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  Nieuw kunstwerk in de wijk

      Delft, 14 mei 2013
In een schrijven dat wij als redactie ontvingen van mevrouw J. Buzing de wijk-
coördinatrice van de wijken Vrijenban en de Wippolder,  schreef zij namens de 
gemeente Delft het volgende:
“De gemeente houdt op met structurele financiële bijdrages aan bewonersinitiatie-
ven. Dit staat los van de bezuinigingen. Nu is er nog een wijkbudget, in de toekomst 
wordt dit naar verwachting een bewonersbudget. In deze ontwikkeling past geen 
structurele financiële bijdrage. Aangezien de wijkkrant “Wippolder” jaarlijks 4 keer 
wordt uitgebracht, betekent dit dat de redactie op zoek moet gaan naar andere fi-
nancieringsbronnen.”
En daar moet je het als redactie mee doen. Wij als redactie denken dat je een 
hoop hebt uit te leggen als je bovenstaande niet ziet als een bezuiniging.

Nog een stukje uit de brief
“In de beleving van de gemeente wordt de wijkkrant “Wippolder” vooral gezien als 
een krant voor en door bewoners (een bewonersinitiatief), waarbij de gemeente 
geen direct eigen belang heeft”.
De vraag die hieruit voort vloeit is natuurlijk; “wat is dan het eigen belang 
van de gemeente”. Zijn B&W en de ambtenaren er voor ons of zijn wij er voor 
deze mensen. Iedere inwoner betaalt gemeentelijke belasting die de gemeente 
mogelijkheden geeft zaken als de wijkkrant “Wippolder” en overige bewoners 
initiatieven in onze stad financieel te faciliteren. 
Het door ons gekozen gemeentebestuur heeft ook de keus niet de initiatie-
ven van bewoners van haar stad te faciliteren maar dat geld te stoppen in een 
kunstwerk met bijbehorend feestje zoals bijvoorbeeld in het voorstel van de 
tegeltjeswanden in de Hamtunnel à € 30.000 per wand. Minus een bijdrage 
van € 5.000,00 van het gewest Haaglanden, komt het op zo’n   € 55.000.00.

Wij als redactie kunnen hier lang of kort over schrijven maar het zit er dik 
in dat net als vele andere structurele bewoners initiatieven ook de wijkkrant 
“Wippolder” de nek wordt omgedraaid. Iets afbreken is niet zo moeilijk blijkt 
nu, maar als het straks iets beter gaat is het maar de vraag of je zo’n krant 
weer op de rails krijgt.

Het was voor 2013 kantje boord of dit was uw en onze laatste wijkkrant 
“Wippolder”.
Gelukkig is voor 2013 een oplossing gevonden met hulp van de belangenver-
eniging TU-Noord. Waarvoor onze welgemeende dank. 

De strijd om het voortbestaan van de uw wijkkrant “Wippolder” is echter nog 
niet gestreden .
Wij hopen met U dat er een oplossing gevonden wordt voor deze Dijk van een 
Wijk met haar eigen krant in 2014 en verder.

Ondanks de donkere wolken zowel letterlijk als figuurlijk hebben wij ons best 
gedaan om er toch een leuke en goed leesbare krant van te maken met weetjes 
en feitjes uit onze Wippolder wijk.

De redactie 

Dinsdag 14 mei 2013 was het dan 
eindelijk zover dat het bouwen of-
ficieel kon beginnen. 

Om 16.00 uur werd de eerste paal ge-
slagen, zo heet dat officieel. 
De werkzaamheden mochten geen 
vertraging oplopen, waardoor het 
nu niet de eerste paal was, maar paal 
nummer 186 van in totaal 298.

Voor deze officiële handeling waren 
uitgenodigd mevrouw I. v.d. Brugge,
directeur Gebied en wethouder
P. Guldemond.
Om beurten werden zij in de gelegen-
heid gesteld om met de heimachine  
de 20 meter lange paal in de grond te 
slaan.

Omdat er tijdens de werkzaamheden 
druk werd gepraat en niet naar de 
werkzaamheden werd gekeken moest 
de wethouder er op attent gemaakt 
worden dat de paal bijna onder de 
grond was en niet op de nodige hoog-
te boven de grond was gebleven.

Officiële start van de nieuwbouw 
Prof. Telderslaan en Hendrik Casimirstraat 

Tijdens de handelingen werden be-
woners uit de buurt en de daarbij 
behorende kinderen in de gelegen-
heid gesteld om confetti in de lucht 
te schieten met een confetti knaller.

Na afloop van deze officiële han-
delingen werd de warmte opge-
zocht in de Wipmolen aan de Prof. 
Krausstraat.

Daar werd door directeur mevrouw 
v.d. Brugge, wethouder Guldemond 
en de directeur van Trebbe Bouw nog 
een toespraak gehouden.

Er werd o.a. aandacht besteed aan 
de sloop van de 60 portiekwoningen. 
De vrijgekomen sloopmaterialen zijn 
voor 99% weer hergebruikt. 
De te bouwen 40 eengezinswoningen 
vallen onder de bouw van duurzaam-
heid. 
Ze zijn energiezuinig dat scheelt wel 
25% in de kosten. 

Lees verder op pagina 2 >

Directeur I. v.d. Brugge en wethouder P. Guldemond gaan de eerste paal slaan.

Daar gaat de eerste paal….
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door: Dr. G. Damen

Afgelopen zaterdag had ik weer avonddienst op de huisartsenpost in Delft. 
Zaterdagavond is het vaak druk op de post en dat was ook dit keer zo. Ik verwij-
derde een flinke vishaak uit de vinger van een jongen. Een meisje met een astma 
aanval behandelde ik met medicijnen uit een vernevelaar en even later bezocht ik 
een ernstige zieke patiënt met hevige buikpijn thuis. De tijd vloog om en even na 
middernacht reed ik naar huis terwijl er nog flarden van gesprekken en gezichten 
door mijn hoofd gingen. 

Zo’n dienst is heel wat anders dan een dag in de dagelijkse praktijk. Alle klachten 
hebben een spoedeisend karakter. Slechts een enkele patient ken ik toevallig uit 
mijn eigen praktijk. Alle technologie ten spijt heb ik nog steeds van ongeveer de 
helft van de  patienten die ik zie geen medische dossier ter inzage.

Vroeger deed de huisarts dienst van uit z’n eigen praktijk. Vaak was dit nog aan 
huis. Niet gehinderd door enige medische kennis nam zijn of haar partner dan 
de telefoon op als de huisarts visite aan het rijden was. Ik zelf reed nog tijdens 
mijn opleiding ‘s nachts met een kaart op schoot door de voor mij vreemde stad 
Zoetermeer.Inmiddels is er veel veranderd. De huisartsenzorg ‘s avonds, ‘s nachts 
en in het weekend is ondergebracht in een grotere organisatie: de huisartsenpost. 
In 2012 waren 75 huisartsen aangesloten bij de huisartsenpost Delft. Het dienst-
gebied omvat de gemeente Delft, Pijnacker/Nootdorp/Delfgauw, een gedeelte 
van Midden Delfland en een klein gedeelte  van Rijswijk en Den Haag. Meer dan 
156.000 mensen  konden daardoor een beroep doen op de hulp van de huisart-
senpost Delft. Dat jaar werd daar ook bijna 35.000 keer gebruik van gemaakt.

Hoewel het goed is dat steeds meer mensen de weg naar de huisartsenpost weten 
te vinden is het een uitdaging voor ons huisartsen om de toenemende vraag naar 
huisartsenzorg buiten kantooruren het hoofd te bieden.  Een belangrijk hulpmid-
del daarbij is triage. Als u belt met de huisartsenpost dan krijgt u een (triage)
assistente aan de lijn. Zij stelt u vragen zodat duidelijk wordt hoe u het beste ge-
holpen kunt worden en hoe urgent uw hulpvraag is. Dat kan met een telefonisch 
advies of recept. Maar vaak krijgt u een afspraak op de post of komt de arts naar u 
toe als dat nodig is.  De assistente vraagt altijd naar uw verzekeringsgegevens en 
medicijnlijst.  Legt u die alstublieft klaar voordat u belt. Een nieuwe ontwikkeling 
is de inzet van verpleegkundigen(verpleegkundig specialisten) om de huisartsen 
de minder ingewikkelde zaken uit handen te kunnen nemen. Bijvoorbeeld het 
hechten van kleine wonden.

In de toekomst zal de huisartsenpost intensiever samen gaan werken met het 
ziekenhuis. Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp zullen dan in een nieuw zie-
kenhuis naast elkaar zitten. De bedoeling is dat de samenwerking tot betere zorg 
gaat leiden. Nu gebeurt het nog te vaak dat mensen via een omweg bij de juiste 
hulpverlener terechtkomen. Ik zal zelf met een aantal collega’s uit het ziekenhuis 
deelnemen aan een stuurgroep om die samenwerking zo goed mogelijk vorm te 
gaan geven. Als de nieuwe SEH/ HAP een feit is zal ik er weer over berichten. Ik 
houd u op de hoogte!

Meer informatie vindt u op: huisartsenpostdelft.nl

Delft, 27 mei 2013,
De afgelopen tijd zijn er verschillende 
gesprekken geweest tussen de redactie 
van deze wijkkrant en de gemeente. 
De wijkkrantredactie werd begin dit 
jaar verrast met de mededeling dat de 
vormgever, nu nog in dienst bij Breed 
Welzijn Delft, medio 2013 uit dienst 
treedt. Het blijven uitbrengen van de 
wijkkrant leek daarmee direct onder 
druk te staan. De wijkkrantredactie be-
naderde de gemeente met het verzoek 
om een extra financiële bijdrage waar-
mee zij een nieuwe vormgever kunnen 
aantrekken. Uiteindelijk vond de wijk-
krantredactie voor dit  acute probleem 
zelf een oplossing buiten de gemeente 
om. Een mooi resultaat van zelf organi-
serend vermogen.

De  wijkkrantredactie vroeg mij  in deze 
krant uitleg te geven over de verande-
rende “financiële” relatie tussen de ge-
meente en de wijkkrant Wippolder.

Hoe het tot nu toe gaat
Jarenlang werden de kosten voor het 
drukken van de krant voor een groot 
deel betaald vanuit het gemeentelijk 
wijkbudget en een deel vanuit Vestia. 
Breed Welzijn Delft stelde een vormge-
ver beschikbaar en de bewoners zorg-
den op vrijwillige basis voor de inhoud 
van de krant en voor de bezorging.
Van wijkbudget naar bewonersbudget 
Dit jaar is de nieuwe nota “naar de 
Delftse wijkaanpak 2.0” vastgesteld. 
Hierin kondigt de gemeente aan dat 
het wijkbudget voor een deel wordt in-
gezet als  bewonersbudget. 

Wat is het verschil
Een wijkbudget wil zeggen dat de ge-
meente een vast bedrag reserveert 
voor ideeën die de leefbaarheid in de 

wijk kunnen te verbeteren. Bewoners 
met een wijkinitiatief (activiteit, wijk-
krant, etc) kunnen budget aanvragen, 
dat dan wel of niet door de gemeente 
wordt toegekend. Met het bewoners-
budget wordt straks  meer  ruimte ge-
geven aan de bewoners zelf.
Bewoners kunnen plannen indie-
nen om hun eigen wijk te verbeteren. 
Bewoners zijn zelf verantwoordelijk 
voor de uitvoering van hun initiatief 
en met elkaar krijgen zij meer zeggen-
schap over de besteding van het bud-
get. Natuurlijk gelden daar wel spelre-
gels voor: bewoners  in de wijk moeten 
er iets aan hebben en het moet wel bij-
dragen aan een prettige buurt of wijk. 
Hoe dit er allemaal precies uit komt te 
zien en welke spelregels er gelden is op 
dit moment nog niet bekend. 

Wijkbewoners bepalen het zelf
Concreet betekent dit voor de wijk-
krantredactie  dat het voor de komen-
de jaren niet vanzelfsprekend is dat er 
structureel geld beschikbaar blijft om 
een wijkkrant te financieren. 
Maar het betekent ook dat de wijk-
krant niet per se moet verdwijnen. Dat 
bepalen de wijkbewoners straks uitein-
delijk zelf.  

Overgangsperiode
Voor 2013 en 2014 is er nog wijkbud-
get beschikbaar. Wanneer de wijkre-
dactie dit wil en kan, kunnen zij in 
2013 en 2014, onder de huidige ge-
meentelijke afspraken, een wijkkrant 
uitbrengen. Vanaf 1 januari 2015 is 
het bewonersbudget een feit. Dit vergt 
een zorgvuldige voorbereiding. Dat 
doen we graag in samenwerking met 
de wijkredactie en andere betrokken 
wijkbewoners. 

Van wijkbudget naar bewonersbudget en 
de gevolgen voor de wijkkrant Wippolder

Ons team is, na een gehouden waar-
schuwingsperiode, begonnen met 
verbaliserend op te treden op de 
Muyskenlaan. Daar werd namelijk 
door automobilisten gebruik gemaakt 
van het aldaar aanwezige (brom)fiets-
pad die daar sinds begin april is aan-
gewezen. Ons team en wij hopen dat 
we hiermee de problematiek ter plaat-
se op dit punt kunnen terugbrengen 
en wij zullen ook de komende periode 
tijdens de wijksurveillance aandacht 
besteden aan deze locatie. 
Ons team heeft in maart 2 weken 
lang de Nassaulaan en omgeving ex-
tra aandacht gegeven in het kader 
van het illegaal afvalproject waar de 
bewoners van de Prof. Krausstraat, 
Nassauplein en Nassaulaan huis-aan-
huis mondeling en schriftelijk over 
zijn geïnformeerd. Er zijn enkele pro-
cessen-verbaal uitgeschreven met als 
gevolg een afname in het illegaal aan-
bieden van afval. Kortom, een schone 
en veilige Wippolder. 
Ons team heeft sinds kort een bike 
team ter beschikking. U heeft hier in 
de Stadskrant al over kunnen lezen. 
Je herkent ze direct. Aan hun stoere 
voorkomen, aan de rust die ze uitstra-
len en aan hun

Bericht van de 
Inspecteurs Openbare Ruimte 

aanspreekbaarheid. Aan het feit dat 
ze op plekken kunnen komen waar je 
gewoonlijk niet komt. En als er ergens 
gehandhaafd moet worden, kunnen 
ze ondanks de drukte snel ter plekke 
zijn. Zo kunnen ze op een effectieve 
en efficiënte manier toezien tijdens 
evenementen in de stad en in buiten-
gebieden. Daarnaast wordt de bike 
ook ingezet voor wijksurveillance – u 
kunt dit team dus ook in de wijk te-
genkomen. 
Tot slot vragen wij uw  mede- en sa-
menwerking; schroom namelijk niet 
om uw buurvrouw of buurman aan te 
spreken op zijn/ haar gedrag omdat 
we alleen samen sterk zijn en zorgen 
voor een daadwerkelijk schoon, heel, 
bereikbaar en veilig Wippolder. 

