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IJsmeestertunnel open voor
(brom-)fietsers en voetgangers  
Fietsers en voetgangers kunnen vanaf 
nu gebruik maken van de 226 meter 
lange tunnel die onder de A13 loopt. 
De IJsmeestertunnel verbindt Delft 
met de VINEX-locaties Emerald en 
Delfgauw.  De IJsmeestertunnel is een 
belangrijke schakel in de verbinding 
van fietspaden rond de N470 en N471. 
(Brom-) fietsers kunnen nu sneller en 
comfortabeler fietsen tussen de steden 
Delft, Zoetermeer en Rotterdam. 
 
Kinderen uit groep 7 van Basisschool 
De Triangel uit Emerald hebben  
samen met Peter Smit (regiobestuurder 
bij Stadsgewest Haaglanden), Asje van 
Dijk (gedeputeerde bij de provincie 
Zuid-Holland), José van Egmond 
(wethouder Verkeer gemeente 
Pijnacker-Nootdorp) en Milène Junius 
(wethouder Verkeer gemeente Delft) 
de tunnel geopend in aanwezigheid 
van talloze buurtbewoners.   
De nieuwe tunnel scheelt een stuk 
omrijden voor fietsers uit Pijnacker-
Nootdorp en Delft. De dichtstbijzijnde 
onderdoorgang lag voorheen bij 
de Delfgauwseweg, zo’n kilometer 
verderop.  

De gemeente gaat de verontreinigde bodem saneren aan de Scheepmakerij. 
De PCB-verontreiniging in de bodem is aan het licht gekomen tijdens de aanleg 
van het riooltracé in de huidige Agatha van Leidenlaan in aansluiting op de 
herontwikkeling van de nieuwe wijk Koningsveld. 
Het gaat om 8 woningen.  

Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek uitgevoerd in periode 2007-
2010 is dit jaar een standaard risicobeoordeling uitgevoerd. 
Bij deze beoordeling worden strenge normen gehanteerd om een onderschatting 
van risico’s te voorkomen (volksgezondheid, verspreiding en ecologie). 

Uit de risicobeoordeling blijkt dat op basis van de strenge normen sprake kan 
zijn van gezondheidsrisico’s bij gebruik van de tuin als moestuin.  
Om hier zekerheid in te krijgen dient een gewassenonderzoek te worden 
uitgevoerd in de betreffende tuinen. 

Door de onzekerheden die daarmee gepaard gaan en door de grote diversiteit 
aan gewassen, is er direct gekozen voor het afgraven van de verontreinigde 
grond. 
Daarmee is het niet zeker of er humane risico’s zijn maar omdat het 
gewassenonderzoek geen zekerheid kan geven wordt uit voorzorg gesaneerd. 
 
De verontreiniging is ontstaan als gevolg van de activiteiten van de voormalige 
verffabriek Devoe Coatings, en/of haar rechtsvoorgangers. De fabriek was actief 
van 1913 tot 1994. 

Omdat een deel van de tunnel 
onder de rijbanen van de A13 ligt 
is er goede verlichting aangebracht. 
Daarbij heeft de tunnel schuine 
wanden en lichte tegels. Dit geeft 
een gevoel van ruimtelijkheid en 
veiligheid. De tunnel sluit aan op de 
fietspaden aan de zuidzijde van de 
ijsvereniging in Pijnacker en aan de 
zuidzijde van het voormalige TNO 
terrein in Delft.  
Winst voor de regio 
De tunnel is één van de 
aanpassingen om de bereikbaarheid 
in de regio Haaglanden te 
verbeteren. Voor mensen die nu 
nog dagelijks in hun auto stappen, 
moet de fiets een sneller alternatief 
zijn. Het Stadsgewest Haaglanden, 
de provincie Zuid-Holland, de 
gemeentes Pijnacker-Nootdorp 
en Delft investeerden gezamenlijk 
€ 9 miljoen euro in deze nieuwe 
fietstunnel. Omdat de tunnel onder 
de drukke verkeersader A13 ligt, was 
Rijkswaterstaat nauw betrokken bij 
de aanleg.

