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Steeds meer groen en water
in Delft Zuidoost
De afgelopen twee jaar is Delft
Zuidoost een stuk groener en waterrijker geworden. Ook bewoners
brainstormen over ideeën om bij
te dragen aan een groene en blauwe buurt.
De TU Delft heeft het dak van de
faculteit 3mE groen gemaakt en
daarmee 300 vierkante meter
groen aan de wijk toegevoegd.
DUWO heeft de Kanaalhof publiek
toegankelijk gemaakt en er tijdelijk gras en weidebloemen ingezaaid. Het Hoogheemraadschap
van Delfland heeft het gemaal aan
de Balthasar van der Polweg geautomatiseerd, om sneller te kunnen ingrijpen bij veel regen. De
gemeente heeft het Zuidplantsoen
omgebouwd tot een biodiversiteitstuin. Op verschillende plekken in de wijk worden oevers natuurvriendelijk gemaakt.
Duurzame omgeving
Het is hard nodig om te zorgen voor
groen en water in de wijk, want er komen veel nieuwe bedrijven, studentenwoningen en voorzieningen bij.
De innovatiecampus vraagt om een
duurzaam ingerichte, groene omgeving. Groen en water zijn belangrijk
om het leefklimaat te verbeteren.
Bewoners aan zet
Bewoners kunnen ook zelf veel doen
voor meer groen en water in en om het
huis. In het project “Groen en Water
rond het huis” onderzoeken bewoners,
bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties of en hoe zij gezamenlijk kunnen bijdragen aan de
water- en groenopgave in het gebied.
Inmiddels zijn er twee workshops geweest; de derde workshop vindt plaats
op 5 maart.
In de eerste workshop hebben bewoners, overheden en maatschappelijke
organisaties zich over de drie buurten
in de wijk gebogen en met hulp van
een speciaal “groenblauw” kwartetspel
ideeën voor het gebied bedacht.
Deze zijn gebundeld in een ideeënboek.
Het betreft concrete ideeën zoals het
gezamenlijk afkoppelen van regenwater, het opknappen van binnentuinen,
het in eigen beheer onderhouden van
openbaar groen, maar ook ideeën op

het gebied van communicatie en kennisoverdracht zoals een website of waterwandeling.
Alle leeftijden
In de tweede workshop hebben 16 enthousiaste tieners uit de Wippolder
nagedacht over wat zij interessant vinden aan groen en water en hoe ze dat
op het speelplein achter hun buurthuis
een plek zouden kunnen geven. In de
twee groepen, water en groen, werden
eerst de gevolgen van klimaatverandering behandeld zoals wateroverlast
en hitte-stress en daarna de mogelijk-

mogelijk vrachtwagens de stad in te
laten rijden. We willen graag dat er een
overstappunt komt aan de rand van
de stad. Vanaf dat punt moeten goederen gebundeld naar de binnenstad
worden gebracht en andersom. Dat
scheelt heel veel tijd, geld en milieuvervuiling.”

scooters en elektrische fietsen kunnen
reserveren voor korte ritten in de stad.
De scooters en fietsen worden gedeeld
door meerdere bedrijven. Via een online reserveringssysteem kunnen de
aangesloten bedrijven de schone vervoersmiddelen boeken. Minze: “Het
is de bedoeling om meer plekken te
creëren waar bedrijven gezamenlijk
gebruik kunnen maken van scooters
en fietsen. Ook werken we aan het creëren van flexibele werkplekken en we
stimuleren bedrijven om gebruik te
maken van deeltaxi’s.”
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Tieners uit de buurt denken mee over water en groen bij wijkcentrum Wippolder
heden om de effecten hiervan tegen te
gaan. De groep groen kwam met een
totaalplan voor het plein waarin zij ook
de opbrengsten van de verkoop van eetbaar groen hadden meegenomen. De
groep water heeft verschillende alternatieven bedacht voor spelen met water
op het plein.
Anders werken aan betere bereikbaarheid
De gemeente, TNO, de TU Delft en
Advier slaan de handen in één om te
werken aan de bereikbaarheid van Delft
Zuidoost. Een andere manier van werken, want het gaat niet over de aanleg
van wegen, maar over innovatieve manieren om de bereikbaarheid te verbeteren.
E-scooters
“Als ik in Delft naar een zakelijke afspraak ga, pak ik een e-scooter. Dat is
wel zo snel en makkelijk.”, vertelt Minze
Walvius, eigenaar van Adviesbureau
Advier. In Delft is een groeiend aantal plekken waar bedrijven elektrische

Niet alleen een zaak van de overheid
Adviesbureau Advier is een van de
partners in POORT van Delft, een initiatief van TNO, Advier, de gemeente
Delft en de TU Delft. Samen werken
deze partijen aan innovatieve manieren om de bereikbaarheid van Delft te
verbeteren. “Alle partijen betalen mee
in de projecten en nemen daarmee een
risico. Dat maakt deze samenwerking
zo bijzonder. Krachten bundelen is het
sleutelwoord: bereikbaarheid is niet
alleen een zaak van de overheid, maar
ook van bedrijven en kennisinstellingen in de wijk”, zegt Natasha Agricola,
business development manager bij
TNO.
Overstappunt voor goederen
“Er gebeurt veel in Delft. We zien onszelf als een proeftuin voor nieuwe mobiliteitsoplossingen. De gemeente is
bezig met het opzetten van stadsdistributie”, vult Maartje Scholten aan.
Maartje is projectmanager gebiedsontwikkeling bij de gemeente Delft.
“We zoeken naar manieren om zo min

Meer alternatieven voor de campus
De drukste plek in de spits is natuurlijk de campus van de TU Delft. Daar
bewegen zich grote hoeveelheden studenten en werknemers. “En dat is ook
precies de reden dat wij meedoen met
POORT van Delft, legt Ronald Kuil
van de TU Delft uit. “De TU Delft heeft
veel kennis in huis over mobiliteit. Die
zetten we de komende periode in om
onze medewerkers en studenten nog
meer alternatieven te bieden om de
campus goed te bereiken.”
POORT van Delft is icoon project van
de Cleantech Delta, sleutelproject in
de Technologische innovatiecampus
Delft en aangesloten bij ‘Bereikbaar
Haaglanden’. Meer informatie is te
vinden op www.poortvandelft.nl.
A. Gras.
Gemeente Delft:

Redactioneel
Of de ontslag ronde binnen Breed
Welzijn Delft ook zijn weerslag zal
hebben op het voortbestaan van
de Wippolderkrant is nu nog een
vraagteken. Gegeven blijft dat
er iets broeit. Maar laten we niet
vooruitlopen op de zaken die eventueel zouden kunnen gaan spelen.
Vandaag ligt in ieder geval voor
U weer een een boordevolle
Wippolder Wijkkrant met allerhande wetenswaardigheden over
onze wijk. Hierin natuurlijk de
bouwberichten met onder andere
de voortgang van de sloop aan de
Telderslaan. Zeker de moeite waard
is de opstart van een damesvoetbal
team bij SV Wippolder. Voorts treft
U natuurlijk gemeenteberichten
aan met stukken over evenementen
en over slim plannen van bereikbaarheid.
Wij wensen U veel leesplezier
De redaktie

wijkkrantwippolder@gmail.com

16 januari jl. werd dit begrip aan een
gevarieerde groep bewoners in de
wijk op een verfrissende manier en
in een ontspannen sfeer uitgelegd.
Vervolgens werden ideeën met elkaar
gedeeld en de eerste stappen gezet
om van een idee naar een aanpak
en tot resultaat te komen. Voor een
goed idee is in eerste instantie creativiteit en enthousiasme nodig, daarna
draagvlak en meestal ook geld.
Het crowdfundingsproject “Voor je
buurt” helpt bewoners daarbij.
Kortgezegd staat crowdfunding voor
geld inzamelen voor goede ideeën.
Een eerste voorbeeld van een mooi
idee uit de wijk is afkomstig van
onze ambassadeurs OuderenProof
Wippolder. Deze bewoners liepen al
lange tijd rond met een goed idee of
liever gezegd een wens:
“Stoepen toegankelijk houden voor
alle voetgangers”.
Met de sneeuwval van afgelopen winter was dit niet altijd mogelijk. Extra
aandacht en bewustwording om deze
wens te realiseren bleek hiervoor nodig te zijn. Daarom hebben deze bewoners een flyer gemaakt, met daar-

op een oproep aan alle bewoners in de
wijk. Huis aan huis werd in februari
de flyer door de initiatiefnemers verspreid.
Naast de oproep voor vrijwillige inzet wilden de ambassadeurs
OuderenProof het voor de bewoners
uit de wijk nog makkelijker maken
door alvast strooibakken en sneeuwschuivers te regelen middels crowdfunding. Inmiddels is dit laatste onderdeel van het plan door crowdfunding gerealiseerd.
Heeft u ook een goed idee voor uw
straat-, buurt- of wijk en bent u enthousiast geworden door bovenstaand voorbeeld, bezoek dan eens
de site www.voorjebuurt.nl/project/
gladheid en mogelijk wordt uw idee
het volgende idee dat gerealiseerd kan
worden.
Voor vragen over dit onderwerp kunt
u contact opnemen met
Thomas van Andel,
Ta@kl.nl 0624361058.

• De wijk is in beweging!
Verschillende partijen zijn hard aan
het werk:
• Stadsgewest Haaglanden legt de
trambaan aan op de Mekelweg en in
februari worden er bomen geplant
op de Michiel de Ruyterweg.
• Voor de verbreding van de
Schoemakerstraat zijn bomen gekapt langs de weg. Medio maart
worden ter compensatie nieuwe
bomen geplant langs het fietspad
tussen de IJsmeestertunnel en de
Schoemakerstraat.
• Het nieuwe Poortlandplein wordt
ontworpen en er zijn geluidsonderzoeken opgestart.

Jacqueline Buzing,
wijkcoördinator Wippolder
jbuzing@delft.nl

Bij het ter perse gaan van de wijkkrant
was de aannemer bezig met de allerlaatste sloopwerkzaamheden. Direct
na de sloop maakt de aannemer de
nieuwbouwlocatie bouwrijp. Zo wordt
het terrein klaargemaakt voor de
bouw. Bij het bouwrijp maken worden
onder andere sonderingen gemaakt.
Dit wil zeggen dat de lagen in de
grond worden gemeten. Deze meting

is nodig om de lengte van de heipalen
te bepalen. Ook wordt er een bouwput
gemaakt op de plaats waar straks de
fundering van de nieuwe woningen
komt. Tot slot legt de aannemer de
tijdelijke weg op het binnenterrein
aan, waarover straks de materialen
voor de bouw worden aangevoerd.
In april gaat de ‘echte’ eerste paal de
grond in. Vidomes verwacht de eerste
woningen dit najaar op te leveren
Geïnteresseerden kunnen op de website van Vidomes - www.vidomes.nl
- meer informatie vinden over het
nieuwbouwproject bij Vernieuwing >
Telderslaan/Hendrik Casimirstraat.