Mocht u met ons in contact willen 
treden, dan kunt u ons bereiken via 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente op 14015 
of via het contactformulier op de ge-
meentesite.  

Henk Schoonhoven, Marian Heeren en 
Yvonne v/d Burg,
Inspecteurs openbare ruimte Wippolder,
Toezicht en Handhaving gemeente Delft

Kansen nu al pakken
Daar waar zich een kans voordoet om 
met de toekomstige werkwijze te ex-
perimenteren wil de gemeente samen 
met de initiatiefnemers nu alvast er-
varing op doen. In de  situatie van de  
wijkkrantredactie betekent dit dat 
de gemeente hen geadviseerd heeft  
eerst op zoek te gaan naar andere cre-
atieve oplossingen. Bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van de aanwezige 
kennis in de wijk. Een oproep in deze 
krant, een bericht op de sites van de 
bewonersbelangenverenigingen en 
kracht van de mond tot mond reclame 
in de wijk te benutten. Misschien mel-
den zich spontane wijkbewoners die 
de wijkkrantredactie in dit proces een  
handje kunnen helpen . 
De gemeente is dit jaar in verschillen-
de wijken  begonnen met een aantal 
experimenten op het gebied van  be-
woners budgetten (zoals buurteuro’s 
in de Buitenhof en “Voor je buurt” in 
de Wippolder). De gemeente kan dit 
niet alleen. Om kennis uit deze expe-
rimenten te halen heeft de gemeen-
te  medewerking nodig van  bewoners 
met een leuk initiatief. Alleen door 
met elkaar  samen te werken kan er er-
varing opgedaan worden. Het is mooi 
om te zien dat het de wijkkrantredac-
tie gelukt is om op eigen kracht is een 
oplossing te vinden.

Heeft u een goed idee voor de wijk of 
buurt lees dan de oproep van “Voor 
je Buurt” in deze wijk krant of neem 
contact op met de social werker Rogier 
van Munster van Breedwelzijndelft .

Jacqueline Buzing
Wijkcoördinator  Wippolder en Vrijenban
Gemeente Delft

Werkzaamheden 
Schoemakerstraat
Vanaf 21 mei starten de werkzaam-
heden aan de Schoemakerstraat 
va n a f  de  K r u i t h u i s we g  to t 
aan de Van der Burghweg. Bij 
deze werkzaamheden wordt de 
Schoemakerstraat verbreed en ko-
men er verkeerslichten bij de in-
gang van het Delftechpark en on-
deraan de Kruithuisweg. Hiermee 
wordt de doorstroming en over-
steekbaarheid van de weg verbe-
terd. De werkzaamheden duren 
tot september van dit jaar. Tijdens 
de werkzaamheden blijft de weg 
voor alle verkeer beschikbaar, maar 
wel over een smallere rijbaan. Eind 
juli / begin augustus volgt er nog 1 
weekend met een volledige afslui-
ting van de Schoemakerstraat op 
deze locatie. De exacte datum van 
dit weekend wordt later nog be-
kend gemaakt.
Alle wegwerkzaamheden in uw 
wijk zijn te vinden op: http://www.
delft.nl/Inwoners/Bereikbaar_
Delft/Werk_in_uitvoering/TU_
Noord

 Gemeente Delft

Officiële start van de nieuwbouw 
Prof. Telderslaan en Hendrik Casimirstraat 

De zonneboiler en zonnepanelen op 
het dak zijn bedoeld voor de verwar-
ming van het water.

De constructie van het dak is zo ge-
maakt dat bij hevige hoosbuien het 
water niet direct in de afvoerpijpen 
loopt. 
Het water komt op het ‘groene’ dak 
waardoor het geleidelijk wordt afge-
voerd.  

Bij het tot stand komen van deze wo-
ningen waren drie partijen betrokken 
bij het ontwerp. 
Het betrof Vidomes, gemeente Delft 
en Trebbe bouw.

De woningen zijn bestemd voor huur-
ders met een smalle beurs dus de 
huur valt onder de huurgrens 
 € 681,02 per 1 januari van 2013 -.

Rond de bouwvakvakantie starten de 
aanpassingen van de  binnentuin van 
het bouwproject met veel groen zoals 
is afgesproken met de omliggende be-
woners.

De bouw gaat ongeveer 25 weken du-
ren. Trebbe heeft de belofte gedaan 
om de eerste woning op te leveren 
voor Sinterklaas op 5 december 2013. 
Deze belofte werd gedaan aan de aan-
staande bewoners van bouwnum-
mer 28 de familie E Heskes. Zij ko-
men dan weer te wonen aan de Prof. 
Telderslaan waar zij al eerder hadden 
gewoond.

Tekst en foto’s: J.A. van den Berg.

> Vervolg voorpagina

De familie E Heskes komen straks 
weer op hun oude adres te wonen.
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B o t a n i s c h e  T u i n  T U   D e l f t

Aktiviteiten 2013

Tentoonstellingen

16 juni tot  26 oktober   Kerade -keramiek van de VAK
    Thema  BLAUW !
1 juni tot 26 oktober  Samen werken we aan Water 
1juni tot  1 oktober  Kleurstof planten  

30  juni  10.00 – 17.00 uur  Hortusdag  van  Thema  Water .
7 juli van 13.00 – 17.00 uur Piccolo Festival  Culturele middag 
                      Kinderen van de Oostpoortschool 
14&15 september 10.00–17.00 uur  Monumentenweekend 
12  oktober 10.00 – 12.00 uur  Plantenruilbeurs 
    ism Groei & bloei afd. Delft   
??  oktober 10.00 – 17.00 uur  Wetenschapsdag
25  oktober  19.00 – 0.00 uur Museumnacht

Dit jaar was het Nederland dat de 
eer te beurt viel om internati-
onaal de toon te zetten bij de vie-
ring van Wereldwaterdag. Het mot-
to? Samenwerking! Het evenement 
werd door de Nederlandse overheid   
georganiseerd, samen met  Unesco 
(VN organisatie voor Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur). Het vond 
plaats in Den Haag op 22 maart. 
De eerste Wereldwaterdag was in 
1993. Het idee werd het jaar daar-
voor geboren, tijdens de wereldtop 
in Rio de Janeiro over Milieu en 
Ontwikkeling. Het werd op de agen-
da gezet met een resolutie van de 
Algemene Vergadering van de VN.  
Het doel is om wereldwijd publieke 
aandacht, onderzoek, maatregelen 
en financiële middelen te mobilise-
ren voor het duurzame beheer en ge-
bruik van dit voor de mens zo kost-
bare goed. 

Sinds dat eerste begin is er rond 
Wereldwaterdag op allerlei nivo’s een 
web van organisaties, programma’s 
en evenementen geweven met jaar na 
jaar de nadruk op een bepaald aspect: 
schoon drinkwater, sanitaire voorzie-
ningen, water voor landbouw, water 
en ecologie, gezondheid, veiligheid 
en zo meer. In de derde wereld waren 
en zijn het nog altijd vooral de eerste 
twee thema’s die veel aandacht krij-
gen. Maar, al is daar veel bereikt , nog 
steeds zijn 780 miljoen mensen ver-
stoken van goed drinkwater en heb-
ben er meer dan drie miljard geen be-
hoorlijke sanitaire voorziening, waar-
van een miljard in het geheel niet.

N a a s t  We r e l d w a t e r d a g  w e r d 
het gehele jaar 2013 in het te-
ken van samenwerking geplaatst: 
‘2013 Internationaal  Jaar van 
Samenwerking op het gebied van 
Water’. Eveneens bij resolutie van de 
Algemene Vergadering van de VN. In 
algemene termen wordt met samen-

SAMEN werken we aan WATER

werking bedoeld: vreedzaam beheer 
en gebruik van water door alle belang-
hebbenden op allerlei nivo’s.

Ook de Botanische Tuin van de TU 
Delft heeft het thema opgepakt. En 
wel voor de jaarlijkse zomertentoon-
stelling, van 1 juni tot 26 oktober.  
Openings tijden : 
Ma/vrij van 8.30-17.00 uur. 
Zaterdag van 10.00-17.00 uur  
mei t/m sept: 
zondag van 12.00 – 17.00 uur  
De titel van de tentoonstelling is:  
SAMEN werken we aan WATER. 
Drie onder wer pen worden be-
licht: Waterzuivering, Mangrove, 
Kanaalhof.

Waterzuivering
Het zuiveren van water, vervuild door 
menselijk gebruik, is van vitaal belang 
voor onze samenleving en voor een 
goed functionerend ecosysteem. In 
de jaren tachtig van de vorige eeuw 
werden de zogenaamde  anammox 
bacteriën ontdekt door onderzoekers 
van de Afdeling Biotechnologie van 
de TU Delft en werden revolutionaire 
nieuwe zuiveringssystemen ontwik-
keld die sindsdien over de hele wereld 
ingang vinden. 
Mangrove

Mangrovebossen beschermen kust 
en achterland in tropen en subtro-
pen. Kort na het tsunami rampjaar 
2004 werd in de Botanische Tuin van 
de TU Delft een mangrove kweek-
programma opgezet. Ook werden de 
eigenschappen van het dynamische 
milieu waarin deze planten groeien 
onderzocht. Dit was een belangrijke 
bijdrage aan een plan dat voorziet in 
het aanbrengen van 780 km natuur-
lijke kustbescherming in Vietnam. 
Dit plan wordt begeleid vanuit de TU 
Delft.

Kanaalhof
Meer waterbergend vermogen en 
meer groen in stedelijke gebieden 
kunnen overmatige neerslag en ex-
treme hitte als gevolg van klimaatver-
andering compenseren. Ook in Delft 
wordt gezocht naar mogelijkheden. 
Een forse bijdrage daarin biedt de 
herinrichting van het nu braaklig-
gende terrein tussen de Schie en de 
Mijnbouwstraat, direct grenzend aan 
de Botanische Tuin. Vanuit de Tuin 
werd daarop een visie geformuleerd. 
Deze werd door partijen aanvaard als 
leidraad bij de planvorming.

Botanische Tuin

Wat groeit daar nu onder de Schie?
Dat is een buurtonderneming…
Het buur thuis  aan de Rotter-
damseweg is al weer zo’n vijf maan-
den gesloten. Er zit nu tijdelijk (an-
ti-kraak) een groepje architecten en 
maquettebouwers in: “Laserbeest.nl”. 
Maar als alles goed gaat kunnen er 
over een paar maanden weer buurtac-
tiviteiten plaats vinden. Een groepje 
actieve buurtbewoners maakt zich 
daar hard voor. 
We hebben onderzocht hoe wij het 
buurthuis kunnen beheren in een 
nieuwe stijl, namelijk als buurtonder-
neming en zonder structurele subsi-
die van de gemeente. 
Naast de traditionele buurthuis ac-
tiviteiten willen wij ons richten op 
maatschappelijke initiatieven in de 
buurt, die een terugtrekkende over-
heid aan de markt over (gaat) laten. 
We proberen activiteiten aan te bie-
den die voldoende geld opbrengen om 
de huur te betalen. Tegelijkertijd wil-
len we ervoor zorgen dat de prijzen 
niet te hoog worden zodat veel buurt- 
en wijkbewoners het zich kunnen ver-
oorloven er af en toe van een kopje 
koffie met appeltaart te genieten. En 
natuurlijk moet het mogelijk zijn om 
er een kaartje te leggen, postzegels 
te ruilen, koersbal of bingo te spelen, 
een receptie te houden of te verga-
deren. En… met de buurt voetbal te 
kijken of koningsdag te vieren, met 
een eigen “Onder de Schie” vrijmarkt. 

We hebben nu een aantal keer over-
leg gehad met ambtenaren van de ge-
meente over wat we er allemaal wil-
len doen en hoeveel huur we zouden 
kunnen betalen. Wij krijgen de indruk 
dat zij het ook wel een goed plan vin-
den. Maar ja, de ambtenaren kunnen 
daar geen beslissing over nemen. Dat 
doet de wethouder. Eigenlijk wil de 
gemeente het buurthuis liever ver-
kopen. Er ligt nu een businessplan 
van de initiatiefgroep en een voorstel 
voor een huurprijs. Zodra we van de 

wethouder  groen licht krijgen gaan 
we naar de notaris en richten we een 
stichting op. Dan kunnen we daad-
werkelijk aan de slag met activitei-
ten. Er zijn veel mensen in de buurt 
gevonden die een activiteit in het 
buurthuis willen gaan “ondernemen”.  
En het aanbod is breed: van (Spaans) 
dansen en koorzingen tot computer – 
en taallessen, van cursussen bridge, 
bloemschikken tot  bewegen voor ou-
deren. 

Het is de bedoeling dat veel mensen 
(oud en jong) meedoen als vrijwilli-
ger of als “ondernemer”. Vrijwilligers 
die dat leuk vinden kunnen worden 
begeleid naar het zelfstandig aanbie-
den van activiteiten (als mini onder-
nemer)  in het buurthuis, dit moeten 
wel plannen zijn met maatschappe-
lijk belang (voor de buurt). 

