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De R.K. Cornelis Musiusschool aan de Prins Mauritsstraat is een school
voor boffers. Zo mag je deze school met ca 160 leerlingen en een team
van 19 leerkrachten, klassenassistenten, conciërge en directeur wel omschrijven. In een geanimeerd en informatief gesprek met Karin Brand,
directeur van de school, werd duidelijk dat deze school bruist van activiteiten en energie.
De kracht van de school, zo vertelde
Karin, zit naast de aangeboden leermethodieken, in de gemixtheid van
de culturen.
“Na het slechte rapport van de schoolinspectie ca 2 jaar geleden hebben
we als team alles uit de kast getrokken om de tekortkomingen op te lossen en ons te verbeteren. De laatste 2
jaar zijn voor ons team jaren van hard
werken geweest.
De inzet heeft tot gevolg gehad dat
zich nu een cultuuromslag heeft voltrokken in betrokkenheid en lesgeven.
De nieuw ingeslagen weg met de methodiek van Leraar-Leerling-Ouders
LLO en het instellen van werkgroepen hebben er toe geleid dat het enthousiasme voor onze school is toegenomen.
Wij zijn een school die er alles aan
doet het beste naar boven te halen uit
de kinderen, leerkrachten en ouders”.
De methodiek van stichting LLO
en ouder en leerling participatie
Karin vertaalde het verschil tussen
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie als volgt. “Bij ouderbetrokkenheid staat het kind centraal.
Ouders tonen belangstelling, schep-

pen voorwaarden voor het huiswerk
maken, bezoeken ouderavonden en
tonen respect voor de leerkracht.
Bij ouderparticipatie gaat het om de
helpende handen in de school, die
natuurlijk ook heel erg nodig zijn!”
De werkgroep ouderbetrokkenheid
maakte dat de ouderbetrokkenheid
handen en voeten heeft gekregen.
Deze werkgroep heeft als opdracht
vorm te geven aan betrokkenheid van
ouders bij de school, maar ook om bijvoorbeeld het sociale contact onderling van de ouders te versterken.
Hiernaast heeft de school een leerlingenraad gevormd uit kinderen van
groep 5 t/m 7.
Hierin geven de kinderen aan wat hen
bezighoudt en wat zij zouden willen
verbeteren binnen de school.
Voorleesdagen
De voorleesdagen waren ook dit jaar
weer een groot succes. Zowel ouders
als leraren en vrijwilligers werden
hierbij betrokken.
Er was zelfs voor de kinderen een bekende Delftenaar komen voorlezen,
in groep 4 kwam de zwemjuf, in groep
8 de medewerker van het Wijkcentrum waarmee de kinderen al diverse
projecten hebben opgezet in de wijk.

Techniekprojecten
Dat de school bruist, blijkt wel uit de
vele projecten.
Het bekendste is natuurlijk het rekenspel Goudmijn dat in samenwerking met TU studenten is ontworpen
en landelijke bekendheid kreeg.
Ook het Zwarte Piet spel onder begeleiding van TU studenten en leerkrachten was een groot succes.
“Voor de kinderen zijn de projecten
naast leuk en leerzaam een goede
aanvulling op de aangeboden leerstof.
De visualisatie binnen de projecten
draagt zeker bij aan de ontwikkeling
van de kinderen.” zo vertelde Karin.
“Talenten komen naar boven en kinderen worden op een andere manier
uitgedaagd”.
Proef Voorschoolse opvang
Naast overblijven en naschoolse opvang heeft de Cornelis Musiusschool
een proef gestart met voorschoolse
opvang. Dit om spreiding van werktij-

den van ouders verder te bevorderen.
Op alle dagen kunnen kinderen tegen
betaling van € 7,30 per uur terecht.
Open dag
Op 24 april 2012 is er weer een open
dag op de Cornelis Musiusschool. Hier
kan overdag de school “in bedrijf” bezocht worden. Ook zal de school ’s
avonds te bezoeken zijn.
Tot slot
Bent U ook betrokken bij de Cornelis
Musiusschool en wilt u misschien zelfs
wat vrijwilligerswerk willen doen voor
de school, lezen met kinderen of helpen bij projecten of feesten? Kijk eens
op hun site www.cornelismusius.nl .
Heb je vragen of wil je iets doen “Mijn
deur staat altijd open”, zo stelt Karin.
U kunt bellen of mailen naar:
Cornelis Musiusschool, Prins Hendrikstraat 37 in Delft – tel. nr.: 0152568365. – mailadres: cornelismusius@laurentiusstichting.nl
Kees Graafland

Redactioneel
Na de kwakkelwinter van vorig jaar was het eindelijk weer eens zover;
winter !!! Naast de vele voordelen heeft dat natuurlijk ook enkele nadelen.
Gelukkig was het in ons kikkerlandje maar maximaal 15 graden onder nul.
En dat is altijd nog beter dan in de Oekraïne, met daar temperaturen van ca.
40 graden onder nul. Dat is pas koud. Een beetje winter is goed voor de mens
en de natuur. We kunnen kiezen voor lekker buiten of bij de warme kachel.
Heerlijk toch? Als je in deze tijd een wandelingetje maakt door de Wippolder
met of zonder hond in de sneeuw en het zonnetje schijnt dan voelt dat goed
aan. Dan verdwijnt dat gedeprimeerde gevoel die de wintertijd altijd met
zich meebrengt.
Natuurlijk zijn er ook zorgen. Denk hierbij aan de begaanbaarheid van stoepen met sneeuw in de winter waardoor de ouderen bijna niet over straat
kunnen of durven. Maar ook in het algemeen, bijvoorbeeld over het gemak
waarmee de gemeente geluidsnormen oprekt om de nieuwbouw bij de Pauwmolen te kunnen realiseren. Of wat denkt U van de overschrijding van de Europese norm met betrekking tot NO2 (stikstofdioxide) rondom de rijksweg
A13 en aan de Julianalaan waardoor astmatische mensen het in toenemende
mate zwaarder krijgen. Helaas is deze overschrijding niet zo hoog dat de gemeente gedwongen wordt om maatregelen te nemen.
Meer groen rondom de A13 zou een uitkomst zijn maar ja, de afdeling groen
van de gemeente blijft kappen. Snel geteld zijn er in onze wijk in 2011 zeker
100 grote bomen gesneuveld door ziekte of gewoon omdat ze in de weg stonden. Daar wordt je dan toch weer een beetje verdrietig van want heraanplant
zoals in het beleid van de gemeente staat voorgeschreven is in onze wijk
soms ver te zoeken.
Gelukkig zijn er ook veel positieve gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze
wijk en daar richten wij ons als Wippolderkrant op. Positieve berichtgeving
in onze krant zien wij als een “must” om de koude periode achter ons te kunnen laten en ons warm te maken voor de komende lente.
Wij hopen dan ook van harte dat U lezer, met deze Wippolderkrant weer een
gezellig leesuurtje bij de warme kachel beleeft.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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De Wippolder-dokter

door: Dr. Damen

De nieuwe Inspecteurs openbare ruimte

Diabetes mellitus

Als gevolg van een reorganisatie
binnen de gemeente Delft, zijn
wij, Henk Schoonhoven, Marian
Hereen en Yvonne v/d Burg naast
inspecteurs openbare ruimte van
de Binnenstad en Vrijenban ook
inspecteurs openbare ruimte van
Wippolder geworden.

Ongeveer één miljoen nederlanders hebben suikerziekte. Een kwart van die
mensen weet (nog) niet dat ze de ziekte hebben!

Maar met name vragen wij ook uw aandacht om zelf actief uw medebewoners
aan te spreken op zijn/haar gedrag om
de wijk prettig en leefbaar te houden
want alleen op die manier behalen we
een gezamenlijk resultaat.
Henk Schoonhoven, Marian Heeren
en Yvonne v/d Burg,
Inspecteurs openbare ruimte Wippolder,
Vrijenban en Binnenstad,
Toetzicht & handhaving gemeente Delft

Ook zijn wij nog op zoek naar wat nu
exact de problemen zijn in de wijk. Wij
merken op dat er veel verkeerd of niet
aangemeld afval en grofvuil te vinden
is in de wijk. Dat zal zeker onze aandacht hebben.

Foto: Gemeente Delft

Maar ook het foutief parkeren (op met
name de stoepen) krijgt de nodige aandacht. Vooral als de doorgang voor ouderen met rollators of moeders met
kinderwagens wordt versperd en hulpdiensten er niet meer langs kunnen.

Nieuwe locatie / nieuwe wijkbeheerder wijkkantoor Vestia

Uw sociaal beheerder bij Vestia is Regine Lemmen. Regine Lemmen is als
sociaal beheerder eerste aanspreekpunt voor problemen tussen huurders. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van Vestia Delft. Zijn de
problemen zo ernstig, dat zij die niet

kan oplossen, dan neemt ze contact
op met bureau bemiddeling en Mediation, of met meldpunt Bezorgd, die
samen met Regine aan een oplossing
gaan werken. Regine werkt samen
met Roy aan de leefbaarheid in de

Wippolder. Met een goed idee kunt u
altijd bij Regine terecht!! Binnenkort
zal Regine een spreekuur gaan starten
in het nieuwe wijkkantoor.
Bron: Vestia.

noeg tijd voor bijvoorbeeld een leerzame bezichtiging, een gezellig terrasje
of gezellig langs de kant van de weg
met de kinderen een ijsje of iets anders
lekkers eten. De starttijd is dagelijks
tussen 9.00 uur en 11.00 uur vanaf het
secretariaat van de Vereniging, de Colignystraat 55 te Delft. Uiterste tijd van
binnenkomst elke dag is om 16.00 uur.
Iedere deelnemer(ster) die deze Delftse Fiets 3Daagse uitfietst ontvangt de
3Daagse medaille. De kosten van inschrijving zijn: € 9,= per volwassene;
€ 7,= bij voorinschrijving. € 4,= voor
kinderen tot 12 jaar, € 3,= bij voorinschrijving. Voor gezinnen is er de speciale gezinskaart, kosten € 25.=. (max
4 kinderen) bij voorinschrijving kost de
gezinskaart € 20.=. Ook scholen kunnen zich speciaal inschrijven, 1 leerkracht met 10 leerlingen kunnen op 1

De behandeling van diabetes
Een gezonde leefstijl is voor mensen met diabetes van extra groot belang.
Dat betekent gezond eten, voldoende bewegen en niet roken.
Bij type 2 diabeten kan verandering van leefstijl en vooral gewichtsverlies
al voldoende zijn om de bloedsuiker weer naar een normaal niveau te laten
dalen. Als dat niet lukt worden medicijnen voorgeschreven die het lichaam
gevoeliger maken voor insuline of de productie ervan verhogen. Als dat niet
voldoende is dan zal insuline spuiten noodzakelijk zijn. Bij type 1 wordt altijd insuline gespoten(met een pomp of met naalden).
Om de kans op hart-en vaatziekten op termijn te verkleinen schrijft de arts
meestal ook cholesterol- en bloeddrukverlagende medicijnen voor.
Meer informatie over diabetes is onder andere te vinden op de volgende
websites:
www.diabetesfonds.nl
www.dvn.nl
www.voedingscentrum.nl
Volgende keer
In de volgende editie van de Wippolderkrant zal ik schrijven
over teken en de ziekte van Lyme.

Delftse Fiets 3Daagse 2012
Fietsgroep Delft Natuurlijk Genieten
organiseert, in de mei schoolvakantie,
op 1, 2 en 3 mei 2012 de Delftse Fiets
3Daagse. De afstand die de deelnemers
per dag moeten fietsen is ongeveer 35
km. Deze 3Daagse laat u de rust en het
vele groen in de omgeving van Delft
zien. Ja, dat is zelfs in de Randstad nog
mogelijk. Deze Delftse Fiets 3Daagse
bestaat dit jaar uit de volgende thema’s:
1e dag Puzzelen, de 2e dag Molens en
de 3e dag Water. Het is een gezellig
evenement voor iedereen, dus ook voor
het hele gezin en men zal in deze mei
vakantie van de scholen volop kunnen
genieten. Daarom heeft de 3Daagse organisatie rekening gehouden met de
klok. Het gaat er bij deze fietstochten
niet om, om zo snel mogelijk de tocht
te rijden, nee, het gaat erom om volop
te genieten en daarom biedt het u ge-

Waardoor ontstaat het?
De hoeveelheid glucose in het bloed wordt geregeld door het hormoon
‘insuline’. Als dat niet goed gaat dan ontstaat diabetes. Er zijn twee hoofdsoorten die type 1 en type 2 worden genoemd. Bij type 1 maakt het lichaam
nauwelijks of geen insuline aan in de alvleesklier. Dit kan al op jonge leeftijd beginnen. Eén op de tien mensen met diabetes heeft type 1.
Bij type 2 diabetes wordt het lichaam ongevoeliger voor insuline. Daardoor
kan uiteindelijk een tekort aan insuline ontstaan. Deze vorm werd ouderdomssuiker genoemd. Het komt nu ook steeds vaker bij jonge mensen voor.
Leefstijl en overgewicht spelen hierbij een belangrijke rol.
Ook erfelijkheid speelt bij type 2 een belangrijke rol. Vooral mensen van
Surinaams-Hindoestaanse afkomst krijgen vaker diabetes. Ongeveer één
derde van de mensen boven de zestig uit deze bevolkingsgroep heeft diabetes. Bij mensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst komt
diabetes drie tot zes keer vaker voor dan bij autochtone Nederlanders.
Hoe herkent u diabetes?
Veel mensen merken in het begin niet dat ze diabetes hebben. De diagnose
wordt dan bij toeval gesteld. De meest voorkomende klachten zijn moeheid, dorst, veel plassen, oogklachten, slecht genezende wondjes, tintelingen in de voeten en seksuele stoornissen. De ziekte vergroot de kans op
hart- en vaataandoeningen zoals een beroerte of een hartinfarct.
U kunt uw glucose laten meten bij uw huisarts. Een druppel bloed van een
vingerprik is voldoende.

