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Het leven van redacteuren gaat 
niet altijd over rozen. De perike-
len rondom subsidies die essentieel 
zijn voor het voortbestaan van uw 
Wippolderkrant gaan ook de redac-
tie niet in de kouwe kleren zitten. 
Als iedereen weten ook wij dat als 
zoiets wijk-georiënteerds verdwijnt 
het maar de vraag is of dat in de 
toekomst nog terugkomt. 

De redactie gelooft er nog steeds 
in en boort alle putten aan om de 
Wippolderkrant te behouden. Uniek 
is de Wippolder krant in het Delftse  
zeker, want voor zover wij weten zijn 
alle overige wijkkranten inmiddels ter 
ziele. Dat wij geloven in het behoud 
van de Wippolderkrant komt mede 
door U.

U bent onze inspiratie bron.

In dit nummer van onze krant staan 
naast een oproep aan U weer veel  
wetenswaardigheden over onze 
wijk. Informatie die door U en 
door ons is verzameld over het wel 
en wee van ons allen. Wij hopen 
dan ook dat U weer veel leesple-
zier beleeft aan deze uitgave van de 
Wippolderkrant
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Op 25 februari jl. is er bij DUWO een 
voorlichtingsavond geweest en daar 
zijn de bouwplannen toegelicht over 
het gebied dat hierboven is weerge-
geven.

Het geheel bestaat uit 5 deelplan-
nen:
1 Kanaalweg 2a
2 Kanaalweg 4
3 Schermerhornstraat
4 Kanaalweg 2b
5 Openbare ruimte
Na de renovatie van de nu nog be-
staande gebouwen en de geplande 
nieuwbouw (zie foto impressie) ko-
men er 332 st udenten k a mers. 
Waarvan een groot deel bestemd 
is voor internationale studenten. 
Tevens worden er ruimtes gemaakt 
voor studieverenigingen, internatio-
nale kantoren, studentenhoreca met 
de mogelijkheid om op het campus-
terrein festiviteiten te houden.

Gebiedsontwikkeling TU Noord

DUWO maakt dan gelijk van de ge-
legenheid gebruik om voor zich zelf 
een nieuw kantoor te realiseren dat 
gelegen is aan de achterzijde van 
Kanaalweg 2b.
Waardoor het huidige kantoor aan de 
Kanaalweg 4 een andere bestemming 
gaat krijgen. DUWO wil het verhuren 
aan startende ondernemers en ook 
aan de huidige huurders.

Voor de verkeersstroom is ge-
kozen voor de toegang v ia de 
Mijnbouwstraat, dit ook om het 
terrein te verlaten. Tevens komt 
er een parkeerlus zodat de bezoe-
kers van het Science Centre aan de 
Mijnbouwstraat met een touring-
car daar gebruik van kunnen ma-
ken. Dit om de verkeersstroom te 
ontlasten - auto’s zijn dan niet meer 
toegestaan op de Kanaalweg - via de 
Botaniestraat en de Kanaalweg.

DUWO gaat TU Noord moderniseren tot een campus met internationale allure: wonen, werken, leren 
en recreëren tussen TU Campus en binnenstad. Voor alle duidelijkheid: het betreft het gebied tussen de 
Botaniestraat, Julianalaan, Mijnbouwstraat, Mijnbouwplein en de Kanaalweg.

DE KRANT WORDT
WEER BEZORGD

in Delftzicht

D e  b e w o n e r s  v a n  d e  w i j k 
DELFTZICHT krijgen vanaf juni 
weer de wijkkrant door de brieven-
bus.

Oorzaak en oplossing
Oorzaak: Doordat de gemeente 
Delft de bezorging niet meer betaal-
de was de bezorging gestopt.

Oplossing: Dankzij de financiële toe-
zegging van de Fysiotherapeuten 
van reaXion Fysiotherapie aan 
Leeuwenstein 8-10 te Delft is het 
voor 2014 weer mogelijk de wijkkrant 
te bezorgen t/m december 2014.

Dank voor deze toezegging.
Namens de redactie

J.A. van den Berg

In het gebied is veel aandacht be-
steed aan groenvoorzieningen zo-
als bomen, struiken, hagen en ook 
bloeiende bomen.

De planning is dat in 2014 wordt 
begonnen met deels nog slopen, 
onderhoud aan Kanaalweg 2b, dan 
verder doorpakken zodat de te rea-
liseren bouw met alle daarbij beho-
rende verbeteringen en aanpassin-
gen in 2017 gereed zal zijn.

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

Let op! Belangrijke oproep op pagina 3!
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De Wippolder-dokter door: Dr. G. Damen

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

Medicijnen in het verkeer

Volgens de Wegenverkeerswet (artikel 
8.1) mag u geen voertuig besturen als 
u onder invloed bent van medicijnen: 

“Het is een ieder verboden een voer-
tuig te besturen of als be-
stuurder te doen besturen, 
terwijl hij verkeert onder 
zodanige invloed van een 
stof, waarvan hij weet of re-
delijkerwijs moet weten, dat 
het gebruik daarvan - al dan niet 
in combinatie met het gebruik van 
een andere stof - de rijvaardigheid 
kan verminderen, dat hij niet tot 
behoorlijk besturen in staat moet 
worden geacht”. 

U bent dan ook aansprakelijk 
als u in dat geval een ongeluk 
veroorzaakt. Ook kan het zijn 
dat de verzekering de schade niet 
zal vergoeden.

Maar ondertussen gebruikt één op de zes Nederlanders medicijnen die de 
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. En jaarlijks vallen er in Nederland naar 
schatting tussen de 33 en 66 doden als gevolg van medicijngebruik in het 
verkeer. Onlangs is uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen geble-
ken dat automobilisten zich te weinig bewust zijn van de invloed die medicij-
nen kunnen hebben op hun rijgedrag. 

Aan het verkeer deelnemen is voor de meesten van ons heel gewoon en gaat 
bijna automatisch. Er staan maar weinig mensen stil bij wat veilige deelname 
van ons vraagt. Vaak gebeuren er meerdere dingen tegelijk die van ons een 
adequaat gebruik van meerdere zintuigen tegelijk verlangen. Daarbij is ook 
de reactiesnelheid van groot belang. 

Dagelijkse beslommeringen, vermoeidheid, een lange rit of een warm interi-
eur beïnvloeden bovenstaande vaardigheden al aanzienlijk. Maar zelfs als u 
uitgerust en met een dubbele espresso op achter het stuur zit kunnen medi-
cijnen er voor zorgen dat u reageert alsof u een paar glazen alcohol gedron-
ken heeft. De combinatie van beiden is zéker een recept voor ongelukken.

Over welke medicijnen gaat het en welke bijwerkingen zijn er?
De bekendste voorbeelden van medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden 
zijn: slaap- en kalmeringsmiddelen, sommige pijnstillers, antidepressiva en 
antihistaminica (middelen tegen allergieën). Bij welke dosis, na hoeveel tijd, 
hoe erg en hoe lang het medicijn de rijvaardigheid vermindert, verschilt per 
medicijn en kan ook per persoon, leeftijd en ziekte verschillen.

Verminderde reactiesnelheid komt veel voor zonder dat u er iets van merkt. 
Slechter zien, onhandigheid, duizeligheid of bijna in slaapvallen wordt vaak 
wel opgemerkt. Sommige medicijnen werken erg lang door. Zo kunnen slaap-
tabletten de volgende dag ook nog voor sufheid zorgen. Combinaties van 
medicijnen kunnen deze bijwerkingen versterken. Er zijn medicijnen waar 
het lichaam aan went en waarmee na verloop van tijd veilig gereden kan wor-
den. Pas wel op bij dosisveranderingen. Overleg altijd met uw arts of apothe-
ker in zo’n geval.

Hoe weet ik of mijn medicijn veilig is?
U kan op drie manieren zien of uw medicijn gevaar kan opleveren bij deel-
name aan het verkeer.

Er staat een waarschuwing op het etiket.
U ziet een gele sticker op de verpakking.

Er staat een waarschuwing in de bijsluiter.

Bij twijfel: raadpleeg uw arts of apotheker. Neem geen risico. Op de website 
www.rijveiligmetmedicijnen.nl staat ook een zoekmachine waar de meeste 
medicijnen in staan met een advies over verkeersdeelname.

Wel een vreemde gang van zaken 
dat je op deze manier  geïnformeerd 
wordt. Boosheid alom. Of……. was 
dit wel bedoeling? En hoe zit dat dan 
met de koper?

Informatie door de bewonersver-
eniging leerde dat de koper de heer 
Bert van Proosdij is namens Yarden. 
Vragen waarom dit zo loopt levert 
geen antwoord op. Hij haalt zijn 
schouders op en geeft te kennen de 
procedures niet te kennen. Zal wel.

Je vraagt je dan af:”waar maak je 
je druk over ”. Het jeugdhonk staat 
leeg, is eigendom van de gemeen-
te en moet een nieuwe bestemming 
krijgen.  Nou, dan is een uitvaart-

centrum toch een goede invulling?  
Later ontstond het verhaal dat 
het niet om  een  uitvaartcentrum 
gaat maar om een opbaarcentrum. 
Vooruit dan maar. 

Maar je gaat je wel afvragen, hoe 
denkt men de volgende problemen 
dan op te lossen. Grootste vraag is: 
hoe denk je het parkeren op te los-
sen. Er is al een groot probleem met 
parkeren in de omgeving.

De bewoners zijn net verlost van het 
(illegaal) parkeren in het plantsoen 
aan de Muyskenslaan. En dan nu dit 
weer. Je kan er gif op innemen dat 
het (illegaal) parkeren ,in het park, 
weer terug gaat komen. Dit zeker 

Wel of geen opbaarcentrum ?

In febr uar i werden de bewoners in de omgev ing van de 
Schoemakerstraat/Muyskenslaan verrast door een mededeling  in 
de krant Op Zondag. Hieruit viel  te concluderen  dat er mogelijk een 
uitvaartcentrum zou komen. Dit zou dan het leegstaande jeugdhonk 
moeten zijn met een behoorlijke uitbreiding er achter.

door bezoekers die de omgeving niet 
kennen.  Of worden er maatregelen 
getroffen om dit te voorkomen? En 
dan de ruimte voor auto”s. Waar laat 
je 20 tot 30 auto’s in deze omgeving? 
Genoeg om over na te denken.

Als er dan gebouwd gaat worden en 
parkeerplaatsen aangelegd worden 
wat heeft dat dan voor consequen-
ties voor het groen, het park en de 
Muyskenslaan? Je vraagt je zelfs af 
of dit wel in overeenstemming is met 
het bestemmingsplaan.

