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De Social Sofa
Na een inventaris ronde in de buurt
bleek dat er veel animo voor het idee
was en zo is de bal gaan rollen. We hebben hierna ons idee voorgelegd aan
Breed Welzijn Delft, die op ons idee enthousiast reageerde.
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Social Sofa is een project van de
bewoners in de Heldenbuurt,
Speijkstraat en Julianalaan met
als einddoel een ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners te
creëren. Een ontmoetingsplek
die is ontworpen, uitgewerkt en
vorm gegeven door de projectgroep buur(t)vrouwen uit deze
buurt. Het eindresultaat zal een
met mozaïek steentjes bezette
betonnen bank zijn met een afbeelding die gerelateerd is aan de
Zeehelden en Delft.
In het buurthuis “Onder de Schie”
trof ik op een woensdagavond een
aantal dames aan die druk in de weer
waren mozaïek tegeltjes te knippen
en plakken op de betonnen sofa.
Natuurlijk was ik zeer benieuwd hoe
het project tot stand is gekomen en
het waarom

Astrid Bleumer, één van de coördinatoren van het buur(T)vrouwen project vertaalde het waarom als volgt:
Onze buurt bevat veel werkende ouders waardoor het sociale contact
met de overige buurtbewoners op
een laag pitje stond. Zo ook mijn
kinderen hadden op een gegeven
moment behoefte aan contact met
andere kinderen. Dat was voor mij
aanleiding om contacten te gaan leggen met de overige buurtbewoners.
Uit die contacten met anderen is een
netwerk ontstaan van buurtbewoners die gezamenlijk allerlei activiteiten organiseren zoals buurtfeesten en dergelijke. Hieruit is de contactgroep buur(T)vrouwen ontstaan.
Tijdens een van de activiteiten werd
ook het idee geboren om iets meer
blijvend voor de buurt te creëren.
Deze groep bestaat nu uit ca 9 dames
met wat mannelijke ondersteuning.

Elke dinsdag en woensdag-avond worden hier nu steentjes geplakt op de
bank door een wisselende samenstelling van buurtbewoners.

Iedereen die zin en tijd heeft kan helpen. Totaal zal naar verwachting 250
Hierna is met de buurt overlegd over de uur nodig zijn om alle steentjes op te
vorm en het ontwerp van het blijvend plakken.
object. Hieruit is toen de Social Sofa
naar voren gekomen. Vervolgens is een Eind mei – begin juni hopen de buurtplan van aanpak ingediend bij Breed bewoners klaar zijn en dan komt het
Welzijn Delft (BWD) die voor ons de fi- bedrijf Social Sofa de bank voegen en
plaatsen op een locatie in de Maarten
nanciën realiseerden.
Trompstraat
Het ontwerp dat door de buurt is uitgekozen werd door Social Sofa op de be- Tekst en foto’s:
tonnen bank ingetekend, waarna deze Kees Graafland
hier met zakken mozaïek steentjes en
lijm is afgeleverd in het buurthuis.

Redactioneel
Voor U de Wippolderwijkkrant, met natuurlijk allerhande artikeltjes over
het wel en wee in onze wijk. Alle doemscenario’s die we dagelijks vanuit de
media tot ons krijgen werken niet echt mee om een positieve levens instelling te behouden.
Daarom proberen wij als redactie vooral de lichtpuntjes uit de activiteiten
te belichten die in onze wijk plaatsvinden, zoals het Social sofa project van
de Zeeheldenbuurt. De vele activiteiten die plaatsvinden in en rondom het
buurthuis, het nieuwe speelpleintje voor de Wipmolen enz. Toch veelal zaken waar je blij van wordt.
Daarentegen gebeuren er natuurlijk ook zaken die we liever niet weten maar
die toch van belang zijn. Positief als de Wippoldernaren van nature zijn moet
natuurlijk ook af en toe de vinger op de zere plek gelegd worden. Het leven is
tenslotte ook niet altijd rozengeur en maneschijn.
Dus ook in deze krant wat kritische noten. Dit om met beide benen op de
grond te blijven staan.
Wij wensen U Wippoldernaren weer veel leesplezier met deze editie van de
Wippolderwijkkrant
De redactie

wijkkrantwippolder@gmail.com
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De Wippolder-dokter

door: Dr. Damen

Tekenbeten
Fleur de straat op:
Ook dit jaar heeft de gemeente verschillende aanmeldingen ontvangen
om de straten en buurten in de wijk
Wippolder op te fleuren.
Op een rij zijn dit de bewoners in de
Maarten Trompstraat, de Kloosterkade, de Frederik Hendrikstraat,
Machteld van Meterenlaan, Elisabeth
van Zuylenlaan en Delftzicht. Zij gaan
allemaal aan de slag om de staat een
flinke poetsbeurt en een groener en
fleuriger aanzien te geven door plantjes te planten in de boomspiegels of
in geveltuintjes.
Meedoen is heel eenvoudig:
Bekijk met een aantal mensen wat
een goede datum is om samen aan de
slag te gaan in de straat, bezoek vervolgens de site www.delft.nl, gemeenteloket/fleur_delft_op en vul het contactformulier in.
Voor het eerst bestaat dit jaar ook de
mogelijk om een plantenbak aan te
vragen.
Als de locatie geschikt is levert de gemeente de bak met aarde en bewoners kunnen de bak naar eigen smaak
voorzien van planten.
De verzorging van de planten blijft
ook een verantwoordelijkheid van de
bewoners zelf.
Dit jaar kunnen we 15 verzoeken honoreren, daarna zal dit eerst geëvalueerd worden en bij succes volgend
jaar opnieuw worden aangeboden.

Viktor Veilig:
Nu het buitenspeelseizoen is aangebroken, komt ook de zorg bij veel ouders om de hoek kijken als het gaat
om te hard rijden door de straten. De
Botaniestraat is daar een voorbeeld
van. Bewoners hebben een Viktor
Veiligpop in bruikleen gekregen om
automobilisten te attenderen op hun
rijgedrag en op de aanwezigheid van
spelende kinderen. Als u ook het effect van dit verkeersmaatje wilt uitproberen laat het mij dan even weten.
Moestuin Prof. Evertslaan:
Na een succesvol eerste groei en
oogstjaar, gaan dit jaar opnieuw
een aantal bewoners rond de Prof.
Evertslaan met elkaar aan de slag in
de Wippolder moestuin. Elke zondag
en in de zomertijd ook op donderdagavond wordt er gezellig samen
gewerkt. Meedoen aan dit leuke initiatief kan nog steeds, u kunt zich
hiervoor aanmelden bij moestuinwippolder@gmail.com, er is ook een facebookpagina, te bereiken via http://
on.fb.me/qQwd2P.

Nieuwe aanwinsten in de wijk:
6 Juni wordt de nieuwe speelplek in
de Professor Krausstraat feestelijk geopend. Een speelplek die tot stand gekomen is op verzoek van en in overleg
met de kinderen uit de buurt. Graag
zien de bewoners in deze buurt ook

dat al het afval in de aanwezige prullenbak verdwijnt. Als dit niet automatisch gebeurt, dan verstrekt de gemeente een “knijp arm” om het zwerfvuil alsnog in de prullenbak te deponeren. Verschillende bewoners uit de
wijk hebben al zo’n hulpmiddel aangevraagd en houden op deze manier hun
straat zwerfafval vrij.
8 juni zal in de Zeeheldenbuurt de social sofa onthuld worden, een fantastisch initiatief van de bewoners uit
deze buurt en gefinancierd vanuit
fonds 1818, Vestia en de gemeente.
Hebt u nog een leuk idee om zelf en
samen met uw buren op te pakken laat
dit dan weten. Het is leuk om het in
deze wijkkrant te vermelden en zinvol
om tips en eventuele ondersteuning te
ontvangen.
Door met elkaar de krachten en talenten te bundelen kunnen er unieke,
zichtbare resultaten bereikt worden,
wat de wijk alleen maar mooier maakt.
Bovendien dragen dit soort initiatieven doorgaans bij tot prettige contacten en sfeer in de straat.
Jacqueline Buzing
Wijkcoördinator
Vrijenban en Wippolder
jbuzing@delft.nl

Foto: Gemeente Delft

Zwerfafvalpakkers
van Delft
in het zonnetje gezet

Delft heeft ruim 165 zwerfafval pakkers (ZAPpers) die regelmatig vrijwillig in hun eigen omgeving zwerfafval
ruimen. Zij hebben hiervoor bij de gemeente Delft, Natuur- en milieucentrum De Papaver, een grijper en een
zakring aangevraagd. Deze worden
gratis beschikbaar gesteld.
Om deze kanjers van Delft hiervoor
te danken was er afgelopen vrijdag
16 maart een bijeenkomst bij Natuuren milieucentrum De Papaver met
wethouder Saskia Bolten. Deze tekende op een grote kaart van Delft
de straten in welke zij zwerfafvalvrij
proberen te houden. Daarna konden
alle deelnemers aan de bijeenkomst,
onder het genot van een kopje soep
met een broodje met elkaar ervaringen uitwisselen. Bij vertrek werden zij
letterlijk in de bloemetjes gezet met
nog een extra cadeautje beschikbaar
gesteld door IKEA Delft.
Wilt u ook uw bijdrage leveren aan
een schonere stad? Meldt u dan aan
via papaver@delft.nl. U krijgt dan een
aanvraagformulier toegestuurd waarna u bericht krijgt wanneer de grijper met toebehoren opgehaald kan
worden.

Speciaal voor vrouwen in Wippolder
die een stapje vooruit willen zetten!
De tafel van één is speciaal voor vrouwen die graag iets nieuws willen in hun leven, een stapje vooruit! Het is een serie van vijf gesprekken, elke week één.
Meedoen aan De tafel van één levert altijd wel iets op. In elk geval vijf bijzondere, inspirerende
gesprekken. Wat wil ik nu eigenlijk? En hoe kan ik dat bereiken?, daar kunt u
achter komen door deel te nemen aan de “tafel van één”.
Misschien komt u er aan tafel wel achter dat je eigenlijk wel wilt gaan werken,
vrijwilligerswerk wilt doen of een opleiding wilt volgen. De gemeente Delft
denkt graag met je mee. Er kan meer dan u denkt!
De tafel van één komt binnenkort naar Wippolder. De volgende tafel start daar
op donderdag 7 juni aanstaande van 09.30 - 11.30 uur in Buurthuis Onder de
Schie aan de Rotterdamseweg. Voor meer informatie of om je aan te melden kijk
je op www.detafelvaneen.nl