Foto: Vestia

Het nieuwe wijkkantoor van Vestia Delft is sinds kort gevestigd
aan de Kloosterkade 48.
Ook nieuw in de Wippolder is wijkbeheerder Roy v/d Ende. Roy is het eerste aanspreekpunt voor de huurders
van Vestia. Roy controleert de portieken of ze schoon, heel en veilig zijn.
Ook heeft hij een signalerende functie
als het om het storten van grofvuil
in de openbare ruimte gaat. Hij heeft
contact met toezichthouder openbare ruimte en de wijkagent. Ook voor
technische klachten kunt u bij hem
terecht. Hij heeft op maandag en donderdag spreekuur in zijn nieuwe kantoor aan de Kloosterkade 48.

Wat is het?
Sommige mensen denken dat suikerziekte komt door te veel suiker eten.
En veel mensen denken dat je geen suiker meer mag als je het hebt. Het is
allebei niet waar.
Diabetes mellitus is een ziekte waarbij de hoeveelheid suiker in het bloed
te hoog is. Daarom noemt men het ook suikerziekte. Suiker in het bloed
heet ook ‘glucose’. Het is de brandstof voor spieren en hersenen.
Glucose komt uit de koolhydraten in onze voeding. Koolhydraten zitten in
zoete voedingsmiddelen zoals koekjes en limonade maar bijvoorbeeld ook
in aardappelen en brood.

deelnemerskaart voor € 35,=. Zij ontvangen allen de 3Daagse medaille als
ze de drie tochten volbrengen. Scholen
kunnen alleen bij voorinschrijving zich
aanmelden. Voorinschrijven is mogelijk
tot 21 april 2012. Deze fietstochten
zijn uitermate geschikt voor de leerlingen om een scriptie te maken. Wil
men 1 of slechts 2 dagen meefietsen
dan is dat ook mogelijk. Dan neemt
met per dag een dagkaart van € 4,=
(kind € 2,=) men ontvangt dan echter
niet de 3Daagse medaille. Wilt u meer
weten? Kijk op www.fietsgroepdelft.nl
of bel 015- 8893063 of 06-13593920.
Inschrijven voor deze 3Daagse is nu al
mogelijk via de Website van de vereniging.

De alvleesklier geeft
insuline af aan het
bloed

Fietsgroep Delft Natuurlijk Genieten

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

Illustratie: Diabetesfonds

De afgelopen weken hebben wij de wijk
inclusief de TU verkend, zowel geografisch als kennisgemaakt met de leden
van het Wijk Coördinatie Team.

Wij zijn zo veel als mogelijk te vinden
in de wijk en dan bij voorkeur op de
fiets.
Op die manier zijn wij gemakkelijk
aanspreekbaar voor de bewoners.
Maar u kunt ons ook bellen via het
algemene nummer: 14015 of een
melding openbare ruimte doen via de
website van de gemeente: www.delft.
nl.
Elke melding wordt serieus genomen
en gecontroleerd.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Als je het mij vraagt …

Zoals het was, zoals het nu is

Door J.A. van den Berg

Broodje gezond of
broodje Hamburger?
Hamburger is zo nu en dan wel lekker.
Wat is uw favoriete tv-programma?
Flikken – Maastricht en Engelse
detectives.
Wat mogen ze wat u betreft
van de buis halen?
Voor mij niets, want wat ik niet leuk of
interessant vind, daar kijk ik niet naar.

Sport. Beoefent u een sport?
Ik heb altijd volleybal gespeeld maar
nu niet meer.
Ik ga nu tweemaal in de week naar
de sportschool in de Simonstraat om
mijn conditie op peil te houden.
Welke sport volgt u graag?
Honkbal.
Voorheen voetbal bij Feyenoord
maar door een angstig moment in
het stadion ben ik weggebleven uit
de Kuip.
Hobby.
Heeft u een hobby?
Zo ja welke.
Ja. Lezen, reizen en het maken
van een database voor kerkmuziek.

Wie heeft tot nu toe
het meest voor u betekend?
Paula mijn vrouw.
Wanneer kwam u voor het laatst bijna niet meer bij van het lachen?
Ik ben niet zo’n uitbundige lacher maar
toch lach ik elke dag.
Wanneer heeft u
voor het laatst gehuild?
Ik ben ruim 45 jaar diabeet wardoor
mijn emotionele drempel laag is. Bij gevoelige momenten is het huilen bij mij
zo voor elkaar.
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.
Voor Maarten Rijnbende. Deze vakman
– meester schoenmaker - en middenstander die het al zo lang volhoudt in de
Wippolder.

Bent u gelovig?
Ja.

Doet u aan vrijwilligerswerk?
Ja. Ik werk mee in een commissie die
zich bezig houdt met Wippolder- OuderenProof.
In de Immanuëlkerk zorg ik met een
team beamisten voor teksten en liederen op de beamers voor de kerkbezoekers, de organist en de dominee.

Waar bent u trots op?
Paula mijn vrouw, de kinderen
en de kleinkinderen.

Wat is uw favoriete
vakantie bestemming?
Wat al duidelijk mocht zijn Turkije.

Waar heeft u spijt van?
Geen spijt van de gemaakte keuzes,
ook niet als het anders liep dan verwacht.

Als u van beroep kon switchen
wat zou u dan kiezen en waarom?
Geen andere keuze want verkoop is
mijn passie.

Spreekwoord

Eenrichtingsverkeer Schoemakerstraat

Is er verder nog iets
wat u graag kwijt wilt?
Ja. Samen met de ambassadeurs OuderenProof de gemeente Delft op haar
verantwoordelijkheid voor de Wippolder wijzen.
Een voorbeeld: de toegang tot het
buurthuis in de Prof. Krausstraat beter toegankelijk maken voor bewoners
met een rolstoel, zij kunnen zonder hulp
nauwelijks binnen komen.

Naar de lamp ruiken.
Toen er nog geen elektrisch licht was,
moest iemand die in het donker wilde
lezen bij de olielamp gaan zitten. Omdat de olielampen nogal walmden, was
dat soms te ruiken aan de ijverige student. Wie van een lezing of iets anders
erg veel werk heeft gemaakt, ruikt dus
naar de lamp: hij heeft er veel studie in
zitten. De uitdrukking is vaak afkeurend bedoeld, met een bijsmaak van
‘studeerkamergeleerde’.
Bron; Ed van Eeden.

foto:A. van Geest

De foto hieronder laat u zien hoe de situatie momenteel is. Het beeld is
verdwenen in de nacht van 10 op 11 januari jl. het is gestolen en nog steeds
zoek. De dieven hopen door hun daad veel Euro’s te kunnen ontvangen
maar deskundigen denken daar anders over het zal ongeveer € 2,00 per
kilo opleveren.
Het vervaardigen van een nieuw beeld
is moeilijk want de originele mal is er
niet meer. Het maken van een nieuw
beeld zal ver boven de € 10.000,00
gaan kosten. Mogelijk is de TU verzekerd maar dat is mij niet bekend.
Het Mekelpark zal het nu moeten doen
zonder beeld maar wel met de sokkel
met een klein
stompje brons.
Tekst: J.A. van den Berg.

Botanische Tuin TU

Delft

Aktiviteiten 2012
• Zaterdag 7 April van 10.00-16.00 uur
• Zondag 8 April van 12.00-16.00 uur
Museumweekend
• Zaterdag 14 april van 10.00 – 12.30 uur
Plantenruilbeurs /mini plantenmarkt

Illustratie: Stan van Adrichem

Een avondje uit is wat u betreft?
Een mooi concert en een etentje vooraf
of daarna.

De foto links toont u het beeld van Prometheus. Het beeld is gemaakt door
de kunstenaar Ludwig Oswald Wenckebach, die dat beeld in 1953 maakte
ter gelegenheid van het 100 jarige bestaan van Vereniging van Delftse
Ingenieurs. Het werd geplaatst voor het toenmalige hoofdgebouw van de
TH aan de Julianalaan 134. Het beeld heeft daar gestaan tot 2007. Het is
toen verwijderd en heeft een tijdje opgeslagen gelegen of is mogelijk ook
schoongemaakt. Dit had te maken dat het gebouw aan de Julianalaan omgebouwd zou gaan worden tot een groot appartementencomplex. Dit is
niet doorgegaan omdat de klad kwam in de verkoop van dergelijke grootte
projecten. Ook de hypotheekmarkt stortte in. Daarbij kwam dat Bouwkunde aan de Mekelweg afbrandde. Een oplossing voor Bouwkunde was om
het toenmalige hoofdgebouw weer terug te nemen en daar Bouwkunde in
te gaan vestigen.
De foto rechts toont u waar het beeld naartoe is verhuisd. In 2009 is het
beeld geplaatst in het park nabij de Aula van de TU in het Mekelpark.

• Zaterdag 2 en zondag 3 juni van 10.00- 17.00 uur
Bonsai tentoonstelling ‘Bonsai van het Westen’
• Zondag 10 juni van 10.00- 16.00 uur
Hortusdag en Tuinvriendendag
In de wijkkrant van december 2011 lieten wij u zien dat het verkeersbord – zie
linker foto – mogelijk aan de verkeerde zijde van de straat geplaatst was.
Op de rechter foto ziet u dat het nu is aangepast. Mogelijk heeft nu een alerte
ambtenaar na het lezen van de wijkkrant de boodschap begrepen en is het foutje hersteld.

• Zondag 17 juni van 13.00 – 16.00 uur
Festival Piccolo muziek en dans Oostpoortschool

Tekst en foto’s: J.A. van den Berg.

• Zaterdag 13 oktober van 10.00- 12.30
Plantenruilbeurs.

• Zaterdag 8 en zondag 9 september van 10.00- 17.00 uur.
Open monumenten dagen

• Zondag 21 oktober van 10.00 – 17.00 uur.
Wetenschapsdag

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

foto:A. van Geest

Als u Nederland noodgedwongen zou
moeten verlaten waar zou U dan willen wonen en waarom?
Door mijn werkzaamheden in Turkije
ben ik fan geworden van Turkije.
Ik heb zelfs overwogen om daar te
gaan wonen.
Maar met een gezin met opgroeiende
kinderen was dat op dat moment geen
optie.

foto: J.A.v.d. Berg

Bent u tevreden over uw eigen
woonomgeving of zijn er dingen
waar u zich aan ergert?
Ja, geen directe ergernis maar een bevinding. Hier in de straat is wel overlast
van opgewaaid vuil.
Buurtbewoners nemen het ook niet
zo nauw wat hondenpoep betreft, de
resultaten zijn vaak duidelijk zichtbaar.
De persoonlijke contacten op straat
kunnen beter zijn.

foto:Stan van Adrichem

Naam, leeftijd, beroep
en geboorteplaats.
Bram Overvoorde, 69 jaar,
sales manager, Delft - Wippolder.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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“De Wijnstok.”

Jaap stopt en Bart gaat verder.

Veel gedoe in de wijk

De heer Bakker Sr. kwam uit Friesland en ging werken bij een boer in
Delfgauw. Van daaruit begon hij met
het uitzetten van een melkwijk, welke
ook naar de Wippolder en andere delen van Delft werd gereden.
Ook verhuisde de heer Bakker naar de
Wippolder met zijn vrouw en betrok
een bovenwoning in de Simonstraat.
De melkwijken groeiden maar ook
zijn gezin, 6 zonen en 3 dochters telde uiteindelijk het gezin Bakker.
De jaren verstreken en de zonen
groeiden op en gingen helpen met de
melkwijken. Niet alle zonen tegelijk
maar wisselend daar ook nog de militaire dienst moest worden gedaan.
Uiteindelijk werd er gekozen voor een
andere opzet. De melkwijken werden
gesaneerd en andere namen de wijken
over.Zo ook in de Wippolder.
De voormalige winkel van Nolman
werd overgenomen en omgebouwd
tot een voor die tijd moderne winkel met zuivelproducten, vleeswaren,
wijnen en bier met aanverwante producten. Dit was op de hoek van de
Simonstraat en de J.W. Frisostraat. –
Nu de koopjeswinkel -.
Om dat deel van de winkel - ook wel
de slijterij genoemd - beter tot zijn
recht te laten komen was er de mogelijkheid om in 1969 een winkelpand
over te nemen van de heer Dortweg,
welke op de hoek van de Simonstraat
en de Fred. Henderikstraat een radio
en televisie zaak had met de naam
Gudo, en aldaar stopte met zijn activiteiten.
Vanaf dat moment begon Jaap Bakker
de slijterij “De Wijnstok” welke toen

foto: J.A.v.d. Berg

De Wippolder kende in de jaren
’30 tot in de jaren ’60 veel kleine
buurtwinkels en dat was ook zo
met de familie Bakker; zij behoorde ook tot deze groep van kleine
MKB zaken.

vooral was gericht op sterke drank,
likeuren en bier. Wijn was in die jaren
nog niet zo hot als tegenwoordig.
Toen wijn meer de aandacht ging krijgen veranderde het assortiment in de
Wijnstok en de wijnen werden meer
de specialiteit. Maar doordat ook de
grotere supermarkten wijnen verkochten was specialisatie broodnodig.
Want de super was alleen verkoop en
de Wijnstok was en is specialist met
de juiste adviezen die de super je niet
kan verstrekken.
Ook nu moet je met de tijd mee dus
heeft men gekozen voor de verkoop
in de winkel met een zeer uitgebreid
assortiment en een website die informeert over allerlei soorten wijnen en
dranken.
Hiermee is een internethandel ontstaan die van ver bestellingen levert
o.a. uit Israel, Engeland en Zweden.
Bezoek ook eens de webwinkel van de
Wijnstok en zie eens of u uw voordeel
daarmee kunt doen;
www.de-wijnstok.nl
Ja na 50 jaar werken in de Wippolder
eerste 8 jaar in de melk en daarna 42
jaar in de alcoholische dranken kwam
vadertje Drees om de hoek kijken.
Dus er moest gekozen worden voor
een opvolger.

