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Misschien heeft u hem al ontmoet,
de nieuwe Yvette! In de vorige wijkkrant hebben we afscheid genomen van
Yvette Witmaar en nu maken we kennis
met Karel Bevers.

Voorlopig heeft hij een tijdelijke
woonruimte maar hij gaat zich ook
echt in Delft vestigen.
Fietsend en lopend leert hij de stad en
onze wijk kennen.

Voor Yvette was het na 24 jaar een hele
stap om het Delftse welzijnswerk te
verlaten maar ook voor Karel is het
een hele stap om vanuit het zuidelijke
Eindhoven naar de Randstad te trekken.
Maar hij kent al wel het klappen van de
zweep in welzijnsland; hij brengt zo’n
20 jaar ervaring mee. Van oorsprong
is hij maatschappelijk werker maar hij
heeft zijn sporen vooral verdiend in het
werken met jongeren.

In zijn vrije tijd houdt hij van koken,
sporten en fitness. Ik weet niet meer
of hij zijn hobby’s precies in die volgorde noemde! In zijn werk kan hij
wellicht een keer het nuttige met het
aangename verenigen; een keertje lekker koken in het buurthuis misschien?

Sinds november is hij voor Breed
Welzijn Delft, BWD, voor een deel
werkzaam als opbouwwerker in de
Wippolder en voor een deel als jongerenwerker in de Wending.
Karel heeft na 20 jaar werken in het
zuiden, waar hij ook geboren is, een
half jaar een sabbatical genomen, een
half jaartje om te kijken wat hij waar
zou willen doen.
Hij reed al een tijdje van Eindhoven
naar Delft op en neer vanwege de liefde.
Daarom kwam het mooi uit dat hij hier
ook aan de slag kon gaan.

Karel gaat zich als toekomstig
Delftenaar ook richten op vrijwilligerswerk. Wat het precies zal worden
weet hij nog niet maar wel iets op het
gebied van activiteiten met mensen.
Er valt over Karel die net begint natuurlijk nog niet zoveel te schrijven
als over Yvette die na 24 jaar wegging.
Maar we gaan hem vast beter leren
kennen de komende tijd. Per slot is
hij er voor de bewoners en functioneert hij als een soort intermediair
tussen de wijkcoördinator (gemeente)
en de wijkbewoners.
Als u hem een keer wilt ontmoeten of
iets met hem wil bespreken; op maandag en woensdag is Karel in het wijkcentrum Wippolder te vinden.

De D van Delft en de W van Wippolderkrant
D.. Delft is licht in beroering, hoewel. Er is een nieuw promotie logo voor Delft ontworpen. De D met streepjes. Uit de reacties in de kranten lijkt het erop dat velen
niets op hebben met de D met 2 streepjes. Het verschil tussen de uitvoering van de
D met streepjes van Delft en de W van Wippolderkrant zonder streepjes = ca 85000
euro.
Zonder conservatief te zijn blijkt dus niet iedere verandering positief uit te pakken.
Gelukkig voor Delft wordt hierover aan mij geen mening gevraagd. In deze tijd
waarin de gemeente zegt op de kleintjes te letten kost de invoering een heleboel geld
voor iets waarvan de meerwaarde een groot vraagteken is. Dit geld kon beter in de
wijkkassen gestopt worden. Hadden wij ook geen problemen gehad met de wijkkrant
van de Wippolder.
Dat de krant enkele maanden op de intensive care lag was te danken aan een wisseltruc van de gemeente om de financiering voortaan te bekostigen via de wijksubsidie.
Het geld was niet de belangrijkste reden om de stekker er uit halen en de krant
monddood te maken. Geld werd wel gebruikt als argument. De gemeente zal het
natuurlijk niet beamen en zal aangeven dat het voortbestaan van de Wippolderkrant
belangrijk is. Goed voor integratie enz. Mooie volzinnen die wethouder de Koning en
haar kompanen tijdens overleggen uitte, en waar wij als redactie niets mee konden.
In de volksmond noemen ze het uitspreken van dit soort intenties zonder de daad bij
het woord te voegen “gebakken lucht”.
Maar zoals U nu ziet bestaan we nog. Een verdienste van Johan van den Berg (ere wie
ere toekomt)
Dat het zo heeft kunnen gebeuren en weer kan gebeuren is een duidelijke zaak. Wij
zijn als afhankelijke partij veelal de verliezers, ondanks dat de Wippolderkrant betaald wordt door onze eigen opgehoeste euro’s aan de gemeente.
Door gewoon de feitelijke gebeurtenissen achter elkaar te zetten kom ik tot de conclusie dat de Wippolderkrant een blok is aan het been van de gemeente. Uit de gesprekken met de gemeente beluisterden wij onder andere dat de krant te assertief is,
de wijkbelangen laat prevaleren boven de gemeentebelangen, zich niet onderwerpt
aan hoor en wederhoor. Etc.
En wat is een eenvoudiger manier om de Wippolderkrant monddood te maken dan
de subsidie te verkleinen met als resultaat minder pagina’s dus minder gevaar voor
aantasting van het ego van de gemeente.
Dit alles staat in schril contrast met 2008. “Alles kan, geen brug te ver” en “The sky is
the limit” Het is geweldig als de gemeente Delft zulke uitspraken doet naar redacteuren van wijkkranten. Zeer motiverend. Maar door de switch in 2009 de financiering
van de wijkkranten niet meer uit de algemene middelen maar vanuit het wijkbudget te financieren, die beheerd wordt door Breed Welzijn, werd de financiering van
de wijkkrant ineens afhankelijk van aantal woningen in de wijk. Ondanks dat de
Wippolder de grootste wijk is van Delft blijkt zij volgens tellingen uit 2002 de minste
woonhuizen te hebben en krijgt de wijk relatief weinig subsidie van de gemeente om
activiteiten als wijkkrant en markten te organiseren.
Het gevolg voor de wijkkrant werd snel duidelijk Ondanks dat er alleen vrijwilligers
bij betrokken zijn en de subsidie alleen drukkosten zijn was de subsidie te klein om
een representatieve wijkkrant uit te brengen. Reactie gemeente: daar kan je 4 of 3
kranten van maken met 8 pagina’s in zwart wit en als je dat niet wilt houd het op.
Uiteraard wordt hierop politiek gesteld dat het wel jammer zou zijn als de krant verdwijnt. Wederom loze woorden als je voor een voldongen feit wordt gesteld. De redding kwam door een subsidie woningcorporatie Vestia. Namens alle lezers bedankt
hiervoor. Met de subsidie van de gemeente en van Vestia kan de krant haar intenties
waarmaken. Een kwalitatief goede krant voor alle bewoners van de Wippolder. Ons
onderbuik gevoel dat er meer speelde dan alleen maar geld werd de afgelopen weken pijnlijk duidelijk. Nadat de redactie zelf een drukker hadden gevonden die past
binnen het budget en waarbij we doorkunnen in een zelfde opmaak met kleur zoals
voorheen had de gemeente een nieuwe stok gevonden. De redactie bestaat uit 2 personen, wat natuurlijk te weinig is. De gemeente eiste nu voor doorgang van de subsidie 3 personen. Een lid van Breed Welzijn Delft moest worden toegevoegd aan de
redactie voor financiële zaken?. De aap kwam snel uit de mouw. In het gesprek over
de activiteiten binnen de redactie vielen 2 woorden extra op namelijk zijn rol in hoor
en wederhoor. Natuurlijk voor ons onacceptabel en dus weer een probleem. De onafhankelijkheid van de redactie kwam in het geding.
De redactie stelt dat de gemeente net als ieder ander wederhoor kon geven in een
volgend blad en wij niet van plan zijn stukken vooraf te laten redigeren door de gemeente.
De medewerker van BWD zegt alleen de financiële zaken te zullen regelen en terug te
treden als een derde redactie lid zich aanmeld. Hij heeft ook de intentie uitgesproken
zich niet inhoudelijk met de krant bemoeien. We wachten af hoe zich dat ontwikkeld.
Wij zijn in ieder geval blij dat de Wippolderkrant gered is en hopen niet nogmaals in
deze politieke molen terecht te komen. Want je gaat je wel afvragen waar gaat dit nou
helemaal over, gemeente van de D met 2 streepjes.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Brede school lente- en zomeractiviteiten

Enkele activiteiten in Wippolder
Op de Cornelis Musiusschool gaan kinderen aan de slag met mozaïek en techniek.
Op de Prins Mauritsschool wordt keramiek gemaakt en maken kinderen kennis
met oude ambachten. In Wijkcentrum Wippolder wordt een ‘wereldknutsel’ gemaakt en is er streetdance.
Nieuw is de activiteit Voetbal XP van s.v. Wippolder. Kinderen uit de groepen 6,7
en 8 maken in vijf lessen op het voetbalveld en vijf lessen in de sporthal op speelse
wijze kennis met de bal.

Schommels voor speeltuin Nassauplein
Afgelopen december heeft wethouder Anne Koning, samen met enkele
kinderen, drie nieuwe schommels in
de speeltuin Nassauplein in gebruik
genomen.
De gemeente heeft de schommels geplaatst op verzoek van Mara, Fenna,
Ruben, Chantal en Lucas, die graag
extra speeltoestellen in de speeltuin
op het Nassauplein wilden hebben.
Zij schreven hierover een brief aan het
college. Na een gesprek met de wijkcoördinator is afgesproken drie schommels te plaatsen, twee gewone en een
schommel die geschikt is voor kinderen met een handicap.

Wethouder Anne Koning is blij dat de
gemeente aan de wensen van de kinderen tegemoet kon komen; ‘Het is belangrijk dat overal in de stad voldoende
speelplekken zijn.
Dat is goed voor de ontwikkeling van
kinderen en het zijn bovendien ontmoetingsplekken, niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun ouders. In
vergelijking met andere wijken heeft
Wippolder weinig speelplekken.
Dit moet natuurlijk anders. Met de
nieuwe schommels zijn we weer een
stapje verder’.

Fleur Delft Op

Eén telefoonnummer voor gemeente Delft
Vanaf 1 januari 2008 is de gemeente Delft bereikbaar onder één, nieuw telefoonnummer:

14015

Met 14015 krijgt de Delftenaar snel, goed en makkelijk antwoord op al zijn
vragen. Het nummer bestaat uit vijf cijfers, zonder kengetal, en er zijn geen
extra telefoonkosten aan het nummer verbonden.

Alleen op afspraak!
Publieksbalie gemeente Delft per 1 juni uitsluitend op afspraak!
De Publieksbalie van de gemeente Delft aan de Phoenixstraat 16 werkt vanaf
1 juni uitsluitend op afspraak. Maak dus eerst een afspraak als u bijvoorbeeld
een paspoort, rijbewijs of (parkeer)vergunning wilt aanvragen.
Momenteel bezoekt 50 procent van de huidige bezoekers de Publieksbalie op
afspraak. Door de vele enthousiaste reacties gaat de Publieksbalie vanaf 1 juni
alleen nog op afspraak werken.
Steeds meer klanten ontdekken het voordeel van het maken van een afspraak.
Met een afspraak wordt de klant op tijd geholpen en worden lange wachttijden
voorkomen. Bovendien gelden er ruimere openingstijden voor een bezoek op
afspraak.
Op afspraak is de Publieksbalie geopend van:
maandag t/m donderdag van 8.00 – 17.00 uur
vrijdag van 8.00 – 20.00 uur
Een afspraak kan digitaal worden gemaakt via de website www.gemeentedelft
www.gemeentedelft.
info/afspraak of telefonisch via 14015 (zonder nul of kengetal). Het telefoonnummer 14015 is bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur.