Inmiddels hebben de omwonenden  
gelegenheid gehad om een informa-
tie uurtje bij te wonen.

Anderzijds kan je  natuurlijk ook 
stellen dat je nu weet waar je aan toe 
bent. Maar daar is het (mogelijke) 
parkeerprobleem niet opgelost.

Tekst Wim Bloom

Met dit gebouw bedoelen we het ge-
bouw dat staat aan de Kanaalweg 
nummer 2. Hoogleraar Snijders nam 
in 1896 het initiatief tot ontwerp 
van een nieuw laboratorium voor 
Electrotechniek. Er werd een com-
missie gevormd  die de voorbereidin-
gen voor het ontwerp moesten uit-
voeren. Deze commissie bestond  uit 
de heren Snijders en Ravenek (pro-
fessoren) en de bouwkundigen Van 
Lokhorst en Loran.

Eind 1897 was dit werk klaar en de 
tekeningen zouden gemaakt kunnen 
worden. Wat vertraging ontstond 
doordat het verzoek kwam om het 
gebouw ook geschikt te maken voor 
natuurkunde. Dit was volgens Van 
Lokhorst geen groot probleem en al 
doende werd het gebouw aangepast. 
Het gebouw ligt aan de Kanaalweg, 
naast het geodesiegebouw. Het is een 
van de meest moderne en grootste 
gebouwen die Van Lokhorst heeft 
gebouwd.

Het voormalig Laboratorium voor

Toegepaste Natuurkunde en Electrotechniek

Het gebouw is onregelmatig  van op-
zet en bestaat uit meerdere onder-
delen. Het hoofdgedeelte telt drie 
verdiepingen en staat evenwijdig aan 
de Kanaalweg. In het midden van de 
vleugels bevinden zich de hoofdin-
gang en het trappenhuis, dat wordt 
bekroond door een hoge spits. Deze 
hoofdvleugel bevat een conciërgewo-
ning, laboratoriumzalen, een kleine 
collegezaal, docentenkamers en za-
len voor verzamelingen van het la-
boratorium. Het geheel is overdekt 
door zadeldaken.

Aan de oost en westzijde wordt het 
afgesloten door een breder bouwvo-
lume met aan de voor en achterzijde 
een trapgevel. Aan de westzijde be-
vindt zich op de hoek een achthoe-
kige toren. Aan de oostzijde is een 
directeurswoning toegevoegd. Aan 
de achterzijde zijn diverse ruimten 
gebouwd: ijklokalen, laboratorium 
en instrumentengalerij. Verder nog 
laboratoria, practicazalen en twee 
grote collegezalen.

Helemaal achter het gebouw ligt een 
vrijliggend paviljoen dat middels een 
gang verbonden is met het laborato-
rium. In dit paviljoen is de toepas-
sing van ijzerhoudende materialen 
vermeden daar de lokalen bestemd 
zijn voor electromagnetische proe-
ven.

In het hele gebouw zijn de vloeren 
van de begane grond en de eerste 
verdieping van steenachtig materi-
aal. De gevels zijn van donkere bak-
steen. Voor de ontlastingsbogen en 
vensteromlijstingen is gebruik ge-
maakt van rode baksteen. De orna-
mentering is neogotisch van karak-
ter: de vier trapgevels van de op de 
hoeken gelegen bouwmassa’s van de 
hoofdvleugel zijn bezet met bakste-
nen pinakels en zijn voorzien van 
klimmende reeksen spitsboognissen; 
het uitgebreide trappenhuis in de 
voorgevel heeft hoge spitsboogven-
sters met Gothische ornamenten.

Nieuw was de rijwielstalling achter 
het gebouw. De fiets was tijdens de 
bouw juist in opkomst. Het pand is 
eigendom van DUWO. Er zijn mooie 
plannen voor het gebouw en het 
gebied. Elders in dit blad leest u er 
meer over.

Tekst is ontleend aan het boek: 
Architectuurarchief  Technische 
Universiteit Delft.

Wim Bloom

• Oproep•
Zin om tafeltennis te spelen?   Of weer te gaan spelen?

Dan kunt u bij ons op de donderdagavonden terecht 
vanaf 20.00 tot 22.30 uur
Ben je 17 of zelfs 70+  dan bent u welkom. 
Voor nadere informatie verwijzen we u naar:
www.ttvdvc.nl  of bel naar 06-53693492

Al meer dan 60 jaar sport en speelplezier!
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 Fotoprijsvraag;  Waar is deze plek…?
 Foto´s: J.A. van den Berg

De vorige opgave

In de vorige opgave van maart jl. zag u een gebouw met opvallende or-
namenten zitten. Aan u de vraag waar staat dit gebouw?
Er waren weer inzendingen die het goed hadden. Het gebouw staat op 
de Rotterdamseweg. Het behoort bij het voormalige kantoor van de 
Lijm en Gelatine fabriek. Nu Lijm & Cultuur genaamd.

Na loting is de heer C.B. van Kruining de gelukkige winnaar geworden. 
De cadeaubon van € 12,50 zal spoedig naar de winnaar worden ge-
stuurd. 
Dank aan alle inzenders en wie weet doet u bij de nieuwe opgave weer 
een poging om de prijs te kunnen incasseren.

Nieuwe opgave

Deze keer is er gekozen voor een straatnaam bordje. Weet u waar deze 
straat is. Bij controle is gebleken dat de straat er nog is maar het bordje 
is verdwenen.
Dit maakt het extra moeilijk maar probeer aan de hand van de foto te 
ontdekken waar het is. Neem uw camera mee en laat zien wat er nog 
meer in deze straat te zien is.

Stuur uw oplossing voor 16 augustus 2014 naar ons mailadres: wijkkr-
antwippolder@gmail.com of in een enveloppe in de brievenbus van het 
buurthuis aan de Rotterdamseweg 51 of de Prof. Krausstraat 50.

LET OP: vermeld duidelijk op de enveloppe dat het voor de wijkkrant 
Wippolder is om zoekraken te voorkomen.
Wij zien gaarne uw oplossing tegemoet en wederom zal er een cadeau-
bon van € 12,50 verloot worden onder de goede inzendingen.

Wij wensen u veel succes bij het vinden van deze straat.

Redactie

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

Helpt u ook mee de wijkkrant 
“WIPPOLDER” te behouden?

Het zal u niet ontgaan zijn dat wij als redactie voor een moeilijke beslissing staan nu de gemeente Delft en 
Woningstichting Vestia per 2015 stoppen met het financieren van de wijkkrant. 
Wij als redactie geven er de voorkeur aan om door te gaan met het uitbrengen van de wijkkrant maar dat 
kan niet zonder de hulp van onze lezers en andere 
geïnteresseerden.

Om dit te kunnen bereiken vragen wij u om mee 
te helpen aan ons reddingsplan.
Speciaal voor het behoud van de wijkkrant hebben 
wij een bankrekening geopend.
Wij hebben ook grotere organisaties aangeschreven 
om te vragen of zij ons willen steunen in het behoud 
van de wijkkrant.

Wat vragen wij van u?
Als u ook vindt dat de krant in 2015 en ook daarna 
moet blijven bestaan, bent u dan bereid om naar 
draagkracht een donatie te storten op onze bankre-
kening?
Als wij voldoende geld ontvangen dan kunnen wij 
verder. Als wij in december 2014 niet voldoende fi-
nanciële middelen hebben ontvangen dan is het de-
cember nummer de laatste verschenen krant.
Mocht dit zo zijn dan krijgt een ieder die een donatie 
heeft gedaan zijn of haar geld terug. Dit minus de 
betaalde bankkosten hoofdelijk verdeeld.

Wij hebben nog nodig voor 2014 een bedrag van € 350,00 en voor 2015 een bedrag van
€ 8.200,00. Dit zijn de drukkosten en de kosten van de vormgever. Dit lijkt misschien een groot bedrag maar 
verdeeld over alle lezers - lees oplage - van de wijkkrant is dat een luttel bedrag van slechts € 1,50 per jaar.
In de krant van september en december van dit jaar houden wij u op de hoogte wat wij tot op dat moment aan 
donaties en toezeggingen hebben ontvangen.

Doet u ook mee? Stort dan uw
bijdrage op banknummer:
NL67 INGB 0006 506 738

Ten name van Wijkkrant “WIPPOLDER”.

Onze dank alvast voor uw begrip en voor uw bijdrage.

Wij houden u op de hoogte.

Namens de redactie:

Johan van den Berg. 

De bouwwerkzaamheden voor de Se-
bastiaansbrug zijn uitgesteld. Dat be-
tekent dat ook de geplande ingebruik-
neming van tramlijn 19 in december 
2015 niet gehaald wordt.

De provincie Zuid-Holland, Stads-
gewest Haaglanden en de gemeente 
Delft  nemen meer tijd voor de voor-
bereiding en bouw van een nieuwe 
Sebastiaansbrug, de trambaan op de 
brug en de aansluiting op tramlijn 19. 
In de afgelopen periode hebben de drie 
betrokken partijen gezamenlijk geke-
ken naar de haalbaarheid van de plan-
ning van de werkzaamheden. Daarbij 
is vastgesteld dat de bouwwerkzaam-
heden niet van start kunnen gaan in 
september 2014, zoals de bedoeling 
was. De renovatie van de brug en de 
aanleg van tramlijn 19 zijn met mi-

nimaal één jaar vertraagd. Dit komt 
vooral door de complexiteit van de 
realisatie van de innovatieve tafelbrug 
en van de aanleg van de trambaan op 
de brug. Voor een zorgvuldige voor-
bereiding en uitvoering is meer tijd 

nodig. De partijen voeren intensief 
overleg over de nieuwe planning en 
de consequenties van de vertraging. 
Hierover ontstaat naar verwachting 
komende maand duidelijkheid. 

Bron: Gemeente Delft

Uitstel renovatie brug
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Spreekwoord

Een Haagse antenne.

Een ‘Haagse antenne’ is een schoolvoorbeeld van ‘Haagse bluf ’, met deze 
term wordt namelijk aangeduid dat iemand wel een antenne op zijn huis 
of auto heeft, maar niet de bijbehorende radio of televisie heeft staan. 
Natuurlijk wil hij wel suggereren dat hij die heeft. Het tegenovergestelde 
komt ook voor: een ‘Urkse antenne‘ geeft het geval aan waarbij mensen 
wel een televisie of radio hebben, maar uit angst voor de dominee en ge-
lovige gemeente de antenne onzichtbaar, bijvoorbeeld binnen, hebben 
opgesteld.

Bron: Ed van Eeden. 

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

Een dijk van een wijk, maar is onze

wijk nog wel een dijk van een wijk?