Buiten stijgt het kwik weer. U bent misschien van plan er lekker
op uit te gaan in de Delftse Hout of de duinen. Dan is het een goed
idee om even dit stukje te lezen om voorbereid te zijn op een ontmoeting met een teek!
Teken en de ziekte van Lyme
In 2009 werden meer dan 1 miljoen mensen gebeten door een teek. Van de
93.000 mensen die hun huisarts bezochten kreeg bijna een kwart last van
de eerste verschijnselen van de ziekte van Lyme.
Wat is een teek?
Teken zijn insecten die behoren tot de spinachtigen. Ze komen overal in
Nederland voor in duinen, bossen, parken, tuinen en heidegebieden. Teken
kruipen vanuit struiken, bomen of hoog gras op de huid van mensen of
dieren om zich daarin vast te bijten. Teken vallen niet uit bomen. Een
tekenbeet is pijnloos en wordt vaak pas opgemerkt als de teek zich volgezogen heeft met het bloed van z’n gastheer. Ze hebben een voorkeur voor
warme vochtige plekken zoals oksels, liezen en bilspleet. Bij kinderen vaak
achter de oren of in het haar. Een teek laat na enkele uren tot dagen vanzelf los.
Teken kunnen ziekmakende virussen (Tekenencefalitis), bacteriën (ziekte
van Lyme) en parasieten (Babesiosis) overbrengen. In Nederland speelt
vooral de ziekte van Lyme een rol.
Waardoor ontstaat de ziekte van Lyme?
De ziekte van Lyme is een infectieziekte, die door de bacterie Borrelia
Burgdorferi wordt veroorzaakt. In Nederland is ongeveer één op de vijf teken besmet met de bacterie. De bacterie wordt van een besmet dier op de
teek overgedragen en vervolgens na een beet via het speeksel van de teek
weer overgedragen op de mens.
Een besmetting is meestal (maar niet altijd!) herkenbaar door het ontstaan van een rode ringvormige plek op de plaats waar de teek heeft gebeten. De vlek kan enkele dagen tot drie maanden na de beet ontstaan
en wordt erythema migrans genoemd. Na een paar dagen groei verdwijnt
de ring uiteindelijk vanzelf. Dat betekent niet dat de bacterie ook weg
is. Die kan nog steeds veel klachten veroorzaken. In eerste instantie zijn
dat vaak griepachtige verschijnselen. Vervolgens kunnen neurologische,
gewrichts-, huid- of hartklachten ontstaan. Voorbeelden zijn verlamming
van de aangezichtsspieren, spierklachten en hartritmestoornissen. De
ziekte van Lyme wordt behandeld met antibiotica. Bij voorkeur in een zo
vroeg mogelijk stadium van de ziekte.
Hoe kan u de kans op een tekenbeet verkleinen
De meeste mensen worden gebeten in de periode van maart tot en met oktober. Op de website tekenradar.nl staat waar en wanneer u het meeste risico loopt om met een teek in aanraking te komen. Bedekkende kleding beschermt u tegen teken als u het groen in gaat. Als extra bescherming kunt
een insectenwerend middel waar DEET in zit kopen. Het belangrijkste advies is om u zelf te controleren als u thuis komt. Let daarbij met name op
de warme voorkeursplekken van de teek en de randen van uw ondergoed.
Klop uw kleding daarna ook goed uit.
Wat doet u na een tekenbeet?
Verwijder de teek zo snel mogelijk. Gebruik daarvoor een pincet of het
liefst een speciale tekentang. Pak de teek altijd zo dicht mogelijk op
de huid vast. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw tekentang.
Ontsmet pas daarna het wondje met alcohol of jodium. Noteer de plek van
de beet en de datum in uw agenda. U kan een tekenbeet melden bij tekenradar.nl. Het is zelfs mogelijk de teek of foto’s van erythema migrans op
te sturen. Ze vragen u dan om anderhalf jaar lang iedere 3 maanden een
korte vragenlijst in te vullen. Zo werkt u mee aan onderzoek van het RIVM
naar de verspreiding van teken en de
ziekte van Lyme in Nederland.

Wanneer?		
donderdag 7 juni 2012
			
donderdag 14 juni 2012
			
donderdag 21 juni 2012
			
donderdag 28 juni 2012
			
donderdag 5 juli 2012
Hoe laat?			
09.30 - 11.30 uur
Waar?			
Buurthuis Onder de Schie
			Rotterdamseweg 51a
			2628 AJ Delft
Aanmelden kan op de volgende wijze
Via de website: www.detafelvaneen.nl of bel naar 06 83 05 18 74

Wanneer naar uw huisarts
De hoofdzaken zijn: als u de teek niet
uit uw huid krijgt moet u die zelfde dag
(dus ook in het weekend) de huisarts
vragen om het voor u te doen. Heeft u
een teek verwijderd die al meer dan 24
uur vastgezeten heeft dan kunt u ook
beter overleggen met uw huisarts. Ook
als er binnen 3 maanden na de beet erythema migrans ontstaat moet u contact
opnemen.

Voor meer informatie:
Marloes Otten (projectmedewerker) 06 8305 1874 | www.detafelvaneen.nl |
marloes@detafelvaneen.nl
Volg ons op: www.twitter.com/detafelvaneen of: www.facebook.com/detafelvaneen

Meer informatie over teken en de
ziekte van Lyme kunt u vinden
op de volgende websites:
www.rivm.nl
www.thuisarts.nl
www.tekenradar.nl/

Erythema migrans, de verschijnselen die zich voordoen bij een tekenbeet

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Als je het mij vraagt…

Door J.A. van den Berg

Zoals het was, zoals het nu is

Naam, leeftijd, beroep
en geboorteplaats.
Herman Keetman, 63 jaar, logistiek
verantwoordelijke bouwbedrijf te
Rotterdam, Den Haag.
Bent u tevreden over uw eigen
woonomgeving of zijn er dingen
waar u zich aan ergert?
Uitermate tevreden. Geen ergernis,
maar wel storend; op een aangrenzend parkeerterrein staan vrachtwagens geparkeerd, deze vertrekken heel vroeg in de ochtend en dat
geeft tamelijk veel geluidsoverlast.

Hertog Govertkade

Als u Nederland noodgedwongen
zou moeten verlaten waar zou U
dan willen wonen en waarom?
Ik wil nergens anders wonen dan in
Nederland.

Welke sport volgt u graag?
Voetbal.

Broodje gezond
of broodje Hamburger?
Een broodje gezond lijkt mij de beste keuze.

Hobby.
Heeft u een hobby? Zo ja welke.
Lezen en met de fiets allerlei tourritten maken in Nederland.

Wat is uw favoriete tv-programma?
Journaal en man bijt hond.

Doet u aan vrijwilligerswerk?
Neen.

Wat mogen ze van u wat u betreft
van de buis halen?
Reclame.

Wat is uw favoriete
vakantiebestemming?
Nederland, vooral als het mooi weer
is.

Een avondje uit is wat u betreft?
Naar het theater.
Bent u gelovig?
Ja, maar niet goedgelovig.

Als u van beroep kon switchen wat
zou u dan kiezen en waarom?
Technisch adviseur. Dit door mijn
technische achtergrond.

Waar bent u trots op?
Op mijn vrouw en kinderen en ook
op datgene wat ik bereikt heb.

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

Waar heeft u spijt van?
Ik heb nergens spijt van.

Wanneer kwam u voor het laatst
bijna niet meer bij van het lachen?
Bij een cabaret in het theater en bij
een programma op de tv – Kinderen
geen bezwaar -.

Sport.
Beoefent u een sport?
Neen, niet meer om gezondheidsredenen.

Wanneer heeft u voor het laatst
gehuild?
Bij het overlijden van mijn moeder
en het daarbij behorende voortraject.
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.
Geen standbeeld. Wel een pluim
voor de buurtsuper de Coöp. Dit in
vergelijk met o.a. AH en C1000 daar
kom je boodschappen doen en bij de
Coöp. ben je een klant wat de klantvriendelijkheid betreft.
Is er verder nog iets wat u graag
kwijt wilt?
Ja, dat de werkzaamheden aangaande lijn 19 naar de Wippolder en de
St. Sebastiaansbrug afgerond zijn.
Zodat de binnenstad en de aangrenzende wijken weer beter te bereiken
zijn en de daarbij behorende overlast tot het verleden behoort.

Schetsontwerp
Rotterdamseweg

Ontwerp bestemmingsplan
Professor Telderslaan

De gemeente heeft een subsidie
van 800.000 euro ontvangen van
de provincie Zuid-Holland voor het
opknappen van de Rotterdamseweg
vanaf de Julianalaan tot aan de
Balthasar van der Polweg. Dit betekent onder andere dat extra bomen worden geplant, waterkwaliteit
wordt verbeterd en het aanzien van
de weg wordt aangepakt. De aansluitingen met de bedrijven aan de
Rotterdamseweg worden verbeterd
en het asfalt wordt compleet vernieuwd. Ook de voet- en fietspaden
krijgen een opknapbeurt.
De gemeente is nu bezig met het
maken van een schetsontwerp. Dit
schetsontwerp wordt met de omwonenden en bedrijven aan de
Rotterdamseweg besproken. Een
uitnodiging daarvoor volgt nog. De
uitvoering van de werkzaamheden
staat gepland in 2013. Eventuele
verkeershinder proberen we in overleg met de direct omwonenden en
bedrijven tot een minimum te beperken.
Tekst: Gemeente Delft

Aan de Hendrik Casimirstraat en de
Prof. Telderslaan wil woningbouw
corporatie Vidomes portiekwoningen slopen en eengezinswoningen
bouwen. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan nodig.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt
inmiddels ter inzage. U kunt het
ontwerpbestemmingsplan bekijken en een zienswijze indienen.
Hoe dat moet en gedurende welke
periode, kunt u hier lezen: www.
delft.nl/Inwoners/Gemeente_en_
democratie/Democratie_en_inspraak/Plannen_in_procedure/
Bestemmingsplannen_ter_inzage/Ontwerpbestemmingsplan_
Professor_Telderslaan.

De binnentuin tussen de Professor
Telderslaan, Hendrik Casimirstraat,
Profess or Henke tstra at en de
Professor Krausstraat wordt gelijk met de bouw van de nieuwe woningen opnieuw ingericht. Vidomes
heeft over de inrichting van de tuin
al eerder met de buurt gesproken.
Binnenkort worden direct omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Vidomes presenteert
dan het ontwerp en vertelt wat er
is gebeurd met de input op het ontwerp die de bewoners eerder hebben
gegeven.

Op deze foto ziet u de Hertog Govertkade vanaf de hoek met de
Rotterdamseweg. Zoals is aangegeven is deze foto uit de jaren 1920. Hier
ziet u dat er in die tijd alles nog erg gemoedelijk en rustig verliep bij de
brug naar de Zuidwal / Oude Delft.

Deze foto zal ongeveer genomen zijn in de jaren 1960 / ‘70. U ziet dat er
aan de overzijde van het water de huidige verbindingsweg er al is. Ook
de brug is er nog.

Nu even de Hertog Govertkade vanaf de andere zijde richting de
Rotterdamseweg. Velen van u herinneren zich nog deze route. Het was
de snelste route naar de verbindingswegen zoals de Westvest en naar
Delft Zuid. Door de intensieve scheepsvaart kwam het vaak voor dat
je tijden lang moest wachten voor de openstaande brug, waardoor je
te laat bij de trein was of op school. Ook deze foto dateert uit de jaren
1960 / ’70.

Tekst: Gemeente Delft

Hier ziet u de huidige situatie. De brug is in 1978 gesloopt. In 1963
is de bouw begonnen van de St. Sebastiaansbrug. Beide bruggen hebben een periode samen tegelijk dienst gedaan. De Hertog Govertkade
is nu een rustige kade geworden die uiteindelijk overgaat in de
Scheepmakerij.
Tekst en foto’s J.A. van den Berg

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Fietsgroep Delft Natuurlijk Genieten
Fietsen is genieten. Met Fiets &
Geniet kunt u nog meer genieten op de fiets. Fiets & Geniet
richt zich op de recreatieve fietser die op een stads- of hybride
fiets fietstochten in de omgeving
maakt. En wat is er niet veel gezelliger dan wanneer u dit niet in
uw eentje behoeft te doen, maar
samen met een hele groep mensen. U leert hierdoor vele andere mensen kennen, die dezelfde
hobby hebben als u, namelijk het
genieten van het landschap en de
natuur op de fiets gecombineerd
met het actief bezig zijn met de
gezondheid.
Wat is Fiets & Geniet?
Fiets & Geniet is een onderdeel van
de Nederlandse Toer Fiets Unie
(NTFU), de grootste fietssportbond
van Nederland met meer dan 50.000
leden.
Er zijn tal van verenigingen die het
aanbod Fiets & Geniet in haar pro-

gramma hebben. Fietsgroep Delft
Natuurlijk Genieten is in Delft de enige vereniging, die deze mogelijkheid
aanbiedt om onder begeleiding Fiets
en Geniet Senioren groepsfietstochten te fietsen.
De begeleiders stippelen iedere week
een mooie en rustige route uit, waarbij een gezellige pauze met een kopje
koffie zeker niet ontbreekt.
Wat is nu de taak
van de begeleiders?
De begeleiders zorgen ervoor dat de
Fietsgroep als één geheel haar tocht
rijdt. Bij het oversteken van (drukke)
wegen wordt het verkeer stilgezet,
zodat de Fietsgroep als geheel kan
oversteken.
Hierdoor valt de Fietsgroep niet uit
elkaar. En wanneer er toch een ruimte
ontstaat in de groep, dan wordt de
snelheid van het fietsen zo verlaagd
dat iedereen zich weer kan aansluiten.
En wanneer u bijvoorbeeld een lekke
band krijgt, dan zijn de begeleiders
ervoor om u bij te staan bij het pakken van uw fietsband.

terham mag opeten. Dit is een heel
speciale regeling die Fietsgroep Delft
Natuurlijk Genieten met de restauranthouders heeft afgesproken en geregeld. Dit voorkomt dure kosten tijdens de pauze tussen 12.00 uur en
13.00 uur. Vele restaurants hebben
hun medewerking hieraan gegeven.
Fietsgroep Delft Natuurlijke Genieten
start de ene week op dinsdag vanaf
“Het Buitenhuis”, Buitenhofdreef 274
en de andere week starten wij op de
woensdag vanaf “SV de Wippolder”,
Rijksstraatweg 9.
Inschrijven kunt u vanaf 10.00 uur en
wij vertrekken altijd om 10.30 uur.
Wilt u meer informatie over deze
unieke fietstochten, of wilt u het informatie boekje ontvangen?