Het voorjaar hangt weer in de lucht.
Grote kans dat het gaat kriebelen en u
zin krijgt om een Fleur Delft Op-actie
te organiseren. Want ook dit jaar kunt
u weer met buren en omwonden, en
met ondersteuning van de gemeente, diverse acties ondernemen om uw
straat een opknapbeurt te geven. Zo
kunt u bijvoorbeeld plantjes planten
in de in geveltuintjes of de straat een
flinke poetsbeurt geven. Meedoen is
heel eenvoudig; bekijk met een aantal mensen wat een goede datum is
om samen aan de slag te gaan en bedenk wat er gedaan moet worden in de
omgeving. Neem dan contact op met
Natascha Duyndam van Wijkzaken
van de gemeente Delft. Zij coördineert de Fleur Delft Op acties dit jaar.
U kunt haar telefonisch bereiken via
14015 of 2197123 of via de mail: wijkzaken@delft.nl

Als de Fleur Delft Op container op de
door u aangegeven dag beschikbaar is,
wordt deze op het afgesproken tijdstip
naar u toe gebracht. In de container
zitten plantjes, aarde en gereedschap
die u kunt gebruiken bij het “opfleuren” van uw straat.
We hopen dat ook dit jaar, net als
voorgaande jaren, weer veel bewoners van de mogelijkheid gebruik gaan
maken!

Aanleg Avonturenspeeltuin Rotterdamseweg
Naast de uitbreiding van de speeltuin op het Nassauplein komt er dit
voorjaar ook nog een nieuwe speeltuin in Wippolder. Het weiland
naast de Hammenboerderij aan de
Rotterdamseweg (tegenover het terrein van Lijm- en Cultuur) wordt
omgetoverd in een Speelnatuur. Dit is
een speelterrein waar kinderen worden uitgedaagd in en met de natuur te
spelen. Er worden allerlei natuurlijke
speelelementen gerealiseerd. Denk
aan boomhutten bouwen en verstoppertje spelen in de struiken. Een glijbaan of schommel zoals die op traditionele speelplekken vindt men er niet.
De Speelnatuur richt zich op kinderen
in de leeftijd van 4 tot 15 jaar. De
bedoeling is, dat er ook educatieve
activiteiten georganiseerd gaan worden. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld
milieuorganisaties ingeschakeld worden. Heeft u ideeën of suggesties voor
deze educatieve activiteiten dan kunt
u contact opnemen met mevrouw
L. van Elteren lvelteren@delft.nl
van de gemeente Delft.

Het terrein is ruim 1,3 ha groot. Er
worden 30 parkeerplaatsen op het terrein aangelegd.
Dit is met de TU afgesproken om
te voorkomen dat bezoekers van de
Speelnatuur gaan parkeren in de TU
wijk. De gemeente huurt het terrein
voor 10 jaar.
Het terrein wordt afgescheiden
door sloten en een houtril aan de
Rotterdamseweg.
Hiervoor wordt inmiddels materiaal
verzameld.
Binnenkort wordt ook een aantal
boomstammen op het terrein afgeleverd.
Deze worden gebruikt als verbindingen tussen slootjes, als evenwichtbalk,
als totempalen die de kinderen zelf
kunnen maken of als hinkel en springelementen.
Begin februari is er een aannemer gestart met de grondwerkzaamheden.
De planning is dat de Speelnatuur in
de loop van het voorjaar in open gaat.

foto's;Gemeente Delft

Zoals u wellicht heeft kunnen lezen in de folder Brede School – Wippolder –
start op 23 maart het naschoolse activiteitenprogramma van de brede school.
Dit programma duurt tot aan de zomervakantie. In de brede school zorgen
scholen, gemeente, Breed Welzijn Delft, De Nieuwe Academie, VAK, centrum
voor de kunsten en sportverenigingen voor naschoolse activiteiten in en soms
buiten de wijk.

Metamorfose
Schieoevers Delft
SchieOeversDelft is met zo’n 120 hectare het grootste bedrijventerrein van
Delft. Het gebied is in de loop der jaren steeds verder ingeklemd geraakt in
gemengde stedelijke (woon)gebieden.
Het oogt rommelig en verouderd.
Tegelijkertijd is het een gebied met veel
mogelijkheden: aan het water, vlakbij twee belangrijke snelwegen, een
station en de historische binnenstad
van Delft. Van deze unieke locatie wil
de gemeente met andere partijen en
betrokken ondernemers de komende jaren weer een vitaal gebied maken met meer werkgelegenheid. De
planvorming voor SchieOevers stemt
de gemeente af op toekomstige vernieuwingen in de omgeving, zoals de
Spoorzone, het stationsgebied DelftZuid, de TU Delft en Technopolis.
In het zuiden krijgt het bedrijventerrein een flinke opknapbeurt, zodat het
een modern, goed functionerend bedrijventerrein wordt. Samen met de
ondernemers worden er plannen gemaakt om de infrastructuur te verbeteren en de openbare ruimte opnieuw
in te richten.
In het noorden transformeert het verouderde bedrijventerrein tot een stedelijke mix van wonen en werken. Jonge
mensen die zijn afgestudeerd aan de
TU Delft vertrekken nu vaak naar andere steden om er te wonen, te werken
of een eigen bedrijfje te starten. Een
van de doelstellingen van dit project
is om voor deze doelgroep een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren.
Dat gaat gebeuren in de Schiehal, die
in de plannen de SchieFabriek wordt
genoemd. En hoewel de transformatie
zich geleidelijk zal voltrekken, zullen
de eerste werkateliers mogelijk al snel
beschikbaar komen.
Rond de SchieFabriek worden op langere termijn woon- en werkgebouwen ontwikkeld. Belangrijk voor het
slagen van de ontwikkeling van de
SchieFabriek is de verbinding met de
TU-wijk. Om de locatie vanuit de TU
wijk te kunnen bereiken is komt er
een brug voor fietsers en voetgangers
over de Schie.
Ook station Delft-Zuid en omgeving
ondergaat een metamorfose. Het station en de omgeving worden zo ingericht dat het een betere uitstraling
krijgt en dat reizigers er zich veiliger
voelen. Inmiddels is gestart met de
aanleg van ruim 600 fietsenstallingen
bij het station en op het viaduct over
de Kruithuisweg.
Een ander onderdeel van de ontwikkelingen op SchieOeversDelft is de transformatie van de Nieuwe Haven tot een
gebied waar wonen, werken en recreëren wordt gecombineerd.

wijkkrantwippolder@gmail.com
Toch een computer voor de familie Koenen!

Wippolder doet mee met
Nationale Straatspeeldag
Op woensdag 10 juni organiseert
Breed Welzijn Delft een spectaculaire straatspeeldag in de Wippolder in
samenwerking met Gemeente Delft
en diverse sponsoren zoals Vestia.
De straatspeeldag is een initiatief van
3VO. De Kloosterkade is die dag afgesloten en vanaf 13:00 uur ingericht
als speelplek voor kinderen. Het thema aan de Kloosterkade is: Waterland
en we hebben dan ook fantastische
activiteiten zoals een waterquiz, een
zeepbaan, waterlachen, waterballongevecht, water verplaatsspel, zwembadjes, etc. Er is de mogelijkheid om
lekker je eigen gepimpte ligstoel mee
te nemen. Degene met de mooiste
ligstoel wint een leuk kinderkadeau.
Alsof dat nog niet genoeg is hebben
we ook nog de mogelijkheid om je
te laten schminken, er is een springkussen, er is een suikerspin, je kunt
appelhappen, oefenen me Djembes,
breakdancen of panna voetbal spelen
in de Panna kooi. Kortom teveel om
op te noemen. Verder is er een terras
met koffie, thee en limonade. Er staan
vrijwilligers bij de diverse activiteiten
maar het is de bedoeling dat je je eigen kind in de gaten houdt. Het wordt
een hele mooie dag en iedereen is van
harte welkom. We sluiten de dag af
rond 16:00 uur. Mensen die graag vrijwillig mee willen werken aan deze dag
kunnen zich aanmelden bij
Anja van Oosten.
Bel hiervoor 015-2570408

Je kinderen hebben voor school toch
écht een computer nodig, maar je wilt
geen schulden. Dan kan de computerregeling van de gemeente helpen. Zelfs
als je gezinsinkomen hoger is dan 130
procent van de bijstandsnorm.
Karel Koenen en zijn vrouw Chantal
en hun twee kinderen van 9 en 11 *)
hebben een moeilijke periode achter de
rug. Jarenlang had vader Koenen geen
werk waardoor ze schulden kregen. Nu
zijn ze er weer bovenop maar ze willen geen schulden meer. Nu hebben de
kinderen wel een computer nodig voor
hun schoolwerk. Hoewel ze, vergeleken met hun bijstandsjaren, inmiddels
een redelijk gezinsinkomen hadden,
besloot Chantal toch hulp te vragen bij
de Financiële Winkel van Delft. Een
paar dagen later belde FWvD‑adviseur
Karin Smits aan voor een huisbezoek.
Karel verdient €1.530,- per maand.
Chantal werkt niet en ontvangt van
de Belastingsdienst deheffingskorting
voor de nietverdienende partner van
€147,- per maand. Totaal: €1.677,Chantal verwachtte daarom weinig van
het huisbezoek: “lk was bang dat we te
veel zouden verdienen om in aanmerking te komen voor financi(~le regelingen van de gemeente.” Dat was tot
vorig jaar ook zo. “Maar vanaf dit jaar
kijken we bij aanvragen voor bijzondere bijstand of voor financi6le regelingen niet meer naar de heffingskorting”,
legt Smits uit. “Die tellen we niet meer
mee bij de berekening van het totale
inkomen. En als we uitgaan van alleen
Karels inkomen, dan komen we uit op
nog geen 130 procent van de bijstandsnorm. Het gezin Koenen komt dus wèl
in aanmerking voor gemeentelijke regelingen zoals de computerregeling.”

De computerregeling is bedoeld voor
ouders met schoolgaande kinderen
vanaf groep 7 van de basisschool en
in het voortgezet onderwijs. Zij kunnen dan een computer met toebehoren
kopen voor een bedrag van maximaal
€1.000,- Daarvan is €500,- een gift en
€500,- een lening, die ze met €14,- per
maand kunnen aflossen. Dus als je
een computer koopt die niet duurder
is dan €500,- dan heb je geen lening
nodig. Maar de computer moet wel gekocht worden in een computerzaak, en
niet van particulieren. Want je moet
wel een originele aankoopbon kunnen
laten zien. “Gisteren, toen de kinderen
naar bed waren, surfte ik naar www.
gemeentedelft.info/wiz. Staan alle financiële regelingen op een rij. En bij
de schoolkostenregeling las ik dat ik
de kosten van een internet-abonnement kan declareren ‑goed nieuws! En
voor onze kinderen ook goed nieuws:
binnenkort gaan we met ons allen naar
Blijdorp. Voor een prikkie, met de
Delftpas.”
De gemeente kent veel financiële tegemoetkomingen voor mensen met
een inkomen tot 130 procent van het
bijstandsniveau, de heffingskorting
niet meegerekend ‑ circa één op de
tien Delftse huishoudens. Herkent u
zichzelf in Karel of Chantal Koenen of
kent u mensen als zij? Bel met Werk,
Inkomen en Zorg (WIZ) op telefoonnummer 14015 en vraag naar DUIT.
Of kijk op
www.-gemeentedelft.info/wiz.
*) Vanwege privacy‑redenen zijn de namen van de leden van het gezin gefingeerd.