Ja, ik loop al een tijdje mee in de wijk en heb al veel veranderingen meege-
maakt zowel ten goede als ook ten kwade. Maar toch, er verandert zoveel 
dat je je wel eens afvraagt, kan en moet dat nu allemaal. De netheid is soms 
ver te zoeken d.w.z. tuinen zijn pakhuizen vol troep. Overgordijnen zijn lap-
pen of doeken, kleding hangt aan de binnenzijde van de voordeur. Hagen 
worden niet onderhouden en belemmeren de doorgang in de poorten.
Gelukkig zie ik ook heel veel goed onderhouden tuinen. Nu het weer beter 
is geworden zijn er toch bewoners die de moeite nemen om hun tuin flink 
te verbeteren. Maar toch de tuinen die al eerder zijn genoemd bederven het 
straatbeeld dermate waardoor de indruk ontstaat van pakhuizen. Misschien 
kan de buur of een passant de bezitters een hint geven om de mouwen even 
op te stropen en aan de slag te gaan.
Eigendommen van derden worden beschadigd en gesloopt. Neem de nieuwe 
speelplekken achter de nieuwe huizen aan de Prof. Telderslaan, leuk in-
gericht met speeltoestellen, nieuwe aanplant en wat gebeurt er? De jeugd 
van de nieuwe bewoners gaat met stenen de glijbaan bewerken, de jonge 
aanplant wordt uit de grond getrokken en zij kunnen hun gang gaan want 
zij worden niet door hun ouders ( opvoeders) op hun vingers getikt, om 
daarmee op te houden. Bewoners uit de buurt hebben de jeugd gevraagd te 
stoppen maar toen was het kwaad al geschied.
Ook ik las in de vorige krant over het plaatsen van de afvalcontainers voor 
de woningen ( nieuwbouw) aan de Prof. Telderslaan. Maar als je nu gaat kij-
ken staan er nog velen, die het straatbeeld niet ten goede komen. Misschien 
kan de woningstichting daar wel verandering in brengen.
Na de verbeteringen met de riolering heeft de Professorenwijk goed te ge-
bruiken parkeerplaatsen gekregen. Deze zijn netjes gemarkeerd om zo opti-
maal mogelijk de parkeerplaatsen te kunnen gebruiken. Maar helaas zijn er 
toch weer bewoners die het niet zo nauw nemen en twee plaatsen gebruiken 
voor één. Als dan iemand daar wat van zegt dan wordt er niet naar geluis-
terd. Het parkeren op de hoek van een straat gaat makkelijker als je over 
de stoep zo op het parkeerplekje kan rijden. ( mogelijk bij de rijlessen niet 
geleerd het z.g.n. fileparkeren.) 
Het gebruik van de stoepen wordt een beetje te royaal gezien. Volwassenen 
rijden met hun fiets over de stoepen alsof het een fietspad is. Dagelijks voor-
beeld: de post wordt bezorgd, dan fietst de postbesteller ook volledig over 
de stoep. Nog sterker een moeder rijdt zelf met een kind op haar fiets en een 
kind zelfstandig bij haar gezamenlijk over de stoep.
Elkaar groeten was vele jaren geleden normaal. D.w.z. naar je naaste buur en 
de directe bewoners om je heen. Dat wordt niet meer zo gedaan, het lijkt wel 
of een ieder meer op zich zelf is. Dat is natuurlijk prima maar als men dan 
met opgeheven hoofd verwaand langs ieder loopt dan is er naar mijn idee 
toch wel wat fout met je manier van doen.
Nu de zomer weer in aantocht is zal men wat vaker buiten zijn, misschien 
toch een reden om je buren en of directe bewoners eens aan te spreken. Wie 
weet wat dit oplevert.
O ja, gaan uw buren met vakantie wens deze dan een fijne vakantie toe. Ook 
ik verlaat de Wippolder even om bij te tanken, ja gewoon in Nederland.
Ook voor u een fijne vakantie, mocht u toch in de wijk blijven omdat een 
vakantie er dit jaar niet inzit dan weet u zich best wel te vermaken.

A. Letterman

Aan de Nassaulaan is sinds maart 
een internationale school geopend. 
International School Delft is hier 
gestart met een klas met kinderen 
van 4 tot 12 jaar. Het zijn kinderen 
van buitenlandse ouders die hier wo-
nen en  werken.  Daarnaast richt de 
school zich op Nederlandse kinde-
ren die in het buitenland onderwijs 
hebben gevolgd, of uitzicht hebben 
op een langdurig verblijf in het bui-
tenland.

De voertaal op school is Engels.

Internationale School aan de Nassaulaan

De school is bedoeld voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar. Er is een samen-
werkingsverband met True Colors 
Delft, een internationaal kinder-
centrum van Stichting Rijswijkse 
Kinderopvang, voor de opvang van 
kinderen tot 4 jaar. Ook verzorgt 
True Colors Delft de voor- en na-
schoolse opvang voor kinderen van 
de ISD. Samen bieden beide orga-
nisaties een doorlopende leerlijn en 
één pedagogisch klimaat voor 0 tot 
12-jarigen. 

De vestiging aan de Nassaulaan 
is t ijdel ijk. In 2015 verhuist de 
school naar de TU campus aan de 
Jaffalaan. ISD Delft is een initia-
tief van de Laurentius Stichting, en 
wordt gesteund door de TU en de 
gemeenten Delft en Rijswijk. 

De ISD is een kandidaat school voor 
het International Baccalaureate 
Primary Years Programme (PYP) 
aan. Met dit lesprogramma sluit de 
school aan op internationale scho-
len in het buitenland.

Fred. Koning

Scheepmakerij 9
is de grote 
winnaar.

De bewoners Hatte en Rinse Tamsma van 
het pand nummer 9 zijn de winnaar ge-
worden van de Le Comteprijs.

Deze pr ijs wordt gegeven door de 
Historische Vereniging Delfia Batavorum 
voor de beste verfraaiing van het Delftse 
stadsbeeld.

Ook zijn zij winnaar geworden van de pu-
blieksprijs van de Krant op Zondag.
Dus je kan wel stellen: 2X goud. Proficiat 
met deze ereprijzen.

Foto en tekst: J.A. van den Berg.
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  Zoals het was, zoals het nu is 

Op de onderste foto ziet u de huidige situatie. De huurhuizen hebben 
plaats moeten maken voor grootschalige koopappartementen. Welke nu 
de naam OOSTMOLEN heeft gekregen.

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

Op de bovenste foto  ( 16 september 2003 ) ziet u de hoek van de Kloos-
terkade en de Colignystraat. Deze hoek is drastisch veranderd na de re-
novatie.

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

De plannen die gemaakt zijn voor de 
herinrichting van het gebied rondom 
het Poortlandplein roepen vele vra-
gen op bij bewoners, m.n. aan het 
Zuidplantsoen.

Naast de vraag waarom er weer een 
aantal mooie platanen moeten ver-
dwijnen blijft ook de vraag waarom 
het Zuidplantsoen de ontsluitings-
weg moet worden voor het verkeer 
vanaf de Rotterdamseweg. Het is nu 
al een probleem.

In de avondspits is nu al regelma-
tig stilstaand verkeer te zien op het 
Zuidplantsoen. Zij kunnen niet in-
voegen vanwege de drukte op de 
Schoemakerstraat. In de loop van het 
jaar wordt begonnen met de aanleg 
van een rotonde op het Poortlandplein 
en het plaatsen van verkeerslichten 
op het kruispunt Zuidplantsoen en 
Schoemakerstraat. De verkeersdrukte 
zal de komende jaren sterk toenemen, 
o.a. door de ontwikkeling van het in-
dustriegebied Technopolis.

De gevolgen zijn niet gering. Meer 
geluid, meer milieuvervuiling en 
gevaar voor andere verkeersdeelne-
mers. Door diverse bewoners is actie 
ondernomen. Men kan stellen dat 
alles wat mogelijk is is ondernomen. 
Gesproken werd met de gemeente, 
politieke partijen en de Technische 
Universiteit. Vele politieke partijen 
ondersteunden de mening van de be-
woners. 

Door de SP werd een motie inge-
bracht in de gemeenteraadsverga-
dering. Het antwoord van wethou-
der Junius was duidelijk.  Het al-
ternatief dat door de bewoners was 
ingebracht, gebruik de Christiaan 
Huygensweg als ontsluiting, werd 
direct weggevaagd. De grond van de 
Christiaan Huygensweg is eigendom 
van de TU en de gemeente heeft daar 
niets over te zeggen. Uit overleg met 
de TU kwam de indruk over alsof zij 
geen enkel gevoel voor maatschappe-
lijke betrokkenheid met de bewoners 
hebben.

De vraag is of de gemeente dit moet 
accepteren of is de macht van de 
Technische Universiteit zo groot 
dat de gemeente het maar zo laat. 
Uiteraard heeft de gemeente wel een 
beweging gemaakt.

Het geluidniveau in verschillende ap-
partementen overstijgt de toegesta-
ne norm. De gemeente zal de beno-
digde maatregelen nemen om dit te 
compenseren. Denk aan speciaal as-
falt, beperking van de snelheid voor 
auto’s, verbetering van de geluids 
isolatiewaarde van de ramen.

Wel is vernomen dat de gemeente 
een procedure is gestart voor het ver-
krijgen van een omgevingsvergun-
ning hogere grenswaarden geluids-
hinder van 174 projecten.

Zou een goed overleg met de TU toch 
geen betere oplossing zijn? Zeker wel 
een goedkopere oplossing.

 Wim Bloom

Bewoners Zuidplantsoen teleurgesteld

Op zaterdag 19 april vierde SV Wip-
polder haar 100-jarig bestaan heel in-
tiem met haar leden. Voor de jongste 
jeugd was een spring- en spelparcours 
uitgezet, waarbij het grote piraten-
schip de favoriet was. De oudere jeugd 
volgde een stevige voetbalclinic en 
gingen op de foto met Nicolette Krul 
(Omroep West, o.a. grote ADO show). 
En de senioren speelde een 7-tegen-7 
toernooi. De avond werd afgesloten 
met een feestavond met live muziek 
van Support Actie, die nog tot in de 
kleine uurtjes duurde.

Jubileumwedstrijd met reünisten
Tweede Paasdag was ingepland voor 
het officiële gedeelte en de reünisten. 
De middag begon met een jubileum-
wedstrijd van oud-Wippolder tegen 
oud-Wippolder. Goud van oud en som-
mige wat stroef, maar met altijd nog 
veel kwaliteit.