Wat, vrijheid van keuzes?
Niets is zo verschillend als mensen. De één houdt van de wind en de regen
en de ander wil alleen maar met zijn billen bloot in de zon. En die vrijheid
van keuzes mogen maken in ons land is geweldig. Zo is het ook met voetbal,
de een houdt van voetbal en de ander niet. Nu met het Europese voetbalkampioenschap in zicht zie je die verschillen in keuzes ook heel duidelijk.
Daar waar de fanatieke supporters wonen is het oranje wat de klok slaat.
Zowel in als buitenshuis. Straten worden langzaam Oranje. En naarmate de
competitie vordert en Nederland dus blijft scoren zal dat alleen maar meer
worden. Wat nu als je niet van voetbal houdt maar van knikkeren en liever
kijkt naar het WK knikkeren. Als je dan je huis en de straat versiert met
vlaggetjes wordt je compleet voor gek verklaard. Dan komt je omgeving, de
politie en de mannen in witte jassen jou vertellen dat zoiets niet kan en dat
is jammer.
Wil je buiten versieren overleg dan met elkaar wat je wilt en hoe je het zou
willen voordat je van start gaat en onderling wrevel creëert. Laat zien dat
wij Wippoldernaren zijn en onze leefomgeving gezellig willen houden en
dus in gezamenlijk overleg tot oplossingen willen komen.
Kees Graafland

Prof. Telderslaan.

Bel dan 015 – 88 93 0 63
of 06 – 13 59 39 20.
Of via info@fietsgroepdelft.nl

De begeleiding van Fietsgroep Delft
Natuurlijk Genieten zorgt er elke keer
weer voor dat de Fietsgroep naar een
restaurant gaat, waar u een kopje
koffie of iets anders kunt drinken en
waar u uw eigen meegenomen bo-

foto:Stan van Adrichem

Bestemmingsplan Pauwmolen

Het bestemmingsplan Pauwmolen is op 15 december 2011 in
de gemeenteraad vastgesteld.
Het bestemmingsplan maakt
een woongebouw mogelijk langs
de A13, op de plek van de oude
Pauwmolen. Tegen het bestemmingsplan is een beroepsschrift
ingediend. De behandeling daarvan zal binnen 6 maanden bij de
Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State plaatsvinden.
Inmiddels hee ft ontwikkelaar
Timpaan een omgevingsvergunning
en een kapvergunning ingediend.
Timpaan zal in de nabije toekomst
een uitnodiging versturen naar di-

rect omwonenden, om onder andere
te praten over de inrichting van het
terrein, de bouwmethodiek en de aanrijroutes voor het bouwverkeer.
Nu investeren in kenniseconomie
biedt de grootste kans voor groei
Delftse economie
De gemeente en 13 Delftse kennis- en onderwijsinstellingen gaan
de komende jaren gezamenlijk investeren in de Technologische innovatiecampus Delft. Zij zien kansen om
van Delft een internationaal toonaangevend kenniscentrum te maken
op het gebied van duurzame technologie, medische technologie en creativiteit. Op woensdag 18 april heeft
wethouder Guldemond samen met

Paul Rullman van de TU Delft het
plan aan de stad gepresenteerd.
De Technologische innovatiecampus Delft levert oplossingen waar
de samenleving grote behoefte
aan heeft. Hoe houden we droge
voeten? Hoe maken we duurzame
energiebronnen rendabel? Hoe verbeteren we de zorg? Hoe vervoeren
we producten slim en duurzaam
van A naar B? Op zulke hoe-vragen
biedt Delft praktische technologische antwoorden.
De samenwerkende partijen gaan
de komende jaren gezamenlijk € 1
miljard investeren aan de uitvoering van een projectenprogramma.
Het gaat daarbij onder meer om:
passende bedrijfsruimte en laboratoriumruimte voor innovatieve
bedrijven die willen groeien, een
nieuwe opleiding mbo Technologie,
DSM de mogelijkheid bieden een
biotechpark te realiseren en duizenden extra studenteneenheden.
Over 20 jaar verdienen 30.000
mensen in Delft - twee keer zo veel
als nu - hun brood in de kenniseconomie. Een groot deel van de
projecten uit het plan wordt gerealiseerd in Delft Zuidoost.
Meer informatie over de
Technologische innovatiecampus
Delft is te vinden op
www.delft.nl/tic.
Via Twitter zijn de ontwikkelingen
te volgen:
www.twitter.com/ticdelft

Na een periode van ongeveer tweejaar is de Prof. Telderslaan weer teruggebracht in zijn oude glorie, groen en opgeruimd.
Door de werkzaamheden aan de riolering zijn de groenstroken langs de singel
als opslag gebruikt. Dit was niet altijd even netjes te noemen.
Maar zoals u ziet aarde en zand over het gras en het aanzien is weer verbeterd.
Foto en tekst: J.A. van den Berg.

Muyskenslaan dumpplaats?

Het park aan de Muyskenslaan ziet er prachtig uit. De plannen voor het afsluiten van de Muyskenslaan voor autoverkeer is helaas nog niet gebeurd. Het zou
in ieder geval voorkomen dat hier “rioolwater” gedumpt kan worden Het leegstorten van een tankwagen is niet zomaar een incident, dit gebeurt meerder
malen per week/dag. Dat mag toch niet de bedoeling zijn, zo vlak bij de appartementen?
Tekst en foto’s Wim Bloom

• 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:
1952
www.ttvdvc.nl of bel naar 06-53693492
Al meer dan 60 jaar sport en speelplezier!

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Ouderenproof Wippolder
In november is het eindrapport overhandigd aan wethouder
Raymond de Prez. Twee werkgroepen hebben het rapport samengesteld. Van de groep “Woonomgeving,
Wonen en Doorgankelijkheid “
leest u de samenvatting. Het uiteindelijke doel is dat de bewoner
van de Wippolder in zijn omgeving
“oud”kan worden, het liefst nog in
eigen huis.
Belangrijk is dan wel dat je in de omgeving van je huis:
- Openbaar vervoer vindt
- Een postagentschap
- Een bank
- Mogelijkheden hebt om winkels
te bezoeken
- Veilig over straat kan
- Onderweg even kan uitrusten
- Een openbaar toilet kan bezoeken
- Beweegmogelijkheden hebt
met een lage drempel
- Medische en paramedische en
verpleegkundige hulp kan ontvangen (zo nodig aan huis)
- Wat gezellige ontmoetingsmogelijkheden hebt voor ouderen en/
of jongeren
Telefonisch meldpunt
14015 werkt niet optimaal. Stel een
vergelijkbaar systeem in als’volg je
vraag”(VJV). Veel mensen die nu bellen horen niets terug op hun vraag. Op
de gestelde vraag dient er een antwoord
te komen met de duidelijkheid over wie
voor de behandeling/oplossing van de
vraag verantwoordelijk is.
Verantwoordelijk aanspreekpunt
Bij de uitvoering van werkzaamheden in
de wijk dient de Gemeente de bewoners
hierover te informeren en een contactpersoon te vermelden, voor vragen en/of
problemen die bewoners hebben tijdens
de duur van de werkzaamheden
Doorgankelijkheid van hulpdienst
O nd ank s de a and acht van de
Gemeente hiervoor blijft er een zorg
bij de bewoners van de wijk of de
hulpdiensten(politie, ambulance en
brandweer) wel op tijd in de wijk kunnen zijn. Het regelmatig checken, oefenen door de betreffende hulpdiensten of
e.e.a. binnen de gestelde normen valt, is
noodzakelijk.
Overhangend groen
Het snoeien en bijhouden van overhangend groen in de poorten. E.e.a. is bij
wet geregeld. Eigenaren als bewoners,
Gemeente Delft en woningcorporaties
zijn hier verantwoordelijk voor.
Buurtparticipatie
Het leefbaarder maken van de wijk in de
brede zin van het woord. Geconstateerde
ergernissen: parkeren op de stoep, fietsen op de stoep, vuil, groen, hondenpoep. Ouderen, jongere ouderen en jongeren gaan met elkaar de dialoog aan.
Goed bereikbare bovengrondse containers
Goed onderhoud om verpaupering tegen
te gaan. Communicatie over het aanbieden van grof vuil en handhaving.
Toegangsroutes
Goede toegangroutes van uit de verschil-

lende buurten in Wippolder naar woonservicezone en andere voorzieningen
voor alle verkeersmiddelen(fietsers,
wandelaars, rolstoel/scootmobielgebruikers etc.). Denk hierbij m,.n. aan
speciale gebruikers zoals slechtzienden,
slechthorenden en mensen met fysieke
problemen.

Kanaalweg, plein Delftzicht, Proosdijpad
en Scheepmakerij, Prins Bernhardlaan.
Jaffalaan en bij de nieuwe speelplaats
Maarten Trompstraat. Inspraak door de
bewoners over welke soort bankjes is gewenst. De ruimte onder de platanen bij
de Immanuëlkerk hoek Kloosterkade een
aantrekkelijke invulling geven.

Verlichting in straten en poorten
Verlichting door middel van letverlichting (energiezuinig) met zelfdenkende
ontsteking. Inventarisatie van slecht
verlichte, gevaarlijke, donkere onveilige
plekken in alle buurten van de wijk.

AED (defibrillator)
Deze volgens de geldende normen ook
binnen de wijk Wippolder Plaatsen.
Tevens scholing verzorgen in het gebruik
daarvan.

Snelheidslimiet in de wijk
Regulerende maatregelen om tot een
veilige snelheid in de wijk te komen.
Voor de veiligheid van de bewoners zijn
alle beschikbare middelen bruikbaar.
Bijv. woonerven, 30 km zones.
Bestrijding gladheid
(buurtparticipatie)
Zout strooien en het weghalen van ijs
en sneeuw. Verstrekken van zout en
sneeuwschuivers zodat buurtbewoners
gecoördineerd aan de slag kunnen.
Parkeerplaatsen bij openbaar
vervoer-opstappunten
Maak parkeerplaatsen(voor auto en
fiets) bij opstapplaatsen openbaar vervoer. Evt. pendelen opnieuw invoeren.
Verhoogde opstapplaats bus/tram
Is dit op elke plek in de wijk gerealiseerd?

Solink
Stimuleren/bevorderen Solink. De andere werkgroep heeft dit als aanbeveling opgenomen.(zie maart editie
Wippolderkrant).
Langer zelfstandig wonen
Langer zelfstandig wonen d.m.v. geringe aanpassingen. Project Wel Thuis
is hier een goed voorbeeld van. De woningcorporaties zouden de aanbeveling
van Uneto-VNI samen met TNO in hun
pakket t.b.v. aanpassen seniorwoningen
moeten opnemen.
Ruilwoning senioren t.b.v. studenten v.v.
Ruilen met gesloten beurs.
Wijkcentrum aan de Rotterdamseweg
De werkgroep wil graag de mogelijkheid bespreekbaar maken om
een wijkcentr um te adopteren.
Eigendomsverhouding en financiële consequenties wil de werkgroep inzichtelijk
krijgen.