Wij willen daarom iedereen oproepen 
met ons mee te doen. Wie weet heeft 
u nog een onvervulde roeping, iets 
waar u goed in bent of waar u veel 
plezier in  heeft. U kunt zich ook aan-
melden als vrijwilliger; dan komen 
ervaring en plezier vanzelf. Stuur een 
mailtje naar info@onderdeschie.nl
En volg ons op: www.onderdeschie.nl 

Ravindra Kiel
Namens de Stichting Buurtonderneming 
Onder de Schie,

De huidige eigenaar van het gebouw, 
de Stichting Vrije Tijd en Vorming.
(VTV) heeft een nieuwe huurder. De 
Immanuëlkerk wijkgemeente wordt 
per 1 oktober 2013 één van de vaste 
huurders met een eigen ruimte en   
een gedeelde ruimte voor de zondag-
se eredienst in het gebouw. Het plan 
is dat september 2013 hiervoor het 
huurcontract wordt getekend. De ver-
huur van de ruimten in de Wipmolen 
was voor het VTV noodzakelijk om fi-
nancieel gezond te blijven, zo vertelde 
Monique Tromp (regio manager) van 
het VTV. 
Ons verhuur beleid, zo gaf zij aan, 
is er op gericht dat verhuur vooral 
plaats vindt voor sociale activitei-
ten als bijeenkomsten, opleidingen 
enz. die overdag kunnen plaatsvin-
den. Dit omdat verhuur op doorde-
weekse avonden bijna onmogelijk 
is door de eigen activiteiten van het 
VTV. De verhuur aan de kerkgemeen-
schap past daarom volledig in dit be-
leid. Ook verhuur voor een verjaardag 
blijft mogelijk, dit natuurlijk onder 
strikte voorwaarden en bij voorkeur 
overdag op doordeweekse dagen. 

De Wipmolen

Dat mogen geen jongerenfeesten zijn 
maar feestjes voor bijvoorbeeld ie-
mand die 65 is geworden en te weinig 
ruimte in huis heeft voor alle bezoek. 
Het is ook niet de bedoeling extra in-
komsten te genereren door partycen-
trumachtige verhuur. Dit past niet in 
het beleid van het VTV, nog afgezien 
van mogelijke geluidsoverlast en par-
keerproblemen..

Facelift
Om de het gebouw mede geschikt te 
maken voor de toekomstige huur-
der krijgt de Wipmolen een facelift. 
Niet alleen inwendig worden de no-
dige aanpassingen gedaan om deze 
geschikt te maken voor de eredien-

sten maar ook de buitenboel wordt 
gedaan. Dit laatste staat overigens los 
van de verhuur aan de kerkgemeen-
schap maar was bittere noodzaak, 
vertelde Monique Tromp. Zeker na de 
opknapbeurt van de speeltuin zag de 
tuin rond de Wipmolen er onverzorgd 
uit. Het groen rond de Wipmolen is 
geen openbaar groen maar in eigen-
dom van VTV. 
Alle struiken achter het gebouw zijn 
verwijderd omdat deze ruimte door 
sommige mensen uit de buurt werd 
gebruikt als stortplaats voor puin en 
rest afval. Ook is er een tegelpad ge-
legd om beter onderhoud aan het ge-
bouw te kunnen plegen en er komt 
een berging voor containers. De ove-
rige grond wordt voorzien van laag 
groeiers. 
De begroeiing aan de voorkant ver-
dwijnt; deze wordt daarna betegeld 
en met wat bakken met planten op-
gevrolijkt. Om de facelift af te ma-
ken komt boven de ingang aan de 
Professor Krausstraat weer een nieuw 
bord met de naam van het gebouw. 

Kees Graafland 
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De witte pakken brigade een noodzaak?
Nadat deze brigade groots was ingezet bij verwijderen van asbest bij de sloop 
van de flat aan de Prof Telderslaan was ik zeer benieuwd hoe deze brigade 
zijn werk zou doen in de Ernst Casimirstraat, hetgeen in de krant was aan-
gemeld.
Uit het gesprekje met de bewoners kwam naar voren dat de afvoer van de 
wasmachine niet goed meer was. Deze leiding komt onder de vloer uit in de 
riolering. Om dit te repareren moet de loodgieter in de kruipruimte alwaar 
men vermoedde, hetgeen later bevestigd werd, dat er asbest aanwezig was in 
de gestorte betonvloer in deze ruimte. 
Asbest verwijdering gebeurt dagelijks maar de antwoorden van de toezicht-
houder van de witte pakken brigade lieten er geen twijfel over bestaan. 
“Wij nemen ons werk zeer serieus en willen niet teveel opvallen in de om-
geving waar wij werken. Daarom hebben we de straat niet afgezet met 
zwart/geel lint met daarop “asbest” maar alleen ter plekke de boel afgezet 
met rood/wit lint”. Mijn eerste gedachte was: “wat niet opvallen”. De straat 
was bezaaid met auto’s van KMS Milieubeheer bv. waarop met grote letters 
Asbestverwijdering stond. Eveneens stond aan de ingang van het betref-
fende huis een knal rode tent en op straat een groot bord met de tekst: “ge-
vaarlijk asbest.”.
Op mijn constatering dat al de huizen in dit blok eenzelfde gestorte vloer in 
de kruipruimte hebben en de vraag of al deze beton vloeren ook van asbest 
ontdaan gaan worden. antwoordde de opzichter van de brigade resoluut: 
“Natuurlijk niet.”  
Waarschijnlijk keek ik wat paniekerig want hij probeerde mij gerust te stellen 
door mede te delen dat alleen indien werkzaamheden onder de vloer gedaan 
moeten worden er misschien asbest deeltjes vrij kunnen komen. En dat wet-
telijk uit voorzorg deze eventuele rondslingerende asbestdeeltjes op deze 
manier zorgvuldig verwijderd moeten worden. 
Op de vraag waarom deze hele caravan met zoveel toeters en bellen gepaard 
gaat was zijn antwoord simpel: “Procedure meneer”.
Uit ervaring; ik woon in de straat, ik weet dat veel mensen al jarenlang de 
kruipruimten gebruikten en nog gebruiken om spulletjes op te slaan en met 
een vegertje de ruimte schoon houden. Gelukkig zijn deze bewoners die hier 
gewoond hebben gewoon oud geworden zonder longaandoeningen.
Ik moet er trouwens niet aan denken dat er eenzelfde exercitie in mijn wo-
ning gaat plaatsvinden. Naast het gedoe met de verwijdering werd bij deze 
mensen ook een extra mangat in hun mooie keukenvloer gezaagd en daar 
werden zij niet blij van.
Ik denk dat ik stil in een hoekje ga zitten en hopen dat de witte pakken bri-
gade mijn huisje voorbij rijdt. 
    Kees Graafland 

Als ik in de tijd terugga naar de jaren 
‘50 en bedenk hoe je met een zie-
kenhuis omging dan was dat mak-
kelijk. Zonder over kwaliteit na te 
denken ging je naar het dichtst bijge-
legen ziekenhuis. Nee niet helemaal 
waar, afhankelijk van je geloofsover-
tuiging ging naar het Hippolytus, 
Bethel of Gasthuis. Gelukkig is dit 
al lang voorbij en komt er nu echt 1 
nieuw ziekenhuis Reinier de Graaf 
Gasthuis. Inmiddels moet je wel na 
gaan denken welk ziekenhuis je wilt 
bezoeken , indien nodig. Je hebt ge-
luk als je in het westen woont waar 
voldoende ziekenhuizen in je directe 
omgeving zijn. Vanuit Delft hebben 
we dan Reinier de Graaf in Delft. In 
Rotterdam de bekendste Franciscus, 
Erasmus en Maasstadziekenhuis. 
In Zoetermeer kennen we het 
Langelandziekenhuis. Den Haag 
biedt ook meerdere ziekenhuizen: 
Haga en Bronovo.  De laatste tijd 
zijn er nogal wat ziekenhuizen in op-
spraak geraakt door niet die kwaliteit 
te leveren die je mag verwachten met 
soms hele nare gevolgen. We weten 
het eigenlijk niet, hoe is het met het 
ziekenhuis gesteld. Ik ben eens gaan 
zoeken en kwam tot de volgende be-
vindingen.
Ga je zoeken bij Reinier de Graaf dan 
vind je dat het ziekenhuis een intern 
controlesysteem heeft om tot verbe-
teringen te komen. Dit betreft voor-
namelijk de processen. Uiteraard vind 
je ook een beoordeling door klachten 

Onder de mensen

De Formulierenbrigade van Startpunt 
wonen zorg welzijn heeft een nieuwe 
service voor mensen met een laag in-
komen: de inkomens-check. De vrij-
willigers van de formulierenbrigade 
kijken naar bijna 20 verschillende 
rijks- en gemeentelijke inkomenson-
dersteunende regelingen, waar men 
wellicht aanspraak op kan maken. 
Een afspraak maken voor deze in-
komenscheck kan iedere werk-
dag tussen 9.00 en 13.00 uur, 
bi j  Startpunt wonen zorg wel-
zijn, telefoon (015) 2140707 of 
aan de Van Bleyswijckstraat 91. 
Vraag daarbij naar een afspraak 
voor een inkomens-check bij de 
Formulierenbrigade. De check is ge-
heel gratis.

In deze tijd van bezuinigingen moe-
ten veel mensen ieder dubbeltje om-
draaien. Speciaal voor die groep zijn 
er diverse inkomensondersteunende 
regelingen. Een hele bekende is bij-
voorbeeld de huur- en zorgtoeslag. 
Maar minder bekend is de TOG; te-
gemoetkoming ouders gehandicap-
te kinderen en de tegemoetkoming 
ouders en scholieren tot 18 jaar 

Meer inkomen 
met de Inkomens-check

of de woonkostentoeslag. Zonde 
om daar geen gebruik van te ma-
ken als u er wel recht op heeft. De 
Formulierenbrigade kan helpen bij 
het uitzoeken op welke inkomenson-
dersteunende regelingen men recht 
heeft.

Alles wat daarvoor nodig is: een in-
komensoverzicht, BSN-nummer, een 
huurspecificatie en eventuele kin-
deropvanggegevens. De vrijwilligers 
van de Formulierenbrigade gaan met 
deze gegevens aan de slag en kunnen 
dan snel laten zien of men binnen de 
voorwaarden van één van deze 20 re-
gelingen valt. 
Is dit het geval dan kan er direct 
een afspraak worden gemaakt bij de 
Formulierenbrigade voor hulp bij het 
aanvragen ervan. 
Er wordt een advies op papier mee 
naar huis gegeven, gebaseerd op de 
verstrekte gegevens. 

Activiteit aangeboden door ont-
moetingscentrum Dock van Delft 
en Breed Welzijn Delft

De gemeente heeft gevraagd of de 
Ontmoetingscentra in Delft en Breed 
Welzijn Delft gezamenlijk in willen 
spelen op de vragen van de kwetsbare 
ouderen.

We wil len nu één keer  in  de 
week in samenwerking met de 
Ontmoetingscentra en Breed Welzijn 
Delft een activiteit aanbieden.

We starten 30 mei in het ontmoe-
tingscentrum Dock van Delft. 

Voor de eerste bijeenkomst hebben 
we al activiteiten georganiseerd, maar 
bij de tweede bijeenkomst willen we 
de activiteiten aanpassen aan wat de 
bezoekers willen. 

Zie hiernaast voor de uitnodiging

Heeft u weleens hulp nodig maar u 
weet niet wie u kunt vragen? Of wilt 
u best eens iemand in de buurt hel-
pen maar u weet niet wie het nodig 
heeft?
Sinds kort kunt u elkaar eenvoudig 
vinden via de digitale marktplaats 
Zorgvoorelkaar.
Op deze website ziet u wie hulp nodig 
heeft en wie hulp kan bieden. Denk 
aan kleine klusjes in huis, de tuin, 
boodschappen doen of hulp bij het 
invullen van papieren. Maar ook voor 
het vinden van een maatje om sa-
men te sporten, koken of iets leuks te 
doen kunt u op deze website terecht.
U bepaalt zelf hoe en door wie uw 
hulpvraag wordt beantwoord. En 
als actieve buurtbewoner of vrijwil-
liger kunt u zelf bepalen voor wie 
en wanneer u hulp biedt. U vindt 
Zorgvoorelkaar in Delft op: www.
zorgvoorelkaar.com/Delft
De website is een landelijk initi-
atief en wordt voor Delft mogelijk 
gemaakt door onder andere Careyn, 
Zorgkantoor DSW en de gemeente 
Delft.

Een website voor 
(buren)hulp 
en vrijwilligers! Heeft u de behoefte om ‘onder de 

mensen’ te zijn? 
Kom dan naar het ontmoetingscen-
trum Dock van Delft !
Iedere week op donderdagochtend 
openen wij onze deuren voor een acti-
viteit voor 65+. 
We starten op donderdagochtend 30 
mei van 10:30 uur tot 12:30 uur met 
koffie en wat lekkers. Na de kennis-
making starten we met een activiteit 
naar uw keuze denk hierbij aan be-
wegen voor 65+, sjoelen, zingen of 
kaarten. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden.
Tijdens deze ochtend ‘onder de men-
sen’ staat gezelligheid voorop.
U bent van harte uitgenodigd.
Ontmoetingscentrum Dock van Delft
Adres : Ezelsveldlaan 276
Tel. : 015 - 271 62 50
Deze ochtenden worden 
georganiseerd door
Pieter van Foreest 
en Breed Welzijn Delft.

Kwaliteit van het ziekenhuis
registratie. Resultaat een cijfer 7,1. 
Je kunt er echter niet zoveel mee. Het 
cijfer is een resultaat van een klein 
aantal reacties. Een belangrijke con-
clusie is wel dat je nauwelijks of geen 
nare reacties vindt. Op de vergelij-
kingssite van Independer kun je op 
specialisatie zoeken. Zo vind je voor 
cardiologie een 7,3  met bijna 400 
waarnemingen. De operaties van car-
diologie vinden plaats in het Haga 
ziekenhuis in Den Haag. Informatie 
laat een score van  7,4 zien met ruim 
200 waarnemeningen. Hoe kan dit 
nu terwijl er problemen op deze af-
deling in het Haga waren? Je moet 
wel bedenken dat het cijfer tot stand 
komt door reacties van patiënten. Als 
er geen reacties van de mensen ko-
men die een erg negatieve ervaring 
hebben dan blijft dat cijfer in stand. 
Zeker als er geen wegingsfactor aan 
geplakt wordt. Uiteindelijk moet ik 
concluderen dat er niet zoveel te doen 
is met de gegevens op internet. Dit 
geldt eigenlijk voor alle ziekenhuizen. 
Maar wat moet je dan, niets kiezen en 
doen zoals vroeger?  Gewoon naar het 
ziekenhuis gaan bij jou in de buurt? 
Nee toch. De tijden zijn veranderd, we 
willen meer weten en zeker , we wil-
len waar voor ons geld in dit geval een 
goede gezondheidszorg. Dan de vraag 
weer,  ja en hoe? Ik weet het niet; een 
goede dialoog met je huisarts mis-
schien?

tekst: Wim Bloom 

Vader Gans en Moeder Eend wande-
len met de kleintjes over de stoep van 
de Nassaulaan op weg naar het water 
van de Koningin Emmalaan voor een 
betere toekomst van de kinderen.
Foto en tekst: Fred Koning

Vader Gans 
en Moeder Eend

Daar moet je even aan 
wennen, maar toch ook 
goed op de verkeers-
borden letten

Vanaf begin april is de Muyskenlaan 
gewijzigd van een straat voor al het 
verkeer naar een (brom)fietspad. Dat 
is even wennen want de macht der ge-
woonte speelt hier een grote rol. Dus 
let op, hier mag je tegenwoordig nog 
alleen maar te voet of met de brom-
fiets en de fiets in rijden.
U kunt zien dat het nog niet duidelijk 
is voor de weggebruikers.