Tekst: J.A. van den Berg.

Bodemverontreiniging 
in Delftse straat Scheepmakerij  

 
Informatie voor bewoners 
Dinsdag 24 augustus was er een informatiebijeenkomst voor bewoners en 
betrokkenen. 
Daarbij zijn ook de eigenaar van de woningen (woningbouwvereniging Vestia) en 
de GGD betrokken. 
 

Proces 
De gemeente Delft heeft tijdens werkzaamheden aan het riooltracé in de Agatha 
van Leidenlaan een bodemverontreiniging aangetroffen. 
De verontreiniging is vervolgens zo veel als mogelijk gesaneerd. Na afronding van 
de sanering is een onderzoek gestart om de omgeving te onderzoeken. 
Daarbij is in de omgeving van de Scheepmakerij een PCB-verontreiniging 
aangetroffen en in kaart gebracht.  
 

Effecten van PCB  
Bij regelmatige consumptie van (met name) knolgewassen geteeld op met 
PolyChloorBifenylen (PCB) verontreinigde grond zijn schadelijke effecten op de 
gezondheid niet uitgesloten. PCB’s kunnen in het lichaam in het lichaamsvet en de 
lever worden opgeslagen. 

Tekst Gemeente Delft
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Miriam Wardenaar 
wijkcoördinator Wippolder (gemeente Delft)

Toekomstscenario’s voor de wijk

lijkt het U wat?
neem contact op met de redactie  wijkkrantwippolder@gmail.com

of bel voor informatie 06-53693492

is dringend op zoek naar een 
Secretarieel medewerker (m/v)
die mee gaat werken aan de wijkkrant 

De Wijkkrant

Nieuwe directeur Vestia Delft

De gemeente Delft heeft onderzoek 
laten doen naar de milieueffecten 
van woningbouw en andere 
ontwikkelingen in de Wippolder en 
omgeving. De resultaten worden 
opgenomen in een milieueffectrapport 
(MER). Er is gekeken naar de 
effecten op verkeer, water en groen, 
zodat hiermee rekening kan worden 
gehouden bij het opstellen van 
nieuwe bestemmingsplannen. De 
gemeente wil met betrokken partijen, 
belanghebbenden en geïnteresseerden 
over de uitkomsten van het 
onderzoek praten. In het najaar van 

Sinds 1 juni 2010 heeft Vestia Delft een nieuwe directeur: Rob van Eijkeren. Hij 
volgt Gert den Ouden op, die een nieuwe uitdaging aan gaat als directeur van 
Vestia Zuid Nederland. 
  
Rob van Eijkeren (56) is geen nieuw gezicht binnen Vestia. De afgelopen twintig 
jaar heeft hij zijn sporen verdiend als directeur van Vestia Den Haag Zuid-Oost, 
met projecten als het Strijkijzer en de sloop en wederopbouw van de Spoorwijk. 
Wat is zijn kijk op wonen? 
Van Eijkeren: “De taak van de woningcorporatie ligt niet alleen bij het verhuren, 
onderhouden en bouwen van woningen. 
Het gaat ook om het gevoel dat je creëert. Niet alleen het huis is belangrijk, ook 
de buurt. Woningen zijn de bodem, net als van een pizza. 
Je hebt ingrediënten nodig om het lekker te maken. Zoals een supermarkt om de 
hoek, sportfaciliteiten of een brede buurtschool.”

