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De verhuizing die
een ieder aangaat

Redactioneel
De lucht van de meidoorn en andere geurende bomen en planten verrassen
onze neus iedere keer weer in de wijk. Heerlijk dat voorjaar. Het blijft toch
de mooiste tijd van het jaar. Alhoewel we moeten toegeven dat wij af en toe
ook andere zaken ruiken die niet zo fris zijn.
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Tanja Moerkerken
Het zal een ieder zijn opgevallen dat de
verhuizing van ouderenactiviteiten van
de Wipmolen naar het buurthuis Wippolder niet zonder slag of stoot plaatsvindt. Om er achter te komen of deze
verhuizing begeleid door Breed Welzijn
Delft (BWD) welop een verantwoord
maatschappelijke manier verloopt heb
ik een informatief gesprek gehad met
Tanja Moerkerken van Breed Welzijn
Delft. Tanja is de projectbegeleider van
dit proces. Haar belangrijkste taken
zijn: het oplossingsgericht plaats geven aan emotie van de ouderen die los
komen bij de verhuizing van de activiteiten, het inpassen van de activiteiten
in de nieuwe omgeving (activiteiten
planning buurthuis) en continuïteit
van verhuizing van activiteiten bewaken. De rol van BWD, zo stelde Tanja,
is een ondersteunende en niet een bepalende. Wij faciliteren daar waar nodig
en mogelijk is. Het mag duidelijk zijn
dat daarom de vraag “het waarom” op
het bordje ligt van de politiek en dat
dit geen onderwerp van het gesprek
is geweest. (red.) Het naderend einde
van het huurcontract van de Wipmolen
door BWD bij het VTV per 1 juli
2011 heeft de verhuizing van activiteiten van de Wipmolen in een stroomversnelling gebracht. Een gefaseerde
overgang van activiteiten naar buurthuis Wippolder bied volgens Tanja geen
oplossing dit onder andere doordat
de activiteiten op verschillende dagen
plaatsvinden.

Dat de overgang pijn doet bij de ouderen moge duidelijk zijn. Vandaar dat
er met een projectbegeleider wordt
gewerkt die zoveel mogelijk helpt
oplossingen aan te dragen bij mogelijke te ontstane problemen. Op de
vraag in hoeverre naar de alternatieven vanuit de bewoners is gekeken
zegt Tanja dat deze waar mogelijk
zijn meegenomen. Het resultaat is
dat voor enkele activiteiten een goed
extern alternatief is gevonden. Alle
overige activiteiten kunnen worden
ondergebracht in het wijkcentrum.
Omdat de meeste activiteiten vanuit de Wipmolen overgaan naar het
buurthuis is met een aantal deelnemende ouderen alvast een kijkje genomen in het buurthuis om met hen
de eventuele te verwachten problemen te bespreken en oplossingen te
bedenken.
De stand van zaken medio mei 2011.
De verdubbeling van activiteiten in
het buurthuis van ca. 15 naar ca. 30
vormt geen probleem volgens Tanja. Dit omdat de meeste activiteiten
van de ouderen overdag plaatsvinden.
Van alle activiteiten worden alleen
Biljarten en Koken niet geplaatst in
het buurthuis. De biljartclub heeft in
goed overleg een plekje bij SV Wippolder gevonden en de kookactiviteit
blijft in de Wipmolen dit omdat het
buurthuis niet de vereiste entourage
biedt.
Lees verder op pagina 2>

Maar zolang je er niet in trapt en snel doorloopt overheerst het gevoel dat
het lente is. Dit heerlijke voorjaarsgevoel pakt helaas slecht uit voor de vele
Wippoldernaren die gebruik maken van de Wipmolen.
Per 1 juli 2011 moeten zij het gebouw Wipmolen verlaten omdathet huurcontract door BWD is opgezegd. Een heel vervelende zaak die veel emoties
los maakt, vooral onder de ouderen. Vervelend niet alleen voor hen maar
ook voor het VTV, eigenaar van het gebouw. Zij moeten andere huurders
vinden.
En waarom, vragen we ons af. Delft pretendeert een stad te zijn die zich inzet voor haar bewoners, dit door haar buurt en wijkwerk zoveel mogelijk te
stimuleren. Dat er bezuinigd moet worden zal iedereen duidelijk zijn maar
wel 450.000 euro over te hebben voor “het glazen huis” en tegelijkertijd
buurt en wijkwerk uit te wringen en te kielhalen om een paar duizend euro
valt niet echt te rijmen in onze beleving.
Ook de rioleringswerkzaamheden in de Professorenbuurt maken het leven
daar er niet gemakkelijker op. Zand , zand en nog eens zand De bewoners
van het Mijnbouwplein kennen deze ervaring maar al te goed. Het duurt
nog even maar dan kunnen de bewoners van de Professorenbuurt weer genieten van het gemak met de zekerheid dat dit niet terug komt.
Aansluitend aan de rioleringswerkzaamheden wordt ook de uitvoer van
de herinrichting ter hand genomen waardoor het overzicht van het aantal
parkeerplaatsen in dit deel van de wijk onzes inziens vorm krijgt. Tot nu
toe lijkt het verwachte tekort hieraan mee te vallen. Dus ons inzien lijkt een
parkeervergunning beleid hier niet van toepassing alhoewel zeg nooit, nooit
in deze stad.
Ook de ontgroening van de Wippolder krijgt helaas steeds meer vorm. Vreselijk jammer dat vele groenverlies. Met ontgroening bedoelen wij niet het
maaien maar de drang van Afdeling Groen van de gemeente Delft om steeds
weer zeer oude bomen om te halen. Bij navraag bij een kap van een van die
gezichtsbepalende reuzen werd ons gewezen op een rot plekje in het schors.
Waarschijnlijk had een boomdokter deze boom nog best kunnen redden,
maar ja er moet bezuinigd worden!.
Wat ons hierbij opvalt als redactie is dat de herplant verplichting van de
gemeente nog steeds niet echt zichtbaar en aantoonbaar is. Maar laten we
ondanks alles positief gestemd blijven en genieten van hetgeen er nog is,
zoalsbijvoorbeeld uw Wippolderkrant. Een krant die niet weg te denken
valt in onze dijk van een wijk. De Wippolder is de grootste wijk van Delft en
de redactie van deze krant is klein en kan helaas niet alles overzien in deze
bruisende wijk. Mocht U iets zijn opvallen ofvermeldenswaardig vinden uit
onze wijk, klim eens in de pen zodat ook de andere Wippoldernaren hier
deelgenoot van worden.
Schrijven kan naar: wijkkrantwippolder@gmail.com
De redactie.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Denk om het afstapje
De eerste zonnestralen hebben zich
in 2011 alweer laten zien en ook het
eerste verzoek voor een straatfeestcheque heb ik alweer mogen ontvangen. Ik hoop van harte dat er nog
meer spontane verzoeken zullen volgen. Het organiseren van een straatfeest is leuk om te doen, het versterkt
de contacten in de straat en heeft een
positieve uitwerking op de sfeer in de
straat. Talenten van uw buren worden
zichtbaar en vaak leidt zo’n straatfeest weer tot leuke, nieuwe initiatieven, die bewoners met elkaar kunnen
ondernemen. Kijk voor meer informatie ook eens op www.delft.nl of
vraag de folder aan via het vijfcijferige
telefoonnummer van de gemeente
Delft 14015.
Nu de zomer weer in aantocht is,
krijgt u misschien zin om met uw buren uit de straat iets te gaan ondernemen. Het seizoen bij uitstek om aan

De verhuizing die
een ieder aangaat

een fleur de straat op-actie te denken.
Met elkaar een middag aan de slag
en de straat ziet er opeens veel gezelliger, groener en fleuriger uit. Ook dit
jaar kunt u weer met ondersteuning
van de gemeente deze acties organiseren. Meedoen is heel eenvoudig: Bekijk met een aantal mensen wat een
goede datum is om samen aan de slag
te gaan in de straat. Bedenk wat er gedaan moet worden en neem dan contact op met Susanna Kimha (tijdelijke
vervanger van Natascha Duyndam
i.v.m. zwangerschapsverlof) van Wijkzaken van de gemeente Delft. Zij coördineert de Fleur Delft op acties op
dit moment. U kunt haar telefonisch
bereiken via 14015 of 2197123 of via
de mail: wijkzaken@delft.nl
Als de Fleur Delft op container op
die dag nog vrij is, wordt deze op het
afgesproken tijdstip naar u toe gebracht. In de container zitten plantjes, aarde en gereedschap die u be-

hulpzaam zullen zijn bij het onder
handen nemen van uw straat met medebewoners.
We hopen dat ook dit jaar weer veel
bewoners van de mogelijkheid gebruik maken!
Als u zelf een ander idee of wens
heeft, waarmee u samen met een
aantal buren aan de slag wilt gaan,
en wenst u bij de uitwerking van dat
idee ondersteuning? Schroom dan
niet en neem contact op met de wijkopbouwwerker Rogier van Munster,
r.vanmunster@breedwelzijndelft.nl en
015 - 257 04 08. Hij helpt u graag verder om uw plan tot uitvoer te brengen.
Een hartelijke groet,
Miriam Wardenaar
Wijkcoördinator Wippolder

Open tuin Wippolder

Dat er nog heel wat werk te doen is
zal duidelijk zijn. Zo zal de ingang van
het buurthuis worden aangepast met
automatische deuren om de toegankelijkheid voor de ouderen te verbeteren. Ook het creëren van de benodigde kastruimte voor de ouderen is
in gang gezet.
De activiteiten van de ouderen vinden, als geschreven, veelal overdag
plaats. Uitbreiding van openingstijden van het buurthuis is dus niet
noodzakelijk.
Alleen op zondagmiddag vindt een
extra opening plaats voor de ouderen.
De integratie van vrijwilligers van de
Wipmolen (gastvrouwen/heren) en
de vrijwilligers van het buurthuis verloopt volgens Tanja goed.
Er moeten nog wat kleine fysieke aanpassingen in het buurthuis plaatsvinden, maar ik verwacht dat dan ook
de vrijwilligers van de Wipmolen zich
snel thuis voelen in de nieuwe omgeving. Wat zeker niet vergeten mag
worden is dat ook
de vrijwilligers van het buurthuis
moeten wennen aan de nieuwe situatie.
Ook voor hen is dit een uitdaging. Belangrijk is dat alle vrijwilligers, zowel
van het buurthuis als de Wipmolen
samen door die ene deur kunnen in de
nieuw ontstane situatie.
In het gesprek kwam ook de relatie
Bewonersraad Delft Zuid (BOWZ) en
de BWD naar voren.
Na een gesprek met BWD weet ook
de bewonersraad zich als gesprekspartner geaccepteerd. Zij weet dat ook
hun inbreng en oplossingen worden
meegewogen bij beslissingen in onze
wijk.
Namens de wijkkrant bedank ik Tanja
voor het open gesprek en wens haar
nog veel succes met de realisatie van
dit project.
Kees Graafland

Foto: Eric Pol
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In de vorige wijkkrant van maart
schreven wij, een groepje bewoners
van Wippolder, over ons plan voor
een bloemen- en groente tuin in de
Wippolder. Het lijkt ons namelijk geweldig om een plek in de wijk te hebben waar we met zijn allen kunnen
tuinieren en werken aan een mooie
tuin die ook nog wat oplevert: lekkere groenten om op te eten en mooie
planten en bloemen om naar te kijken, vanaf het balkon of op de grond.
We zijn nu twee maanden verder en
er is al een hoop gebeurd.
Op 10 maart hielden we een brainstorm avond voor professionele partijen in de wijk (corporaties, gemeente e.d.). Zij waren enthousiast over
het plan, maar het gaat natuurlijk
vooral om ons, wijkbewoners. We willen de tuin zelf realiseren. Tijdens het
flyeren in de buurt en gesprekjes aan
de deur merkten we gelukkig dat er
ook onder bewoners veel belangstelling bestaat voor zo’n tuin.
Het meest bruikbare groen in de Wippolder ligt langs de Professor Evertslaan en dat leek ons ook de beste
plek voor een tuin. Omwonenden
van deze veldjes vonden het een goed
idee, zolang de tuin een mooi geheel
blijft. Dat is ook ons plan. Op de open
avond voor geïnteresseerden op 21
april in buurtcentrum de Wipmolen, kwam een groep bewoners met
groene vingers die met ons mee wil-

len doen. Geweldig! Na presentaties
over onder andere, bestaande buurttuinen, hebben we samen nagedacht
over de plek, de organisatievorm en
de vormgeving van onze tuin. Het
derde veldje aan de Prof. Evertslaan
(gezien vanaf de Schoemakersstraat)
heeft al een zitje en wij vonden het
onder andere daarom een goede plek.
Na afloop van de vergadering, bij het
laatste kopje koffie, ontstond het
idee om er geen gras over te laten
groeien en tweede Paasdag meteen
een boompje op die plek te planten.
Het boompje werd gekocht en op
tweede Paasdag stonden we met een
grote groep te spitten. Als het goed is
kan deze boom straks de tuin om zich
heen zien groeien en groeien.
Op de avond van 1 juni kwamen we
voor de tweede keer bijeen op het
derde veldje, nu om het ontwerp voor
de tuin te presenteren aan de wijk.
Zo is het eerste groeiseizoen van
start gegaan.
Vindt u het ook leuk om mee te doen
aan de tuin?
Iedereen is welkom.
U kunt ons mailen :
moestuinwippolder@gmail.com,
of bellen naar Eric Pol:
06-41281194.
Dat kan natuurlijk ook voor andere
vragen of opmerkingen.