Daarna volgde een wedstrijd van de 
huidige selectie tegen de A1. Na de ju-
bileumwedstrijd opende Rob de Vries, 
secretaris, de jubileumreceptie, waar 
naast de leden ook heel veel reünisten 
aanwezig waren. Enkele hoogwaardig-
heidsbekleders namen het woord en 
feliciteerden het bestuur en haar leden 
met deze prachtige prestatie.

KNVB
Namens de KNVB sprak Tammo 
Beishuizen, districtsbestuurder regio 
West II, over het unieke bestaan van 
een vereniging die al 100 jaar bestaat. 
Beishuizen gaf aan erg geschrokken 
te zijn over de staat van de velden en 
hoopt dat de wethouder Sport van 
de gemeente Delft hier heel snel iets 
aan gaat doen. De KNVB is bezig om 
gemeenten te overtuigen om subsi-
die te geven voor het plaatsen van 
kunstgrasvelden, mede ook omdat 
deze multifunctioneel te gebruiken 
zijn. Voor de jarige vereniging had 
Beishuizen ook een cadeau meegeno-
men, namelijk een glazen sculptuur 
en een speciale Wippolder-KNVB vlag 
die voorzitter Ton Maas in ontvangst 
nam.

ADO Den Haag
Namens ADO Den Haag overhandigde 
Peter Berg en Herbert Otten een door 
alle ADO Den Haag spelers gesigneer-
de wedstrijdbal. Wippolder is lid van 
het jeugdnetwerk van ADO Den Haag.

Sportraad Delft
Ook de nieuwe voorzitter van de 
Sportraad Delft, Wicher Schreuders, 
feliciteerde het bestuur en alle leden 
van harte met dit jubileum. Schreu-

ders gaf aan dat het voor Wippolder in 
1914 vlak voor de Eerste Wereldoorlog 
een moeilijke tijd was om te beginnen. 
Ook benoemde hij nog andere histo-
rische feiten over het ontstaan van 
de vereniging en haar naam. SV Wip-
polder een hele mooie vereniging  ge-
worden en dat blijft het ook voor de 
toekomst.

Walter van Geenen
Al tien jaar gelden ontstond bij Wal-
ter van Geenen het idee om voor het 
100-jarig jubileum een boek te schrij-
ven. De historie van SV Wippolder 
is goed onder de loep genomen en 
samen met Dick de Wal werd begon-
nen aan de vormgeving van het jubi-
leumboek. Het eerste exemplaar werd 
tijdens de receptie aan voorzitter Ton 
Maas overhandigt. Het boek is nog 
niet helemaal gereed, maar wordt 
vanaf begin juni te koop aangeboden.

Jubilarissen
Tijdens deze speciale gelegenheid wer-
den ook zes jubilarissen in het zon-
netje gezet. Zo zijn, IJsbrand Kraus, 
Henk de Lange, Michel van de Stap 
en Perry Valstar al 40 jaar lid van de 
vereniging.

Harold Gabeler
Oud voorzitter Harold Gabeler nam 
ook het woord en gaf aan dat hij tij-
dens zijn voorzitterstijd het 75-jarig 
jubileum mocht vieren. En nu alweer 
het 100-jarig bestaan van zijn vereni-
ging. Wippolder heeft op meerdere lo-
caties gehuisvest, Gabeler gaf aan erg 
blij te zijn met de keuze om niet naar 
Tanthof te zijn gegaan.

De wijk Wippolder heeft zijn eigen 
vereniging nodig, maar door de sterke 
groei ook meer faciliteiten. Gabeler 
sloot af met de mededeling dat SV 

Wippolder een fantastische club is en 
blijft. De ondertussen naar voren ge-
komen oud-
v o o r z i t t e r 
Danny de 
Lee vult nog 
aan dat de 
ve re n i g i n g 
erg blij is 
met het ak-
koord dat 
met gemeen-
te Delft be-
reikt is over 
het kunst-
gras.

Honderd jarig bestaan van
SV Wippolder uitbundig gevierd 
Zeer geslaagde festiviteiten voor leden en reünisten van de vereniging
Degene die bij de oprichting van de Harmenkokslaanse Voetbalvereniging uit Delft voorspeld zou hebben dat 
op 19 april 2014 dezelfde vereniging, maar dan onder de naam SV Wippolder, haar 100-jarig bestaan zou vie-
ren, zou hoogstwaarschijnlijk voor gek zijn verklaard. Maar nu na twee jaar van voorbereidingen was het dit 
Paasweekend dan eindelijk zo ver. Alle festiviteiten, die over twee dagen verdeeld waren, zijn helemaal volgens 
planning en naar tevredenheid verlopen.

Als laatste werden de leden van de Ju-
bileum- en Feestcommissie door voor-
zitter Ton Maas namens het voltallige 
bestuur bedankt voor de organisatie 
van het jubileumfeest.

Tekst Marjolijn Schrok, SV Wippolder
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Vallen en weer opstaan
Op de twee bovenste foto’s ziet u de bestrating op het voetpad in de Schoe-
makerstraat. Zoals u ziet niet al te florissant met als gevolg dat ‘s avonds  in 
het donker een mede bewoner van de wijk plat op zijn gezicht gevallen is. Niet 
verwonderlijk als u de bestrating ziet. Gelukkig was er geen materiële schade, 
echter alleen lichamelijke schade wat volgens de arts wel een week of zes merk-
baar zou zijn.

Deze bewoner heeft er bij de gemeente werk van gemaakt en die kwam dan ook 
in actie.
In een gesprek is de gemeente geïnformeerd en er werden toezeggingen gedaan.
•	 De bewoner kreeg een schade formulier toegestuurd.
•	 Kreeg een dag na het gesprek een bos bloemen met excuus van de gemeente.
•	 Nog diezelfde week van het gesprek is de stoep geïnspecteerd en op de schop 

genomen.
•	 Op 1 april kreeg de bewoner een telefoontje dat het voetpad in zijn gehele 

lengte in aanmerking komt voor klein onderhoud.
•	 Dit is geen 1 april grap. Op 3 april werd dit met een mail bevestigd. Dat het 

ingepland gaat worden in het 2e /3e kwartaal 2014.
•	 Inmiddels is de klus geklaard.
•	 Met dank aan de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente.

Zie daarvoor de foto hiernaast afgebeeld.
Is hier dan toch sprake van: Als het kalf verdronken is dempt men de put?

Zie daarom ook nog eens de foto van de fiets /voetgangers oversteek op de 
Schoemakerstraat. Zal de gemeente ook hier pas actie gaan ondernemen als de 
eerste aanrijding heeft plaats gevonden, in de avond bij de slechte verlichting? 
Dit mede veroorzaakt door de aanwezige bomen met een dik bladerdak. 
Het is afwachten of de gemeente zijn of haar verantwoordelijkheden neemt.

Tekst en foto’s: J.A. van den Berg.

Leercentrum SeniorWeb Delft
SeniorWeb verzet de bakens en gaat zich bezig houden met Tablets. Tijdens 
de workshop van dinsdagmiddag 3 juni wordt kennis gemaakt met de 
Androidtablet. Wie meer wil weten kan zich aanmelden. Het bezit van een 
tablet is niet nodig, maar wie er wel één heeft mag die meebrengen. Let wel, 
een Androidtablet, b.v. de Samsung, maar geen iPad. Die werkt een beetje 
anders.

Tijdens de tweedaagse workshop op de dinsdagmiddagen 10 en 17 juni 
wordt gewerkt met Windows 8 op de aanwezige computers. Speciaal bedoeld 
voor beginners met Windows 8.

De workshops worden gegeven in de Wipmolen aan de Professor Krausstraat 
71b. Wilt u meer weten of aanmelden? Bel dan ’s ochtends naar 06 519 193 
03 of kijk op http://delft.seniorweb.nl. Let op, zonder www! U bent welkom!

Op de bovenste foto 
ziet u de druk bezochte 
rommelmarkt van 18 
mei 2014.

Op de onderste foto 
ziet u de altijd druk 
bezochte schuif ‘s aan. 
Deze was van 22 mei 
2014.

Buurthuis “Onder de Schie” impressie van enkele activiteiten.

PARTICIPE ZET VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE. 
Op 26 maart jongstleden was er in het Wippolder Buurthuis aan de Prof. Krausstraat een ware happening. 
Alle vrijwilligers hadden een uitnodiging gekregen om aan een etentje deel te nemen. 
Nou, het was echt niet teveel gezegd. 
Bij aankomst werd je al verwend met een drankje en de lekkere geuren uit de keuken waren overheerlijk. 
Een buffet stond uitgestald en had zo in een gerenommeerd restaurant kunnen staan. 
Soepen, salades, brood, kruidenboter, nasi, pindasaus, gebakken kip, gebakken aardappelen, champignons en groente, 
van alles stond op tafel, en werd opgeschept door een brigade van Participe. 
Alle gasten (± 40 vrijwilligers) zaten lekker te eten en met elkaar te praten. 
De sfeer was ontzettend goed en Vertrouwen en Vriendschap was voelbaar op deze zeer geslaagde avond. 
Zo zou het altijd moeten zijn want zonder vrijwilligers kunnen we in Nederland echt niet meer. 
Dus waardering voor deze grote groep mensen moet heel hoog in het vaandel staan. 
Mijn complimenten Participe voor het in het zonnetje zetten van onze EIGEN vrijwilligers. 
  