Fotoprijsvraag; Waar is deze plek…?
Nieuwe opgave
U ziet hier een deel van gevel van een
woning.
Als u weet waar dit is zoals straatnaam met huisnummer en eventuele
bijzonderheden dan kan u wellicht in
aanmerking komen voor de cadeaubon.
Oplossingen kunnen uiterlijk 16 augustus a.s. naar de wijkkrant worden
gemaild.
Ook kunt u de oplossing in de brievenbus van Buurthuis Rotter-damseweg ( No: 51 ) of Wijkcentrum
Wippolder aan de Prof. Krausstraat
50 deponeren met op de enveloppe
OPLOSSING FOTOPRIJSVRAAG
JUNI 2009.

foto’s: Johan v.d. Berg

Succes! Wij zijn benieuw naar uw oplossing en zeker naar het verhaal dat u
ons als extra kunt vertellen.
Redactie.
Bij de opgave van december zag u een foto van houten panelen aan een gevel.
Deze foto is genomen op de Kanaalweg en deze panelen zitten aan het
gebouw wat nu door DUWO is gekocht en werd gebruikt als congrescentrum.
Daarvoor zat er nog een hotel in n.l. Dis Hotel, met het restaurant Etage Twee.
Daarvoor was het bekend als het gebouw voor luchtkartering.
De prijs is na loting voor de heer W. van Nimwegen.
Proficiat met uw prijs.

Zoek de lokauto

foto: Johan v.d. Berg
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Zit hier een lokauto van de politie tussen? Dat zou heel goed kunnen. Want de
politie gaat met lokauto’s autokrakers te lijf. Elders in het land hebben lokauto’s
hun nut al bewezen. Wie de lokauto kraakt wordt opgenomen door verborgen
camera’s. Met de lokauto wil de politie de toegenomen stijging van autodiefstal
tegengaan.

COLUMN
Zes maanden verder
Na de vorige column van zes maanden geleden heeft zich een heleboel afgespeeld
zo ook hier in de “Wippolder “.
Na de oliebollen en de gelukswensen en het vuurwerk zaten we nog lang
in de troep. Ja mensen lol maken en troep maken kan leuk zijn maar de zooi opruimen welke men achterlaat dat schijnt niet bij de meeste mensen te passen “laat
maar liggen een ander of de gemeente ruimt het wel op”. Nee hoor, als je goed
kijkt nu zes maanden later ligt nog her en der de restanten. “Leuk hè zo’n vuurwerkfeestje”.
Al snel ging de temperatuur onderuit en ja we konden weer schaatsen ook hier
in de wijk. Alhoewel op sommige plekken had de jeugd “nou ja jeugd” het ijs al
zo ver gemold, troep erop gegooid dat het schaatsen niet uitnodigend was.
Alhoewel de bouwactiviteiten in de wijk zijn opgeschorst door de M E R rapportage is het toch niet rustig gebleven.
Door de noodgedwongen verhuizing van Bouwkunde naar het voormalige TU
hoofdgebouw zijn daar de nodige veranderingen, uitbreidingen tot stand gekomen. Nu ook de noodgebouwen ( tenten ) aan het einde van de Schoemakerstraat
zijn weggehaald is Bouwkunde nieuwe locatie behoorlijk in gebruik. Als je dit zo
ziet, is dat best mooi om te zien, eigenlijk zonde dat dit over een aantaljaren weer
gaat verdwijnen – laat Bouwkunde daar zitten – scheelt heel veel geld en het gebouw wordt nuttig besteed.
Het parkeren zal een probleem kunnen zijn maar ja in het plantsoen aan de
Muyskenlaan kan met simpele middelen parkeervakken worden gemaakt “zo
voorkom je dat men de auto het gras in rijd van het plantsoen” en alles ziet er
weer netjes uit.
Ook werd er nog oorlogstuig gevonden achter het Zuid Plantsoen. Wel typisch
in de vorige wijkkranten lazen we een oproep over foto’s van de bunkers zou dan
dit het bewijs zijn dat er in de oorlogsjaren pogingen zijn gedaan om deze bunkers te vernielen met het gevonden oorlogstuig?
Aan het terrein van de Charlotte de Bourbonstraat is men zowaar begonnen
met het bouwklaar maken en met de bouw wat al snelle vorderingen maakt.
Wat verder in de wijk verschijnt de nieuwbouw van Exact – welke nu aan de
Poortweg zit – aan het einde van de Schoemakerstraat langs rijksweg 13 wordt
hard gewerkt.
Onlangs lazen we in de krant dat er pogingen worden gedaan om het Reinier de
Graafziekenhuis naar de Wippolder “TU wijk” te halen? Wat zal het prachtig zijn
als het ziekenhuis naar onze wijk komt “ruimte zat “.
Zo zijn de zes maanden snel voorbij. Uiteindelijk missen wij een uitgave van de
wijkkrant door het gedoe over geld, inspraak en slechte inkoop bij de Gemeente.
Zal er over drie maanden weer zo veel gebeurd zijn?
Een mooie zomer toegewenst en gaat u op vakantie wees voorzichtig en gezond
weer naar huis.
A. Letterman

wijkkrantwippolder@gmail.com

Voor meer informatie
en/of opgeven
kan men bellen met 015-2567774.
Buurt-activiteitencentrum
Rotterdamseweg e.o. is te vinden aan
de Rotterdamseweg 51
Maandag
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
12.30-14.30 uur
20.00-22.00 uur
• Engelse les:
13.15-14.15 uur
• Bridge:
13.00-16.00 uur
Dinsdag
• Boetseren:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Naaicursus:
09.30-11.30 uur
• Koersbal:
13.30-16.00 uur
Woensdag:
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Boekbespreking
1x per maand
10.00-11.30 uur
• Aerobics
20.00-21.00 uur
• Slanklup
19.00-20.00 uur
Donderdag
• Bridge:
19.30-23.00 uur
• Speksteen
20.00-22.00 uur
Vrijdag
• Franse les - gevorderden:
13.30-14.30 uur
• Franse les- beginners:
14.30- 15.30 uur

Op vrijdag 13 februari speelde
Wijktheater Delft de voorstelling
IkVrouw, gemaakt en gespeeld door
vrouwen die gebruik maken van het
VrouwKindCentrum (VKC) in Delft.
Zeven vrouwen met verschillende levens en achtergrond vertelden in een
stijlvol decor over het overwinnen van
hun angst en hun moed om door te
gaan. Herkenbaar voor velen in het
publiek, zoals na afloop tijdens het nagesprek bleek.

Activiteiten
rondom het wijkcentrum

Wijkwerk Wippolder,
Prof. Krausstraat 50.
Telefoon 015-2570408
www.wippolder.nl
e-mail: wijkwerk@wippolder.nl
foto: Wijktheater Delft

Wijkcentrum
Rotterdamseweg e.o

IkVrouw ontroert bezoekers Buurthuis Wippolder

Een paar reacties uit het publiek:
“...Jullie hebben een fantastische voorstelling gespeeld waarvan ik erg heb
genoten. Jullie kracht ontroerde mij heel
erg. Vooral de uitspraken ‘wees koningin op je eigen vierkante meter’ en ‘hou
je niet klein’ vond ik heel inspirerend.
Ik ben hier bij toeval komen kijken en
ik vond het heel erg leuk. Een geweldige inspirerende voorstelling vol passie,
kracht, verdriet en humor. Bedankt! Ik
zal jullie niet vergeten!..”
“...Top gedaan hoor! Bedankt voor de
moed, het kippenvelgevoel en vooral ook
de positiviteit die het stuk uitstraalt...”

“...Jullie verwoorden precies wat de
vrouwen denken, voelen en willen!
Prachtig!...”

Meer informatie is verkrijgbaar bij
VrouwKindCentrum,
Aart van der Leeuwlaan 4,
Delft, 015-256 70 19
of vkc@breedwelzijndelft.nl

De vele positieve reacties op deze
voorstelling hebben geleid tot het oprichten van een TheaterAtelier in het
VrouwKindCentrum Delft in samenwerking met Wijktheater Delft. Vanaf
maart 2009 kunnen vrouwen onder
professionele leiding van de regisseur
van IkVrouw, Andrea van Schie, deelnemen aan de open lessen.

Informatie over Wijktheater Delft is
verkrijgbaar bij
Wouter van den Haak,
wvdhaak@delft.nl,
06-10210612
en op www.vak-delft.nl
www.vak-delft.nl.

Meidenclub Wippolder
en de week van de liefde

TIENERCENTRUM

Project love is……….
Dit is een gezamenlijk project met de
BWD en Youth for Christ in de week
van de liefde.

Openingstijden
tienercentrum
(10 t/m 16 jaar)

Uitgangspunt van dit project is meisjes
bewust te maken van elkaars kwaliteiten, en de leef omstandigheden waarin
andere mensen leven.

Dinsdag
15:30–18:00 uur

De meisjes hebben voor elkaar een
kunstwerkje gemaakt waarin zij elkaar
kwaliteiten tot uiting laten komen.
Tevens hebben de meisjes gezamenlijk
een groot kunstwerk gemaakt waarin
zij liefde als hoofd onderwerp in beeld
brachten, deze kunstwerken worden
geschonken aan een maatschappelijke
instelling.
De meisjes van de Wippolder meidenclub hebben gekozen voor de senioren
in de Wipmolen.

foto: Meidenclub Wippolder

ACTIVITEITEN
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Meidenclub Wippolder,
elke week een andere activiteit
Elke donderdagmiddag
vanaf 15:30 uur.
Leeftijden 9 t/m 15 jaar
Kosten 0,50 per keer
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
Anja van Oosten
Tel:06-06110821

Woensdag
15:00–18:00 uur
Donderdag
Meidenclub va. 15:30 uur
Vrijdag
8:30 – 21:30 uur

Digitale fotoclub

Graag kopij inzenden vóór:

... 2009
naar:

Buurthuis Rotterdamseweg
Rotterdamseweg 51
of
Wijkcentrum wippolder
Prof.Krausstraat 50

is dringend op zoek naar

graag via e-mail:
wijkkrantwippolder@gmail.com

welke mee gaan werken
aan de wijkkrant

REDACTEUREN
(m/v)

foto: Johan v.d. Berg

of op floppy (met uitdraai)

Donderdags om de week is de cursus digitale fotoclub druk bezocht.
Dat is dus druk knippen, plakken en slepen met de foto’s.
Er kan geen cursist meer bij zo te zien.