Welke Wippolderbewoner kent de
tekst op het bordje niet, dat achter
de deur van de bloemenbinderij van
Paul van Eijk aan de Delfgauwseweg
67 hangt.
Na ca 30 jaar met veel plezier zijn
bloemenzaak te hebben gehad houdt
Paul van Eijk het in 2011 voor gezien
en hangt hij zijn streepjesschort aan
de wilgen. Voor de wijkkrant reden
om hem te bezoeken.
Paul is een vakman en ondernemer in
hart en nieren, een sociaal mens, een
gezellige prater die van koffie houdt
en die zijn vele klanten altijd optimaal wil bedienen.
Het stoppen met de zaak heeft een
aantal oorzaken, vertelde Paul. De
verschraling van winkels hier in de
buurt. Minder winkels geeft ook minder aanloop van klanten en dus een
terugloop in de verkoop. Naast de terugloop zijn het ook de nabij gelegen
supermarkten die naast hun gebruikelijke producten nu ook steeds meer
bloemen en planten verkopen en onder zijn duiven schieten. Zijn vaste
afnemers, bedrijven en zijn specialisatie in bruidsboeketten, grafstukken en andere arrangementen hebben ertoe bijgedragen dat zijn zaak
kan floreren. Extra klandizie winnen
door gebruik te maken van communicatie middelen als internet is niet
Paul’s ding. Hij weet waar het aan en
uit knopje van de computer zit. En
om hier nu nog tijd, geld en aandacht
aan te gaan besteden ziet hij niet zitten. Helaas voor de Wippolderbewoners eindigt met het stoppen van zijn
werkzaamheden als bloemist ook het
geven van cursussen bloemschikken.

Paul, 62 jaar, zit nog vol energie maar
vindt het mooi geweest en wil nu
gaan genieten met zijn vrouw Anneke. Niet dat hij achter de geraniums
wil gaan zitten. Zijn genieten zal bestaan uit lekker wandelen, wat vrijwilligerswerk doen, wat mensen helpen,
misschien wat helpen bij voetbalclub
DHL, Daarnaast houdt hij van koken
en een lekker boek. De dingen in het
leven waar hij vroeger eigenlijk geen
tijd voor had. Paul vertelde dat boek
lezen trouwens niet zo gezond is als
het lijkt. “Sinds ik de tijd heb gemaakt
om te lezen loop ik bij de fysio. Met
lezen zit je stil en dat ben ik niet gewend dus heb ik een blessure opgelopen”.
De brandende vraag of de bloemenzaak wordt voortgezet is niet helemaal beantwoord. Zijn zoons hebben
gekozen voor een ander beroep en
zijn medewerkster ziet het ook niet
helemaal zitten. De toekomst zal het
leren.
Rondkijkend in zijn keukentje, terwijl Paul een klant hielp, zag ik een
collage van heel veel foto’s. Bij navraag bleek deze van zijn familie te
zijn. Paul komt uit een gezin met 12
kinderen. Daar kan je wel een collage
van maken, ging het door mijn hoofd.
Paul van Eijk wilde nog wel één ding
kwijt en dat is dat hij al zijn klanten,
afnemers en de Wippolderbewoners
bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen. Iets waaraan ik hierbij graag
gehoor geef.
Namens de Wippolder krant bedank
ik Paul voor het gezellige en amusante
gesprek.
Kees Graafland

In de zomermaanden rijdt buslijn 80
tot aan de Delftse Hout
Vanaf donderdag 2 juni tot en met
zondag 21 augustus tussen 08.30 en
18.30 uur rijdt buslijn 80 van Veolia Transport door tot aan het einde
van de Korftlaan bij camping Delftse
Hout. Hiermee wordt in de zomerperiode van 2011 een optimale verbinding geboden voor gebruikers van
de Delftse Hout naar de stad en het
station Delft, en voor Delftenaren die
willen recreëren in de Delftse Hout.
Normaal rijdt buslijn 80 tot aan de

keerlus op de Olof Palmestraat. Gedurende de zomermaanden vanaf
2 juni tot en met 21 augustus van
08.30 tot 18.30 uur rijdt buslijn 80
door tot aan de keerlus aan het einde
van de Korftlaan bij camping Delftse
Hout. Buslijn 80 krijgt extra haltes
genaamd Delftse Hout, Kinderboerderij en Camping. De maatregelen
gelden voor de zomerperiode van
2011.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Als je het mij vraagt …

door J.A. van den Berg

Naam, leeftijd, beroep
en geboorteplaats?
Chantal, 29, Student Universiteit
Leiden, Delft

Bent u gelovig?
Nee
Sport, beoefent u een sport?
Momenteel niet.

Bent u tevreden over uw eigen
woonomgeving of zijn er dingen
waar u zich aan ergert?
Ik ben erg tevreden over mijn
woonomgeving, ik vind het een
mooie wijk en de mensen die er wonen zijn gezellig.

Welke sport volgt u graag?
Voetbal
Hobby’s,
heeft u een hobby?
Zo ja welke?
Ik ben graag bezig met Tuinieren en
ben altijd erg creatief bezig met het opknappen van oude meubeltjes en met
het maken van decoraties

Als u Nederland noodgedwongen
zou moeten verlaten waar zou U
dan willen wonen en waarom?
Portugal vanwege de mooie stranden en de zon

Doet u aan vrijwilligerswerk?
Nee.

Broodje gezond
of broodje Hamburger?
Broodje Hamburger

Wat is uw favoriete
vakantiebestemming?
Ik ga graag naar Portugal omdat dat
niet al te ver weg is en ik vind het een
fijn land. Ik kom er graag.

Wat is uw favoriete tv-programma?
Goede Tijden, Slechte Tijden

Een avondje uit is wat u betreft?
Een Avondje gezellig met vrienden
wat eten en daarna gezellig naar het
terras.

foto: J.A.v.d. Berg

Wat mogen ze van u
wat u betreft
van de buis halen?
Dansen op het ijs - met sterren
Waar bent u trots op?
Mijn moeder en dat ik
ben afgestudeerd
als Orthopedagoog.

Waar heeft u spijt van?
Ik heb nergens spijt van.
Ik probeer te leren van zaken
die minder gaan.

Wanneer heeft u voor het laatst gehuild?
Niet zo lang geleden.
Voor welke man of vrouw mogen ze
wat u betreft een standbeeld oprichten hier in de wijk? Of op welke wijze
aandacht besteden aan iets bijzonders?
Er mag best wat meer aandacht gegeven
worden aan het feit dat er in deze wijk
aandacht is voor ouderen en mensen
die wel wat extra hulp en steun kunnen
gebruiken. Zoals bijvoorbeeld de voedselbank.

Als u van beroep kon switchen
wat zou u dan kiezen en waarom?
Ik zou graag Forensisch patholoog-anatoom willen zijn. Dat lijkt me mooi en
dankbaar werk.

Is er verder nog iets wat u graag kwijt
wil?
Ik zou graag de mensen willen bedanken
die mij de afgelopen periode tot grote
steun zijn geweest na het plotselinge
overlijden van mijn moeder, die nog zo
jong was.

Wie heeft tot nu toe
het meest voor u
betekend?
Mijn ouders.

Zou u via de krant nog
iemand willen groeten?
Mijn vriendinnen krijgen de groetjes en
ook een dikke zoen.

Blokkade!

foto: Wim Bloom

Vakkennis en liefde voor het ambacht
Op een mooie voorjaarsdag loop ik bij
Maarten Rijnbende binnen. De deur
stond open en de specifieke geur van
nieuw leer stroomt me tegemoet. Zo
is het nu en zo was het ook 50 jaar
geleden. Een schoenmakerij was een
plek waar je altijd binnen kon lopen
en een praatje maken.
Maarten Rijnbende is in staat om
deze sfeer te behouden. Gastvrijheid
en klantvriendelijk. U denkt dat hij is
stil blijven staan? Verre van dat. Ook
de schoenmakerij heeft zich aangepast. Moderne machines zijn nodig
om de gevraagde kwaliteit , doch sneller, te blijven leveren. Echter, leer is
gebleven. Maarten kan er ook zo goed
over vertellen. Wat nu een mooi stuk
leer is en waar je dat tegenwoordig
moet kopen. Eén ding is zeker Maarten gaat voor kwaliteit. Met trots
laat Maarten een paar schoenen zien,
nu voorzien van een nieuwe zool en
hakken. Weer als nieuw. En natuurlijk worden de schoenen glimmend
afgeleverd. De schoenen worden altijd gepoetst. Degene die ze draagt
moet trots zijn als ze aangetrokken
worden. Wat ook zo mooi is, is dat
het bedrijf al zo oud is. De vader van
Maarten startte het bedrijf al in 1927

Wanneer kwam u voor het laatst bijna
niet meer bij van het lachen?
Dat was net, ik zag een filmpje op tv
voorbij komen waarin iemand zo schrok
van een plaatje op zijn computerscherm
dat hij er dwars doorheen sloeg met zijn
vuist. En vervolgens heel verbaasd keek
naar wat hij net gedaan had.

en heeft altijd de vestiging in de J.W.
Frisostraat gehad.
Dan kijk je natuurlijk ook rond in de
winkel. Je aandacht wordt dan getrokken door een stukje nostalgie.
Handgereedschappen die inmiddels
plaats hebben gemaakt voor de machine. Weet u het nog, een spantang,
een bolk, els, kantenlikker en nog
meer. De namen zijn in mijn hoofd
verdrongen en vragen tijd of hulp om

actueel te worden. Maarten legt mij
het wel uit. Ook zo waar zijn klanten vandaan komen. Was het vroeger uit je directe omgeving, nu is dat
uit de verre omtrek. De man/vrouw
die kwaliteit aan zijn/haar voeten wil
gaat naar Maarten Rijnbende.
Verslag Wim Bloom

Wilt u 4x per jaar de wijkkrant bezorgen? Of invallen bij ziekte of vakantie?
Neem dan contact op met de redactie; tel.: 06- 53 69 34 92.

Door de herindeling van de stoepen om meer ruimte te maken
voor het parkeren van de auto’s
kunnen zich toch nog onverwachte probleempjes voordoen.
Ja, het komt voor dat je visite krijgt.
Niet met de auto maar met een stevige bromfiets(scooter) en deze wil je
toch ook even kwijt.
De makkelijkste manier is natuurlijk
gewoon daar voor de deur waar je op
visite bent, maar dan… ben je binnen
en er komt een voetganger en deze zal
nog net er langs kunnen lopen.
Maar we hebben niet te maken met
deze simpele voetgangers maar nu
komt iemand met een rollator of met
een scootmobiel, kinderwagen of
wandelwagen of noem maar op wat er
via de stoep gebruikt wordt.
Dan is de doorgang versperd en wat
moet je dan, terug van de stoep af en

dan het risico om van de stoep te vallen met alle gevolgen van dien. Wachten op hulp, of de gemeente vragen
de stoepen breder te maken verzin
maar wat.
De gemeente doet niks, dus de bewoner moet de bezoeker vragen of deze
zijn of haar vervoermiddel via de achteringang op hun eigen plaats van de
tuin wil neerzetten.
Dan is in ieder geval de doorgang niet
geblokkeerd. Ook om extra schade
te voorkomen als er toch iemand
probeert tussen de scooter en de geparkeerde auto te komen kan er veel
schade optreden door het omvallen
van de scooter aan de geparkeerde
auto(s).
Ja en wie is er dan aansprakelijk voor
de schade? Weet u het? Probeer dit
dan toch maar te voorkomen.
Tekst en foto: J.A. van den Berg.

wijkkrantwippolder@gmail.com

Formulierenbrigade bestaat vijf jaar
De Formulierenbrigade bestaat
in april vijf jaar precies. Sinds de
start van het project is het aantal
klanten gestaag gestegen. Inmiddels helpen de vrijwilligers zo’n
500 tot 600 klanten per jaar.
In dit vijfde jaar is er een aantal nieuwe ontwikkelingen. De dienstverlening van de Formulierenbrigade is
uitgebreid met hulp bij het invullen
van de formulieren voor zowel de gemeentelijke bijdrage kinderopvang als
de Rijksbijdrage kinderopvang (kinderopvangtoeslag). Dit omdat klanten niet meer terecht kunnen bij het
kinderopvangloket van de gemeente
voor hulp bij het invullen van deze
formulieren. Ook werkt de Formulierenbrigade steeds meer met digitale
formulieren. Klanten met een DIGID
of elektronische handtekening kunnen vaak snel hulp krijgen, omdat het
niet meer nodig is om op een papieren formulier te wachten.
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Foutje…
Foutje hersteld!