Wijkbezoek Raimond de Prez 
Zoals u waarschijnlijk weet heeft de 
gemeente Delft een nieuw college van 
burgemeester en wethouders. 
Op donderdag 22 april zijn de 
wethouders benoemd die in het college 
zitting nemen. 
Het nieuwe college kent de volgende 
portefeuilleverdeling: 
  

Burgemeester Bas Verkerk (VVD) 
Bestuur en Veiligheid  
Lucas Vokurka(D 66) 
Financiën en Onderwijs  
Raimond de Prez (PvdA) 
Zorg en Wijken  
Saskia Bolten (Groen Links) 
Participatie en 
Duurzame ontwikkeling  
Milène Junius (CDA) 
Economie, Verkeer, 
Spoorzone en Cultuur  
Pieter Guldemond  (STIP) 
Kenniseconomie en 
Ruimtelijke ordening  
  
Het coalitieakkoord ‘Aan het werk!’, 
dat de fracties van D66, PvdA, 
GroenLinks, CDA en STIP hebben 
gesloten, geeft in grote lijnen het beleid 
aan dat het nieuwe college gaat voeren 
in de periode 2010-2014. Investeren, 
hervormen en bezuinigen zijn de drie 
hoofdlijnen van dit beleid.  
Raimond de Prez bracht de wijk 
Wippolder op 9 juni een bezoek. 
Tijdens dit bezoek is onder andere een 
kijkje genomen in de wijkcentra en bij 

2010 organiseert de gemeente een 
bijeenkomst over het onderzoek. 
  
De startnotitie voor het 
milieueffectrapport heeft in het 
voorjaar van 2010 ter inzage 
gelegen en er zijn 17 zienswijzen op 
binnengekomen. Een onafhankelijke 
commissie heeft op basis van de 
startnotitie en de zienswijzen een 
advies opgesteld voor richtlijnen voor 
het onderzoek. Voor het zomerreces 

heeft de Gemeenteraad het advies 
overgenomen en de richtlijnen voor 
het MER vastgesteld. Het MER zal 
ter inzage worden gelegd samen met 
het eerste bestemmingsplan voor het 
gebied.   
  
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de gemeente Delft via 
telefoonnummer 14015 
of www.gemeentedelft.info/contact.

Nieuws van Vestia

 
Breed Bewonersoverleg Wippolder 
In het najaar zal er voor 
de tweede keer een Breed 
Bewonersoverleg Wippolder worden 
georganiseerd, voor alle actieve 
bewoners(organisaties) in de wijk. 
Wilt u hiervoor een uitnodiging 
ontvangen? Stuur mij dan een e-mail 
en u bent van harte welkom om mee te 
praten, denken en discussiëren over de 
leefbaarheid van de wijk Wippolder.  
 
Graag tot ziens in de wijk!  
Een hartelijke groet, Miriam 
Wardenaar (mwardenaar@delft.nl en 
015 219 7169)

Schommelen en spelen in de wijk 
Dit jaar wordt de Wippolder enkele 
leuke speelplekjes rijker. Zo wordt 
er bij het binnenterrein aan de 
Rotterdamseweg ter hoogte van de 

Zomer 
Het (na)zomerzonnetje nodigt iedereen 
uit om meer buiten te zijn: in uw 
(voor)tuin, op bankjes, in parken, in 
speeltuintjes, op het water of lekker op 
de fiets. Buiten zijn maakt hongerig en 
vaak eten of drinken we iets. En als het 
op is? Dan gooit u dat toch ook gewoon 
netjes in een afvalbak. Zo houden we de 
wijk Wippolder met elkaar zomerfris! 
Deze zomer hebben vele straten weer 
met elkaar activiteiten georganiseerd. 
De Willem de Zwijgerstraat, het 
Koningsveld, Princehaven, Delftzicht, 
de Zeeheldenbuurt en de Kloosterkade 
hielden straatspeeldagen, straatfeesten 
of zelfs knallende buurtfeesten. Een 
subsidie vanuit het wijkbudget heeft de 
feestelijkheden ondersteund.

huisnummers 39 –49 een mooie 
vogelnestschommel geplaatst en 
onlangs is de nieuwe speelplek nabij 
de Maerten Trompstraat opgeleverd. 
Het trapveld aan de Frederik 
Hendrikstraat wordt dit jaar ook 
flink opgeknapt. Het veld wordt iets 
kleiner maar krijgt wel kunstgras. 
Er wordt meer groen toegevoegd 
en enkele speeltoestellen zoals een 
vogelnestschommel. Een werkgroep, 
vooral bestaande uit omwonenden 
van het trapveld, heeft dit ontwerp 
gemaakt:  
 