Tekst en foto’s J.A. van den Berg
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Op de bovenste foto ziet u het zicht vanaf de Zuidwal op de Rotterdamse 
poortbrug, Hertog Govertkade en de Scheepmakerij. 
Deze foto zal genomen zijn tussen 1965 en de begin jaren 1970. Deze brug 
werd in 1978 gesloopt. Het verkeer was nog niet zo intensief als nu. Je hoeft 
nu niet meer zo even over te steken, dan loop je het risico dat je niet zonder 
kleerscheuren aan de andere kant komt.

Op de onderste foto ziet u de huidige situatie. Het verschil is dermate groot 
dat u kunt zien dat in de loop der jaren het e.e.a. is verbeterd voor het ver-
keer aangaande de doorstroom – althans daar moeten we dan vanuit gaan -. 
Momenteel zijn ze nog met een deel van de weg en de brug bezig tegenover 
het Oude Delft, Korte Geer en het Achterom. 

Teksten en foto’s J.A. van den Berg. 
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Wat weet een boer van saffraan? 
Saffraan is een verfijnde en dure specerij, die normaal gesproken alleen 
in de duurdere keuken wordt gevonden, en zeker niet bij de eenvoudige 
boerenmaaltijd zal worden aangetroffen.
De vraag ‘Wat weet een boer nu van saffraan?’wordt dikwijls met een 
sarcastische ondertoon gesteld, om aan te geven dat men van een lompe-
rik geen beschaving verwacht.

Bron: Ed van Eeden.  

Claudicatio intermittens
Claudicatio intermittens, ook wel 
etalagebenen genoemd, is een veel 
voorkomende vaataandoening, ver-
oorzaakt door slagaderverkalking. 
Volgens de laatste schattingen heeft 
1 op de 5 volwassenen ouder dan 50 
jaar last van deze ouderdomsziekte. 
De term etalagebenen slaat op het feit 
dat mensen met claudicatio intermit-
tens vaak stil moeten staan, vanwege 
pijn bij het lopen.
Voor een etalage in een winkelstraat 
kan het stilstaan goed gecamoufleerd 
worden.

Door een vernauwing in de bloedva-
ten treden klachten als een steken-
de, krampende pijn, vermoeidheid 
of een zwaar gevoel in de benen op. 
Daardoor zijn dagelijkse activiteiten 
thuis, op het werk en in het sociale 
leven soms lastig te volbrengen. Toch 
is het belangrijk dat u  blijft bewegen. 
Dit lijkt tegenstrijdig, maar uit onder-
zoek blijkt dat door het volgen van 
een looptrainingsprogramma goede 
resultaten te bereiken zijn. Door de 
looptraining gaat het haarvatennet-
werk beter  functioneren en uitbrei-
den. Zo wordt een natuurlijke omlei-
ding gevormd en kunnen belastende 
vaatoperaties of ingrepen (dotterbe-
handeling) op deze manier worden 
voorkomen.

De oorzaak van claudicatio intermit-
tens is slagaderverkalking (atheroscle-
rose) in de benen. Slagaderverkalking 
bestaat uit een lokale ophoping van 
bloedcellen, bloedplaatjes en vetten 
op plaatsen waar de vaatwand is be-
schadigd (plaque). Dit kan leiden tot 
een vernauwing of verstopping van de 
bloedvaten, waardoor minder zuur-
stof naar de spieren wordt getrans-
porteerd. Spieren hebben zuurstof no-
dig om goed te kunnen functioneren. 
Zuurstof wordt aangevoerd via het 
bloed. Slagaders vervoeren bloed van 
het hart naar alle delen van het li-
chaam. Bij lichamelijke inspanning, 
zoals lopen, hebben uw beenspieren 

meer zuurstof nodig dan door de ver-
nauwde slagaders kan worden aange-
voerd. Dit zuurstoftekort in de been-
spieren zorgt voor verzuring, die u 
ervaart als pijn, kramp, tintelingen of 
een stijf gevoel. Door rust te nemen, 
vermindert de behoefte aan zuurstof 
in de beenspieren en verdwijnt dit 
pijnlijke gevoel vaak binnen enkele 
minuten.

De behandeling van etalagebenen, 
(gesuperviseerde) looptraining, is 
enerzijds gericht op het vertragen 
van de verdere ontwikkeling van 
slagaderverkalking en anderzijds op 
het vergroten van de pijnvrije loop-
afstand. Uit onderzoek blijkt dat de 
maximale loopafstand gemiddeld ge-
nomen minstens verdubbeld, maar 
vaak verdrie- of viervoudigd kan wor-
den. Slagaderverkalking is een ou-
derdomsziekte. Het natuurlijke ver-
ouderingsproces van de bloedvaten 
begint rond het twintigste levensjaar. 
Leefgewoonten zoals roken, te vet 
eten, alcohol en weinig bewegen kun-

nen dit verouderingsproces versnel-
len.  Belangrijk is het  de volgende 
leefregels in acht  te houden
• niet roken
• eet gezond en gevarieerd (schijf van 
vijf)
• beperk alcoholgebruik
• vermijd verzadigde vetzuren (dit 
zijn m.n. de vetten die hard worden in 
de koelkast)
• streef naar een gezond gewicht
• beweeg veel
• wees matig met zout
Voor meer informatie kijk op:
www.hartenvaatgroep.nl
www.claudicationet.nl
Onze praktijk  is gespecialiseerd in 
het geven van deze looptraining op 
verwijzing van de vaatchirurg en is 
aangesloten bij het claudicationet.

Fysiotherapie Delft-Oost
Delfgauwseweg 329/
hoek Nassaulaan, 
015-2620952
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Heeft u dat wel eens?Even denken 
dat je nog 20 bent? Je kunt de wereld 
aan. Je maakt plannen. Ja leuk, dat 
doen we! 
Tot de werkelijkheid zich weer aan-
dient. Het kan niet meer. Ik word 
strammer, heb minder kracht en niet 
meer voldoende energie. Net of ik in 
een put val. En opeens voel ik me ou-
der worden, futloos zelfs. 
??
Misschien … is dit toch niet nodig!
Als u meer zou ‘spelen’, bewegen, din-
gen doen met uw stramme, stijve li-
chaam, kunt u toch weer meer ener-
gie krijgen. Meer plezier in bewegen, 
weer leuke dingen doen. Nee, natuur-
lijk niet meer koppeltje duikelen, of 
aan de ringen slingeren en een vogel-
nestje maken of in een boom klim-
men, dat laten we aan de jeugd over. 
Wij zijn in onze tweede jeugd, we 
doen niet zo waaghalzerig meer, maar 
we bewegen wel! Misschien onder 
begeleiding, rustig aan, zeker in het 
begin. Niets forceren, langzaam op-
bouwen. Maar we doen het wel. Ons 
lichaam mag dan ouder worden, maar 

Beweegtuin, leuk of noodzakelijk?

in onze gedachten voelen we ons toch 
nog vaak 20, of zelfs nog jonger. 
Het idee van de Ouderenproof 
Wippolder is dat in onze wijk een be-
weegtuin komt, en we gezellig met el-
kaar in een groepje spelend bewegen, 
onder begeleiding, en na afloop sa-
men  een kopje koffie of thee drinken. 
Lijkt het u wat?

 Mail voor verdere informatie naar 
dhr. L. van der Lee – 
lee@casema.nl , 
dhr. W. Rozendal – 
wcrozen@ziggo.nl 
of Mevr. H.A. Koerts – 
riekkoerts@casema.nl

• Oproep•
Zin om tafeltennis te spelen?- of weer te gaan spelen?

Dan kunt u bij ons op de donderdagavonden terecht 
vanaf 20.00 tot 22.30 uur
Ben je 17 of zelfs 70+  dan bent u welkom. 
Voor nadere informatie verwijzen we u naar:
www.ttvdvc.nl  of bel naar 06-53693492
Al meer dan 60 jaar sport en speelplezier!
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Voetbal bij SV Wippolder is goed georganiseerd
Niet alleen prestatie; er moet ook geleerd worden

SV Wippolder krijgt nieuwe doeltjes met dank 

aan Nationale Nederlanden

Er zijn nieuwe doeltjes voor de velden van de Delftse voetbalvereniging 
SV Wippolder aangeschaft. SV Wippolder ontving uit handen van Wij & 
de Maatschappij, het goede-doelenfonds voor medewerkers van Nationale 
Nederlanden, een donatie ter waarde van € 1.000,-. De moeder van een 
jeugdlid is werkzaam bij NN en heeft dit voor SV Wippolder geregeld. 
Medewerkers van NN kunnen namelijk een bijdrage geven aan een organi-
satie waar zij als vrijwilliger actief zijn. NN is trots op de maatschappelijke 
betrokkenheid van deze medewerkers en stimuleert hen daarin met Wij & de 
Maatschappij. Natuurlijk is SV Wippolder hier als vereniging heel erg blij mee 
en zij wil NN hartelijk danken voor deze bijdrage.

Het allereerste Voor je Buurt-
project is een feit. Leo van der Lee 
en zijn ‘ouderenproof’ uit Delft 
beten het langverwachte spits af 
met hun ‘gladheidsbestrijding’ 
en wisten de campagne met suc-
ces af te sluiten. Met ruim 2000 
euro aan donaties en meer dan 
50 kersverse gladheidsbestrij-
ders hebben ze een team dat in 
staat is om de cruciale stoepjes en 
straatjes in de Delftse Wippolder 
en Vrijenban in het vervolg ijsvrij 
te houden. 

Het eerste succesverhaal voor Voor je 
Buurt verdient natuurlijk bijzondere 
aandacht. Vooral om de initiatiefne-
mers in het zonnetje te zetten. Maar 
ook een beetje om ze te bevragen over 
het ‘hoe’ en ‘waarom’ achter hun suc-
ces. We daalden af naar Delft en stel-
den mede-initiatiefnemer Leo een 
aantal vragen. 

Leo, van harte gefeliciteerd met het suc-
ces met ‘gladheidsbestrijding’. We zijn 
natuurlijk heel erg benieuwd naar de 
manier waarop jullie dit voor elkaar heb-
ben gekregen!

Het project gladheidsbestrijding 
is van meet af aan iets geweest 
van een grotere groep mensen, de 
‘Ouderenproof ’. Niet ik alleen, maar 
de hele club heeft zich hiervoor in 
willen zetten. Met elkaar sta je dan 
ook heel sterk. Je hebt een veel groter 
netwerk van mensen om te benade-
ren. En je krijgt in een groep ook al-
lerlei tips en advies over hoe we het 
project konden realiseren. Het succes 
zat hem dan ook vooral in het betrek-
ken van iedereen die enthousiast was, 
en vooral in het luisteren naar wat 
mensen ons konden leren, over wat 
ze nodig hadden, over wat ze voor ons 
konden betekenen. Daar zat hem de 
kern van het succes, het samen doen. 
Maar dat is misschien ook wel iets, 
dat er bij de ouderen nog wat meer 
ingebakken zit. 

Hoe vond je het om voor dit project juist 
Voor je Buurt te gebruiken om het be-
nodigde bedrag en de helpers voor het 
sneeuwschuiven bij elkaar te zoeken? 

Dat werkte heel goed. De samenwer-
king met Voor je Buurt ervoer ik als 
erg prettig. Vooral omdat er altijd 
goed naar onze wensen werd geluis-
terd, of wanneer we technische on-
dersteuning nodig hadden. We hopen 
via Voor je Buurt vooral ook ande-
ren te inspireren om zelf wat te gaan 
doen. Op deze manier en met de fly-
ers die we hebben uitgedeeld, hebben 
we een hoop aandacht gekregen.

Je woont zelf in Delft. Wat is wat jou be-
treft in jouw wijk het belang van buurti-
nitiatieven als die van jullie? 

Het is eigenlijk van heel groot belang 
om zelf voor je buurt aan de slag te 
gaan. Als bewoner moet je voor je ei-
gen buurt opkomen. Dat doe je vooral 
door er samen wat van te maken. Niet 
ieder voor zich, maar allen voor el-
kaar. Hoe meer we dat beseffen en 
hoe meer we daarmee ook echt aan de 

Delftse Wippolder en Vrijenban ijsvrij!

slag gaan, hoe beter de leefbaarheid 
in de buurt wordt. We hopen met ons 
project ook anderen aan te steken om 
zelf initiatief te nemen. En daar wil-
len we op onze beurt natuurlijk graag 
een steentje aan bijdragen. 

Voor wie zou het interessant zijn om ook 
eens een project via Voor je Buurt te fi-
nancieren en realiseren? 

Eigenlijk voor iedereen die wat voor 
zijn buurt wil realiseren. Denk aan 
het starten van een buurtonderne-
ming. Of een initiatief waarin we 
weer wat meer voor elkaar gaan zor-
gen. Bedenk iets en probeer je mede-
bewoners daarvoor mee te krijgen. 

Wat gaat er, als het aan jou ligt, de ko-
mende tijd nog meer gebeuren in de 
Delftse Wippolder en Vrijenban? 

Ik hoop dat we met elkaar kunnen 
proberen om de wijkkrant in leven 
te houden. Die gaat zijn financiering 
van de gemeente verliezen. Daarnaast 
zouden we, zeker nu het lente wordt, 
ook wel een wandelroute tussen de 
twee buurten willen uitstippelen. Dat 
zou ook een mooie nieuwe uitdaging 
zijn. Of beweegtuinen voor jong en 
oud. Waar je kan sporten, op een ma-
nier die past bij je fysieke mogelijkhe-
den. En, misschien nog wel als laatste, 
hopen we eigenlijk dat we uiteindelijk 
een bestaande locatie in de Wippolder 
kunnen omtoveren in een senioren-
complex. Dat zou fantastisch zijn!