Wil Broere, vrijwilliger Wipmolenkoor. 
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Cursusaanbod 3e kwartaal 2014 Buurthuis Onder de schie 
(zie ook: www.onderdeschie.nl)

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

Reeds lopende
cursussen en activiteiten: 

Blij dat ik klei
Dinsdag ochtend (1x/w)
Cursus is al begonnen en heeft een 
wachtlijst
Docent: Juul Camps
Informatie:  juulcamps@gmail.com 
Tel  015 212 2307 of 06 4416 8037 
 
Schilderen (collage met foto’s)
Vrijdagochtend (1x/w)
Cursus is begonnen, maar nog 
mogelijk om in te schrijven
Kosten:  € 8 per keer
Docent: Jeanette van der Helm
Informatie:  jeanetart@hotmail.com 
Tel  06 3890 0620
 
Schilderen / tekenen (acryl)
Maandagavond (1x/w)
Cursus is al begonnen en heeft een 
wachtlijst
Kosten:  € 8 per keer
Docent: Hedy Adihardjo
Informatie:   
hedyadihardjo@gmail.com 
Tel  015 256 8728 of 06 4655 1286
 
Bewegen valt goed (voor 
ouderen vanaf ong. 45 jaar)
 De cursus ‘Bewegen valt goed!’ 
stimuleert ouderen meer te 
bewegen. Bewegen valt goed! is 
een combinatie van bewegen en 
valpreventie. Binnen een aantal 
weken ervaren de deelnemers 
plezier in bewegen en neemt hun 
zelfvertrouwen toe. Daarnaast leren 
de deelnemers meer over gezonde 
voeding en meer vormen van 
laagdrempelig bewegen. De cursus 
wordt gegeven door een ervaren 
sportinstructrice. 
Dinsdagmiddag (1x/w)
Cursus is begonnen, maar het is 
mogelijk nog in te schrijven.
In mei start een nieuwe cursus van 
10 weken
Docent: Johan van den Berg
Informatie:  www.onderdeschie.nl
Tel  070 416 1853 

werkingen uit en ze brengen meer 
evenwicht tussen je fysieke-, denk- en 
bewustzijnswereld. Je zult meer tot 
rust komen, je grenzen leren kennen 
en je zult een bewuster leven leiden.  
De yoga-oefeningen zijn niet zwaar, 
geschikt voor iedereen en worden 
begeleid door rustgevende muziek. 
Dinsdagavond (1x/w)
Open voor inschrijving
Duur:  10 weken / €35
Docent: Allan van de Graaff
Informatie:   
allanvandegraaff@gmail.com 
Tel  06 3074 9349
 

Boekbespreking
Woensdagochtend (1x/w)
Duur: 10 keer
Kosten €4 per ½ uur
Open voor inschrijvingen
Docent: Maria Wensveen
Informatie: m.wensveen@
stanislascollege.nl
Tel  06 4464 6018

Startende
cursussen en activiteiten:
 
Schilderen (aquarel en acryl) 
Donderdagochtend (1x/w)
Open voor inschrijving
Docent: Marlene Otte
Informatie:  marlene@otte-delft.nl 

Creatief schrijven
Hou je van lezen en zou je ook 
wel eens willen schrijven? Zoek je 
inspiratie? Of heb je een idee voor 
een verhaal maar geen idee hoe je het 
kunt opschrijven? Kom dan naar de 
basiscursus Creatief schrijven. In drie 
avonden komen onderwerpen langs 
als inspiratie, stijl, personages en er 
wordt natuurlijk ook veel geschreven. 
Want door te doen, leer je.

Donderdagavond (3 weken)
Kosten: € 30
Start bij voldoende inschrijvingen. 
Docent: Gean Ockels
Informatie:  gean@ockels.nl 
Tel  06 1660 8972

Bridge I (beginners) 
Woensdagavond (1x/w)
Kosten: €5 per keer
Open voor inschrijvingen
Docent: Henk van Dam
Informatie: he.to.vandam@ziggo.nl
Tel  015 256 6517 of  06 3042 7422

Bridge II (gevorderden)
Donderdagmiddag (1x/w)
Kosten: €5 per keer
Open voor inschrijvingen
Docent: Henk van Dam
Informatie: he.to.vandam@ziggo.nl
Tel  015 256 6517 of  06 3042 7422
 

Structureel lichaamswerk
Voor tieners en volwassenen
Donderdagavond (1x/2w)
Kosten: €85 voor 5 lessen
Open voor inschrijvingen
Docent: Anita van Gorkum
Informatie: anitavangorkum@
kpnmail.nl
Tel  06 4500 4985
 
Armbandjes maken
Zaterdag en zondagmiddag (1x/w)
Kosten €10 per keer
Open voor inschrijvingen
Docent: Marlene Otte
Informatie:  marlene@otte-delft.nl

Zin om te biljarten?  Ook dat kan!
Lekker ontspannen een keutje leggen 
met vrienden of buurtgenoten. Je 
kent vast wel één of meer mannen of 
vrouwen met wie het leuk praten én 
biljarten is.  
Verzamel ze en meld je aan bij het 
Buurthuis. 

Bloemschikken
Woensdagavond (1x/2w)
Kosten: €15 / keer incl. materiaal
Open voor inschrijvingen
Docent: Ineke Kattevilder
Informatie:  06 4378 8008
 
Digitale fotografie 
Open voor inschrijvingen
Woensdag/donderdag middag/avond 
(1x/w)
Docent: Stan van Adrichem
Informatie:   
info@vanadricheminbeeld.nl  
Tel  06 2722 7143

Nederlands conversatie 
(beginners/gevorderen)
Maandag/woensdag/donderdag  
ochtend/middag (1x/w)
Kosten:  €7 per 2 uur
Open voor inschrijvingen
Docent: Tineke Ruiter
Informatie:  atruiter@ziggo.nl
Tel  015 214 0355  of  06 2428 2891
 
Mindfullness meditatie
Woensdagavond (7 weken)
Kosten:  €30 per cursus
Open voor inschrijvingen
Docent: Anita van Gorkum
Informatie:   
anitavangorkum@kpnmail.nl
Tel  06 4500 4985

Buurthuis  “Onder de Schie”
Rotterdamseweg 51A
2628 AJ  DELFT
015 256 7774
email: onderdeschie@gmail.com
website: www.onderdeschie.nl
 
Wist u dat ...
Buurthuis Onder de Schie 
beschikbaar is voor 
kinderfeestje 
vergadering
receptie
reünie
cursus
en andere kleinschalige 
bijeenkomsten? 
 
U kunt ruimtes huren die 
variëren van een kleine  
vergaderkamer tot de grote zaal 
met bar en keuken.  
 

Meer informatie via  onderdeschie@
gmail.com
Vraag de beheerder wat er mogelijk is.

 
BESTUUR & VRIJWILLIGERS
Wij zoeken buurtbewoners die willen 
bijdragen aan het reilen en zeilen van 
ons buurthuis.
Er is plaats voor bestuursleden en 
voor vrijwilligers.  

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Erik van Hunnik, via 
mailadres   erik.vanhunnik@gmail.
com  of tel  06 5027 6604
U kunt ook voor informatie terecht 
bij beheerder Hans de Bruijn.  

Kijk ook op onze website 
www.onderdeschie.nl

Tai Chi & Chi Gong
Woensdagavond (1x/w)
Open voor inschrijving (www.
stromendbewegen.nl) 
Docenten: Karin en Swie Yap
Informatie:  info@swieyap.nl 
Tel  015 261 7998 
 
Leef! (oefeningen, dans, spel)
Donderdag/vrijdagavond  (1x/2w)
Open voor inschrijving
Kosten: €16 per keer
Docent: Carien Slechtenhorst
Informatie:   
info@KlaartjevanEtten.nl 
Tel 06 5086 0177
 
Raja Yoga (rek en strek, massage, 
adem-ontspanning, meditatie)
Er worden verschillende vormen 
van yoga beoefend, die alle tot doel 
hebben je fysiek en mentaal te 
ondersteunen en te ontwikkelen.  Van 
de yoga-oefeningen gaan heilzame 
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 Wijkcentrum Wippolder, 
 Prof. Krausstraat 50. 
 Telefoon 015- 760 02 70
 net: www.wippolder.nlwww.wippolder.nl  
 e-mail: wijkwerk@wippolder.nl  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

Zaterdag
• Bingo

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

Meer informatie over deze activiteiten:
Klantenservice Participe
015-7600 100
klantenservice@participedelft.nu

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
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Het Science Center 

beter bereikbaar.

KLM heeft landingsrechten
verkregen.

Gewoon Fleurig

Een echte ondernemer, zo mogen we de 19 jarige Michael Habets wel 
noemen. Ondersteund door zijn moeder Angela heeft hij in april aan de 
Delfgauwseweg 67 zijn bloemenzaak “Gewoon Fleurig”  geopend. Een 
mooie en fleurig ingerichte winkel met bloemen, planten en een paar 
planken met netjes geordende cadeau artikelen.

In het verleden was aan de Delfgauw-
seweg de bloemenzaak van Paul van 
Eijk gevestigd. Na het sluiten van zijn 
bloemenwinkel hebben in het pand 
eerst nog wat andere activiteiten 
plaatsgevonden die waarschijnlijk 
niet levensvatbaar waren. En nu in 
2014 zit er een (piep) jonge onderne-
mer in met, zoals uit het gesprek af 
te leiden viel, een zelfde liefde voor 
bloemen als Paul.

Het was altijd mijn droom om een ei-
gen zaak te hebben, vertelde Michael. 
Mijn leven staat eigenlijk vanaf jongs 
af aan in het teken van bloemen. 
Naast deze winkel heb ik al 3jaar (op 
mijn 16de gestart) twee bloemenkra-
men. Eén op vrijdag in Nootdorp en 
één op zaterdag in Pijnacker. En nu 
dus ook nog een eigen winkel, vertelt 
hij trots. Mijn specialisatie is de Hol-
landse roos. Een prachtige stevige 
bloem, die zowel los, in bloemstukken 
als in samengestelde boeketten tot 
zijn recht komt.

Een goede roos verwelkt niet na 2 of 
3 dagen zoals veel supermarkt bloe-
men. Deze rozen staan veel langer en 
zijn ook mooier van vorm en kleur. 
Mijn motto is dat klanten bloemen 
krijgen van een goede kwaliteit voor 
een redelijke prijs, en dat geldt voor 
alles in mijn winkel.

In de winkel zijn ook diverse cadeau 
artikelen te koop, zo vertelde Mi-
chael. Maar dat is meer een ding van 
mijn moeder Angela.Verder geeft Mi-
chael aan dat bijna alles op het gebied 
van bloemen, planten en woonacces-
soires leverbaar is.
“Gewoon Fleurig” is te vinden aan 
de Delfgauwseweg 67 en open van 
woensdag t/m vrijdag van 10.00 tot 
18.00 uur. Op zaterdag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. Telefoon 06-14006786, 
email: info@gewoonfleurig.nl

Kees Graafland

Zomervakantie... Heb jij al plan-
nen wat je de komende zomer-
vakantie gaat doen? Lekker geen 
school, genieten van het mooie 
weer. Misschien ga je wel op va-
kantie of ga je thuis veel buiten 
spelen met je vriendjes en vrien-
dinnetjes. 

Als je nog niet bedacht hebt wat 
je de eerste week van de zomer-
vakantie wilt gaan doen en je een 

Heb jij al vakantieplannen?

leeftijd hebt van 4 tot 14 jaar, ben je 
van harte welkom op de Prins Mau-
ritsschool. Van 21 tot en met 25 juli 
kan je van 14:00 – 16:00 komen spor-
ten en knutselen.

Dit jaar is er ook een avondpro-
gramma dat start om 19:00. Het 
avondprogramma is bedoeld voor 
kinderen vanaf 12 jaar en duurt tot 
21:00. Op vrijdagmiddag/avond is er 
een barbecue!