Hallo mijn naam is Regine Lemmen,
Ik ben medewerker sociaal beheer bij vestia delft.
Heeft u een vraag over overlast of over uw woonomgeving?
Komt u dan gerust bij mij langs!
Ik ontvang u graag in ons wijkkantoor aan de kloosterkade 48.
Natuurlijk blijft onze wijkbeheerder ook uw aanspreekpunt.
Zo zijn wij altijd inde buurt!

Elke maandagmiddag ben ik bij u in de buurt van 14.00 tot 16.00 uur, Kloosterkade 48

Het LSP
In februari heeft een meerderheid van de huisartsen ingestemd met de
invoering van het LSP. Dit betekent dat het elektronisch uitwisselen van
medische informatie tussen zorgverleners nu eindelijk van de grond
gaat komen. In Nijmegen en Twente, twee proefregio’s, is het systeem
al in gebruik. In Delft zijn we inmiddels bezig het systeem uit te rollen.
Wat is het LSP?
Het Landelijk Schakel Punt is een beveiligd elektronisch netwerk waarmee
zorgverleners medische gegevens van u kunnen opvragen. Het LSP werd,
toen het ministerie van VWS nog verantwoordelijk was, ook wel het landelijk EPD genoemd. Het EPD was bedoeld om in één centrale computer
alle informatie op te slaan. Dit ging echter niet door. Bij het nieuwe LSP
blijft de informatie bij uw eigen arts. Er komt alleen een mogelijkheid om
die informatie te delen met behulp van een koppeling: een schakelpunt.
Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij.
Hierin staat informatie die van belang is voor uw behandeling. Zo legt
uw huisarts bijvoorbeeld vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. En uw apotheker vermeldt in uw dossier welke medicijnen
hij u verstrekt heeft en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen.
In het LSP staat alleen een samenvatting van uw dossier. U mag ook bij
uw arts aangeven welke gegevens u niet in die samenvatting wilt hebben.
Waar is het LSP voor nodig?
Als u in een situatie terecht komt waarin u onver wachts medische zorg nodig heeft dan komt u meestal bij een onb e k e n d e a r t s o f a p o t h e e k t e r e c h t . U w o rd t b e t e r g e h o l pen als die arts de belangrijkste zaken uit uw medisch dossier weet, uw
medicijnlijst heeft en rekening kan houden met mogelijke allergieën.
Dit kan bijvoorbeeld op de huisartsenpost goed van pas komen. Stel dat u
komt met een longontsteking. Als u een longziekte heeft dan kan de huisarts
direct een beter beeld krijgen van de ernst van uw ziekte en de mogelijkheden voor uw behandeling. Er worden daardoor minder fouten gemaakt
omdat er meer belangrijke informatie over u beschikbaar is als dat nodig is.

Vidomes start met voorbereiding nieuwbouw
Prof. Telderslaan
De 66 portiekwoningen aan de
Prof. Telderslaan en de Hendrik
Casimirstraat zijn begin dit jaar gesloopt. Op deze plek zijn Vidomes en
aannemingsbedrijf Trebbe West B.V.
inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de bouw van 40 energiezuinige eengezinswoningen in de sociale huursector.

De Wippolder-dokter door: Dr. G. Damen

20 maart 2013
bij de Schoemakerstraat
Bomen maken gezond! Dat is het thema van de Nationale Boomfeestdag
die dit jaar gehouden wordt op
woensdag 20 maart.
In Delft gaan kinderen tijdens de
Boomfeestdag 13 bomen planten
aan de Schoenmakerstraat nabij de
IJsmeestertunnel. Het gaat om verschillende soorten bomen: Elzen,
Essen, Amberbomen en een Gouden
treurwilg.
Bomen zorgen er voor dat mensen
zich lichamelijk én geestelijk gezonder voelen, minder gestrest. Een groene, bomenrijke leefomgeving nodigt
uit tot bewegen: wandelen, fietsen,
spelen. En bomen zorgen ook voor
zuurstof en voor heerlijke voedzame
vruchten. Daarom het thema: Bomen
maken gezond! De Boomfeestdag
wordt in het hele land georganiseerd
en vindt dit jaar voor de 55e maal
plaats.

Is het LSP veilig?
Ja, het systeem moet voldoen aan strenge veiligheidseisen. Alleen bevoegde zorgverleners kunnen het systeem inzien met behulp van een
persoonlijke toegangscode en een pasje. Alleen zorgverleners die u behandelen mogen uw gegevens inzien. U moet eerst toestemming geven aan uw zorgverlener voor het beschikbaar stellen van uw gegevens.
Alleen huisartsen, waarnemend huisartsen (huisartsenposten), apothekers,
ziekenhuisapothekers en medisch specialisten kunnen nu aansluiten op het
LSP. Alleen deze zorgverleners kunnen dus uw belangrijkste medische gegevens inzien.
Geeft u toestemming?
Het systeem is dus veilig. U heeft zelf zeggenschap over wat er wel en niet in
komt te staan. En in onverwachte medische situaties kan het toepassen van
groot belang zijn. Laat dus weten of u toestemming geeft!
Hoe geeft u toestemming?
Uw huisarts of apotheek kan u schriftelijk of mondeling om toestemming vragen. In onze praktijk hebben wij bijvoorbeeld al in 2012 bij alle
patiënten die een griepprik kregen om toestemming gevraagd. U kunt
zich aanmelden door uw huisarts of apotheek te bellen of te mailen. Sinds kort is er ook een website gelanceerd waar u gebruik van kunt
maken als u zich wil aan- of afmelden: www.ikgeeftoestemming.nl.
Meer informatie vindt u ook op: www.vzvz.nl.

Het tijdstip van de Boomplantactiviteit is op dit moment nog niet bekend.
Wilt u een kijkje komen nemen bij
het bomen planten? Neem dan voor
informatie contact op met Suzanne
Stolk van gemeentelijk Natuur- en
milieu centrum De Papaver via papaver@delft.nl of (015) 219 7977
Bezoek voor algemene informatie
en achtergronden over de Nationale
Boomfeestdag de website:
www.boomfeestdag.nl

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

Foto: Google

Heeft u al eens gehoord van het begrip
crowdfunding?

Kort projectnieuws
van de gemeente
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Boetiek Lo Mode voor trendy dames

Zoals het was, zoals het nu is

A an de Nassaulaan 155 in de
Wippolder vind je boetiek Lo Mode,
waar je gezellig even kan rondneuzen
of er iets moois van je gading bij is.
Voorheen was Lolita van boetiek Lo
Mode filiaalmanager in Den Haag met
8 man personeel en stagiaires, maar
ze wilde graag een eigen kledingzaak.
Eerst in Rotterdam begonnen, maar
daar liep de omzet terug omdat het
plein waar de winkel was gevestigd
langdurig op de schop ging, waardoor
de winkel slecht bereikbaar werd. Via
via kreeg ze een tip dat er een pand
aan de Nassaulaan in Delft vrij kwam.
Aanvankelijk combineerde Lolita de
winkel met haar werk als filiaalmanager, waardoor de winkel niet altijd
open was, maar nu richt ze zich full
time op haar dames boetiek aan de
Nassaulaan.

Fred Koning

De wijk Wippolder beschikt over relatief
veel woningen waarbij het bezit van een
tuin een voorrecht is. Bij deze tuinen behoort vaak een achteruitgang grenzend
aan een poort.
Deze poort is bedoeld om met je fiets,
bromfiets, rollator of elektrische rolstoel
naar je woning te kunnen gaan.
Op zich lukt dat doorgaans wel maar helaas zijn er bewoners die geen rekening
houden met het onderhoud van hun hagen of andere groei van hun afscheiding.
Dit betekent dat de poorten op sommige plaatsen zo smal zijn dat je als gebruiker last hebt van de overhangende
begroeiïng.
Het zou de bezitters van de tuinen sieren om de hagen smaller te maken en
andere obstakels te beheren of te verwijderen.
In sommige poorten worden de ruimtes
ook gebruikt om overbodige materialen
te bewaren, wat een onooglijk gezicht
geeft in de poorten.
Nu het voorjaar voor de deur staat; ruim
de zooi op en snoei zoveel mogelijk om
goede doorgang te waarborgen.
Tekst en foto’s J.A. van den Berg.

Spreekwoord

Illustratie: Stan van Adrichem

Poorten

Teksten en foto’s J.A. van den Berg.

Ook is Lolita bezig met de opbouw
van een website en webwinkel www.
lomode.nl , die naar verwachting in
april online gaat. De opbouw van een
webwinkel is veel werk, omdat elk
artikel apart gefotografeerd moet
worden voor de webwinkel. Voor de
klant is een webwinkel reuze handig
omdat je via internet direct kan zien
wat voor nieuwe seizoens collectie Lo
Mode in huis heeft.

foto’s: Fred Koning

Lo Mode richt zich op damesmode.
Voor dames vanaf 12 jaar en ouder is
er een ruim assortiment. Mode verandert snel. Vooral jongeren zijn snel
beïnvloed door de media. Belangrijk
is dat de kleding trendy en betaalbaar moet zijn. Ook de kwaliteit is
belangrijk want een trui die je na 1
keer wassen niet meer aan kan, daar
heb je niks aan. Het assortiment omvat lingerie en bovenkleding zodat de
klant geheel gekleed naar buiten kan
gaan. Meest verkocht worden tops, en
damestruien, aangevuld met damesbroeken (spijkerbroeken).
Maar ook vind je in de winkel mooie
jurkjes die je naar een feest aan kan,
en accessoires, als fraaie oorhangers,
en kettingen.
Behalve lage prijzen, van gemiddeld
15 tot 20 euro, is ook service heel belangrijk. Klanten moeten het gevoel
hebben dat ze welkom zijn, en kunnen ruilen als de kleding bij nader inzien niet bevalt.
Voor de keuze van haar assortiment
gaat Lolita af op haar gevoel en ervaring. Zij is al meer dan 10 jaar werkzaam in deze branche.

Op de bovenste foto ziet u de hoek van de Kloosterkade en de Prof.
Krausstraat.
Het juiste jaartal is niet bekend maar dat zal wel in de jaren 1920 geweest
zijn.
De woningen links zijn nog in takt maar de gehele rij woningen vanaf de
Prof. Krausstraat tot en met de St. Aldegondestraat zijn in zijn geheel gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
In de winkel waar u tegenaan kijkt hebben vele winkeliers gezeten o.a.
Sigarenmagazijn van D. Pieper, groente en fruit zaak van Reedijk en Camijn
deze is overgenomen door M. Koot en is gestopt toen de sloop een feit werd.
Op het hoekje waar de twee kinderen staan heeft o.a. gezeten levensmiddelen zaak van de familie van Zon, van Zon Jr, Meyer, van Haasteren en nu
supermarkt Sultan Ahmet, die zijn zaak behoorlijk heeft aangepast en opgeknapt.
Net niet zichtbaar om de hoek van deze winkel heeft nog een borstelmakerij gezeten. Een piepkleine ruimte waar Wim van Zon zijn borstels maakte.
Wim was blind en verdiende daar zijn brood mee.
Links is net een stukje van een uithangbordje te zien wat behoorde bij de
toenmalige winkelier, schoenmaker Overvoorde. Daarna heeft er nog een
viswinkel ingezeten van de heer Brinkman – was altijd te herkennen aan
zijn bijzondere schorre stem -. Daarna is er een snackbar ingekomen.
Ook te zien op de foto is dat de Prof. Krausstraat niet doorliep zoals nu,
kijk links bij de lantaarnpaal daar loopt de stoep door, dus geen Prof.
Krausstraat zoals nu.
Op de onderste foto ziet u de huidige situatie welke voor zich spreekt.