Uit de eigen nazaten was dat niet mogelijk. De gedachte was om de zaak
leeg te verkopen en dan voorgoed de
deur op slot.
Gelukkig was dat niet nodig want op
een zeker moment liet Jaap uit zijn
mond vallen aan een tijdelijke hulp
dat de zaak op een bepaald moment
over te nemen was. Niet wetend dat
deze hulp dit serieus had begrepen.
En op een gegeven ogenblik vroeg de
hulp of Jaap de zaak werkelijk wilde
overdoen aan een derde.
Uiteindelijk werd dit werkelijkheid.
Vanaf 1 februari 2012 is de hulp geen
hulp meer maar de nieuwe eigenaar
van de Wijnstok.
Dus Jaap met pensioen en Bart Kooiman de nieuwe eigenaar. Hem wacht
de schone taak om de wijnstok overeind te houden en verder uit te bouwen tot een nog moderner lopend
MKB bedrijf.
Jaap is wel met pensioen maar zal
zich nog wel laten zien als dat nodig
mocht blijken voor advies en invallen
bij vakanties.
Tekst: J.A. van den Berg.

Een goed idee voor een fietstocht

foto:van brocante tot theetuin

De tuin is open van 10 tot 16 uur en
gratis entree.
De individuele fietstochten zijn op:
• zaterdag 9 juni 2012
• zaterdag 23 juni 2012
• Zaterdag 21 juli 2012
• Zaterdag 25 augustus 2012
• zaterdag 22 september 2012

Van brocante tot theetuin’ is een
verrassende theetuin voor een kopje koffie of thee met iets lekkers.
Waar het heerlijk snuffelen is tussen brocante spulletjes of waar je op
de fiets stapt voor de fietsroute met
brocante. Speciaal voor u hebben we
een fietsroute samengesteld door

het schilderachtige Delft en langs de
groene weiden van Midden-Delfland.
Stoppen bij zaakjes met brocante, een
kijkje nemen bij een zuivelboerderij
of druivenkwekerij en even uitrusten
in een sfeervol theehuis.
U komt het onder andere tegen tijdens de fietsroute.

Startpunt is bij de theetuin van Sylvia
Coenen, aan de Oostsingel 156. Daar
staat vanaf 10.00 uur de koffie klaar.
U maakt de fietstocht op eigen gelegenheid, de routebeschrijving is tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar.
De fietstocht is ca. 35 kilometer. U
kunt op twee punten terugkeren naar
Delft, en wel in Schipluiden op 11
km van Delft, of op 15 kilometer van
Delft.

Informatie:
www.vanbrocantetottheetuin.nl,
sylvia@vanbrocantetottheetuin.nl

De winter liet lang op zich wachten en toen deze er dan eindelijk ook was,
was deze behoorlijk heftig.
Kou, sneeuw en overlast maar ook mooie momenten vlakbij en ver weg. De
11 steden stond al in de steigers maar helaas geen tocht. Hier in de omgeving
is wel behoorlijk geschaatst.
De sneeuw heeft toch zeker zijn mooie kanten maar toch even een opmerking. In de sneeuw kun je duidelijk de sporen zien van wat er zoal gebeurd is.
Zo zie je duidelijk dat de honden bezitters hun viervoeters overal hun urine
laten deponeren. Het blijkt dan dat het verstandig is bij werkzaamheden in
of bij je tuin handschoenen te gebruiken om besmetting te voorkomen.
De gemoederen zijn weer aardig opgelaaid na alle publicatie omtrent de huisvesting van studenten. Ja het lijkt niet zo eerlijk maar toch wil iedereen een
dak boven zijn hoofd. Om dan je flat te delen met studenten, is dat verkeerd?
Vraag maar eens aan de bewoners van de flats aan de Liststraat / Cecar
Franckstraat. Daar woonden veel gezinnen afkomstig uit verre oorden en nu
ook vele studenten. De bewoners die daar al geruime tijd wonen geven de
voorkeur aan studenten, hun gedrag is wat dat betref een verbetering.
Ja, dan nog de komende uitbreiding met een woonwijk op het voormalige
TNO terrein. Begrijpelijk dat er gebouwd gaat worden maar toch zitten daar
problemen bij welke we eigenlijk niet willen. Zoals verkeershinder overlast
van stank. Niet dat de toekomstige bewoners stinken nee velen van hun hebben een auto en dat gaat en komt dan weer via de Schoemakerstraat. Moet
je nu eens zien hoe het er aan toe gaat. Het lijkt rijksweg 13 wel, daar staat
het ook vaak stil. Maar de Schoemakerstraat en de Rijksweg 13 lopen parallel aan de Professorenbuurt. Dat geeft heel veel stank dat is nu al te merken
wanneer de wind uit het noorden of oosten komt dan zie je het fijnstof je
woning binnenkomen. Als de wind uit het zuiden of westen komt dan krijg je
het zelfde. Door de uitbreiding van het woongebied van de autobezitters op
de Schoemakerstraat. Is dat op te lossen? Ja, laat de tram op de Schoemakerstraat komen dan gaan velen met de tram. Nu – t.z.t. - komt de tram op de
Mekelweg en dat lijkt mij niet de juiste route. Maak op de Schoemakerstraat
minimaal twee rotondes en zoek een oplossing bij de Kruithuisweg. Stoplichten?, maar helaas zal dat richting Rotterdam niet een verlichting geven want
de stoplichten op de afrit naar Rotterdam geeft een hoop opstoppingen.
Doordat deze verkeerslichten telkens om en om één auto toelaten. Deskundigen zeggen jullie het maar, hoe je dit oplost.
Dan nog de bouw op het stuk grond van de Pauwmolen. Ook veel bezwaar
maar heus daar trekt men zich niet zo gek veel meer van aan. Immers het
besluit is gevallen dus de bouw gaat door. Kijk eens op de Hendrik de Keizerweg de huizen staan bijna op de rijksweg en ook deze huizen zijn bewoond.
De bewoners van de Delfgauwseweg hadden gevraagd om stil asfalt te gebruiken in verband met de toename van het verkeer van de te bouwen flat
aan de Pauwmolen. Mede door de weerkaatsing van het geluid via deze flat
op het wegdek. Maar u begrijpt het al de geluidsnormen komen wel eens te
hoog maar het asfalt is te duur om daarmee de bewoners tegemoet te komen.
Zijn er nog goede berichten te melden in de wijk? Weinig zo te merken, loop
maar eens op straat en kijk een goed om je heen. Op de nieuwe parkeervakken in de Professorenwijk is duidelijk aangegeven hoe groot deze zijn. Maar
er wonen toch een aantal lieden die blijkbaar zo bezitterig zijn dat ze bijna
twee plaatsen gebruiken omdat hun auto zo broodnodig precies voor hun
deur moet staan. En het liefst rijden ze dan nog over de stoep om zo op hun
parkeerplek te komen. Dan hoef je de buurt niet te laten zien, “dat voor of
achteruit insteken” niet je beste kunst is.
Zonder officiële aankondiging las ik dat er in de wijk een straatnaam is veranderd. Bij de gemeenteberichten las ik een artikel genaamd “Voornemen
tot voorbereiden bestemmingsplan Telderslaan “ daar worden straatnamen
genoemd naast en achter de te slopen Prof. Telderslaan deel. Daar hebben
ze het over de Professor Krauslaan ook wel een chique naam. Maar laten we
toch maar de oude naam hanteren van Professor Krausstraat lijkt u ook niet.
Wat ook nog niet is gebeurd in de Professorenwijk het invoeren van het één
richtingsverkeer. Voordat men begon aan de riool werkzaamheden stonden
de verkeerspalen er al en nu is alles gedaan en de palen met de borden zijn er
nog niet. Waar wacht men nog op?
Maar toch nog positief nieuws. Botanische Tuin is veilig. De vereniging
“Vrienden van de Botanische Tuin” liet weten dat na tien jaar strijd duidelijk
is dat het groen grenzend aan de Botanische tuin behouden kan blijven.
Het andere positieve is dat we weer naar de lente gaan en dat we de witte
bekkies van de kinderen weer kunnen laten bijkleuren in de lentezon. Een
heerlijke lente en tot de zomer maar weer.
A. Letterman

• 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

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Meer water en groen in Delft Zuidoost

Dit zijn drie voorbeelden van de manier waarop water en groen in Delft
Zuidoost ontwikkeld gaan worden.
Ze zijn voortgekomen uit het project
‘Groen-Blauw’. In dit project hebben
gemeente en hoogheemraadschap samen met ontwikkelaars, bewoners en
eigenaren in het gebied een manier
gevonden om alle wensen en noodzakelijke ingrepen op het gebied van
groen en water inzichtelijk te krijgen.
Delft Zuidoost heeft met de komst
van nieuwe ontwikkelingen en dichte
bebouwing meer groen en water nodig.
Er worden nieuwe plekken gecreëerd
om water te bergen. Om te zorgen
voor een goede waterkwaliteit worden
rioleringen afgekoppeld en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Extra
groen op de technologische innovatie
campus draagt bij aan gezondheid,
luchtkwaliteit, een prettige werk- en
leefomgeving en arbeidsproductiviteit. Sommige maatregelen worden
nu al uitgevoerd, andere oplossingen
zijn opgenomen in plannen voor de
komende tijd of zijn klaar om meegenomen te worden als er kansen zijn
om ze uit te voeren.
Bijvoorbeeld als ergens een onderhoudsproject wordt gestart. Het
gaat erom dat de kansen om water en
groen in het gebied te realiseren zoveel mogelijk benut worden.

foto: Belangenvereniging TU Noord

In een nieuwe woonwijk op het voormalige TNO terrein worden een waterplas en een park ontwikkeld.
Er komt een biodiversiteitstuin aan
het Zuidplantsoen en lelijke plekken
in de stad, zoals braakliggende bouwlocaties, worden ontwikkeld tot tijdelijk groen.

De oplossingen zijn vastgelegd op de
kansenkaart Groen-Blauw voor Delft
Zuidoost.
In dit project wordt door verschillende partijen samengewerkt aan gebiedsontwikkeling.
Daarbij schrijft de gemeente niet voor
hoe het moet, maar regisseert zij de
samenwerking tussen alle partijen
die als grondeigenaar, ontwikkelaar
of bewoner bij het gebied betrokken
zijn. Zo wordt ervoor gezorgd dat
groen en blauw kan worden opgenomen in plannen voor ontwikkelingen
en bestemmingsplannen.
De kansenkaart en de goede samenwerking die bij het maken van de
kaart tussen iedereen is ontstaan,
zorgen ervoor dat er in de toekomst
structureler aandacht is voor groen
en water in de wijk. Alle resultaten
van het project zijn beschreven in het
eindrapport groen-blauw, dat door
het college ter behandeling is aangeboden aan de raadscommissie Spoorzone Verkeer en Ruimte.
Het eindrapport Groen-Blauw wordt
besproken in de raadscommissie
Spoorzone, Verkeer & Ruimte.

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

Bestemmingsplan Pauwmolen
vastgesteld in de gemeenteraad
Het bestemmingsplan Pauwmolen is
op 15 december in de gemeenteraad
vastgesteld. Tot en met 29 maart
2012 kunnen belanghebbenden die
tijdig zienswijzen hebben in gediend
een beroepschrift indienen bij de
Raad van State.
Het bestemmingsplan is hier te bekijken. Op deze pagina staat ook hoe u
de beroepsprocedure kunt opstarten.
Grondonderzoek op bouwterrein
Pauwmolen
Ontwikkelaar Timpaan gaat sonderingen op het bouwterrein uitvoeren
ter voorbereiding op de bouw. Dit betekent dat er boringen in de grond
worden gedaan om te achterhalen hoe
diep de heipalen in de grond moeten worden geslagen. Tijdens deze
werkzaamheden zal Timpaan zo min
mogelijk groen verwijderen en zeker
geen bomen verwijderen waarvoor
een kapvergunning nodig is. Timpaan
doet haar best om te zorgen voor zo
min mogelijk overlast in de omgeving.
Mocht daar toch sprake van zijn, of
heeft u vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen
met Timpaan, de heer S. ter Burg,
telefoon: (029) 7382580 of sterburg@
timpaan.nl.
Metamorfose Rotterdamseweg
De Rotterdamseweg wordt in 2013
tussen de Julianalaan en de Balthasar
van der Polweg opgeknapt. Dankzij
een subsidie van de provincie ZuidHolland zijn naast rioleringswerkzaamheden en een ophoging van de
weg ook kwaliteitsverbeteringen mogelijk. Dit betekent onder andere dat
extra bomen worden geplant, waterkwaliteit wordt verbeterd en het aanzien van de weg wordt aangepakt.
De aansluitingen met de bedrijven
aan de Rotterdamseweg worden verbeterd en het asfalt wordt compleet
vernieuwd.

De vorige opgave

In de opgave van december 2011 zag u een deel van een pui van een woning. De vraag was waar staat deze woning; straatnaam en huisnummer en
verdere informatie over de woning.
Deze woning staat aan de Hertog Govertkade met huisnummer 13.
Het aantal inzendingen was mager te noemen maar toch kunnen we weer
iemand blij maken met een cadeaubon.
Na loting was mevrouw E. Olsder - Toxopeus de gelukkige winnaar.
Zij gaf als extra informatie mee; het torentje van het Art Nouveauhuis,
deze woning is gebouwd in 1903, ontworpen door W.TH. Rothfusz.
Wij feliciteren mevrouw Olsder met haar cadeaubon van € 12,50 welke
haar zal worden toegestuurd.

