februari)
13.30 - 15.00 uur
Cursus levende geschiedenis
(oktober t/m februari)
13.30 – 16.00 uur Sjoelen

foto:Stan van Adrichem

Met een aantal vrijwilligers hadden
we bedacht om een loterij te doen
voor het goede doel.
Deze loterij zou plaats vinden tijdens
de Kerst-Inn bij het wijkcentrum Wippolder op het plein. Het goede doel is
Perspectief geworden, in de Simonsstraat. Stichting PerspeKtief is een
stichting die o.a. Beschermd Wonen,
Begeleid Zelfstandig Wonen, Dak- en
Thuislozenopvang, Sociaal Pension en
Aanpak Huiselijk Geweld in haar pakket heeft en opereert in Delft, Westland en Oostland.
Natuurlijk hadden we prijsjes nodig
en gingen we op zoek naar mensen
of bedrijven die hier wat voor over
hadden.
De Coöp sponsorde ons met waardebonnen van 25 euro per stuk, de Sultan gaf ons waardebonnen voor een

maaltijd en de DSW schaatsbaan gaf
ons 10 vrijkaartjes.
Zo kwamen we aan een aantal leuke
prijzen, tijdens de Kerst-Inn deden
we de loterij en ondanks de hoeveelheid sneeuw die er lag hebben we
toch nog een hoop lootjes verkocht.
Het opgehaalde bedrag is 200 euro.
Op 26 januari zijn we naar Perspectief gegaan om de 200 euro in de
vorm van een cadeaubon te overhandigen aan een bewoonster van Perspectief ze was hier heel blij mee!
We kunnen terugkijken op een geslaagde loterij, wie weet doen we het
volgend jaar weer en hopen we natuurlijk weer dat er een hoop mensen
meedoen!!!

Dinsdag
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop
13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur Biljartclub
13.00 – 16.00 uur
10.00 - 11.30 uur
Cursus levende geschiedenis
(oktober t/m februari)
10.15 - 11.15 uur Volksdansen
13.30 - 16.30 uur
Prijs-klaverjassen

Rogier van Munster

foto’s:J.A.v.d. Berg en Aad van Dijk

Samen vieren wij “Kerst in de Wippolder”

Een dik pak sneeuw, kerstbomen, kerstverlichting, kerstkoor, warme
chocolademelk en enthousiaste bezoekers en vrijwilligers. Alle ingrediënten die je nodig hebt voor een geweldige kerstviering in de wijk
Wippolder. In en achter het wijkcentrum Wippolder aan de Professor Krausstraat 50 was er op maandag 20 december 2010 van alles te
doen. Zo was er een dagprogramma voor de jeugd met kerstactiviteiten met de thema’s: creatief (kerstworkshop), educatief (voorlezen
kerstverhaal) en recreatief (kerstmuziekbingo) De dag werd goed
bezocht met 50 enthousiaste deelnemertjes in de leeftijd 4 jaar t/m 12
jaar uit de wijk Wippolder.
Het avondprogramma begon om 19.00uur met kerstzang, onder begeleiding van een professioneel koor verbonden met de Immanuëlkerk aan de Schoenmakersstraat. De teksten konden door iedereen
worden meegezongen, omdat deze levensgroot op een scherm werden
geprojecteerd. Naast meezingen konden ongeveer 100 bezoekers een
kerstwens achterlaten in de kerstwensboom. Onder het genot van een
warme chocolademelk of een erwtensoep volgde er op het podium een
aantal muzikale optredens uit de wijk. Het geheel werd feestelijke afgesloten met een loterij waarvan de opbrengst is gedoneerd aan het
onderdeel gezinsopvang van de stichting Perspektief. De gehele avond
stond onder inspirerende leiding van presentator Kees Graafland.
Mede door hem, vrijwilligers uit de buurt, Gemeente Delft, Vidomes,
Vestia, Woonbron, COOP, Life & Garden en Bloemenzaak “In Bloei” is
deze succesvolle dag mogelijk gemaakt.
		
Rogier van Munster

Activiteitenoverzicht
Activiteitencentrum
De Wipmolen

“Zou het niet geweldig zijn als we in
onze eigen buurt een mooie groene
plek hadden waar we zelf onze groente en fruit konden verbouwen? Een
tuin in Wippolder waar bewoners samen op biologische wijze kunnen tuinieren.”
Dit is wat de initiatiefnemers van de
buurtmoestuin Wippolder Esmeralda
van Tuinen, Eva Bosch en Eric Pol
voor ogen stond toen zij samen besloten dit idee verder te gaan uitwerken.
Esmeralda en Eva zijn beide buurtbewoners en Eric werkt vanuit Transition Town Delft-Pijnacker aan eetbare
groenprojecten in Delft en omgeving.
Wij denken aan een locatie rondom
de Prof. Telderslaan. Rondom de portieketage flats is veel “kijkgroen” en
er gaat sloop-nieuwbouw plaatsvinden. In al die verandering is het fijn
als mensen elkaar ergens kunnen
ontmoeten. Door samen met de bewoners een natuurlijke moestuin aan
te leggen en te beheren creëren we
zo’n ontmoetingsplek. Een plek waar
we samen kunnen genieten van het
groen. Waar we samen onze groenten, fruit en bloemen kunnen kweken. Waar we samen kunnen leren
over planten, dieren en samenleven.
Waar onze kinderen leren waar eten
echt vandaan komt. Een plek van ons,
door ons.
Inmiddels hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met o.a. de wijk-

coördinator en de wijkopbouwwerker.
Ook zij zijn enthousiast over de plannen. Op dit moment benaderen we de
mogelijke partners zoals bijvoorbeeld
scholen, woningcoöperaties, de gemeente, de Botanische Tuin, de Immanuël Kerk, de Brede Schoolmakelaar en bewonersorganisaties in de
wijk voor een eerste bijeenkomst. In
deze bijeenkomst willen we bekijken
wie er met ons willen samenwerken
en op wat voor manier. Welke locatie
het meest geschikt is en hoe we de
tuin gaan inrichten, bespreken we
in een volgende bijeenkomst met de
deelnemers/bewoners. We hopen dit
voorjaar al de schop in de grond zetten en de tuin in gebruik nemen. Aan
het eind van het eerste jaar gaan we
dan evalueren en het vervolg bepalen.
Laten we samen de wijk mooier en
gezonder maken met planten en bloemen die het huidige saaie “kijkgroen”
opfleuren. Ouderen, kinderen, studenten, volwassenen; iedereen die
geïnteresseerd is kan terecht!
Bent u ook geinteresseerd in een
buurtmoestuin? Wilt u meedenken
of mee-tuinieren? Neem dan contact
met ons op!
Eric Pol – Email: hcpol@groenkracht.
nl – Telefoon: 015-5152011

Eric Pol

Wil jij 4x per jaar de wijkkrant bezorgen?
Neem dan contact op met de redactie; tel.: 06-53693492

Woensdag
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop
13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur Biljartclub
09.30 - 11.30 uur
Tekenen & olieverf
10.30 - Start fietsclub Delft ’73
(april t/m oktober)
15.00 - 17.00 uur Wipmolenkoor
Donderdag
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop
13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur Biljartclub
13.00 – 16.00 uur
09.30 - 11.30 uur
Tekenen & aquarel
10.00 – 11.30 uur Uitclub Delft
(eens in de 6 weken)
13.30 - 16.30uur
Competitie-klaverjassen
Vrijdag
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop
13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur Biljartclub
10.15 – 12.30 uur Kookgroep
(3de vrijdag van de maand)
14.00 – 16.30 uur
Handwerk-inloop / Spellenmiddag
/ Bingo
(wisselen elkaar wekelijks af )
Zondag
13.30 - 16.30 uur
Gezelschapsspellen &
ontmoeting (september t/m mei)
Voor meer informatie kunt u bellen naar:
Lidewij van Roon,
telefoon 015 – 251 07 85.
U kunt ook mailen naar:
l.vanroon@breedwelzijndelft.nl.