Van de koude kant.
Ook hier moet de schoonfamilie het ontgelden: binnen de familie onderscheidt men wel de ‘warme’ en de ‘koude’ kant. De warme kant is het
deel van de familie waarvoor men voelt en dus ‘warmloopt’, de ‘eigen’
familieleden. Aan de scherp afgescheiden andere kant staat de aangetrouwde familie, de schoonfamilie, waarvoor men minder voelt, en waar
men zelfs gedeeltelijk koud onder blijft.
Bron; Ed van Eeden.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Pagina 4

Dringend vrijwilligers gevraagd!

Op de Sleutelbloem kunnen we nog
wel wat extra handjes gebruiken.
Het kost u een dagdeel in de week (er
wordt getuinierd op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag) en graag
nog eens een extra uurtje voor wat
onderhoud. Het brengt u een prachtige zomer op de tuin, leuk contact
met de kinderen maar ook met gezellige collega’s.
Voor een kopje koffie is altijd wel een
moment te vinden en de Stichting
Kindertuinen Delft doet ook het één
en ander voor haar vrijwilligers. En
natuurlijk gaan ook zij niet altijd met
lege handen naar huis.

Winterspanning(inspanning)

foto: Kindertuinen D elft

Achter het Natuur- en Milieucentrum
de Papaver in de Delftse Hout ligt kindertuin de Sleutelbloem. Jaarlijks tuinieren hier vanaf april tot begin oktober met veel plezier zo’n 60 kinderen, enthousiaste tuinierders en tuiniersters van 8 tot 12 jaar. Natuurlijk
doen ze dat niet alleen. Zij worden begeleid door al even enthousiaste vrijwilligers die samen met hen zaaien,
poten en de zomer lang de kinderen
helpen met het verzorgen van de zelfgekweekte groentes en bloemen en
ook wat onderhoud op de tuin doen.
Niets is mooier dan de verbazing bij
een kind te zien, dat uit één aardappel wel 10 nieuwe aardappels groeien.
Het oogsten en het mee naar huis
nemen van alle groente en bloemen is
een feest.

Redenen genoeg om bij ons eens een
kijkje te komen nemen en door te vragen wat het precies inhoudt.
Lijkt het u wat om zo’n mooi tuinseizoen eens mee te maken, meld u dan
bij ons aan.
Dat kan via de website: www.kindertuinendelft.nl of telefonisch op
(015)2122233.

N.B.:
de inschrijving voor de kinderen start
binnenkort, inschrijfformulieren worden verspreid via de scholen, maar
kunnen ook worden gedownload van
de website.

Vrijwilligers die zin hebben dit seizoen lekker buiten bezig te zijn maar
liever niet met kinderen werken, kunnen ook bij ons terecht. Er is van alles te doen en af en toe moet er natuurlijk onderhoud gebeuren. Zoals
snoeiwerk of het omgooien van de
mesthoop. Groene vingers zijn geen
voorwaarde, die krijgt u vanzelf.

Een goede match …
Sinds 2010 brengt Stichting SOlink
ouderen die behoefte hebben aan gezelschap in eigen huis in contact met
studenten die een kamer willen betrekken. Niet volgens het klassieke
hospitaconcept, maar volgens een geheel nieuwe manier, met een vaste
procedure om toe te werken naar de
perfecte match tussen jong en oud.
De SOlink- consulent
Als een oudere zich aanmeldt bij
Stichting SOlink, komt een consulent van de stichting langs om een
uitgebreid profiel op te stellen. In dit
profiel worden allerlei relevante gegevens genoteerd, die nodig zijn om een
goede match tot stand te brengen.
Denk hierbij aan religie, werkverleden, consumptiegedrag, enzovoort.
Dit profiel wordt vervolgens vergeleken met de vele studentenprofielen. Blijkt dat een studentenprofiel
voldoende overeenkomt met dat van
een oudere, dan volgt er een door een
SOlink- consulent begeleid kennismakingdsgesprek. In dit gesprek leren de
oudere en de student elkaar kennen.
Uiteraard hoeft niet gelijk besloten te
worden of er sprake is van een match;
dat gebeurt pas als oudere en student enkele dagen hebben nagedacht.
De praktijk
Naast het maken van een goede
match tussen jong en oud verzorgt
SOlink zonodig ook alle andere
werkzaamheden die komen kijken bij
het maken van goede afspraken. Denk
bijvoorbeeld aan het verkrijgen van

toestemming van de woningcorporatie als de oudere een huurwoning
heeft of aan het opstellen van de juiste overeenkomst. Eline )61’ heeft inmiddels via het Studenten Ouderen
link- programma al twee jaar studente
Manon op kamers. Het is een van de
eerste matches die in 2010 tot stand
is gebracht. Nu twee jaar verder loopt
het nog steeds heel goed tussen Eline
en Manon. Dit heeft ook te maken
met de begeleiding die SOlink biedt,
door regelmatig contact te leggen en
de match te bezoeken.
Contact onderhouden
SOlink neemt bijna elke maand telefonisch contact met me op om na te
gaan hoe alles verloopt,
Aldus Eline. Ze vervolgt: “Ook komt
er regelmatig een vaste consulent van
hun bij ons op bezoek, dan praten we
even wat verder bij. Af en toe komt
de studente ook bij het gesprek zitten. Voor ik van SOlink had gehoord,
was ik al jarenlang alleen. In het begin is dat niet erg, maar ik vond het
toch vervelend worden om elke dag

alleen te etenen nooit eens een gezellig praatje te kunnen maken.
Het idee dat ik niet meer alleen thuis
zit geeft ook een veilig enj rustgevend
gevoel.”
Serieuze studenten
Manon heeft zo haar eigen redenen
om aan SOlink deel te nemen. “Ik ben
in een aantal studenten- huizen wezen kijken, maar de drukte en herrie
die ik daar aantrof sprak mij totaal
niet aan. Over drie jaar wil ik klaar
zijn met mijn studie en daarvoor heb
ik een rustige omgeving nodig. Toch
wil ik nog niet alleen op een kamer
gaan zitten. Vanuit het goede contact
dat ik met mijn oma en een aantal
van haar vriendinnen heb, wist ik al
uit ervaring dat het erg gezellig kan
zijn met oudere mensen, als het maar
goed klikt! SOlink is dan ook een ideale tussenstap.”
Voor meer informatie
kunt u terecht op www.solink.nl
of telefoonnummer 078-6187936

Het leek geen winter te worden maar dat was schijn. Hij kwam wel. Een
maand later, in december werkte een ieder buiten nog steeds door.
Vandalen bleven actief, braken in en staken de te slopen flat aan de Prof.
Telderslaan in de brand. Ja, er was toezicht maar dat stelde niets voor. De heren reden in een auto rond door de Prof. Telderslaan, H. Casimirstraat, Prof.
Henketstraat en Prof. Krausstraat. Bleven in de auto zitten en hadden het
verder druk met buurten en praten met voorbijgangers.
De brand zat er behoorlijk in en het duurde vrij lang eer alles onder controle
was. Maar uiteindelijk is het weer stil geworden rond de te slopen flats.
Echter het werd nog stiller want er was een zekere paniek. Er is ASBEST gevonden. Vreemd is dat niet, want deze flats zijn gebouwd rond de jaren 1954
/ 1955. Hier zijn zeker nog bouwtekeningen en bestek van aanwezig. Daar
moet eigenlijk wel in vermeld staan welke bouwmaterialen er gebruikt zijn.
De aannemer van toen is er niet meer, anders was deze mogelijk nog te benaderen geweest. De aannemer Brouwer uit Dordrecht is failliet gegaan.
Het hele sloopcomplex werd voorzien van linten met een waarschuwing –
ASBEST - er op. Leuk gedaan en bedacht. Maar het vervolg was dat er marsmannetjes kwamen om de boel te inspecteren en te helpen bij het ruimen.
Vreemd genoeg werden er geen maatregelen genomen om de omgeving te
beschermen. Kijkers, voorbijgangers, wachters bij de bushalte en directe omwonenden werden niet op afstand gehouden.
Je vraagt je wel af was het nu wel zo erg dat de marsmannetjes kwamen om
het onheil weg te halen en daarmee de omgeving te beschermen?
Maar het slopen gaat door en de vaart zit er behoorlijk in. Dus als het weer
mee zit zal spoedig het puin en de zooi verdwenen zijn. Dan kan er begonnen
worden met het opbouwen van de nieuwe woningen. Zover bekend zal de
eerste woning in het najaar opgeleverd gaan worden.
Ja, de jaarwisseling hebben we ook weer gehad zonder vreugdevuur – ook
wel eens prettig zonder deze verontreiniging. De bewoners hadden flink ingekocht wat het vuurwerk betreft. Het leek af en toe wel het vuurwerk op
Scheveningen met dat mooie hoge vuurwerk.
Alleen jammer dat de troep weer lang om je voeten bleef liggen. Het weer
was begin januari nog mild maar na 9 januari begon de winter echt zijn best
te doen.
Sneeuw en kou waren het motto geworden. En zoals alle jaren met sneeuw
zijn het dezelfden die lopen te scheppen en te vegen. Vooral de ouderen doen
dit, de jongeren laten het vaak afweten. Ja, dan heb je nog van die figuren
die altijd op de voorgrond treden met hoe het moet en laten zichzelf graag
fotograferen en in de media zien. Maar die zijn zelf te beroerd om een poot
uit te steken en hun eigen straatje te doen. Laat staan om ouderen te helpen.
Maar we zitten gelukkig niet meer in de sneeuw en vrieskou en als de zon
schijnt dan voelt het al weer een heel stuk aangenamer.
Ook het buurthuis was weer in het nieuws. BWD kreeg weer veel aandacht
maar helaas niet ten goede. Ik neem aan dat anderen in deze krant de nodige
aandacht hieraan zullen besteden.
Met het vooruitzicht op de lente en het lengen van de dagen zal alles wel
weer wat prettiger worden. En zal de winter met alles wat daarbij behoort
snel vergeten zijn.
A. Letterman.