Ook de voet- en fietspaden krijgen
een opknapbeurt. De Rotterdamseweg is een belangrijke hoofdverbinding in de technologische innovatiecampus Delft. Veel fietsende studenten en vrachtverkeer maken dagelijks
intensief gebruik van de weg. Een vernieuwde, veilige weg is daarom belangrijk.

Gooi uw bruikbare huisraad niet zo maar weg,
geef het een tweede leven bij het ruilpunt Wippolder!
Het ruilpunt Wippolder,
Professor Telderslaan 23,
TEL: 06- 17 20 45 94
open op woensdagmiddag 14.00- 16.00 uur
Het ruilpunt Wippolder is een initiatief van
Vidomes, Gemeente Delft en Breed Welzijn Delft.

In totaal wordt 2.805.000 euro geïnvesteerd in de verbetering van de weg
en de riolering. De provincie heeft
een subsidie van 825.000 euro toegekend. Voor het verkrijgen van de subsidie heeft de gemeente Delft steun
gekregen van de bedrijvenkring Schieoevers en de TU Delft.
Het werk wordt in 2012 voorbereid
en start in de eerste helft van 2013.
De gemeente Delft bekijkt in overleg
met ondernemers en bewoners hoe de
bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden kan worden gegarandeerd.
Gemeente Delft.

Nieuwe opgave

Op deze foto ziet u een deel van een gebouw waarvan er oogwaarschijnlijk
vele van zijn hier in de Wippolder. De vraag is welk gedeelte is het van welk
gebouw met het adres erbij en natuurlijk een eigen gemaakte foto.
Het zal weer lente gaan worden dus naar buiten en zoeken.
Ook als u meerdere informatie over het gebouw kunt geven dan zien wij
dat gaarne. Stuur de oplossing voor 20 mei 2012 naar de wijkkrant.
Ons mailadres is wijkkrantwippolder@gmail.com of in een enveloppe in de
brievenbus van buurthuis aan de Rotterdamseweg 51 of wijkcentrum Wippolder aan de Prof. Krausstraat 50.
Op de enveloppe vermelden “Oplossing fotoprijsvraag maart 2012”.
Wij zien uw opgave naar ons toekomen en wederom zal er een cadeaubon
van € 12,50 worden verloot onder de goede inzendingen.
Wij wensen u veel succes toe bij het vinden van deze locatie.
Redactie.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

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
• Re-integratie traject:
09.00-13.00 uur
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
12.30-14.30 uur
20.00-22.00 uur
• Bridge:
13.00-16.00 uur
• Yoga:
19.30-21.15 uur
Dinsdag
• Boetseren:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Naaicursus:
09.30-11.30 uur
• Koersbal:
13.30-16.00 uur
•Speksteen snijden
13.30-16.00 uur
• Postzegelclub = 1x 2 weken:
19.00-23.00 uur
Woensdag:
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
• Boekbespreking
1x per maand
10.00-11.30 uur
• Aerobics
20.15-21.15 uur

wijkagenten

Uitslag fotowedstrijd
Jeugd doet mee in Wippolder

De wijkagenten voor
de Wippolder zijn:
Hans Bogaarts
en Anita van Heesewijk
Telefonisch te bereiken
via 0900- 8844
of per e-mail:
hans.bogaarts@haaglanden.politie.nl
anita.van.heesewijk@haaglanden.politie.nl

foto’s: Michael Frans, Payman Fayzi en Melvin Evers

ACTIVITEITEN

Wijkcentrum Rotterdamseweg
e.o
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In geval van nood bellen naar :

112
Cursus gebarentaal
in Schiedam!!
Over ruim een week start de cursus
gebarentaal in Schiedam.
Tijdens de cursus leert u veel gebaren,
expressie en de grammatica van de
gebarentaal.
U krijgt tijdens de cursus ook informatie over de wereld van doven.
De lessen worden verzorgd door een
professioneel opgeleid docente gebarentaal.
De cursus bestaat uit 12 lessen en
is voor iedereen die iets nieuws wil
leren.
De prijs voor de gehele cursus bedraagt Eu 180,-.
De lessen zijn op woensdagavond van
19.30-21.30 uur.
de cursus is in
wijkcentrum De Blauwe Brug
Website: www.gebaarede.nl
u kunt zich opgeven via: gebaarede@
hotmail.com

Dit hoort niet thuis op een speelplek!!
In de vorige wijkkrant bent u geïnformeerd over het project ‘Jeugd doet mee in
Wippolder’ In de wijk Wippolder is Breed Welzijn Delft i.s.m. de Prins Mauritsschool, de Cornelis Musiusschool en het wijkcoördinatieteam Wippolder het
project ‘Jeugd doet mee in Wippolder’ gestart.
We hebben een jeugdteam geformeerd in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar.
Zij hebben foto’s gemaakt van de wijk aan de hand van 4 thema’s namelijk
spelen, groen, contacten en veiligheid.
Een jury bestaande uit wijkprofessionals heeft de foto’s beoordeeld.
De winnende foto (zie hieronder) is gemaakt door Michael Frans, Payman Fayzi
en Melvin Evers. Zij wonnen een mp4 speler.
In de volgende wijkkrant zal er meer bekend zijn over de aanpak tegen de hondenpoepoverlast.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mark van der Heijden, 015-760 02 70.
De winnende foto van het project ‘Jeugd doet mee in Wippolder’ met als bijschrift van het jeugdteam: !

Smikkelrestaurant

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

KOPIJDATUM
De volgende Wijkkrant komt uit in

Heeft u ook altijd al bewondering
gehad voor een Picasso of een Rembrandt doek en denkt u nu dit wil
ik ook, dit is nu uw kans. In wijkcentrum Wippolder kunt u werken
aan uw talent; er zijn namelijk nog
plekken vrij bij de schilderclub. Elke
woensdag ochtend wordt van 09:30
t/m 11:30 uur. Alle schildertechnieken worden beoefend zoals olieverf,
krijt, aquarel enz. Kosten 8,00 euro
per maand. Wilt u meer info dan
kunt u bellen Jan Pret 015-2122707
of mail Janpret@versatel.nl

Illustratie: Stan van Adrichem

Schilderen
in Wippolder

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

Als u eens makkelijk en lekker wilt eten moet u zeker eens langs komen bij
wijkcentrum Wippolder aan de Professor Krausstraat 50. In het Wijkcentrum organiseren vrijwilligers/ buurtbewoners een smikkelrestaurant. De
vrijwilligers bestaan uit een top kok en de gezellige bediening. Zij organiseren 2 maal per maand het Smikkelrestaurant en maken een lekkere maaltijd,
voor maar 5 euro. Een voorgerecht, hoofdgerecht en een toetje.
Het is echt een aanrader. Ik zou zeggen,lekker eten en mensen ontmoeten,
probeer het eens. Gewoon doen!!! Voor reserveringen en/of meer informatie
bel het wijkcentrum Wippolder Tel: 015-7600270.
Tot ziens bij het smikkelrestaurant,
Vrijwilligster Coby

juni 2012

Graag kopij inzenden vóór:

20 mei 2012
naar:

Buurthuis Rotterdamseweg
Rotterdamseweg 51
of
Wijkcentrum wippolder
Prof.Krausstraat 50
graag via e-mail:
wijkkrantwippolder@gmail.com
Floppydisks, handgeschreven en getypte
tekst een week eerder inzenden
Als u stukken per e-mail stuurt, dan tekst
en afbeeldingen scheiden in aparte attachments.In overleg tussen redacteur en
auteur wordt soms afgesproken stukken
naar het e-mail adres van de redacteur te
zenden. In dat geval geen afschriften naar
het redactie-adres versturen om verwarring te voorkomen.

Wijkcentrum Wippolder - Prof. Krausstraat 50

Openingstijden
tienercentrum “De Wippolder”(10 t/m 15 jaar)
Open inloop Leeftijd: 10 t/m 15 jaar
Dinsdag : 15.00-18.00uur
Vrijdag:
15.00-18.00uur
Contact:
Mark van der Heijden
		
Tel: 06 39 41 93 57
		 m.vanderheijden@breedwelzijndelft.nl

De in deze krant geplaatste

foto's

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

Gratis hondenpoepzakjes verkrijgbaar in het
wijkcentrum Wippolder

Wijkc entrum Wippolder,
Prof. Krausstraat 50.
Telefoon 015- 760 02 70
net: www.wippolder.nl
e-mail: wijkwerk@wippolder.nl
MAANDAG
• Koffie/thee inloop
9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Mantelzorg
laatste maandag v/d maand
10.00-12-00 uur
• Levende geschiedenis
10.00-12.00uur
• Sjoelen 13.30-16.00uur
• Levende geschiedenis
13.00-15.00uur
• Buitenspel 15.00-17.00uur
• Technica 10 18.30-20.00uur
• Klaverjassen ( competitie)
19.00-23.00uur
• Micro voetbal
1x2weken 19.00-23.00uur
DINSDAG
• Koffie/thee inloop
9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Zelfstandig internetten
9.00-12.00uur
• Volksdansen 10.15-11.15uur
• Franse les
9.30-10-45uur+10.45-12.00uur
• Levende geschiedenis
10.00-11.30uur
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Afrikaans dansen 19.00-21.00 uur
WOENSDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Tekenen/schilderen 9.30-11.30uur
• Nederlandse conversatie les
9.00-11.30uur
• Kinderclub 13.30-15.00uur
• Internet voor kinderen
13.00-15-00uur
• Wipmolenkoor 15.00-17.00uur
•Het Smikkelrestaurant
18.00-20.00uur
• Inloop computer spreekuur
1xp.maand 19.00-21.00uur
DONDERDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Gym 50+ 9.00-10.15uur
• Koersbal 10.20-12.45 uur
• Uitclub 1x 6 weken 10.00-11.30uur
• Tekenen en aquarel 9.30-11.30uur
• Digitale fotografieclub
10.00-12.00uur
• Digitale fotografieclub
13.00-15.00uur
• Competitie klaverjassen
13.00-16.00uur
• HCC 1e en 3e donderdag
19.00-23.00uur
Vrijdag
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Internetten met begeleiding
9.00-11.30uur
• Afgewisseld crea –bingo
-spellenmiddag 13.30-16.00uur
• Country line dance
19.00-23.00uur
Voor informatie over bovenstaande
activiteiten:
Anja v Oosten –0157600270
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Het geheim van Els
Els is niet erg bekend in onze buurt. En dan heb ik het over Zwarte Els.
Het geheim van Els is niet dat ze een beetje kleverig is - want dat is ze
gewoon – maar dat ze onopvallend is en toch van grote waarde voor haar
omgeving. Els is een boom uit de berkenfamilie die van nature in deze
streken voorkomt en daarom heel goed tegen natte voeten kan. Een
boom die dus vaak aan de waterkant te vinden is.

HOU TU NOORD GROEN
Zo her en der zie ik nog de poster
HOU TU NOORD GROEN hangen.
Deze actie dateert al van heel wat
jaartjes geleden toen de Belangenvereniging TU NOORD nog maar
net was opgericht en de buurt in opstand kwam tegen alle plannen die
gemaakt waren. Wat mij betreft blijft
het een permanente actie om ons be-

wust te blijven dat we zuinig moeten zijn op het groen in onze wijk.
Om die reden ben ik de bomenkapbarometer begonnen en zal ik die ook
bij blijven houden !

De Wippolder telt duizenden bomen
van allerlei soort. Vaak zijn bomen zo
vanzelfsprekend dat niemand zich er
druk over maakt. Tot er opeens mooie
grote bomen gekapt worden. Soms kan
dat niet anders als bomen gevaar opleveren omdat ze om kunnen vallen of
ziek zijn. Soms moeten bomen wijken
voor bouwplannen of omdat het gebied
anders ingericht moet worden. In onze
wijk zijn afgelopen jaren zo’n 2.000 bomen gekapt om allerlei redenen. Als er
geen goede reden voor is, maakt de Belangenvereniging TU Noord soms bezwaar. Op die manier zijn bijvoorbeeld
zo’n 100 bomen gespaard rond het gebouw waar nu Bouwkunde is gevestigd.
Van uitstel door ons bezwaar, kwam
afstel na de brand en herhuisvesting van
Bouwkunde.
Gelukkig wordt tegenwoordig steeds
vaker herplant van bomen geregeld.
Dat wil zeggen dat er voor een gekapte
boom ergens een nieuwe terug moet
worden geplant. Onlangs werd duidelijk
dat de grote populieren op het veldje
aan de Julianalaan, bij Gele scheikunde, door ouderdom en gebrekkig onderhoud, gekapt moeten worden. Jammer,
want het zijn prachtige monumentale
bomen. Om die reden hebben we aan de
gemeente gevraagd het liefst grote bomen te laten herplanten.
Bomen spelen een rol voor de natuur in
de stad. Bomen beïnvloeden het microklimaat in de stad. Hierdoor wordt het
stedelijk milieu beter leefbaar voor planten en dieren, maar ook voor de mens:
bomen matigen de temperatuurextremen, doordat bomen veel water verdampen en directe zonnestraling op de
bodem wegvangen; bomen breken de
wind;
straatbomen filteren stof- en rookdeeltjes uit de lucht. Na een regenbui is de
boom schoon en het stof naar de bodem
gespoeld.