Blijven we contact houden?

Natuurlijk. Het werk is nog lang niet 
klaar. Het begint pas!

Wie meer wil weten over onze acti-
viteiten van Voor je Buurt en initia-
tieven in de Wippolder en Vrijenban 
in Delft, is van harte uitgenodigd 
om contact met ons op te nemen. 
Degenen die in contact willen komen 

met Leo en de andere ouderen van de 
ouderenproof in Delft, kunnen dat 
per e-mail aan ons laten weten. Leo 
is tevens actief op de Facebook-groep 
van Voor je Buurt. 

Leo v.d. Lee.

Wat zou jij willen doen om je 
buurt te verbeteren? Wil je stoe-
pen sneeuw- en ijsvrij houden 
net als de ouderenproof in Delft? 
Wil je ook een Tuk Tuk- klussen-
dienst zoals in Eenrum? Of net 
als in Wormerveer schooltuinen 
voor de kinderen? Of wil je liever 
kunst langs een fietsroute zoals 
in Amsterdam? Dit zijn voorbeel-
den van initiatieven die nu al door 
buurtbewoners gerealiseerd wor-
den via Voor je Buurt. Mensen die 
net als jij de buurt mooier, leu-
ker of gezelliger willen maken. Dit 
doen ze door geld, hulp en ma-
teriaal in te zamelen via Voor je 
Buurt (voorjebuurt.nl), hét crowd-
fundingplatform voor buurtiniti-
atieven. Crowdfunding heeft ver-
schillende voordelen. Niet alleen 
zamel je hulp, kennis of geld in, je 
vergroot ook de betrokkenheid in 
de buurt voor de initiatieven waar 
jij mee bezig bent. 

Heb je ook een goed idee voor de 
Wippolder en wil je zelf het initi-
atief nemen om het met je buurt 
te realiseren? Kijk dan op voorje-
buurt.nl of mail naar info@voor-
jebuurt.nl voor meer informatie.

Neem zelf initiatief 
met Voor je Buurt

1) TJC is technisch jeugd coördinator

Prestatie en leren is voor alle spelers van SV Wippolder belangrijk

Door: Marjolijn Schrok, SV Wippolder
Dat voetballen bij SV Wippolder niet alleen om de kampioenschappen gaat 
is duidelijk. Het eerste blijft ook volgend seizoen helaas spelen in de vierde 
klasse. Toch is het doel van het bestuur om betere prestaties te leveren om 
zo uiteindelijk op een hoger niveau te gaan voetballen. Op dit moment kan 
dit nog niet met de huidige groep senioren bereikt worden. Daarom is de 
vereniging druk bezig om binnen de jeugd het niveau wel op te voeren. Bij 
alle groeperingen spelen de eerste teams volgend jaar dan ook minimaal in 
de 1ste klasse.

Met meer dan 40 jeugdteams heeft SV Wippolder de grootste jeugdafdeling 
van heel Delft. Het voetbal moet daarom goed georganiseerd zijn. Het gaat 
niet alleen om de prestatie, maar om het plezier en het ontwikkelen van de 
jeugdspeler. 

Opleiding jeugdtrainers
“Bij SV Wippolder vinden wij het juist belangrijk dat iedereen het voet-
balspel goed onder de knie krijgt en dat hij/zij elk jaar, eigenlijk bij elke 
training, heel veel leert,” zegt Henk Poortvliet TJC1-elftallen 1) bij SV 
Wippolder. Aan het begin van dit seizoen is er begonnen met een standaard 
warming-up voor elk juniorenteam. Dit bleek voor zowel trainers als spelers 
een ideaal middel om de wedstrijd mee te beginnen. “Wij vinden het belang-
rijk dat de jeugdtrainers van onze vereniging goed worden opgeleid; regel-
matig organiseren wij voor hen ook opleidingsavonden. Ons motto hierbij 
is dat een goede opleiding voor onze trainers op den duur betere voetballers 
oplevert,” vervolgt Henk Poortvliet.

Voetbalhandboek
Henk Poortvliet vindt het erg belangrijk dat alle spelers dezelfde opleiding 
krijgen en dat hierbij niet alleen aandacht wordt gegeven aan de selectie-
teams. Eén hulpmiddel hiervoor is het door hem special voor SV Wippolder 
ontwikkelde voetbalhandboek, dat vanaf volgend seizoen ingezet gaat 
worden bij de elftallen. Hierbij gaat hij uit van de ontwikkeling van een 
jeugdspeler binnen een groepering. Zo worden alle spelers opgeleid tot een 
bepaald niveau en is er ruimte voor verdere ontplooiing voor de betere spe-
lers. Bij elke groepering wordt een stapje verder de voetbaltechnieken aan-
geleerd. Met als uiteindelijk doel een volwaardige senior af leveren. “Op dit 
moment zijn wij het voetbalhandboek aan het testen met een D-team. Echt 
leuk om te zien dat de aangeboden lesstof bij de trainers en spelers zo snel 
wordt opgepakt,” geeft Henk Poortvliet aan. Aan het begin van volgend sei-
zoen worden de voetbalhandboeken aan alle trainers van de elftallen (A- t/m 
D-groepering) uitgereikt. De trainers worden niet in het diepe gegooid, maar 
krijgen ook volgend seizoen alle hulp en begeleiding die zij nodig hebben. De 
TJC maakt onderdeel uit van een zeer actieve jeugdopleiding die alle steun 
en ontplooiing bevordert. De jeugdopleiding van SV Wippolder heeft als 
doel om jeugdspelers met plezier te laten voetballen en de kans te geven om 
op zijn/haar eigen niveau zich te ontwikkelen.
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 Fotoprijsvraag;  Waar is deze plek…? 
 Foto´s: J.A. van den Berg

De vorige opgave

In de opgave van maart 2013 zag u een schildering aangebracht op een 
muur.
Deze schildering was te zien op de binnenmuur van het pand op de hoek 
van de Prof. Bosschastraat en de Sint Aldegondestraat. De foto is gemaakt 
toen de huizen werden gesloopt, de ruiten lagen er al uit. Wie de maker is 
van dit schilderwerk is ons ook niet bekend.
Er waren geen inzendingen van onze lezers. Jammer, maar bij de nieuwe 
opgave weer kans om de prijs in de wacht te slepen.

Nieuwe opgave
We blijven toch even bezig met schilderingen. Kunt u ons laten weten waar 
deze schildering te vinden is. Laat even weten in welke straat en eventueel 
met een zelf gemaakte foto er bij. Als u meer bijzonderheden daar over 
kunt geven des te beter.
Stuur uw oplossing voor 18 augustus 2013 naar de wijkkrant. In de brie-
venbus van het buurthuis aan de Prof. Krausstraat 50 of naar ons  mail-
adres wijkkrantwippolder@gmail.com.
Op de enveloppe vermelden “Oplossing fotoprijsvraag juni 2013”.
Wij zien gaarne uw opgave naar ons toekomen en wederom zal er een ca-
deaubon van € 12,50 worden verloot onder de goede inzendingen.

Wij wensen u veel succes toe bij het vinden van deze schildering.

Redactie

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

Als je zo nu en dan door de wijk gaat, dan kom je nog wel eens wat tegen Zo 
ook deze keer, een zak met vuil – de Gemeente ruimt het wel weer op -.
Een abri die beschutting moet geven in de polder tegen de kou en regen en wat 
zie je dan, een groot deel van de beschermende ruiten liggen er uit. 
En wij maar betalen voor die onverlaten.
     Tekst en foto’s J.A. van den Berg.

Wij kregen deze foto van de dames Voskuil. Zij zijn opgegroeid aan de andere 
zijde van de Schie n.l. in omgeving van de Hooikade.
Op de bovenste foto ziet u het zicht vanaf de Scheepmakerij in de jaren 1920, 
1930 of 1940 zij weten het niet meer.

Op de onderste foto ziet u hoe het momenteel is en dat laat zeker zien dat de 
tijden veranderen.

Met dank aan de dames Voskuil.
Tekst, foto’s van H. Voskuil en J.A. van den Berg.

Tijden veranderen, 
ook het zicht vanuit de wijk

Het beknopte verslag is ontleend 
aan de notulen van de diverse 
vergaderingen.

1/ Er is melding gemaakt van 6 ge-
vaarlijke plekken op het trottoir bij 
Mauritsschool. Binnen een half uur 
waren mensen van de gemeente aan-
wezig om het op te lossen.( en of dat 
werkt).
2/ Gesignaleerd dat het straatwerk 
op verschillende locaties te wensen 
over laat. O.a bij het bruggetje aan de 
Kon. Emmalaan.  Inmiddels wel wat 
opgeknapt maar onvoldoende. Het 
verzakt alweer.
3/ De leden van de werkgroep hebben 
een bezoek gebracht aan de senioren-
flat Koningsveld/Burgershof  om tot 
uitvoering van een aantal projecten 
te komen die het leven van de bewo-
ners kan vereenvoudigen en aange-
namer maken. Uit gesprekken met 
bewoners en waarnmeningen  van de 
ambassadeurs worden aanbevelingen 
gedaan aan vnl. Vidomes inzake zorg  
en woonvoorziening op het gebied 
van toegankelijkheid.
4/ Nieuwbouw. Er zijn contacten op-
genomen met de architect en een 
raadslid omtrent de bouwplannen 
Zuid-polder oude TNO terrein. Er is 
een afstemming gemaakt over het 
plan voor nieuwbouw van DUWO aan 
de Kanaalweg voor Internationale 
Studenten.
5/ Thuiszorg kent een keuze uit 5 
partijen.  Wat de mogelijkheden voor 
de Wippolder zijn wordt uitgezocht.

Tekst Wim Bloom en Leo van der Lee

Ambassadeurs 
Ouderenproof 
houden u op de
hoogte van hun 
activiteiten

Uw belastinggeld kan beter besteed worden

Nieuw keramisch kunstwerk in de wijk
Woensdagmiddag 29 mei 2013 
heeft wethouder Milène Junius het 
nieuwe keramische kunstwerk de 
Delftse Tegelmannen onthuld. Het 
kunstwerk is gemaakt van klei uit de 
spoorzone en komt te staan naast de 
Abtswoudsebrug in Delft. Ruim 1300 
Delftenaren hebben meegewerkt aan 
dit kunstwerk, waaronder veel kinde-
ren van verschillende Delftse basis-
scholen. Zij hebben met een hand-
vol klei uit de spoorzone een grote 
kraal gemaakt. Al deze vormen wer-
den samen met kunstenares Marijke 
Gemessy verwerkt tot een kunstwerk, 
drie DelftseTegelmannen. De Delftse 
Tegelmannen zijn figuren die vaak 
op Delftsblauwe tegeltjes te zien zijn. 
Het kunstwerk is een initiatief van 
Stichting Keramiek Promotie Delft en 
vormt een onderdeel van de Delftse 
keramiekroute, een route door de 
stad langs verschillende keramische 
kunstwerken. Stichting Keramiek 
Promotie  Delft  werkte  samen 
met Werkplaats Spoorzone Delft, 
Evenementenbureau Vanderkruit, 
verschillende basisscholen en de ge-
meente Delft.
  Gemeente : Delft.
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 Wijkcentrum Wippolder, 
 Prof. Krausstraat 50. 
 Telefoon 015- 760 02 70
 net: www.wippolder.nl  
 e-mail: wijkwerk@wippolder.nl  

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

DINSDAG
• Koffie/thee inloop 
  9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Zelfst. internetten   9.00-12.00uur
• Volksdansen  10.15-11.15uur
• Franse les  
  9.30-10-45uur+10.45-12.00uur
• Levende geschiedenis 
  1x2 weken  10.00-11.30uur 
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Speksteen 13.30-15.30 uur

WOENSDAG
• Koffie/thee inloop  9.00-11.30uur
• Tekenen/schilderen 9.30-11.30uur
• Technica 10 18.30-21.00uur
• Kinderclub  13.30-15.00uur
• Internet kinderen  13.00-15-00uur
• Wipmolenkoor 15.00-17.00uur
•Het Smikkelrestaurant 
 1x2 weken 18.00-20.00uur
• Boekbespreking
laatste woe.maand 10.00-11.30uur

DONDERDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Gym 50+  9.00-10.15uur 
• Uitclub 1x 6 weken 10.00-11.30uur
• Tekenen en aquarel 9.30-11.30uur
• Digitale fotografieclub 
  10.00-12.00uur
• Workshop computerkennis 
  13.00-15.00uur
• Competitie klaverjassen 
   13.00-16.00uur
• HCC  1e en 3e donderdag  
  19.00-23.00uur
• Patch work 
  1x2 weken 19.30-21.30 uur

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

Vrijdag
• Bingo

     2e za v.d. mnd    9.00-11.30uur

Voor informatie over 
bovenstaande activiteiten:
015 7600270 Rogier v Munster
r.vanmunster@breedwelzijndelft.nl

Openingstijden tienercentrum “De Wippolder”
 
Dinsdag :  15.00-18.00uur Open inloop Leeftijd: 10 t/m 15 j.
Woensdag :  19.00-21.00uur darten tieners 10-16 jaar
Donderdag :  15.00-17.00uur Open inloop Leeftijd: 10 t/m 15 j.

Contact: Wijkcentrum Wippolder 015 7600270
  r.vanmunster@breedwelzijndelft.nl 
  klantenservice@breedwelzijndelft.nl

 Wijkcentrum Wippolder - Prof. Krausstraat 50
De volgende Wijkkrant komt uit in juni 2013

Graag kopij inzenden vóór:

17 augustus 2013
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naar: 
Wijkcentrum wippolder

Prof.Krausstraat  50    
 wijkkrantwippolder@gmail.com

Onze voorkeur is per e-mail

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

KOPIJDATUM

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

Parlez-vous français?

Na ruim twee jaar als vrijwillig-
ster in het buurthuis gewerkt te 
hebben, tekende ik op 2 januari 
1999 mijn arbeidsovereenkomst 
als beheerder. Op dat moment 
werd ik collega van Yvette en 
Sjaak in het  Wippolderteam. Met 
veel plezier zorgde ik voor ver-
se koffie voor de bezoekers,  die 
binnen kwamen voor een praatje, 
informatie wilden over het buurt-
werk of deelnamen aan de activi-
teiten. 