Casus Wippolder
Client: Vrouw van 45
Burgerlijke staat: Gehuwd
Woonsituatie: Woont samen met haar
man en kind
Hulpvraag: Ik wil van mijn man scheiden en wil hier graag hulp bij
Situatie: Mevrouw is al tien jaar met
haar man getrouwd en heeft een
dochtertje van vijf jaar. Haar man
wordt de afgelopen tijd vaak kwaad
op haar en schreeuwt veel. Mevrouw
is dit zat en ze heeft geprobeerd om
met haar man hier over te praten.
Hij wilde niet naar haar luisteren
en begon toen weer te schreeuwen.
Mevrouw vind het geschreeuw van
haar man heel vervelend en is bang
dat het invloed zal hebben op hun
dochtertje. Ze begrijpt niet waarom
haar man telkens zo schreeuwt en
ze is bang dat hij verder door zal
slaan en geweld zal gebruiken. Om
dit te voorkomen en om hun dochtertje te beschermen wilt ze van hem
scheiden. Ze weet alleen niet wat een
scheiding inhoud en welke stappen ze
moet ondernemen. Van de huisarts
heeft ze een doorverwijzing gekregen

naar het maatschappelijk werk.
De maatschappelijk werker gaat in
gesprek met mevrouw. Het eerste
gesprek is een intake. In de intake
wordt besproken wat de doelen zijn
die mevrouw wil bereiken. In dit
gesprek krijgt mevrouw informatie
mee omtrent echtscheiding en wat
daarbij komt kijken.
Mevrouw heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen om de echtscheiding in gang te zetten. Tijdens
dit proces staat de maatschappelijk
werker mevrouw bij ter ondersteuning.
Mevrouw: Ik heb veel aan het maatschappelijk werk gehad. Zij hebben
mij begeleid van A tot Z en ik heb
altijd over alles kunnen spreken.
Ik ben nu inmiddels gescheiden en
bezig met een assertiviteitscursus
van Kwadraad. Hiermee kan ik beter
voor mijzelf opkomen en mijn grenzen aangeven.
Kwadraad 2013

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Wie denkt er mee?
keerbeleid in de wijk. Zoals bekend is het betaald parkeren in de
Professorenbuurt niet meer aan de
orde.
Bewoners hebben een eigen facebook
pagina BOW zuid opgezet wat een
groot succes is. Een aanrader voor de
bewoners uit de wijk om dagelijks up
to date te blijven.
De website van BOW zuid heeft veel
bezoekers van wippolderbewoners
wat dus duidelijk maakt dat hier behoefte aan is. Dit in combinatie met
de wijkkrant worden de bewoners
steeds beter geïnformeerd.
Wij bedanken de mensen die de
Facebook pagina hebben opgezet en
de bewoners die zich bij ons aangesloten. We doen het voor de wijk en
wij zijn van mening dat er nu genoeg
voor ons gedacht is en het nu tijd
wordt dat wij zelf nadenken over wat
wij willen in onze wijk. Wij hebben u
als bewoners hiervoor nodig.
BOW zuid,

Botanische Tuin TU

Delft

Aktiviteiten 2013
6&7 april van 10.00 – 16.00 uur

Museumweekend

20 april van 10.00 – 12.00 uur
				

Plantenruilbeurs
ism Groei & bloei Afd. Delft.

20 april van 10.00 – 14.00 uur.

Mini – plantenmarkt

12 mei aanvang 20.00 uur
				

Kamermuziek
door D.S.M.G . Krashna Musika

1&2 junivan 10.00 – 17.00 uur

Bonsai van het Westen

8 juni van 10.00 – 17.00 uur
			

Vertrekpunt Open Tuinen Dag
ismGroei & Bloei afd. Delft

30 juni 10.00 – 17.00 uur		

Hortusdag van Thema Water .

7 juli van 13.00 – 17.00 uur
			

Piccolo Festival Culturele middag
Kinderen van de Oostpoortschool

14&15 september 10.00–17.00 uur Monumentenweekend
12 oktober 10.00 – 12.00 uur
				

Plantenruilbeurs
ism Groei & bloei afd. Delft

?? oktober 10.00 – 17.00 uur

Wetenschapsdag

25 oktober 19.00 – 0.00 uur

Museumnacht

Tentoonstellingen
16 juni tot 26 oktober 		
Kerade -keramiek van de VAK
				Thema BLAUW !
1 juni tot 26 oktober		

Samen werken we aan Water

1juni tot 1 oktober

Kleurstof planten

Eva Labrujere had op de middelbare
school al een voorliefde voor wiskunde en natuurkunde. Toen ze na haar
schooltijd een jaar lang rondreisde
door Azië raakte ze onder de indruk
van de bijzondere oude werktuigen
die ze daar tegenkwam. Het was daarom niet zo vreemd dat ze werktuigbouwkunde ging studeren. In haar
eerste studiejaar waren er 12 meisjes
en 450 jongens.
In dat eerste studiejaar deed ze mee
aan een technische ontwerpwedstrijd
waarbij een wagentje werd ontwikkeld, dat met behulp van zuignappen
verticaal tegen een muur op klom,
en bij het plafond aangekomen, zich
met zijn zuignappen over het plafond
kon verplaatsen. Voor het wagentje is
overigens geen praktische toepassing
gevonden.
In het tweede jaar werd ze lid van de
commissie die activiteiten rond het
kennismakingsweekend voor eerstejaars organiseert.
En in het derde jaar van haar bachelor
studie was ze 3 maanden in Dubai om
voor een Arabisch baggerbedrijf uit te
vinden hoe de capaciteit van een baggerschip, dat niet goed werkte, verbeterd kon worden. Dat is gelukt.
Na terugkomst uit Dubai werd ze lid
van de commissie voor activiteiten
van Virgiel, de studentenvereniging,
waarvan ze lid is.
In 2012 stopte ze tijdelijk met studeren, om dat jaar full time te gaan
werken als bestuurslid van YES!Delft
Students, het ondernemerscentrum
voor startende bedrijfjes. YES!Delft
is een samenwerkingsverband van de
TU, met de gemeente Delft en TNO,
dat studenten helpt om hun eerste
stappen te zetten naar ondernemerschap. Om ze te laten nadenken hoe
ze zelf een bedrijf kunnen starten
i.p.v een baan te nemen bij een bestaand bedrijf. Sinds 2007 zijn op die
manier 112 bedrijfjes gestart.

Tekst en foto: Fred Koning

foto: Fred Koning

De bewonersorganisatie Wippolder
zuid is op dit moment bezig met bewoners uit de wijk aan te trekken die
mee willen denken. Er hebben zich
verschillende mensen aangemeld
waaronder ook mensen die buiten de
Professorenbuurt wonen maar wel in
de Wippolder.
Er is inmiddels en datum vastgesteld
waar we met een groep bewoners samen gaan komen en gaan praten over
de wijk. Dit is op donderdag 14 februari. Dit zijn vooral zaken die op
dit moment spelen en waar wij graag
over willen meepraten. Dit zijn onder
andere inbraken in de wijk, het welzijnswerk waar we onze vraagtekens
over hebben.
BOW zuid is ook op zoek naar mensen die in het bestuur plaats willen
nemen. We hebben inmiddels niet stil
gezeten want er gebeurtS genoeg in
de wijk.
De sloop van de Telderslaan die toch
nog is hervat
Informatiebijeenkomst bij de gemeente bijgewoond over het par-

Student in de wijk

Tot mijn verbazing vindt ze naast al
haar activiteiten nog ruimte om regelmatig te gaan hardlopen, en squash
te spelen.
Ook gaat ze graag naar het theater.
Hockeyen in het eerste van Hudito
heeft ze echter opgegeven.
Alhoewel Eva zich thuis voelt in Delft
wil ze later misschien verhuizen naar
Den Haag of Amsterdam, dat toch
iets groot stedelijker is dan Delft.
Met name de uitgaansmogelijkheden
in Delft zijn beperkt, al zijn er natuur-

lijk kroegen genoeg waar je gezellig
een biertje kunt drinken.
Als ik haar spreek in de Aula van de
TU, laat ze foto’s zien van een nieuw
produkt dat ze samen met anderen
heeft ontwikkeld. Het is een nieuwe cadeauverpakking voor wijnflessen, eenvoudig en smaakvol, gemaakt van palmbladeren uit India.
Milieuvriendelijk en concurerend qua
prijs met het aloude wijnkistje van
hout.
Fred Koning

Ze organiseerde in haar bestuursjaar bij YES!Delft een sprekers competitie voor studenten. De winnaar
van die competitie mocht spreken op
TEDxDelft.
TEDxDelft is een dag met sprekers
variërend van technisch, design en
entertainment die hun ideeën willen delen met de wereld (lees Delft).
Voor meer info zie www.tedxdelft.nl
de website met inspirerende verhalen
van inspirerende mensen.
Nu heeft Eva haar studie weer opgepakt. Ze begint aan haar master
studie. Wel is ze nog lid van de Raad
van advies bij de Stichting Techniek
Bedrijven, dat studenten en technische bedrijven met elkaar in contact
brengt.
Bovendien werkt ze nog 1 dag in de
week voor YES!Delft.
Eva woont met 9 meisjes in een studentenhuis aan de Nassaulaan, waar
de uitgaven voor eten worden gedeeld, en gezamenlijk wordt schoongemaakt, in goede harmonie. Ook
daar is zoals in andere studentenhuizen eenmaal per jaar een kerstdiner
op een willekeurige datum, met een
thema dat helemaal niks te maken
heeft met kerst.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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SV Wippolder F1
op weg naar NK Voetbal Talenten
SV Wippolder F1 heeft op zaterdag 12 januari het Voetbal Talenten
Toernooi bij V V Wieldrecht te
Dordrecht gewonnen. En dit betekend dat de jongens op zondag 26 mei mogen meestrijden om de titel Nederlands
Kampioenschap voor F pupillen.

Kom voetballen bij SV Wippolder!
Mogen wij ons voorstellen? Wij zijn Sportvereniging Wippolder uit Delft. SV
Wippolder is graag sportief betrokken bij haar omgeving en elkaar helpen is
iets wat wij graag voor de maatschappij willen doen. Als jij of jouw kind(eren)
willen sporten en hierbij aan voetbal denkt dan zitten wij natuurlijk op een
steenworp bij jou vandaan. Wij bieden een omgeving waar iedereen zich thuis
voelt en waar de jeugd zich in een sociaal veilige omgeving kan ontwikkelen.
Daarnaast begint SV Wippolder volgend seizoen ook met een dameselftal op
zondag en als er voldoende aanmeldingen zijn kunnen we denken aan meerdere elftallen. In eerste instantie is de doelgroep 15-21 jaar maar ook andere
leeftijden kunnen zich melden.
Meer informatie stuur een mail naar voetbalzaken@svwippolder.nlen meldt
je aan. Ook als je informatie wil, kan je dit mailen of je komt langs in onze
mooie kantine en kan je gelijk de sfeer proeven!
			Sportpark Pauwmolen
			Sportvereniging Wippolder
			Bezoekadres:
			Rijksstraatweg 9
			
2628 GZ Delft

Het team bestaand uit Alex Einfeldt,

Jordy Lootens, Quint Maas, Remco
van Langen, Stijn Meijer, Tycho
Bosman, Wessel de Boer en Youri
Twerda eindigden na de drie poulewedstrijden als eerste. Ook de kwartfinales schreven zij op hun naam en
na een goede halve finale was het
tijd voor de finale. Als echte professionals werden ze één voor één het
veld opgeroepen. De finale was super

spannend en pas in de tweede helft
scoorde Wippolder F1 het beslissende
doelpunt, 1 - 0. Wat een prestatie,
de jongens waren uitzinnig en ook
de meegereisde supporters stonden
te springen van blijdschap. De jongens kregen ieder een medaille en een
grote beker. Als klap op de vuurpijl
kregen zij een staande ovatie en zong
iedereen uit volle borst mee met “We
are the Champions”.