Bovendien bieden vooral de inheemse
bomen woonruimte en voedsel aan verschillende soorten vogels, zoogdieren
en insecten.
Via lange lanen die de stad doorkruisen
kunnen zij zich door de stad en van en
naar het buitengebied verplaatsen.
In Delft liggen enkele gebieden – zoals de parken en begraafplaatsen – die
groot genoeg zijn als leefgebied voor allerlei diersoorten.
Deze dieren moeten zich kunnen verplaatsen naar andere gebieden, omdat
uitwisseling nodig is voor gezonde populaties.
Groene gebiedjes die op zichzelf te klein
zijn als leefgebied kunnen worden verbonden met andere gebieden. Deze ecologische boomstructuren versterken de
natuurwaarde.
Vooral inheemse boomsoorten zoals els,
wilg, es, iep, linde en populier bieden
daarbij aan vele honderden diersoorten
leefruimte.
Niet-inheemse soorten zoals de plataan
en de veel aangeplante amberboom
hebben minder waarde voor de natuur.
Maar ze kunnen uiteraard wel mooi zijn
om te zien, zoals de prachtige rij platanen langs de Schoemakerstraat.
Als bomen worden aangeplant is de natuurwaarde van belang, maar er zijn nog
veel meer aspecten die meetellen.
De gemeente Delft heeft dit uitgewerkt
in de Bomennota.
Daar staat ook in welke bomen extra
beschermd zijn omdat ze monumentaal
zijn.
Helaas bestaan er plannen bij het stadsbestuur om dit gemeentelijke beleid op
een wat lager pitje te zetten omdat bouwers last kunnen hebben van de regels
die het groen beschermen.
De Belangenvereniging TU Noord zet
zich in om de regels die onze leefomgeving beschermen overeind te houden.

een prima plek om visjes te vangen. Het was een prachtig gezicht.
Binnenkort is de Prins Bernhardlaan
paars en wit door de vele krokusjes
onder de 3 rijen Witte paardekastanje. Ook heel mooi.
Het filmpje met de ijsvogel is te vinden op de website www.tunoord.nl

Ruimte voor meer groen in de wijk

foto’s: Belangenvereniging TU Noord

Paardenkastanjes langs de Muyskenslaan, monumentale bomen

Do o r h e t ko ud e we e r e n h e t
vele ijs had hij zijn toevlucht gezocht op het muurtje aan het eind
van het water tussen de Jaffalaan
en de Prins Bernhardlaan. Daar
was een lekker groot wak en dus

U heeft kunnen lezen dat we al rond
de 2000 zitten, de aanvragen die nog
lopen meegerekend. Ik hoop nog eens
een totaal te kunnen hebben van de
herplant…komt aanzienlijk lager uit
vrees ik.
De herplantplicht kwam helaas voor
veel bomen te laat.
’s Morgens als ik de deur uit ga word
ik nu nog regelmatig verwelkomd
door de grote bonte specht in de Italiaanse populieren van het trapveldje
aan de Julianalaan maar als deze gaan
verdwijnen vrees ik dat die specht
niet meer te horen zal zijn.
Behalve de specht is het daar trouwens een lieve lust van kwetterende en zingende vogeltjes: meesjes,
vinkjes, boomkruipers, mussen,
roodborstjes en winterkoninkjes.
Afgelopen weken was er zelfs sprake van vogeltoerisme in onze buurt,
een ijsvogeltje aan de Jaffalaan/Prins
Bernhardlaan.

Aan de Kanaalweg is vorig jaar veel
veranderd. Het zogenaamde ITC gebouw, de hoge flat langs de Kanaalweg, is gesloopt. Dit markante gebouw was in slechte staat en renoveren was geen optie voor eigenaar
DUWO. Met de sloop van het gebouw
ontstond een prachtige doorkijk van
de Kanaalweg naar de Botanische tuin
omdat het gedeelte achter het DUWO
kantoor op Kanaalweg 4 leeg is.
Enkele jaren geleden had DUWO
plannen om het gebied vol te bouwen
met studentenwoningen. Maar omdat
het een belangrijke ecologisch gebied

is (deel van de ecologische zone), mag
direct naast de Botanische tuin niet
meer gebouwd worden. Het open gebied dat ontstaan is, was eerst met
een hek afgesloten, het is immers
privé terrein. Maar DUWO heeft het
opengesteld en het is nu mogelijk om
door het gebied te wandelen. Je kunt
van de Kanaalweg naar de Mijnbouwstraat lopen om het Science Centre te
bezoeken. Ik weet dat bewoners van
de Wippolder en de Binnenstad het
erg waarderen dat dit prachtige stuk
Delft zo ontsloten is, met dank aan
DUWO.

Op andere plaatsen in de Wippolder
zijn ook stukken grond in eigendom
van projectontwikkelaars. Bijvoorbeeld het voormalige terrein van TNO
langs de Schoemakerstraat en het terrein langs de Schie bij de Nieuwe Haven. Op deze terreinen wordt voorlopig niet gebouwd. Maar deze gebieden zijn omsloten door een hek en
worden met enige regelmaat ontdaan
van groen. De reden hiervoor is dat
de projectontwikkelaars vrezen zijn
dat er straks niet meer gebouwd mag
worden als het groen er is. Maar deze
vrees is niet terecht, omdat er regelgeving is die tijdelijke natuur mogelijk
maakt. Als een terrein bebouwd mag
worden, kan je de natuur haar gang
laten gaan totdat de bouw daadwerkelijk plaatsvindt. Nu bouwplannen
steeds vaker uitgesteld worden, is het
voor de bewoners en de natuur een
winst als de projectontwikkelaars hier
hun maatschappelijke verantwoording nemen en het groen de ruimte
geven. Nog mooier zou zijn als ook
de hekken verdwijnen en omwonenden er kunnen wandelen, fietsen of
spelen.
Erik van Hunnik
voorzitter
Belangenvereniging TU Noord

Ook Els verdient onze steun…

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

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

A

B

D

C

Bedrijfsunits
aan de Rotterdamseweg
Op foto A ziet u de nieuwe bedrijfsunits die nu nagenoeg zijn voltooid.
De verkoop is in volle gang maar is
zeker nog geen gelopen koers.

Voortgang nieuwbouw aan de Vries van Heijstplantsoen /
Michiel de Ruyterweg.
Op foto B ziet u dat de bouw nagenoeg is voltooid.
Uiteraard zal de directe omgeving nog opgeruimd moeten worden.
Al hoewel er nog geen officiële opening is geweest – bij het schrijven van dit artikel – zijn vele appartementen bewoond.

Het zal best wel wat tijd gaan kosten
om deze units snel aan de man te
brengen.

Op foto C ziet u de achterzijde van de nieuwbouw bij de ingang aan het Vries
van Heijstplantsoen en daar is nog heel wat te doen om er orde en netheid te
creëren.

F

G

3 Miljoen voor de Rotterdamseweg
Op foto F ziet u het gedeelte van de
Rotterdamseweg waar in 2013 een grootscheepse opknapbeurt van start zal gaan.
Deze omvat onder meer, dat de weg wordt
opgehoogd, de riolering wordt aangepast
en het aanbrengen van nieuw asfalt. De
weg wordt aantrekkelijker gemaakt met o.a.
extra bomen en andere zichtbare verbeteringen.

Prof. Evertslaan
Op foto G ziet u de woonflat van DUWO aan
de Prof. Evertslaan. Daar is al veel geschreven
over het ombouwen van reguliere woningen
naar studentenwoningen.
Maar toch even nog wat aandacht aan deze
locatie.
De flat is al deels omgebouwd en de totale
aanpassing zal nog wel even duren. Die zal
voltooid zijn als de huidige reguliere bewoners
vertrokken zijn. Het is wel jammer dat deze
flat wordt omgebouwd maar de flat is eigenlijk al uit de tijd wat ruimte en comfort betreft
voor gezinnen. Maar voor starters en jongeren
is het een prima flat. DUWO zou dit goed
kunnen aansturen zodat er toch een mengeling van bewoners in blijft wonen.

E

Datacentrum in Technopolis
Op foto D ziet u de start van de nieuwbouw van het datacentrum.
The Datacenter Group momenteel gevestigd in Amsterdam is nu gestart met
het realiseren van hun vestiging in Delft.
Het gebouw komt te staan achter het RADEX complex aan de Rotterdamseweg.
Het zal een snelle bouw worden, want in september 2012 wil men de nieuwe
locatie in bedrijf stellen.
Op foto E ziet u de directe omgeving van het RADEX gebouw en het te bouwen
datacentrum. U ziet ook dat men de oevers van de sloten aan het verbeteren is.

H

I

TNO – terrein
Op foto H ziet u het TNO-terrein. Zoals u ziet
is dit een behoorlijk groot gebied om een nieuwe wijk te bouwen.
De plannen zijn er dan ook al jaren maar nu
komt de tijd dat men serieus verder wil.

Balthasar van der Polweg
Op foto I ziet u de weg met de locatie waar weer
nieuwbouw gepleegd gaat worden.

De bedoeling is dat daar ongeveer 800 woningen komen met zo’n 1200 parkeerplekken.
Uiteraard komen er ook andere voorzieningen
zoals singels en groen.
Maar helaas geeft deze wijk ook veel problemen met de afwikkeling van het verkeer.
Met grote gevolgen voor de infrastructuur buiten deze woonwijk.

DUWO heeft weer nieuwe bouwplannen op deze
locatie en wel een gebouw van 67 meter lang en vijf
verdiepingen hoog voor 140 permanente studentenwoningen.

In de krant van december jl. was al aandacht voor
de opening van de derde woontoren aldaar.

De bedoeling is dat er één grote centrale overdekte
buitenruimte bij het complex komt.
Dat complex zal in de loop van 2013 opgeleverd
moeten worden.

Blijf de media volgen wij doen dat ook.

J
Mekelweg
Op foto J ziet u het voormalige postkantoor. Er is vergunning aangevraagd om dit
gebouw te verbouwen tot een horeca gelegenheid voor de Döner Company.
We blijven de ontwikkelingen volgen.

L

K
Sloop boerderij
aan de Rotterdamseweg 390.
Op foto K ziet u dat de boerderij er nog staat
en dat de werkzaamheden voor de aanleg van
de nieuwe brug nog niet zijn begonnen.
De naastgelegen witte woning staat nu te
koop voor diegenen die naast de nieuwe verbindingsweg willen gaan wonen.

Royal Delft – Porseleyne fles -.
Op foto L ziet u de Porceleyne fles. Daarmee
heeft men grootscheepse plannen. Een flinke
verbouwing en het creëren van een trouwlocatie.
Momenteel worden op deze locatie ongeveer
140.000 bezoekers ontvangen.
Door deze verbouwing en aanpassing hoopt
men het aantal bezoekers te kunnen vergroten
met 40.000.
Met bezienswaardigheden als Royal Delft,
Science Centre en de Botanische Tuin heeft de
Wippolder een behoorlijke aantrekking voor
toeristen.

M
Kloosterkade / Keurenearstraat
Op foto M ziet u de kruising van deze twee
straten.
Beide schoolgebouwen hebben als school allang geen functie meer en zijn al voor vele
doeleinden gebruikt.
Ons is gevraagd wat er met deze gebouwen
gaat gebeuren. Bij navraag bleek dat er door de
financiële omstandigheden bij Vestia geen directe plannen zijn om daar met grootscheepse
veranderingen aan de slag te gaan.
Ook werden er geen mededelingen gedaan in
welke richting men zal gaan als de financiële
situatie verbeterd is bij Vestia.

N
Zuidplantsoen
Op foto N ziet u het resultaat na een aantal maanden werken aan de bestrating.
Het Zuidplantsoen is hiermee een doorgaande verbinding geworden tussen de Michiel de
Ruyterweg en de Schoemakerstraat.
Het gevolg is wel dat er harder wordt gereden nu
dat asfalt er ligt.
De oversteek aan de Schoemakerstraat geeft ook
de nodige problemen en overlast.
Is hier soms ruimte voor een rotonde?

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Ouderenproof Wippolder
met electrische fietsen verplaatsen.
Deze fietsen moeten regelmatig worden opgeladen.
Aanbeveling:
Realiseer oplaadpunten door de wijk.
Maak d.m.v. bordjes duidelijk waar
een oplaadpunt beschikbaar is.
Bijvoorbeeld:
de Botanische Tuin, Science Center,
Jaffa.

In november is het eindrapport overhandigd aan wethouder Raimond de
Prez. Twee werkgroepen hebben het
rapport samengesteld. Van de groep
‘Samenleven, Voorzieningen en Zorg‘
leest u de samenvatting. Het uiteindelijke doel is dat de bewoner van de
Wippolder in zijn omgeving “oud”kan
worden, het liefst nog in eigen huis.
Belangrijk is dan wel dat je in de omgeving van je huis:

Aanbevelingen Zorg
-openbaar vervoer vindt
Woonservicezone
Realiseer een woonservicezone in de
Wippolder en betrek hierbij tijdig de
ouderen en geef ze inspraak.