Deze opknapbeurt is 
gefinancierd vanuit het project 
‘Ontmoetingsplekken’, ‘Buurt, 
onderwijs en Sport en het wijkbudget 
Wippolder 2010 / 2011. 

de straatspeeldagen die op die dag aan 
de gang waren. 
Ook is gesproken met enkele bewoners 
die op dat moment aanwezig waren in 
de wijk. 
Wethouder Raimond de Prez zal enkele 
malen per jaar een bezoek brengen aan 
de wijk Wippolder om te spreken met 
de bewoners. 
Zodra hierover meer bekend is leest u 
dit in de wijkkrant Wippolder. 
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Lijn “19”
 
Er is nu al veel geschreven en gesproken over nummer “19” en dat zal wel zo 
blijven totdat de “19” door de wijk rijdt. 
Maar toch kan ik het niet laten om in deze column daar aandacht aan te 
besteden. 
 
Het gehannes met de St. Sebastiaansbrug maakt de aanleg ook niet eenvoudig 
en zorgt mogelijk voor de broodnodige vertraging. 
 
Verder nog de bezwaren van TU wat indruist tegen de belangen van de TU.  
De bezwaren zijn o.a. dat “19” negatieve invloed zou hebben op de technische 
apparatuur in de gebouwen. Om daaraan tegemoet te komen is een bedrag van 
€ 2,5 miljoen betaald om de gebouwen aan te passen. 
 
Nonsens, gebruik dat geld om het parkeren in de TU wijk te optimaliseren. 
De “19” een andere route te laten rijden, waardoor de TU minder belast zal zijn. 
Hierdoor zal de Wippolder beter gebruik kunnen maken van de “19”. 
 
Verleg de route vanaf de Michiel de Ruyterweg over het Zuidplantsoen naar 
de Schoemakerstraat – desnoods door het plantsoen langs Jaffa -. Dan heb 
je de volledige Schoemakerstraat tot je beschikking. De bewoners tussen de 
Julianalaan / Schoemakerstraat en Rijksweg 13 kunnen makkelijker gebruik 
maken van de “19”. Ook de bewoners van de te bouwen wijk op het voormalig 
TNO Zuidpolder terrein zitten dan met hun neus op de “19”. 
Vanhier uit de “19” door trekken naar het in ontwikkeling zijn de Science park. 
Met de mogelijkheid de “19”  door te trekken naar de nieuwe wijk Emerald en 
zelfs naar Pijnacker. 
 
Door deze verlegging van de route is de TU verlost van de bedoelde risico’s. De 
TU is toch bereikbaar met de “19” en de campus wordt niet aangetast door het 
doorkruisen van de “19”. 
 
Het parkeren is dan ook grotendeels opgelost en valt dan niet meer onder het 
betaald parkeren. 
 
Op deze wijze zal de “19” veel beter tot een ieder van dienst kunnen zijn. 
 
Ook nu zal het weer zo zijn de plannen liggen er en over 5 of 10 jaar komt 
men tot ontdekking dat het anders en beter had gekund. Verantwoordelijke 
schroom u niet nu alles toch verschrikkelijk is vertraagd om de plannen na de 
St. Sebastiaansbrug te wijzigen. 
U zult u zelf geloofwaardiger maken en de Wippolder in zijn geheel veel beter 
van dienst zijn geweest. 
 
A. Letterman

 Als je het mij vraagt … door J.A. van den Berg

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

De vorige opgave

Bij de opgave van juni ziet u twee 
overhangende bomen boven het 
water. 
Deze bomen staan aan de Kon. 
Emmalaan en de foto is genomen 
vanaf de Jan de Oudeweg richtig de 
Schoemakerstraat 
Uit de goede inzendingen die 
binnen kwamen is geloot, de 
winnaar werd Tonny van der Wal. 
Proficiat met uw prijs de 
cadeaubon van € 12,50 die u 
spoedig toegestuurd krijgt.