Woonservicezone
De woonservicezone heeft als doel dat
mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde
omgeving met behoud van eigen regie.
Bovendien kunnen mensen op deze manier meedoen in de samenleving Een belangrijk onderdeel van de woonservicezone is het project OuderenProof, op
zoek naar verbeteringen, zoals beter begaanbare stoepen en bankjes. Maar ook
onderwerpen als vervoer en het aanbod
aan zorg en welzijn worden niet vergeten. OuderenProof Wippolder wil dus
graag zien dat dit gerealiseerd wordt.

Activiteiten in de wijk
OuderenProof wil de volgende sociale activiteiten geclusterd gerealiseerd zien in
de wijk: Muziek, kunst, creatief centrum,
sociaal buren contact, oplaadpunt en stalling scootmobiel, terras ontmoetingsplek, dependance bibliotheek(internet)
openbare toiletten.

Nieuwe brug
over de Emmalaan(voetgangers)
Bredere en minder steile brug. De brug
is vooral bedoeld als ontsluiting van de
Professorenbuurt naar wijkcentrum
Wippolder (herallocatie wijkcentra)
Octatube maakt ontwerp.
Beweegtuinen voor jong en oud
Er zijn een aantal ‘groene plekken’ in de
wijk die hiervoor aangewend kunnen
worden.

Werkgroep
Migranten Communicatie
Er is aansluiting gezocht bij de WMC om
ook input te krijgen. Afspraak is gemaakt
om elkaar te raadplegen. Er is contact gelegd met dhr.Gannar.

Moes en “hop”tuinen
In navolging van initiatief aan de Prof.
Evertslaan dit initiatief breder doortrekken in de wijk. Hoptuinen is een initiatief van vrijwilligers om de tuinen van
de ouderen die dit zelf niet meer kunnen ‘bij te houden ‘.
Bankjes in de wijk
De werkgroep wil meer bankjes in de
wijk: er zijn bankjes te laag, te hoog,
slechte bestrating eromheen. De wettelijke norm, om de 300 meter een rustplaats, wordt niet gehaald. De werkgroep heeft suggesties voor plekken o.a.;

Wijkagent
De wijkagent moet bekend zijn in de
wijk. De wijkkrant is een uitstekend instrument om hier aan periodiek aandacht te geven. Tussen de wijkagent en
de redactie zal afstemming plaatsvinden.

Toegankelijkheid
Wijkcentrum Wippolder
Maak de toegang van het wijkcentrum
toegankelijk voor ouderen met een automatische deuropener zoals in de
Wipmolen.
Keurenearstraat
Eenrichtingsverkeer maken vanaf de Nassaulaan komend naar de
Kloosterkade. Bewoners wonend op de
Kloosterkade naast de Keurenearstraat
waarschuwen voor steeds terugkerende
gevaarlijke situaties.
Gevaarlijk kruispunt
Het kr uispunt O udenlaan met
Molensloot (fietspad) met
Schoemakerstraat is door straatmeubilair en onoverzichtelijkheid een gevaar-

lijke oversteek c.q. kruising. Geadviseerd
wordt stoplichten te plaatsen.
Levensloopbestendige nieuwbouwwoningen
Het bouwen van woningen die over alle
noodzakelijke voorzieningen beschikken, zgn. levensloopbestendige woningen, zodat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig in hun wijk kunnen wonen.
Het aantal senioren vermeerdert zich
snel. In de toekomst, al per 1-1-2012,
zal het aantal senioren (leeftijdscategorie 55+ tot 95+) 25% van de Wippolder
uitmaken(2.986 55+ ers op een totaal
inwonertal van 11.809). Conclusie: ¼
van het woningbestand zou beschikbaar gemaakt moeten worden voor 55+.
M.a.w. de woningen aanpassen volgens
NEN 1814 (is vanaf 2015 de verplichte
norm).
Nieuwbouw voormalig
TNO-terrein
Houden de plannen van de Gemeente
Delft en de Watertuinen CV rekening
met de bestemming van woningen voor
ouderenbewoning bij het ontwikkelen
van een nieuw stedelijk gebied op het
voormalig TNO-terrein. Onze aanbeveling voor de ontwikkelingscombinatie bestaande uit: Gemeente Delft,
Watertuinen CV, woningbouwcorporaties Stedion en AM vastgoedontwikkeling: kijk goed naar de cijfers van ouderengroei in de Wippolder en creëer een
verstandig OuderenProofbeleid.
Onbegrijpelijke plannen van
woningbouwcorporaties
Bij de drie woningbouwcorporaties,
Vestia, Vidomes en Woonbron worden
geen plannen voor het bouwen van
ouderen(Proof)woningen in de wijk
Wippolder ontwikkeld, hetgeen ons zeer
bevreemd. Zeker gezien de historie van
deze corporaties in deze wijk.
Renovatie van woningen
De bestaande woningen/flats voldoen
niet meer aan de eisen van deze tijd:
zij beschikken over smalle gangen en
deuren, kleine badkamers, geen toegankelijke toiletten, drempels, smalle trapopen, koken op gas en hebben geen lift.
Ze wijn meestal niet geschikt voor rolstoel en er is geen stallingruimte voor
scoormobielen. Het is zeer gewenst
om woningen, die wel voor renovatie
of aanpassingen in aanmerking komen, in kaart te brengen. Individueel
kunne aanpassingen via de WMO(Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) door
middel van aanvragen worden geregeld.
Bestaande seniorenflats
Wooncentrum Koningsveld(Vidomes)
aan de Prof. Burgershof, hoek Prof.
Evertslaan is het enige in de wijk
Wippolder aanwezig wooncomplex voor
senioren. Dit centrum is 20 jaar oud en
heeft voorzieningen nodig. N.a.v. het
bezoek van de werkgroep Koningsveld is
een bezoekrapport opgesteld.
De Nassauflat(Woonbron) is totaal verouderd. Deze heeft geen enkele voorziening. Woonbron heeft geen plannen
voor renovatie van dit proces.
Toewijzingsbeleid
De toewijzing van huurwoningen zou
zorgvuldiger geschieden door adequate
bemiddeling van de woningbouwcor-

poraties zodat toewijzing persoonlijker
wordt en niet slechts door de woonkrantvolgorde bepaald wordt, hetgeen
leidt tot ongewenste toestanden. De levensstijl van mensen zou preventief in
acht genomen kunnen worden, zodat
woongenot gewaarborgd wordt. Dit zou
mogelijk kunnen worden door voorafgaand screenen met het oog op”
-samenstelling van bewoners/leeftijd/
ongewenst gedrag/lawaaioverlast
-het voorkomen van het plaatsen van
een gezin met 5 honden naast een seniorenwoning
-het voorkomen van jonge mensen/gezinnen met een andere levensstijl boven
een seniorenwoning
-het voorkomen van plaatsen van senioren beneden jonge mensen met een
andere levensstijl
-noodopvang van zorgbehoeftigen en
verslaafden gecontroleerd en gedoseerd
toestaan in of in de nabijheid van seniorenwoningen
-studentenhuisvesting in een wijk als
de Wippolder vraagt van alle betrokken
partijen zorgvuldig beleid
-aanstelling van een seniorenmakelaar
die de woonwensen kent, de zelfstandigheid van senioren zekert en samen
met zorgpartners en gemeente woonzorgprojecten opzet
Woongroep voor ouderen
Bij de geplande groei van de wijk
Wippolder van 1185 65+ers in 2010
naar 2020 65+ers in 2025 past ook zeker een woongroep voor ouderen.
MMA rapport 2010
In dit bestemmingsplan Delft-Zuidoost
komt het MMA uit op het bouwen van 4800 woningen, waarvan
300 studentenwoningen(Vestia en
Woonbron) en 1800 reguliere woningen. Onze aanbeveling is om van deze
1800 woningen 25% beschikbaar te stellen voor ouderen.
Jan den Oudenweg
Deze flat zal in de naaste toekomst
worden gesloopt. Er zal hier opnieuw
gebouwd gaan worden. Het contigent
hoort Vodomes toe. Ten sterkste bevelen wij deze grond aan als speerpunt
voor het bouwen van seniorenwoningen. Oplevering 2020.
Verbouwingen
Bij verbouwingen, renovatie van flatgebouwen of woonvoorzieningen de
ouderen met en zonder beperkingen
persoonlijk benaderen over de consequenties die kunne ontstaan. Vb. twee
situaties waarbij de lift het niet goed
doet en mensen wekenlang niet uit huis
kunnen.
Deze tekst is ontleend aan het eindrapport Ouderenproof Wippolder van november 2011. In de volgende uitgave van de
Wippolderkrant willen we u berichten welke vorderingen en aanpak er ondernomen
is door de betrokken partijen..
Verslag Wim Bloom

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Van hondenuitlaatveld naar
speelterrein

Planten en bloemen krijgen hier
de volle aandacht

Voor de wipmolen, ingesloten tussen de Prof. Krausstraat / Prof. Henketstraat en de
Prof. Oudemanstraat ligt een mooi grasveld. Helaas werd het veld te veel gebruikt als
hondenuitlaat waardoor de kinderen geregeld in de hondenpoep trapten.
Op persoonlijke titel heeft ondergetekende bij de gemeente schriftelijk
en mondeling nog een aantal wensen
kenbaar gemaakt.

houden. Er zal zich ter zijner tijd
wel een situatie voordoen dat hier
of daar een bankje over is, dat dan
verplaatst kan worden.

Dit betreft;
Het ontbreken van afvalbakken.
Het ontbreken van speeltoestellen
voor de allerkleinsten.
Het ontbreken van een bankje bij de
nieuwe speeltoestellen, de ouders zitten nu op de speeltoestellen.
Het resultaat is dat er inmiddels voor
de allerkleinsten een speeltoestel is
bijgeplaatst en er komt er nog één
aan.
Het betreft wel gebruikte toestellen
maar deze zijn nog goed te gebruiken.
Ook de afvalbak(ken) zullen geplaatst
worden, is mij persoonlijk toegezegd.
Wat het bankje betreft daar doet de
gemeente nog een beetje terughoudend over, maar ik blijf goede hoop

Op bijgaande 12 foto’s is het ontstaan van het speelterrein weergegeven.

1-Hier komt op 5 april het zware materieel om aan deze klus te beginnen.

2-In een mum tijd zijn de contouren gemaakt van een terras voor de
Wipmolen.

3-Hier is de grond geëgaliseerd voor
het veilig maken van de vloer die
hoort bij het vogelnestje.

4-Hier zijn de voorbereidingen voor het
maken van het terras met de zitelementen.

5-Hier is men bezig om de elementen samen te voegen voor het vogelnestje.

6-Al spoedig waren de elementen op
hun plaats gezet.

7-Hier is men hard bezig met het
plaatsen van het hekwerk over ¾ van
het terrein.

8-Aan de elementen van het vogelnestje worden de bevestigingen geplaatst.

9-Onder het vogelnestje wordt een laag
aangebracht die de kinderen moet beschermen bij het vallen.

10-De afrondende werkzaamheden bij
de overige speeltoestellen.

11-En nu lekker spelen. Helaas geen
bankje voor de ouders dus dan maar zitten op de nieuwe speelmogelijkheden.

12-Het extra geplaatste toestel voor de
jongere kinderen.

Op verzoek van de buurtbewoners
en in overleg met div. commissies
is in 2011 besloten om het grasveld
aan te pakken en om te vormen tot
een speelterrein. Het terrein is voor
driekwart deel van een hekwerk
voorzien. Dit weerhoudt voor 98%
de hondenbezitters om de honden
daar uit te laten.

Tuinieren is er niet bij -.De bloemenkiosk op de hoek van de Prof. Krausstraat
en de Nassaulaan heeft alle aandacht gevestigd op de bloemen en planten.
Maar helaas aan tuinieren wordt geen tijd besteed.
Dit geeft een storende aanblik van zo’n mooie bloemenkiosk.
Foto en tekst: J.A. van den Berg.

Science Centre aan de Mijnbouwstraat 120.