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling
is verder dat de Formulierenbrigade
vanaf begin april haar spreekuren op
één locatie houdt. Voorheen konden
klanten ook twee keer per week terecht in de woonwinkel van Vidomes
aan de Griegstraat. Om efficiënter
te werken en de klanten beter van
dienst te zijn, is gekozen voor het inkrimpen van het aantal locaties naar
één aan de van Bleyswijckstraat 91.
Deze locatie is centraal gelegen en
goed bereikbaar met openbaar vervoer (tram 1 en verschillende buslijnen).
Het aantal spreekuren blijft gelijk: iedere werkdag van 10.00 uur tot 12.00
uur. Een afspraak maken voor de Formulierenbrigade kan van maandag
t/m vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur
via het Startpunt wonen zorg welzijn,
(015) 2140707. Over het algemeen is
er binnen 10 werkdagen ruimte.

Parkeermentaliteit

In de 2e helft van de maand mei ontvingen bewoners rondom de Schoemakerstraat een brief van de gemeente. In deze brief gaf de gemeente grif
toe dat zij een fout had gemaakt bij
de herinrichting van de Schoemakerstrat tussen de Prof. Telderslaan en
de Prof. Oudemanstraat
Wat is er fout gegaan? Volgens de
plannen en de afspraken zou de stoep
aldaar versmald worden zodat de
straat breder werd voor het verkeer
zoals elders ook is gedaan.
Maar bij de herbestrating bleek dat
dit niet gebeurd was. Een aantal lieden nam contact op met de gemeente
en uitten hun ongenoegen daarover.
Gevolg: geen actie en reactie. De herbestrating ging gewoon door.
Uiteindelijk op aandringen van omwonenden en de BOW-zuid is er een
gesprek gekomen met de gemeente.
Voor de prijs van koffie met een
koekje en twee verkeersborden is het
probleem nu opgelost.
Het gedeelte van de Schoemakerstraat tussen de Prof. Telderslaan en
de Prof. Oudemanstraat wordt eenrichtingsverkeer. Het inrijden vanaf
de Prof. Oudemanstraat is dan niet
meer toegestaan.
Dit zal wel even wennen zijn maar
dat zal wel gaan lukken dacht u niet.

COLUMN
De veranderingen gaan maar door.
Het voorjaar leek wel de zomer en dat had natuurlijk zijn goede en minder
goede kanten. Door het mooie weer waren de bouwactiviteiten goed in beweging. Neem eens de vervanging van de riolering in Professorenwijk en de
daarbij behorende herbestrating. Vaak was dat zandhappen en improviseren
om thuis te komen met je vervoermiddel. Door dit mooie weer ben ik wat
meer buiten en dan ga ik eens kritisch kijken naar hetgeen er gebeurt. Wat
opvalt is dat na de herbestrating alles veel netter en geordend er uit is gaan
zien. Maar wat ook opvalt is dat er veel minder parkeerplaatsen zijn dan voor
deze veranderingen. Deels komt dat doordat op hoeken van straten nu hele
grote stoepen zijn gemaakt waar eerst geparkeerd werd. Bij het zien van deze
verschillen moest ik denken aan een soortgelijke verbetering in de straten
rond de Simonstraat. Aldaar ook gekeken en wat zie je daar?
De stoepen zijn niet zo groot . Het kan dus wel minder groot zijn maar in de
Professorenwijk mag dat zeker niet. Ook rond de Wipmolen is het wel verbeterd maar ook hier weer minder plekken. Genoeg hier over ik neem aan dat
er t.z.t. nog wel meer over zal worden geschreven door anderen.
Ja dan het tumult over de verplaatsing van de activiteiten uit de Wipmolen
naar het buurthuis - ook in de Prof. Krausstraat – ja, het is zuur maar zulke
beslissingen komen hard aan. Toch wordt deze negativiteit weer positief omdat de activiteiten gewoon doorgang kunnen vinden op een andere locatie.
Alleen de biljarters zitten niet meer in het zelfde gebouw maar zijn naar de
SV Wippolder gegaan. Het zangkoor waar is dat gebleven? De seniorenflat
aan de Nassaulaan is lange tijd verstoken geweest van een goed werkend bellenbord. Ja levensgevaarlijk in geval van calamiteiten. Gelukkig werkt nu alles weer maar toch zulke zaken mogen niet voorkomen voor zo’n lange tijd.
We krijgen tuintjes in de wijk – nee geen wiettuintjes - alhoewel als je door
de poorten loopt en goed kijkt dan zie wel enkele van deze planten staan.
Het gaat hier om een project met moestuinen – gelijk aan de tuinen bij het
Poptahof. Ik ben benieuwd hoe dit gaat verlopen, vernieling van andermans
eigendommen komt veel voor dus….. afwachten maar. Maar niet te vergeten de hondenbezitters nemen het ook niet zo nauw, laten we hopen dat de
tuintjes zonder deze negativiteiten tot bloei mogen komen. Zijn we gespaard
gebleven van een tweede grote brand hier in de wijk? In de nacht van 20 op
21 april jl. is er waterlekkage geweest in de TU Bibliotheek. U weet wel jaren
terug, ook door waterlekkage bij een koffieautomaat, was het begin van de
brand waardoor Bouwkunde verwoest werd. Over drie maanden zal alles wel
weer anders zijn want de werkzaamheden gaan maar door en mogelijk nieuwe gaan weer beginnen. Maar laten we hopen dat de weergoden de zomer
niet overslaan. We gaan eerst vakantie houden het zij thuis of in de nabije
omgeving. Natuurlijk er zijn er ook die kijken niet op en €-je en gaan naar
verre oorden met de auto of zelfs met het vliegtuig. Maar laten we hopen dat
we mooi weer hebben en dat een ieder gezond(er) thuis komt om weer met
frisse moed aan de slag te gaan. Fijne vakantie.
A. Letterman.

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

In augustus 2010 ben ik in de Lipkensstraat komen wonen. Op het eerste gezicht een mooi rustig straatje, maar het viel mij al gauw op dat er elke dag auto’s
op de stoep geparkeerd staan.
Aanvankelijk dacht ik dat er in deze buurt een parkeerprobleem was. Doordat
hier geen parkeervergunning geldt komen er dagelijks heel wat “parkeertoeristen” op de gratis plekjes af.
Desondanks zijn er altijd plekken te vinden als je de moeite neemt in de naburige straten te kijken en bereid bent 400 meter te lopen.
Veel bewoners van onze straat zijn daartoe niet bereid en gaan gemakshalve op
de stoep staan zodra ze thuiskomen. Auto’s op de stoep betekenen dat kinderen
daar niet kunnen spelen en dat scootmobielen en kinderwagens er niet langs
kunnen. Na ruim 9 maanden weet ik dat het geen parkeerprobleem is, maar een
mentaliteitsprobleem.
Tekst Peter Ancher

Wij waren niet op de hoogte van de
werkzaamheden die plaats hebben
gevonden aan het Herenpad. In de
afgelopen periode is daar de vuile
grond verwijderd en weer aangevuld
met schone grond. Nu moeten we er
maar op vertrouwen dat alle ongerief
is weggehaald en dat de verwijderde
vuile grond geen schade heeft achtergelaten aan de bewoners.
Tekst en foto: J.A. van den Berg.

Gratis hondenpoepzakjes verkrijgbaar in het
wijkcentrum Wippolder

Green Wheels in de Wippolder

foto: J.A.v.d. Berg

foto’s:J.A.v.d. Berg

Sanering van vuile
grond Herenpad

Er staat nu ook een Green Wheels
huurauto op een vaste parkeerplek
aan de Emmalaan in de Wippolder.
In totaal heeft Greenwheels daarmee
nu op 22 locaties in Delft huurauto’s
staan.
Een Green Wheels auto gebruiken
kan 24 uur per dag en 7 dagen per
week. Zelfs nog enkele minuten voordat je de auto nodig hebt is reservering mogelijk. Er staat altijd een auto
voor je klaar. Als abonnee heb je een
pas waarmee je toegang hebt tot de
auto, en met dezelfde pas kun je ook
tanken.

Eenmalig betaal je 10 euro. De auto
huren kost 2,50 per uur, plus 10 cent
per kilometer. En dan moet je nog
wel de benzine betalen natuurlijk en
een eenmalige borg storten van 225
euro.
Voor mensen die de auto niet dagelijks gebruiken is een abonnement
op een deelauto aantrekkelijk: je hebt
wel het gemak van een auto in de
buurt, maar je betaalt alleen voor het
gebruik en je hebt ook geen onderhoudskosten.
Meer informatie is te vinden op
www.greenwheels.nl

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Fotoprijsvraag; Waar is deze plek…?

door: Marie-José Hijnekamp

Foto´s: J.A. van den Berg

Elise Kloppers
In de vorige wijkkrant was ik op
pad bij de oude lijm & gelatinefabriek dus deze keer weer de beurt
aan een individuele kunstenaar,
Elise Kloppers uit het Zeeheldenkwartier. Weer eens een ander deel van de wijk Wippolder.
Ik ga op bezoek in haar atelier dat
gevestigd is in het benedenhuis
direct naast haar woonhuis. Dat
lijkt me geweldig; bij inspiratie
hoef je niet eens echt de deur uit
maar je kunt er direct mee aan de
gang.

Combinatie onderwijs en kunst
Na de lagere school heeft Elise een
veelvoud aan opleidingen gedaan.
Met de opleidingen aan de Hoge
school Rotterdam op zak heeft zij jaren lesgegeven in tekenen en textiele
vormgeving. En niet zomaar klassikaal allemaal een borduurwerk maken
maar iedereen kreeg de ruimte om
zijn eigen talenten te benutten en te
ontdekken wat je met verschillende
materialen kunt doen. Ondertussen
ging zij zelf ook verder. De Vrije Academie Rotterdam voor grafische vakken en dubbelweven, weefopleiding in
Delft, Willem de Kooning Academie,
te veel om hier allemaal te noemen.
Vanaf de jaren zestig werkte zij zelf
vooral met textiele materialen en

foto: Marie-José Hijnekamp

Elise Kloppers
Hoewel zij geen Delftse van geboorte is, woont zij inmiddels ruim 38
jaar in Delft waarvan alweer ruim 30
jaar hier in het Zeeheldenkwartier.
Vanuit Den Haag werkte zij in Rotterdam en zo viel haar oog op Delft
als woonplaats. Van oorsprong komt
zij uit Den Haag vanwaar zij als lagere schoolleerlinge met haar moeder ruim een jaar een uitstap naar
familie in Zwitserland heeft gemaakt,
om na de oorlog aan te sterken. Haar
moeder komt er vandaan. Na ruim
een jaar keerden zij terug naar Den
Haag. De bergen en de echt vrij grazende koeien hebben toen al een onuitwisbare indruk op haar gemaakt.
Die bergen mist ze hier wel eens maar
gelukkig gaat ze regelmatig terug voor
familiebezoek of de kunst. Ik dacht altijd dat alle koeien gras eten, maar in
Zwitserland eten ze vooral ander en
kruidiger groen hoor ik van Elise. En
dat proef je dan weer terug in de melk
daar. Maar dat terzijde!