Stichting Voetbaltalenten Toernooi
is de organisator van de toernooien.
Tijdens het toernooi zag het aanbod
van drinken en eten er anders uit dan
wat wij normaal gewend zijn in de
voetbalkantines. De bekende frituursnacks en snoeperijen werden op deze
dag vervangen door andere lekkernijen die een betere impuls zijn voor
goed voetbal, volgens de filosofie van
Stichting Voetbal Talenten Toernooi.

foto:Stan van Adrichem

foto: S.V. Wippolder

Op zondag 26 mei mogen de jongens zich meten met de bes te F teams van Nederland en gaan
zij strijden voor het Nederlands
Kampioenschap Voetbal Talenten
wat in Castricum gehouden wordt.

Opening verbouwde kantine Delftse
voetbalclub SV Wippolder druk bezocht
hebben deze vrijwilligers gestoken in
het verbouwen en inrichten van de
entree en kantine. Met nu als schitterend eindresultaat een kantine die
heel gezellig en mooi is geworden.
Dat het goed gaat met de vereniging
was te zien in de hoge opkomst bij
deze opening. Ook over de organisatie van SV Wippolder is het afgelopen
jaar goed nagedacht. Alle voorkomende werkzaamheden zijn opgeschreven
en verwerkt in een organisatieschema. Een actief lid van SV Wippolder
heeft berekend dat er per seizoen
meer dan 40.000 uren door vele vrijwilligers in de club worden gestoken
om de vereniging draaiende te houden. Toch zijn er ook belemmeringen
te noemen die de club tegenhouden
in een verdere ontwikkeling. En dat
is het voetballen op goed gras, de vereniging wil namelijk heel graag een
kunstgrasveld.

foto: S.V. Wippolder

Op zaterdag 1 december is de verbouwde kantine van Sportvereniging
Wippolder uit Delft officieel geopend.
De openingshandeling werd uitgevoerd door de jongste leden van de
vereniging en daarna legde voorzitter Hans Prade uit waarom de verbouwing zo hard nodig was. Als belangrijkste punt noemde hij de grote
maatschappelijk betrokkenheid van
de organisatie.
Het begon in het voorjaar met de aanbieding van een partij mooi meubilair. De kosten waren voor de club te
hoog, daarom is er geld bij de leden
ingezameld. De inzameling ging zo
goed dat er ook over andere middelen
werd nagedacht. Zo kwam er een binnenhuisarchitect die de club heeft geholpen bij de nieuwe inrichting. In de
zomer heeft een grote groep vrijwilligers heel hard gewerkt om de kantine
op te renoveren. Meer dan 2200 uur

SV Wippolder begint met damesvoetbal

Voetbalclub SV Wippolder heeft de
intentie om vanaf het seizoen 20132014 te starten met minimaal één
damesteam. Dit team zal tweemaal
per week gaan trainen en de wedstrijden worden gespeeld op zondag waarbij het streven is om vooral
in de regio te blijven. Om dit team
te realiseren wordt er gekeken naar
doorzetten van de aanwezige jeugd
maar daarnaast willen wij iedereen
oproepen om als je het leuk vindt bij
ons aan te sluiten.
Leeftijdsgroep waar we ons als eerste op richten is 15-21 jaar aangezien dit een goede aansluiting geeft

vanuit de jeugd. Maar ook dames die
niet in deze groep vallen zijn natuurlijk van harte welkom. En wat te denken van de begeleiding. We hebben
wel een trainer maar we zoeken ook
nog naar enthousiaste begeleiding
zoals verzorging, leider, grensrechter.
Heb je zin om te spelen of wellicht
iets te doen in begeleiding of op een
ander manier betrokken willen zijn
met ons mooie club neem dan contact op met Paul Kulk, bestuurslid
Voetbalzaken. Je kan natuurlijk ook
gewoon een keer komen kijken en de
sfeer proeven in de nieuwe kantine.

Het kan dus wel!
In het weekend van 15 en 16 december stond het woord RESPECT
centraal bij SV Wippolder. Naar
aanleiding van het incident in
Almere is er bij alle thuiswedstrijden, bij de jeugd van de A t/m de
D en bij de senioren, voorafgaand
aan de wedstrijd een toespraak gehouden voor de spelers en leiders
en is er een moment van stilte gevraagd. Hierna is aan de spelers
gevraagd om deze wedstrijd te spelen zonder enig commentaar op
de scheidsrechter of grensrechter.
Gewoon zoals het hoort!!
Mooi om te zien was dat alle verenigingen die te gast waren zich
vrijwillig aansloten voor de toespraak, dat alle teams serieus
en rustig luisterden naar de toespraak, dat er opvallend sportief
en rustig werd gespeeld tijdens de
wedstrijden en dat spelers elkaar
corrigeerden op hun gedrag.
De spelers en alle aanwezigen hebben laten zien dat het heel goed
mogelijk is om met respect voor elkaar te voetballen. Deze vorm van
voetballen willen wij graag blijven
zien. Verander het voetbal, begin
bij jezelf!
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Nieuwe manier van Thuiszorg
Een van uw ouders heeft een hoge
leeftijd en heeft een vorm van dementie. Er moet wat gebeuren, er is zeker
hulp nodig. Meestal moeten er veel zaken geregeld worden. Reguliere thuiszorg. Dagbesteding. Tafeltje Dekje.
Huishoudelijke hulp. Om maar iets te
noemen. U heeft dan allerlei contactpersonen. Dat kan belastend zijn. Dit
kan veel beter door gebruik te maken
van Herbergier Thuis .
Wat doet de Herbergier Thuis?
De doelstelling is dat mensen met dementie zolang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen .
Herbergier Thuis is een geheel nieuwe
vorm van aan-huis-zorg, speciaal bedoeld voor ouderen met dementie. Die
zorg is erop gericht om het veilige en
vertrouwde thuis wonen zo lang mogelijk in stand te houden.
De ouderen onder de hoede van
Herbergier Thuis krijgen een eigen
‘persoonlijke assistent’ (P.A.). Deze
biedt zorg en geeft aandacht aan
maximaal drie ouderen die zelfstandig wonen. Er is dus veel tijd en aandacht. De P.A. neemt veel taken op
zich. Thuiszorg-taken. Maar vooral
ook: zorgen dat het dagelijks leven op
de rails blijft. Denk aan het in stand
houden van sociale contacten. Zorgen
dat er visite komt, er gewinkeld kan
worden, de hobbies onderhouden kunnen worden. Aan het maken en nakomen van afspraken met zorg- en hulpverleners (therapeut, arts, vrijwilligers). Zo is de P.A. dat ene vertrouwde
gezicht, een vast baken.( Zij zorgt dat
er eten op tafel komt). Dat de dagelijkse agenda gevuld blijft.

Belangrijk is dat er voor alle zorg en
ondersteuning een vast gezicht is.
Een persoonlijke assistent, die daadwerkelijk de tijd voor U als klant kan
nemen op de momenten dat U dat
zelf ook wilt. Daarnaast doet zij veel
meer voor U dan alleen het verlenen
van ‘minutenzorg’.
De persoonlijk assistent doet meer
dan even dat afwasje meepakken of
tijd maken voor een gezellige kop koffie. Zij is ook de persoon die U gaat
helpen zo actief en plezierig mogelijk
in het leven te staan. Samen met U
neemt zij wekelijks de agenda door.
De vraag is: ‘Wat zou u graag willen
doen?’ Vervolgens zorgt zij ervoor
dat dit ook mogelijk gemaakt wordt.
Dit kan door zelf de oudere te begeleiden of door het te regelen. Voor dit
laatste maakt de persoonlijk assistent
gebruik van het bestaande netwerk
van familie, vrienden en vrijwilligers.
Waar nodig bouwt zij dit netwerk verder uit. En natuurlijk bent U als klant
ook van harte welkom in de gezellige
locatie aan de Mijnbouwstraat. Hier is
een logeermogelijkheid en biedt men
diverse activiteiten aan.
Mijn gesprek had ik met Ellen
van Alphen, coördinator van de
Herbergier Thuis, op de “thuisbasis
“aan de Mijnbouwstraat 25. Wat een
fantastische indruk gaf mij dit pand.
Deze plek houdt het midden tussen
een klein hotel en een sociëteit. Er
is hier een mooi dagverblijf/huiskamer Je kan hier samen koken, eten,
borrelen, krant lezen in een ongedwongen sfeer. Ellen is ook op zoek

naar activiteiten voor klanten die verder gaat dan een bingo. Leidend in
deze is de wens van de klant. Hoe
moet U dit zien? U maakt gebruik
van de Herbergier Thuis. U wilt wel
wat kontakten met anderen? U wilt
een activiteit? Dan kan dat, daar is
ruimte voor.( Zo kan ook uw vervoer
van huis naar het dagverblijf geregeld
worden.)
In deze aangename omgeving worden ook logeermogelijkheden aangeboden. Herbergier Thuis heeft vier
mooie logeerkamers, waar de cliënten één of meerdere nachten achter
elkaar kunnen doorbrengen. Zo kan
bijvoorbeeld een partner thuis even
rust krijgen.
Het kan zelfs zo zijn dat u geen gebruik maakt van de Herbergier Thuis
zorg maar toch behoefte heeft om
van het dagverblijf of van de logeermogelijkheden gebruik te maken dan
kan dat.
De Herbergier Thuiszorg
is AWBZ erkend
De zorg die Herbergier Thuis biedt,
kan betaald worden uit de AWBZ. Net
als de reguliere thuiszorg, of een verblijf in een reguliere instelling.
Wilt U zich aanmelden of informatie
willen ontvangen neem dan kontakt
op met Ellen van Alphen via ellen.
vanalphen@herbergierthuis.nl of telefoon 06-57996110

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

De vorige opgave
In de opgave van december 2012 zag u een kinderhoofdje in gemetseld, in
een muur.
De vraag was waar dat ingemetseld is.
Dit hoofd is ingemetseld in de gevel van de Rotterdamseweg 123, aan het
logeerhuis.
Hoe oud dat beeldje is en hoe lang het al in de gevel zit is niet met zekerheid te zeggen maar het zal zijn 1980-85.
Het betreft het toenmalige kindertehuis “Dorathea”, waar kinderen werden opgevangen in de leeftijd van peuter tot puber.
Er kwam deze keer één inzending binnen, dus er valt geen prijs te verdelen; alleen maar te geven.
De gelukkige winnaar is de heer W. van Nimwegen. Hij wist de locatie en
dat werd bewezen met twee ingestuurde foto’s. Onze felicitatie aan de heer
van Nimwegen, de cadeaubon zal z.s.m. naar u toegezonden worden.
Jammer dat directe omwonenden het niet herkend hebben zodat zij dan
konden meedingen naar de prijs.
Maar niet getreurd; we hebben nog meer in ons archief zitten dus voor
maart 2013 hebben wij weer een nieuwe opgave.