-een postagentschap is
-en een bank
-mogelijkheden hebt om winkels te
bezoeken
-veilig over straat kunt
-onderweg even kan uitrusten
-een openbaar toilet kan bezoeken
-beweegmogelijkheden hebt met
een lage drempel
-medische en paramedische en verpleegkundige hulp kan ontvangen
(zo nodig aan huis)
-wat gezellige ontmoetingsmogelijkheden hebt voor ouderen en/of
jongeren
Aanbevelingen Samenleven
-Hulpvragers zijn vaak niet bekend
met het aanbod voorzieningen. Bezuinig dus niet op de communicatie met
de oudere bewoners van de Wippolder
en houdt alle bestaande communicatie-mogelijkheden in stand.
Ontmoetingsmogelijkheden op
logische plekken
Het buurthuis aan de Rotterdamseweg gaat gesloten worden.
De activiteiten moeten wel verplaatst
worden naar een toegankelijke locatie, liefst gelegen in TU Noord.
De Herbergier(in het pand aan de
Mijnbouwstraat) heeft nog een ruimte waar nog geen bestemming voor is.
Wellicht iets voor een wijkgebonden
activiteit.
Buurt
Voor ouderen speelt de directe leefomgeving een steeds grotere rol. Het
moet gezellig zijn en men moet elkaar kennen. Het wijkcoördinatieteam kan een activere rol spelen in
het stimuleren en organiseren van
buurtactiviteiten zoals de burendag
en fleurop-acties.
Veiligheid
Gemeente moet actiever te werk gaan
met het inrichten van de openbare
ruimte ten behoeve van de oudere
inwoners.
Controle op particulier groen en
openbaar water is in het teken van de
veiligheid.
Een periodieke wijkschouw blijkt een
goed middel te zijn om de openbare
(fysieke) veiligheid voortdurend onder de loep te nemen.

Maatschappelijk stage jongeren
Maak gebruik van de stageplicht voor
1e klassers van middelbare scholen.
Dat is een goede mogelijkheid om de
betrokkenheid van de jongeren bij
hun buurt te stimuleren.
Aanbeveling:
dat het wijkcoördinatieteam een active rol speelt in het bieden van maatschappelijke stages in de wijk.
Vrijwilligersdiensten
Vrijwilligersdiensten zijn nog belangrijker dan voorheen. Denk aan:
Telefooncirkels-burenhulpcentralesboodschappendienst.
Aanbeveling:
de gemeente zorgt voor de opstart
en coördinatie van deze vrijwilligersdiensten.
Huisvesting van studenten bij ouderen
SOlink is een organisatie, die stimuleert en begeleidt huisvesting van studenten bij ouderen. Dit om vereenzaming van ouderen te voorkomen en
studenten aan huisvesting te helpen.
De eerste kontakten en resultaten
zijn al behaald.
Advies:
Stimuleer organisaties partner te
worden van SOlink zodat SOlink in
Delft en zeker in de Wippolder een
belangrijke rol gaat spelen.
Ontspanning
In de TU aula worden regelmatig activiteiten gegeven. Deze zijn soms voor
iedereen toegankelijk. Advies: zorg
voor een culturele agenda in de wijkkrant.
De dinerfaciliteiten van de TU aula
zijn voor iedereen toegankelijk.
Om integratie van wijkbewoners en
studenten te bevorderen zou het goed
zijn hier meer bekendheid aan te geven.
Advies:
Informeer de bewoners van de Wippolder regelmatig middels de wijkkrant.
Midden in de Wippolder ligt de Botanische tuin.
Deze is zeer toegankelijk voor ouderen en minder validen.
Wat ontbreekt is een een terras voor
een drankje en de sociale kontakten
van ouderen.
Advies aan de gemeente:
om de Botanische Tuin te steunen in
de aanleg van een terras.

Aanbevelingen Voorzieningen
1 Veilig “binnen”pinnen
De voorzieningen om veilig binnen te
pinnen zijn in de Wippolder beperkt
tot één plaats(Nassaulaan).
Voorstel:
om in TU Noord een 2e mogelijkheid
te scheppen voor “binnen”pinnen.
2 Postagentschappen
Het enige postagentschap van de
Wippolder bevindt zich nu op de
Nassaulaan.
Voor ouderen, die in het deel van de
Wippolder richting de Schie wonen is
dit ver weg.
Bovendien hebben de TU en de Gemeente Delft bouwplannen voor
meer dan 300 studentenwoningen en
ruim 1000 particuliere woningen in
de Wippolder.
Daarom de aanbeveling voor een
tweede postagentschap in het TU
Noord gebied van de Wippolder.
3 Openbare toiletten
In de Wippolder is geen enkel openbaar toilet.
Er zijn wel plaatsen, waar men gebruik zou kunnen maken van het toilet zoals bijvoorbeeld een horecagelegenheid, gezondheidscentrum of
buurthuis.
Advies:
maak afspraken met deze vestigingen
over het gebruik van hun toiletten en
maak een bordje duidelijk dat iedereen zo nodig gebruik kan maken van
het toilet.
Zorg ook voor bewegwijzering in de
wijk naar de toiletten.
4 Bewegen
Iedereen is het er over eens dat bewegen, zeker in de buitenlucht ook
op hogere leeftijd goed is voor de gezondheid.
Naast de speelvelden voor de kinderen kunnen ook buitenfaciliteiten voor ouderen worden neergezet.
Aanbeveling:
Maak in de Wippolder een beweegtuin met een jeu de boulesbaan.
Op de Kloosterkade is een overdekt
gedeelte dat hier geschikt voor zou
zijn, ook het Frederik Hendrikplein is
een mogelijke locatie.
5 Oplaadpunten
Door vernieuwing van het fietsen
kunnen ouderen zich steeds langer

Seniorenwoningen
Zorg impliceert tevens een geschikte
woonomgeving.
In de Wippolder staan veel oudere
huizen met smalle gangen , deuren
en trappen.
Ook bevindt een kleine douche zich
meestal op de slaapetage(boven).
Wanneer ouderen maximale zorg nodig hebben kan die nauwelijks worden gegeven in verband met de behuizing.
In de grote Wippolder waren tot zeer
recent slechts 92 seniorenwoningen.
Op dit moment wonen er wel 700-

800 bewoners, ouder dan 75 jaar,
waarvan het overgrote deel geen aangepaste woning heeft.
Het resultaat is dat ouderen sneller
dan sociaal en financieel wenselijk
is naar een verzorgingshuis moeten,
omdat het type seniorenwoning bijna
volledig ontbreekt.
Kortgeleden is de Herbergier geopend
met 16 seniorenwoningen voor ouderen met geheugenverlies.
Aanbeveling:
De gemeente draagt de woningbouwcorporaties op een grotere hoeveelheid seniorenwoningen te realiseren.
Dagopvang
Dagopvang binnen de wijk voor mensen die beginnend dement of vergeetachtig zijn is erg belangrijk.
Juist deze doelgroep is gebaat bij
kleinschalige voorzieningen binnen
de eigen woonomgeving.
Aanbeveling;
zorg voor dagopvang in de wijk.

Woonzorgcentrum
In de Wippolder zijn geen verzorgings/verpleegtehuizen.
Is deze intramuralezorg nodig dan
moeten de ouderen de wijk uit. Pieter van Foreest en Staedion voeren
momenteel verkennende gesprekken
voor aanleunwoningen en een zorginstelling in de nieuw te bouwen wijk
achter TNO.
Het betreft 60 appartementen voor
senioren en een kleinschalige (30)
zorginstelling.
Aanbeveling:
juist omdat deze wijk geen enkele intramurele voorziening heeft en de
nieuwbouw grenst aan de bestaande woningbouw van de Wippolder is
onze aanbeveling dat de gemeente dit
initiatief steunt en faciliteert, zodat
de bewoners in hun eigen wijk oud
kunnen worden.
Wijkgerichte hulp
Zorgverlening waarbij ouderen zo
weinig mogelijk verschillende personen als hulpverlener in huis krijgen
heeft bij iedereen de voorkeur.
Het gedachtegoed van Careijn “Het
Dorp” waarbij het aantal zorgverleners per patiënt wordt verminderd
dient gestimuleerd en gefaciliteerd te
worden.

Aanbeveling:
wij bevelen aan een pilot met deze
aanpak te starten in de Wippolder.
Woongroepen
Ouderen, die in een woongroep wonen kunnen elkaar steunen en eventueel verzorgen.
Hierdoor behoeven de bewoners
minder snel een beroep te doen op
professionele hulp.
Aanbeveling:
De gemeente stimuleert de bouw
van een woongroep voor senioren in
de nieuw te bouwen woonwijk.
Deze tekst is ontleend aan het eindrapport Ouderenproof Wippolder
van november 2011.
In de volgende uitgave van de Wippolderkrant uitgebreide informatie
van de werkgroep Woonomgeving,
Wonen en Doorgankelijkheid
Verslag: Wim Bloom

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Onderzoek in twee Delftse flats buiten Wippolder:
Wonen met studenten verhoogt tevredenheid

Gaslucht en een bloedend oor
Strijk nooit over je hart wanneer er
in de Wippolder een oude mevrouw
overlijdt, en de familie zit opgescheept met haar oude papegaai. Het
beest had de laatste tien jaar opgesloten gezeten in zijn kooi. Bij mij mocht
hij eruit. Want ik ben tegen kooivogels. Ik vond het zielig. Zo’n opgesloten vogel.
Dat heb ik geweten. Het eerste jaar
zat het beest duf voor zich uit te kijken. Het tweede jaar kwam er leven
in. En het derde jaar…?
Hij zit nu meestal op mijn schouder.
We zijn hele dikke vrienden. Dat is
niet altijd prettig. Want Polleke heeft
een agressief kantje in zijn karakter.
Ik kreeg een nieuwe telefoon, zo’n
draadloze, een mooie zilvergrijze
en dat ding riep hevige agressie op
bij Polleke. Als ik de hoorn bij mijn
oor hield beet het kreng keihard in
mijn oor. Dat deed gemeen pijn!
Dus als de telefoon overging, moest ik
eerst Polleke ver weg parkeren voordat ik de telefoon kon opnemen. Op
een avond was ik ingespannen bezig achter de computer, en de telefoon ging. Zonder ergens bij na te
denken nam ik de nieuwe telefoon uit
de houder en hield het ding bij mijn
oor. Meteen stierf ik van de pijn. Dus
schreeuwde ik in de telefoon: “Donder
op kreng!!!!!” en gooide Polleke van
mijn schouder af. Tegelijk realiseerde
ik me dat ik “Donder op Kreng!” had
gebruld in de telefoon. Dus ik zeg timide: “Met wie spreek ik?”
Stilte aan de andere kant. Vervolgens
hoorde ik iemand hilarisch lachen.
Het bleek een vriendin te zijn die op
Polleke past als ik met vakantie ben.
Luister en huiver, het is nog niet klaar
met Polleke: soms vergeet ik dat hij
op mijn schouder zit, en dat moet ik
dan bezuren, met helse pijnen. Het
beest zit zo ongeveer de halve dag
op mijn schouder, dan is het niet zo
vreemd dat ik wel eens vergeet, dat
ik in de keuken NOOIT en te nimmer het GELE vaatdoekje ter hand
moet nemen. Daar wordt de vogel
heeeel agressief van, dan bijt hij fluks
keihard in mijn oor of hij bijt in mijn
nek, dat kan ook, vlakbij mijn hals
slagader, en zo kon het gebeuren dat

ik mezelf bijna heb vergast, ja u leest
het goed, want watskeburt? Ik nam
gedachteloos het GELE vaatdoekje
van de gootsteen om iets schoon te
maken, en terstond stierf ik van de
pijn in mijn oor, en wat erger was:
de vogel liet niet meer los maar bleef
doorbijten in mijn oor. Struikelend
door de keuken met een wapperende
papegaai klemvast aan mijn oor, probeerde ik hem snel van mijn schouder af te krijgen, uiteindelijk lukte
dat. Toen ik weer bij mijn positieven
was van de pijn, zag ik dat mijn ijskast schots en scheef in de keuken
stond. Het gasstel hing op half zeven op mijn ijskast. Dus ik zette mijn
ijskast weer recht. Toen ik later terug kwam in de keuken rook ik een
zwakke gaslucht. Dat was vreemd. Ik
durfde echter niet met de vlam van
mijn aansteker te checken of de slang
van mijn gasstel nog gasdicht was.
Het bleef onduidelijk waar de gaslucht vandaan kwam. Ik bracht Polleke naar haar kooi, en ging wat anders
doen, maar de gaslucht bleef in mijn
achterhoofd spoken. Opnieuw in de
keuken gekeken, kon ik niks ontdekken, tot ik heel nauwkeurig de knoppen van mijn gasfornuis inspecteerde
en ontdekte dat er eentje een heel
klein beetje open stond. Daar was ik
kennelijk tegenaan gevallen tijdens
mijn rondedans door de keuken. Ik
was blij dat ik de oorzaak van de gaslucht had gevonden, ik moet wel een
hele vreemde duikeling door de keuken hebben gemaakt met die papegaai
hangend aan mijn oor.
Er werd gebeld aan de voordeur, en
daar stond mijn vriendin. Haar mond
viel open toen ze me zag. “Je hele gezicht zit onder het bloed!” riep ze.
Ik keek in de spiegel en jawel, vanuit
mijn oor liepen kleine riviertjes bloed
over mijn kaak naar mijn kin. Hij had
me goed te pakken gehad.
De moraal van dit verhaal?
Papegaaien horen samen met alle andere papegaaien diep in de jungle van
Zuid-Amerika thuis. Ver uit de buurt
van mijn oren.
Fred Koning

Het is bekend dat in Delft een groot
tekort aan studentenhuisvesting bestaat. Delft is immers een studentenstad, waar zowel een grote universiteit als een hogeschool zijn gevestigd,
die in de afgelopen jaren hun aantallen studenten fors zagen stijgen. Inmiddels is de grootste groei afgevlakt,
maar nog steeds is sprake van een
tekort: het verwachte tekort aan studentenkamers tot 2016 is 3.600.
De enige Studentenhuisvester in
Delft, DUWO, heeft inmiddels verschillende nieuwe studentenflats gebouwd in de TU-wijk, maar dat is nog
niet genoeg. Daarom wordt ook geprobeerd om – met toestemming van
de gemeente – elders in Delft beetje
bij beetje gewone woningen om te
bouwen op het moment dat ze leeg
komen. Dat betekent dus dat studenten ook tussen de gewone Delftenaar
komen te wonen. Op zich niet onlogisch, aangezien 14 procent van de
Delftse bevolking student is.