Gratis hondenpoepzakjes verkrijgbaar in het
wijkcentrum Wippolder

wijkkrantwippolder@gmail.com

Bouwberichten

Foto’s en tekst J.A. van den Berg.
Tenzij anders vermeld of via de plaatselijke media
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Studenten betrekken‘mooiste
pand van Delft’

Balthasar van de Polweg.
Ondanks de winterkou is er nog behoorlijk veel werk verzet in december
waren 6 woonlagen voorzien van de
vensters en 3 maanden verder zijn
dat er 11.

Kasper Speth en Sam Hoebee met Mijnbouwplein-beheerder Jan van der Vlist

Voortgang werkzaamheden Michiel de Ruyterweg
en het terrein aan De Vries van Heijstplantsoen.
Alhoewel de winter streng was is er toch redelijk veel gedaan in dit gebied.
Zoals u ziet wordt de Michiel de Ruyterweg al weer deels voorzien van de
nieuwe bestrating.
Alhoewel het ene gedeelte wordt afgewerkt is het deel tussen de Julianalaan
en de Mijnbouwstraat nog steeds een bouwplaats. De nieuwbouw aan De
Vries van Heijstplantsoen is redelijk snel gegaan ondanks de vorst periode.

Frederik Henderikstraat / Simonstraat.
Zoals was toegezegd door de gemeente zou het speelterrein worden opgeknapt zeg maar geheel worden vernieuwd. Ondanks de slechte weersomstandigheden is er redelijk veel gedaan. Op de foto kunt u dit duidelijk zien. Het
zwarte veld is inmiddels mooi groen door gras. - Of nep gras? -.

Bedrijfsunits aan de
Rotterdamseweg 386.
Er is in driemaanden redelijk wat gedaan in de grondwerkzaamheden van
niets is er toch de ondergrond vlechtwerk verricht welke de heipalen met
elkaar verbinden.

Sloop / herbouw Prof. Telderslaan
en Hendrik Casimirstraat
Uit de berichten van Vidomes kan de
conclusie getrokken worden dat de
sloop en de herbouw door verschillende omstandigheden vertraging
heeft opgelopen.
Dit betekent dat de sloop op zijn
vroegst in het begin van 2012 kan
gaan plaats vinden. Uiteraard gaat de
herbouw daaraan sluitend volgen.

De aannemer is er nog maar net vertrokken, maar de studenten wonen
er al. Kasper Speth en Sam Hoebee
hebben de sleutel van studentenhuisvester DUWO gekregen en kunnen
aan de inrichting beginnen. Ze gaan
voor klassiek, dat wil zeggen rustiek
behang en lederen banken. Kasper en
Sam studeren allebei mijnbouwkunde
en zijn opgetogen, want ze wonen nu
in ‘het mooiste pand van Delft’. In het
vliegtuig van Barcelona naar Nederland hoorde Kasper toevallig van een
medereiziger dat de woningen in het
Mijnbouwplein beschikbaar kwamen:
“Ik heb impulsief op de eerste woning
gereageerd en dat was meteen ook de
grootste. Twee Mijnbouwers in het
Mijnbouwplein, dat is het mooiste
wat je kan hebben.”
Het monumentale pand Mijnbouwplein 11 is een in het oog springend
pand als je vanaf de Sebastiaansbrug
richting TU gaat. Het werd gebouwd
tussen 1917 en 1930 voor het Laboratorium voor Technische Physica
der Technische Hoogeschool Delft,
de huidige TU Delft. Toen de TU verhuisde naar nieuwbouw in het TUMiddengebied, verdwenen de studenten en nam DUWO het pand over. In
de afgelopen jaren was het in gebruik
als bedrijfsverzamelgebouw. En nu
zijn de studenten weer terug. Na een
grootscheepse verbouwing is het gebouw veranderd in een studentencomplex met 95 zelfstandige studentenwoningen en vier bedrijfsruimten.
Slinger van Foucault
Het monumentale van het Mijnbouwplein zit niet alleen aan de buitenkant, maar vooral ook van binnen.
Geen enkele woning of bedrijfsruimte
is hetzelfde. Maat en uitvoering variëren enorm. De woningen onder de
kap op de tweede etage hebben bal-

Simonstraat hoek Prins Mauritsstraat.
Een deel van de school en ook waar de hobbyclub – Simonstraat 103 - was
en later een deel van Jan Koster de sportschool is vrij gekomen voor de
bouw van zeven zelfstandige appartementen. Nu Jan Koster is verhuisd
naar Simonstraat 109 is het pand leeg voor de grote verbouwing. Alhoewel
de vergunningen nog niet volledig zijn afgegeven is het nog niet bekend
wanneer de bouw gaat beginnen en hoe lang de bouw zal duren.

Rioolwerkzaamheden.
Zoals bekend wordt er hard gewerkt
aan de verbetering van de afwatering in de Professorenbuurt.
Nu is een deel van de Prof. Henketstraat voorzien en men is nu begonnen met de Hendrik Casimirstraat.
Het deel vanaf de Prof Henketstraat
naar de Prof Oudemanstraat. Het
vervolg is dan Prof Oudemanstraat
tot aan de Prof. Krausstraat en dan
de Prof. Krausstraat tussen de Prof
Oudemanstraat en de Prof. Henketstraat.

ken van de kapconstructie, de woningen op de derde etage laten een deel
van de kap zien.
Sommige woningen bevatten details
zoals bijvoorbeeld antieke kasten. De
imposante geometrische trappenhuizen, de brede gangen met marmeren
tegelwerk op de vloer en de bijzondere details geven het een markant
klassieke uitstraling. In het hoofdtrappenhuis hing ooit een slinger van
Foucault. De prepareerkamer is een
fraai appartement geworden. Een
fraaie oude collegezaal wordt straks
bedrijfsruimte. En de prachtige oude
bibliotheek, waar de antieke boekenkasten nog strak langs de muren in
het gelid staan, eveneens. Blikvanger
in het gebouw zijn ook de enorme
hoogten: alle verdiepingen zijn zonder uitzondering vijf meter hoog en
hebben gigantische ramen, waardoor
het licht – weer of geen weer – ruim
naar binnen valt.
Het zal weinig verbazing wekken dat
er bij het beschikbaar komen al snel
meer gegadigden dan kamers waren.
En inmiddels zijn ze allemaal bewoond.
Meer in aantocht
De 95 studentenwoningen in het
Mijnbouwpleinpand zijn nog maar
het begin van vele nieuwe studentenwoningen van DUWO in met name
de TU-wijk. DUWO heeft met de gemeente afspraken gemaakt over de
studentenhuisvesting die in de komende jaren nodig is voor de groeiende aantallen studenten in Delft. Het
eerstvolgende studentencomplex wat
gereed komt is de derde toren aan de
Balthasar van der Pollweg (TU-Midden). In deze zeer grote studentenflat
komen 405 woningen (zelfstandig en
kamers in groepen van twee en vier).
Nog dit najaar kunnen studenten hier
gaan wonen.