Deze activiteiten worden georgani-
seerd door Athletes in Action.
Als je meer wilt weten kan je op de 
volgende site kijken:

www.aia-delft.nl/kinderen_index.
htm
Tot ziens!?

De in deze krant

geplaatste foto’s

zijn te bestellen. 

Stuur een email

naar de redactie.
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  Bouwberichten Foto’s en tekst J.A. van den Berg. 
Tenzij anders vermeld of via de plaatselijke media
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Technopolis
Op foto A ziet u de vorderingen van het hoofdkantoor van het Nederlandse internationale technologiebedrijf 3M aan 
de Heertjeslaan. Men is druk doende om het bedrijfsklaar te maken. Op foto B ziet u de werkzaamheden aangaande het 
bestraten van de parkeerplaatsen, dit moeten er in totaal 250 worden en op 1 juni gereed zijn.
Aanleg tramlijn 19
Op foto C ziet u dat de tramlijn de Kernreactor al voorbij is en deels de Heertjeslaan al is overgestoken. Op foto D 
ziet u dat men nu bezig is om de keerlus te maken achter het terrein van Deltares. ( Het voormalig Waterloopkundig 
Laboratorium.)

Nieuwbouw TNW
Op foto E ziet u het terrein 
dat bouwrijp wordt gemaakt 
voor het grootschalige 
vastgoedprogramma van de TU. 
Hier op het terrein zal vanaf 
medio juni tot de oplevering 
medio 2016 gebouwd gaan 
worden aan de nieuwbouw voor 
TNW wat staat voor Technische 
Natuurwetenschappen.

TNO Schoemakerstraat
Op foto F ziet u de 
nieuwbouw aan de 
achterzijde van het 
TNO terrein tegen de 
IJsmeestertunnel aan. 
Dit gebouw is neergezet 
voor een paar jaar. Dat zal 
wel zijn totdat het gehele 
terrein bouwrijp is gemaakt 
voor de te realiseren 
nieuwbouwwijk.

Rotterdamseweg
Op foto G ziet u dat 
de Rotterdamseweg 
nog steeds overhoop 
ligt, de riolering en de 
herinrichting zijn nog 
steeds niet afgerond. 
Daar waar het werk 
gedaan is, is het een 
hele verbetering 
geworden.

Hooikade
Op foto H ziet u de Hooikade, daar 
wordt het steeds gezelliger. Er is nu 
een terrasboot aangemeerd voor Café 
Brasserie de Huszár. Nog even en dan 
zal de doorgang weer volledig mogelijk 
zijn naar de route over de Zuidwal wat 
weer goed is voor de klandizie. Ook is 
duidelijk de nieuwe onderdoorgang naar 
het water aan de Westvest te zien.

Scheepmakerij
Op foto I ziet u de vervolg werkzaamheden langs de oever 
van de Schie. Het blijft aan de Scheepmakerij bedrijvig met 
verbeteren en bouwen. Vaak is het pand op nummer 9 in 
beeld gebracht. Nu laten wij de achterkant zien, ook daar is 
men bezig met het verfraaien van het pand. Zie foto J waar 
ook het witte pand  opvalt bij de resterende panden. Op 
foto K ziet u de vorderingen van het naastgelegen pand. Het 
pand is eigendom van B.P.O. International B.V.
Scheepmakerij 11-12. Een Ingenieurs en technisch ontwerp 
en advies bureau.

Kanaalweg
Op foto L ziet u de werktuigen 
die nodig zijn om de kademuren 
van de Schie (kanaal) te gaan 
verbeteren. Dit gelegen tussen 
de Botaniestraat en het gebouw 
waar o.a. DUWO is gehuisvest. 
Op foto M ziet u dat de speeltuin 
in beslag is genomen voor de 
opslag van werkmateriaal.

Mijnbouwplein
Op foto N ziet u dat het 
Mijnbouwplein weer geopend 
is voor de verbetering en 
aanpassing van de riolering. Dit 
vanwege de aanleg van tramlijn 
19. Het verkeer wordt nu via de 
bestaande trambaan omgeleid. 

Zuidplantsoen
Op foto O ziet u dat 
Bouwkunde nog steeds bezig 
is met het renoveren van 
hun pand, er is ook al aan de 
voorzijde veel werk verricht, 
zo te zien is men bijna het 
pand rond geweest.

A B C

E

D

F

I

H
G
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N O

J K
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Beste Buurtbewoners
Na de inloop koffieochtend ( is succes ) op vrijdag willen we de mogelijkheden om 
gezellig langs te komen uitbreiden en U  hierbij informeren over  de openings-
dagen dat U welkom bent, en heeft U andere ideen laat het ons dan weten.

Dinsdag’s Koffie inloopochtend 09.30- 12.00 uur

Vrijdag’s Koffie inloopochtend 09.30- 12.00 uur

Maandag avond Vanaf,  19.00 uur  (biljarten, Darten, Kaarten, e.a. )

Dinsdag avond Vanaf, 19.00 uur

Donderdag avond Vanaf, 19.00 uur

Tot ziens  in jullie Buurthuis aan de Rotterdamseweg.

Ik ben geen stand-up comedian. 
Soms zou ik dat dolgraag willen 
zijn, snedig en ad rem, bij de tijd en 
scherp om mensen te vermaken. 
Wat deze artiesten niet kunnen 
zeggen in twintig minuten!
Een stand-up comedian lijkt toch 
wel een beetje op wat ik vertel. 
Stand up betekent zoiets als 
opstaan, soms ergens recht tegen 
ingaan en zich weten te handhaven 
of zich verzetten tegen.

Wat vindt u, is de kerk een 
verzetsbeweging? Verzet de kerk 
zich ergens tegen? Ik denk dat u deze 
vraag met nee zal beantwoorden. 
Een kerk als verzetsbeweging is te 
veel eer. Kerkleden zijn juist erg 
braaf en gehoorzaam. Een beetje 
saai soms. Hoe kom ik er dan bij om 
te zeggen dat ik me toch wel thuis 
voel bij een stand-up comedian? 
Bij zijn verzet tegen de saaiheid en 
voorspelbaarheid van het leven en 
door grappen te maken te laten zien 
hoe relatief alles is? 

Zo’n artiest staat op! Voor een 
groep mensen en doet hij of zij het 
moeilijkste wat er is, die groep een 
kwartier met grappen te vermaken. 
Je moet het lef maar hebben. Je 
moet ook lef hebben om naar een 
kerk te gaan, bijvoorbeeld zoals 
laatst met Pasen, en te horen over de 
opstanding. Je moet het maar durven! 

Ik heb geen idee hoe u over de 
opstanding denkt. Veel gelovigen, 
hebben het er maar moeilijk mee. 
Het zal je maar verteld worden. 
Je ziet er niets van. Je moet dan 
wel iets van het lef van een stand-
up comedian hebben om dat jaar 
en jaar aan te horen en verder te 
vertellen. 

Als er verteld wordt dat Jezus 
opstaat na zijn dood, gebeurt 
er iets met mijzelf. Net zoiets 
wanneer er in een donkere kamer 
het licht aangaat. Ik zie licht waar 
ik daarvoor alleen maar duisternis 
zag. De opstanding maakt blij! Niets 
verheugt mij zozeer als het bericht 
dat de dood is overwonnen. 

Daarom sta ik wekelijks in de 
Wipmolen achter een fraaie 
lessenaar te vertellen over wat dit 
voor ons betekent. Zoals grappen 
mensen blij maken, bevrijdt dit 
nieuws mensen van de duisternis, 
het gevoel opgesloten te zitten in 
een afgesloten ruimte. 

Ik ben geen stand-up comedian. 
Wel iemand die opstaat tegen 
de wanhoop met een boodschap 
die het licht van de hoop 
ontsteekt. Dus toch een beetje een 
verzetsbeweging. 

David Knibbe

Stand-up comedian

B o t a n i s c h e  T u i n  T U   D e l f t

Aktiviteiten 2014
Bonsai weekend 14 en 15 juni 10.00 – 17.00 uur toegang 
Piccolo festival  6 juli 13.00 – 17.00 uur vrij toegang
Monumentenweekend  13 – 14 sep 10.00 – 17.00 uur 1 euro
Plantenruilbeurs 11 oktober 10.00 – 11.30 uur vrij toegang
Museumnacht Delft 24 oktober 19.00 – 01.00 uur vrij toegang
Wetenschapsdag 26 oktober 10.00 – 17.00 uur vrij toegang
Kerstmarkt 12- december 14.00 – 21.00 uur Toegang 7.50 
 13- december 10.00 –  21.00 uur 
 14- december 10.00 -   18.00 uur

Tentoonstelling PLAAGPLANTEN
Van 25 Mei – 26 oktober

Keramiek: RAAD EEN LIED………. OF NIET
Van 22 juni – 26 oktober

Bezoekadres: 
Poortlandplein 6 (tegenover de Vredeskerk) 
Delft  telefoon 015-278 56 96

Openingstijden:
Maandag:  12.00 uur tot 16.30 uur
Dinsdag-vrijdag:  10.00 uur tot 16.30 uur
Zaterdag:  10.00 uur tot 16.30 uur
Van 1 mei tot 1 oktober zijn we ook op zondag geopend

Entreeprijs: 
€ 2,00 65+ € 1,00 kinderen € 1,00

Bewegen valt goed iedere dinsdag in het buurthuis
“Onder de Schie”!14.00 – 15.00 uur 
 
Veel ouderen bewegen te weinig en krijgen daardoor last van stijve spieren en gewrichten. Hierdoor vallen mensen eerder 
en hebben ze een grotere kans op bijvoorbeeld een breuk. Wist u dat regelmatig bewegen de kans op vallen verkleint?

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Stichting Consument en Veiligheid (C&V) hebben met 
Bewegen valt goed! een manier ontwikkeld om ouderen te stimuleren tot meer bewegen. Het is voor mensen die nog niet 
aan beweegactiviteiten deelnemen vanaf 45 jaar.

U kunt uw buurvrouw, vriendin, man en/of kennis meenemen. 
Binnen een aantal weken kunt u ervaren als deelnemer van Bewegen valt goed, hoeveel makkelijker het bewegen gaat en 
hoe leuk en makkelijk het is om meer te bewegen in uw dagelijks leven. 
U kunt zich aanmelden en vrijblijvend mee komen doen aan deze lessen.