Dinsdag
• Gratis internetten voor v.a. 21 jaar
begeleiding aanwezig,
09.00 – 12.00 uur
• Reïntegratie traject
09.00 – 13.00 uur
• Franse les
10.00 – 11.15 uur
• Reïntegratie traject
19.00 – 21.00 uur
Woensdag
• Koffie-inloop,
09.30 – 11.00 uur
• Nederlandse conversatie les
09.30 – 11.30
• computercursus voor vrouwen
10.00 – 11.30
• Kinderclub,
13.30 – 15.00 uur
• Gratis internetten/spelletjes
voor 6 – 10 jaar,
13.00 – 13.45 uur
14.00 – 14.45 uur
Donderdag
• Gym voor 55+,
09.00 – 10.00 uur
• Digitale fotoclub
13.00 – 15.00 uur om de 2 weken,
• Koersbal,
10.30 – 12.30 uur
• Kookclub
18.00 – 20.00 uur
1 maal in de maand
• Bloemschikken,
19.00 – 21.30 uur om de week
Vrijdag
• Qigong
10.00 – 11.30
• Gratis internetten voor 21 jaar
en ouder, begeleiding aanwezig,
09.00 – 12.00 uur
• Countrydansen voor volwassenen,
19.30 – 22.30 uur

De volgende Wijkkrant komt uit
in september 2009

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.

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

lijkt het U wat?
neem contact op met de
redactie
wijkkrantwippolder@
gmail.com
of bel voor informatie
06-53693492

Voor meer informatie over het
programma kunt u contact opnemen met Jacqueline Neuteboom op
woensdag en donderdag bereikbaar
op 015-257 04 08
Wijkcentrum Wippolder,
Prof. Krausstraat 50.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Vrijwilliger gezocht
voor fantastisch filmproject!
Ik ben op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor een fantastisch project!
Samen met het Gemeentearchief Delft
start BWD een project in buurthuis
Rotterdamseweg (Wippolder). Elke
maand zullen daar bijzondere films
vertoond worden over onze prachtige
stad. Dat kunnen grote gebeurtenissen zijn, zoals koninklijke huwelijken
en geboortes, of fragmenten van een
polygoonjournaal, of beelden over de
oorlog. Ook kleine gebeurtenissen zoals straatfeesten, het verenigingsleven,
kinderverjaardagsfeesten kunnen vertoond worden.

keer iets bijzonders kan komen vertellen aan de hand van een film.

Ik ben op zoek naar vrijwilligers die
het leuk vinden om de bijzondere
films te zoeken. Dat betekent langsgaan bij het gemeentearchief, films
bekijken, bedenken welke interessant
zijn voor de bezoekers. Kortom: een
creatief iemand met organisatietalent!
Iemand die weet wat er leeft onder de
inwoners van Delft.

Bedankt!

Activiteitenaanbod
Ouderenwerk Breed Welzijn Delft
‘De Wipmolen’

Mocht u geinteresseerd zijn; schroom
niet om contact met me op te nemen.
Mijn e-mailadres is m.haasnoot@
breedwelzijndelft.nl, of telefoon op
06-44887914.

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

lent voor de theaterproductie Kismet. *
Geert van Poelgeest van de Koninklijke
Nederlandse Natuur Historische
Vereniging zoekt enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen bij de paddentrek. * De nonfoodbank deed enkele maanden geleden een oproep via De
club van Delft. Ze zochten een ander
onderkomen. En dat is gelukt.... Bekijk
deze en andere reportages via de link
in de nieuwsbrief of surf naar
www.declubvandelft.nl

Ook dit jaar is er weer een collecte van het Rode Kruis, de collecte is dit jaar van
15 t/m 20 juni as.
Omdat er een paar collectanten niet meer in staat zijn om te collecteren wil ik
graag een oproep doen voor nieuwe collectanten.
Ik zou daarbij graag wat jongere personen die goed trappen kunnen lopen willen hebben, misschien iets voor de studenten die in de wijk wonen en bij de Prof.
Evertslaan en omgeving mee willen helpen. Ik heb daar één collectant maar die
kan niet alle portiekwoningen in haar uppie lopen.
Wilt u helpen dan kunt u bellen naar J.van der Graaf 015-2621116 of mailen naar
jettyvandergraaf@hotmail.com
Wist u trouwens dat als het nodig is er een telefooncirkel in de Wippolder is, misschien zijn er personen die daar in geïnteresseerd zijn ook dan kunt u bellen of
mailen naar bovenstaan adres

In de laatste week van de zomervakantie vindt er opnieuw een
Vakantiebijbelweek plaats in de
Mauritsschool. Vorig jaar bezochten meer dan honderd kinderen de
Vakantiebijbelweek, en ook dit jaar
weer belooft het een superleuke week
te worden. Ben je tussen de 4 en 12
jaar en houd je van knutselen, verhalen, muziek en poppenkast? Dan
mag je de Vakantiebijbelweek niet
missen! Kom samen met je vrienden van maandag 17 tot en met
donderdag 20 augustus naar de
Mauritsschool, Nassaulaan 54-56. De
Vakantiebijbelweek is gratis, en duurt
steeds van 10 tot 12 uur. Op donderdag mag je pannenkoeken blijven
eten, en duurt het tot 13.30 uur.
De Vakantiebijbelweek is een activiteit van de Hervormde Gemeente. Al
jarenlang doen veel kinderen uit Delft
tijdens schoolvakanties mee.

Ze hebben een geweldige week, en leren op een leuke en gezellige manier
iets over het christelijk geloof. Neem
voor meer informatie contact op met
Mirjam van Wezel, 015-2139678.
Vakantiebijbelweek 2008: de kinderen
smullen van een heerlijke maaltijd, die
ze zelf hebben gemaakt
Nog even alles op een rijtje:
Wat?		
Vakantiebijbelweek
Waar?
Mauritsschool, Nassaulaan 54-56
Wanneer?
Maandag 17 – donderdag 20 augustus,
van 10-12 uur
Info?		
Mirjam van Wezel, 015-2139678

Lunch wijkcentrum Wippolder

foto’s : Johan v.d. Berg

Marije Haasnoot
Opbouwwerk Hof van Delft
S o ciaal c ultureel werk buur thuis ‘t Ooievaarsnest/ buurthuis
Rotterdamse weg
06-44887914
Breed Welzijn Delft

foto:Hervormde Gemeente Delft

We doen ook een beroep op de mensen van Delft die nog bijzonder filmmateriaal hebben, en of die dit willen
uitlenen voor de filmmiddagen.

Ook zoek ik iemand die het leuk vindt
om een middag te presenteren, of een

De club van Delft is de ideële marktplaats waar mensen elkaar vinden. Bij ons melden zich mensen
uit Delft die hulp zoeken en mensen
die graag iets voor een ander willen
doen. De afgelopen weken plaatsten
diverse Delftenaren hun oproep op
de site van De club van Delft. Onze
‘razende reporters’ bezochten enkele
hulpvragers.... * Anne Huisman van
Musicalgroep Rits doet een oproep via
De club van Delft. Rits is namelijk op
zoek naar nieuw zang - en acteerta-

Ook dit jaar weerVakantiebijbelweek
in de Mauritsschool!

Als blijk van waardering naar de vrijwilligers werd op 22 januari jl. een
lunch aangeboden.
Door de medewerkers van het wijkcentrum werd de grote zaal beneden
omgetoverd voor deze lunch. Al ver
voor de komst van de gasten was de
tafel al gedekt en er werd gerekend op
vele gasten.
Tevens werd er van de gelegenheid
gebruik gemaakt om Jaqueline die in
verwachting is, haar al het goede toe te
wensen in haar zwangerschapsverlof.
Nadat de gasten waren aangeschoven
en de lekkernij werd genuttigd werden
er ook nog cadeautjes aan Jaqueline
gegeven.
Het was een geslaagde lunch.
Tekst en foto’s: J.A. van den Berg.

Elke maand
• 1e maandag 10.00 uur
Lezing op maandag
• vrijdag 10.15 uur
Kookgroep
• laatste vrijdag 09.30 uur
Creatieve workshop
Hulp bij het invullen van formulieren (alle leeftijden)
Volgens afspraak op maandagmiddag en woensdagmorgen
Tel. 015-2140707
Maandag
10.00-11.30 uur
Cursus levende geschiedenis
13.30-15.00 uur
Cursus levende geschiedenis
13.30 uur
Sjoelen
Dinsdag
10.00-11.30 uur
Cursus levende geschiedenis
10.15-11.15 uur
Volksdansen
13.30-16.30 uur
Prijs-klaverjassen
Woensdag
9.30-11.30 uur
Tekenen & olieverf
10.30 uur
Start fietsclub Delft ’73
16-18 uur
Wipmolenkoor
Donderdag
9.30-11.30 uur
Tekenen & aquarel
10.30-12.30 uur
Koersbal ( in buurthuis)
13.30-16.30 uur
Competitie-klaverjassen
Vrijdag
14.00 uur
Handwerk-inloop, spellenmiddag,
bingo (wisselen elkaar wekelijks af)
Zondag
13.30-16.30 uur
Gezelschapsspellen en ontmoeting
Inlichtingen:
Annette den Ouden,
tel. 015-256 38 50,
aouden@ouderenwerkdelft.nl
Activiteitencentrum voor 55+
‘De Wipmolen’
Prof. Krausstraat 71B
2628 JR Delft
Tel. 015 2563850

• Oproep•

Zin om tafeltennis te spelen?- of weer te gaan spelen?
Dan kunt u bij ons op de donderdagavonden terecht
vanaf 20.00 tot 22.30 uur
Ben je 17 of zelfs 70+ dan bent u welkom.
Voor nadere informatie verwijzen we u naar:
www.nttb.nl/dvc/ of bel naar06-53693492

De in deze krant geplaatste

foto's

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Kunstgras bij Wippolder hard nodig

foto’s:S.V. Wippolder

Al weken lang geen training en wedstrijd mogelijk

Op woensdag 4 februari heeft de
jeugd van sv Wippolder actie gevoerd. Door de aanhoudende vorst
kan er op de velden bij niet worden
gevoetbald. Kinderen en hun begeleiders plaatsten daarom handtekeningen die aan de voorzitter Hans
Prade werden overhadigt. Ook werd
er symblosch en een stuk kunstgras
gegeven.
“Ik ben blij verrast met deze spontane actie. Door de vorstperiode
is er na de winterstop pas één keer
getraind. Alle andere trainingen en
wedstrijden zijn afgelast. Dit komt
mede doordat er bij sv Wippolder
geen kunstgrasvelden zijn. Mede
door deze actie van de jeugd en hun
begeleiders gaat het bestuur met
spoed dit punt behandelen tijdens de
eerst komende bestuursvergadering.”
zegt Hans Prade, voorzitter van sv
Wippolder.
sv Wippolder heeft een grote jeugdafdeling, misschien wel een van de