tekst Wim Bloom

De grote verwondering!
Zodra het woord Wippolder in de
krant verschijnt en zaken of activiteiten aangaande onze wijk de pers halen wordt ik veelal een moment stil.
Dan denk ik hoe is het mogelijk.
Neem nou die paar dagen sneeuw
en vorst in de afgelopen periode.
Behoudens de hoofdwegen in onze
wijk wordt er in de buurt bij sneeuw
of vorst niet gestrooid, dit vanuit milieu oogpunt. Daar valt mee te leven,
als er inderdaad vanuit dit oogmerk
wordt gedacht. Het zout is niet goed
voor de bomen. Maar dan rijst gelijk
de vraag welke bomen. Zoveel staan
er niet meer. Je kunt de krant niet
openslaan of er wordt weer een kapvergunning verleend in onze buurt.
Maar het kan altijd erger.
Sneeuwruimen,
initiatief van Ouderenproof.
Op zich is ouderenproof een goed initiatief om ouderen meer betrokken te
laten zijn bij hun buurt. Maar om nou
de ouderen straten te laten schoonmaken als het heeft gesneeuwd gaat
toch wel erg ver. Dat er ook een keuze
was tussen schoonmaken of coördineren doet niet ter zake.
Sociaal is het toch een ongeschreven
regel dat een ieder zijn stoepje van
sneeuw ontdoet en dit eventueel ook
voor zijn bejaarde buurvrouw/buurman.
Gelukkig zijn er veel buurtbewoners
die dit daadwerkelijk doen maar ook
velen die dit helaas niet doen. Sociaal

dus een gemiste kans voor hen die
denken, ach het gaat vandaag of morgen toch weer dooien.
De witte pakken brigade
De sloop van de flat aan de Prof.
Telderslaan en Hendrik Casimirstraat
is zoiets waar met betrekking tot gezondheid vraagtekens bijgezet kunnen worden. Natuurlijk moeten we
voorzichtig zijn bij langdurige blootstelling aan asbest stofdeeltjes.
Maar als het waait en dat doet het
nog wel eens in deze tijd dan waaien
bij de sloop alle stofdeeltjes richting
Henketstraat en verder over onze
wijk. Dat stof daalt neer op de daken
en komt bij regen naar beneden en
belandt bij velen in onze tuinen. Wat
dat betreft verdient de belangen vereniging Wippolder Zuid een pluim
dat zij hier vragen over stelt bij de
gemeente.
Breed Welzijn Delft (BWD)
De grootste verwondering bewaar je
meestal voor het laatst en dat zijn de
bezuinigingen en de gevolgen hiervan binnen (BWD). Een aantal jaren
geleden moest het buurtwerk geprofessionaliseerd worden. Veel vrijwilligers van buurthuizen konden het
niet vinden met, of werden vervangen
door, betaalde krachten. Deze krachten moesten ervoor zorgen dat de
activiteiten in de buurthuizen beter
werden gecoördineerd en geprogrammeerd. Nu anno 2013 wordt door be-

zuinigingen, zoals in de krant stond,
de helft van die beroepskrachten
ontslagen. Dat is erg wrang voor de
beroepskrachten maar het geeft ook
hoop voor de toekomst. Buurthuizen
draaiden in het verleden ook altijd op
vrijwilligers. Misschien was het niet
altijd zo mooi geprogrammeerd en efficiënt, zoals men ons doet geloven,
maar de betrokkenheid van de vrijwilligers was en is zeker niet kleiner dan
die van de betaalde beroepskrachten.
De intentie voor een verzelfstandiging van buurthuis Onder de Schie
geeft al aan dat met de juiste groep
vrijwilligers heel veel mogelijk is.
Niemand kan de toekomst voorspellen maar door de bezuinigingsronde
binnen BWD komt misschien ook
het voortbestaan van uw Wippolder wijkkrant in gevaar. BWD is voor het
grootste deel de geldschieter namens
de gemeente voor onder andere de
drukkosten van de Wippolderkrant.
De eerste symptomen binnen de
BWD wijzen in ieder geval in die richting. Duimen dus!
Tot slot
Ondanks alle zaken waarbij ik mij afvraag “hoe is het mogelijk” ben ik blij
dat ik in deze buurt woon. Want laten
we wel zijn onze wijk is nog steeds
een dijk van een wijk. Een wijk met
potentie, een buurt om trots op te
zijn..

Nieuwe opgave
Op deze foto ziet u een schildering op een muur welke geruime tijd zichtbaar is geweest hier in de wijk.
Kunt u ons laten weten in welke straat dit schilderstuk te zien was en mogelijk wie dat gemaakt heeft.
Stuur uw oplossing voor 17 mei 2013 naar de Wijkkrant. Ons mailadres is
wijkkrantwippolder@gmail.com of in een enveloppe in de brievenbus van
het buurthuis “Wippolder” aan de Prof. Krausstraat 50.
Op de enveloppe vermelden “Oplossing fotoprijsvraag maart 2013.”
Wij zien uw opgave gaarne 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 oplossen van de plaats waar deze schildering was.
Redactie

• Oproep•
Zin om tafeltennis te spelen?- of weer te gaan spelen?
Dan kunt u bij ons op de donderdagavonden terecht
vanaf 20.00 tot 22.30 uur
Ben je 17 of zelfs 70+ dan bent u welkom.
Voor nadere informatie verwijzen we u naar:
www.ttvdvc.nl of bel naar 06-53693492
Al meer dan 60 jaar sport en speelplezier!

Kees Graafland

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Aanbieden van een banner

Seniorengym vanaf 55+

Op donderdag 6 december 2012 heeft wijkagent Hans Boogaarts een banner
aangeboden aan het wijkcentrum Wippoder.
Hoe komt dat zo? Deze banner heeft de heer Boogaarts speciaal laten maken
voor de landelijke politiedag. Nu deze dag ten einde is heeft de banner een
mooie functie gekregen bij het wijkcentrum alhier.
De heer Bogaarts heeft gekozen voor het logo van deze wijkkrant – de bovenzijde van de voorpagina met de kerk, TU Bibliotheek en de Rotterdamseweg – daar
deze een duidelijke weergave geeft van drie meetpunten hier in de wijk.
Het vervaardigen van het tweemeter grote banner – u kunt ook zeggen spandoek – is geheel kosteloos gedaan door Harold van Triet van Vynildesign uit de
Colignystraat.
Bij feestelijke aangelegenheden in de wijk zal de spandoek zeker te zien zijn.

Op de donderdagochtend
van 9 uur tot 10 uur,
in de grote zaal van Wijkcentrum
Wippolder
Professor Krausstraat 50
2628 JN Delft
Een gezellig uur waar je de spieren
losmaakt met muziek uit de jaren 70.
En er wordt veel gelachen, ook die
spieren worden losgemaakt.
Benieuwd…? kom voor een proefles
eens langs .

MAANDAG
• Koffie/thee inloop
9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Schilderen
9.30-12-00 uur
12.30-15-00 uur
• Levende geschiedenis
1x2 weken 10.00-12.00uur
• Sjoelen 13.30-16.00uur
• Levende geschiedenis
1x2 weken 13.00-15.00uur
• Buitenspel 15.00-17.00uur
• Klaverjassen ( competitie)
19.00-23.00uur
• Micro voetbal
1x2weken 19.00-23.00uur

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

Leercentrum SeniorWeb Delft
Computercursussen voor Senioren
In het najaar zijn al veel Senioren u
voorgegaan in het volgen van computerlessen in de Wipmolen. Maar
SeniorWeb Delft gaat door met de
lessen, ook in dit najaar.
Als kennismaking de Instapcursus,
bedoeld voor Senioren, die nog geen
computer hebben, 3 dagdelen van elk
twee uur op de dinsdagmiddag.
De Basiscursus van 8 dagdelen, bedoeld voor basisvaardigheden op de
computer, start voor Windows Vista
en Windows 7 op de maandagmorgen.
Orde op de Computer (PC), wie wil
dat niet? 4 dagdelen, start op de donderdagmorgen.

Voor de introductiecursus Fotobewerken met Picasa is veel belangstelling.
Deze cursus start op de maandagmiddag, 4 dagdelen.
Alle cursussen worden verzorgd door
SeniorWeb Delft in de Wipmolen,
Prof. Krausstr. 71b.

In de tekst over de cursussen Frans
staat per abuis een verkeerde datum.
De laatste les is niet op 2 april maar
op 9 april.

KOPIJDATUM
De volgende Wijkkrant
komt uit in juni 2013
Graag kopij inzenden vóór:

17 mei 2013

Kerstdiner bij
Wijkcentrum Wippolder

Ria Gouw en Greet Weijgertze

Foto: VTV

Het kerstdiner was een succes, de
vrijwilligsters en de beide koks hadden een 5 gangen diner samengesteld
en iedereen heeft er van genoten. Ze
werden in het zonnetje gezet met een
enveloppe met geld en een doosje
chocola. Een gaste had voor de 3 dames een leuke kersthanger gemaakt
met belletjes, zo je ziet op de foto en
de dames vonden het leuk.
Wij verheugen ons weer op het volgende etentje, elke keer weer iets anders.
We hopen er nog lang gebruik van te
maken,het is geweldig

Delft - Vijf studenten van de opleiding Media en Entertainment
M a n a g e m e n t v a n Ho g e s c h o o l
Inholland Den Haag organiseerden
het benefietdiner Bon Chef. Het benefietdiner werd speciaal georganiseerd voor leden en bekenden van
de Stichting Vrijetijdsbesteding,
Thuishulp en Vormingsactiviteiten
(VTV). Dit evenement vond plaats op
vrijdag 18 januari 2013 bij stichting
VTV in Delft. De koks van VTV Delft
met een verstandelijke beperking koken om geld op te halen voor nieuw
keukengerei.

naar:

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

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
1x2 weken 10.00-11.30uur
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Speksteen 13.30-15.30 uur

Bekende Hagenaar Dirk Taat kookt
met gehandicapte topkoks

Foto: Wijkcentrum Wippolder

Parlez vous francais

De Internetcursus, al mogelijk na een
eerder gevolgde Basiscursuscursus, 6
dagdelen, start op de vrijdagmorgen.
Kennismaken met Excel, 5 dagdelen,
start op de dinsdagmorgen.

Voor informatie of aanmelden,
bel in de morgenuren 06-519 193 03.