Het voormalige Techniek Museum aan de Ezelsveldlaan is verplaatst naar de
Mijnbouwstraat in het gebouw van Aardkunde. De naam is na de verhuizing
veranderd in Science Centre.
Uit de berichtgevingen blijkt dit een groot succes te zijn. Dit is o.a. te merken
aan het aantal bezoekers die massaal komen o.a. met bussen.
In de korte tijd dat het centrum bestaat is men genomineerd voor de prestigieuze Luigi Michelettiaward wat een zeer goede prestatie is.
Mogelijk is het voor de bewoners van de wijk ook eens de moeite waard om een
bezoekje aan het Science Centre te brengen.

Op 5 april jl. zijn de werkzaamheden gestart. Op de bijgaande foto’s
laten wij u zien hoe het aanleggen
is verlopen en wat het resultaat is
geworden.
U kunt nu al de conclusie trekken
dat het een groot succes voor de
jeugd is. Er wordt ruimschoots gebruik van gemaakt.
Al snel was duidelijk dat er toch nog
behoefte was aan enkele voorzieningen.

Tekst: J.A. van den Berg.
Foto’s van Th. Mulder
en J.A. van den Berg.
N.B.
Net voordat de krant naar de drukker ging is de navolgende toezegging
schriftelijk aan ondergetekende gedaan.
Er komt een bank bij de nieuwe speeltoestellen. Er komt ook nog een duikelrekje bij de zitelementen. Men hoopt
dit nog te realiseren voor 6 juni want
dan is de officiële opening.

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

Illustratie: Stan van Adrichem

Spreekwoord

Zaken zijn zaken
Dit op zich weinig nieuws brengende gezegde heeft een harde achtergrond.
Het wordt meestal gebruikt als iemand emotionele argumenten op een
transactie terug wil komen. Als de zaak echter is afgesloten, valt er niets
meer te regelen en alleen zakelijke argumentatie telt en een overeenkomst.
Voor medelijden moet men niet bij een zakenman zijn.
Bron; Ed van Eeden.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Chinees Afhaalrestaurant Kong Kee
Aan het einde van de Nassaulaan
vindt u Chinees afhaalrestaurant
Kong Kee. Het is een klein gezellig ingericht restaurant op de
hoek van het Nassauplein. Meneer
Chan is heer en meester in de keuken, en zijn vrouw verzorgt de
afhandeling van de bestellingen.
Ook hun dochter helpt mee in de
weekenden; zij studeert rechten
in Leiden.
Op maandag is de zaak gesloten,
maar alle andere dagen kan men
er terecht vanaf half drie ’s middags.
Wat mij altijd blijft verbazen is de
korte wachttijd. Nauwelijks 5 minuten is nodig om een Tjap Tjoy schotel
met Mihoen goreng klaar te maken.
Hoe kan dat? Dochter Chan legt uit
dat het een kwestie is van de ingrediënten goed voorbereiden. Het snijden
van de diverse groenten is veel werk,
maar dat kun je van tevoren doen,
zodat alleen het wokken nog gedaan
moet worden als de bestelling wordt
doorgegeven. De wachttijd is natuurlijk ook afhankelijk van de drukte en
het soort gerecht, dat men bestelt.
Wat maakt Chinees eten zo aantrekkelijk? Het is de combinatie van goed,
vers en gezond eten tegen een lage
prijs. De menukaart telt maar liefst
108 verschillende gerechten. Niet alleen Chinese gerechten, maar ook

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

De vorige opgave
Indonesische en Thaise gerechten
staan op de menukaart. Ook is het
mogelijk om combinaties van gerechten te bestellen, of kleinere porties
van een gerecht.

vrouw en dochter Chan opmerkte:
“Kant-En-Klaar maaltijden uit de
supermarkt zijn handig als je haast
hebt, maar eten van de Chinees is 10
keer lekkerder!”

Veel klanten komen uit Delfgauw.
Maar ook studenten en mensen uit
de buurt doen graag een beroep op de
kookkunst van de heer Chan.
Naast het afhalen van diverse gerechten is er ook de mogelijkheid tot catering voor feesten en partijen.

Tekst en foto :
Fred Koning

In de opgave van maart 2012 zag u een deel van een gebouw. De vraag was
waar staat dit gebouw en welk gedeelte van dat gebouw gaat het om?
Dit gebouw is het voormalige gebouw voor Natuurkunde en Elektrotechniek van de toenmalige TH aan de Kanaalweg 2 – 2b.
Maar dan aan de achterzijde gefotografeerd.
Het aantal inzendingen was ruim te noemen; wederom kunnen we weer
iemand blij maken met een cadeaubon.
Na loting was de gelukkige winnaar de heer of mevrouw Laros.
Als extra informatie werd een zelfgemaakte foto bij de oplossing meegezonden van de bedoelde locatie.
Wij feliciteren de prijswinnaar met een cadeaubon van € 12,50.

Ondanks het feit dat de prijzen van
eieren, olie en bami sterk zijn gestegen, lukt het Kong Kee om de prijzen
laag te houden, zonder de kwaliteit
geweld aan te doen. Want zoals een
klant tijdens ons gesprek met me-

Supermarkt Sultan Ahmet
Nieuwe opgave

In de supermarkt gevestigd aan
de Kloosterkade 137 had ik een
gesprekje met Turan Salim.

Op deze foto ziet u een deel van een gebouw met een kroon en twee leeuwen. De vraag is welk gedeelte is het van welk gebouw met het adres erbij
en natuurlijk een eigen gemaakte foto. De zomer staat voor de deur dus
met mooi weer gaan zoeken met de camera erbij. Ook als u meerdere informatie over het gebouw kunt geven zien wij dat gaarne. Stuur de oplossing
voor 20 augustus 2012 naar de wijkkrant. Ons mailadres is wijkkrantwippolder@gmail.com of in een enveloppe in de brievenbus van buurthuis
Rotterdamseweg 51 of wijkcentrum Wippolder aan de Prof. Krausstraat 50.
Op de enveloppe vermelden “Oplossing fotoprijsvraag juni 2012”.

Onze supermarkt is een echt familiebedrijf en dat is heel gebruikelijk in
onze cultuur, zo gaf Turan aan.
Iedereen draagt hier zijn steentje bij.
Salim, gelukkig getrouwd, heeft kinderen en voelt zich evenals zijn familie thuis in de Wippolder.
Als je de Supermarkt Sultan betreedt
is het net alsof je op familiebezoek
gaat. Voor zover mogelijk is iedereen
in de zaak aanwezig.

Wij zien uw opgave naar ons toekomen en wederom zal er een cadeaubon
van € 12,50 worden verloot onder de goede inzendingen.
Wij wensen u veel succes toe bij het vinden van deze locatie.
Redactie.

Zelfs de kinderen, indien zij niet op
school zitten, hetgeen een “welkom
thuis” gevoel geeft.
Op de vraag waarom een winkel in de
Wippolder gaf Salim aan dat dit op
zijn pad kwam en dat het goed voelde
na de omzwervingen in Rijswijk en
een zaak aan de Papsouwselaan in
Delft.
De supermarkt anex broodjeszaak bestaat nu 3 jaar. De klantenkring, zo
vertelde Salim, bestaat hoofdzakelijk
uit studenten van de TU, maar natuurlijk ook uit wijkbewoners.
De omzet van de winkel wordt niet
gehaald uit de Supermarkt activiteiten maar vooral uit Dönner broodjes
en de diverse Pizza’s.
Deze zien er dan ook erg lekker uit.
De openingstijden van de supermarkt zijn van s’ochtends 8.30 uur

tot s’avonds 20.30 uur dit 7 dagen
per week. De zaak wordt daarom ook
afwisselend gerund door Salim, zijn
broer Ersim en zijn neef Camal.
Mede door de lange openingstijden is
de supermarkt meer een avondwinkel
dan een normale supermarkt die om
18.00 uur sluit.
Naïef als ik soms ben dacht ik dat je
jezelf goedkoop kon laten knippen in
de supermarkt
De kapsalon was tenslotte maar 3 a 4
euro. Maar nu weet ook ik dat het een
overheerlijk broodje is en niets met
de echte kapsalon te maken heeft.
Wat mij verder aan de schone supermarkt anex broodjes zaak op viel was

dat er ook in de zaak een net zitje was
ingericht waar je het gekochte broodje of de pizza kan oppeuzelen.
Wat Salim erg jammer vindt is dat de
warme bakker naast zijn zaak verdwenen is. Met hem denk ik veel buurtbewoners.
Hij heeft geen plannen om zijn zaak
uit te breiden dus is het te hopen dat
in de leegstaande bakkerswinkel snel
een andere ondernemer komt.
Supermarkt Sultan Ahmet
telefoon 06 18684313
Tekst en foto
Kees Graafland

Botanische Tuin TU

Delft

Aktiviteiten 2012
• Zaterdag 2 en zondag 3 juni van 10.00- 17.00 uur
Bonsai tentoonstelling ‘Bonsai van het Westen’
• Zondag 10 juni van 10.00- 16.00 uur
Hortusdag en Tuinvriendendag
• Zondag 17 juni van 13.00 – 16.00 uur
Festival Piccolo muziek en dans Oostpoortschool
• Zaterdag 8 en zondag 9 september van 10.00- 17.00 uur.
Open monumenten dagen
• Zaterdag 13 oktober van 10.00- 12.30
Plantenruilbeurs.
• Zondag 21 oktober van 10.00 – 17.00 uur.
Wetenschapsdag

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

Wijkcentrum Rotterdamseweg
e.o

Voor meer informatie
en/of aanmelden
kan men bellen met 015-2567774.
Buurt-activiteitencentrum
Rotterdamseweg e.o. is te vinden
aan de Rotterdamseweg 51

Woensdag:
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
• Boekbespreking
1x per maand
10.00-11.30 uur
• Aerobics
20.15-21.15 uur

Om de 14 dagen kunt u gezellig komen eten in het Smikkelrestaurant in
de Wippolder, prof Krausstraatstraat 50. Hier kunt u van een drie gangen
menu genieten voor maar 5,00 euro excl. drankjes. Iedereen is van harte
welkom om te komen eten, wel reserveren want vol=vol.
Wijkc entrum Wippolder,
Prof. Krausstraat 50.
Telefoon 015- 760 02 70
net: www.wippolder.nl
e-mail: wijkwerk@wippolder.nl

Bingo
Elke tweede zaterdag van de maand rollen de bingo ballen in wijkcentrum de
Wippolder. Op deze avond hangt er een gezellige sfeer en zijn er leuke prijzen te
winnen. Iedereen is van harte welkom om gezellig mee te komen doen de bingo
start om 20:00 uur. Voor meer info wijkcentrum Wippolder prof. Krausstraat
50, tel; 015-7600240

Hans Bogaarts en Anita van Heesewijk.
Telefonisch te bereiken via 0900- 8844.
Of per e-mail:
hans.bogaarts@haaglanden.politie.nl
		anita.van.heesewijk@haaglanden.politie.nl
In geval van nood bellen naar : 112

Wijkcentrum Wippolder - Prof. Krausstraat 50

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

KOPIJDATUM
De volgende Wijkkrant komt uit in

september 2012

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

Graag kopij inzenden vóór:

20 augustus 2012
naar:

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

Gratis
hondenpoepzakjes
verkrijgbaar in het
wijkcentrum Wippolder

MAANDAG
• Koffie/thee inloop
9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Mantelzorg
laatste maandag v/d maand
10.00-12-00 uur
• Levende geschiedenis
10.00-12.00uur
• Sjoelen 13.30-16.00uur
• Levende geschiedenis
13.00-15.00uur
• Buitenspel 15.00-17.00uur
• Technica 10 18.30-20.00uur
• Klaverjassen ( competitie)
19.00-23.00uur
• Micro voetbal
1x2weken 19.00-23.00uur
DINSDAG
• Koffie/thee inloop
9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Zelfstandig internetten
9.00-12.00uur
• Volksdansen 10.15-11.15uur
• Franse les
9.30-10-45uur+10.45-12.00uur
• Levende geschiedenis
10.00-11.30uur
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Afrikaans dansen 19.00-21.00 uur

De wijkagenten voor de Wippolder zijn:

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

Groen-Blauw
sleutel voor het
oplossen van groenen wateropgave

Het Smikkelrestaurant

Maandag
• Re-integratie traject:
09.00-13.00 uur
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
12.30-14.30 uur
20.00-22.00 uur
• Bridge:
13.00-16.00 uur
• Yoga:
19.30-21.15 uur
Dinsdag
• Boetseren:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Naaicursus:
09.30-11.30 uur
• Koersbal:
13.30-16.00 uur
•Speksteen snijden
13.30-16.00 uur
• Postzegelclub = 1x 2 weken:
19.00-23.00 uur
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De in deze krant geplaatste

foto's

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

WOENSDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Tekenen/schilderen 9.30-11.30uur
• Nederlandse conversatie les
9.00-11.30uur
• Kinderclub 13.30-15.00uur
• Internet voor kinderen
13.00-15-00uur
• Wipmolenkoor 15.00-17.00uur
•Het Smikkelrestaurant
18.00-20.00uur
• Inloop computer spreekuur
1xp.maand 19.00-21.00uur
DONDERDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Gym 50+ 9.00-10.15uur
• Koersbal 10.20-12.45 uur
• Uitclub 1x 6 weken 10.00-11.30uur
• Tekenen en aquarel 9.30-11.30uur
• Digitale fotografieclub
10.00-12.00uur
• Digitale fotografieclub
13.00-15.00uur
• Competitie klaverjassen
13.00-16.00uur
• HCC 1e en 3e donderdag
19.00-23.00uur
Vrijdag
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Internetten met begeleiding
9.00-11.30uur
• Afgewisseld crea –bingo
-spellenmiddag 13.30-16.00uur
• Country line dance
19.00-23.00uur
Voor informatie over bovenstaande
activiteiten:
Anja v Oosten –0157600270
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl

Het projectenprogramma Groen-Blauw
is één van de sleutelprojecten in het
plan voor de Technologische innovatiecampus Delft. Het project Groen-Blauw
wil ervoor zorgen dat in Delft Zuidoost
een aantrekkelijke groene omgeving
wordt gerealiseerd. Begin 2011 is er
gestart met fase 1 van Groen-Blauw.
Toen zijn integrale oplossingen voor
de water- en groenopgave voor de hele
campus uitgewerkt. Op 3 april heeft de
raadcommissie Spoorzone, Verkeer en
Ruimte in een externe oriëntatie uitgebreid gesproken over het eindrapport
Groen-Blauw. De raadscommissie heeft
hierover op de website een verslag geschreven.
Op 10 mei wordt het rapport in de commissievergadering behandeld.
Inmiddels is fase 2 van het project van
start gegaan: de Gemeente blijft samenwerken met alle partijen in het gebied.
Samen werken de partijen maatregelen
verder uit en voeren ze stapsgewijs uit.
De eerste resultaten zijn al zichtbaar: er
is bijvoorbeeld begonnen met de aanleg van een biodiversiteitstuin aan het
Zuidplantsoen. Ook bij het opknappen
van de Rotterdamseweg worden kansen
uit het project Groen-Blauw benut.

Nu investeren in
kenniseconomie
Nu investeren in kenniseconomie biedt
de grootste kans voor groei van de
Delftse economie. De gemeente en 13
Delftse kennis- en onderwijsinstellingen gaan de komende jaren gezamenlijk investeren in de Technologische innovatiecampus Delft. Zij zien kansen
om van Delft een internationaal toonaangevend kenniscentrum te maken op
het gebied van duurzame technologie,
medische technologie en creativiteit.
Op woensdag 18 april heeft wethouder
Guldemond samen met Paul Rullman
van de TU Delft het plan aan de stad
gepresenteerd.De Technologische innovatiecampus Delft levert oplossingen
waar de samenleving grote behoefte aan
heeft. Hoe houden we droge voeten?
Hoe maken we duurzame energiebronnen rendabel? Hoe verbeteren we de
zorg? Hoe vervoeren we producten slim
en duurzaam van A naar B? Op zulke
hoe-vragen biedt Delft praktische technologische antwoorden.
De samenwerkende partijen gaan de
komende jaren gezamenlijk € 1 miljard
investeren in de uitvoering van een
projectenprogramma. Het gaat daarbij onder meer om: passende bedrijfsruimte en laboratoriumruimte voor innovatieve bedrijven die willen groeien,
een nieuwe opleiding mbo Technologie,
DSM de mogelijkheid bieden een biotechpark te realiseren en duizenden extra studenteneenheden. Over 20 jaar
verdienen 30.000 mensen in Delft twee keer zo veel als nu - hun brood in
de kenniseconomie. Een groot deel van
de projecten uit het plan wordt gerealiseerd in Delft Zuidoost.
Meer informatie over de Technologische
innovatiecampus Delft is te vinden op
www.delft.nl/tic. Via Twitter zijn de
ontwikkelingen te volgen: www.twitter.
com/ticdelft

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Feestelijke schouw
in TU-Noord
Vrijdag 11 mei heeft een verkeersschouw plaatsgevonden aan de
Julianalaan - west en omgeving
in aanwezigheid van wethouder
Junius. Aanleiding voor het bezoek waren de aanpassingen aan
de Julianalaan, de omlegging van
buslijn 40 en de verbeteringen bij
het kruispunt Rotterdamseweg en
de Jaffalaan.
Na ruim 4 jaar een tijdelijke route over de Julianalaan gereden te
hebben is de busroute van lijn 40
gewijzigd en de halte verplaatst
naar de Michiel de Ruyterweg.
Bewoners zijn hier blij mee en ervaren minder overlast en minder
gevaarlijke situaties. Wat punt van
aandacht blijft zijn de grote touringcars die richting Porceleyne
Fles rijden en een onmogelijke
bocht moeten maken over het
drukke fietspad.
Tijdens de schouw is in de wijk
geïnventariseerd in hoeverre de
verkeersaanpassingen voldoen.
Belangenvereniging TU - Noord
heeft veelvuldig gesproken met de
gemeente om van de Julianalaan
een veilige laan zonder zwaar verkeer te maken. Met verkeersdrempels, een verbreed fietspad en het
wijzigingen van busroute 40 zijn
de nodige stappen gezet. De aanplant van bomen ter vervanging
van de al weggehaalde exemplaren
is tijdens de schouw onder de aandacht gebracht. Een laan is tenslotte gedefinieerd als een weg met
bomen aan beide kanten en daar
schort het hier en daar aan.

Wensen voor Wonen in Delft Zuidoost
Jarenlang is er gesteggeld over de
bouwplannen in Delft Zuidoost.
Inmiddels is besloten dat er 4800
woningen gebouwd mogen worden,
waarvan 3000 voor studenten. Maar
door de crisis op de koopwoningmarkt lukt het niet om deze woningen daadwerkelijk te bouwen. Dat is
natuurlijk wel zo rustig voor de wijk,
maar toch. De woningbehoefte wordt
er niet minder om, niet in de wijk en
niet in Delft.
Het onderzoeksbureau ABF Research
berekende nog niet zo lang geleden
dat het woningtekort in Delft zal toenemen, van 1800 in 2010 naar 2800
in 2015. ABF vreest met name problemen onder de starters op de woningmarkt: lange wachtlijsten en gedwongen inwoning bij de ouders.
De gemeente Delft ziet het anders.
Zij heeft de huisvesting laten onderzoeken. Daaruit blijkt dat jongeren
momenteel evenveel problemen ondervinden met het vinden van een
woning als andere leeftijdsgroepen.
Daarom zou extra aandacht voor deze
doelgroep niet nodig zijn. Maar dit
onderzoek is niet meer dan een momentopname.
ABF kijkt naar de toekomst en verwacht een aanzienlijke toename van
het aantal huishoudens. Daarbij gaat
het vooral om jonge mensen uit Delft
die zelfstandig willen wonen.
Studenten vallen buiten dit onderzoek, omdat zij in de bouwplannen
al ruimschoots van onderdak worden
voorzien: aan de Rotterdamseweg,
de Mijnbouwstraat, de B van der
Polweg en in het nog te bouwen
plan Pauwmolen. De eenzijdige belangstelling voor studentenhuisvesting begint sommigen zelfs flink te
vervelen. Steeds vaker klinkt ook in

de Wippolder het geluid dat het tijd
wordt om eens aan de woonbehoeften
van andere doelgroepen te denken.
Daarbij wordt met name gedacht aan
jonge (startende) huishoudens en ouderen uit de wijk. Zij willen meestal
graag in de wijk blijven, maar het aanbod is beperkt.
De werkgroep Ouderenproof
Wippolder heeft bijvoorbeeld onderzocht wat de wijk nodig heeft om
er op een prettige manier oud te
worden. Zij pleit ondermeer voor de
bouw van nieuwe seniorenwoningen,
bijvoorbeeld op het TNO terrein of
in een deel van de nieuwbouw aan de
prof.Telderslaan. Nieuwe woningen
voor ouderen uit de wijk zouden woningen vrij kunnen maken voor jonge
huishoudens. Want daar is het tekort
aan geschikte woningen groot. Dan is
het jammer dat de ooit voor gezinnen
bestemde appartementen aan de prof.
Evertslaan nu worden verbouwd tot
studentenwoningen. Maar is het wel
mooi dat de nieuwbouw aan de prof.
Telderslaan weer voor gezinnen is bestemd. Hoewel, dan schiet het weer
niet op voor de ouderen die een meer
geschikte woning zoeken. De enige
oplossing is toch meer woningen bouwen, voor zowel jongeren als senioren
uit de wijk.
Sinds de woningmarktcrisis begon in
2008 zijn er maar weinig gewone woningen bijgebouwd in Delft. Volgens
gemeentelijk beleid kunnen in onze
wijk tot 2030 veel nieuwe woningen
gebouwd worden. Het zou mooi zijn
als deze niet alleen worden bedacht
voor studenten en afgestudeerden (de
kenniswerkers), maar ook voor mensen die al in Delft wonen. Mogelijk
komt hiervoor meer aandacht in een
nieuwe gemeentelijke Woonvisie?

Tweede lente voor de open Wijktuin Wippolder
Vorig jaar zijn we als bewoners van
Wippolder gestart met een open wijktuin aan de Professor Evertslaan. Een
tuin met bloemen, fruitplanten en
groenten, waarin iedereen kan komen
kijken of meetuinieren. In eerdere
wijkkranten hebt u misschien al gelezen over onze voorbereidingen en
onze aftrap vorig jaar mei. Na een
weekend graven, scheppen en planten
was het eerste deel van de tuin aangelegd. Maar het echte werk moesten
de planten zelf doen. Het afgelopen
jaar is er allerlei groens en bloemigs
in de tuin gegroeid en zijn we met
een groep van ongeveer 12 bewoners
actief geweest. Elke zondag en in de
zomertijd ook op donderdagavond
werd er gezellig samen gewerkt.
Groenten verbouwen, tuiniertips en
recepten uitwisselen, samen afvragen
welk plantje hier ook alweer gezaaid
is, maar ook tijd voor koffie natuurlijk. Er is n een jaar al redelijk veel geoogst, onder meer sla, venkel, wortel,
bietjes, kruiden, pompoenen, mais,
rucola, bonen, raapsteeltjes, frambozen, Oost-Indische kers, snijbiet, augurk en winterpostelein. De vogels
hebben soms meegeoogst en ook de