Onder leiding van een gediplomeerd Bewegingsbegeleider. 
Graag zien we u verschijnen.
Info + aanmelden: www.onderschie.nl of 070-4161853

Duur: 10 weken      
Voor: volwassenen 
Kosten: In Principe Geen. Wel een kleine vrijwillige bijdrage?! 
Minimaal en maximale aantal deelnemers : 8  – 12 deelnemers

Eerste vervolg lesdag : Dinsdag 06 mei 2014 14.00 – 15.00 uur
Locatie: Onder de Schie, Rotterdamseweg 51a, 2628 AJ Delft.
Start nieuwe serie Bewegen Valt Goed (10 lessen) 3e sessie.
Mei  op dinsdag 06, 13, 20, 27 14.00 – 15.00
Juni op dinsdag 03, 10, 17, 25 14.00 – 15.00
Juli op dinsdag 01, 08. 14.00  –15.00

De volgende en 4e  sessie van (10 lessen) start in principe 
Juli op dinsdag 15  14.00 –  15.00
Onderlinge vakantie evaluatie is natuurlijk belangrijk.
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Column
Durft u het aan? Ds. Kees Maas

Komt u ook naar de St.Ursuladag?

Lunchcafé Wippolder viert de Zomer
Ondanks de vakantie, of misschien juist wel omdát het vakantie is, 
opent het Zondagse Lunchcafé in de Wipmolen (Prof. Krausstraat 
71B) ook in juli haar deuren. De alweer vierde editie van het Lunchca-
fé is dan op zondag 13 juli van 12-14 uur. Het is gratis en vrij toegan-
kelijk voor iedereen die zo’n zomerse zondag in de vakantieperiode 
maar een lange stille dag vindt en behoefte heeft aan ongedwongen 
contact met anderen. U wordt van harte welkom geheten door wijk-
gemeente Immanuël.

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

Ook in januari, maart en mei 
organiseerde wijkgemeente 
Immanuël een Lunchcafé in De 
Wipmolen. Per editie kwamen 
er zo’n 90 bezoekers. Zij konden 
genieten van wat onderlinge 

Jarenlang heb ik gevist in de 
Wippolder. Ik sleepte het net achter 
m’n fiets aan. Er kwam altijd wel 
iets in dat ik kon gebruiken voor een 
column in ons wijkblad.
Ook deze keer vis ik weer een 
onderwerp uit het net. Het zit er 
al een tijdje in. Ik denk dat ik het 
bewust niet eerder opgepakt heb. 
Het is teer, intiem en je kunt het 
gemakkelijk met woorden kapot 
maken. Daarbij is het overdragen van 
wat ik zag en hoorde niet eenvoudig.

Twee op één bank
Ze zaten op een bank en lazen samen 
een lied. De jonge vrouw speelde de 
bruid, haar vriend de bruidegom uit 
het Hooglied. Bij het binnenkomen 
vroeg ik hen om door te gaan en mij 
mee te laten luisteren. Dat vonden zij 
goed.
Ik hoorde de bruidegom zeggen: 
‘Mijn bruid, je hebt me betoverd 
met een blik van je ogen, hoe 
heerlijk is jouw liefde’. En de bruid 
antwoordde:’Draag me als een zegel 
op je hart, sterk als de dood is de 
liefde.’
Ik was onder de indruk van de wijze 
waarop deze twee met elkaar bezig 
waren.
En ook wel omdat de dood mij een 
klein tikje (voor de lol?) gegeven 
had om even kennis te maken. Ja, 
wat wil je als je 76 jaar bent en een 
hartoperatie achter de rug hebt? 
Dat voelt alsof het einde van je 
houdbaarheid in zicht komt.

De Kus van Klimt
Plotseling was ik met mijn gedachten 
bij dat schilderij van Gustav Klimt: 
‘De Kus’. Ik zag twee geliefden, 
hoorde hun stemmen en in mijn 
verbeelding was het schilderij 
duidelijk aanwezig.
De kus wordt gegeven op een 
bloemenweide aan de rand van een 
ravijn. Schitterend om te zien en een 
levensgevaarlijke situatie. Vooral de 
vrouw met haar prachtige kleed zou 
zomaar in de afgrond kunnen vallen. 
Het heeft iets van spelen met vuur. 
Ze staan in het paradijs van de liefde 
en op de grens van leven en dood. 
Spannend tot op het bot. En dan die 
aanraking. Angst omdat het ergens 
toe moet leiden?

De overeenkomst
Al combinerend zag ik de 
overeenkomst tussen de jonge vrouw 
op de bank en die op het schilderij. 
Zijn die vrouwen wel gelijkwaardig in 
de liefde aan de mannen?
Anja Meulenbelt schrijft in 
Casablanca: ‘Niet alleen geloof ik in de 
gelijkwaardige liefde, ik doe het niet 
voor minder. Ik hoef het niet te doen 
voor minder. Er is niets mis met het 
ideaal. Er is iets mis met de realiteit 
als echtparen op ongelijkwaardige 
wijze met elkaar leven.’
Maar wat overkomt me? Hier, 
op de bank, zoeken twee mensen 
elkaar en kan je dat mooier doen 
dan met woorden uit het Hooglied? 
Hoogdravend misschien voor 
onze tijd, maar wat is te hoog voor 
verliefden?

gezelligheid, een praatje, een 
spelletje, een broodje of kommetje 
soep.  Wijkgemeente Immanuël is 
één van de protestantse kerken in 
Delft. Eind 2013 verlieten zij het 
gebouw aan de Schoemakerstraat 

En de tijd, ach de tijd
Waar is hout te vinden dat de liefde 
brandende houdt? In het Hooglied 
ligt het hout voor het oprapen. 
Ontsteek dan een helder vuur. 
Het vuur van de aanraking, van het 
beminnen, wordt daarin opgestookt 
en het ingaan op elkaars spreken, 
keuzes maken, aantrekken en 
afwijzen.
En dat is zichtbaar op de bank.
Een totaal ander verhaal hoor ik van 
Henk B. Als zijn vrouw hem vraagt 
waarom hij met haar getrouwd is 
antwoordt hij: ’Om het ontbijt……ik 
was op zoek naar iemand met wie ik 
m’n leven lang zou kunnen ontbijten.’ 
Ligt de tederheid van het huwelijk 
verborgen in het samen ontbijten 
of is dit een troosteloos leven voor 
beiden?
Ik kies voorlopig voor de twee op de 
bank en hoop me nooit met Judith 
Herzberg te moeten afvragen: ‘Hoe is 
dat geworden
                 van altijd komen slapen
                 tot nooit meer willen zien?’
Een blik van verstandhouding tussen 
de twee brengt me terug bij de bank. 
Die blik spreekt boekdelen, die 
lichaamstaal spreekt meer dan vele 
woorden. Creatief en gevoelsmatig 
wordt overgedragen: ‘Ik heb je lief ’.

Het gesprek
Mijn levenservaring dringt zich 
opnieuw op. Zouden zij al iets 
begrijpen van het evenwicht tussen 
spreken en zwijgen, voorwaarde voor 

Op zondag 6 juli is er weer de 
jaarlijkse St.Ursuladag, waarin 
de vier gemeenschappen van de 
St.Ursulaparochie samenkomen om 
stil te staan bij het afgelopen jaar, 
maar ook om elkaar na de viering 
in een steeds wisselende omgeving 
te ontmoeten. Dit jaar zal de 
gemeenschap van het Allerheiligst 
Sacrament deze dag organiseren in de 
Vredeskerk. 

We beginnen om 10 uur met een 
Eucharistieviering waarin o.m. 
pastoor Ben Bolmer en pastor Elma 
Beerends zullen voorgaan. De cantorij 
van de Sacramentskerk zal versterkt 
met veel leden van de koren van 
de andere gemeenschappen onder 
leiding van Sonja Nowee de viering 
feestelijk ondersteunen.

Na de viering drinken we met elkaar 
een kopje koffie of thee en kunnen 
dan met elkaar praten over samen 
parochie zijn in Delft. Daarna is er 
een programma van workshops 
van maximaal een uur (van 12 – 13 
uuur).

Een kort overzicht van deze 
workshops:

Oogstdankdag en de tuinbouw
Al tientallen jaren wordt in 
de Sacramentskerk in oktober 
Oogstdankdag gevierd. Jan van de 
Harg zal schetsen hoe het maken van 
mooie en gezonde producten tegen 
een zo goedkoop mogelijke prijs zich 
in onze regio tijdens de afgelopen 
decennia heeft ontwikkeld.

Belevenissen tijdens de Camino 
naar Santiago 
Pelgrims van overal vandaan maken 
de spirituele wandeltocht naar de 
kathedraal in het Noord-Spaanse 
plaatsje Santiago de Compostela. 
Marga Vintges en pastor Elma 
Beerends hebben ook een deel van 
de route gelopen, Voor beiden een 
topervaring. Graag delen zij hun 
ervaringen met u. In verhalen, 
beelden en muziek nemen zij u een 
klein stukje mee op de Camino.

Dilemma’s bij de bezoeken aan 
landen in Afrika
Je wilt mensen ondersteunen en 
je hebt wat geld bij je om mensen 
te helpen. Marija en Kees Ruigrok 

hebben ervaren dat het soms erg 
lastig is om keuzes te maken. Met 
elkaar worden een paar dilemma’s 
besproken. Wat zou u doen?

Wat is er in het kerkgebouw te 
zien?
De Sacramentskerk is in mei 
1940 als kerk ingewijd. Het is een 
rijksmonument en bevat veel mooie 
objecten. Onder leiding van Aad van 
Vliet wordt een wandeling door de kerk 
gemaakt en u hoort wat over de historie 
van het gebouw en de diverse objecten. 

Muziekworkshop in Antilliaanse 
sfeer
Onder leiding van Sonja Nowee 
is er een bijzondere workshop 
ondermeer ter voorbereiding van de 
Antilliaanse gebedsdienst. Het wordt 
een workshop met muzikale klanken 
in Antilliaanse sfeer, dus vooral met 
extra enthousiasme. 
Het studentenpastoraat en MoTiv
Tijdens deze workshop presenteren 
Wouke Lam en Taco Smit van het 
studentenpastoraat MoTiv het 
project ‘spoorzonekerken.nl’. Met dit 
project verkennen we de spirituele 
bronnen van de bouwput rondom het 
spoor in Delft. We kijken naar een 
documentaire. 

Een bibliodrama spelen
Heb je altijd al eens een verhaal van 
Jezus willen beleven? Kom dan naar 
deze workshop bibliodrama. Onder 
leiding van Thea Schaareman en Karin 
van Etten gaan we een verhaal van 
Jezus uitbeelden. We willen weleens 
weten hoe cool Jezus het vond om 
mensen met problemen te helpen.
De deelnemers aan de workshops 
krijgen na afloop daarvan een 
(eenvoudige) lunch aangeboden en 
kunnen dan nog even praten over hun 
ervaringen.
Elke maand is er in de 
Sacramentskerk een Antilliaanse 
viering. Misschien wilt u de sfeer 
daarvan ook wel eens proeven. 
Daarom wordt de dag afgesloten 
om 13.30 met een korte 
gebedsviering in Antilliaanse stijl 
ondersteund door een Antilliaanse 
koor en combo, waarin we ook zelf 
enthousiast kunnen meezingen.
We ontmoeten  u graag op op 6 juli.