grootste uit Delft. Binnen de jeugd
zitten veel talenten die nu of in de
toekomst worden gescout door de
grote clubs uit de regio. Maar het
gaat bij sv Wippolder zeker niet om
de talenten alleen. In het technisch
jeugdplan staat duidelijk dat plezier en ontwikkeling voorop staat.
Kortom sv Wippolder is er voor alle
jeugd. Door deze jeugd een goede
en fijne omgeving te bieden neemt
sv Wippolder haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid om de jeugd
een sportieve toekomst te bieden. Dit
kan alleen als er ook in zeer nabije
de toekomst voor alle (jeugd)leden
voldoende trainings- en wedstrijdaccommodatie te bieden. Met een zo
grote jeugdafdeling kan dit alleen
met kunstgrasvelden. De gemeentebesturen van Delft en PijnackerNootdorp moeten nadrukkelijk op
de maatschappelijke waarde van een
vereniging als sv Wippolder gewezen
worden. Deze vereniging kan het niet
alleen en heeft op korte termijn hulp
nodig.
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Winterdip
De winter is vaak een deprimerende
tijd. Eigenlijk zouden we een winterslaap moeten houden. Maar helaas.
Het gevolg is wel dat je wat zwart-wit
naar je omgeving kijkt. Lekker languit
voor de TV is ook geen optie want
daarmee komt er geen beleg op de
boterham. Overigens wordt de TV in
deze tijd veelal gebruikt als schemerlamp met de ene “soap“ na de andere.
Elke “soap” heeft, als hij goed is,
een vervolg. Helaas hebben ook
vaak slechte series een vervolg. De
Wippolder is zo een wijk met veel
series.
De Wippolder een dijk van een wijk.
Het blijft een goede slagzin. Al denk
ik dat de gemeente het af en toe wat te
letterlijk neemt of het niet begrepen
heeft. Zij werpt af en toe echte dijken
op met al haar grondwerkzaamheden.
Had ik vorig jaar pijn mijn gat bij het
fietsen door de Lipkensstraat wel nu
begin februari is dat voorbij. De zand
bergen in de straat zorgen ervoor dat
je helemaal niet meer kan fietsen. Dus
dat probleem is voor mij voorlopig
opgelost. Ja, de Lipkesstraat was weer
even een echte straat tussen oud en
nieuw maar dat was omdat het vroor
en er niet gewerkt werd. Je vraagt je af
hoelang nog voordat de bewoners van
deze straat, op een normale manier,
hun straat kunnen verlaten.
Dat de afgelopen vorst periode zowel
positieve als negatieve kanten heeft
dat weet iedereen. Positief was dat we
na jaren weer op natuurijs konden
schaatsen. Alleen jammer dat er in
de Wippolder zelf weinig te schaat-

sen viel door het vele straatvuil dat op
het ijs lag. Vallen op het ijs door een
scheur is vervelend maar vallen over
een vastgevroren half onder het ijs liggend winkelwagentje uitermate deprimerend. Zonder nostalgisch te zijn,
waar is de tijd dat je kon schaatsen op
de Delfgauwseweg of de Emmalaan.
Overigens vraag mij weleens af wat ze
bedoelen met opwarming van de aarde. Ik merkte er deze winter niets van.
De kachel moest behoorlijk opgepookt
worden.
Wat het vuil betreft, het valt mij op dat
sinds de ondergrondse containers zijn
geplaatst er steeds meer vuil op straat
ligt. Waarschijnlijk komt dit door dat
de mensen niet meer weten waar zij
hun iets grotere vuil moeten laten.
Natuurlijk kunnen zij grof vuil bellen
maar die komt veelal 1 keer per week
wat tot gevolg heeft dat het grovere vuil
naast of op de ondergrondse containers geplaatst worden. Vervuiling van
de openbare ruimte heet dat. Ik blijf
hopen dat de gemeente tot inkeer komt
en bij de “doorgangswoningen” enkele
gewone containertjes plaatst zodat de
bewoners die van de ene op de andere
dag verkassen daarin het grovere vuil
kwijt kunnen en de openbare ruimte er
weer wat vriendelijke uitziet.
Jammer voor de mensen die in de
“soap” van de Professorenbuurt zitten.
Iedereen had gehoopt dat de Vidomes
had geleerd van de situaties in de
Casimirstraat maar helaas voor de bewoners. De slechte serie gaat onverminderd door. Als schrijver wil ik hen
deze leus meegeven: “Houd moed”

Wat zeker geen pluim verdient is het
beleid wat hier achterzit. Er staan nu
huizen 1 tot 2 jaar leeg.
Het is niet te hopen dat dit financiële
verlies straks op de huidige bewoners
gaat verhalen.
Mocht de renovatie achter de rug zijn
dan komt de winter buiten schilder en
als climax gaat de Professoren buurt
op de schop voor nieuwe riolering.
De gemeente heeft dacht ik een beleid
waarin staat dat waar groen verdwijnt
er nieuw groen verschijnt. Dit is waarschijnlijk niet van toepassing op het
voor driekwart omgeploegde parkje
aan de Schoemakersstraat. Hoop doet
leven en dus maar hopen dat we daar
op de open vlakte nog wat groen terug
krijgen. Of er overigens nog leven in
het kleine vijvertje is weet ik niet maar
het geheel ziet er droevig uit.
Heel positief was ik over het plaatsen van de snelheids borden op de
Telderslaan. Dan merk je dat 30 km
erg langzaam is en dat het moeilijk
is een lachebekje op het bord te laten
oplichten. Erg stevig zijn ze trouwens
niet. Na plaatsing was er binnen 14
dagen een kapot. Dat de licht borden
je invloed hebben op je snelheid en
rijgedrag geloof ik direct. Maar of het
echt helpt betwijfel ik.
Natuurlijk zijn er ook goede “soaps”
waar je graag het vervolg van wilt
zien. Bijvoorbeeld van ooievaars in
onze wijk. De tijd dat we dachten dat
zij een soort TNT was met een mooie
boodschap is voorbij. Het in ieder geval een leuk gezicht.

Eindelijk weer iets leuks voor mijn kinderen
Geen geld om de muzieklessen van uw
kinderen te betalen? De gemeente kan
helpen, met met de speciale cultuurregeling.

Wippolder D1 kampioen
Door een fraaie overwinning op Polanen D1 is Wippolder D1
zaterdag 23 mei kampioen geworden.

Voor Miranda van Assen*) begon 2009
met wat leuks, na een jaar vol ruzie
en ellende. Vorig jaar liep haar huwelijk stuk. “Mijn ex en ik hadden zoveel ruzie, het ging gewoon niet meer”,
vertelt ze. Ze kwam samen met haar
dochtertje Sofie (2) en zoontje Sem
(6) op straat te staan. Ze logeerden bij
vrienden. “Totdat we met urgentie een
nieuwe woning kregen. Daarmee hadden we na twee maanden weer een eigen huis.”
Via een vriendin hoorde Miranda over
de Financiële Winkel van Delft (DUIT),
dat mensen met een lager inkomen
helpt. FWvD-adviseur Annemarel van
Kempen kwam op huisbezoek. Met
goed nieuws: “Miranda’s inkomen ligt
onder 130 procent van de bijstandsnorm en dus komt ze voor regelingen
in aanmerking.”
T i j d e n s h e t hu i s b e z o e k h e e f t
Annemarel de verschillende financiële regelingen van de gemeente uitgelegd. Zo hoorde Van Assen over de
DelftPas en de cultuurregeling. Van
Kempen: “De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen naast school en

sport ook andere bezigheden hebben.
Denk aan zingen, toneelspelen, knutselen of de scouting. Ze leren er veel
van en hebben er ook veel plezier in.
Daarom geldt de cultuurregeling voor
ouders van thuiswonende kinderen tot
18 jaar. Alle kinderen krijgen zo gelijke
kansen op het ontdekken en ontplooien van hun talenten.” Voor Van Assen
werd dankzij de regeling de deur naar
de VAK opengezet. “Ik wilde daar al
langer met Sofie de cursus Muziek op
schoot doen, maar had het geld niet.
Dankzij de cultuurregeling krijg ik
€150 per kind voor culturele activiteiten.” Niet alleen Sofie, maar ook Sem
gaat ervan profiteren. Van Assen: “Ik
kan mijn zoontje nu aanmelden voor

knutselen in het buurthuis. Dat vind ik
zo fijn voor hem. Is dit jaar in elk geval
leuk begonnen.”
Eén op de tien Delftse huishoudens
heeft een inkomen tot 130 procent van
het bijstandsniveau. Herkent u zichzelf
hierin? Of iemand anders die wel wat
extra hulp kan gebruiken? Belt u dan
met Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)
op telefoonnummer 14015, kies optie
1 en vervolgens weer optie 1. Vraagt u
naar DUIT of de Financiële Winkel van
Delft. Kijk ook op www.gemeentedelft.
info/wiz en www.alselkeeurotelt.nl
*) Miranda van Assen, Sofie en Sem heten in werkelijkheid anders.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Dominee in de buurt van de kerk

Ds. D. Knibbe

Waarom geloven mensen in een hogere macht?
De menselijke maat, wat zou dat eigenlijk zijn? Geen een mens heeft precies
dezelfde maten als een ander, elk mens houdt weer van net iets anders, toch
spreken we wel van de menselijke maat. Wanneer je een auto bouwt bijvoorbeeld, moet hij toch voldoen aan de menselijke maat. Als er geen mens inpast,
kun je hem niet verkopen. Als je een stad verbouwt, zal deze moeten voldoen
aan de menselijke maat, anders gaat geen mens er in wonen. De Wippolder is
niet zolang geleden gerenoveerd, huizen zijn hersteld, sommige straten zijn
helemaal opnieuw gebouwd en we kunnen ons, nu dit hele proces voorbij is,
afvragen, of de menselijke maat gerespecteerd is. Wanneer je ergens een jaar of
wat woont, alle seizoenen hebt meegemaakt, dan kun je jezelf een goede voorstelling maken van je hernieuwde omgeving. Is het plafond niet te laag, zijn de
deuren op de goede plaats gezet en zijn de stookkosten niet te hoog? Soms zijn
huizen zo goedkoop gebouwd, dat de menselijke maat vergeten is. Je woont er
niet prettig.
Het is zaak dat bestuurders letten op de menselijke maat: niet of iets goed verdient of dat je er bij andere gemeentes goede sier mee kunt maken, maar dat
de mensen voor wie jij bestuurder bent, er mens kunnen zijn. Nu ben ik predikant van beroep. En ik stel de vraag: houdt God ook rekening met de menselijke maat? Bestuurt Hij alles zo goed, dat wij mensen kunnen genieten van de
aarde? Volgens mij heeft God een groot deel van het bestuur van de aarde aan
mensen overgedragen. Hij blijft op de achtergrond, grijpt pas in als het echt
uit de hand loopt, maar bestuurt ons door via mensen (profeten, Jezus bijvoorbeeld) ons de weg te wijzen. Dus wij moeten menselijk zijn. En daar hebben we soms grote problemen mee. Huizen worden slecht opgeleverd omdat
een enkele malafide aannemer die het voor de rest bederft snel grof geld wil
verdienen. Dan verlies je de menselijke maat uit het oog. God daarentegen is
zo machtig, dat Hij de macht tot op grote hoogte over kan dragen. Aan mensen. Laat u nooit wijs maken dat God de menselijke maat uit het oog verliest.
Mensen doen dat. God roept ons op, mèns te zijn.
Wees dan als een maatje voor een ander, dan komt u God onherroepelijk tegen
als kameraad, die u door dik en dun helpt.
David Knibbe.