• 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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Zoals het was, zoals het nu is

Naar meer kwaliteit in de wijk:
echt groen en mooi water

‘Beleefbaar’ groen
Er zijn nu wel harde regels voor het
ecologisch groen (minimale voorwaarden om het leefgebied van plant- en
diersoorten te garanderen), maar
niet voor het openbare groen. Bij alle
bouwplannen die er liggen voor Delft
Zuidoost is het veilig stellen en vergroten van het aantal vierkante meters van dit type groen van groot belang voor het behoud van de kwaliteit
van onze woon- en werkomgeving.
Voldoende groen is daarnaast van belang voor het klimaatbestendig maken van de stad. Het groen moet zoveel mogelijk vrij toegankelijk zijn en
ook een ‘stevig’ karakter hebben. Dit
laatste staat in de ogen van de belangenvereniging voor bomen die geen
sprieten zijn, aantrekkelijke wandelgebieden en geen saaie grasvlaktes
(daarvoor gaan we wel naar de sport-

velden) met wat versnipperd schaamgroen aan de randen.
Niet alleen droge kelders maar
ook meer kwaliteit
Veel bouwen betekent ook veel hard
oppervlak waardoor regenwater moeilijk zijn weg in de bodem kan vinden.
Dit betekent dat alles naar het riool
moet en deze heeft – bij harde buien
– nu al te weinig capaciteit. In de toekomst zal het alleen maar natter worden en, om problemen zoals de natte
kelders aan de Rotterdamse weg te
voorkomen, zullen we moeten kijken
naar andere oplossingen voor dit probleem. Er is gelukkig veel mogelijk:
gebruik van tijdelijke vijvers, maar
ook andere gebouwontwerpen waardoor het water langer ‘vastgehouden’
blijft. Recentelijk zijn in het kader van
het project Delft Spettert al diverse
oplossingen voor onze wijk gesuggereerd. Maatregelen waarin veel partijen wel brood zien. Logisch, want
water in een gebied zichtbaar maken
biedt kwaliteit voor alle gebruikers.
Wat nu te doen?
Nu de diverse bestemmingsplannen in de startblokken staan is het
van groot belang dat we snel locaties
gaan aanwijzen voor het toevoegen
van groen en water. Dit moet goed
worden vastgelegd zodat alle plannen
aan dit onderwerp kunnen worden
getoetst. De Belangenvereniging TU
Noord vindt dit een belangrijk onderwerp en doet daarom graag actief

mee aan dit project. In de volgende
afleveringen van de Wippolderkrant
houden wij u op de hoogte van de
voortgang.
En hoe zit het met verkeer?
De crisis hakt er ok bij de gemeente
in. Dit betekent dat er opnieuw kritisch wordt gekeken naar alle plannen die er liggen. Zo ook het LVVP, u
weet wel: het plan waarin alle maatregelen op het gebied van verkeer en
vervoer zijn vastgelegd. Het plan bevat de broodnoodzakelijke ingrepen
om onze wijk leefbaar te maken. De
al jaren voorgenomen herinrichting
tot 30km zone van de JulianalaanWest is hiervan een voorbeeld. Voor
de Belangenvereniging TU Noord is
het schrappen van deze maatregelen onbespreekbaar. Het LVVP is opgesteld om de groeiende stroom autoverkeer en parkeerproblemen het
hoofd te bieden. Het recent opgestelde MER toont daarbij aan dat integrale uitvoering van het plan een minimale en keiharde voorwaarde is om
de nieuwe woningbouw in het gebied
mogelijk te maken. Aanvullend op het
LVVP moeten echter ook steviger infrastructurele oplossingen worden gevonden. De belangenvereniging heeft
enkele ideeën hiervoor aangeleverd
en gelukkig lijkt het erop dat de politiek hiermee aan de slag wil. Tot die
tijd blijft in ieder geval een zaak buiten discussie: zo snel mogelijk uitvoering van het LVVP!

Laatste nieuws bouwplannen Wippolder
Eind februari heeft de gemeenteraad
gesproken over de bouw van 4.800
woningen in de Wippolder. De milieugevolgen van dit voornemen zijn
beschreven in een milieueffectrapport (MER). In dat MER staat kortweg dat de bouw van 4.800 woningen geen belangrijke nadelen voor
de leefomgeving heeft. De gemeenteraad heeft het MER aanvaard en
daarmee ingestemd met de bouwplannen. Voordat daadwerkelijk gebouwd kan worden, moeten er bestemmingsplannen en bouwvergunningen komen. Het bijzondere aan
dit MER is dat alleen voor het bouwplan Pauwmolen (285 woningen) een
bestemmingsplan is gemaakt. Omdat voor de rest van de Wippolder
onduidelijk is hoe het verkeer, parkeren, groenvoorzieningen en water
geregeld worden, heeft de raad aangedrongen op uitwerking van tenminste groen en ‘blauw’ (water) voor
het hele gebied. SP en Onafhankelijk Delft hebben in een motie aangedrongen om ook verkeer, parkeren
en woningbouw goed vooraf uit te
werken samen met TU en bewoners.
Dit voorstel kreeg geen meerderheid.
Wel zegde de wethouder toe dat de
in 2005 geplande verkeersmaatregelen alsnog worden uitgevoerd en
niet, zoals aanvankelijk de bedoeling
leek, wegbezuinigd worden. Ook zullen volgende bestemmingsplannen

Op de bovenste foto een ansichtkaart uit de jaren 1920 – 1930?
U ziet hier de hoek van de Delfgauwseweg richting de Frederik Hendrikstraat.Er is wel heel veel veranderd in de loop der jaren maar… wat wel een
gelijkenis heeft is de aparte strook voor de fietsers die nu ook is aangelegd
op de Delfgauwseweg vanaf de Frederik Hendrikstraat.
De winkel op de hoek op de bovenste foto was toentertijd van de firma van
der Heijden. Of dit hier ook zo is? Mocht het anders zijn laat het ons weten. Momenteel zit er een salon voor een Thaise massage en een kapsalon
- nagelstudio en meer dat met de uiterlijke verzorging te maken heeft.
Foto’s en tekst: J.A. van den Berg.

foto: J.A.v.d. Berg

Nu de nieuwe woningbouwplannen voor onze wijk in de startblokken staan blijkt dat er voor
groen en water nog onvoldoende
goede uitgangspunten zijn. Dit
is een van de uitkomsten van het
proces rondom de milieueffectrapportage, het onderzoek waarvoor de Belangenvereniging TU
Noord zo geijverd heeft. De gemeente ziet dit probleem ook en
samen met alle betrokkenen in
het gebied stelt zij een document
op dat hier meer duidelijkheid
gaat bieden voor planners en bouwers.