Nieuwe opgave
Ook deze keer is de keuze gevallen 
op een ingemetseld plateau in een 
woonhuis. Als u weet waar dat is 
d.w.z. straatnaam, huisnummer 
en eventueel de betekenis van 
dit tableau - u mag ook zelf een 
foto maken om te laten zien waar 
het is-, dan kunt u wellicht in 
aanmerking komen voor de prijs, 
een cadeaubon van € 12,50. 
Oplossingen kunnen uiterlijk 20 
november a.s. worden gemaild 
naar -  wijkkrantwippolder @gmail.
com -. 
Ook kunt u de oplossing in 
de brievenbus van Buurthuis 
Rotterdamseweg (51) of 
Wijkcentrum Wippolder aan de 
prof. Krausstraat 50 deponeren 
met op de enveloppe de tekst: 
OPLOSSING FOTOPRIJSVRAAG 
SEPTEMBER 2010. 
Succes! Wij zijn zeer benieuwd naar 
uw oplossing en eventuele tekst c.q. 
foto. 

Redactie.

Namen: 
De heer L.J. Middendorp en mevrouw 
W. Middendorp – Visser. 
 

Leeftijd: 
79 en 78 jaar waarvan 57 jaar 
getrouwd. 
 

Beroep: 
Aardappelen – groente en fruit 
handelaar ( boer ). 
Mevrouw heeft altijd in de zaak 
geholpen. 
 

Geboorteplaats: 
Beiden in Delft en in de Wippolder. 
 

Bent u tevreden over uw eigen woon-
omgeving of zijn er dingen waaraan 
u zich ergert? 
Wij zijn zeer tevreden en ergeren ons 
nergens aan. Wij hebben veel contact 
met de mensen hier en vooral met 
veel jongeren want zij weten bij ons de 
snoeptrommel altijd te vinden. 
 

Als u Nederland noodgedwongen zou 
moeten verlaten waar zou u beiden 
dan willen gaan wonen? 
Spanje dit om het klimaat, de 
bevolking is vriendelijk en aardig. 
 

Wat hebt u liever een broodje gezond 
of hamburger? 
De heer een warmbroodje met boter 
en suiker. Mevrouw geen van beide en 
geen voorkeur. 

Wat is uw favoriete tv-programma? 
De heer gaat voor sport en mevrouw 
voor soaps.  
 

Wat mogen ze van u van de buis halen? 
De reclames en verder zappen we als 
het ons niet bevalt. 
 

Een avondje uit is wat u betreft? 
Naar de schouwburg of een concert. 
 

Bent u gelovig? 
Ja. 
 

Waar bent u trots op? 
Op elkaar, onze 3 kinderen 
de 7 kleinkinderen en 2 
achterkleinkinderen.  

Waar hebt u spijt van? 
De heer had liever voetbaltrainer 
willen worden in plaats van de handel. 
Mevrouw heeft geen spijt. 
 

Sport. 
Beoefent u een sport? 
Nu niet meer, maar ik ben altijd actief 
geweest met voetballen eerst bij BEC 
en daarna bij DHC, ruim 30 jaar. 
Verder heb nog tennis en skiën gedaan. 
Mevrouw had het te druk met het 
gezin en de zaak dus voor sport was 
geen tijd. 
 

Welke sport volgt u graag. 
Voornamelijk het voetbal maar verder 
alle sporten. Mevrouw volgt geen 

sport als het zo uitkomt alleen het 
voetballen van het Nederlandse elftal.  
 

Hobby. 
Hebt u een hobby? 
Zo ja welke. 
De heer werkt nog elke dag bij zijn 
zoon in de zaak dit om de werkdruk 
daar te verminderen. 
Mevrouw heeft geen hobby, zij heeft 
genoeg te doen thuis. 
 