De vorige opgave

weeft zij. Eind jaren zeventig kwamen daar de grafische technieken bij,
schilderen op de schering en de inslag
en zeefdruk op de ketting. Nog weer
later zijn daar het papier en Tyvek bijgekomen. Deze materialen weeft zij
in de weefsels waarin zij ook katoen
en linnen gebruikt. Tyvek is een bijzonder materiaal dat u misschien niet
bij naam kent maar wel zult herkennen als het materiaal waar bijvoorbeeld de witte wegwerp overalls van
gemaakt worden en de polsbandjes bij
popfestivals. Het is een waterdichte
papiervervanger.
Eigen weg
Begin jaren 80 is Elise echt voor haar
eigen kunst gegaan. Weliswaar geeft
zij nog les maar dan in haar eigen atelier; workshops op het textiele vlak en
het scheppen van papier bijvoorbeeld.
En laat duidelijk zijn: “weven is geen
hobby maar een vak”. Ik zie ook zo
veel in het atelier dat dat me al duidelijk is! Weven is niet alleen zomaar
de draad er doorheen halen. Ze weeft
dubbel, 2 lagen boven elkaar,
gedraaid, met verschillende materialen etc.
De laatste 12 jaar is ze veel aan het
werk met labels, gewoon die papieren labels die vroeger aan pakketjes
zaten. Onvoorstelbaar wat daar uit
kan ontstaan. Elise laat zich leiden
door het materiaal dat weer inspireert
tot gebruik van ander materiaal of
combinaties. Ze vindt het erg jammer

Studentenhuisvesting Mijnbouwplein geopend

Foto: DUWO

Het oude monumentale pand van de
TU aan het Mijnbouwplein is omgebouwd tot 95 zelfstandige studentenwoningen en vier bedrijfsruimten.
Het gebouw stamt uit 1930. Veel van
de oorspronkelijke inrichting is bewaard gebleven. De enorme ramen,
historische collegezalen, imposante
trappenhuizen en betegelde lange
gangen zijn allemaal intact gebleven
en geven het gebouw een bijzondere
uitstraling.
(Bron Duwo)

dat er in het onderwijs eigenlijk geen
ruimte meer is om te ontdekken en te
voelen wat je met verschillende materialen kunt doen. Doordat zij een
‘denkend’ type is probeert zij zich ook
voor te
stellen hoe anderen materialen ervaren. Dan is de link naar slechtzienden
en blinden voor wie voelen een heel
belangrijke ervaring is, snel gelegd.
Zij heeft zowel voor als met hen samen gewerkt. Zij werkt zowel voor
zichzelf als in opdracht, geeft lessen
in weven voor beginners en gevorderden en workshops papier scheppen en
textiele vormgeving.
Exposities
Het is lastig door de grote verscheidenheid om in woorden een beeld van
haar werk te scheppen. Gelukkig is
er een website om een indruk op te
doen www.elisekloppers.com Zij heeft
een indrukwekkend aantal exposities
op haar naam staan in binnen- en
buitenland. Maar ook in de kleinste
expositieruimte, de bekende Delftse
telefooncel, heeft zij wel eens geëxposeerd! Als lid van galerie Kadmium in
Delft exposeert zij daar wel eens en
doet zij mee aan de jaarlijkse atelierroute.
Tot slot
Dat het fijn is je atelier letterlijk naast
je deur te hebben is natuurlijk duidelijk maar omdat dit een wijkkrant
is, vraag ik toch ook nog even naar
haar ervaringen in de wijk. Die zijn
zeker positief; ze woont hier prima
en is blij met de bomen in de straat.
U voelt hem al aankomen, die ‘maar’!
Maar ze moeten stoppen met bomen
kappen in Delft en het betaald parkeren is haar een doorn in het oog.
Wel weer fijn is dat de bewoners die
in een nieuw blok zijn komen wonen,
de buurt weer een duwtje hebben gegeven met bijvoorbeeld een gezellige
Nieuwjaarsborrel als resultaat.
Bent u nieuwsgierig geworden naar
Elise Kloppers, haar werk en de workshops, kijk dan even op de website
www.elisekloppers.com
Marie-José Hijnekamp

In de opgave van maart 2011 zag u een groepsfoto met kinderen.
De vraag was – kunt u zien in welke straat deze foto gemaakt is?-.
Er kwamen dit keer geen inzendingen binnen, mogelijk was het niet te
herkennen of de vraag was te lastig.
Wij kunnen u laten weten dat deze foto gemaakt is in de Cohen Stuartstraat in de jaren 1925 – 1930. De personen op de foto zijn de kinderen die
daar in de straat of buurt woonden.
De gevels en de ramen van deze huizen zijn na het maken van deze foto
tweemaal verbeterd bij een renovatie. Vandaar dat u mogelijk de juiste
oplossing niet wist.

Nieuwe opgave
Op deze foto ziet u een deel van een voorpui van een woning – uiteraard hier in de
Wippolder.
Onze vraag is waar bevindt deze woning
zich en als u het weet, wat is de straat en
wat is het huisnummer.
Uiteraard zijn wij benieuwd of u meer details kunt vertellen over deze woning.
Wij raden u aan; stap op de fiets en ga
eens zoeken in de wijk, neem uw fototoestel mee en als u het gevonden heeft stuur
de foto dan naar ons toe. Hopelijk met extra informatie.
Oplossingen kunnen uiterlijk tot
20 augustus 2011 worden gemaild
naar ons mail adres:
wijkkrantwippolder@gmail.nl
Ook kunt u de oplossing in de
brievenbus van het buurthuis
aan de Rotterdamseweg 51
of het wijkcentrum Wippolder
aan de Prof. Krausstraat 50 deponeren.
Op de enveloppe de navolgende tekst schrijven:
- Oplossing fotoprijsvraag juni 2011-.
Deze opgave is niet zo moeilijk dus wij verwachten een flinke stapel inzendingen en dan wordt er wederom een cadeaubon van € 12,50 onder de
goede inzendingen verloot.
Wij wensen u succes toe bij het vinden van deze locatie en zien gaarne de
oplossing naar ons toekomen.
Redactie.

Botanische Tuin TU

Delft

Aktiviteiten Botanische Tuin TU Delft 2011
19 juni		
11.00 - 17.00 uur VAK muziekmiddag en en opening
				Kerade Keramiek Tentoonstelling
10 en 11 sept
10.00 – 17.00 uur Monumenten weekend
11 september
11.00 - 17.00 uur Hortusdag.
8 oktober
10.00 - 12.30 uur Plantenruilbeurs
				
i.s.m. Groei & Bloei afd . Delft
1 juni – 23 oktober

Tentoonstelling Water

wijkkrantwippolder@gmail.com
Wijkcentrum
Rotterdamseweg e.o

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

september 2011

Graag kopij inzenden vóór:

27 augustus 2011
naar:

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

OuderenProof, een project voor en door 55+
In november 2010 is er in de Immanuëlkerk een startbijeenkomst
geweest voor Ouderenproof.
Daarna hebben zich 55-plussers uit de wijk aangemeld om
samen te kijken wat er nodig is
in de Wippolder om hier zo lang
mogelijk zelfstandig te kunnen
blijven wonen. Er zijn twee groepen gevormd. Maar zij kunnen
wel wat versterking gebruiken.
Dus als u dadelijk denkt, ‘ja, ik
heb ook wel ideeën over mijn toekomst in de Wippolder’, meldt u
zich dan alsnog aan. Dat kan via
Marjan Hamakers van DIVA Delft,
015 2152130 of per mail mhamakers@divadelft.nl
Hieronder vindt u het verslag van
een interview met de voorzitters
van de twee groepen: Leo van der
Lee en Neline Korpershoek.

Daarnaast geeft het met elkaar bezig
zijn en de kontakten met de bewoners
een gevoel waar je naar uitkijkt.
Hoe kijk je tegen de actualiteit aan,
de huidige situatie van de “oudere” in de
Wippolder en de toekomst,
is dat een zware klus?
Leo: Ik wil dit meer kwalificeren als, ja
er is genoeg te doen. We hebben een
grote groep ouderen, en deze verdient
echt je aandacht. Maar de vraag is zeker “Laat je horen en kom met je wensen”. Zeg wat je mist. De gemeente
heeft niets aan ontevreden mensen, en
zal dan ook alles ondernemen om dit
te voorkomen; iedereen moet tevreden
kunnen zijn of worden.
Neline: Dat het niet eenvoudig is is
me wel duidelijk. Het onderwerp is al
moeilijk tastbaar. Als eerste zijn wij als

zijn het waard; na een werkzaam leven hebben zij andere wensen gekregen, dat verdient respect . Die wensen
willen we horen en daar kunnen we
wat mee.
Neline: Statistisch gezien is de groep
ouderen slecht vertegenwoordigd in
de Wippolder. Dat heeft natuurlijk te
maken met de aanwezigheid van de
universiteit en zijn studenten. Daarnaast is de groep Wippolderbewoners
geen homogene groep met homogene
wensen. De Wippolderbewoner woont
hier soms al zijn hele leven en wil
niets anders dan hier oud worden.
Hoe zie je de situatie van de Wippolder ten aanzien van de bestemmingsplannen?
Leo: We moeten echt gezamenlijk
onze aandacht vragen.

Werkgroep Wonen, Wijkomgeving
en Doorgankelijkheid.
Werkgroep Samenleven, Voorzieningen en Zorg.
Of u nu een jonge oudere, een oudere,
een oudere met beperking of wel of
niet alleenstaand bent , je inbreng,
maar vooral je wens is noodzakelijk
om gehoord te worden.” Waarom? “
zult u zeggen. “We hebben het toch
zo prettig naar ons zin hier in de Wippolder, we wonen er al jaren, soms
ons hele leven en willen hier ook blijven wonen, maar………. “. En dan
komt het. We hebben iets te wensen
en door uw wensen te laten horen , te
verzamelen, kunnen we onze doelen
bereiken. Maar u moet wel helpen.
Wat is je motovatie en reden geweest
voor je om het voorzitterschap op je te
nemen.?
Leo: Dit werd bepaald door de omstandigheden, een logisch gevolg,
mensen uit de sociale hoek die dit initiatief wilden nemen en steun zochten spraken er bij mij over. Dan voel
je je positief aangesproken en voel je
je ook onderdeel van deze groep. De
vervolgstap en de toezegging brengen
zelf hun motivatie mee.
Neline: Ondanks het feit dat ik al vele
jaren in de Wippolder woon ken ik de
omgeving niet, ik bedoel te zeggen
ik ken de mensen niet en zijn sociale
kaart. Dat is deels te wijten aan een
druk werkzaam leven dat ik gehad
heb waardoor er weinig energie overbleef voor andere zaken, maar nu is
er een andere periode aangebroken.
Ik wil me verdiepen in de mens in zijn
woonomgeving en ik wil in kontakt
komen met de medebewoner en daar
is deze taak uitstekend geschikt voor.
Wat is de uitdaging van
deze werkgroep?
Leo: De uitdaging is vooral om door
inbreng van de medebewoners met
hun wensen zo ver te komen dat we
een zeer leefbare omgeving in de
Wippolder gaan krijgen. En dat de oudere tevreden wordt of blijft.
Neline : De uitdaging moet je halen
door het willen behalen van doelen.
We moeten de bestaande zorg inventariseren door o.a. met verschillende
partijen in de zorg te praten. Ons gevoel zegt wel dat er op dit moment
weinig aangepaste woningen en seniorenwoningen zijn.