Wippolderse ganzen waren enthousiast. Nu we een stevig hek hebben
gemaakt, zullen de ganzen een stukje
verder moeten lopen.
Vorig najaar, op 26 september, hebben we met de tuin ook meegedaan
aan de Burendag. Natuurlijk stond
een zelfgekookte maaltijd met groenten uit eigen tuin op het programma. Met hulp van veel buurtgenoten
en een vrijwilliger die ‘in zijn vrije
tijd’ beroepskok is stond er al snel
een hele maaltijd op de picknicktafels.
Rösti van aubergine en geitenkaas,
dat krijg je toch niet overal. Een stukje verder begon werd begonnen aan
een dierenhotel. Dat is een plek waar
bijen en andere dieren kunnen nestelen, wat weer goed is voor bijvoorbeeld de bestuiving van de planten.
Ook hielden we vorig najaar een enquête onder direct omwonenden.
Belangrijk te weten hoe andere bewoners over de tuin denken. Veruit de
meeste mensen positief over de tuin.
Als belangrijkste doel van de tuin
koos bij elkaar brengen van de buurt.
Veel mensen hoefden niet zo nodig

zelf mee te doen maar vonden het
leuk voor anderen als er gezelligheidsactiviteiten werden georganiseerd.
Er waren hier en daar klachten over
de omheining van de tuin, dat kon
wel wat netter. We hebben nu met
gaas een hekje gemaakt in plaats van
met losse takken. Ook hebben we met
Pinksteren de tuin iets uitgebreid tot
de definitieve grootte.
Dat was ons jaar in de tuin. Maar
mei en juni zijn natuurlijk hele goede
maanden om te planten en wij vinden
het leuk om nog meer buurtgenoten
te leren kennen! Mocht u zin hebben gekregen om mee te tuinieren:
er zijn nog enkele plekken vrij. Als u
op een andere manier betrokken wilt
zijn bij wat er onder uw balkon groeit
is er ook een sponsorsysteem. Hierbij
sluit u zich voor 5 euro bij één van de
tuiniers aan. Hij of zij brengt u dan
een paar keer per jaar een deel van de
oogst. U kunt ons hiervoor bellen of
mailen (moestuinwippolder@gmail.
com, Eric Pol 06-46064291).
Eva Bosch

Wippolder fietst en parkeert
In 1982 kwam ik in Delft wonen,
in de binnenstad. Vanaf de eerste
dag parkeerde ik mijn fiets voor
het huis waar ik kwam te wonen,
met een kettingslot om de boom.
Ik was een van de weinige in de
straat die het deed. Er woonden
niet veel studenten of zij waren
veel zuiniger op hun fiets en stalden deze binnen. Mijn tweedehands fiets kon wel tegen regen
en voor diefstal was ik ook niet
bang. En die enkele fiets in de
straat bracht geen overlast.
Inmiddels woon ik in de Zeehelden buurt, een buurt waar je niet om fietsen en fietsers heen kan. Duizenden
fietsers scheren dagelijks door de
buurt op weg naar de TU, het centrum of elders. Dat heeft zijn dynamiek. De rode tweerichtingsfietspaden bieden de fietser een snelle route.
De automobilisten moeten er rekening mee houden en vaak voorrang
geven aan de fietsers.
Dat is wel eens lastig als een stroom
studenten en medewerkers zich door
de wijk perst en soms een beetje gevaarlijk. Maar het verkeer past zich
meestal aan.
In de wijk wonen veel mensen die de
fiets gebruiken, dat is erg positief.
Het scheelt autoverkeer en parkeer
ruimte.
Maar de fietsen staan vaak op stoep
en straat. Dat komt doordat in oude
wijken veel woningen geen goede stalling hebben.
En ook zijn er veel mensen die hun
fiets voor het gemak gewoon buiten
zetten: dan kan je er snel mee weg.

In de Piet Heinstraat en Cornelis
Trompstraat leidt dit tot problemen.
Trottoirs worden versperd door gestalde fietsen, gewoon bij gebrek aan
alternatief.
Datzelfde zie je nu gebeuren bij de
nieuwe studentencomplexen aan
het Mijnbouwplein en De Vries van
Heijstplantsoen.
De bewoners parkeren daar de fiets
op straat. Dat is sneller dan in de speciale fietsenstalling in het complex.
En aangezien er fietsen zijn waar
de eigenaar nauwelijks gebruik van
maakt, wordt de chaos steeds groter.
Binnen enkele weken was het hele
terrein voor het complex één fietsenstalling.
En omdat daar niet voldoende plaats
is, staan de fietsen overal en soms
ook gevaarlijk. Een oplossing van het
probleem zie ik niet zo snel.
Ik zie wel dat, met de toename van
het aantal studenten, de fietspaden
in de wijk veel intensiever gebruikt
worden. In de spits is de stroom fietsers eigenlijk al te groot.
In het plan voor de vernieuwde
Sebastiaansbrug zou goed nagedacht
moeten worden hoe deze verkeersstroom afgehandeld kan worden.
En buiten de spits?
Dan staan de fietsen ergens gestald.
Gewoon omdat het kan, maar niet altijd even fijn.
Tekst en foto:
Erik van Hunnik
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Bouwberichten

A

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

Cornelis Drebbelweg.
Op foto C ziet u de mooie witte bungalow op de hoek van de Cornelis
Drebbelweg en de Rotterdamseweg.
Na het vertrek van de bewoners de heer en mevrouw Krombeen - in
2011.
Daarna is deze niet meer bewoond
geweest. Echter er is toestemming
veleend om de bungalow te slopen
met de daarbij behorende garage.
Wat er voor in de plaats gaat komen
is niet bekend.

B

Voortgang nieuwbouw aan
de Vries van Heijstplantsoen / Michiel de Ruyterweg.
Op foto A en B ziet u de vorderingen. Op A ziet u dat het gebouw er vrijwel
voltooid uitziet maar toch moet er nog e.e.a. aan gedaan worden. Deels is de
straat open vanwege de aanleg van tramlijn 19. Op foto B ziet u de achterzijde
van het gebouw waar ook de laatste hand aan wordt gelegd. Volgens de verkregen informatie van DUWO zal het gebouw in juni 2012 officieel worden
geopend.

C

F

E

G

Michiel de Ruyterweg.
Op foto E,F,G ziet u een deel van de Michiel de Ruyterweg. Ziet u dat de werkzaamheden aangaande de aanleg van
tramlijn 19 in volle gang zijn? De werkzaamheden zouden plaatsvinden tussen het Mijnbouwplein en de ingang van de
b egraafplaats Jaffa

D
Pauwmolen terrein.
Op foto D ziet u de hoek van de Jan de Oudeweg met de Kon. Emmalaan.
Hier zal een woonflat worden gebouwd maar de werkzaamheden zijn nog niet
begonnen.
In de berichtgeving was vermeld dat de werkzaamheden in 2012 zouden aanvangen. Dus we houden alles in de gaten.

I

J

H
Datacentrum in Technopolis.
Op foto H ziet u de vorderingen van de nieuwbouw voor The Datacenter
Group uit Amsterdam. Het gebouw zou volgens plan in september a.s. opgeleverd moeten worden.

Sloop boerderij
aan de Rotterdamseweg 390.
Op foto I ziet u de boerderij zoals
wij die hebben weergegeven in onze
krant van maart. Nu drie maanden
later ziet u op foto J dat de boerderij
gesloopt is en het terrein nu braak
ligt. Dit in afwachting van meerdere
aanpassingen voor het realiseren van
een nieuwe brug over het kanaal.

K
Bedrijfsverzamelgebouw aan de Cyclotronweg
Op foto K aan het einde van deze weg tegen de afrit Kruithuisweg naar
Rotterdam is men begonnen met het realiseren van de bouw van 17 units.
Volgens berichten zijn er al enkele verkocht.

M
L

N

Simonstraat / Prins Mauritsstraat
Op foto M ziet u dat de werkzaamheden aangaande de bouw van de zeJan de Oudeweg
Op foto L ziet u het gebouw op nummer 46 het zogenaamde pompgebouw. Dit ven appartementen in een voormalig
gebouw zal gesloopt gaan worden om plaats te gaan maken voor de nieuwbouw schoolgebouw begonnen zijn.
De zogenaamde de 7 van Simon.
Pauwmolen.

Zuidplantsoen / Muyskenlaan.
Op foto N ziet u dat er na jaren eindelijk het terrein achter de woonflats
Cambridge en Oxford verbeterd gaan worden. Er komen greppels in om het
water op te vangen en het terrein zal ingezaaid worden met gras om er een
mooi groen geheel van te maken.
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Een huis is erg belangrijk. Wanneer ik
door de Wippolder fiets, zie ik in een
straat allemaal dezelfde huizen, maar
als ik naar binnen kijk – dat hoort
eigenlijk wel niet – dan zie ik telkens
totaal verschillend ingerichte interieurs. Prachtig.
Beeldjes van herdertjes worden afgewisseld met cyclamen in de vensterbank, vitrages maken in het volgende
huis plaats voor een open raam, soms
is zelfs het schilderwerk van de kozijnen per huis verschillend. Ik kan er
echt van genieten.
En als je de mensen spreekt, wandel je
zoetjes aan een andere wereld binnen.
Elk mens heeft zo zijn universum.
Elk mens is weer anders, heeft een
andere kijk op alles, beleeft hetzelfde
weer op een eigen manier, heeft een
andere geschiedenis, kortom, het is
boeiend, de mens in zijn huis.
Want wil je iemand echt kennen, dan
moet je bij hem thuis zijn. Zij heeft
thuis alles bij de hand, voelt zich op
haar gemak en kan dan met jou vertrouwelijk worden.
Als iemand op zijn praatstoel zit, onthult hij aan jou wie hij is en kun je
inderdaad zijn wereld binnenkomen.

Die wereld heeft hij vormgegeven in
zijn huis. Welk schilderij hangt er,
hangen er foto’s. Is dit schilderij op
die vakantie gekocht toen hij zijn
moeder voor het laatst zag?
Die foto, is dat zijn kleinkind?
Waarom staat die speciale stoel er?
Van zijn opa? Dat modelautootje, is
dat zijn droomwagen? En zo kan ik
maar doorgaan.
My home is my castle, mijn huis is
mijn vesting. Zeg mij, hoe je huis er
uit ziet en ik zal zeggen wie jij bent.
Ik kom tot deze bespiegelingen omdat wij als kerk op zoek zijn naar een
nieuw onderkomen. Ook wij moeten
zoeken waar wij ons thuis voelen, bij
ons komt er nog wel een dimensie
bij: zouden wij daar God ook kunnen
ontmoeten?
Nu geloof ik, dat God overal te vinden
is, maar bijvoorbeeld een ruimte in
een drukke fabriekshal zou toch wat
afleiden van de dienst.
U hoort er ongetwijfeld meer van,
blijven we in de buurt of niet?
Wellicht kan ik u de volgende
Wippolderkrant er meer over schrijven.
Ds. David Knibbe

GEEF ONS DE VIJF !
In een stad als Delft zijn veel kinderen die nooit op vakantie gaan. Voor
hen is er sinds 2007 in Delft de Vakantiebank. De Vakantiebank wil volwassen en kinderen helpen om in het woud van fondsen, regelingen en subsidies de juiste weg te vinden. Voor kinderen hebben wij diverse mogelijkheden. Wij sluiten aan bij bestaande activiteiten en projecten.
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 stadsdiaconaat Delft
Hartelijk dank namens alle kinderen,
Jan Lamberts en Anita van Velzen

Pelgrimstochten zijn in. Van oorsprong is een pelgrimstocht een tocht
naar een plaats met een speciale godsdienstige betekenis. Tegenwoordig
hebben pelgrimstochten ook vaak
aantrekkingskracht op mensen die
op zoek zijn naar rust en ruimte.
Regelmatig hoor ik mensen enthousiast vertellen over de voorbereiding
van zo’n tocht, de tocht zelf en de
doorwerking ervan.
De route wordt meestal te voet afgelegd, of met de fiets. Soms in een
aaneengeschakelde periode, soms met
onderbrekingen. Soms alleen, soms
samen met anderen.
De bekendste pelgrimstocht is de
tocht naar Santiago de Compostella.
Lang niet iedereen is echter in de gelegenheid of in staat zo’n lange tocht
af te leggen. Ook dicht bij huis kun je
kortere, maar o zo indrukwekkende
wandelingen maken.
Ook dan kan er iets gebeuren, wat
zo’n pelgrimstocht met je kan doen.
Pelgrimeren is voor mij; rust en

foto:Stan van Adrichem

Klein bericht uit de Vredeskerk

Huisvesting

ruimte zoeken voor God. En hoe
mooi het ook is, dat hoeft niet alleen door zo’n lange reis te maken.0
Openstaan voor God kan altijd, ook
in het leven van alledag.
Etty Hillesum schreef: ‘’Als je een
keer begonnen bent met God te
wandelen, ja dan wandel je maar

door, het hele leven is dat een uit
wandelen gaan.’’
Misschien kan haar ervaring ook onze
ervaring worden.
U allen een goede zomerperiode toegewenst.
Pastor Elma Beerends

Column
De muren van mijn huis zijn omgevallen, maar wat een uitzicht!