Wijkcentrum Wippolder - Prof. Krausstraat 50

Openingstijden tienercentrum “De Wippolder”
Dinsdag :
Woensdag :
		
Donderdag :
Vrijdag:

15.00-17.00uur Open inloop Leeftijd: 10 t/m 15 j.
19.00-21.00uur darten tieners 10-16 jaar
13.00-15.00uur meidenclub
15.00-17.00uur Open inloop Leeftijd: 10 t/m 15 j.
15.00-18.00uur

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

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

Bon Chef werd mogelijk gemaakt
door vrijwilligers en sponsoren. Bon
Chef gaf de 16 leden voor één dag het
gevoel dat zij een echte topchef waren. Bekende Hagenaar Dirk Taat (o.a.
bekend van Topchef vs. Sterrenchef)
was de host van de avond en er was
een professionele jury die de gerechten beoordeelde op samenstelling, kleur, creativiteit en natuurlijk
smaak. De avond startte om 18.00uur
en kostte de genodigden slechts 5
euro voor een 3-gangenmenu. Dit bedrag en het bedrag dat werd opgehaald met een loterij, werd gedoneerd
aan stichting VTV. Er werd maar liefst
817 euro opgehaald!
Over VTV
De Stichting Vrijetijdsbesteding,
Thuishulp en Vormingsactiviteiten biedt mensen met een verstandelijke
beperking een samenhangend aanbod
van vrijetijds- en vormingsactiviteiten, die een bijdrage leveren aan de
kwaliteit van hun bestaan. Voor Bon
Chef op 18 januari konden de leden
van VTV zich aanmelden om te koken
voor vrienden, familie en genodigden.
Kristel van den Berg

WOENSDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Tekenen/schilderen 9.30-11.30uur
• Technica 10
18.30-21.00uur
• Kinderclub 13.30-15.00uur
• Internet voor kinderen
13.00-15-00uur
• Wipmolenkoor 15.00-17.00uur
•Het Smikkelrestaurant
1x2 weken 18.00-20.00uur
• Boekbespreking
laatste woe.maand 10.00-11.30uur
DONDERDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Gym 50+ 9.00-10.15uur
• Uitclub 1x 6 weken 10.00-11.30uur
• Tekenen en aquarel 9.30-11.30uur
• Digitale fotografieclub
10.00-12.00uur
• Workshop computerkennis
13.00-15.00uur
• Competitie klaverjassen
13.00-16.00uur
• HCC 1e en 3e donderdag
19.00-23.00uur
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 –015- 7600270
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Bouwberichten

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

< Prof. Krausstraat bloemenkraam
Op foto –A- ziet u de vernieuwde bloemenkiosk. Na maanden van aanpassen is de vernieuwde kiosk bijna klaar.
Door de weersomstandigheden duurde het ook langer maar het resultaat is
er niet minder door geworden.
Echter er is nog een stukje loze grond
– tuintje - over en nu maar hopen dat
de winkelier zijn tuintje wel netjes onderhoudt.

B

A

C

Scheepmakerij.
Op foto – B en C – ziet u de werkzaamheden op de Scheepmakerij; de nieuwbouw en de verbeteringen aan de kade van de Schie. Er gebeurt momenteel veel op zo’n klein stukje grondgebied.

D

E
Technopolis
Op foto –E- ziet u de eerste nieuwbouw uit de grond
schieten van het te realiseren Technopolis.
Hier zal gevestigd worden Applikon Biotechnology.

Rotterdamseweg.
Op foto –D- ziet u bij de Porceleyne
Fles de grondwerkzaamheden van
wat het begin is van de opknapbeurt
van de Rotterdamseweg richting de
Kruithuisweg. Nabij de nieuwe aansluiting op de Rotterdamseweg.

H

I

J

F
Cyclotronweg.
Op foto –F- ziet u nog steeds braakliggende
grond waar volgens de bebording 17 multifunctionele bedrijfsunits gebouwd gaan worden. Mogelijk zijn er nog geen kopers want de
koopprijs is vanaf € 109.000,00 voor de kleinste unit van 71m2.

L

M

K

N

Prof. Telderslaan / Hendrik Casimirstraat.
Op foto – K t/m N ziet u de vorderingen van de sloop. Even heeft het stil gelegen door de weersomstandigheden en problemen met asbest.
Als alles volgens planning verloopt zal in april a.s. met de herbouw begonnen worden.

< Mekelweg.
Vorderingen met de aanleg van de tramlijn 19. Op foto’s –H en I - ziet u de werkzaamheden welke
nu al ver voorbij de Aula zijn gevorderd. Jammer dat ze nu weer alles moeten opengooien in de
Campus. Jaren terug waren ze daar ook aan het graven, helaas hebben ze toen niet direct deze
werkzaamheden gedaan, scheelt toch weer in tijd, moeite en geld.
Op foto –J- ziet u hoe het er ongeveer gaat uitzien als alles achter de rug is met graven en aanpassen.

G
Oudelaanmolensloot pad.
Op foto –G- ziet u dat langs het fietspad naar
de IJsmeestertunnel richting Emerald over
de gehele lengte een hekwerk is geplaatst.
Dit om het voormalige TNO Zuidpolder terrein af te scheiden van het fietspad wat meer
veiligheid geeft omdat het nu niet meer zo
wijds is.

P

O
Nieuwbouw Kanaalweg.
In december 2012 was bij DUWO aan de
Kanaalweg een bijeenkomst waar de plannen
voor de nieuwbouw aan de Kanaalweg gepresenteerd werden.
Op foto –O- ziet u een presentatie van de
te realiseren nieuwbouw in en om de Prof.
Schermerhornstraat.
Echter met de kennis van nu is het nog niet
zeker of dit op korte termijn gerealiseerd kan
of gaat worden.
Op foto –P- ziet u een overzicht van de aanwezigen

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

Lof op het water

Veertig dagen op weg naar Pasen

Water is een wonderlijk goedje. We
zijn er zo aan gewend, dat we het
niet meer zien, maar op de keper beschouwd is het iets prachtigs. Elke zaterdagochtend doe ik mijn prachtige
kleuren rood of groen. Moeilijk te filmen denk ik, want als je de lens van
het apparaat even anders houdt is de
kleur weer weg. Hele tere, doorzichtige
tinten zijn het, een kunstwerkje.
Als dan de eieren in de pan zitten, en
het water uiteindelijk kookt, komen
de bellen weer terug. Nu zijn ze groot,
opgeblazen en ze spatten uiteen, niet
meer teer en klein, maar gezwollen en
trots. Pats! Weg.
Een zelfde verhaaltje kan ik u opdissen
over alles wat er op aarde groeit, ligt
en broeit. Ik zal het u besparen, hoewel dat ook prachtige verhalen zouden opleveren. Ik ben onder de indruk
van water. Laatst hoorde ik dat in een
warm land een lapje grond waar water gevonden wordt, extra veel geld
oplevert. Kostbaar. Water is leven.
Wanneer wij het uit de kraan krijgen,
zien wij dat niet meer zo, maar als je
op vakantie verdwaald bent, de waterflessen vergeten hebt en veel te laat

weer op honk bent, dorstig en uitgeput, weet je weer wat water betekent.
Geloof in God zou moeten zijn als
water voor mensen. Vanzelfsprekend,
prettig, prachtig, goed. Water krijg
je, geloof ook. Je bént niet beter dan
de ander, je voélt je hooguit minder
dorstig.
Nu is water dikwijls vervuild door de
mens en dat geldt ook voor de godsdienst. In onze kerken hebben we
daar soms veel last van. De onmacht
van kerken om veel mensen met hun
boodschap te bereiken bijvoorbeeld.
Dan is er maar één remedie: schoon
schip maken, zodat het schip van de
kerk weer over schoon water kan varen. Zeggen wat je denkt! Praat over
God zoals je praat over water: lovend.
Geloven is leuk, mooi en aardig. Dat
is de bedoeling. Je voelt je er goed
bij, het geeft kracht en je weet Wie je
moet bedanken als je op zaterdagochtend een steelpannetje met sprankelend water vult.

Tekst: David Knibbe

Na alle gezellige vrolijkheid van de
carnavalsoptochten en carnavalsfeesten is op woensdag 13 februari
-Aswoensdag- de Veertigdagentijd begonnen.
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. Allemaal bogen we
ons hoofd om het askruisje te ontvangen. Hiermee wilden we laten zien
dat we de komende veertig dagen bereid zijn om na te denken over hoe
wij in het leven staan. Hoe gaan we
met elkaar en hoe gaan we met God
om? Ook veel kinderen waren aanwezig. De kinderen genoten niet alleen
van het grote vuur in de kerk, maar
voelden ook heel goed aan dat het
ontvangen van het askruisje niet vrijblijvend is.
In de Veertigdagentijd hangt in de
kerk het Hongerdoek “De vreemdeling in ons midden” De afbeeldingen op het hongerdoek gaan over
mensen van toen en mensen van nu.
Mensen die leven in een hel op aarde
en uit hun land vluchten om op zoek
te gaan naar een menswaardiger bestaan. Het is een tocht vol gevaren
en risico’s. Het thema van de vastenactie is dit jaar “even iets minderen
voor Honduras”. De vluchtelingen
van Honduras willen wij ook financieel steunen.
In onze kerk staat een bus waar we
geld inzamelen voor het vastenproject. Wilt u hieraan bijdrage dan kunt
u dat ook doen via giro nummer 5850
t.n.v. Bisschoppelijke Vastenactie
Den Haag o.v.v. Project Honduras of
op gironummer 259224 t.n.v. RK St.
Ursula inz. Allerheiligst Sacrament
o.v.v. Vastenactieproject. De kinderen
van de Cornelis Musiusschool doen
hier ook aan mee.

De vieringen in de Goede Week, de
laatste week voor Pasen, zijn dit jaar
anders dan u gewend bent.
De Palmpaasvieringen beginnen we in
de Sacramentskerk.
Op Palmzaterdag 23 maart is er om
18.30 uur een gezinsviering met
uitdeling van palmtakken en een
Palmpaasprocessie.
Op Palmzondag 24 maart is er om
10.00 uur een eucharistieviering met
palmwijding.

Nachtwake
Op Witte Donderdag, 28 maart
beg int vanaf 22.00 uur in de
Sacramentskerk een Nachtwake.
“Wakend met Jezus in de tuin”. 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.

Op Witte donderdag 28 maart is
er om 19.15 uur een gezamenlijke
eucharistieviering in de Maria van
Jessekerk .
Vrijdag 29 maart is er om 15.00 uur
in de Sacramentskerk de Kruisweg
met bloemenhulde en om 19.15
uur in de Maria van Jessekerk de
Kruisverering.

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 23
maart a.s. Tijdens de viering worden
de Palmtakjes uitgedeeld en is er een
processie/optocht in de kerk met de
versierde Palmpaasstokken.

Op zaterdag 30 maart is er om 19.00
uur in de Sacramentskerk een familiepaasviering.
Op zondag 31 maart, 1e Paasdag, is
er om 10.00 een eucharistieviering.
Ik wens u van harte een goeie voortzetting van de 40-dagentijd toe en
een mooie Goede Week.
Pastor Elma Beerends

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 16
maart, 20 april en 18 mei. Aanvang
18.30 uur.
Alle tijden van de vieringen in de R.K. kerken van Delft vindt u op de
website www.rkdelft.nl

Column
Het gaat om de ontmoeting

Ds. Kees Maas

Grote architecten stelden al hun gaven in dienst van de kerk. Ik heb een
aannemer gekend die het zelfs een
eer vond om kerken te bouwen. Zijn
slogan was ‘HSV bouwt huizen, fabrieken en kerken om te wonen, te
bidden en te werken’! Die man had begrepen dat het leven een eenheid is en
dat je werk en geloof niet kunt scheiden. Zijn oudste zoon werd pater in de
Congo en daar leeft hij, als enige blanke, nog met de inheemse bevolking.
Hij maakte evenveel ziekenhuizen en
scholen als kerken. In iedere kerk kunnen 2000 mensen staan of zitten op
de grond. Geen musea maar ruimten
om God en elkaar te ontmoeten.
ontmoetingsruimte
Kerken zijn ontmoetingsruimten. Het
vroegere buurthuis de Wipmolen kan
daar heel geschikt voor zijn. Het is
tenslotte al eens een ontmoetingsruimte geweest.

foto:Stan van Adrichem

Wat zijn er mooie kerken gemaakt. In
onze tijd zijn het de musea van de steden geworden en vergeet de pittoreske
kerkjes niet in vele dorpen.