Spreekwoord

Plattegrond van
de terreinindeling

(behalve Pauwmolen) alleen verder
kunnen nadat voor het gehele gebied
voldaan is aan de voorwaarden van
groen, blauw en verkeer.
Samengevat: er is groen licht gegeven
voor het doorgaan van alle bouwplannen, er komt misschien extra groen
en water in de buurt waar bewoners
inspraak bij hebben, de verkeersproblemen worden maar beperkt opgelost en ook het parkeerprobleem
wordt vooruit geschoven. Alles bij elkaar reden om kritisch te blijven op
het vervolg!
Pauwmolen
Op 24 februari is het ontwerpbestemmingsplan Pauwmolen naar de gemeenteraad gezonden ter informatie.
Behalve tijdens een inloopavond voor
de buurt op 18 januari zijn omwonenden helaas niet betrokken geweest

bij het maken en uitwerken van het
plan. Alle informatie in het bestemmingsplan is pas beschikbaar gekomen op de dag dat over het MER
Delft Zuidoost in de gemeenteraad is
besloten. De grootste gevolgen heeft
het plan voor de bouw van 285 woningen voor de bezonning van woningen aan de Delfgauwseweg, in de
winter zo’n drie uur minder zon per
dag. Ook het groen en parkeren zijn
belangrijke onderwerpen. In het plan
wordt opgemerkt dat de veiligheid
voor bewoners een groot aandachtspunt is. Bij een ongeval met een exploderende LPG-tankauto op de A13
zal het gebouw vol worden getroffen
met ernstige gevolgen. Het bestemmingsplan zal nog ter inzage worden
gelegd waarbij een ieder reacties kan
geven. Ook is het ontwerpplan via internet beschikbaar.

Generaal Mac Arthur

In het leven moet je
weten wat je wil.
Als je het weet, moet
je het zeggen.
Als je het gezegd hebt,
moet je het doen.
Als je het ged aan
hebt, moet je het laten weten.
Bron: Generaal Mac Arthur

Ruilpunt Wippolder
is geopend!
Wat: Ruilpunt Wippolder
Wanneer: Iedere woensdagmiddag
Tijd: 14.00uur – 17.00uur
Waar: Professor Telderslaan 23
Contactpersoon: Tina v/d Putte
Telefoonnummer ruilpunt Wippolder:
06 17 20 45 94
Het ruilpunt is een idee van Vidomes, gemeente Delft en Breed Welzijn
Delft om mensen, met een gesloten
beurs, aan huisraad te helpen. Achtergrond van dit idee is ontstaan vanwege de toekomstige sloop van een
deel van de huizen aan de professor
Telderslaan en Casimirstraat. Om in
deze periode van verandering, verpaupering te voorkomen is het project ruilpunt Wippolder een goed initiatief. Mensen die hier tijdelijk wonen, richten zich graag in met spullen
uit de ruilwinkel en dragen ook zorg
voor hun directe leefomgeving. Bezoekers die een beroep doen op het
Ruilpunt voor meubelen etc. wordt
wel gevraagd andere bruikbare huisraad te ruilen. Bij het ontbreken van
huisraad kan er ook een dienst worden geruild. Dat kan bijvoorbeeld zijn
de straat aanvegen, portieken opruimen of boodschappen doen voor iemand uit de buurt. Heeft u bruikbare
huisraad?, bel dan het ruilpunt wippolder: 06 17 20 45 94

wijkkrantwippolder@gmail.com

Student in de wijk
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90 jaar Sacramentsgemeenschap
Het is dit jaar 90 jaar geleden dat
de eerste kerk in de Wippolder in
gebruik werd genomen. Daarom
is het een bijzonder jaar voor de
gemeenschap van de Vredeskerk.
Er wordt een aantal activiteiten
georganiseerd. Daarover vindt
u meer in het artikel ‘Jubileumjaar in de Vredeskerk’. Maar misschien is het leuk eerst even iets
van de geschiedenis te vertellen.

Van links naar rechts; Roos, Job en Ward.
Onze wijk barst van de studenten.
Achter op de campus van de TU
wonen ze in een soort spaceboxen
maar ook natuurlijk midden in
de wijk. De wijk heeft door de TU
ook veel meer mannen dan vrouwen dan in de andere wijken in de
stad. Ook zijn er veel meer twintigers dan in de rest van de stad.
En waar studenten zijn, zijn fietsen. Dus vind je vanzelf de plekken waar ze wonen.
De redactie van de wijkkrant vroeg
zich af of we eigenlijk wel weten wie
die studenten zijn, hoe leven ze eigenlijk. Daarom start er nu een nieuwe
rubriek, Student in de wijk, om hen te
leren kennen.
De bewoners van de Simonsstraat 92
zijn de studenten die de spits afbijten.
Hun buurman, de bekende Leo Vijverberg heeft me op hen afgestuurd!
Simonsstraat 92
Er wonen 7 studenten in het pand
waar ik het interview begin met Ward
Plompen, Job Danhof en een lekkere
beker thee. Even later komt ook Roos
Goll erbij.
Ze wonen al jaren in dit pand dat ooit
gekocht is door de vader van een inmiddels afgestudeerde student die er
zelf niet meer woont. Het is een pand
met 7 kamers en beneden een redelijk
grote gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Als er een student
vertrekt wordt er door ‘instemmingsavonden’ of ‘hospiteren’ een nieuwe
bewoner gekozen. Studenten die er
zouden willen wonen komen op zo’n
avond langs en de studenten die er al
wonen kijken wie er het best zou passen. Ze proberen altijd wel een mix
van meisjes en jongens en van de verschillende studentenverenigingen in
huis te hebben.
Wie wonen daar
Ward, Job en Roos zijn alle drie al ouderejaars studenten. Ward doet Civiele techniek, Job doet Lucht & Ruimtevaart techniek en Roos heeft haar bachelor Industrieel ontwerpen en doet
nu haar master bij Werktuigbouw.
Ward loopt hard, Job tennist en Roos
hockeyt bij Dopie , de studentenhockeyclub. Ze is ook bestuurslid bij de
Delftse Studenten Schaatsvereniging
ELS (ff lekker schaatsen) dus zal ze
ook wel schaatsen!
Alle drie zijn zij lid van Virgiel. Job is
daar ook erg actief en Ward is weer
meer actief in de studievereniging van
zijn faculteit.

Waar komen zij vandaan
Hun roots liggen in Ossendrecht,
Oegstgeest en Ouderkerk aan de Amstel.
Ward en Job hebben allebei een oudere zus die hen is voorgegaan in studeren. Roos is zelf die oudere zus van
haar broertje.
Een aantal van hun ouders heeft zelf
ook gestudeerd en zolang Ward, Job
en Roos serieus werk van hun studie
maken zijn hun ouders bereid te zorgen dat zij niet hoeven te lenen. Dat
is dus redelijk luxe in deze tijd.
Job is de enige die min of meer regelmatig een aantal uren werkt bij een
ontwerpbureau. Roos past heel soms
op en Ward zorgt gewoon dat hij nuttig bezig blijft!
Wat eten zij
Ze koken bij toerbeurt en ik heb er
weer een term bijgeleerd toen ik
vroeg wat Ward en Job meestal kookten; gewoon avg-tjes. Wat betekent
aardappelen, vlees en groenten, net
als bij gewone mensen dus! Voordat
Roos kan antwoorden zeiden de anderen al; altijd pasta met pesto en fêta.
Alle drie konden ze niet echt koken
voor ze hier kwamen wonen maar ja,
dat moet je dan vanzelf wel leren!
Wat gaan zij later worden
Dat blijkt dus wel een lastige vraag.
Roos wil wel iets ‘met onderzoek en
mensen doen’. Met haar afstuderen
richt zij zich op het ontwerp van medische instrumenten.
Ward en Job hebben nog niet echt
een idee. Als het aan de minister ligt
krijgen ze ook niet heel veel tijd meer
om daarover te denken!
Wat vinden zij van de buurt
Gezellig, aardige buren, geen last van!
Als ze zelf een feestje geven gaan ze
altijd eerst even bij de buren langs.
Burgers en studenten gaan heel goed
samen!
Leuke buurt, wel opvallend dat zoveel
mensen met de auto naar de sportschool komen en o ja, jammer dat de
COOP niet op zondag open is.
Er zijn een paar huisgenoten die een
beetje moeite hebben met de muzikale klanken van de kerkklokken op
zondagochtend om half tien!
Excuses aan de buren voor de vieze
ramen; ze zemen ze echt maar het
vuil zit tussen het dubbelglas. Nou,
waar vind je nog zulke buren?!
Marie-José Hijnekamp