Activiteiten
rondom het wijkcentrum

Wijkwerk Wippolder,
Prof. Krausstraat 50.
Telefoon 015- 760 02 70
net: www.wippolder.nl
e-mail: wijkwerk@wippolder.nl
Maandag
• Reïntegratie traject
09.00 – 13.00 uur
• Mantelzorg
10.00 – 12.00 laatste ma v.d. mnd
• EX-Mantelzorg
13.00 – 16.00 2e ma van de maand
• Klaverjassen,
19.00 – 23.00 uur
• Microvoetbal,
19.00 – 23.00 uur, om de 2 weken
Dinsdag
• Gratis internetten voor v.a. 21 jaar
begeleiding aanwezig,
09.00 – 12.00 uur
• Reïntegratie traject
09.00 – 13.00 uur
• Franse les
10.00 – 11.15 uur
• Reïntegratie traject
19.00 – 21.00 uur

foto: Ouderenproof

ACTIVITEITEN
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Samen een eindje fietsen met OuderenProof.
werkgroep begonnen de onderwerpen goed te definiëren. Ik zie me zelf
als technisch voorzitter van de groep
en wil er graag in staan. De kar moet
zo kunnen lopen. Mijn zorg is wel,
hoe krijgen wij het draagvlak dat nodig is. We hebben echt iedereen nodig
om dat draagvlak te krijgen. Ik kan
niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het geluid van de oudere is. Laat
u horen.
Hoe zie je de positie van de
werkgroep OuderenProof
ten opzichte van de Gemeente?
Leo: Laat er geen misverstand over
bestaan dat de gemeente grote behoefte heeft aan input uit de burgerij.
Wij, als werkgroep vormen dat verzamelpunt voor wensen en informatie. We kennen de mensen in deze
woonomgeving en zijn in staat om de
wensen van de medebewoners op een
juiste manier bij de gemeente te krijgen. Deze wensen moeten wel haalbaar zijn, dat is een noodzaak voor
het verkrijgen van tevredenheid. Men
is nooit tevreden als iets niet haalbaar is.
Neline: We hebben veel ruimte in
onze aanpak. Je kunt niet zeggen dat
we richtlijnen gekregen hebben. Belangrijk is de ervaring die tot nu toe
opgedaan is in andere wijken zoals
Tanthof. In de eerste bijeenkomst
zijn veel punten van aandacht genoemd, nu is het de taak van de
werkgroep en betrokkenen om dit op
te pakken en verder te gaan.
Hoe kijk je tegen de “Oudere”
in de Wippolder aan?
Leo: We hebben te maken met een
grote groep mensen die hier geboren
zijn en die hier altijd willen blijven
Dat dient mogelijk te zijn, wel moeten we weten wat de wensen zijn. Ze

Denk aan het openbaar vervoer, m.n.
de komst van de Tramlijn, de woonsituatie; hoe voorkomen we met elkaar dat mensen thuis blijven en eenzaamheid nog blijft bestaan ? Neen
dat mag niet. Voorwaarde daarvoor
is openbaar vervoer. Hoe is de woonsituatie? Kunnen de mensen nog trap
lopen, of is het misschien verstandig
te ruilen met studentenwoonruimte
waar b.v. een lift is? Er zijn genoeg
instanties en instellingen die hier hun
bijdrage aan kunnen leveren.
In het bestemmingsplan dient ruim
aandacht te kunnen zijn voor wijzigingen. Het moet een raamwerk zijn
en op alle manieren dient rekening
gehouden te worden met de oudere.
Hun wensen worden aanbevelingen
en dat mag geen illusie zijn. Er zijn
goed functionerende bewonerscommissies in de Wippolder en samen
moeten we dit dan ook oppakken.
Neline: In het kader van zorg is het
lastig om te spreken over bestemmingsplannen. Ik heb natuurlijk wel
een mening over de toekomst. We weten dat er bezuinigd moet worden.
Ook in de zorg moet dat. We zullen de
huidige situatie tegen het licht moeten houden en beslissingen moeten
nemen indien niet alles acceptabel
is. Onze maatschappij steunt al heel
sterk op vrijwilligerswerk, daar moeten we mee door gaan. We moeten wel
rekening gaan houden met de neiging
tot individualisering en de problemen
die ontstaan.
We krijgen weer behoefte aan de sociale kontakten met de buren en mensen in de woonomgeving. Dit wordt
wel een langdurig proces en kan wel
een generatie lang vergen.
Verslag Wim Bloom

Woensdag
• Koffie-inloop,
09.30 – 11.00 uur
• Nederlandse conversatie les
09.30 – 11.30
• computercursus voor vrouwen
10.00 – 11.30
• Kinderclub,
13.30 – 15.00 uur
• Gratis internetten/spelletjes
voor 6 – 10 jaar,
13.00 – 13.45 uur
14.00 – 14.45 uur
Donderdag
• Gym voor 55+,
09.00 – 10.00 uur
• Digitale fotoclub
13.00 – 15.00 uur om de 2 weken,
• Koersbal,
10.30 – 12.30 uur
• Kookclub
18.00 – 20.00 uur
1 maal in de maand
• Bloemschikken,
19.00 – 21.30 uur om de week
Vrijdag
• Gratis internetten voor 21 jaar
en ouder, begeleiding aanwezig,
09.00 – 12.00 uur
• Countrydansen voor volwassenen,
19.30 – 22.30 uur
Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen
met Anja van Oosten op woensdag
en donderdag bereikbaar op 015257 04 08
Wijkcentrum Wippolder,
Prof. Krausstraat 50.

De in deze krant geplaatste

foto's

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Sneller dan verwacht zijn de biljarters
en biljarts uit de Wipmolen verhuisd
naar SV Wippolder. Op dinsdag 17
mei was het zover en werden de biljarts feestelijk in gebruik genomen
door biljarter van het eerste uur van
de Wipmolen Piet van Baarle en Fred
Scheffers van SV Wippolder. Dit alles
met toespraakjes van bestuurlid Annemarie Spiessens van SV Wippolder
en Tanja Moerkerken als projectleider

in dit proces van de BWD.
In de toespraakjes werd iedereen geprezen en bedankt voor zijn werk en
de snelle realisatie. Om de biljarters
welkom te heten bij SV Wippolder
had de vereniging voor dit feestje gebak en bubbeltjeswijn laten aanrukken.
Na deze inleiding lijkt het erop dat
wij als Wippoldernaren blij moeten
zijn dat alles zo goed en snel geregeld

is voor de biljarters uit de Wipmolen.
Ik heb hier toch een dubbelgevoel bij.
Enerzijds is het prettig voor de biljarters dat zij een nieuw thuis hebben
gevonden maar hier staat tegenover
dat het proces onomkeerbaar is ingezet. Voor mij is deze dag een zwarte
dag in de uitvoer het Welzijnsbeleid
van de gemeente met betrekking tot
de Wippolder. Na alle hectiek rondom
het stoppen met de ouderen activiteiten in de Wipmolen en de emoties die
hier bij los kwamen, kan je geen feestje bouwen. Hoe goed bedoelt ook. Natuurlijk ik gun het SV Wippolder, zij
hebben 2 in zeer goede staat verkerende biljarts gekregen. Zelfs de verhuizing van de biljarts is betaald.
Maar het gaat hier niet om de biljarters, het gaat om het gehele proces
dat plaatsvindt.
Dat dit onomkeerbare proces in gang
is gezet onder onze neus terwijl het
college nog niet eens zijn goedkeuring
heeft gegeven aan het Welzijn bezuinigingsplan. Een beetje meer ruggengraat en voelangels kunnen het college van Delft in deze wel gebruiken.

Ruim 1200 handtekeningen

Tijdens de informatie bijeenkomst
hebben we dat ook nog duidelijk gemaakt aan de aanwezige ambtenaren
en management van de BWD.
Oók dit is ons, zo bleek zelfs een aantal weken later niet in dank afgenomen maar daar kunnen we zeer goed
tegen want recht is recht en krom is
krom. Voor ons als bewonersorganisatie was dit de eerste keer dat we
tegenover elkaar stonden als bewo-

nersorganisatie gemeente en BWD.
Voor ons is zeker dat dit niet de laatste keer zal zijn, want er gebeuren
meer zaken in onze wijk die ons niet
bevallen.
Voor ons was het een grote teleurstelling dat de college partijen in de
gemeenteraad tijdens de commissievergadering de 55 plussers uit de wijk
lieten vallen. De bezuiniging die de
verhuizing van de Wipmolen oplevert
betreft nog geen € 20.000 per jaar.
De week voor de commissievergadering hadden sommige raadsleden zich

TIENERCENTRUM
Openingstijden tienercentrum “De Wippolder”
(10 t/m 16 jaar)
Woensdag Open inloop 		

15:00–18:00 uur

Vrijdag

Open inloop 		

15:00–18:00 uur

Donderdag Meidenmiddag

15:30 –18:00 uur

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

Kees Graafland

Zomerschool
voor Senioren

foto:Stan van Adrichem

De bewonersorganisatie heeft geprobeerd de verhuizing van de activiteiten uit de Wipmolen te voorkomen.
Ruim 1200 handtekeningen die aan
de wethouder zijn overhandigd heeft
niet tot resultaat gehad dat men het
besluit terug draaide. De bewonersorganisatie begrijpt dat er bezuinigd
moet worden maar de manier waarop
men met de 55 plussers uit onze wijk
is omgegaan is naar de mening van de
bewonersorganisatie op zijn zachtst
gezegd tegen het onacceptabele aan.
Ook het feit dat wij als bewonersorganisatie via via werden geïnformeerd
over het besluit kweekt absoluut geen
vrienden zo is later gebleken.

De vraag die hier gesteld mag worden
is dan ook “Wie bepaald: het door ons
gekozen college of de ambtenaren in
dienst van de gemeente”. Als ambtenaren de mogelijkheid hebben om
zonder besluitvorming van het college in zo’n gevoelig proces beslissingen
nemen wat staat ons dan nog meer te
wachten. Ik begrijp best de argumenten voor de snelle verhuizing van de
biljarts. Maar persoonlijk vind ik dat
geen vrijbrief om vooruit te lopen op
de zaken. Ja, er moet bezuinigd worden maar dan denk ik, doe dit zorgvuldig en wacht de besluitvorming af.
Relativeren is een mooi woord maar
ik vind dat woord in dit geval niet van
toepassing.
Tot slot nog een uitlating van een
aanwezige bij de ingebruikname van
de biljarts: “dit feestje een beetje minder en de verhuizing was misschien
niet nodig geweest”.

even laten zien in de Wipmolen waar
zij normaal niet komen behalve als
men de bewoners nodig heeft, tijdens
de verkiezingen. Wel positief is dat de
biljartvereniging een mooie nieuwe
ruimte gekregen heeft bij de voetbal vereniging Wippolder, waar ze nu
hun thuisbasis hebben. Wij zijn de
voetbalvereniging zeer dankbaar voor
deze oplossing.
Een groot pluspunt wat we in ieder
geval bereikt hebben is dat men nu in
ieder geval weet dat er in Wippolder
Zuid een bewonersorganisatie is die
als het moet voor de bewoners opkomt zoals we dat nu hebben gedaan.
Al hebben we niet het resultaat gehad
wat we wilde men zal in de toekomst
wel beter uitkijken voordat men een
besluit neemt zonder ons en of de bewoners te informeren. Het is en blijft
tenslotte geld wat voor de bewoners
van onze wijk uitgegeven wordt en wij
vinden dat wij als bewoners dan ook
mogen mee praten hoe men dit besteed ten bate van de bewoners.
De b e woners organis atie z o ek t
nog mensen die zich in willen zetten voor de wijk. U kunt via onze
website in contact komen met ons.
www.123website.nl/BOWzuid/
Het bestuur,

Ook dit jaar is er weer een Zomerschool. We beginnen op 18 juli en eindigen op 4 augustus en zijn op maandag, woensdag en donderdag open.
Activiteiten die er plaatsvinden zijn
oa.:Lezing van de apotheker specifiek
gericht op diabetes; lezing over de
Fam. Van Marken en een rondleiding
door het Agnetapark; lezing over wijnmaken thuis met daarna een bezoek
aan het Druivenmuseum in Monster,
2 beweegmiddagen met in ieder geval
een volksdanslerares van Radost die
les komt geven; een lezing over de
spoorzone, bezoek en rondleiding op
the Hague Airport (Zestienhoven ),
bezoek aan de Waterkering in Hoek
van Holland en nog veel meer.
Inschrijven kan op 21 juni in DOK in
de Veste, op 23 juni bij Abtswoude
en op 29 juni in het Buitenhuis waar
ook de activiteiten weer plaats zullen
vinden. Het inschrijven is steeds van
14.00 uur tot 16.00 uur met contant
geld.
Vanaf ong. 5 juni liggen er in de wijkcentra, diverse kerken, sommige
gezondheidscentra, verzorgingshuizen en DOK in de Veste flyers waarop
u de volledige programma’s van de activiteiten en de bijbehorende kosten
kunt vinden.

Activiteitenoverzicht
Activiteitencentrum
De Wipmolen
Maandag
Koffie-inloop
09.00 – 12.00 uur
13.00 – 16.00 uur
Sjoelen
13.30 – 16.00 uur
Dinsdag
Koffie-inloop
09.00 – 12.00 uur
13.00 – 16.00 uur
Volksdansen
10.15 - 11.15 uur
Prijs-klaverjassen
13.30 - 16.30 uur
Woensdag
Koffie-inloop
09.00 – 12.00 uur
13.00 – 16.00 uur
Tekenen & olieverf
09.30 - 11.30 uur
10.30 Start fietsclub Delft ’73
(april t/m oktober)
Wipmolenkoor
15.00 - 17.00 uur
Donderdag
Koffie-inloop
09.00 – 12.00 uur
13.00 – 16.00 uur
Tekenen & aquarel
09.30 - 11.30 uur
Uitclub Delft
10.00 – 11.30 uur
(eens in de 6 weken)
Competitie-klaverjassen
13.30 - 16.30uur
Vrijdag
Koffie-inloop
09.00 – 12.00 uur
13.00 – 16.00 uur
Kookgroep
10.15 – 12.30 uur
(3de vrijdag van de maand)
Handwerk-inloop / Spellenmiddag
/ Bingo(wisselen elkaar wekelijks af)
14.00 – 16.30 uur
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Lidewij van Roon,
telefoon 015 – 251 07 85.
U kunt ook mailen naar:
l.vanroon@breedwelzijndelft.nl.