Trouwens, op dit moment komen de
leden van Kiwi er dagelijks bijeen in
hun vrije tijd. Geweldig.
kerk
Voor veel gelovigen is de kerk pas
kerk als er een toren bij staat, er een
goed orgel is en ramen met glas in
lood, een kerk dus die tot ver in de
omtrek gezien wordt en een klok die
tot in de polder te horen is.

Er moet iets heiligs van de kerk uitgaan. Ik ben het roerend eens met een
ieder die vindt dat er iets heiligs van
de kerk moet uitgaan maar met kerk
bedoel ik de kerkmensen.
Louter en alleen omdat zij God ontmoet hebben.
Dat is het voorrecht van mensen die
kerkdiensten bijwonen, samen God
ontmoeten in lied en woord en gebed.

kom binnen
In de kerk hebben we een probleem.
Stel voor dat een buurtbewoner bij
zichzelf denkt: ‘Kom, laat ik eens
gaan buurten in de oude Wipmolen’.
En samen met zijn vrouw komt hij op
zondagmorgen om 10.00 uur binnen.
De kerkdienst begint net. De liederen die zij horen zijn niet de laatste
popsongs en de woorden liggen niet
zo gemakkelijk in het gehoor als een
carnavalsschlager. Ja, men zegt dat
met een paar avonden oefenen met de
cantorij je een aantal liederen zo leert
zingen en de pastor wil vast die buren
– als ze dat willen – het één en ander
over de Bijbel vertellen. Het probleem
valt misschien nog wel mee. Tenslotte
zijn we in de kerk niet te beroerd om
wat te doen.
vraagtekens
Op dit moment worden er nog gesprekken gevoerd tussen afgevaardigden van de Immanuëlkerk en de
eigenaar van de Wipmolen. Het zóu
nog niet door kunnen gaan. Wat zou
dat jammer zijn. Een ontmoetingsruimte minder en niet zomaar een

ontmoetingsruimte, één zonder hoge
kerkdrempels en waar de deuren automatisch opengaan.
En de Immanuëlkerk dan? Wat gaat
daarmee gebeuren?
Wel, die blijft ook gewoon ontmoetingsruimte voor Gods volk.
Gaat u mij niet vragen wat het verschil is tussen die geloofsgroepen.
Er is veel meer dat overeenkomt en
alle gelovigen met elkaar verbindt. Ze
eren God, danken Jezus en leven met
de Geest. Daarbij speelt de ontmoeting de belangrijkste rol met als gevolg omzien naar elkaar en openstaan
voor de ander ook buiten de kerk.
Wie weet vieren we Pasen in de
Wipmolen maar mogelijk loop ik
voor de muziek uit en wordt het
Pinksteren.
Gezegende paasdagen.
Kees Maas,
buurtpastor
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Informeren of participeren?
Onlangs kwam ik op een avond
een projectleider van de gemeente
Delft tegen op het fietspad, terugfietsend van de TU naar de
stad.
“ Waar was je?”, vroeg ze. Ik
schrok, wat heb ik gemist?
Ze kwam net terug van een informatieavond over het bestemmingsplan TU-Midden en de belangenvereniging was niet vertegenwoordigd.
“Maar, ik heb ook niets gehoord”;
kopte ik in.
De laatste jaren is er wat ons betreft
een omslag van informeren naar participeren gaande.
Eerst mochten wij de afgelopen tien
jaar alleen gemeentelijke informatieavonden bezoeken.

Nu worden wij eerder betrokken bij
plannen en ontwikkelingen.
Maar het gaat nog niet altijd goed.
In november was er ook een informatieavond over het nieuwe
Poortlandplein.
Er komt een turbo-rotonde, waar een
betere doorstroming van het verkeer
gerealiseerd moet worden.
Maar is dat wel zo?
De bewoners zien de plannen pas als
die verregaand uitgewerkt zijn, je mag
langs grote kaarten lopen, vragen
stellen en die worden keurig beantwoord.
De reacties op dit soor t plannen is dan bijna alleen maar negatief, niet constructief, ‘not invented
here’, want die fase is al gepasseerd.

Bedrijven zijn failliet gegaan door
deze houding, maar de overheid lijkt
hier ongevoelig voor.
Het kan ook anders. Onlangs hebben
wij van studentenhuisvester Duwo
plannen gezien voor de ontwikkeling van studentenwoningen bij de
Kanaalweg en Botanische tuin.
De plannen zijn ontstaan na een inventarisatie van eisen en wensen
onder belanghebbenden, de stakeholders, die aan het Groen-Blauw
project meedoen (groen en water in
de wijk om aan te passen aan de klimaatverandering ).
De stakeholders zijn de TU Delft,
DUWO, AM vastgoed, het hoogheemraadschap Delf land, de gemeente Delft en de belangenvereniging TU Noord.

In 2005 waren er nog plannen om
een kolossaal afgesloten studentenblok te bouwen dat de Botanische
tuin zou aantasten en niet veel van
het groene karakter van het gebied
zou overlaten. Die plannen hebben
wij terecht aangevochten.
Nu ligt er een veel beter plan, dat
een goed uitgangspunt is om met z’n
allen te komen tot realisatie van studentenwoningen waar ook nog ruimte is voor groen en voor de bewoners
van de stad.
En dit plan gaat nog verder de stad
in, met meer bewoners en belangenorganisaties die meedenken over het
plan.
Ook bij andere plannen in de wijk,
zoals langs de Schoemakerstraat, weten ontwikkelaars ons te vinden.

Wij zien dat participeren werkt, vanuit inhoudelijke kennis, vanuit de
praktijk en met de kennis vanuit de
bewoners -over het gebied bijvoorbeeld- kunnen wij meedenken over
plannen.
Die omslag is duidelijk gaande. Er van
uit gaan dat wij overal voor uitgenodigd worden, dat is te makkelijk.
Wij zullen actief de gemeente, organisaties en politiek opzoeken.
Maar dat het werkt, dat kunnen we
zien.

Erik van Hunnik
voorzitter

Groen in TU Noord behouden

In het nieuwe bestemmingsplan TU Midden en Noord zijn twee belangrijke
groenplekken opgenomen: de Bomentuin in de Botanische Tuin, waar eerder appartementen gebouwd zouden worden en het trapveldje naast Gele
Scheikunde, waar eerder woningen gebouwd zouden worden.
Het heeft ruim tien jaar en veel moeite gekost voordat het groen veilig gesteld kon worden. Goed dat zowel de gemeente als de TU zich hier van hun
groene kant hebben laten zien…

Deregulering op straat

foto’s: Belangenvereniging TU Noord

En nu maar hopen dat dit waardevolle groen ook echt gevrijwaard blijft van
verdere bouwplannen. Een goede stap zou zijn om de Botanische Tuin de
status te geven die het onzes inziens al lang en ruimschoots verdient: monument.

De gemeente gaat het aantal borden
op straat terugdringen. Het gaat om
zowel verkeersborden als bewegwijzeringsborden en het volgt een daarmee een landelijke trend. Een vermindering van de verkeersregeldruk en
meer eigen verantwoord verkeersinzicht voor de bestuurders op straat.
De bestuurders in het stadhuis gaan
er daarbij ook vanuit dat iedereen zelf
wel de weg zal vinden. Een aanzienlijk deel van de gemeentelijke wegwijzers zal namelijk komen te vervallen.
Alleen bezoekers voor het historische
centrum wordt nog de weg gewezen
en wel naar de parkeergarages aan de
rand van de binnenstad. De overige
bezoekers aan de stad zullen moeten
afgaan op een electronisch navigatiesysteem in de auto of de route vooraf
moeten uitstippelen.
Het verkeersbeeld zal zonder al die

borden een stuk rustiger worden. Het
aantal verdwaalde bezoekers zal naar
verwachting beperkt zijn want het
gebruik van de huidige wegwijzers
naar de wijken en de hotel-route is
nooit echt aangeslagen. De cryptische aanduiding “district 2, wijk 28”
op de Sebastiaansbrug voor de wijk
Wippolder komt dus te vervallen.
Terwijl de gemeente het aantal borden in de wijk gaat reduceren, heeft
de TU Delft het voornemen om juist
wegwijzers te gaan plaatsen. In eerste instantie ging het om borden die,
gezien de omvangrijke afmetingen,
prima passen boven een snelweg. Nu
heeft de TU-ring wel iets weg van een
race-circuit maar er rijden niet alleen
auto’s, er leven ook mensen die in
een veilige en prettige buurt willen
wonen. Als er dan wegwijzers nodig

zijn, graag borden met een menselijke
maat en relevante informatie. Net zoals het bord “district 2, wijk 28” op
de Sebastiaansburg weinig relevant
is, heeft een bord met de tekst “All
Buildings, All Parkings” in beide richtingen bij een afslag naar een zandpad in Technopolis dan weinig zin.
Vanwege problemen met de constructie heeft de TU Delft overigens vorig jaar de borden weggehaald en een
nieuw ontwerp gemaakt. De gemeente heeft echter de vergunning voor
het plaatsen van de reeds geplaatste
masten met nieuw ontworpen borden afgewezen wegens strijdigheid
met de bestemmingsplannen. Het zou
dus goed zijn als, in het kader van het
nieuwe beleid, de TU Delft alvast de
illegaal geplaatste masten laat verwijderen en de bewegwijzering overlaat
aan de gemeente.
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Een voorbeeld
van daadkracht
Na nauwelijks bekomen te zijn
van de (voorgenomen) sluiting van
de diverse buurthuizen heeft een
aantal mensen het initiatief genomen om Buurthuis Onder de Schie
voort te zetten.
Dit initiatief is genomen door
Ambassadeurs ”O uderenproof
Wippolder”, Belangenvereniging
“TU Noord”” en Kinderopvang
“Het Narretje”.
Zij zijn van mening dat de sluiting
een zeer slechte zaak is voor onze
wijk. Je moet je voorstellen dat
mogelijk jouw ouders hier al veel
vrije tijd doorbrachten, je kinderen
en/of kleinkinderen.
Dan mag het niet zo zijn dat het
nu dicht gaat.
Het is ook een mooie plek, denk
aan dat groen en de speeltuin.
Het is een zeer sociale plek voor
iedereen.
De initiatiefnemers hadden op
19 december een eerste bijeenkomst met buurt bewoners.
De grote opkomst toont aan dat
het belang voor de buurtbewoner
groot is.
Inmiddels is een krachtige werkgroep geformeerd en die hebben
niet stil gezeten.
Het resultaat is een ondernemingsplan waaruit blijkt dat het
een zinvol en haalbaar initiatief is.
De initiatiefnemers zitten niet stil.
Zij hebben een enquette huis aan
huis verspreid.
Beste lezers, doe er wat mee, dit
initiatief moet draagkracht krijgen.
Mocht u de enquette niet gezien
hebben dan hebben wij hier nogmaals het formulier afgedrukt.
tekst Wim Bloom
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