Column

Zal het gaan gebeuren, ja het zal gebeuren
Ik zal je dromen blijven dromen,
en elke keer als ze komen
zal ik de mensen vertellen
van mijn vriend, mijn vriend,
een mens om wie ik geef
een vriend met wie ik leef.
Vrede
Dromen kunnen een mens ver brengen. Eén van de bekendste dromen is
de laatste tijd nog al eens in herinnering geroepen. Zei niet ds King: I have
a dream…? De nieuwe president van
Amerika Obama hapte telkens naar
lucht als hij deze beroemde zin uitsprak. Logisch te verklaren. Toen King
deze zin uitsprak begon het zwarte
volksdeel aan de beroemdste mars in
hun geschiedenis. En hij, Obama, is het
bewijs van de eenwording tussen blank
en zwart in Amerika. Hij heeft ook een
droom: Yes, we can. Wat kunnen wij?
De wereld zo veranderen dat het er een
beetje leefbaarder op wordt. Zal die
mars er komen?
Antwoord. Het antwoord wordt gegeven door alle mensen, verspreid over
de wereld, die met hem die mars voor
vrede en welzijn willen lopen.
Wie met hem zo in het leven wil staan
zal, denk ik, telkens die droom moeten
doorvertellen en mede proberen waar
te maken. Anders is het einde van een
droom in het zicht en ligt de chaos
voor de deur en met de chaos komt de
oorlog en met de oorlog de puinhopen.
Een oorlog
Een voorbeeld van ver weg maar iedere
avond in je huiskamer.
Hij zat op de grond tussen de puinho-

Ds. Kees Maas

pen naast hem. Zojuist was zijn vriend
gevallen in de strijd. Zelf noemden zij
zich patriotten. De vijand vervloekte
die terroristen. Hij vervloekte de ander, zijn vijand.
Feitelijk was het geen oorlog. Het was
een leger tegen een stel idealisten, revolutionairen. Door het ene volk tot
terroristen verklaard, door het andere
tot vrijheidsstrijders. Hij behoort tot
de Hamas en schiet raketten op Israël
af. Daarna zorgt Israël voor de puinhopen in de Gazastrook.
En wij zien wat oorlog met mensen
doet.
De oorlog
Natuurlijk weten we van al die oorlogen die er in de wereld woeden. Wie
zou niet kunnen verhalen over alle
doden die dagelijks vallen op de slagvelden. Maar de echte oorlog is die
oorlog die je zelf aan den lijve hebt ondervonden. Zelfs is dat de echte oorlog
voor het nageslacht. Wij zijn rijk aan
oorlogen die we hebben meegemaakt
in Nederland. De meesten van ons
denken direct aan 40-45. Anderen aan
Ned. Indië. Daarnaast hebben we vele
oorlogsvluchtelingen.
Ze komen uit Oost-Europa, Somalië,
Viëtnam en andere oorlogsgebieden.
Voor hen is dié oorlog bepalend. Het
heeft hun leven op zijn kop gezet en
zal dat blijven doen. Ook hun kinderen ervaren de pijn nog iedere dag.
Velen van hen zijn verbonden met het
thuisland. Er wonen nog ouders en andere familieleden of vrienden met wie
zij gedroomd hebben van een leven
in vrede.

Gedenken
Als we 4 mei de gevallenen gedenken,
laten we dan ook stil staan bij het verdriet dat andere Nederlanders, ook wel
genoemd allochtonen, te dragen hebben. Het zou te wensen zijn dat bij hen
het puin opgeruimd wordt en zij kunnen hopen op een nieuwe toekomst.
Twee bunkers
Ze hebben ongeveer gestaan tegenover
de flats Cambridge en Oxford in het
Zuidplantsoen, aan de Muyskenlaan.
Ze waren bedoeld voor de oorlog
maar in de herinnering is overgebleven dat kinderen er speelden. Vanaf
die plaats kon je zien dat Rotterdam
brandde en de parachutisten naar beneden kwamen. Daar dichtbij, in het
huidige Scheikundegebouw, werden
mannen uit Rotterdam en Den Haag
gevangen gehouden om op transport
naar Duitsland gezet te worden. Ik
hoorde van meisjes die de moed hadden om in de Julianalaan langs de rij
wachtende mannen te lopen, één van
hen een arm te geven en met hem weg
te wandelen. Even waren zij vrienden
om wie ze gaven.
Het leven
Dromen van bunkers die speelplaatsen worden en mensen die vrienden
worden, juist in moeilijke omstandigheden. Het lijkt mij een aardige inzet
op 5 mei.
Kees Maas
buurtpastor

Klein bericht uit de Vredeskerk
Carnaval en vastentijd

Rotterdamse bisschop Ad van Luyn en
oud-premier Ruud Lubbers hebben de
uitspraken daarentegen heel nadrukkelijk veroordeeld. Deze kwestie en de
opmerkingen van Andries Knevel over
Darwin en het ontstaan van de wereld
hebben volop stof tot nadenken en discussie opgeleverd.

Als deze krant bij u in de bus glijdt,
zijn Aswoensdag en carnaval alweer
achter de rug. Carnaval zoals wij dat
de laatste eeuwen kennen, is een katholieke traditie en wordt vooral gevierd in het zuiden van ons land. Het
eindigt met Aswoensdag en deze dag is
tevens het begin van de veertig dagen
vastentijd als voorbereiding op Pasen,
het belangrijkste feest van de christelijke kerken.

Broeder Nico Willemse is zoals u
weet na een aantal actieve jaren bij de
Vredeskerk van zijn welverdiende rust
gaan genieten bij zijn medebroeders
in Den Haag. Helaas laat zijn gezondheid momenteel te wensen over. Na
een hartoperatie, die goed is verlopen,
bleken zijn longen niet goed te functioneren en nu wacht hij op een plaatsje in
een klooster in Asten (Noord-Brabant)
waar hem passende zorg kan worden
geboden. Vanuit Delft wensen wij hem
het allerbeste toe.

Weet u nog hoe dat vroeger ging?
Laten we de periode van de vijftiger
jaren nemen. In de vastentijd mochten
volwassenen maar één volledige maaltijd per dag, werd er niet getrouwd
en werden jubilea en feesten uitgesteld. De laatste week van de vastentijd
heette - en heet nog steeds - de Goede
Week, die in het teken stond van veel
kerkgang.
Kinderen spaarden de hele maand
snoepjes in hun vastentrommeltje. Ze
keken uit naar de laatste dag van de
Goede Week, paaszaterdag, als ze na
het luiden van de klokken om twaalf
uur aan de inhoud van hun trommeltje
mochten beginnen. En dan was het
Pasen, een tijd waarin vooral de dames
in het nieuw, op hun ‘paasbest’, gekleed
gingen.

Illustratie: Stan van Adrichem

Maar, zoals het zo vaak gaat in onze
ontkerkelijkte maatschappij, is carnaval
een volksfeest geworden en wordt de
daaropvolgende vastentijd maar door
een minderheid in praktijk gebracht.
Teleurstellend of niet: het is wel de
realiteit. Maar Pasen is voor iedereen!
Het feest van de wederopstanding en
van nieuw leven, wat gesymboliseerd
wordt door eieren, de paashaas en vrolijke voorjaarskleuren.

Mooie herinneringen aan vervlogen
tijden. Voor velen is de inhoud van
Pasen naar de achtergrond verdwenen
en is het vooral een feest van gezelligheid en vrije dagen.
Kerkelijk gezien wat magertjes, maar
het staat een ieder vrij om zelf zijn of
haar invulling aan deze belangrijke
kerkelijke gebeurtenissen te geven. Wat
u ook van de vastentijd vindt: voor orthodoxe gelovigen is het een tijd van
zelfreflectie en discipline voor groot
en klein.

Mededelingen
Zoals u wellicht weet, vinden er in katholiek Delft grote veranderingen
plaats. Twee kerken zijn helaas gesloten of, zoals dat officieel heet, ‘aan de
eredienst onttrokken’. Daar is door de
stuurgroep zeer zorgvuldig over nagedacht. Ook de organisatiestructuur
van de vier overgebleven kerken wordt
grondig herzien. Ze worden samengevoegd tot één stadsparochie, maar wel
met een belangrijke taak voor de afzonderlijke kerkgemeenschappen. Zo ma-

ken we een nieuwe start en met de inzet van velen kunnen we de toekomst
met vertrouwen tegemoet zien. U zult
hier ongetwijfeld in de komende tijd
nog veel over horen.
En dan een andere kwestie waar we
niet omheen kunnen: die van de omstreden Britse bisschop Williamson.
Zijn uitspraken zijn voor verreweg de
meeste Nederlanders onbegrijpelijk
en verwerpelijk, en ook de reactie vanuit Rome roept vraagtekens op. De

Co-writer
Voor de variatie en om gebrek aan interessante onderwerpen te voorkomen,
heb ik een vriend bereid gevonden om
samen met mij deze berichten voor
de Wijkkrant Wippolder te verzorgen.
Zijn naam is Hans de Groot, geboren
en getogen in Delft en bijna zijn hele
leven woonachtig in de Wippolder.
Hij is de zoon van Kapper de Groot en
misschien is hij bij u tevens bekend van
Parfumerie Schipper. Samen hopen wij
een aantal keer per jaar uw interesse
te wekken met onze breinbrouwsels.
Natuurlijk staan wij open voor eventueel commentaar en op- of aanmerkingen.
Vanaf deze plaats wensen wij u een gezegend en/of vrolijk Pasen toe - kiest u
zelf maar wat op u van toepassing is!

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Wijkfeest Wippolder 26 september
De Nassaulaan in Delft is dit jaar weer
het toneel voor het wijkfeest van de
Wippolder dat zullen de bewoners weten ook in Delft want het kan deze zaterdag 26 september makkelijk concurreren met elk willekeurig attractie park
er staat maar liefs een spel parcours
van vele attracties van Super stormbaan
tot een paddenstoel voor alle leeftijden van 3 t/m 17 jaar. De spectaculaire
opvallende obstakelbanen van 13,5 en
14 meter lang een echte af matter !!
bij de safari jungle baan wensen wij u
veel sterkte op deze safari. En dan het
ouderwetse kussengevecht. Een kussengevecht is een speelse manier van stoeien met hoofdkussens. Een kussen kan
al snel iemand omverwerpen. Daarom
worden de gevechten ook meestal uitgevochten op bed, zodat bij een eventuele val de landing zacht is. Wij hebben
een speciaal spektakelluchtkussen waar
deze titanen gevechten kunnen plaats
vinden. We pikken er nog een attractie
uit het levende tafelvoetbal van elf bij
zeven meter waar de teams spelen om
de Wippolder bokaal 2009,dan nog de
klimwand en diverse luchtkussens. De
kinderen gaan helemaal los bij dit spel
parcours er kunnen honderden kinderen van 3 t/m 17 jaar lekker uit hun bol
gaan en veel plezier beleven. En dan
ook nog eens geniete van diverse spectaculaire roofvogel demonstraties. De
valkenier die de demonstraties verzorgt
heeft al vele jaren ervaring met roofvogels, valken, arenden, buizerds, gieren
en uilen, het is zelfs voor hem elke keer
weer een genot om deze vogels te zien
werken de kracht en de souplesse die
deze vogels uitstralen blijft dan ook indrukwekkend. Vaak krijgt hij de vraag
of de vogels los vliegen. Natuurlijk vliegen de vogels los. Wat is er dan ook
mooier als een grote oehoe met