aantal appartementen in flats aan de
César Franck- en Lizststraat ombouwde voor studenten, bleek uit tevredenheidsdonderzoek onder de bewoners
dat de tevredenheid was gestegen en
dat de leefomgeving verbeterde. Als
er al klachten waren, bleken ze meestal niet over studenten te gaan. César
Franckstraatbewoner Ton Frank liet
na de komst van studenten in de flat
weten: “Er wonen er hier nu een aantal op de galerij en elders in de flat
ook. Ik heb er geen centje last van en
ik heb van andere mensen in de flat
ook geen klachten gehoord. Het is
prettiger wonen. Als ik moet kiezen
tussen een student en een gezin met
veel kinderen kies ik voor de eerste.”
Tanthof
In de Delftse wijk Tanthof, zowel
Oost als West, worden geen wonin-

Tevredenheidsonderzoek
Ondanks de lage verwachtingen die
mensen vaak vooraf hebben, zijn de
ervaringen met dat gemengde wonen in vrijwel alle gevallen positief,
zo blijkt. Nadat DUWO vorig jaar een

Illustratie: Stan van Adrichem
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S t u d e n te n h u i s v e s te r D U W O
bouwde onlangs een ‘gewoon’ appartement in het flatcomplex aan
de Prof. Evertslaan om tot studentenwoning. Nadat daarover
een berichtje stond in de media
ontstond onrust bij bewoners van
de Wippolder. Bewonersorganisatie Wippolder Zuid vreest overlast
van feestende studenten. In Delft
gingen eerder twee andere flats
de Prof. Evertslaan voor in een
dergelijke ombouw. De ervaringen daar waren positief.

gen omgebouwd, maar daar wonen
al tientallen jaren studenten tussen
de gewone bewoners, niet alleen via
DUWO. Doorgaans in goede harmonie. Mevrouw Moolenaar, bewoonster van de Konijnensingel, zegt desgevraagd: “Ik heb meer overlast van
de pubers uit de buurt dan van de
studenten hier. Wij hebben niet zoveel contact, maar van de zomer was
er een feest. Toen stuurden ze een
briefje bij iedereen rond, dat het feest
er was, dat om één uur de muziek uit
zou gaan en dat we ook van harte welkom waren. Dat vind ik aardig. Ik heb
trouwens geen last van dat feest gehad.”
Stevig beheer
Als studentenhuisvester heeft DUWO
meer dan zestig jaar ervaring met het
beheren van haar doelgroep. Voor de
studenten die in de flat aan de Prof.
Evertslaan komen te wonen, heeft
DUWO met de gemeente afgesproken extra toe te zien op stevig beheer.
Daarbij is onder meer sprake van de
inzet van zowel een sociaal als een
technisch beheerder, die zorgen voor
het woongenot van reguliere bewoners en studenten. De bewoners van
de flat zijn eerder al op de hoogte
gesteld van de komst van de nieuwe
bewoners. Volgens Gerrit Dijkstra,
directeur van de Vestiging Delft van
de studentenhuisvester, hoeven omwonenden niet voor overlast te vrezen. “Met studenten kun je prima afspraken maken is onze ervaring. Bij
DUWO doen we het al heel lang op die
manier en het werkt goed.”
In totaal wil DUWO aan de Prof.
Evertslaan zestig woningen ombouwen.

Nieuwe Woonwijk
Op donderdag 9 februari was
Bram Stoop als vertegenwoordiger van de bewonersorganisatie
Wippolder Zuid aanwezig in het
TNO gebouw aan de Schoemakerstraat.
Hier was een startbijeenkomst van
organisaties uit de wijk die uitgenodigd waren om mee te praten en te
denken over de Watertuinen. Deze
naam wordt overigens veranderd
waar men nog over het nadenken is.
Dit betreft een woonwijk die gebouwd
gaat worden op het voormalige TNO
terrein.
Het was een drukke bedoening die
erg goed overkwam. De directeur van
woningcorporatie Staedion was zelfs
aanwezig wat dus ook zeker bijdraagt
aan het feit men echt luistert naar de
zogenoemde Stakeholders welke aanwezig waren.
Ook onze nieuwe wijk coördinator
was aanwezig. Bram gaf aan dat hij
vooral kwam om informatie te verkrijgen over hoe de verdere procedure
zou verlopen. Wij dringen al langer
aan op goede communicatie richting
de bewoners uit de wijk en zijn dan

ook verheugd dat men ons bij dit project betrekt.
Veel is er verteld en aangegeven waarbij er een voor ons uitsprong. Dat was
het probleem van parkeren en doorstoom van verkeer nu en in de toekomst. Ook de bewonersvereniging
TU Noord was aanwezig en de vereniging van eigenaren Schoemakerstraat. Alle drie gaven nog eens fijntjes aan dat dit probleem echt eerst
onderzocht moet worden Er komen
namelijk 800 woningen en 1200 parkeerplaatsen wat weer meer autoverkeer richting de Schoemakerstraat en
omgeving tot gevolg heeft. Er komen
autovrije straten zo staat in het conceptplan wat dus tot gevolg heeft dat
men aan de randen van de wijk hun
auto moet kwijt zien te raken.
We hebben te maken met een TU die
een campus aan het creëren is waar
wij niet om gevraagd hebben maar
in combinatie met deze nieuwe wijk
komt het parkeerprobleem steeds
dichterbij. Ook op deze donderdag
was het weer raak en stond er van de
Kruithuisweg tot aan de Nassaulaan
een file op de Schoemakerstraat. De
vertrekkende mensen hebben dit zelf

waar kunnen nemen, wij worden hier
dagelijks mee geconfronteerd.
Er werd aangegeven dat er in deze
nieuwe woonwijk ook 270 studentenwoningen kwamen. Bewonersorganisatie Wippolder Zuid heeft aangegeven dat wij liever woningen voor
ouderen zouden zien in deze wijk.
Wij vinden namelijk dat er al teveel
aan de studenten wordt gedacht en
dat het niet zo kan zijn dat wij ons
verplicht voelen om alle studenten
onderdak aan te bieden tijdens hun
studie. We zullen hier wellicht nog op
terug komen. Al met al was het een
prima bijeenkomst waar nog een vervolg op komt.
Nog even dit, woensdag 29 februari
komen we voor het eerst bijeen met
een aantal nieuwe leden die zich aangesloten hebben bij ons. Heeft u ook
interesse om met ons mee te denken over de wijk? mail of bel ons dan
even. Onze gegevens staan op onze
website http://www.123website.nl/
BOWzuid
Peet Traub Voorzitter
Bram Stoop Secretariaat

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

Geloven geen kunstje maar een kunde
Er zijn veel meer gelovigen dan
kerkgangers. Dat merk ik bij de
vele ontmoetingen met mensen in
de Wippolder en daarbuiten. Praten die mensen dan zo vaak over
geloven? Helemaal niet en toch
ben ik daar heilig van overtuigd.
Jan begreep mijn standpunt. Als pastor geldt voor jou: de wens is de vader
van de gedachte. Zoals ik geloof dat
Wippolder één de volgende voetbalwedstrijd zal winnen, zo geloof jij dat
er meer mensen in God geloven dan
er kerkgangers zijn. Misschien denk je
stiekem dat er nog wel eens een deel
van die gelovigen naar de kerk komt,
vergeet het maar.
In het Nederlands
Ik begrijp Jan en moet natuurlijk bij
mezelf te rade gaan. Dat maak ik hem
ook duidelijk maar ik ontken dat ik
stiekem denk dat er meer mensen naar
de kerk zullen komen. Kerk-gaan is
geen kunstje dat je zomaar even leert.
Een buitenkerkelijke die een dienst
meemaakt komt in een andere wereld.
De taal van de liturgie(dat wat in een
kerkdienst gebeurt) is in de Protestantse kerk in het Nederlands, maar
het is een onverstaanbaar Nederlands
met een woordenschat die je je eerst
eigen moet maken wil je er iets van begrijpen. De liederen worden gezongen
op de wijze die vaak de eeuwen doorstaan hebben maar niet meer ‘in’ zijn
in deze tijd. Bovendien gebeurt met
gelovigen waarschijnlijk nog het meest
op de stille momenten in de liturgie.
Ik wil het dus niet hebben over kerkgaan, al hoort het bij mijn leven als
water bij een vis, als bier bij een bar.
Eén opnieuw
Mijn begin was: er zijn meer gelovigen
dan kerkgangers.
Laat me iets zeggen over die gelovigen. Daar moet ik eerst een uitstapje
voor maken.
Sommige mensen begrijpen echt niet
waar geloven op slaat, dat is me vele
malen onomwonden verteld. En dan
gebeurt er iets. Met al m’n theologische bagage ben ik niet in staat mijn
geloof over te dragen.
Ik voel me als de wiskundeleraar die
een som maar één keer wilde uitleggen in de hoop dat de hele klas het zou
begrijpen. Helaas dat was niet de werkelijkheid.
Ik voel me als de psycholoog die de
patiënt het probleem anders wil laten
zien waardoor het meer hanteerbaar
is. Helaas zo gauw gaat dat niet
Kortom: er is een probleem bij het
overdragen van kennis, de leraar kan
tekort schieten, de stof te ingewikkeld
zijn en sommige mensen hebben er
geen gevoel voor.

Ds. Kees Maas

Er zijn intelligente mensen die niets
van wiskunde snappen maar die moeilijke teksten kunnen uitleggen of die
kunnen horen wat iemand, die in de
knoop zit, eigenlijk bedoelt.
Er zijn mensen die goed kunnen voetballen en er zijn mensen die fantastisch piano kunnen spelen. Probeer
de voetballer niet achter de piano te
zetten of omgekeerd de pianist op een
voetbalveld. Waarschijnlijk zullen de
concertgangers of de supporters in het
stadion daar niet blij mee zijn.
Oefenen
Is geloven dan niet iets anders dan
wiskunde, psychologie, voetballen of
pianospelen?
In een bepaald opzicht niet, want
geloven moet je willen leren net als
pianospelen of voetballen, oefenen.
Oefening baart kunst, oefening baart
geloven.
En zoals bij ieder vak, in feite het hele
leven, staan we op de schouders van
het voorgeslacht, tot in de eeuwen der
eeuwen.
Zonder de uitvinding van het wiel
geen auto’s, zonder de stelling van
Pythagoras geen ruimtevaart, zonder
verdieping in de Bijbel geen christelijk
geloof.
En die Bijbel is zo’n twee tot drie duizend jaar geleden geschreven. De betekenis van de verhalen moet uitgelegd
worden (en dat nu gebeurt in de kerk).
De gaven
O ja, het zou kunnen zijn dat je voor
geloven een gave moet hebben zoals
voor wiskunde of psychologie enz.
maar als je het mij vraagt heeft ieder
mens die gave, in meer of mindere
mate, al of niet verstopt in het onderbewustzijn.
En soms komt die natuurlijke gave gewoon naar boven. Spiritueel, de werking van de Geest.
En dan zegt Jan: daar moet God mee
te maken hebben, Hij zegent je.
Een kunde
Geloven is een kunde, die verwoord is
in de volgende dichtregels:
gezegend je ogen dat zij in ieder mens
het verhaal van God mogen zien
gezegend je vingers dat zij begaanbare
wegen zullen wijzen
gezegend je oren dat zij het geroep van
hen die pijn hebben zullen horen
gezegend je schouders dat zij tot steun
mogen zijn
gezegend je lippen dat zij tot troost
mogen spreken
gezegend je handen dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven
gezegend je voeten dat zij mogen dansen van vreugde……….
Kees Maas, buurtpastor

Veertig dagen op weg naar Pasen

Vieringen
De tijden van de vieringen
in de R.-K. kerken van Delft,
waaronder ook de Vredeskerk/Sacramentskerk behoort, vindt u op de website
www.rkdelft.nl
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Column

Woensdag 22 februari was het
Aswoensdag.
Aswoensdag is het begin van de Veertigdagentijd.
Tijdens een gebedsviering in de kerk
hebben we de oude Palmtakjes die we
vorig jaar met Palmpasen mee naar
huis hebben genomen verbrand en
is de as gezegend. Eén voor één bogen we het hoofd om het askruisje
te ontvangen. Hiermee willen we laten zien dat we de komende veertig
dagen bereid zijn om na te denken
over hoe wij leven. Hoe gaan we met
elkaar en hoe gaan we met God om?
Ook de kinderen zijn voor zo’n viering uitgenodigd. Ze genieten van het
grote vuur in de kerk en voelen heel
goed aan dat het ontvangen van het
askruisje betekenisvol is.
In de Veertigdagentijd waarin we ons
bezinnen over het thema: “even iets
minder, voor een ander”, steunen we
ook financieel een project. Dit jaar
betreft het een onderwijsproject in
Brazilië. De kerken in het Westland,
Sion en Delft willen zorgen voor een
studiebeurs voor 25 jongeren. De kinderen van de Cornelis Musiusschool
doen hier aan mee. In onze kerk staat
een bus waar we geld inzamelen voor

drage dan kunt u dat doen via giro
nummer 2592224 t.n.v. A. Sacrament o.v.v. Brazilie.
De laatste week voor Pasen noemen we de stille week eindigend met
Stille Zaterdag. Het is een week van
stil zijn, vasten en bidden. Stil zijn
is bepaald niet onze sterkste kant.
Alleen al gewoon stil zijn kost ons
vaak moeite. Twee minuten stil zijn
om de doden te gedenken duurt voor
sommigen al lang genoeg. Vijf minuten stil wachten maakt veel mensen behoorlijk onrustig. En dan een
hele week stil! Het moet natuurlijk
niet letterlijk worden opgevat. Ik ken
mensen die in deze week versoberen.
Alle extra’s weglaten Een week wat
stiller leven. En waarom ook niet?
Het gaat erom stil te staan bij het
lijden en sterven van Jezus. En met
Hem het lijden van de onnoembaar
velen van ooit, van toen, van nu. Daar
mag je best bij stilstaan en stil van
worden. Even pas op de plaats om
Hem te gedenken en met Hem al die,
vaak naamloze, anderen. Opdat wij
nooit zullen wennen aan de vele beelden van gruwelijk lijden, zinloos geweld en erbarmelijk sterven.