Ds. Kees Maas

Wie durft te genieten van het uitzicht als de muren van zijn huis zijn
ingestort, vind ik een moedig man.
Het is mij niet overkomen.
Nu gebeurt dit ook niet iedere dag
in de Wippolder. Voor die tijd zijn de
huizen al afgebroken en woont er niemand meer in. Dit ter geruststelling
van hen die bij de gedachte alleen al
angstig worden.
Moedig of angstig de omstandigheden tegemoet treden is een wereld
van verschil.
De moedige mens kijkt het gevaar in
de ogen en vertoont positief gedrag.
De angstige mens vervalt tot negatief
gedrag en dat is heel naar voor hemzelf en allen die hem omringen.
In dit verband vind ik het interessant
dat het bedrijfsleven in Nederland
zich van de positieve kant toont.
Volgens statistieken ligt het rendement van de Nederlandse bedrijven
vier maal zo hoog als in Amerika.
bonussen
De Amerikanen gaan uit van angst,
angst om topschadeclaims aan hun
broek te krijgen.
Daarom hebben hun managers topinkomens en grote bonussen. Zij moeten vaak een proces voeren dat ze
even vaak verliezen.
Gelukkig dat wij die absurd hoge
schadeclaims niet kennen.
Daarom moesten wij ook die gekke
bonussen van drie of acht miljoen
euro niet toekennen.
Enkele Nederlandse managers krijgen topbonussen en lopen geen enkel
risico!!
moed
Daarmee is de moed in het Nederlandse bedrijfsleven nog lang niet op.
Ruim 27 procent wordt teruggegeven
aan de werknemers in de vorm van
premies voor wao, ww, cao, enz , vakantiegeld en vakantietijd.
De Amerikanen hebben niets van dat
alles. OK, ze hebben twee (goed ge-

lezen) weken vakantie en in Amerika
kun je van krantenjongen miljonair
worden en van straatjongen een ster
in Hollywood; de enkeling.
Dus werken de Amerikanen veel meer
uren (of hebben twee banen) waarmee ze de achterstand op Nederland
recht breien.
conclusie
Je kunt in het algemeen stellen dat
je met een beetje moed meer bereikt
dan met angstige reacties. een moedig
mens durft zijn vertrouwen aan anderen te geven, en geeft anderen ook
de ruimte wardoor zij creatief te werk
gaan en er plezier in hebben.
Daar ligt de bron van hogere prestaties en een leuker leven.
De angstige mens geeft geen vertrouwen maar legt door middel van regels
allerlei beperkingen op.
Dat is de dood in de pot voor creativiteit en levensvreugde voor verreweg
de meeste mensen.

al die jonge mannen waarvan een deel
de bevrijding van ons betaalde met
hun leven.
Ik denk dat daar andere drijfveren
achter zaten en laten we niet vergeten
dat tachtig procent van het Duitse
leger tegen de Russen vocht en dat de
Russen vijf en twintig miljoen doden
te betreuren hadden.
David
Nu mag van mij iedereen een ander
groter en moediger vinden dan zichzelf als we samen maar niet vergeten
dat de inwoners van een klein landje
ook groot, moedig en belangrijk zijn.
Ze zijn geen Goliath maar misschien
wel David.
Nu geloofde David ook nog in God en
dat probeer ik ook, te geloven in God.
In de hoop dat, als mijn (levens)muur
valt, ik moed zal krijgen.
Moed toegewenst,
Kees Maas, buurtpastor

Amerika, hoera
Nu weet ik best dat er mensen zijn
die Amerika heel hoog hebben zitten, niet in het minst omdat onder
hun leiding Nederland in 1945 door
de Geallieerden bevrijd is. Natuurlijk
heb ik diep respect voor de moed van
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Bijna zomervakantie.. Heb jij al plannen wat je deze vakantie gaat doen?
Lekker geen school, genieten van het mooie weer. Misschien ga je wel op
vakantie naar Frankrijk of Spanje maar ook thuis veel buiten spelen met je
vriendjes en vriendinnetjes.
Als je nog niet bedacht hebt wat je de eerste week van de zomervakantie
wilt gaan doen en je een leeftijd hebt van 4 tot 14 jaar, ben je van harte
welkom op de Prins Mauritsschool. Op 9 tot en met 13 juli kan je van 14:00
– 16:00 komen sporten en knutselen. Op vrijdagmiddag hebben we daarbij
ook nog een barbecue!
Deze activiteiten worden georganiseerd door Athletes in Action. Als je
meer wilt weten kan je op de volgende site kijken: http://www.aia-delft.nl/
kinderen_index.htm
Tot ziens!?

Rectificatie
Cornelis Musiusschool
In het artikel over de Cornelis Musiusschool in de maarteditie van Wijkkrant
Wippolder zijn 2 storende fouten geslopen.
Het adres van de Cornelis Musiusschool was onjuist vermeld.
De juiste adresgegevens zijn:
Cornelis Musiusschool,
Prins Mauritsstraat 37,
2628 SR Delft, telefoon 015 256 83 65, email info@cornelismusius.nl, website
www.cornelismusius.nl.
Ook is een verkeerd tarief genoemd voor de voorschoolse opvang.
De Cornelis Musiusschool rekent voor de voorschoolse opvang
€ 2,50 per kind per dag.

Helpende handen gezocht
Kom solliciteren bij sv Wippolder
Volgend seizoen heeft voetbalvereniging nieuwe organisatie
Sv Wippolder wordt steeds groter, daarom is de vereniging hard op zoek
naar vrijwilligers die de club draaiend houden. Door het bestuur van de voetbalvereniging is een overzicht gemaakt van alle vaste werkzaamheden van
de club. Nog niet alle functies zijn bezet. Heeft u interesse in een functie bij
sv Wippolder of wilt u af en toe een klusje doen, neem dan contact op met
het bestuur van de vereniging (bestuur@svwippolder.nl).
Meer informatie: www.svwippolder.netSv Wippolder is een vereniging om
trots op te zijn, maar zonder uw hulp kunnen wij het niet aan.
Met vriendelijke groet,
Marjolijn Schrok
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Wijkkrant Wippolder wordt samengesteld en bezorgd door vrijwilligers.
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De uitgaven wordt financieel mogelijk gemaakt door de afd. financiën van
de Gemeente Delft en Vestia.
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Student in de wijk

Tekst en foto: Fred Koning

In het nieuwe studentencomplex aan de Michiel de Ruyterweg
woont Trix de Block. Zij studeert
technische bedrijfskunde aan
de Haagse Hogeschool. Ze is 21
jaar en komt uit Bennebroek bij
Haarlem.
Het fraaie studentencomplex waar
ze woont, is in hoefijzervorm gebouwd rond de oude bebouwing uit
1923 waar de monumentale trap en
de prachtige glas in loodramen een
bezienswaardigheid vormen. In dit
complex wonen 297 studenten. Haar
eenpersoonsflat is van alle gemakken
voorzien; ze hoeft dus niet zoals in
haar vorige studentenhuis de keuken
e.d. te delen met andere studenten.
Trix heeft gekozen voor de studie
technische bedrijfskunde omdat ze
geïnteresseerd is in techniek maar
ook in het bedrijfsleven. Technische
bedrijfskunde is een brede opleiding,
en omvat vakken als marketing, economie, organisatiekunde, communicatie, en financiën maar brengt de
studenten ook een basiskennis van
allerlei verschillende technieken bij.
“Je kunt de studie ook zien als een opleiding voor ondernemerschap,” zegt
ze.
Al in het eerste studiejaar moet je
met een groepje van 5 tot 10 man
een eigen bedrijf opzetten. Je moet
een bedrijfsplan maken, een produkt
bedenken, het produkt laten maken,
en het dan ook nog aan de man zien

te brengen.
Daarbij krijgt de groep studenten hulp van de Stichting Jong
Ondernemen.
Het groepje van Trix de Block kwam
vorig jaar met een bijzondere vaatdoek met handschoen, “de Delfse
doek”, waarvan er zo’n 300 zijn verkocht. Ook het buitenland heeft inmiddels belangstelling getoond.
Hun produkt werd door de stichting
Jong Ondernemen bekroond als Het
meest innovatieve produkt van ZuidHolland, en Het beste studentenbedrijf van Zuid-Holland.
De doek laat bij het afdrogen geen
vingerafdrukken na op glaswerk en
vaatwerk door de geïntegreerde handschoen waarmee je de glazen vast
pakt.

De delfse doek is dus reuze handig
voor de horeca als je na de afwas veel
glazen en bestek moet poleren.
Trix is nu in haar tweede studiejaar.
Ze doet voor haar huidige project
marktonderzoek bij een jong bedrijf
dat een nieuw produkt op de markt
wil brengen. En ze heeft ook een bijbaantje. In het weekend werkt ze in
een electronica winkel in Haarlem.
Naast haar studie mag ze graag gamen en series kijken. Bovendien is
ze een niet onverdienstelijke kunstschilderes.
Over de uitgaansmogelijkheden in
Delft heeft ze geen klagen. “Ze is een
kroegenmens,” zegt ze. En met 80
kroegen in Delft is er keus genoeg.

Een goede energiebalans is de basis
voor een gezonder leven
Het is vrijdagmiddag en de wereld is inmiddels voorzien van een
sneeuwwitte deken. Ik ga in de
Theresiastraat op bezoek bij Kitty
Schoute, energetisch therapeut van
beroep. Wat een overeenkomst: te
lopen in die schone witte wereld en
dan iemand ontmoeten die zich bezighoudt met de “schoonheid”van
geest en lichaam. Het kan niet
mooier. We proberen al snel duidelijkheid te krijgen in het werk wat
Kitty doet. Wat al snel duidelijk
is, is dat je voor een omschrijving
van het beroep mag denken aan de
“vroegere”magnetiseur.
Niets is duister of vaag. De antwoorden
zijn duidelijk, er is geen geheimzinnigheid. De mensen die er komen zijn jong
en oud en komen uit de hele omgeving.

Klachten kunnen zowel lichamelijk, psychisch en/of van emotionele aard zijn.
De verbetering kan worden bereikt door
middel van gesprekken, aanraking en/
of door de handen bij het te behandelen
lichaam te houden. Uiteindelijk kunnen de energiestromen weer in balans
worden gebracht. Het is iedereen wel
bekend dat de psyche een grote invloed
op ons welbevinden heeft. Zo ook op
de lichamelijke klachten die we hebben.
Door juist hiermee aan de slag te gaan
kunnen klachten verminderen of zelfs
verdwijnen.
Kitty geeft ook oefeningen mee en benadrukt dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor de voortgang van zijn behandelingsproces. Vaak worden oefeningen meegegeven, waar de cliënt zelf dan
thuis mee aan de slag kan.
Binnenkort gaat Kitty de workshop

“Aan de slag met je energie”geven om
mensen te laten ervaren wat energie is
en dat het allemaal wel meevalt met die
geheimzinnigheid om haar beroep.
Kitty is aangesloten bij een beroepsorganisatie en is dus erkend therapeut.
De meeste verzekeringen vergoeden de
kosten wanneer men aanvullend verzekerd is.
Kitty was te bereiken op het adres
Spiekmanstraat 48, 2628 VG Delft.
Ingang Theresiastraat.
Sinds kort is Kitty verhuisd naar de
Delftstede, Phoenixstraat 66 /K.3.06
Tel: 06-14887828.
Voor meer informatie:
www.kittyschoute.nl
door Wim Bloom

6 Jaar Museumshop
Botanische Tuin
Op 10 mei werd er bij de Botanische
tuin een feestje gevierd.
De reden was dat de Museumshop zes
jaar bestond.
In dit winkeltje kun je behalve toegangsbewijzen ook allerlei mooie en
leuke dingen kopen die met bloemen
of met de natuur te maken hebben.
Daarvoor heeft de museumshop de
beschikking over een hele groep vrijwilligers.
Een groot gedeelte hiervan poseert
hier voor de fotograaf.
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