zijn spanwijdte van zo’n 1 meter 80
vlak over de hoofden van het publiek
vliegt, Harris Hawk die tussen de benen door gaat of een valk die met snelheden van 200 km per uur door het
luchtruim van Delft raast. U kunt na
de roofvogelshow weer even bijkomen
bij het echte straattheater de ouderwetse poppenkast van Fritsie Duikelaar
met zestig zitplaatsjes voor de jeugd
geeft hij maar liefst vijf voorstellingen.
Speciaal komt Jan Klaassen naar de
Wippolder om zijn nostalgische avonturen te spelen met natuurlijk Katrijn.
En natuurlijk is er weer de traditionele wijkrommelmarkt met tientallen
kramen tot aan de nok toe gevuld met
leuke en voordelige spulletjes en overtollig huisraad. De info markt waar de
kleintjes natuurlijk weer geschminkt
worden. Er is een braderie met 1001
artikelen te kust en te keur van hout
speelgoed tot de laatste trends en elektronica snufjes, huis en buiten decoraties en uiteraard alle zaken die een
markt zo aantrekkelijk maken. Diverse
eetstands o.a. vis, een ambachtelijke
palingrokerij, suikerspin, poffertjes etc.
dan is er ook nog een unieke Platen &
CD beurs. ‘Zonder meer een uitzonderlijk evenement in een evenement.
In een tijd waarin er in de reguliere
verkoop steeds minder popalbums verkocht worden, komen hier in Delft op
het grote Wippolderfeest muziekliefhebbers uit Delft en de hele regio bij
elkaar om platen te kopen - vinyl dus.
Hier kunnen de talloze popfanaten,
platenverzamelaars, kenners en deejays
die ook beursen en markten bezoeken alleen maar mee instemmen. Deze
gespecialiseerde standhouders staan
garant voor een uiterst veelzijdig en exclusief
aanbod van elpees,

singles, maxisingles, cd’s, dvd’s, popgerelateerde artikelen en andere memorabilia. De organisatie van deze beurs
Andre Frijters van de Dynamite organisatie komt met minimaal 15 kramen
naar Delft. Over muziek gesproken er
is natuurlijk weer een professionele geluidsinstallatie aanwezig die voor de diverse optredens zorg draagt lijndansen,
artiesten, optredens verenigingen etc.
Wilt U deze geweldige spektakeldag zelf
mee beleven, dan staat de Nassaulaan
in de Wippolder Delft deze dag garant
voor een super evenement voor het gehele gezin. De organisatie nodigt u uit
voor dit evenement u bent dan ook van
harte welkom van 10.00 uur t/m 16.00
uur.
Snuffel en Struinmarkt tijdens het
Wijkfeest.
Wat is een wijkfeest Wippolder zonder
Snuffel en Struinmarkt? Natuurlijk zal
deze ook dit jaar niet ontbreken.
Een Snuffel en Struinmarktkraam is te
huur voor € 15,-. Betalen is inschrijven!
Kunst/ kitch/knuffels/speelgoed/zelfgemaakte sieraden, van alles kunt u er
kwijt (alleen geen eet en drinkwaar)
Het huren van een kraam is voorbehouden voor Wippolderbewoners. Vanaf
heden tot 1 september gaan wijkbewoners voor, daarna bestaat de mogelijkheid voor niet- Wippolderbewoners een
kraam te huren. Uiterlijk inschrijf datum 10 september.
Maar…op is op!
Dé manier om er achter te komen of er
nog een kraam te huur is, is bellen naar
Wijkwerk Wippolder: 2570408. (e-mail:
of avanoosten@breedwelzijndelft.nl

Zoals het was, zoals het nu is

Op de bovenste foto ziet u woningen aan de Nassaulaan hoek
Prof. Krausstraat.
Deze foto is genomen in september 1924.
Wat een ruimte en een grote zand/speelplaats voor de kinderen.

Boekje geschreven door een oud “Wippolder” bewoonster
Op een bijeenkomst voor de bewoners
uit de Wippolder op maandag 8 december 2008 in het voormalige postkantoor in de binnenstad nu genaamd
TOP.
D aar was o ok aanwe zig Anna
Ottevangers zij presenteerde daar haar
boekje Jij, Jij Bent het.
Het is een boekje met gebundelde verhalen welke zijn geschreven op een
manier van een kind. Het speelt zich af
in de periode 1934 -1941.
Wij geven u één verhaal weer.

TOLLEN
Het is november, nog vroeg in de avond.
De lantaarns zijn aan en de stoep is nat
van de regen van vandaag.
We zijn met een heleboel kinderen aan
het tollen. We doen wedstrijdje, wie het
eerst met zijn tol aan de andere kant
van de stoep is.
We hebben een fijne stoep!
De tegels liggen precies goed. Het is de
beste stoep van de hele Delfgauwseweg.
Daarom kun je hier ook het beste rolschaatsen.
Mijn tol doet het goed en ik
zit in de middenmoot. Opeens zit mijn
tol vast aan het eind van het natte tollentouw, dan schiet hij er van los… en
vliegt zo door het raam van de familie
de Jong.
Even is het stil en dan lopen
de kinderen heel hard weg. Ze roepen
achteromkijkend naar mij: ‘Rennen joh,

rennen!’
Ik blijf staan en ik bel aan bij de familie
de Jong, die niets heeft gemerkt. Ik zeg:
‘Mijn tol is door uw raam gegaan.’
Mijnheer de Jong staat in de
deuropening, de vestibule achter hem
verlicht. Het lijkt wel of we elkaar tijdenlang blijven aankijken, zonder iets
te zeggen. Hij doet een stap naar buiten
en ziet het kapotte raam. Dan pakt hij
mijn hand en zegt: ‘Kom maar, dan
gaan we nu maar even naar je moeder
toe!’
		

Ik ben niet bang!

Mocht u interesse hebben in dit
boekje dan kunt dit bestellen in de
boekhandel met ISBN nummer;
9789059810167 NUR 303, verhalenbundel.
Of per Email anbacker@xs4all.nl
Weergegeven door: J.A. van den Berg

Op de onderste foto ziet u hoe het momenteel is.
Ik hoef u niet uit te leggen wat de verschillen zijn want deze zijn enorm.
Alhoewel de huizen op zich nagenoeg het zelfde er uit zien.
Foto’s en tekst J.A. van den Berg.
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Bouwberichten

Speelplaats Prof. Bosschastraat
Na lang touwtrekken en overleggen is het toch zo ver gekomen dat de moddertroep rondom de speelplaats is verdwenen. Er is nu eindelijk een mooi
en schoon geheel gekomen en de kinderen komen niet meer thuis onder de
modder.

Foto’s en tekst J.A. v.d. Berg
tenzij anders vermeld

Rotterdamseweg / Jaffalaan.
Op de hoek waar ooit Metaalkunde stond, schiet met een enorme snelheid
de nieuwbouw uit de grond welke gebruikt gaat worden door de Haagse
Hogeschool.

Jaffalaan
Momenteel ligt de Jaffalaan geheel
omgewoeld zo te zien gaat daar het
nodige aan gebeuren.
Zal de van oudsher geasfalteerde weg
naar de begraafplaats nog terug komen

Professor Telderslaan /
Hendrik Casimirstraat.
Er waren plannen bekend gemaakt
voor de sloop van een deel van de
Professor Telderslaan en de flat aan
de Hendrik Casimirstraat maar zoals
het vaak gaat kunnen plannen veranderen of worden vertraagd.
Zo ook hier, Vidomes heeft in een informatiebijeenkomst laten weten dat
zij er nog niet uit zijn wat er gaat gebeuren.
De bewoners is toegezegd dat er rond
de komende zomer meer duidelijkheid geeft over de plannen.
Charlotte de Bourbon
Na een lange periode van onderhandelen en van adverteren is de bouw op
het voormalige terrein van de Maranathakerk al in volle gang. Maar afwachten of dit een aanwinst voor de buurt zal zijn.

Julianalaan / Zuidplantsoen
Nu een jaar na de brand van het gebouw van Bouwkunde is de verhuizing
naar het voormalige TU Hoofdgebouw aan de Julianalaan zo goed als afgerond.
Eerlijk gezegd is het gebouw goed in gebruik en ook de gebieden eromheen
worden intens gebruikt. Het lijkt een aanwinst voor de wijk.
Alleen is het parkeren een bijkomend probleem, alhoewel dit voor een
groot deel weer valt op te lossen om op de Muyskenlaan tussen de bomen
parkeervakken te maken zodat daar ook op een nette verantwoorde manier
geparkeerd kan worden.
Ook zou een oplossing kunnen zijn om het parkeerterrein aan het
Zuidplantsoen naast het rioolgemaal te voorzien van een stalen parkeer verdieping net zo als aan de Yperstraat bij de Veste. Ruimte genoeg en niemand
heeft daar last van wel gemak van.

Mekelweg
Of toch in de toekomst Nieuwe Delft – wat de Burgemeester heeft voorgesteld -.
De campus welke hier gaat komen krijgt al zijn vorm van het oude is weinig
over gebleven. Nu de tram nog dan zal het plaatje aardig compleet zijn.

Leeghwaterstraat.
Na ongeveer één jaar van bouwen is het gelukt om in de Leeghwaterstraat
drie woonflats te realiseren voor studenten bewoning – merendeel voor
buitenlandse studenten-. Op donderdag 2 april jl. heeft wethouder Anne
Koning haar plicht gedaan en deze bewoning officieel geopend.

Delfgauwseweg
Nu er verkocht op het bouwbericht
staat is de bouw begonnen over de
brug bij de Dillenburgstraat.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Bevrijdingsfeesten in de WIPPOLDER
De maand mei is net voorbij en dan is het al weer 64 jaar geleden dat de bevrijding is geweest na de verschrikkelijke oorlog 1940 – 1945.
Foto: J.A. van den Berg.
In een gesprek met mevrouw Jeanne
Slegtenhorst van Zuylen wat ik onlangs mocht hebben zijn toch voor
vele van onze lezers onbekende foto’s boven water gekomen. Welke de
moeite waard zijn om aandacht aan
te besteden. Het zijn een negental foto’s waarbij wij u tekst en uitleg geven
over wat of er gaande is geweest.
Deze bevrijdingsfeesten speelde zich af op de Kloosterkade en duurde ± één
week. De foto’s welke getoond worden zijn mogelijk in 1946 gemaakt.
Misschien zijn er onder u ook lezers welke dit ook hebben meegemaakt of wellicht op de foto’s staan, deze lezers worden dan vriendelijk verzocht om contact
met ons ( redactie ) op te nemen om daar mogelijk weer een mooi verhaal over
te maken voor één van de volgende kranten.

Als beloning voor de prestaties was er
echte verse vis. Deze zoetwatervis werd
in ontvangst genomen door de heer
Groenheide welke zijn dochter meedroeg
op zijn schouder.

In afwachting voor een sport of spel opdracht voor deze kinderen
was het dringen.

Het waren optochten door de straten met muziek en de
kinderen voorop.

De activiteiten bestonden uit sport en spel voor de volwassenen met o.a. appel happen in een emmer water.

Bovenstaand een stukje uit de Delftsche Courant uit die jaren

Deze groepsfoto werd gemaakt voor de woning van de
Fam. Van Zuylen op nummer 67, het gezin bestond uit
het echtpaar met 4 kinderen.
Het echtpaar van Zuylen zat in de feestcommissie
met o.a. de heer Snel, J. Dane en de dames van Os en
Groenheide. Zij organiseerde indertijd de feesten.

Als beloning voor de organisatie werden echte bloemen uit
eigentuin gegeven welke zeer werden gewaardeerd aan de
uitdrukking van de ontvangende personen te zien.
Uit deze festiviteiten ontstond een toneel vereniging onder
de naam “ Ter herinnering aan de bevrijding “ . Beter bekend onder de naam “Wippolder Vereniging “.
Het toenmalige bestuur bestond uit de voorzitter de heer
De Raad en mede bestuursleden waren mevrouw Kunz en
de heer Leenheer.