Het begin
In januari 1919 kreeg kapelaan Van
der Salm van de bisschop van Haarlem de opdracht om buiten de Oostpoort een nieuwe parochie te stichten. Kapelaan Van der Salm werkte
vanuit de toenmalige Hippolytuskerk
aan de Voorstraat. Hij zocht een aantal mensen voor de commissie voor
de oprichting van de nieuwe parochie
en de bouw van een nieuwe parochiekerk. Van een van die commissieleden, de heer C. Lansbergen zingen nu
nog twee kleinkinderen in het koor,
Kees Lansbergen en zijn zus Corrie.
Een groot deel van de Wippolder was
toen nog onbebouwd. De driehoek
aan het Poortlandplein, waar nu de
Vredeskerk en de scholen staan, was
nog helemaal leeg. Volgens plan zou
de Willem de Zwijgerstraat doorlopen
tot aan de Nassaulaan en links daarvan zou een klein parkje komen. Aan
de Nassaulaan waren nog maar een
paar blokken bebouwd.
Het oog van de commissie viel op die
lege driehoek tussen Simonsstraat,
Prins Mauritsstraat en Nassaulaan.
De grond bleek te koop en met toestemming van de gemeenteraad
werd het stuk gekocht voor ongeveer
ƒ45.000 met de bedoeling daar een
kerk en pastorie te bouwen. Samen
met een bank werd een obligatielening van ƒ250.000 uitgegeven.
Van kerk tot Woezelhuis
Al heel snel maakten de heren
H.Thunnissen en J.v.Rossum bouwtekeningen voor kerk en pastorie. Ze
konden zonder bezwaren samen als
architecten gekozen worden, mits er
slechts één architectensalaris uitbetaald zou! Ja, een zuinige commissie!
Het was oorspronkelijk de bedoeling
een kleine kerk te bouwen, die later
op eenvoudige wijze vergroot zou
kunnen worden.
Maar dat liep anders.
Een woonhuis op de hoek van de Willem de Zwijgerstraat en de Simonsstraat kwam leeg. Dat werd gekocht
en is jaren als pastorie gebruikt. Een
kerk bouwen, die later kon worden
uitgebreid, bleek toch een duur idee.
Bovendien was het nodig een paardenstal te bouwen, want veel boeren
uit Delfgauw en van de Rotterdamseweg kwamen toen nog met de koets
naar de kerk.
Op 1 juni 1920 wordt begonnen met
de bouw van de eerste kerk en de
paardenstal met er boven twee woonhuizen aan de Simonsstraat. Begin
mei 1921 wordt de kerk plechtig in
gebruik genomen. Die kerk is nu het
Woezelhuis met daarboven de sportschool. En de paardenstal met woningen is nu een opvangcentrum.

Nieuwe school meteen al te klein
De bouwcommissie liep ook nog
tegen wat anders aan. Er was geen
bewaarschool en ook vond men de
lagere scholen in het centrum van
Delft te ver weg. Kortom, de architecten kregen de opdracht om een
ontwerp te maken voor deze scholen
in de Prins Mauritsstraat. Juli 1923
gaat de eerste spade de grond in en de
bewaarschool wordt 19 mei 1924 in
gebruik genomen. Nadat het pand in
de zeventiger jaren leeg kwam, heeft
het meerdere bestemmingen gehad:
o.a. een sportschool en werd de zolder gebruik door de hobbyclub. Op
dit moment staat het pand nog even
leeg, maar op korte termijn worden er
7 appartementen gerealiseerd.
De lagere school, de Cornelis Musiusschool, met op de hoek van de Nassaulaan de gymnastiekzaal werd in
augustus 1924 in gebruik genomen.
Maar er waren zoveel leerlingen ingeschreven, dat de hoofdonderwijzer de
heer Waardijk onmiddellijk met het
parochiebestuur naar de gemeente
moest om toestemming te vragen om
een nieuwe school te bouwen aan de
Nassaulaan! De lokalen aan de kant
van de Nassaulaan worden voor de
jongensschool. De eerste uitbreiding
is in september 1926 klaar. In 1929
en 1932 wordt de school weer uitgebreid! De hele oostelijke kant van de
driehoek is dan vol gebouwd. Naast
de kerk in de Simonsstraat komt het
klooster van de zusters die les geven
op de meisjesschool en de bewaarschool. Nu is het klooster in gebruik
voor opvang van jongeren.
En dan de echte kerk
De crisistijd maakt het extra moeilijk
om aan de definitieve kerk te beginnen. Uiteindelijk wordt op 14 maart

1939 de eerste paal geslagen voor de
kerk. Begin mei 1940 zijn zowel pastorie als kerk vrijwel klaar. Er ligt een
afspraak dat de bisschop eind mei de
kerk plechtig zou komen inwijden.
Maar dan breekt de oorlog uit! Men
was bang dat de kerk gevorderd zou
worden. Daarom wordt de kerk versneld op donderdag 16 mei in alle
eenvoud en stilte in tegenwoordigheid van het kerkbestuur ingezegend
en in gebruik genomen. De oude kerk
aan de Simonsstraat is nog een korte
periode gebruikt als opvanghuis voor
vluchtelingen uit Rotterdam.
Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Sacramentsparochie
hebben de parochianen geld ingezameld voor bijzonder cadeau: de nieuwe zeskantige doopkapel werd in de
Paasnacht van 1962 in gebruik genomen.
In 1974 zijn de letters VREDE op de
kerk aangebracht. Nu kent iedereen
het als de Vredeskerk. Door zijn bijzondere architectuur met de stalen
balken en de bijzondere stenen aan
de binnenkant, zogenaamde kloostermoppen, is het nu een monument.
Van binnen is er een aantal bijzondere beelden van de hand van Henk
Etienne (die ook het beeld gemaakt
heeft op het Frisoplein), er zijn mooie
glas in lood ramen en er is een schilderij van Huib Luns (de vader van minister Jozef Luns).
Als u geïnteresseerd bent in een uitgebreide kroniek van de Sacramentsparochie kunt meer vinden in het
maandelijks uitgegeven parochieblad
of op de website www.rkdelft.nl
Kees Ruigrok
en Marie-José Hijnekamp
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Klein bericht uit de Vredeskerk

Immanuëlkerk

stelling worden ingericht met foto’s
uit ons archief. Heeft u nog foto’s of
andere zaken voor de tentoonstelling?
Geef ze dan even af aan de pastorie
(met uw naam en adres dan kunnen
we het later teruggeven).
Zaterdag 28 mei zal een ensemble
(van ouderen en kinderen) uit Ter Aar
de musical Jacob uitvoeren in de Sacramentskerk. Decor, licht en geluid
zullen speciaal voor deze gelegenheid
worden aangebracht. Deze musical is
geschikt voor jongeren en ouderen.
Daarom zal de musical niet te laat

Buurvrouw, de soep kookt over…..

recht
De vrouw die op haar kind was gaan
liggen, was het volledig met de rechter eens. Zij zei: Krijg ik het niet. dan
jij ook niet, hak het door. De andere
vrouw zei: Ach koning, laat het kind
leven en geef het maar aan haar, dood
het niet.
De koning zei tegen de soldaat: Geef
het kind aan deze (laatstsprekende)
vrouw, zij is de moeder.
Het verschil tussen waarheid en leugen is soms nauwelijks boven water
te krijgen, tussen recht en onrecht
eveneens. Wie wel eens naar de rijdende rechter kijkt, weet hoe moeilijk
rechtspreken is. De problemen zijn
volgens mij soms te gek om ruzie over
te maken, maar probeer eens recht te
spreken: ingewikkeld.