Na 13 jaar verlaat ik het buurthuis 
met tal van mooie herinneringen. 
Wat me altijd bij zal blijven zijn de 
wijkfeesten, die in 2000 voor het 
eerst op de Nassaulaan en -plein 
plaatsvonden. ’s Ochtends vroeg om 
5.30 uur zorgen voor koffie met ge-
vulde koek voor alle werklui, en gedu-
rende de dag iedere vrijwilliger voor-
zien van een hapje en drankje. En wat 
te denken van de privéoptredens van 
de Schutters achter het badhuis (de 
tijdelijke locatie van het buurthuis). 
Het waren schitterende dagen.
Een ander mooi moment was de 
legging van de eerste steen van het 
nieuwe Wijkcentrum Wippolder. Na 
het openingsfeest, waren daar diver-
se projecten waar de wijkbewoners  
sterk bij betrokken waren.  Een ook 
de Kerst Inn werd een jaarlijkse suc-
ces.  Op de maandag vóór de kerst, 
met elkaar onder het genot van war-
me chocomelk en oliebollen zingen op 
het plein achter het wijkcentrum. 

Na een aantal fantastische jaren te 
hebben samengewerkt met Yvette en 
Sjaak, namen we afscheid van hen. 
Yvette kreeg andere werkzaamheden 
en Sjaak ging met pensioen. Vanaf 
dat moment veranderde mijn func-
tie van beheerder naar Facilitair 
Organisatorisch Administratief me-

dewerkster. Een mooie mond vol! 
Maar voor de verse koffie bleef ik zor-
gen. Het team Wippolder werd aan-
gevuld met andere werkers, hoofdza-
kelijk  vrouwen. Er vormde zich een 
gezellig vrouwenteam. Lia kwam als 
beheerster en Anja als sociaal-cultu-
reel werkster. 

Onder leiding van Anja werden ge-
weldige projecten gerealiseerd. Wat 
te denken van de ‘Straatspeeldag’  
met als thema WATER. Onder gro-
te belangstelling van de buurt, en 
met goed gezinde weergoden, werd 
het een dag om nooit te vergeten.  
Ook het wijkfeest met het thema 
SPROOKJES was een groot succes. 
Vele vrijwilligers kwamen en zorgden 
voor een gezellige dag in de wijk. De 
kinderen konden met alle sprookjesfi-
guren op de foto. Het was een plezier 
om naar te kijken. Helaas, bleek later, 
was dit het laatste wijkfeest.

Na al die mooie jaren gaat mijn toe-
komst veranderen. De crisis in 
Nederland treft ook Breed Welzijn 
Delft, de organisatie waar ik voor 
werk. Zij moeten bezuinigen en heb-
ben besloten dat mijn functie ver-
dwijnt. Dit bekent dat ik per 1 au-
gustus wordt ontslagen. Met pijn in 
mijn hart neem ik afscheid. Elke och-
tend liep ik ‘vrolijk en fluitend’ naar 
het wijkcentrum. De dag startte met 
een verse bak koffie met de beheer-
ster Lia. Wat was het gezellig. Ik ben 
zeer gehecht geraakt aan het werk en 
de mensen met wie ik heb samenge-
werkt. De datum van 1 augustus na-
dert snel. Ik wil iedereen, vrijwilligers, 
bezoekers, cursisten, docenten en alle 
anderen, heel hartelijk bedanken voor 
de fijne samenwerking en gezelligheid 
van de afgelopen jaren.

Ingrid

Afscheid nemen is terugblikken
Op dinsdag 24 september 2013 star-
ten wij weer met de lessen Frans in 
wijkcentrum Wippolder.
In een rustig tempo werken wij met 
de methode “C’est bien ça”.

Beginners
Een klein beetje kennis is wel vereist 
om in te kunnen stromen in onze 
groep beginners, want we zijn al bij 
hoofdstuk 10.  Hoe stel je je voor in 
het Frans en vertel je iets over jezelf, 
waar je woont, over je familie? En hoe 
begroet je elkaar, neem je afscheid, 
hoe reserveer je een hotel,  doe je 
boodschappen bij de kruidenier in het 
dorp?
We luisteren en lezen teksten over 
deze en andere onderwerpen en pro-
beren de situaties na te spelen in het 
Frans. Bij de teksten horen ook schrif-
telijke oefeningen, en er wordt uit-
gelegd hoe een zin kan worden opge-
bouwd. Soms luisteren (en zingen!) 
we een chanson en vinden dan samen 
uit waar het over gaat.

Gevorderden
Spreekt u al een aardig woordje Frans 
dan bent u van harte welkom in onze 
groep gevorderden.
Wij hebben “C’est ça” deel 1 uit en zijn 
onlangs in deel 2 begonnen.
Tijdens de les proberen we zoveel mo-

gelijk Frans te praten (evt. met han-
den en voeten!) De teksten uit het 
boek leveren ons de woorden aan die 
we tijdens onze gesprekken gebrui-
ken. Het is praktisch om deze teksten 
thuis vooraf door te lezen. Daarbij 
maken we ook wat oefeningen zodat 
we leren mooiere zinnen te maken.
We hebben onlangs gepraat over 
school, vroeger en nu, en over ons 
werkend leven: wat voor werk doe je/
deed je? Het nu volgende hoofdstuk 
gaat over onze leefomgeving: vivre 
vert?

Kosten: 66 euro voor 12 lessen
Lesmateriaal beginners (dinsdag van 
kwart over 11 tot half 1):
C’est bien ça 1 tekstboek, ISBN 978 
90 01 47152 1
C’est bien ça 1 werkboek, ISBN 978 
90 01 47153 8
Lesmateriaal gevorderden (dinsdag 
van 10 uur tot kwart over 11):
C’est bien ça 2 tekstboek, ISBN 978 
90 01 40291 4
C’est bien ça 2 werkboek, ISBN 978 
90 01 40292 1

Lesdata: 24 september, 1, 8, 15, 29 
oktober, 5, 12, 19, 26 november, 3, 
10, 17 december.
Informatie: tel 015 2135938
Aanmelden: lialeenheer@telfort.nl

Ingrid met collega Anja
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  Bouwberichten Foto’s en tekst J.A. van den Berg. 
Tenzij anders vermeld of via de plaatselijke media

O

Prof. Telderslaan / Hendrik Casimirstraat >
Op 14 mei jl. is de zgn. eerste paal geslagen. Zie hiervoor elders in deze krant.
Woensdag  22 mei jl. werden de laatste heipalen gebracht – Foto M -. Donderdag de 23e 
mei jl. was het heien voltooid en de heistelling verdwenen. Ook de andere werkzaamheden 
lagen niet stil. De fundering kreeg gestalte – Foto N – hieraan kon je zien dat men snel te 
werk ging. Kort daarna werden de wanden of muren geplaatst – Foto O – met als gevolg 
dat zelfs de voordeuren met de raamprofielen al zichtbaar werden – Foto P -.
Dit gaat wel heel snel. Een toekomstige bewoner kan bijna de spullen voor de deur zetten 
en dan de tweede vracht halen en dan is ondertussen het huis wind en water dicht, zo lijkt 
het wel.

Scheepmakerij
Op foto –A- ziet u de nieuwbouw. Er valt echter 
weinig te zien want de bouw is geheel ingepakt. 
Des te groter is de verrassing wat het resultaat 
is. Op foto –B- ziet u het resultaat van de kade-
verbetering die hier is uitgevoerd.

Technopolis
Op foto –C- ziet u de vorderingen die zijn gemaakt 
in de afgelopen 3 maanden bij de bouw van Applikon 
Biotechnology. Op foto – D – ziet u dat op 16 mei jl. 
het storten van het eerste deel van het fundament  
t.b.v. de nieuwbouw van Nederlandse hoofdkantoor 
van internationaal technologiebedrijf 3M.
De bouw omvat circa 4.700 m2 . Foto – E – laat u 
zien hoe het nieuwe hoofdkantoor er uit komt te 
zien. Bij 3M werken wereldwijd 88.000 personen. 
Waarvan 1000 personen in de Benelux verdeeld over 
7 vestigingen. In het 3e kwartaal 2014 zal het kan-
toor te Delft operationeel zijn. Dat betekent dat het 
kantoor verhuist vanuit Zoeterwoude naar Delft.

Schoemakerstraat
In mei zijn de werkzaamheden gestart aangaande de verbeteringen aan de Schoemakerstraat. 
Zie foto - F en G -. Tussen de Kruithuisweg en de Van der Burghweg. De Schoemakerstraat 
wordt deels verbreed
Er komen verkeerslichten bij de kruising van het Delftechpark en ook aan de op en afritten 
van en naar de Kruithuisweg.  De doorgang is gewaarborgd maar wel met vertragingen. Er zal 
ook een weekend zijn dat de gehele Schoemakerstraat wordt afgesloten. Dit zal in de periode 
eind juli of begin augustus zijn. De bedoeling is dat deze werkzaamheden voor 1 september 
afgerond zijn. Jan de Oudeweg

Op de Jan de Oudeweg was het een vertrouwd beeld, het gebouw van het pompstation. – Foto H -.
Dit gebouw is overbodig geworden en kan dus afgestoten worden. Omdat het terrein wordt klaar ge-
maakt voor de  nieuwbouw, is het nu al grotendeels gesloopt. – Foto I -.

Rotterdamseweg
Op 16 april jl. is officieel het verbeterde fietspad Rotterdamseweg / Kruithuisweg in ge-
bruik genomen. – Foto J -. Officieel zou dit een verbetering moeten zijn voor de gebruiker 
maar het zal toch voor velen nog wel wat inspanning kosten. Wel is het beter en veiliger 
geworden. Ook is nu de verbinding tussen de TU en station Delft - Zuid verbeterd. 

Aanleg trambaan
Op de Mekelweg – dwars door de campus - is men druk doende de trambaan voor lijn 19 te voltooien.
Zie daarvoor de foto’s K en L.
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Column
Het begon als een mosterdzaadje… Ds. Kees Maas

Een mosterdzaadje is klein, heel 
klein en toch kan dat zaadje uit-
groeien tot een grote boom.
Het is nooit de bedoeling geweest 
om voedselbanken te laten groei-
en, maar ze vielen in vruchtbare 
grond en ziedaar.

in Delft
Het is in juli tien jaar geleden dat in 
Delft begonnen is met na te denken 
over een voedselbank. Het woord 
voedselbank alleen al werd met een 
lachertje ontvangen. De naam was 
onbekend, laat staan de inhoud.
Bij ‘bank’ werd gedacht aan geld, geld 
sparen of geld lenen, maar zeker niet 
aan voedsel. 
Toch waren ze er al in 15 europese 
landen en een heel grote in Amerika.
Simpel en alleen omdat de for-
mule krachtig en doelmatig is. 
Overschotten voedsel, die anders 
vernietigd zouden worden, gaan naar 
mensen die weinig te besteden heb-
ben. De voedselbank  is de tussenper-
soon die voedsel gratis ontvangt en 
weggeeft.

de eerste
De voedselbank Rotterdam was de 
eerste in Nederland. Zij zijn begon-
nen in een oude tuinkas in Berkel.
Na 10 jaar constateer ik dat de voed-
selbanken als paddenstoelen uit de 
grond geschoten zijn en dat de voed-
selbank Delft zijn vierde locatie op 
6 juni geopend heeft naast die in 
Pijnacker en Nootdorp. De voedsel-
banken staan niet te wankelen door 
de crisis maar groeien juist. Voor veel 
mensen  is dat een doorn in het oog. 

Volgens hen zouden ze er niet moeten 
zijn. De overheid zou beter moeten 
zorgen. Over het algemeen hebben 
die sprekers een boterham met beleg.
De werkelijkheid is dat voedselban-
ken hard nodig zijn.

de keerzijde
Natuurlijk blijft er kritiek op de voed-
selbanken of liever gezegd op bepaal-
de klanten, van wie sommige mensen 
denken te weten dat zij een pakket 
beslist niet nodig hebben. En ze kun-
nen gelijk hebben. Bij de voedselbank 
weten we dat best en waarschijnlijk 
nog beter dan de critici.
Natuurlijk hebben een aantal alleen-
staande vrouwen die wekelijks bij de 
voedselbank komen minnaars en zijn 
er mannen met twee rechterhanden 
zonder werk die wel zwart werken. 
Natuurlijk komen er bij de voedsel-
bank mensen die proberen de belas-
ting te ontduiken en zijn er die een 
geheime bankrekening hebben, frau-
deren met de uitkering of in een auto 
rijden die op naam van een ander 
staat.
En de voedselbank doet daar nauwe-
lijks iets tegen? Nee, ze hebben geen 
rechercheurs in dienst die verscho-
len op wacht staan om iemand te be-
trappen. Ze proberen daar de mensen 
die tot de echte minima behoren een 
beetje te ondersteunen met een voed-
selpakket, een kop koffie, een vrien-
delijke blik, een gezellig praatje of een 
advies. Hopelijk zal iets van een ellen-
dig gevoel tijdelijk wegvallen en wordt 
even de armoede vergeten. Wie van 
hen buiten de regels gaat moet dat 
dan maar doen. 

De mensen bij de voedselbank lijken 
trouwens verdacht veel op de mensen 
in de maatschappij hoe ingewikkeld
De voedselbank heeft alleen vrijwil-
ligers in dienst waarvan er een aantal 
met een auto komen vaak beladen 
met voedsel. Onder hen acht advi-
seurs, mensen die verstand van fi-
nanciën, wet en regelgeving hebben. 
De ingewikkeldheid van deze materie 
maakt dat er fouten gemaakt kunnen 
worden.