OPGELET…!

Illustratie: Stan van Adrichem

foto: Kees Graafland

De biljarters zijn verhuisd

Deze activiteiten lopen t/m
30 juni 2011.
Vanaf 1 juli gaan de
activiteiten over naar het
buurthuis in de
Prof. Krausstraat 50.
Mogelijk zijn er voor u nog
wat onduidelijkheden.
Zo ja, neem dan even
telefonisch contact op met
het buurthuis voor
meer informatie
Het telefoonnummer is :
015-760 02 70.
Namens de medewerkers
van het buurthuis.

wijkkrantwippolder@gmail.com

Bouwberichten
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Voortgang werkzaamheden Michiel de Ruyterweg
En het terrein aan De Vries van Heijstplantsoen
Nu, 3 maanden verder is de Michiel de Ruyterweg weer te berijden. Er is
wel een en ander veranderd. Zo kan het snelverkeer niet meer vanaf de Julianalaan naar de St. Sebastiaansbrug. De Michiel de Ruyterweg is nu eenrichtingsverkeer geworden.
De route gaat nu via de Julianalaan langs Bouwkunde en de tussen het
plantsoen en het De Vries van Heijstplantsoen door, links om, dan weer de
St. Sebastiaansbrug te kiezen.
Ook het gedeelte vanaf de Mekelweg via de Michiel de Ruyterweg is vanaf
het gebouw voor Bouwkunde ook éénrichtingsveer geworden. De route gaat
nu via het Zuidplantsoen en de Schoemakerstraat- linksaf de Mijnbouwstraat en zo naar de St. Sebastiaansbrug.
Wat de bouw betreft van het nieuwe studentencomplex dat is snel gegaan.
Het lijkt er op dat deze nieuwbouw spoedig wind en waterdicht zal zijn.

Bedrijfsunits aan de Rotterdamseweg
Met het mooie weer van de afgelopen maanden is het snel
gegaan. De stalen constructie is geplaatst en de wanden
worden al gezet.Het zou best voor de winter al gedeeltelijk
in gebruik kunnen zijn.

Balthasar van de Polweg.
Dit kolossale gebouw vordert verder. De buitenkant wordt
nu verder afgewerkt met de panelen. Daarna is men wel
even bezig om de woongedeelten verder af te werken en
klaar te maken voor de eerste bewoners.

Rotterdamseweg
Naast de gebouwen van Radex ligt al geruime tijd een zanddijk. Die ligt daar
om in te zakken zodat wanneer daar een nieuwe verkeersweg gaat komen de
grond hard genoeg is.
Nu is de zanddijk geëgaliseerd op de hoogte van de Rotterdamseweg. Dat
zou kunnen betekenen dat men hier de nieuwe weg gaat aanleggen die in ieder geval gaat uitkomen bij de nieuwbouw van Exact.

Professor Krausstraat
De zeven eengezinswoningen voor de Wipmolen zijn
een deel van ongeveer 82 gelijke woningen. Zoals in
de Prof Henketstraat, oneven kant en de Prof. Oudemanstraat tussen de Schoemakerstraat en de zeven
bedoelde woningen.
Deze huizen zijn gebouw in en rond 1953 door Hof
van Delft na de fusie is de nieuwe eigenaar DUWO
geworden. Om geld te kunnen genereren voor de
nieuwbouw van studenten zijn de 82 woningen in de
verkoop gegaan. De verkoop liep slecht en vervolgens
zijn deze toen doorverkocht aan het WIF. – Woning
Investering Fonds -. Geleidelijk aan worden de huizen
verkocht en dat gaat wel ten koste van de eenheid in
deze woningen. Zo zijn er nu verschillende kleuren
die de huizen sieren. Ook gaat men aan de achterzijde
de huizen vergroten waardoor de kamer en de keuken
groter worden.
Maar het meest opvallende is toch wel in de Prof.
Krausstraat daar is een nieuwe dakopbouw gemaakt.
Het is nu een huis met een pet of hoed. Het zal de
bewoners aanzienlijk meer ruimte bieden. Oordeelt u
zelf maar. Toch moet ik constateren dat het netjes is
gedaan en dat het niet misstaat.

Rioolwerkzaamheden en de herbestrating
Er wordt inmiddels al ruim een halfjaar gewerkt aan de vervanging van het
riool in de Professorenwijk.
Na maart jl. zijn de Prof. Oudemanstraat, Prof. Krausstraat, Prof. Henketstraat gedaan. Nu is men bezig met de Ernst Casimirstraat.
Rest nog de Prof. Telderslaan en de Kon. Emmalaan.
Het werk gaat in rap tempo maar de stratenmakers liggen behoorlijk achter
vergeleken met de rioolwerkers. Met buizen leggen maak je meer meters dan
met straatstenen. Deze stenen worden stuk voor stuk gelegd. De wijk knapt
er wel van op het ziet er in zijn geheel netter en verzorgder uit. Maar er zijn
wel nadelen, althans wat je van de bewoners hoort is dat er minder parkeerplaatsen zijn. Laten we hopen dat het gegraaf spoedig is afgelopen want al
dat zand en ongerief gaat toch wel vervelen. De gemeente mag de bewoners
wel een gratis glazenwasser geven om de boel netjes op te frissen. Dat geldt
ook voor de auto’s, die hebben er ook behoorlijk onder te lijden gehad.

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

Foto: Belangenver. TU Noord

Nieuw kruispunt vraagt om passende straat

Enkele weken geleden is na een maandenlange afsluiting van Michiel de Ruyterweg en de Julianalaan-West een nieuw kruispunt geopend.
Op dit kruispunt vormt het fietspad met fietsers uit twee richtingen de belangrijkste route. De gedachte hierachter was dat de Julianalaan-West tot een
aantrekkelijke laan met een 30 km zone zou worden ingericht. Vanuit die gedachte is het logisch dat er nauwelijks twee auto’s tegelijkertijd de laan op en af
kunnen. Ook is het uit te leggen dat deze laan een bewust lastige bocht in zich
heeft voor touringcars, frequente lijnbussen en tractors. Het is ter ontmoediging van dergelijk zwaar verkeer en geeft alle vrijheid aan fietsers. De gemeente
had plannen voor de laan met langzaam verkeer, meer groen en een veilige zone
voor voetgangers en fietsers. Deze gewenste situatie blijft na alle wijzigingen
van de verkeersplannen voorlopig echter uit. Wat blijft is een onhandig kruispunt met een onveilig fietspad en een straat die niet past bij het kruispunt.

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Belangenvereniging
TU Noord

20 juni a.s.
Meer informatie,
agenda en locatie
zie www.tunoord.nl

Manege Prometheus aan de Rotterdamseweg

Op deze middelste foto – de jaren 1970 - ziet u het zelfde gebouw van
Scheikundige Propedeuse. Zoals u ziet, niet meer gelijk aan de bovenste
foto. De dienstwoning is verdwenen en het gebouw is verhoogd- vergroot,
het torentje is er nog wel maar de mooie torenkap is er niet meer.
Het gebouw heeft dienst gedaan tot ongeveer 2006 en in het voorjaar van
2007 is men met de sloop begonnen. Daarna heeft het ongeveer 3 jaar
braak gelegen i.v.m. het verkrijgen van de juiste vergunningen om te kunnen gaan bouwen.

De manege telt 7 verenigingspaarden
en 13 privé paarden. Lessen zijn er
elke avond van maandag tot en met
vrijdag, op zaterdag worden de lessen overdag gegeven. Die dag is gereserveerd voor kinderen en pubers.
Kinderen kunnen lid worden vanaf
9 jaar. Er is wel een kleine wachtlijst
voor kinderen, maar niet voor volwassenen.
Er wordt bij Prometheus les gegeven
in Engelse dressuur en springen. Ook
zijn er regelmatig onderlinge dressuur wedstrijden. Tijdens of in het
weekend voor de herfstvakantie is er
een ruiterkamp in Brabant met buitenritten in de Brabantse bossen.

foto: Fred Koning

Vlakbij natuurgebied Midden
Delfland vindt u de kleine gezellige ruitersportvereniging Prometheus aan de Rotterdamseweg
191. De manege is een dochtervereniging van de personeelsvereniging Prometheus van TU Delft
en bestaat al meer dan 40 jaar.
In 1968 is gestart met een mini manege bij manege Chardon in Schipluiden. In 1975 kon men beschikken
over het oude clubgebouw van de
roeivereniging van de TU en kwam
er toestemming voor het maken van
een buitenbak. Van sloopmateriaal en
oude bouwketen werden stallen gebouwd. De vereniging vierde in 2003
haar 35-jarig bestaan en telt nu 124
leden. Dat zijn voor het merendeel
medewerkers van de TU en hun gezinsleden, maar ook studenten aan
de TU en niet-TU mensen kunnen lid
worden.

Op de bovenste – 1956 - foto ziet u de dienstwoning staan van de TH (toen)
aan het mijnbouwplein. Op de achtergrond ziet u het gebouw van Scheikundige Propedeuse. Daar weer achter het voormalige hoofdgebouw van de TH
aan de Julianalaan 134.

Omdat Prometheus een vereniging is,
zijn de leden gezamenlijk eigenaar
van de manege. Dat houdt in dat de leden samen verantwoordelijk zijn
voor het onderhoud, zoals stallen uitmesten, hooien, en het verrichten van
reparaties. De paarden van de vereniging hebben elk hun eigen verzorgster, die verantwoordelijk is voor de
verzorging van het paard, en ook hulp
moet bieden bij beginnerslessen. Per
dag ben je dan al gauw 2 a 3 uur in
touw, want behalve het rijden moet
een paard ook verzorgd worden. De
zadels moeten gepoetst, dekjes gewassen, het paard geborsteld, en de stal
uitgemest, en dan wil je natuurlijk ook
nog wat bijkletsen met andere leden,
want het sociale element is bij Prometheus belangrijk.
Overigens hoeven de leden niet alles
helemaal zelf te doen, want doordeweeks is er gewaardeerde hulp van be-

woners van Ipse de Bruggen, die stal
en terreinonderhoud voor hun rekening nemen.
Als de gemeente de uitgestrekte grasvelden van Midden Delfland heeft
gemaaid gaan alle vrijwilligers gezamenlijk het hooi van het land halen.
Met 2500 balen hooi heeft men dan
genoeg hooi voor 1 jaar. Een keer per
jaar is er een vrijwilligers barbecue,
dan komen ook de helpers van Ipse
de Bruggen een hapje mee eten. Vorig
jaar kreeg de beheerder van de manege tijdens de barbecue een koninklijk
lintje uitgereikt.
Grote wens van de vereniging is een
nieuwe paardenwei. Ter vervanging
van de paardenwei, die verloren ging
door de aanleg van een weg en bedrijventerrein naast het Radex gebouw.
Fred Koning

Op deze onderste foto ziet u de bouw – 2010 tot heden - van het nieuwe
gebouw dat dienst gaat doen als Short Stay Housing – korte huisvesting –
voor o.a. buitenlandse studenten. Het gebouw zal 217 zelfstandige en 77
onzelfstandige studenteneenheden bevatten met 20 parkeerplaatsen. Mogelijk dit jaar al, maar zeker in 2012 kunnen de eerste bewoners hun kamer
betrekken.
Zo ziet u maar dat met drie foto’s een markante plek in de Wippolder toch
zijn markantheid heeft behouden.
Foto’s en tekst: J.A. van den Berg.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
Veilige aansluiting op de fietspaden
van de rotonde Delfgauwseweg.
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Hondje kwijt

Experiment met
taxistandplaats naast
Nieuwe Kerk

Zoals dat vaak gaat wordt er een suggestie gedaan tot verbetering van en
dan word je beloofd om deze suggestie te bekijken. Nu bijna 4 maanden
later na het eerste gesprek is “na belofte “ niemand die wat heeft laten
horen. Komt zo te merken wel vaker
voor hier in de wijk
Dus zelf actie ondernemen en ja hoor
ze wisten het antwoord.
De fietser moet een andere route nemen n.l. de zijde van de Kon. Emmalaan aan de kant van de stad want
deze geeft wel aansluiting op het veilige fiets gedeelte. De fietser kan als
deze uit het gedeelte van de Kon. Emmalaan en de Prof. Evertslaan komt
rechtstreeks maar naar het bruggetje
fietsen van de Kon. Emmalaan. En
dan de juiste zijde
kiezen. Ook speelt de statistiek een
belangrijke rol. Er zijn immers geen
zware ongevallen gebeurd. Op verzoek is afgesproken dat er een vervolg gesprek zou komen met iemand

anders van de gemeente mogelijk in
rang hoger. Na uitwisseling van het
telefoonnummer is er niet meer gebeld en zo probeert men weer een
suggestie niet serieus te nemen.
Wilt u als bewoner reageren doe dit
dan via ons mailadres wijkkrantwippolder @gmail.com Geef dan desnoods uw ervaringen door op dit gedeelte van de Jan de Oudeweg met de
rotonde Delfgauwseweg en de Kon.
Emmalaan.
Tekst en foto: J.A. van den Berg.