Wie u bent? Ik heb geen idee. U kunt
oud zijn of jong, man of vrouw, gelukkig of verdrietig. U kunt werk hebben of al met pensioen zijn, ik heb
geen idee wie u bent. Het enige dat ik
van u weet is dat u dit leest en dat u
waarschijnlijk in de Wippolder woont.
Maar zelfs dat laatste is niet zeker,
want de Wippolderkrant kan ook in
Spanje gelezen worden, als die met u
meereist in de koffer.
U bent waarschijnlijk een lezende
Wippolderbewoner. Dat wil niet zeggen dat ik geen bewoners van de Wippolder ken. Veel gemeenteleden van
de Immanuëlkerk wonen in de Wippolder. Die ken ik, maar ik weet niet
of zij dit stukje lezen. Ik ken ook andere mensen, laatst heb ik een blokfluit laten repareren door iemand uit
de Wippolder. Wie hij is? Iemand die
mij erg geholpen heeft.

Donderdag 8 september is een dag
voor de zieken en ouderen van onze
parochie, die bezocht worden door
de bezoekgroep “De Regenboog”. Zij
zullen een persoonlijke uitnodiging
krijgen. We werken nog aan het programma.
Zet u deze datums alvast in uw agenda?
Het verdere programma is nog niet
helemaal bekend maar in de volgende
wijkkrant leest u meer hierover. U
kunt natuurlijk ook in het parochieblad kijken of op de website
www.rkdelft.nl

Column

Ds. Kees Maas

Illustratie: Stan van Adrichem

Er hangt een schilderij in het Prinsenhof (tegenover de oude Jan).
Een soldaat staat daar fier met een
zwaard in zijn rechter- en een baby in
zijn linkerhand, klaar om het kind
doormidden te snijden. Over dergelijke vreselijke taferelen horen we in
landen waar een dictator of krijgsheer
de baas is maar dat klopt niet met
het beeld en verhaal dat het schilderij
weergeeft.
Salomo
Naast de soldaat zetelt de meest wijze koning die ooit geregeerd heeft,
Salomo. Hij heeft recht gesproken
over een geschil tussen twee publieke
vrouwen. Beiden hadden een baby.
Mevrouw A was slapend op haar kind
gaan liggen. Verdrietig genoeg. In
haar radeloosheid ruilt zij haar dode
kind met het levende van haar medebewoonster, mevrouw B.
Na gekibbel en gekrijs over de eigendomsrechten van het levende kind
kwamen zij voor de koning/rechter
Salomo te staan.
En hij sprak het Salomo’s oordeel uit:
Hak het levende kind in twee delen en
geef ieder de helft.

Wie bent U?

beginnen: 19.00 uur. (Een gezinsuitje?) Niet alleen de mensen van de
Sacramentsgemeenschap zijn uitgenodigd. Iedereen van de Wippolder is
welkom. We zullen nog laten horen,
waar en wanneer u tegen een bescheiden bedrag kaartjes kan kopen. De
kaarten zijn in ieder geval op 1 mei
te koop, na afloop van de feestelijke
viering.

de Wippolder
Regelmatig komen allerlei kwesties
tussen mensen voor, ook in de Wippolder. Gelukkig gaat het dan niet om
twee kinderen.
Hoewel, als door een burenruzie een
moeder met kinderen aangeklaagd
wordt en een rechter om een uitspraak gevraagd wordt, dan kunnen
ook de kinderen daar de dupe van
worden.
Soms wordt de vrijheid van de één
duur betaald door de ander. In een
ander geval ontneemt een boom aan
vier gezinnen het zonlicht. Kleine
boompjes worden vanzelf groot, de
problemen ook, voor anderen wel te
verstaan. Trouwens, een hoge schutting kan je ook elk zicht ontnemen,
niet alleen op de buren maar ook op
het park.
Er zijn nog wel meer van dergelijke
voorbeelden te noemen waar het leven niet aangenamer van wordt,
meestal voor beide partijen, want ruzie met je buren vergalt veel tijd die
mooier had kunnen zijn.
vrijheid
Is het nu zo onzinnig om bij een
soortgelijk geval even te denken aan
die wijze Salomo?
Door zijn rechtspraak werd duidelijk
waar het de ware moeder om gaat: le-

Maar wie bènt u nu eigenlijk? Wie is
Jan Mens of wie is Jantina Mensa?
Wat maakt nou, dat u u en
jij jij bent? Is dat je werk? Ik ben loodgieter. Of je relatie: ik woon samen
met haar of hem? Of de plek, ik woon
in de Nassaulaan? Dit heeft er wel
mee te maken. Je wordt gevormd
door je werk, wat je vroeger op school
hebt geleerd, door de plaats waar je
opgegroeid bent en waar je nu woont.
Dat is alvast iets. Maar er komt meer
bij kijken voor een mens een mens
is. Ben je gelukkig? OF juist gefrustreerd? Wat straal je uit? Ook dat
maakt een groot verschil. Ik zag bisschop Simonis vaak op de TV, maar de
laatste keer dat ik hem zag, eergisteren, was hij zo getekend, hij leek een
andere man.

Dus ook verdriet of geluk maken uit
wie je bent. Die maken je tot de mens
die je bent. Een mens is dus veranderlijk. Toe u trouwde straalde u wat anders uit dan toen uw vader begraven
werd. U was dezelfde mens, en toch
(iemand) anders. Er is nog wat, wat
een mens bepaalt: zijn dromen, zijn
idealen, zijn wensen. De Egyptenaren
hadden het waarschijnlijk al jaren te
kwaad met Moebarak, maar ineens
kwamen hun wensen bij elkaar en gingen ze de straat op. Hun idealen van
een andere
wereld maakten dat zij in actie kwamen: protesteren tegen het onrecht
dat hun was aangedaan.
Wie bent u? U bent die mens, die daar
werkt of die werkloos is, die verdriet
heeft of juist gelukkig is, die verandert in de loop van de tijd en die idealen heeft, misschien heel verborgen.
Ik geloof dat een mens met idealen
- in de kerk noemen we dat geloof –
zichzelf nog meer recht doet dan zonder idealen. Het is een motor voor zijn
daden, zoals de Egyptenaren door hun
ideaal van vrijheid een motor kregen
om zich te verzetten tegen hun onderdrukker.
Jantina Mensa of Jan Mens is lichaam
met handen om te helpen, voeten om
te gaan, een hart om idealen (geloof)
te koesteren, ogen om naar jou te kijken, om leed of geluk uit te stralen,
liefde te geven en te krijgen. Jan en
Jantina zijn te gek, zou er een groter
wonder bestaan?
David Knibbe.