Doet u aan vrijwilligerswerk? 
De heer heeft daar geen tijd voor en 
mevrouw is behulpzaam als het nodig 
mocht zijn. 
 

Wat is uw favoriete 
vakantiebestemming? 
Spanje en Turkije. 
 

Als u van beroep kon switchen
wat zou u dan kiezen en waarom? 
De heer zou voetbaltrainer willen zijn. 
Dit doordat hij zijn ziel en zaligheid 
in deze sport heeft gestopt. 
Mevrouw vindt het zo wel goed. 
 

Wie heeft tot nu toe het meeste 
voor u betekend? 
Elkaar, door het samen zijn. 
 

Wanneer kwam u voor het laatst 
bijna niet meer bij van het lachen? 
Dat is niet te zeggen maar we lachen 
elke dag. 
 

Wanneer hebt u voor 
het laatst gehuild? 
Van de narigheid en oneerlijkheid 
wat je op de TV ziet. 
 

Voor welke man of vrouw mogen ze 
wat u betreft een standbeeld oprichten 
hier in de wijk? Of op welke wijze aan-
dacht besteden aan iets bijzonders. 
Voor pastoor v.d. Salm die de 
grondlegger - en de bedelaar was 
- van het tot stand komen van de 
huidige RK kerk aan de Nassaulaan. 
Er is in de kerk wel een herinnerings- 
plateau geplaatst maar deze mag best 
wat beter tot uitdrukking komen. 
Voor zuster Roza de wijkzuster bij 
vele bekend als een goed en zorgzame 
zuster. 
 

Is er verder nog iets 
wat u graag kwijt wil? 
Ja, ik wens u en de andere personen 
van de wijkkrant veel succes toe bij 
jullie werkzaamheden voor deze 
wijkkrant.

Wilt u ook eens meedoen met 
Al s  je  het  mij  v raag t  …… 
Of weet u iemand waar wij con-
tac t  mee  kunne n opne me n. 
Stuur een e-mail naar ons dan 
maken wij een afspraak met u. 
wijkkrantwippolder@gmail.com
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Hutten bouwenTekst: S.V.Wippolder

De kinderen van Kinderopvang Zon (Rotterdamseweg) waren van 9 t/m 
11 augustus hutten wezen bouwen bij de Hammenpoort, het is een mooi 
speelspektakel geworden. 
Hammenpoort  ( de speeltuin ) mag  best wat meer aandacht krijgen. Het is een 
prachtige en unieke speeltuin, alleen de locatie ligt niet zo centraal. 
Maar wel de moeite waard om eens op een vrije dag  met een picknickmand en de 
kinderen een bezoekje te brengen. 
 

Bijgaand de foto’s van 2 buurtbarbecues. Je ziet het verschil in drukte, op de 
Julianalaan was het erg druk, maar een magere opkomst op het schoolplein 
aan de Keurenearstraat hoek Nassauplein. Dat was sneu voor de studenten 
van het studentenhuis Nassauplein 38, die met deze buurtbarbecue iets terug 
wilden doen voor de buurtbewoners, omdat ze heel soms wat geluidsoverlast 
veroorzaken als ze een feestje hebben. Waarom er maar zo weinig mensen 
kwamen (maar 4 mensen gaven gehoor aan de uitnodiging)  is een raadsel.

Plotseling realiseerden we het ons: het 
is 25 jaar geleden dat onze praktijk de 
deuren opende op de Delfgauwseweg 
329, het pand op het hoekje met de 
Nassaulaan. 
Vanaf het allereerste begin wist u ons 
te vinden. De wens om de praktijk te 
vergroten was er daarom al snel. De 
vervulling daarvan liet op zich wachten 
maar kwam uiteindelijk in 2001 toen 
we het laatste pand aan de Nassaulaan, 
nr. 177, erbij konden betrekken. Het 
betekende een verdubbeling van 
de praktijkruimte met daarbij een 
oefenzaal.  
Henk Overbeek, Mieke Bank en Els 
Overtoom zijn de therapeuten van het 
eerste uur, later zijn daar Danielle Boot 
en Marlies van Meeteren bijgekomen. 
We hebben een hecht team en werken 