Herinrichting grasveldje Wipmolen

De bewoners uit de Professorenbuurt
hebben een brief ontvangen van de
gemeente Delft aangaande het opknappen van het grasveldje voor de
Wipmolen. Hierin worden de kinderen tot 15 jaar opgeroepen om een
plan op papier te zetten aangaande
het veldje wat dan een speelveldje
moet worden.
Op 11 mei jl. was de eerste ontwerpsessie. Op 25 mei was de tweede ontwerpsessie. Uiteraard is een ieder be-

nieuwd wat of het gaat worden. Vooruit lopend op de definitieve plannen
zal het een must moeten zijn om het
veldje zo te maken dat bewoners met
honden
geen toegang meer hebben. Het is
niet prettig als je kind thuis komt met
de nodige hondenstront aan zijn of
haar lijf / kleding.
Zou de oplossing een hekwerk kunnen zijn zoals dat bij het speeltuintje
is aan het Diamantpad. Niet iedereen
komt daar. Vandaar dat er een foto
is afgedrukt (zie foto rechtsbeneden)
om u een idee te geven hoe dat eruit
ziet. Nu maar afwachten wat het resultaat is van de gemaakte plannen.
We houden u op de hoogte.
Tekst en foto’s: J.A. van den Berg.

Veilige oversteek is er!
In de krant van maart hadden
wij u geinformeerd over de veilige oversteek tussen de Koningin
Emmalaan / Schoemakerstraat.
De bewoners van de Schoemakerstraat zijn door de gemeente per
brief geïnformeerd dat de aanleg
van deze oversteek op 18 april jl. van
start zou gaan en op 29 april jl. gereed zou zijn.
Zoals geschreven is dan ook gebeurd.
Op bijgaande foto ziet u dat het werk
is gedaan en dat de oversteek een
grote verbetering is.
Echter is alles wel zo gemaakt dat
er weinig ruimte is voor het verkeer
om tussen de vluchtheuvels door te
rijden. In drukke tijden staan de fietsers wel erg in het gedrang op de
vluchtheuvel. De tijd zal leren of dit
geen slechte gevolgen zal hebben.

Ondanks de verplaatsing van de oversteek zijn er nog genoeg lieden die
maling aan alles hebben en met gevaar voor schade aan zich zelf of voor
een ander op de oude oversteek
vertrouwen en door de aarde en planten gaan.
Mogelijk kunnen hier wat paaltjes
met draad gespannen worden om de
veiligheid voor alle gebruikers te verbeteren.
Foto en tekst: J.A. van den Berg

Illustratie: Stan van Adrichem

Vervolg artikel van maart 2011.

Overigens heb ik een hele mooie
fles champagne overgehouden aan
een zwerfhondje dat twee dames tijdens hun vakantie op Kreta uit een
rioolbuis hadden gevist en meegenomen naar Holland. Ik vond dat hondje in de Delftse Hout in gezelschap
van een man die probeerde van dat
hondje af te komen. Hij sprak mij aan
in gebrekkig Nederlands. Hij zat in
zijn maag met het hondje, dat steeds
maar met hem mee bleef lopen. Het
hondje was niet van hem, zei hij, en
hij wist niet hoe hij er vanaf moest
komen.
Ik zag dat het beestje erg jong was,
zo’n acht maanden schatte ik, een
heel lief wit jachthondje. Met grote
dromerige ogen. Om zijn nek hing
aan zijn halsband een kokertje. Ik
wist dat daarin het papiertje zat gefrommeld met adres en telefoonnummer. Maar ik kreeg het papiertje er
niet uit. De buitenlandse man zei dat
hij verder moest. Ik bood aan om het
hondje van hem over te nemen. Dus
ik klikte de riem van mijn hond vast
aan haar halsbandje en het hondje
huppelde vrolijk met mij mee.
Toen we bij mijn auto aankwamen,
schoot mijn eigen hond er vandoor,
geen idee waar naartoe. Ik pulkte nu
met een klein schroevendraaiertje
het papiertje uit het kokertje dat aan
de halsband hing en las nu dat het
hondje Scooter heette en dat het in
Voorschoten woonde. Er stond een
gewoon telefoonnummer bij maar
geen 06 nummer. Intussen maakte
ik me bezorgd over mijn eigen hond
die in geen velden of wegen was te
bekennen.
Ik deed Scooter in mijn auto, en ging
op zoek naar Senna. Uit ervaring wist
ik dat ze mensen opzoekt, nou mensen waren er genoeg op deze mooie
dag
En jawel hoor, daar zag ik het zwarte
kreng heen en weer schieten tussen
een groep kinderen bij het water. Ik
rende erheen, maar Senna greep haar
balletje en ging er als de bliksem vandoor. De dag is nog jong, dacht ze, en
jij houdt het nu toch met een ander.
Toedeloe!!
Ze probeerde haar oude truc. Dat is
ver het water inlopen zodat ik haar
niet kan aanlijnen. Maar ik liep gewoon het water in en greep haar in de
kladden. Scooter bleek een erg leuk
en vrij hondje te zijn dat zich meteen
thuis voelde in mijn huis, ze haalde
meteen alle piepbeestjes van Senna
tevoorschijn en ze wilde spelen. Senna wilde niks van haar weten.

Telefoonnummer uit het kokertje gebeld, geen gehoor. Nee, dacht ik, die
arme mensen lopen zich wezenloos te
zoeken naar hun hondje, die zijn natuurlijk niet thuis.
Ik pakte mijn fiets en ging de hele
Delftse Hout rond, vroeg aan willekeurige mensen of ze iemand hadden
gezien die zijn hond kwijt was, geen
succes. Weer het nummer uit het kokertje gebeld, geen gehoor.
Ik belde mijn vriendin en die adviseerde me om het politiebureau te
bellen, ze had daar goede ervaringen
mee in gevallen als deze. Terwijl ik
het nummer van de politie opzocht
ging de telefoon.
Een opgewonden vrouwenstem riep:
“Met Kristien, je hebt d’r gevonden?
Heb je haar echt gevonden? Waar was
ze? In de Delftse Hout? Waar is dat?
Oh ik ben zo blij! Ik ken je niet, maar
ik houd van je!!! Gauw even mijn
vriendin bellen want die loopt al uren
te zoeken op de Dobbeplas (dat is
een ander landschapspark 5 kilometer van de plek waar ik haar vond) Ik
hoorde haar bellen: “Ze is gevonden!!
Waar? Ja, in Delft! Kom gauw naar
huis. We gaan d’r halen.”
Ze hing haar vriendin op en riep tegen mij: “Oh wat ben ik blij dat je haar
gevonden hebt. Ik ben zo gelukkig!
We hebben haar nog niet zo lang, het
is een zwerfhondje uit Griekenland,
ze zat op Kreta in een rioolbuis. We
hebben haar meegenomen naar Holland. En nu was ze voor de eerste keer
mee met een hondenuitlaat dienst uit
Zoetermeer. En die jongen heeft haar
losgelaten bij de Dobbeplas omdat ze
zo goed luisterde, en ineens was ze
weg. Die jongen van de uitlaatdienst
heeft me meteen op mijn werk opgebeld met de mededeling dat de hond
was verdwenen. Ik ben meteen naar
huis gegaan. Ik werk in Gouda, en
oh wat duurt zo’n treinreis dan lang.
Mijn vriendin werkt in Rotterdam,
dus die was veel eerder dan ik op de
Dobbeplas, die loopt daar al de hele
middag te zoeken. En ik kom thuis
en ik zie dat iemand een paar keer
heeft gebeld. Oh ik ben zo blij dat
jij haar hebt gevonden. Nou met die
uitlaatdienst gaat ze dus nooit meer
mee. Die jongen kan meteen de sleutel van het huis inleveren.”
Niet veel later stonden de opgeluchte
dames voor mijn deur, met een hele
mooie fles Champagne, en mijn hond
kreeg een heerlijke kluif. Scootertje
kwispelde blij.
Fred Koning

Met ingang van 22 april beschikt de
Delftse binnenstad over een nieuwe
taxistandplaats. Deze bevindt zich
naast de Nieuwe Kerk, op de Oude
Langendijk. Overdag wordt deze plek
gebruikt door touringcars, om hun
passagiers in en uit te laten stappen.
Vanaf 22 april is deze locatie in de
avonduren beschikbaar als taxistandplaats.
De gemeente denkt dat de nieuwe
taxistandplaats vooral aantrekkelijk
is voor uitgaanspubliek van de Markt
en de Beestenmarkt. Om deze reden
is de taxistandplaats alleen beschikbaar op vrijdag en zaterdagavond na
21:00 uur. Met de standplaats wordt
het voor klanten duidelijker waar
taxi’s gevonden kunnen worden in
de buurt van uitgaansgelegenheden.
De gemeente hoopt dat de taxistandplaats voorkomt dat taxichauffeurs
door het autoluwplus gebied rijden op
zoek naar klanten.
Het gaat overigens om een experiment tot 1 oktober 2011. In september zal de maatregel geëvalueerd worden.
Gemeente Delft.

Speeltuinen
Begin maart is de natuurlijke speelplek aan de Maerten Trompstraat opgeleverd. Dus de kinderen zijn weer
in hun element met een mooie speeltuin er bij. Ook is na lang wachten de
beloofde schommel geplaatst in het
speeltuintje bij het buurthuis aan de
Rotterdamseweg.
Ook de speeltuin aan het Diamantpad
is nu te bereiken zonder het gegraaf
in de grond. Na bijna 5,5 jaar graven
en spitten in de grond aldaar is de
bodemverontreiniging onderhanden
genomen en hiermee zijn de werkzaamheden tot het verleden geraakt.
Tekst en foto’s: J.A. van den Berg.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Klein bericht uit de Vredeskerk

Immanuëlkerk
Ik kan weer door het Muyskenlaantje fietsen!

Zoals u in het vorige nummer van
de Wijkkrant wellicht al heeft gelezen, viert de Vredeskerk dit jaar
haar negentigjarig bestaan. Dit
gaat gepaard met een aantal festiviteiten.

Een pauselijke onderscheiding voor Leo en Alijd Vijverberg,
opgespeld door pastor Beerends en pastoor Bolmer.

De kandidaten voor de Pro Ecclesia et
Pontifice worden voorgedragen door
het kerkbestuur en de geloofsgemeenschap.
Vroeger werd de onderscheiding alleen toegekend voor bewezen trouw en
goede diensten aan kerk en paus. Later
werden hieraan ook goede werken aan
de samenleving toegevoegd.
Een verdiende onderscheiding dus
voor het echtpaar Vijverberg, dat zich
al meer dan vijftig jaar inzet voor zie-

GEEF ZE DE VIJF !!!

Burgernet en Petrus

In een stad als Delft zijn er veel kinderen die nooit op vakantie gaan. De
Vakantiebank wil volwassenen en
kinderen helpen om in het woud van
fondsen, regelingen en subsidies de
juiste weg te vinden.

Een vrouw loopt weg uit een Zorgcentrum. Ze weet niet wie ze is, waar ze
woont en waar ze naar toe wil. Ze is
gewoon op de loop gegaan. Niemand
die haar tegenhoudt of zelfs aanspreekt.
Leiding en verpleging van het Zorgcentrum zoeken het gebouw door
maar ze vinden haar niet. De familie
wordt geïnformeerd, de politie op de
hoogte gesteld. En dan kan Burgernet
opgestart worden.
Iemand ziet het niet meer zitten en
verlaat in overspannen toestand het
ouderlijk huis. Ook in deze situatie
gaf Burgernet uitkomst.