Immanuëlkerk nieuwe eigenaar

ven voor haar kind. Liever een levend
kind opgevoed door haar zogenaamde
collega dan een dood kind.
Er zijn nogal wat mensen die in bovengenoemde situaties kiezen voor de
dood in de relatie met de ander. Zij
hebben zich waarschijnlijk niet afgevraagd: als die buurvrouw nu eens
mijn dochter was of nog ingrijpender:
als ik die buurman nu eens was, zou
ik dan behandeld willen worden zoals
ik hem nu behandel?
Gelukkig wordt de soep meestal niet
zo heet gegeten als hij wordt opgediend, ook omdat de medaille twee
kanten heeft.
zalig
Zalig zij die de vrijheid van een ander
betalen met hun eigen onvrijheid. We
moeten wel samen leven.
Zalig zij die deze vrijheid van een ander voor zichzelf opeisen. Als zij in
een zekere rust leven kan er zomaar
een lichtje gaan branden, het kwartje
vallen en de vrede met de ander gezocht worden.
Het zou me niet verbazen als ze daarna samen het schilderij in de Prinsenhof gingen bekijken. Neem uw Delftpas mee dan heeft u gratis toegang.
Kees Maas
buurtpastor

foto:Stan van Adrichem

Zondag 1 mei is er een feestelijke viering, waarin Pastoor Bolmer en pastor
Beerends zullen voorgaan. Na de viering drinken we samen achter in de
kerk een kopje koffie of thee. Uitgenodigd zijn allen, die op welke manier
dan ook verbonden zijn of waren met
de sacramentsgemeenschap. Als u familieleden of andere mensen kent,
die verhuisd zijn, geeft u deze datum
dan als tip aan hen aan hen door?
Ook onze vorige pastores en (oud-)
voorgangers zijn al uitgenodigd om
die dag aanwezig te zijn. We hopen
dat het een reünie wordt van mensen,
die de gemeenschap van het Allerheiligst Sacrament een warm hart toe
dragen. Verder zal er een tentoon-

foto:Stan van Adrichem

Jubileumjaar in de Vredeskerk
De gemeenschap, die kerkt in de Vredeskerk, is de afgelopen tientallen
jaren kleiner geworden. Maar dankzij
een grote groep vrijwilligers is het een
levendige en moderne gemeenschap.
Daarom laten we dit jubileumjaar niet
zomaar voorbij gaan. Enkele activiteiten die gepland zijn voor dit jaar:

Al vijf jaar lang kerken er in de Immanuëlkerk aan de Schoemakerstraat
twee gemeentes:
De Gereformeerde kerk (onderdeel
van de PKN) en de Gereformeerde
kerk vrijgemaakt. Deze laatste gemeente groeide uit haar jasje aan de
Maerten Trompstraat, en heeft toen
de Immanuëlkerk kunnen kopen.
Op 31 januari jl heeft de overdracht
plaatsgevonden. Vanaf deze datum is
de Gereformeerde kerk vrijgemaakt
eigenaar van het gebouw. De PKNwijkgemeente blijft het gebouw voorlopig wel huren.
De nieuwe leden van de Immanuëlkerk vinden het belangrijk contact te

hebben met de Wippolder. Dit heeft
u ook al wel kunnen merken. Zo is er
een aantal keren huis aan huis geflyerd om mensen uit te nodigen voor
laagdrempelige vriendendiensten. En
de halfjaarlijkse kledingbeurs is al behoorlijk bekend in de wijk. De wekelijkse Voedselbank zal ook gewoon
doorgaan op de vertrouwde plek. De
Immanuëlkerk is kerk ín de Wippolder. Immanuël betekent ‘God zij met
u’. Weet u welkom! En wilt u meer weten over de kerk of over de aanvangstijden van de diensten, kijk op www.
gkvdelft.nl
Renske Groenenwold

wijkkrantwippolder@gmail.com

Het parkeren nieuwe stijl komt er aan
Nu de rioolwerkzaamheden vorderen en de stratenmakers volgens de
gemeentelijke tekening aan de slag
gaan komen ziet men toch wel verschillen. Er zijn minder parkeerplaatsen zichtbaar.
Er zijn gesprekken geweest met o.a.
mevrouw Anne Koning – toenmalige
verantwoordelijke wethouder - waar
afspraken zijn gemaakt.
Afspraak was o.a. dat de Schoemakerstraat tussen de Prof Telderslaan
en de Prof. Oudemanstraat parkeerhavens zouden krijgen. Dat betekentdat de stoep smaller wordt en de rijbaan breder waardoor er meer ruimte
kwam om het verkeer tussen de beide
straten ongestoord te kunnen laten
rijden. Of is hier soms rekening gehouden met de verkeersveiligheid? Er
is een overleg met de bewonersorganisatie Wippolder Zuid. In dat overleg zal aan de orde komen de mogelijke invoering van één richtingsverkeer
op dat deel van de Schoemakerstraat.
De herinrichting die nu zichtbaar is
in de Prof. Henketstraat laat zien dat
er minder parkeerplekken zijn dan in
het verleden – gedoogd – werd geparkeerd op de stoep..

Doet u ook mee? Bericht voor 55-plussers!
Casimirstraat daar is de zelfde hoeveelheid aan ruimte en toch kan daar
netjes geparkeerd worden en de hulpdiensten hebben dan ook voldoende
ruimte.
Er wordt gewerkt zoals dat is besloten. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er zichtbaar minder plaatsen
zijn maar uiteindelijk in de wijk even-

Dit is duidelijk te zien op de hoek van
de Hederik Casimirstraat en de Prof.
Henketstraat. Waar nu zichtbaar 3
tot 4 plaatsen minder zijn om te parkeren. Eén van de argumenten was
dat er voldoende ruimte moest zijn
voor hulpdiensten, de huidige situatie lijkt wel iets overdreven.
Vergelijk dit nu eens met de hoek
Prof. Telderslaan met de Hendrik
veel plaatsen zijn als voorheen.
Dit wordt bereikt door andere indelingen te maken verdeeld over meerdere straten.
Maar …. zou hier nog wat aan verbeterd kunnen worden?
Foto’s en tekst: J.A. van den Berg.

Verkeersactie Rotterdamseweg geslaagd!
Op woensdag 26 januari j.l. heeft een
groep buurtbewoners in samenwerking met de wijkagent een verkeersactie gehouden op de Rotterdamseweg.
De weg is op dit moment nog steeds
de doorgaande route naar de TU wijk
en bedrijven aldaar. Het Mijnbouwplein is nog altijd opgebroken en het
hele project loopt vertraging op zodat
nu pas in april de weg weer opgesteld
wordt. De straat zucht al geruime tijd
onder de verkeersdruk. Er is onmiddellijk medewerking verleend door
de TU, Hoge Scholen en Porceleyne
Fles om de bussen met bezoekers
om te leiden. Maar het dagelijks verkeer inclusief grote vrachtauto’s blijft
druk gebruik maken van de straat.
De gemeente heeft nog twee extra
30- km borden geplaatst en er verkeersmaatjes langs de weg gezet maar
dit mag niet baten. Ook de geplaatste smiley die aangeeft dat je te hard
rijdt, lijkt het aantal hardrijders niet
af te remmen. De snelheden rijzen
de pan uit in de straat waar officieel
slechts 30 km/u mag worden gereden.