Ik geef u een voorbeeld
Een inkomen/uitkering van een al-
leenstaande met twee kinderen van 
9 en 16 jaar met een deeltijdbaan en 
aanvullende WWB bestaat uit 12 on-
derdelen waar 18 instanties mee te 
maken hebben en 80 uitbetalingen 
per jaar. Hoe eenvoudig kan daar iets 
fout gaan. Voor een uitgebreid rap-
port over deze materie kunt u terecht 
bij de ombudsman.  De adviseurs ver-
wijzen door naar de juiste instanties 
wanneer er gecorrigeerd moet wor-
den. 
Daarnaast ontvangen ze drie maan-
den bankafschriften, waaruit ze op 
kunnen maken ofiemand meer dan 
€ 180,- per maand over houdt om vrij 

Zo hopen wij kerk te zijn  in de Wipmolen

.Na de zomer verhuist de wijk-
gemeente Immanuël  naar de 
Wipmolen. De Wippolderkrant zal 
daar ongetwijfeld over berichten, 
het is in ieder geval voor ons een 
grote gebeurtenis. We gaan klei-
ner wonen, want de Immanuëlkerk 
was te groot voor ons geworden. En 
nu hij verkocht is aan onze mede 
Gereformeerden dreigt de kerk weer 
te klein voor ons beiden te wor-
den. Hoe dan ook, we gaan er uit 
en we gaan even verder op in de 
Wippolder verder. Kijken hoe het 
gaat!
Een wipmolen is een prachtige mo-
len. Ik heb geen idee hoe de wipmo-
len er hier uitzag, maar vroeger heb 
ik op de basisschool een wipmolen 
met knippen en plakken in elkaar 
gezet, u weet wel,  van te voren 
gemaakt van stevig papier. Jaren 
heeft hij op mijn kamertje gestaan, 
en als ik nu nog langs de snelweg 
een wipmolen zie staan, dan moet 
ik even mijn hoofd opzij doen, om 
hem iets langer te kunnen zien.  
Een molen pompt het water uit de 
polder. Als de dijken net dicht zijn, 
is het een hele klus om de polder 
droog te krijgen. Met het dichten 
van de dijk is wel het belangrijk-
ste gebeurd, maar het pompen 
vergt toch veel tijd en energie. 
Vooral vroeger, toen de molens af-

hankelijk waren van de wind. Nu 
met ons elektrisch gemaal aan het 
Zuidplantsoen, ligt het wel even 
anders. Met stroom gaat het veel 
beter en ben je niet van de wind 
afhankelijk. Toen wij pas in Delft 
woonden, moesten de leidingen 
vernieuwd worden. Maar er stond 
toen wel water in de kelder van ons 
huis. Sindsdien is dat niet meer ge-
beurd. Dus ook in de moderne tijd 
zijn wij afhankelijk van dit gemaal 
voor onze droge kelders. 
Als je gelooft, vraag je je wel eens 
af, waarom het niet beter wordt in 
de wereld.
Jezus is toch gekomen? 
Wat merk je ervan? 
Dan denk ik aan de wipmolen 
toen hij hier voor de eerste keer 
moest malen. De dijken lagen er, 
nu moest je toch wel eens een keer 
het land kunnen gaan zien? Nee 
dus, dat duurde en dat duurde.  
Met Jezus zijn de dijken voor het 
kwaad gedicht. In deze tijd zijn we 
aan het malen, elke mens is een 
soort wipmolen die het kwaad mee 
moet helpen keren. En God zorgt 
voor de wind, zodat wij aan de gang 
kunnen blijven draaien. 
Zo hopen wij kerk te zijn in de 
Wipmolen. 

 David Knibbe

Sabbatsverlof pastor 
Elma Beerends 
Vredeskerk/Sacramentskerk
In ons bisdom is een regeling van 
kracht die het mogelijk maakt dat 
een pastor om de vijf  jaar in aan-
merking kan komen voor een sab-
batsverlof van drie maanden. Van 
15 april tot 15 juli 2013 zal ik van 
deze regeling gebruik maken.

Het werkwoord ‘sjabat’ betekent op-
schorten, ophouden met … Daarmee 
wordt bedoeld: stoppen met de dage-
lijkse werkzaamheden om de vrijge-
komen tijd een aparte bestemming 
te geven. Tijd dus voor andere din-
gen dan de gebruikelijke. Sabbat is 
vooral op adem komen, zich opnieuw 
opladen, zich uitdrukkelijk(er) hech-
ten aan God als de Bron van leven en 
liefde. 
Mijn sabbatperiode zal in het teken 
komen te staan van een pelgrimage, 
zowel mentaal als fysiek. Het speer-
punt zal komen te liggen op het lopen 
van het laatste deel van de pelgrims-
route naar Santiago de Compostella. 
Ook ga ik een cursus mandala teke-
nen volgen, een week naar een kloos-
ter en inspirerende boeken lezen en 
films bekijken. Ik zal  in deze periode 
dus in beweging komen en pas op de 
plaats maken. Ik laat u allen voor een 
paar maanden los, maar neem u mee 
in mijn gebed. 

Pastor Elma Beerends

te besteden. Van de uitkering zijn 
dan alle vaste lasten en afbetaling 
schuld afgetrokken. 
De norm is € 180,- per maand voor 
een volwassene en € 60,- erbij voor 
een eventuele partner.
Een ander deel van de klanten moet 
rondkomen van  € 25 tot 45 per week 
omdat zij een bewindvoerder hebben 
die hen leefgeld geeft.

voorbeeld twee
Je kunt dus verdwalen in regelgeving, 
wetten en verplichtingen, zoals die 
moeder met bijstand bij wie een doch-
ter inwoont met Wajong. Het lijkt een 
fluitje van een cent maar de praktijk 
is geheel anders. Beiden hebben pro-
blemen met hun gezondheid, veel af-
spraken bij artsen en hulpverleners, 
onenigheid met de bewindvoerder.
Formulieren, formulieren, wachten, 
wachten, om gek van te worden.

voorbeeld drie
Het kan ook gebeuren dat het tussen 
partners niet erg wil vlotten. Het be-
gon prachtig, ze kregen twee kinderen 
en ze gingen aan het drinken. Ze be-
gonnen elkaar te verwijten schulden 
te maken zonder dat ze dat van elkaar 

wisten. Ze sloegen elkaar meer dan 
dat ze acht op elkaar sloegen, dron-
ken samen geen bier meer maar wa-
ren toch regelmatig dronken.
Jeugdzorg greep in en toen er geen 
eten meer in de koelkast stond kwa-
men ze naar de voedselbank. Daarna 
kwamen ze ieder bij een andere loca-
tie om wat eten en gaan ze geschei-
den door het leven, lopen de hulpver-
leners twee deuren plat en verhuizen 
de kinderen wekelijks twee keer. Er 
is nu minder geld, er wordt minder 
gedronken. Het leven wordt wat sta-
bieler en de voedselbank ondersteunt 
beiden met hun kinderen.

tenslotte
Een rij aan voorbeelden, die eindeloos 
lijkt zou kunnen volgen. Positiever is 
het, denk ik, om te zeggen dat hon-
derden klanten de Voedselbank ach-
ter zich gelaten hebben. Zij kunnen 
zich zelf weer redden.
In deze tien jaar ben ik me wel be-
wust geworden dat je veel mazzel 
hebt als je in Delft woont, jezelf fi-
nancieel kunt redden en niet naar de 
voedselbank hoeft.
Mooi dat die voedselbank ooit in de 
Wippolder begonnen is, gewoon in 
een kerk: de Immanuëlkerk, als een 
heel klein bankje met 7 klanten. Nu 
komen er 307 huishoudens donder-
dags eten halen en eventueel kleding 
meenemen. Sommigen maken daar-
naast gebruik van de Non-food Bank 
of de vakantiebank. Van mosterd-
zaadje tot een boom van een bank!
  
Kees Maas, 
buurtpastor.

Lof op het water(herplaatsing)

Water is een wonderlijk goedje. We 
zijn er zo aan gewend, dat we het 
niet meer zien, maar op de keper be-
schouwd is het iets prachtigs. Elke 
zaterdagochtend doe ik water in een 
glimmend geschuurd steelpannetje 
om eitjes te koken. Wat ik dan zie tart 
elke beschrijving. Belletjes! Zomaar 
borrelen ze op uit de stroom van de 
kraan in het wassende water, en zoals 
ze zijn gekomen verdwijnen ze ook 
weer, spoorloos. Maar de tel dat ze 
er zijn, weerkaatsen ze het licht, ver-
schillende kleuren zie ik nog en dan 
zijn ze verdwenen. En het zijn prach-
tige kleuren, rood, of groen. Moeilijk 
te filmen, denk ik, want als je de lens 
even anders houdt van het apparaat 
is de kleur weer weg. Hele tere, door-
zichtige tinten zijn het, een kunst-
werkje. 
Als dan de eieren in de pan zitten, en 
het water uiteindelijk kookt, komen 
de bellen weer terug. Nu zijn ze groot, 
opgeblazen en ze spatten uiteen, niet 
meer teer en klein, maar gezwollen en 
trots. Pats! Weg. 
Een zelfde verhaaltje kan ik u opdis-
sen over alles wat er op aarde groeit, 
ligt en broeit. Ik zal het u besparen, 
hoewel dat ook prachtige verhalen 
zouden opleveren. Ik ben onder de 
indruk van water. Laatst hoorde ik 
dat in een warm land een lapje grond 
waar water gevonden wordt, extra 

veel geld oplevert. Kostbaar. Water is 
leven. Wanneer wij het uit de kraan 
krijgen, zien wij dat niet meer zo, 
maar als je op vakantie verdwaald 
bent, de waterflessen vergeten hebt 
en veel te laat weer op honk bent, 
dorstig en uitgeput, weet je weer wat 
water betekent. 
Geloof in God zou moeten zijn als 
water voor mensen. Vanzelfsprekend, 
prettig, prachtig, goed. Water krijg 
je, geloof ook. Je bént niet beter dan 
de ander, je voélt je hooguit minder 
dorstig. 
Nu is water dikwijls vervuild door de 
mens en dat geldt ook voor de gods-
dienst.
In onze kerken hebben we daar soms 
veel last van. De onmacht van kerken 
om veel mensen met de hun bood-
schap te bereiken bijvoorbeeld. 
Dan is er maar één remedie: schoon 
schip maken, zodat het schip van de 
kerk weer over schoon water kan va-
ren. 
Zeggen wat je denkt! Praat over God 
zoals je praat over water: lovend. 
Geloven is leuk, mooi en aardig. Dat is 
de bedoeling. 
Je voelt je er goed bij, het geeft kracht 
en je weet Wie je moet bedanken als 
je op zaterdagochtend een steelpan-
netje met sprankelend water vult. 

  David Knibbe
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Op 25 april is door de gemeen-
teraad het bestemmingsplan TU 
Midden en Noord vastgesteld. 
Tien jaar nadat de eerste plan-
nen voor TU Noord bekend wer-
den gemaakt. Een moment om 
terug te kijken naar tien jaar 
Belangenvereniging TU Noord en 
naar de stand van zaken op dit 
moment. Er is veel veranderd in 
die tien jaar, maar nog veel meer 
is niet veranderd.

Waar kunnen we trots op zijn?
Door jarenlange inzet uit de buurt is 
veel bereikt. Op belangrijke punten 
is de planvorming aangepast. In het 
kort de highlights: ontwikkelingen 
waar de Belangenvereniging een rol in 
heeft gespeeld.

Bestemmingsplan TU Midden en Noord vastgesteld

In juni 2003 presenteerde de gemeente Delft plannen om het TU-Noord 
gebied drastisch te veranderen. Er werd gesproken over de sloop van TU ge-
bouwen, nieuwbouw van duizenden studentenwoningen en appartementen, 
maar gelukkig ook het hergebruik van enkele toonaangevende panden. De 
buurt schrok zich rot en besefte dat er iets moest gebeuren. Enkele bewo-
ners namen het initiatief zich te verenigen om zo een sterke vuist te maken. 
De verandering van de woonomgeving, het toenemende verkeer door de wijk 
en de afname van groen was geen fijn vooruitzicht en dat realiseerde men 
zich.
Een belangenvereniging werd geboren en in september 2003 was de oprich-
ting een feit.
De belangenvereniging TU Noord maakte een sterke groei mee. Veel leden 
meldden zich, boos of verontrust. Werkgroepen werden gevormd en een 
website speelde een belangrijke rol in de communicatie. 
Met succesvolle inspraak, overleg, zienswijzen en zelfs juridische procedures 
bij de Raad van State zijn wij er als buurt in geslaagd om tot betere plannen 
te komen: minder nieuwe woningen, meer aandacht voor het groen in de 
wijk. En dankzij onze kennis en inzet, worden wij meer en eerder betrokken 
bij planvorming.
Het begint bijna gewoon te worden, de belangenvereniging heeft een plek 
verworven, men weet ons te vinden als er iets dreigt of gebeurt in de buurt. 
TU Noord is een begrip, een bron van kennis en informatie. Maar het wordt 
ook een vanzelfsprekendheid. De krant kan ons altijd bellen als er iets aan 
de hand is, de gemeente betrekt ons tijdig bij nieuwe plannen. Het loopt al-
lemaal wel.
Maar, hoe gek het ook klinkt, is het soms best goed voor een belangenver-
eniging als de buurt weer eens schrikt. Als iedereen zich realiseert dat niet 
alles zo gewoon is. Dat er veel mensenwerk zit achter de belangenvereniging 
en de inzet van (nieuwe) leden nodig is. En dat nieuwe creativiteit ontstaat 
als wij bijna voor een voldongen feit staan en alles uit de kast moeten trek-
ken om plannen te wijzigen. Eigenlijk zou je dat als voorzitter best willen. 
Dat is de paradox van een 10-jarige belangenvereniging en wij blikken hier 
straks bij het tweede lustrum in september op terug.

Erik van Hunnik
voorzitter

Belangenvereniging TU Noord 10 jaar

Waar moet het nog altijd beter?
Natuurlijk kun je als bewoners niet 
altijd in alles je zin krijgen. Hoewel 
er veel verbeterd is de afgelopen ja-
ren, zijn er nog belangrijke opgaven 
en zorgen voor de toekomst. De be-
langrijkste is wel de verkeersoverlast 
op de route tussen de A13 naar het 
centrum. Daar is de geluidbelasting 
door het verkeer nog steeds veel te 
hoog (meer dan 60 decibel op veel 
woningen!) en de luchtkwaliteit 
ronduit slecht.  In delen van de wijk 
is te weinig groen en zijn te weinig 
voorzieningen zoals buurtwinkels of 
ontbreekt een buurthuis. Door het 
stilvallen van bouwplannen (dank-
zij de crisis) dreigt jarenlange kost-
bare ruimte ‘verspild’ te worden waar 
prima tijdelijke voorzieningen voor 
sport, recreatie of natuur mogelijk 
zijn. Tenslotte kan de gemeente niet 
alles alleen opknappen, maar kunnen 
ook ontwikkelaars én bewoners zelf 
meer initiatief nemen om de buurt te 
verbeteren – van een tijdelijk stads-
park tot een daktuintje of een regen-
ton. Actieve bewoners zijn meer dan 
welkom!