Deze maand ontvangt u uw vakantiegeld. Wij roepen u op om mee te doen
aan de actie “Geef ze de vijf”.
Geef vijf euro van uw vakantiegeld
om Delftse kinderen deze zomer ook
een leuke vakantie te bezorgen.
U kunt uw vijfje overmaken op banknummer 620389141
tnv rk stadsdiaconaat Delft.
o.v.v. Geef ze de Vijf
Anita van Velzen
Vakantiebank Delft
www.vakantiebankdelft.nl

Hoe zit het?
Burgernet is een organisatie die aangestuurd wordt door de politie.
Als iemand vermist wordt, maar ook
bij inbraak en andere delicten, kan
Burgernet ingeschakeld worden. De
politie stuurt telefoontjes en sms’jes
naar mobieltjes van medeburgers en
schakelt hen in bij de opsporing.
Dieven weest gewaarschuwd: de hele
stad zoekt jullie.
Het is in alle opzichten een fantastisch initiatief dat zijn waarde al vele
malen bewezen heeft. Iedereen met
een mobieltje kan zich opgeven, zie
de site van burgernet.
Het belangrijkste wat van u verwacht
wordt, is goed luisteren naar het telefoontje en dan uw ogen de kost geven
en als u iemand ziet die beantwoordt
aan de oproep dit direct doorbellen
aan de politie. Het is niet de bedoeling dat u inbrekers gaat vangen of
mensen opvangen. Hoe simpel: even
doorbellen wat u ziet en je bent waardevol voor anderen en dus voor de
samenleving.

ken en ouderen, voor de liturgie en
de parochieorganisatie. Ze zijn niet
alleen binnen de geloofsgemeenschap
van de Vredeskerk actief, maar hebben
ook op diverse andere terreinen in de
samenleving hun sporen ruimschoots
verdiend. Na afloop van de viering
werden ze uitgebreid door de overige
kerkgangers gefeliciteerd.
Ik wens u allen een fijne, zonnige zomer toe.
Gerard J.W. Meijer

Zolang ik in Delft woon, fiets ik zoveel mogelijk alle adressen af die ik
wil bezoeken. Meestal is dat fietsen
een prettige bezigheid. Er is een keur
aan fietspaden, die rustiger zijn dan
de doorgaande wegen zoals de Westlandseweg, de Schoemakerstraat of
de Delfgauwseweg. Er is een prachtige fietsroute die begint tussen verpleeghuis Abtswoude en de sportschool en zo onder de Provincialeweg
doorgaat richting Buitenhof. Langs
de Kruithuisweg fietst het lekker
maar het verkeer langs je is druk.
De Abtswoudsebrug met het tunneltje was ook één van mijn favorieten, want je was zo bij het ziekenhuis
of Die Buytenweye. Nu is de tunnel
dicht in verband met de Spoorzone
en dan fiets je wel een stukje langs
de Schie met allemaal boten langs de
kant, best mooi, maar ja, het is om,
en als fietser houd ik niet van omwegen. Bij werkzaamheden aan de
weg kun je als fietser er vaak langs,
al dan niet lopend. Heerlijk. Dan kijk
ik stiekem om naar die auto die moet
keren. Hem wacht een fikse omweg.
Het Muyskenlaantje is na een hele
tijd afgesloten te zijn geweest einde-

lijk weer open. De eerste keer dat ik
er weer langs kon, zat ik bijna te zingen op mijn fiets. Die kastanjebomen,
wat had ik ze gemist.
Afgelopen week heb ik iemand begraven, die een bewogen leven had gehad. In haar jeugd, in haar huwelijk,
vroeg alleenstaand, het was moeilijk.
En toch straalde zij een rust en een
vertrouwen uit, indrukwekkend.
In de psalm die we lazen in de
dienst staat: ga ik op weg of rust ik
uit, met al mijn wegen bent u, God,
vertrouwd. Die rust straalde zij uit
tijdens haar leven. Zonder een antwoord te hebben op het waarom van
haar leven, toch die rust.
Dan valt het tobben om een afgesloten tunneltje weg bij wat zij meegemaakt heeft. En dan verlang je ook
die rust te hebben die bestand is tegen de tand des tijds. Zo leer ik van
mensen die ik in mijn werk als predikant ontmoet. Ik blijf fietsen, maar ik
weet dat er meer is tussen hemel en
aarde, meer is ook in Delft, zolang ik
nog zulke mensen mag ontmoeten.
Ds. David Knibbe

Column

Illustratie: Stan van Adrichem

De onderscheiding - een gouden medaille - wordt uitgereikt aan katholieken die ten minste 45 jaar oud zijn en
zich gedurende minstens 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor kerk
en geloof of in lokaal verband voor
kerk en samenleving. Wie niet in
aanmerking komen, zijn personen die
in loondienst zijn bij een onderdeel
van de kerk, priesters en diakenen.
Ook mensen met een geschonden reputatie en een strafblad komen niet in
aanmerking.

Foto: Vredeskerk

Op zondag 1 mei jongstleden vond in
de kerk de feestelijke openingsviering
plaats. Aan het eind van de viering
werden enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet. Heel bijzonder daarbij was
de uitreiking van de Pro Ecclesia et
Pontifice (‘voor kerk en paus’) aan Leo
en Alijd Vijverberg. Dit is het hoogste
ereteken dat een leek kan ontvangen
van de paus. Het is een kerkelijke onderscheiding voor bewezen diensten
aan de kerk en het katholieke geloof.

Maar nu is het Abtswoudsetunneltje voor twee jaar dicht!

Over de samenleving gesproken
Wij zijn de samenleving. Dankzij de
samenleving hebben wij ons inkomen,
wonen we veilig en zijn we in staat te
doen wat we doen. Mensen hebben
elkaar broodnodig, vanaf de geboorte
tot en met de begrafenis.
Wat zou het leven zijn zonder elkaar?
Er zijn BN’ers geweest die alleen op
het eiland Rottum leefden gedurende
een korte periode om daar een programma van te maken. Het viel ze
niet mee.
Op vakantie
Toch is het soms heerlijk om alles en
iedereen even thuis te laten en op
vakantie te gaan. Daar ben je dan deel
van een andere samenleving.
Soms gebeuren er dingen die je niet
hebt voorzien.
Wat mij opvalt, is dat
er overal mensen zijn die naar je omkijken.
Trouwens, er hoeft niets bijzonders
te gebeuren en toch zien mensen naar
je om. We stonden op de camping in
Cluny, een prachtig stadje in midden
Frankrijk. In een restaurant was een
groot bruiloftsfeest aan de gang.

Tijdens onze avondwandeling liepen
wij langs en werden onmiddellijk
uitgenodigd om mee te vieren. Bij
het zien van die enorme zaal met
feestvierders kwam dit verhaal bij
me op.
Een raak verhaal
Iemand kwam bij Petrus en vroeg of
hij hem het verschil wilde laten zien
tussen de hemel en de hel. Petrus nog altijd gedienstig - ging hem voor
naar de hemel.
Daar zag hij keurig geklede mensen
aan rijk gevulde
tafels. Echt hemels. Wat hem opviel
waren de rechte armen die iedereen
had.

Ds. Kees Maas
Vervolgens nam Petrus Iemand mee
naar de hel en gaf hem daar een inkijkje. Tot zijn verbazing zag hij eveneens keurig geklede dames en heren
aan rijk gevulde tafels. Eerlijk gezegd
lagen daar meer bananen en Iemand
hield van bananen. Ook in de hel hadden de mensen van die rechte armen.
Eigenlijk een onhels beeld.
Niet vreemd was de vraag van Iemand
aan Petrus: wat is nu het verschil tussen de hemel en de hel?
De maaltijd
Wacht tot de gong gaat voor het begin
van de maaltijd.
De gong ging. En Iemand zag hoe de
mensen in de hel met hun rechte
armen probeerden om het eten naar
hun mond te brengen maar dat lukte
niet. Iemand rende naar de hemel om
te zien wat daar gebeurde. Het was
nog eenvoudiger dan meewerken aan
Burgernet. De mensen met hun
rechte armen gaven elkaar te eten en
dat was voor allen een feest.
Conclusie
Burgernet is samen een beetje hemel
op aarde maken voor Iemand die je
waarschijnlijk niet kent maar ook
voor en met elkaar.
Kees Maas
buurtpastor

Oproep
De wijkgemeente Immanuël houdt op 26 juni om 9 uur haar traditionele
openluchtdienst met ontbijt op het plein naast de kerk onder de platanen.
Wie zin heeft mag komen kijken, luisteren en mee-ontbijten. We houden
een korte dienst en zijn rond tien uur zover om thee en koffie te drinken.
We proberen dit één keer per jaar te doen om te laten merken dat we er zijn,
dat kerk-zijn leuk is en dat we als gewone mensen naar prachtige verhalen
luisteren.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Foto’s uit het archief

Jeugdteams sv Wippolder kampioen.
Onlangs zijn er 11 jeugdteams van sv Wippolder kampioen geworden, te
weten Wippolder D1, D3, D4, D7, E7, E9, F4, F7, F8, MP1 en MP2. Van alle
teams, met uitzondering van de MP1 en MP2 , zijn foto’s bijgevoegd.
Er zijn de afgelopen weekenden aardig wat kampioensfeestjes gevierd bij
Wippolder. De E7 en de D1 waren al eerder kampioen geworden, maar de
overige teams hebben het spannend gehouden tot de laatste competitiewedstrijd. Wippolder D1 zal door het kampioenschap volgend seizoen zelfs 1e
klasse gaan spelen. 5 Spelers van de D1 mochten ook nog met de beker naar
huis tijdens het DVC 4x4-toernooi!

Oude motoren
Op bovenstaande foto ziet u een clubje van motor liefhebbers die regelmatig bij elkaar kwamen en een tour
gingen maken. De verzamelplaats was
Huis ter Lucht aan de Rotterdamseweg mogelijk in de jaren 1920.
Wie van u weet hier meer over te
vertellen en mogelijk met nog meer
mooie foto’s van toen?
Laat het ons weten.
Tekst: J.A. van den Berg.
Foto: via de heer Middendorrp.

Vergane glorie
Op de bovenstaande foto - mogelijk
de jaren 1920 - ziet u een attractie die
de Wippolder ooit heeft gehad een rodelbaan waar velen goede herinneringen aan hebben gehad. Uiteraard zijn
er lezers die totaal geen idee hebben
waar deze rodelbaan is geweest. Voor
hen, deze rodelbaan was op de Rotterdamseweg bij de uitspanning Huis
ter Lucht.

De rubriek ‘Foto’s uit het archief Onder Anderen’, die ook deze keer weer samengesteld is door Germa Huijbers en Carolina Agelink, is al sinds september
2008 een steeds weer terugkerende rubriek in uw wijkkrant. Huijbers en Agelink willen u met dit initiatief de gelegenheid geven om met de verhalen achter
de foto’s uit het Onder Anderen archief kennis te maken. Ook voor deze wijkkrant hebben ze weer twee bijzondere foto’s uit de verzameling uitgekozen.
De keuze is gevallen op een foto die ook te zien is als één van de 30 fotoborden
die in de Professorenbuurt opgehangen zijn. De andere geselecteerde foto komt
ook uit het thema ‘kleuterschool’ die u samen met de andere 29 thema’s kunt
vinden op de website van het project Onder Anderen.
www.onder-anderen.nl

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.
U, Professorenbuurtbewoner, heeft een belangrijke rol in project Onder Anderen gespeeld. Huijbers en Agelink trokken in de zomer van 2007 door de Professorenbuurt en vroegen u wat u nog bewaard heeft uit uw kindertijd. Boven
verwachting hebben ze meer dan 1700 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 heeft dan ook als basis gediend voor het uiteindelijke
kunstwerk voor de buurt. In juni 2009 is het kunstwerk officiëel geopend. Het
kunstwerk bestaat uit de website www.onder-anderen.nl en de hierna verwijzende 30 fotoborden die in de Profesorenbuurt opgehangen zijn.

Mogelijk zijn er lezers die ons meer
informatie kunnen geven of zelf nog
oude foto’s in hun bezit hebben. Deel
dit met ons en de lezers en neem contact op met de wijkkrant.
Tekst: J.A. van den Berg
Foto: via de heer Middendorp.

foto’s: S.V. Wippolder

Spreekwoord
Bewaarschool ‘St. Jozef’ in de binnenstad van Delft in 1930. De speelplaats was
door een hek opgedeeld in twee stukken, een deel voor de arme en het andere
deel voor de rijke kinderen.
(Deze foto staat op bord 5 van het Onder Anderen kunstwerk aan het eind van
de Koningin Emmalaan aan de kant van de Ernst Casimirstraat.)
Illustratie: Stan van Adrichem
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Tussen hamer en
aanbeeld zitten

Een smid slaat met veel kracht
ijzer in de vorm die hem voor
ogen staat.
Het metaal wordt geplet tussen
de hamer en het aanbeeld, en
komt dus van twee kanten ondergrote druk te staan.
De positie van iemand die tussen twee partijen is terecht gekomen en hetdaarom zwaar te
verduren heeft, is daarmee vergelijkbaar.
Bron: Ed van Eeden.

Dit is het knutselwerkje van dhr. Garlich gemaakt in de jaren 40 op de kleuterschool. Hoe bijzonder is het dat het nog steeds bewaard is gebleven