De reacties van de automobilisten
waren over het algemeen positief en
men bleek zich vaak niet te realiseren
dat het om een 30 kilometer zone
ging.
Ook de politie verleende haar medewerking door met een lasergun de
snelheden te meten waarna de snelheidsovertreders meteen aan de kant
werden gezet om hen duidelijk te maken dat de snelheid omlaag moet. De
kinderen zagen vervolgens hun kans
schoon om heel snel een flyer door
het raam aan te reiken. Een streng
woord van de clown erbij en daarna
mocht men rustig verder rijden.
Met een heleboel buurtkinderen in
veiligheidshesjes werd op 26 januari
eerst de tent opgebouwd en versierd.
Daarna werd begonnen met de automobilisten aan te houden door clown
Jolanda en de kinderen om hen een
flyer uit te reiken. Ook de wethouder
mevrouw Junius en de wijkcoördinator mevrouw Wardenaar waren van
de partij om flyers uit te reiken.
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In de versierde tent, in gebruik gegeven door de gemeente, kon men
warme chocomel, dank aan Hans en
Nel Meyer, en warme hapjes, hartelijk
dank Die Twee, nuttigen om de kou
te verdrijven.
Opvallend was dat een groot deel van
de studenten op de fiets zich niet liet
zien, en masse werd een alternatieve
route genomen. Dit scheelde veel verkeer, dat wel, maar zij komen zelden
boven de 30 km….
Inmiddels is duidelijk dat, ondanks
alle genomen maatregelen en acties,
de Rotterdamseweg niet goed functioneert als 30-kilometerzone. De weg
is te lang en te breed wat blijft uitnodigen tot gasgeven. De buurtbewoners hebben daarom aangedrongen op een gesprek met de gemeente
Delft, om aan te dringen op verdere
maatregelen om de snelheid omlaag
te brengen.
Wij willen graag alle kinderen bedanken voor hun hulp, Hans en Nel Meyer, Die Twee en de belangstellenden
waarbij we in het bijzonder de wethouder bedanken voor haar belangstelling en komst.

Eind vorig jaar is er een bijeenkomst
voor 55-plussers geweest in de Immanuelkerk. Er is het een en ander verteld over Ouderenproof en daarna is
gevraagd wie van de wijkbewoners mee
wil doen en mee wil denken.
Marjan Hamakers van DIVA Delft zet
nog even voor u op een rijtje wat Ouderenproof is en waarom het zinvol voor
u kan zijn om zelf mee te doen en mee
te denken.
Wat is Ouderenproof?
OuderenProof is een gestructureerde
werkwijze waarbij senioren meepraten over gemeentelijk ouderenbeleid
en daarmee over hun directe woonomgeving.
OuderenProof heeft als doel concrete
adviezen op te stellen die moeten leiden tot het OuderenProof maken van
de wijk Wippolder. Deze concrete adviezen worden gebruikt door de verschillende zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en de gemeente om het wonen,
de woonomgeving, de zorg- en dienstverlening in de wijk te verbeteren.
Waarom zou u meedoen?
U kent als geen ander de wijk en heeft
als ‘ervaringsdeskundige’ ongetwijfeld
ideeën over wat er veranderd of verbeterd kan worden in uw eigen buurt en

Sport en sportverenigingen zijn belangrijke bindmiddelen in de samenleving. Daar is iedereen het over het
algemeen wel over eens. Sport is leuk
en draagt onder andere bij aan de volgende aspecten:
een gezonde ontwikkeling van het individu en aan een gezonde levensstijl;
het bij elkaar brengen van individuen;
het leren kennen van de maatschappelijke normen en waarden;
het leren incasseren, door te zetten en
samen te werken.
Sv Wippolder geeft graag vrijwillig invulling aan haar sociaal maatschappelijke betrokkenheid. Beweeg Mee
55+ is een programma dat perfect
aansluit op onze visie. Dit is een beweegprogramma voor mensen in de
leeftijd van 55 tot 70 jaar, die weinig bewegen, meer willen bewegen en
ook willen blijven bewegen. Beweeg
Mee 55+ is een samenwerking tussen de Gemeente Delft, Sportservice
Zuid-Holland, Stichting DIVA, SBBO
(Stichting Samenwerkende Bonden
voor Ouderen) en sportverenigingen.
De voetbalvereniging Vitesse Delft is
vorig jaar succesvol gestart en dat hebben ze goed gedaan. Sv Wippolder is
de tweede Delftse vereniging die aan
dit programma meedoet. Het is fijn
om te melden dat SWOP - Stichting
Welzijn Ouderen Pijnacker-Nootdorp meehelpt met het zoeken naar nieuwe
deelnemers.
Op zaterdag 23 oktober 2010 was er
een fitheidtestdag in de sporthal van
sv Wippolder voor deze groep uit de
wijk Wippolder om de conditie te testen. Tijdens de fittest werd o.a. gekeken naar knijpkracht, lenigheid, reactiesnelheid en uithoudingsvermogen.
Na afloop van de test zijn de deelnemers uitgenodigd om mee te doen aan

wijk. Dit is uw kans om, samen met
mede wijkbewoners, voorstellen hiervoor te doen en ook écht iets op gang
te brengen.
Wat betekent meedoen voor mij?
U werkt samen in een team met wijkbewoners aan een aantal onderwerpen,
bijvoorbeeld samenleven, welzijn en
voorzieningen, wonen en doorgankelijkheid. Naast het feit dat u uiteindelijk een waardevol rapport aflevert met
vele aanbevelingen, ontmoet u mensen
uit de wijk, ontstaan daaruit vaak nieuwe contacten, maar bovenal leert u hoe
Delft haar zaken op sociaal-, woon-,
welzijn- en dienstverleningsgebied regelt. Daar kunt u ook zelf uw voordeel
meedoen.
Meer informatie en aanmelden?
Binnenkort worden de voorzitters van
de themawerkgroepen getraind en
daarna gaan wij aan de slag.
Uiteraard kunt u nog meedoen; voor
meer informatie en/of aanmelden kunt
u contact opnemen met M. Hamakers,
Diva Delft, Van Bleyswijckstraat 91,
2613 RR Delft, tel. 015 - 215 21 30,
mhamakers@divadelft.nl
Marie-José Hijnekamp

het eerste programma van 12 weken.
Voor de test hadden zich 57 deelnemers aangemeld, waarvan er 43 zijn
verschenen. Op een aangeschreven
aantal van 1500 lijkt een inschrijving
van bijna zestig mensen een tegenvallend resultaat. We constateren echter
dat precies de doelgroep is bereikt die
we voor ogen hadden. Dit is namelijk
de groep die het nauwelijks uit hun
huis en in beweging te krijgen zijn.
De arts heeft gesprekken gehad met
meer dan vijftien deelnemers, waarvan een deel meteen doorverwezen
kon worden naar de huisarts. En dat
is een goed resultaat te noemen.
Op 9 november 2010 startte de
avondgroep en op 10 november 2010
de ochtendgroep met het eerste programma van 12 weken. Het eerste
gedeelte is pas afgerond.
Het tweede programma van 12 weken start op woensdag 9 maart februari 2011 om 11.15 uur met de ochtendgroep en de avondgroep begint
weer op dinsdag 15 maart 2011 om
19.30 uur. Beide groepen sporten in
de sporthal van sv Wippolder aan de
Rijksstraatweg 9, 2628 GZ in Delft.
De kosten voor deelname zijn € 42,voor 12 lessen.
Sv Wippolder nodigt u van harte uit
om aan te sluiten bij de huidige groepen. Het is belangrijk dat dit niet eenmalig is en dat er een continuïteit aan
ten grondslag is. Indien u mensen
kent die mee willen doen aan dit programma kunt u dit mailen naar secretaris@svwippolder.nl of bellen met
Hans Prade (06-26132784).
U vindt meer info op de website
http://www.beweegmee.nu.