Er werd vaak opgetreden op verschillende locaties zoals; in het
Congregatie gebouw aan de Brabantse Turfmarkt, Stads Doelen en o.a.
bij de militairen aan de Brasserskade.
Door de komst van de TV kwam de klad in de belangstelling voor het
optreden van de toneelvereniging wat uiteindelijk betekende na zo’n jaar
of zes dat vereniging ophield met bestaan.
Ook in die periode organiseerde men de luilakfeesten – wat ik mij herinnerd was dat mevr. Kunz – welke altijd op de zaterdag voor Pinksteren
werd gehouden. Als beloning voor deze vroege wandeltocht kreeg je op
de Kloosterkade bij bakker Verleg een krentenbol en ook is het wel eens
een ijsje geweest.
Met dank aan mevrouw Jeanne Slegtenhorst voor het ter beschikkingstellen van deze foto’s en haar uitleg.
Teksten: J.A. van den Berg.
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Kapvergunning Michiel de Ruyterweg
In september vorig jaar heeft de gemeente de kapvergunning gepubliceerd voor 43 bomen aan de Michiel
de Ruyterweg.
De kap is nodig om nieuwe leidingen
en riolen te leggen en vervolgens de
wegindeling te veranderen o.a. voor
de komst van de tram.
De belangenvereniging heeft de gemeente vervolgens gevraagd om
overleg over de noodzaak voor het
kappen van zoveel prachtige bomen
en de kap zolang mogelijk uit te stellen tot het werk ook echt gaat beginnen (de Sebastiaansbrug gaat immers
pas januari 2010 dicht).
In November heeft er een plezierig
overleg plaatsgevonden met de gemeente, waarin een aantal afspraken
gemaakt zijn om de leefbaarheid van
de wijk zo groot mogelijk te houden.
De kap zal in 2 fasen plaatsvinden
(eerst de bomen op het tracé tussen Julianalaan en Jaffalaan en een
jaar later de overige bomen), zodat
de kap daarmee de werkzaamheden

volgt. Verder was de gemeente het
met ons eens dat gegeven de grootte
van de ruimte en de hoogte van de gebouwen eromheen er bomen met een
flinke maat herplant zouden worden.
Van beide afspraken hebben wij helaas niets in de vergunning teruggevonden.
Wij vinden dit heel teleurstellend en
hebben wij ons genoodzaakt gezien
bezwaar te maken tegen de verleende
vergunning, hoewel wij gehoopt hadden dit met het overleg te kunnen
voorkomen.
Het zal de meeste wijkbewoners niet
ontgaan zijn dat helaas onlangs de
grote, meer dan 30 jaar oude kastanjebomen aan de Michiel de Ruijterweg
(zie foto) zijn gekapt.
Dat waren er weer 24 van de 1638
waarvoor sinds 2003 in onze wijk een
kapvergunning aan is verleend.
Zie ook: www.tunoord.nl

Raad van State procedure
Wanneer de Raad van State het bestemmingsplan TU-Noord niet goedkeurt en de gemeente een MER-procedure ingaat, zullen de bouwplannen
(voorlopig) niet uitgevoerd worden.
Het gevolg is dat de Botanische Tuin
voorlopig groen blijft en dat het speelveld aan de Julianalaan voorlopig behouden blijft. Maar het gevolg is ook
dat de plannen voor de noodzakelijke
huisvesting van buitenlandse studenten niet uitgevoerd kunnen worden in
het TU-Noord gebied.
De TU heeft nu grote problemen wil
snel aan de slag omdat buitenlandse
studenten veel geld opleveren.
En ook internationale onderzoeksen uitwisselingsprojecten hangen af
van huisvesting van de buitenlandse
onderzoekers. Inmiddels werkt de TU
aan bouwplannen voor studentenwoningen onder andere op haar eigen
terrein en dat in natuurlijk prima.
Als de TU samen met de gemeente,
belanghebbenden en de woningcorporaties niet snel alternatieve oplossingen buiten het TU gebied bedenkt,
zal het huisvestingstekort nog jaren
kunnen duren.

Op 12 maart aanstaande is de zitting bij de Raad van State, enkele weken later volgt de uitspraak. Als we
op een aantal belangrijke punten gelijk krijgen van de Raad van State zal
blijken dat het niet de belangenorganisaties zijn, maar het de gemeente
is die de bouwplannen tegenhoudt
door door onterecht bezwaren van
bewoners en bewonersorganisaties
uit de Wippolder stelselmatig te negeren.
Wij houden u op de hoogte.
foto's; Belangenvereniging TU-Noord

Vorige week kwam een ouder van de
school van mijn kinderen naar mij
toe.
‘Ben jij nu lid van die belangenvereniging die alle bouwplannen tegenhoudt?’
Ik kon niet ontkennen. Dat hoeft ook
niet. Ik vertelde deze ouder dat wij
vijf jaren geleden, lang voor het vaststellen van het bestemmingsplan TUNoord door de raad, hebben gezegd
dat een Milieu Effect Rapportage
(MER) noodzakelijk is als je zo veel
woningen mag bouwen.
Dat heeft bij de gemeente Delft geen
gehoor gekregen en onze bezwaren
zijn jaren achtereen terzijde gelegd,
eerst door de gemeenteraad en later ook door de Provinciale Staten.
Wij hebben ons tenslotte tot de Raad
van State moeten wenden in een beroepsprocedure omdat het bestemmingsplan TU-Noord enorme gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de
wijk: tenminste vijf duizend nieuwe
woningen er bij, veel extra verkeer
en parkeerdruk, minder groen voor
meer bewoners, woningbouw in de
botanische tuin.

Erik van Hunnik

Bestemmingsplan TU-Noord
in de prullenbak
De Raad van State heeft op 20 mei een flinke stok gestoken voor de poging
van de gemeente Delft om meer dan 6.000 woningen in de Wippolder te bouwen. De Raad heeft ook voorkomen dat deze poging werd verstopt in een
rekentruc waarbij studentenwoningen als een halve woning tellen. Bovendien
bleek Delft bij berekeningen van de kwaliteit van lucht en geluid de meeste
bouwplannen vergeten te zijn. Het resultaat is dat een groot deel van het bestemmingsplan, het deel waar de oude TU-gebouwen staan, naar de prullenbak is verwezen. De Botanische tuin blijft gelukkig vooralsnog onaangetast.
Julianalaan 67 wordt niet gesloopt voor woningbouw en er komt geen nieuwe
vleugel in de bomentuin. Alle andere (ver)bouwplannen moeten opnieuw bekeken worden en getoetst aan normen voor milieu.
De Belangenvereniging TU Noord hoopt dat nu, tien jaar na de start van de
plannen, de gemeente en TU met haar ontwikkelaars bereid zijn om de bewoners te gaan betrekken bij de planvorming in het monumentale TU-Noordgebied, dat is uitgeroepen tot Beschermd Stadsgezicht en onderdeel uitmaakt
van de Ecologische Hoofdstructuur in het gebied.

wijkkrantwippolder@gmail.com

IJs met ijspret
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Project ‘Onder anderen’

Alhoewel het alweer maanden geleden is dat de ijzers konden worden ondergebonden. Op de bijgaande foto’s op een zaterdag ziet u hoe weinig gebruik werd gemaakt
van de mogelijkheden om hier in de Wippolder te gaan schaatsen.
Tekst en foto’s J.A. van den Berg.

Plas achter de studentenflat een de Prof. Evertslaan.

Ondergelopen bouwterrein achter TNO -Zuidpolder.

Kon. Emmalaan oostzijde.

Kon. Emmalaan westzijde.

Zoals u inmiddels misschien wel weet zijn Germa Huijbers en Carolina
Agelink gestart met de rubriek ‘Foto’s uit de verzameling Onder Anderen’. Ze
willen met dit initiatief u de gelegenheid geven om met de verhalen achter
de foto’s kennis te maken. Zij hebben het voornemen deze rubriek voortaan
in elke wijkkrant terug te laten komen met telkens twee bijzondere, mooie,
interessante, ontroerende of herkenbare foto’s uit de verzameling. Voor deze
wijkkrant hebben Germa en Carolina ook weer twee bij dit project betrokken
Professorenbuurtbewoners gevraagd om hun verhaal bij de foto te schrijven.
Mocht u nog niet op de hoogte zijn van het project Onder Anderen dan hebben we even voor u in het kort de feiten over project Onder Anderen op een rij
gezet.
Bent u bewoner van de Professorenbuurt? Dan is de kans groot dat u kennis
heeft gemaakt met de kunstenaars Germa Huijbers en Carolina Agelink. In
mei 2007 startten zij het kunstproject Onder Anderen, dat deel uitmaakt van
het gemeentelijke programma Kunst in de Wijken.
Uw inbreng heeft een belangrijke rol in project Onder Anderen. Daarom trokken Huijbers en Agelink door de Professorenbuurt en vroegen u wat u nog
bewaard heeft uit uw kindertijd. Boven verwachting hebben ze meer dan 1500
foto’s kunnen maken van uiteenlopende voorwerpen, documenten en foto’s
die u aan hen liet zien. Variërend van doopfoto’s tot diploma’s, van knuffels tot
langspeelplaten, en van liefdesbrieven tot klassefoto’s. Daarnaast hebben ze ook
talloze verhalen en anekdotes te horen gekregen. Dit alles heeft geresulteerd in
een verzameling die omvangrijk geworden is. Je zou kunnen zeggen dat een
heus archief van de Professorenbuurt is ontstaan, toegespitst op de kindertijd.
Deze hele verzameling dient als basis voor een kunstwerk voor de buurt, dat in
de loop van 2009 gerealiseerd wordt.

Joke geboren op 16 april 1941.
Deze foto is 1 november 1941 gemaakt.
Ik ben geboren terwijl mijn vader weg was en ook nog gevangen is geweest
aan het begin van de oorlog in Katwijk aan de Maas. Hij was dus niet bij
mijn geboorte aanwezig, wel waren er zussen van mijn moeder bij haar. Die
hebben deze foto voor mijn vader laten maken. In die tijd kwamen fotografen langs de deur.
Wetering tussen de Schoemakerstraat en de Mekelweg.

Spreekwoord
Rente en huur slapen
geen uur.
Deze zorgelijke waarschuwing wijst
er op dat de vaste kosten die aan
een woning verbonden zijn altijd
maar doorgaan, terwijl de inkomsten en de overige uitgaven nog wel
eens kunnen verschillen. Rente en
huur vormen vaste posten op de
huishoudrekening.
Bron: Ed van Eeden

Vijver voor TNO - Zuidpolder.

Joke van Leeuwen-Verreck
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De foto is in december 2005 genomen. Lara is twee weken oud en en heeft
“mijn” shirt aan. Het is het enige babykleertje wat bewaard is gebleven van
toen ik klein was, samen met de versie van mijn een-eiige tweelingbroer.
Omdat van mij en mijn broer in die shirts uitgebreid foto’s zijn gemaakt,
hoort dat shirt dus bij mijn beeld van mijn eerste levensjaren. En mijn tweede dochter van 4 maanden heeft hem nu ook weer aangehad!
Micke Vrolijk