het vastenproject. Wilt u hieraan bij-

Pastor Elma Beerends

Nachtwake
Op donderdag 5 april is er na de Witte Donderdagviering die om 19.15
begint vanaf 22.00 uur een Nachtwake. De Nachtwake begint met het
zingen van de Donkere Metten. Elk
uur is er een gebedsviering, telkens
met andere zang. De Nachtwake eindigt op vrijdagmorgen om 6.00 uur
met een viering in de tuin. Aansluitend is er een sober ontbijt.
Gezinsvieringen
Elke 4e zaterdagavond van de maand
is er een gezinsviering. De viering begint om 18.30 uur. De kinderen die
mee willen zingen worden om 17.30
uur verwacht. Er wordt eerst met
elkaar geoefend, dan samen gegeten,
daarna zingen de kinderen tijdens de
viering in het kinderkoortje.
De eerstvolgende gezinsviering is
een Palmpaasviering op zaterdag 31
maart a.s. Tijdens de viering worden
de Palmtakjes uitgedeeld en is er een
processie/optocht in de kerk met de
versierde Palmpaasstokken.
Antilliaanse vieringen
Elke 3e zaterdag van de maand is
er, om 18.30 uur een Antilliaanse
viering in de Sacramentskerk, waarin één van de pastores voorgaat en
een Antilliaans koor de zang ondersteunt.
Hoewel er staat: ‘Antilliaanse viering’
is iedereen welkom in deze hartverwarmende viering.
Na afloop is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.
De komende vieringen zijn op:
17 maart, 21 april en 19 mei.
Aanvang 18.30 uur.

Mijn trouwe wekker
Mijn radiowekker heeft mij nog geen
ochtend in de steek gelaten. Trouw
maakt hij mij wakker met muziek
waar ik van houd. Vanochtend vertelde degene die de muziek aan elkaar
praat en elke ochtend de kranten alvast voor mij samenvat iets over het
weer. In Lelystad was het een paar
weken geleden 23 graden onder nul,
afgelopen zaterdag was het daar 11
boven nul. Een verschil van 34 graden. Bovendien is de verwachting dat
het in deze maand februari steeds
warmer zal worden. Het is altijd spannend, die strijd tussen de winter en
de lente, maar de lente wint het altijd weer. Daar wil je wel wakker voor
worden.
Was het ook maar zo met die andere gevechten, tussen goed en kwaad,
mooi en lelijk en sterk en zwak. Wie
zal het winnen, de dief of de eerlijke
burger? Degene die liegt en bedriegt

of diegene die eerlijk duurt het langst
in zijn vaandel heeft geschreven?
Nu moet ik hier wel even inhouden.
Want voordat het lijkt alsof ik mij
aan de kant van het goede heb gezet,
is het wel zo eerlijk te zeggen dat ik
ook wel eens iets gepikt heb, gelogen
heb of anderen kwaad aangedaan.
Weinig mensen zijn puur kwaad of alleen maar goed. De meesten zijn een
mengelmoesje, en daar hoor ik bij.
Maar we doen ons best.
Terug naar de lente. Als je zegt dat
de lente het altijd weer wint, kun je
net zo goed zeggen dat de zomer het
altijd weer van de lente wint en de
herfst van de zomer en de winter van
de herfst. Het is maar hoe je het bekijkt. De één is een zwartkijker en de
ander ziet het van de zonnige kant.
Nu moet u niet denken dat al deze
gedachten al door mij heen schoten
vlak nadat mijn wekker afliep. Toen

werd ik alleen maar blij. “De lente
wint het altijd weer!” Zonder dat ik
alles begreep en zonder mijn mitsen
maren. De lente komt er aan! Heerlijk, je ziet knoppen al open gaan en
de bloemen al bloeien. Terwijl het buiten toch nog lang geen zomer is.
Zoiets gaat het met geloven. Je wordt
wakker en hoort dat er een andere
wereld op komst is. Het vervult je met
blijdschap. Maar dan komen de mitsen maren. Mensen die oorlog voeren
en mensen die elkaar bestelen en pijn
doen. De kou blijft in de lucht hangen. Maar met dat blijde nieuws in
de ogen verspreid je een beetje licht
om je heen. Als gelovige probeer je de
zwartkijker in jezelf te kijk te zetten
en de lichte kant in jezelf in het zonnetje te zetten. De lente komt er aan!
David Knibbe

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

Student in de wijk

Kees Graafland

Motoren

Delft telt ongeveer 13.000 studenten. Voor deze rubriek spraken we met Mark Aarts, 20 jaar
oud, af komstig uit Leiden. Hij
studeert Elektrotechniek aan de
TU. Samen met 2 andere studenten bewoont hij een eengezinswoning aan de Prof. Henketstraat in
de Wippolder.
Mark speelt saxofone, hij houdt van
jazz en blues. En hij speelt hockey bij
Scoop.
Het huishoudboekje van hun studentenhuis wordt gezamenlijk beheerd
via de website wiebetaaltwat.nl Deze
website houdt voor een groep mensen
keurig bij, wie wat heeft betaald, wie
wat moet bijbetalen aan de gemeenschappelijk boodschappen.
De website geeft ook een duidelijk
overzicht van wat er is besteed en
door wie.
Er zijn weinig uitgaansmogelijkheden
in Delft, vindt Mark. Uitgaan in Delft
kan eigenlijk alleen bij de verschillende studentenverenigingen. Mark is lid
van het Delftsch studenten corps, dat
een eigen discotheek “Lorre” heeft
aan de Phoenixstraat.
Voor uitgaan ben je verder aangewezen op de grote steden als Den Haag,
Amsterdam of Utrecht
Studie
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica vormen samen 1 faculteit, omdat de studierichtingen vele raakvlakken hebben met elkaar. Na de bachelor studie Elektrotechniek kun je nog
alle kanten op.
Mark is in zijn 3de jaar bachelors
studie Elektrotechniek bezig met een
eind project dat is gericht op high
tech produktontwikkeling. Ook moet

In de wijkkrant van september 2011 is al een artikel geschreven
over de oude motoren.
Dit heeft en trouwe lezer niet zo maar voorbij laten gaan.
Vanuit de US kregen wij nog twee foto’s toegestuurd
die wij u hier laten zien.
Het betreft hier een deel van de motorclub MAC DELFIA.
De foto’s zijn genomen in de jaren 1920 / 1930 op de markt
en bij een uitje elders in het land.
Mogelijk herkent u nog iemand of u kunt nog meer mooie verhalen
met foto’s aanleveren.
Mocht dat zo zijn dan zien wij dat graag naar ons toekomen.
Foto’s en tekst: J.A. van den Berg.
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Een heel andere vraag uit de enquête
was of de wijkkrant een toegevoegde
waarde heeft ten opzichte van de overige media. Een kwart van de ondervraagde vindt dat de wijkkrant geen
toegevoegde waarde heeft. Jammer
natuurlijk, maar hier staat tegenover
dat 75% wel de toegevoegde in ziet.
Een eyeopener is dat in onze wijk
38% de krant digitaal zou willen hebben. Voor die mensen die graag digitaal lezen, op de sites van belangenvereniging TU-noord en bewoners organisatie Wippolder Zuid is de krant
digitaal te bewonderen en te lezen.
Onze stelling is dat de Wippolderkrant er is voor iedereen. Met alleen
een digitale uitgave doe je de bewoners zonder internet te kort.
Een ander opvallende onderwerp is de
betrouwbaarheid van de informatie.
Deze scoorde voor de Wippolderkrant
slechts een dikke 7. Dit ondanks dat
er altijd hoor en wederhoor plaatsvindt. Tot zover het rapport.
Jammer is dat het rapport geen eindconclusie bevat. Een enquête maak
je tenslotte niet om mensen aan het
werk te houden of als werk verschaffing. Dit doe je met een doel. Als het
doel is te weten hoe de bewoners van
Delft over de wijkkranten denken dan
geeft het rapport een aardig beeld en
niets meer dan dat.

Naar Japan
Via het honors programma van de
TU (bedoeld voor de beste 1ste jaars
studenten) mocht Mark meelopen
met onderzoek naar een actuator. Het
doel was een pincet op microschaal te
maken, die door middel van elektrische aansturing mechanisch in beweging werd gezet.
Eind februari reisde hij af naar Japan
om een conferentie bij te wonen. Tevens verzorgde hij daar een presentatie.

er een plan worden gemaakt voor het
oprichten van een eigen bedrijf, inclusief business plan en marketing
plan. In zijn projectgroep van 5 man
werken ze aan een filter systeem voor
microfoons in een smartphone, dat
in staat moet zijn in een rumoerige
omgeving achtergrond geluiden zodanig weg te filteren, dat je een enkel
iemand goed kan verstaan.
Denk aan de storende geluiden in een
disco, of een rumoerige vergadering,
waarbij zoveel achtergrond geluid
aanwezig is dat de verstaanbaarheid
van de beller ernstig wordt beperkt.

Uw huisdier altijd goed verzorgd door Pet’s Partner
Op mijn zwerftocht door de Wippolder kwam ik nu terecht bij Irene Ouwehand. Bij mijn eerste kennismaking met Irene werd me al snel duidelijk dat ik te maken had met een
enorme liefhebber van dieren. Niet
dat er een groep dieren om haar heen
zwerfden, natuurlijk er waren wel
dieren in huis , maar die wisten hun
plek. Wat opviel was haar passie voor
dieren tijdens ons gesprek.
Irene is al jaren met dieren bezig,
heeft een opleiding als paardenfysiotherapeut en het EHBO diploma voor
dieren. Ja, die opleiding zit wel goed.
En zoals bij zovelen werd de hobby
het beroep. Wat Irene doet is wel heel
bijzonder. Ik wist helemaal niet dat
dit bestond.
Met Irene in de buurt kunt u altijd op
vakantie, een of meerdere dagen weg.
Het maakt niet uit Irene gaat lekker uw huisdier verzorgen. Wat een
uitkomst. Uw konijn, marmot, cavia
of poes , eigenlijk maakt het niet uit
welk dier, kan gewoon thuis blijven en
Irene komt het dier verzorgen. Vergeet vooral niet om bij bijvoorbeeld
een ziekenhuisopname Irene te bel-

foto: Wim Bloom

Wij als redactie zijn natuurlijk erg benieuwd hoe U als lezer onze Wippolderwijkkrant ervaart. De gemeente
Delft heeft hiervoor in september
2011 een onderzoek (enquête) laten
uitvoeren via het Delft Internet Panel en dit verwerkt in de rapportage
Wijkkranten. Het waarom juist nu in
deze tijd van bezuinigingen is ons helaas onbekend.
Even wat getallen: Aantal ingevulde enquêtes ca 1470. Dit is over
heel Delft met ca. 97000 inwoners.
1,5 %. Ons verspreidingsgebied
Wippolder+Ruyven+Schieweg telt ca
11600 inwoners (telling gemeente
2010).
Hieronder in het kort de belangrijkste
punten uit het rapport met betrekking tot de Wippolder. Driekwart van
de wijkbewoners vindt het belangrijk
dat er een wijkkrant bestaat.
Hier staat dus tegenover dat ca 2500
mensen nog nooit van onze krant
hebben gehoord. Gelukkig lezen dus
ca 7000 inwoners de krant wel of gedeeltelijk en dat is positief. Dit klopt
dit ook wel want de oplage van onze
krant is maar 7000. (Meer geld is niet
beschikbaar gesteld door de gemeente).
De meeste lezers (92%) vinden het
belangrijk dat er gebeurtenissen in
staan die direct verbonden zijn met
de wijk. De gemeenteberichten van de
wijk zijn een goede tweede. Slecht een
kwart vindt verhalen over wijkbewoners belangrijk.
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len. Zij staat voor uw dier klaar , zelfs
twee maal per dag is geen probleem.
Nu vraagt u zich af hoe dat werkt.
Na uw telefoontje of mail komt er
een kennismakingsgesprek met u persoonlijk en natuurlijk wordt er ook
kennis gemaakt met het dier. U bespreekt alles zoals: de dagelijkse verzorging, gebruik van evt.medicijnen,
de vacht, speeltjes, maar ook plantverzorging, uw post, het stofzuigen,
en afspraken over de sleutel. Belangrijk is dat je met elkaar een goed ge-

voel krijgt en het dier en huis in goede en vooral veilige handen is. Nou,
ik kan je wel zeggen dat Irene er alles
aan doet om dit te bewerkstelligen.
Er wordt gewerkt met sleutelverklaringen en overdrachtsformulieren.
Ervaring? Ja,volop. Sinds mei 2006
is Pet’s Partner actief en heeft dus
veel ervaring opgedaan met het oppassen op huis en dier. Heeft u geen
dier maar wilt u toch een oppas voor
het huis? Geen probleem. Alles wat
gedaan moet worden om uw huis een
indruk van “in gebruik”te geven kan
geregeld worden. Denk aan verlichting, gordijnen tot de afvalcontainer
buiten zetten.
Tijdens mijn interview maakte ik ook
even kennis met de kinderen van Irene. Ja, natuurlijk zij staan en blijven
nummer 1.
Voor contact: telefoon 06-53945311
of E-mail petspartner@hetnet.nl
info: www.petspartner.here.de
tekst Wim Bloom
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