Beter betrekken van bewoners bij 
plannen
Onze jarenlange intensieve betrok-
kenheid bij plannen in de buurt had 
regelmatig ook betrekking op de ma-

Maatregelen voor schonere lucht
Al vanaf het begin hebben we aange-
drongen op maatregelen voor minder 
verkeerslawaai en een betere lucht-
kwaliteit, onder andere door een ver-
bod op vuil en zwaar vrachtverkeer. 
Dit heeft mede tot gevolg gehad dat 
er een milieuzone is ingesteld in TU 
Noord, waar vuile vrachtwagens niet 
mogen rijden. Ook is en wordt mee-
gedacht over parkeeroplossingen aan 
de rand van de TU campus om ver-
keer door de wijk te beperken, bijvoor-
beeld in de vorm van een transferium. 
Zwaar vrachtverkeer door de wijk naar 
het centrum is overigens niet mogelijk 
vanwege de bouwvallige staat van de 
Sint Sebastiaansbrug.

Aanpassingen aan de verkeers-
structuur
In de periode 2004-2005 is in-
t e n s i e f  m e e g e w e r k t  d o o r  d e 
Belangenvereniging aan het Lokaal 
Verkeer- en Vervoerplan, LVVP. 
Mede door alle aandacht die wij ge-
vraagd hebben voor TU Noord bevat 
het LVVP een reeks maatregelen om 
de verkeersstructuur te verbeteren. 
Toen een deel van deze maatregelen 
dreigden te sneuvelen door bezuini-
gingen, hebben we laten weten des-
noods opnieuw naar de rechter te 
stappen. Gelukkig is onze wijk mede 
daardoor ontzien bij bezuinigingen en 
zijn (en worden) allerlei straten opge-
knapt: Michiel de Ruyterweg (30 km, 

Betere bescherming van waarde-
vol groen en oude gebouwen
Een groot deel  van TU Noord 
wo rd t  b i n ne n ko r t  B e s c h e r m d 
Rijksstadsgezicht én een reeks groen-
gebieden wordt als Groene Parel 
beter beschermd. Al enige jaren ge-
leden hebben wij geijverd voor een 
groene speeltuin, een speeldernis. 
Dit idee vond weerklank in de raad 
en inmiddels is de Speeldernis bij de 
Hammenboerderij een feit. Ook bij de 
herziening van de gemeentelijke Nota 
Groen hebben we intensief gelobbyd 
voor meer en beter beschermd groen. 
Dat heeft onder andere geleid tot een 
betere bescherming van monumen-
tale bomen.

Weg-wijzerborden
Nadat rond de TU campus een groot 
aantal reusachtige borden voor be-
wegwijzering was neergezet – zonder 
vergunning of overleg – hebben we 
de gemeente hierop gewezen. De bor-
den zijn hierop verwijderd en inmid-
dels heeft de gemeente besloten in 
heel Delft overbodige borden te gaan 
opruimen.

Aanpassingen van politiepost 
tot Pauwmolen
Allerlei plannen zijn bijgesteld, vaak 
in gunstige zin. Een greep uit de 
plannen. Al in 2007 bleef de voor-
malige politiepost, Poortlandplein 
5, gespaard voor sloop. Langdurige 
bemoeienis met het bouwplan 
Pauwmolen, een 55 m hoge woon-
toren in de hoek Jan de Oudeweg – 
Rijksweg A13 heeft helaas geen la-
ger gebouw opgeleverd. Er komt wel 
een betere inpassing en er is een toe-

Gele Scheikunde en trapveldje 
behouden
Op de plek van Gele Scheikunde 
aan de Julianalaan zou een nieuwe 
woonbuurt komen met honderden 
woningen. Hoewel de uiteindelijke 
toekomst onzeker is voor dit gebied 
is in elk geval het groen behouden 
met de toezegging dat er bij eventu-
ele herontwikkeling evenveel groen 
blijft. Concrete plannen zijn er op dit 
moment niet nu, ook hier de project-
ontwikkelaar heeft afgehaakt.
Foto villa’s op trapveldje naast Gele 
Scheikunde met kruis erdoor en veld-
je nu, 

Rode Scheikunde behouden
Het gebouw “Rode Scheikunde”, het 
voormalige hoofdgebouw van de TU 
Delft, was reeds verkocht en zou 
deels gesloopt worden voor de bouw 
van honderden appartementen. De 
sloopvergunning lag al klaar, even-
als de kapvergunning voor alle, meer 
dan 100, bomen om het gebouw. 
Door bezwaarschriften, de brand 
bij Bouwkunde én de verslechteren-
de markt voor appartementen zijn 
de plannen bijgesteld. Het gebouw 
“Rode Scheikunde” heet nu BK City 
en huisvest nu de levendige faculteit 
Bouwkunde. Mijnbouwstraat 120 zou 
eveneens grotendeels een apparte-
mentencomplex worden. Ook dit ge-
bouw is teruggekocht door TU Delft 
en huisvest nu het Science Center.

Botanische Tuin behouden
In 2003 lagen er plannen voor hon-
derden nieuwbouwwoningen in en 
direct naast de Botanische Tuin. In 
de Tuin zal niet gebouwd worden, de 
nieuwbouw voor studentenwonin-
gen ernaast – de Kanaalhof - is een 
eind opgeschoven en minder hoog. 
Het bouwplan is nog in ontwikke-
ling en maakt dus geen deel uit van 
het nu vastgestelde bestemmingsplan 
TU Midden en Noord. Naar verwach-
ting zal komend jaar een apart plan 
voor de Kanaalhof in procedure ko-
men. Ook het Kluyverlaboratorium 
(Julianalaan 67) is behouden voor 
sloop. De Botanische Tuin is ook voor 
de TU Delft weer belangrijk, is opge-
knapt en in gebruik voor onderzoek 
en educatie.

Betere planvorming voor
de gehele wijk
Door te ijveren voor een beter plan 
via de publiciteit, de politiek en bij de 
rechter, zijn de bestemmingsplannen 
TU Midden in 2008 en TU Noord in 
2009 bijna geheel van tafel verdwe-
nen. Er moest eerst een uitgebreid 
onderzoek worden gedaan naar de 
milieueffecten (m.e.r.) van de bouw-
plannen, mét aandacht voor alterna-
tieve oplossingen voor de oorspron-
kelijke plannen. Daardoor werd on-
dermeer duidelijk dat structurele aan-
dacht nodig was voor natuur (groen) 
en water (blauw) in de wijk. De m.e.r. 
heeft geleid tot een samenhangend 
ontwerp voor groen en blauw voor de 
gehele wijk.

zegging voor 50.000 Euro voor extra 
groen in de wijk. De appartementen-
gebouwen aan het Zuidplantsoen en 
de Charlotte de Bourbonstraat, die 
opeens groter werden dan afgespro-
ken, zijn na bezwaren weer terugge-
bracht naar het oorspronkelijke plan.
Protest tegen onnodige kap van oude 
bomen in de Willem de Zwijgerstraat 
en de Lipkensstraat heeft geleid 
tot behoud van de bomen in de 
Lipkensstraat en herplant van grotere 
bomen in de Willem de Zwijgerstraat.

autoluw), Julianalaan tussen Michiel 
de Ruyterweg en Poortlandplein 
(autoluw door knip en fietspad), 
Mijnbouwstraat (wordt tweerichting-
verkeer), Muyskenlaan (wordt fiets-
pad), herinrichting Julianalaan west 
(veiliger en 30 km), enz.

nier van inspraak, participatie en sa-
menwerken. We hebben ons actief in-
gezet om participatie te verbeteren en 
inmiddels is het planproces in Delft 
Zuidoost een mooi voorbeeld van 
hoe het ook kan: van actieve tegen-
werking naar actieve samenwerking. 
Ambtenaren én bestuurders verdie-
nen hier beslist een compliment voor.
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In maart 2011 kregen de kinde-
ren van groep 7 van de Cornelis 
Musiusschool in Delft een opdracht 
van schoolleverancier Heutink: 
ontwerp een spel voor kinderen 
in groep 4 en 5, waarmee ze tafels 
op een leuke manier kunnen leren 
en oefenen. Samen met het weten-
schapsknooppunt Delft en ontwerp-
bureau Meeple begonnen de leerlin-
gen aan het ontwerpen van dit spel. 
Ze zochten informatie, interview-
den gebruikers en stelden een pro-
gramma van eisen op. Ze brain-
stormden en kozen de beste ideeën 
uit. Ze werkten deze ideeën verder 
uit. Ze verzonnen, ze tekenden, ze 
pasten en ze probeerden het spel uit. 
Tenslotte presenteerden de ver-
schillende groepen hun ontwerp 
aan de opdrachtgever Heutink. 

Cornelis Musiusschool ontwerpt spel voor kinderen

Vervolgens koos Heutink het win-
nende ontwerp uit alle presentaties. 
Maar groep 7 was nog niet klaar. Ze 
moesten het spel verder uitwerken 
en heel vaak spelen. Een prototype 
maken en het spel testen in groep 4 
en 5. Het jeugdjournaal wilde graag 

Schoolplein Prins Mauritsschool 
opnieuw ingericht

Het schoolplein van de Pr ins 
Mauritsschool aan de Nassaulaan is 
opnieuw ingericht.  
Bijzonder is de grote overdekte voet-
bal kooi op het speelplein achter het 
schoolgebouw waardoor ballen niet 
meer in de tuinen van de buren te-
recht komen. 
Ook is er een bijzonder lichtjes spel 
aangelegd op de tegels van het school-
plein, dat veel behendigheid vraagt 
van 2 teams die het tegen elkaar moe-
ten opnemen. 
Zodra een plek oplicht moet je het 
licht doven met een snelle voetbewe-
ging. 
De financiering van de nieuwe inrich-
ting kwam rond dankzij sponsors, de 
oudercommissie en de gehouden ac-
ties door de school en de kinderen: de 
statiegeld-flessen-actie, sponsorloop 
en de verkoop van allerlei leuke din-
gen en lekkernijen.

De Prins Mauritsschool is een basi-
school op reformatorische grondslag 
en telt 400 leerlingen. 
Leerlingen komen niet alleen uit de 
Wippolder, maar ook uit Delfgauw en 
Pijnacker. Deze leerlingen worden ge-

haald en gebracht met schoolbussen. 
Naast het reguliere onderwijs wordt 
er tenminste eenmaal per maand ook 
aandacht besteed aan Wetenschap en 
Techniek. 
In groep 1 bijvoorbeeld wordt er ge-
metseld, in groep 3 wordt er zelfs 
zeep gemaakt. 
Groep 7 leert zelf haargel maken en 
groep 8 leert hoe je zelf tandpasta 
maakt.

Ook is er op de Prins Mauritsschool 
extra aandacht voor hoogbegaafde 
kinderen. 

Blijkt bij testen dat een kind hoog-
begaafd is dan wordt er een plan van 
aanpak gemaakt, en krijgen deze kin-
deren aangepaste leerstof.

Website: 
http://www.prinsmauritsschool.nl  

Foto Gerhard Nel, 
website  www.kiekiebox.eu
Fred Koning

Op maandag 6 mei werden twee leer-
lingen op de Prins Mauritsschool te 
Delft begroet als respectievelijk de 
400e en 401e leerling. Het gaat om 
Damiën Twisker en Fin Sollie. 

Zij werden met hun ouders feestelijk 
ontvangen door de directeur van de 
Prins Mauritsschool,Wim de Roos. De 
kinderen kregen voor de gelegenheid 
een toepasselijke pet, beker en pen 
van de directeur.

De leerlingen van groep 8 van de 
Cornelis Musiusschool hebben van-
morgen, woensdag 20 maart, samen 
met wethouder Stephan Brandligt 13 
nieuwe bomen geplant in Delft. Dat 
deden zij vanwege de 57e Nationale 
Boomfeestdag. Langs het fietspad 
richting de IJsmeestertunnel staan 
nu elzen, essen, amberbomen en een 

Prins Mauritsschool verwelkomt 
400e en 401e leerling

De Prins Mauritsschool maakt een ge-
stage groei door. De reformatorische 
school kent al sinds 1927 een open 
toelatingsbeleid en biedt veel uitdag-
ing aan meer- en hoogbegaafde leer-
lingen.
In het gebouw van de school is ook 
Kindercentrum De Kleine Prins voor 
kinderen van 2,5 tot 4 jaar gevestigd. 
Buiten Schoolse Opvang wordt in het 
gebouw verzorgd door BSO Grote 
Prins. 

Leerlingen Cornelis Musiusschool 
planten bomen op Boomfeestdag

gouden treurwilg.Ter herinnering aan 
dit speciale moment kregen alle leer-
lingen een speciaal “Care for trees” 
armbandje uitgereikt en een zoekkaart 
waarmee bomen aan de bladeren her-
kend kunnen worden.

Bomen zorgen er voor dat men-
sen zich lichameli jk én geeste-

langs komen om van dit bijzondere 
project een item te maken. En toen 
kon het spel echt gemaakt worden. 
Op woensdag 20 maart 2013, de dag 
van de ingenieur werd het spel op 
grootse wijze gelanceerd. In de facul-
teit bouwkunde was het officiële ge-
deelte. Leerlingen mochten een exem-
plaar van het spel overhandigen aan 
de Wethouder en aan Anne Wil Lucas, 
tweede kamerlid van de VVD. Na het 
officiële gedeelte liepen de genodig-
den naar het Science Centre waar on-
der het genot van een hapje en een 
drankje het spel kon worden uitge-
probeerd. Aan het eind van de middag 
gingen alle trotse ontwerpers met een 
eigen spel weer naar huis. Het spel is 
binnenkort te koop. 
Kijk hiervoor op de website: 
www.slimmerspelen.nl

lijk gezonder voelen, minder ge-
strest. Een groene, bomenrijke 
leefomgeving nodigt uit tot be-
wegen: wandelen, fietsen, spelen.  
En bomen zorgen ook voor zuurstof 
en voor heerlijke voedzame vruchten. 
Daarom luidde het thema van de 
Boomfeestdag 2013: 
Bomen maken gezond!

Het Grote Goudmijnspel