Pastor Elma Beerends en Kees 
Ruigrok

een goede relatie? Soms is zwijgen 
goud, anders krijgt men ‘woorden’ en 
ontstaat er een ‘woordenwisseling’ die 
partners meer van elkaar verwijdert 
dan in elkaars armen brengt. Maar 
af en toe moet je echt communiceren 
over de dingen waar het op aan komt 
in dit bestaan: brood voor het hart 
van mens tot mens.
Want anders ontstaat er gewenning, 
sleur en dat is het voorportaal van de 
dood.
Laat een gesprek dan maar eens 
mislukken. Voor mislukkingen zijn 
pogingen nodig. Moedig.
Er wordt me koffie aangeboden. 
Ik bedank. Het hele plaatje zou 
verstoord worden. In stilte verlaat ik 
het huis.

Je bent geliefde door de ander
Op de fiets realiseer ik me hoe de 
één voor de ander iemand is, zoals 
je kind bent door je moeder, vriend 
door je vriend, collega door je collega. 
Zelfstandig en afhankelijk.
Voor die twee op de bank was de 
ander nummer één. Van iemand 
houden is een wonder en dat je 
bemind wordt is een nog groter 
wonder.
Nog één keer kijk ik om en vraag me 
af: deze vogel en deze vis houden 
van elkaar maar waar bouwen zij een 
nestje?
PS  Het boek ‘Hooglied’ is te vinden in 
de Bijbel.

Kees Maas,  buurtpastor

De kus van Klimt

en sindsdien ‘wonen’ zij in VTV 
De Wipmolen. Vanuit deze 
locatie willen zij concreet kerk 
in de buurt kunnen zijn en iets 
kunnen betekenen voor buren 
en bewoners. Het Lunchcafé is 
zo’n eerste initiatief: gewoon een 
moment van gezelligheid en contact 
bieden voor mensen die daar behoefte 
aan hebben op de soms lange, 
stille zondag. Vrijblijvend. Zonder 
verplichtingen.

Ook zin om eens te komen? Iedereen is welkom!
Wij zien u graag op zondag 13 juli tussen 12-14 uur!
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Beste commissieleden,
Wij hebben als Belangenvereniging 
TU Noord gereageerd op het 
Dashboard Delft Zuidoost, het 
evaluatieprogramma voor de MER 
Delft Zuidoost waartoe in december 
2011 is besloten.

Het MER Delft Zuidoost heeft onder 
andere geleid tot een uitgebreid, 
samenhangend programma op het 
gebied van groen en water in het 
plangebied; u hebt daarover zojuist 
een uitgebreide presentatie kunnen 
zien.

Allereerst hebben wij grote 
waardering voor het programma 
Groen-Blauw en de onvermoeibare 

inzet vanuit de projectorganisatie en 
andere betrokkenen om hier iets voor 
elkaar te krijgen wat volstrekt niet 
vanzelfsprekend is.  Wij hopen dat u 
als raad dit initiatief blijft steunen, 
want tegelijk is duidelijk dat er nog 
de nodige ‘meters’ gemaakt moeten 
worden. 

Duidelijk is ook dat een verandering 
van werken tijd en moeite kost. Zo 
vinden we allemaal dat de ander meer 
moet doen en bewoners, bedrijven en 
TU hopen soms dat de gemeente de 
gaten vult die ontstaan.

Het programma Groen-Blauw is 
deels gekoppeld aan de ruimtelijke 
ontwikkeling van het gehele 

plangebied, waar, zoals bekend, 
veel bouwplannen stagneren. Dat 
er desondanks wordt doorgewerkt 
aan de groen-blauwe ambities is een 
prestatie! Het zorgt ook voor een 
aantrekkelijk gebied voor nieuwe 
ontwikkelingen. En kans die wat ons 
betreft nog beter benut kan worden is 
het tijdelijk gebruik van leegstaande 
terreinen bijvoorbeeld voor natuur of 
volkstuintjes.

Een heel ander verhaal vormt de grote 
verkeersdruk op de hoofdroutes van 
A13 naar Delft centrum. Deze neemt 
nog altijd toe zoals het dashboard 
laat zien. Meer dan de helft van 
de woningen in de wijk heeft een 
veel te hoge geluidbelasting: de 

De raad heeft het bestemmingsplan 
Technopolis Clusters en Kamers 
vastgesteld. Dit nieuwe bestem-
mingsplan maakt nieuwbouw in het 
zuiden van de TU campus mogelijk. 
Het gaat om verdere ontwikkeling 
van het sciencepark Technopolis, 
nieuwbouw voor de faculteit Techni-
sche Natuurwetenschappen van de 
Technische Universiteit Delft en de 
protonenkliniek HollandPTC. 
 
Sciencepark Technopolis 
De ontwikkeling van Technopolis, 
een sciencepark van circa 65 hectare 
voor onderzoek en innovatie aan 
de zuidkant van de Technische Uni-
versiteit Delft, is onderdeel van het 
bestemmingsplan. Het belangrijk-
ste doel van het bestemmingsplan 
Technopolis Clusters en Kamers is 
het mogelijk maken van het nieuwe 
verkavelingsplan 2010 dat voor het 
sciencepark is gemaakt.

Daarnaast wordt een nieuwe plek 
voor de keerlus van de tramlijn mo-
gelijk gemaakt. 
 
HollandPTC 
HollandPTC streeft ernaar om het 
eerste behandelingscentrum voor 

protonentherapie in Nederland te 
kunnen starten. De eerste patiënt 
wordt naar verwachting in 2016 be-
handeld. De protonenkliniek komt 
op het sciencepark Technopolis. Het 
HollandPTC is een van de sleutel-
projecten uit het programma van de 
Technologische Innovatie Campus 
Delft. Dat vormt het technologische 
hart van de regio en is een proeftuin 
is voor talloze innovaties.
 
Op dit moment vindt bestraling 
standaard met röntgenstralen plaats. 
Sinds enkele jaren worden internati-
onaal echter steeds meer patiënten 
bestraald met minuscule geladen 
deeltjes, zoals protonen. Bij proto-
nentherapie wordt gezond weefsel 
rondom de tumor bij sommige pa-
tiënten minder beschadigd. Daardoor 
vermindert het risico op complicaties 
als gevolg van bestraling of kan in be-
paalde gevallen de tumor intensiever 
worden bestraald. HollandPTC BV is 
een joint venture van de TU Delft, het 
Erasmus MC en het LUMC.
 Faculteit Technische Natuurweten-
schappen
Nabij het toekomstige HollandPTC, 
aan de Kluyverweg, opent volgens 
planning in 2016 het nieuwe gebouw 

van Technische NatuurWetenschap-
pen haar deuren. Het pand gaat 
ruimte bieden aan zo’n 800 studenten 
en meer dan 600 medewerkers. De 
nieuwbouw staat in het teken van het 
uitvoeren van hoogwaardig onder-
zoek. De laboratoria voldoen dan ook 
aan hoge kwaliteitseisen op gebied 
van trillingen, temperatuurstabiliteit 
en ventilatie.  Er kan straks gebruik 
worden gemaakt van trillingsarme 
laboratoria, fermentatielabs, chemi-
sche labs en practicumruimten met 
veel zuurkasten.

Ook komen er speciale ML2-labora-
toria voor onderzoek met biomate-
riaal. Verder is er genoeg ruimte om 
te ontspannen: het gebouw krijgt 
twee patio’s met een binnentuin, een 
terras op het zuiden en op de eerste 
verdieping een daktuin. Het atrium 
wordt een echte ontmoetingsruimte, 
met ontvangstbalie, zitruimtes en een 
leestafel.
 
Ruimte 
Karel Luyben, rector magnificus van 
de Technische Universiteit Delft: “Wij 
zijn verheugd over de vaststelling 
van dit bestemmingplan. Het geeft 
letterlijk en figuurlijk ruimte aan de 

interactie tussen onderwijs en on-
derzoek aan onze universiteit en de 
hoogwaardige innovatieve techno-
logische bedrijven en instituten in 
de omgeving van de universiteit.» 
Wethouder Pieter Guldemond, 
gemeente Delft: “De gemeente 
Delft en de TU Delft hebben een 
goede relatie. Dat is belangrijk voor 

uiterste grenswaarde van 58 decibel 
wordt bij 55% van de woningen 
overschreden, in een kwart van de 
gevallen zelfs boven 63 decibel. 
Ronduit teleurstellend is het dan 
om te zien dat een reeks LVVP-
maatregelen uit 2004 die waren 
gekoppeld aan het MER nog niet 
zijn voorzien van een planning en 
dus voorlopig niet uitgevoerd lijken 
te worden. Zie Overzicht Voortgang 
Infrastructurele Maatregelen in 
het dashboard. Wil de wijk met 
parels als de Botanische Tuin, het 
De Vries van Heijstplantsoen en 
het Techniekmuseum echt een 
aantrekkelijke schakel worden tussen 
binnenstad en TU campus, dan moet 
hier nog het nodige verbeteren.

de stad. Gezamenlijk investeren 
we in het creëren van meer banen 
in de kenniseconomie en bieden 
we ruimte voor innovaties op we-
reldniveau. Dit bestemmingsplan 
draagt daar ook weer aan bij.

Bron: Gemeente Delft

Concreet willen wij voorstellen 
om bij de afsluiting van de Sint 
Sebastiaansbrug na te gaan 
hoe het verkeer, met name het 
vrachtverkeer het centrum bereikt 
en welke optimalisaties voor de 
routering, ook na gereedkomen 
van de nieuwe brug op het LVVP 
mogelijk zijn.

Tenslotte hebben wij gemerkt dat 
het dashboard op aantal punten 
technisch-inhoudelijk beter kan en 
dat de monitoring op een aantal 
punten mag leiden tot conclusies 
voor bijstelling, zoals genoemd op 
het gebied van verkeer.

Erik van Hunnik

Bestemmingsplan Technopolis Clusters en Kamers maakt nieuw faculteitsgebouw 
TNW en het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC) mogelijk

Foto: Karel Luyben, rector magnificus van de Technische Universiteit Delft en 
wethouder Pieter Guldemond (Kenniseconomie) van de gemeente Delft
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