Het zomerreces in politiek Delft is 
inmiddels ten einde gekomen. Voor de 
bewonersorganisatie Wippolder Zuid 
houdt dit in dat er een verzoek om een 
gesprek met de wethouder gedaan zal 
worden. 
De bewonersorganisatie is de afgelopen 
tijd bezig geweest om mensen uit de 
wijk te benaderen die met ons mee 
willen doen en zaken aan de orde te 
stellen die onze wijk aangaan. Op dit 
moment zijn we met verschillende 
zaken bezig, dit betreft: 
Peet Traub is met het hoogheem- 
raadschap in gesprek omdat er in 
het gedeelte van de Telderslaan 
gelegen tussen de Prof Krausstraat 
en Schoemakerstraat geen vis en 
weinig water aanwezig is. Het heeft 
op dit moment de aandacht van het 
Hoogheemraadschap, deze heeft 
aangegeven dat De Telderslaan 
inderdaad uitgebaggerd gaat worden. 
De Telderslaan is nog steeds een race 
baan en het wachten is helaas op het 
eerste slachtoffer. Dit geldt overigens 
ook voor deKoningin Emmalaan die 
als sluiproute gebruikt wordt. Hier 
willen wij het ook met de wethouder 
over hebben want die is tenslotte 
verantwoordelijk. 
Wat ons ook een doorn in het oog 
is dat het jongerencentrum aan de 
Muiskenlaan veel te weinig open is 
voor de jeugd. Bram Stoop zal hier 
de komende tijd zoals hij vaker heeft 
gedaan voor aan de bel trekken. 
Wat ook een belangrijk onder-
werp zal zijn is het mogelijk 
parkeervergunningen invoeren in de 
TU wijk. Wij als bewoners organisatie 
zullen dit zeker niet accepteren. De 
bewonersorganisatie heeft in ieder 
geval de gemeente te kennen gegeven 
dat we met hen willen praten. Wij 
hebben als standpunt dat wij als 
bewoners niet om een campus in 
de TU wijk hebben gevraagd en dus 
ook niet willen betalen voor een 
parkeervergunning of iets wat daar 
op lijkt. Men had na moeten denken 
voordat men er aan begon.  
De bewonersorganisatie heeft een 
positieve reactie gegeven op de 
uitnodiging om het conceptplan voor 
de speeltuin voor de Wipmolen te 
bekijken en onze mening over te geven. 
Wij vinden het een zeer goed idee, 
wat ons betreft komt deze speeltuin 
er. Dat deze drukker dan de speeltuin 
op de Rotterdamseweg bezocht zal 
worden mag duidelijk zijn want dat is 
een groot fiasco. Wel hopen wij dat de 
parkeerplaatsen voor de gehandicapten 
uitgebreid zullen worden ook hier 
hebben wij ideeën over die wij graag 
voorleggen. Een trouwe bezoeker en 
vrijwilliger van de Wipmolen de heer 
Plooi zal hierbij aanwezig zijn. 
Wat de bewonersorganisatie ook 
grote zorgen baart, is het grote aantal 
inbraken dat plaatsvindt in onze wijk. 
Wij zijn er druk doende mee wat dus 
inhoudt dat dit verhaal vervolgd wordt. 
De bewonersorganisatie zal in 
september weer bij elkaar komen 
en zal een paar nieuwe vrijwilligers 
verwelkomen. Een daarvan is de heer 
van Velsen die het punt ouderen uit 
de wijk als aandachtpunt zal nemen. 
We zijn nog op zoek naar mensen uit 
de wijk die ons willen steunen. Hoe 
meer bewoners hoe meer slagkracht 
we hebben als bewonersorganisatie. U 
kunt zich aanmelden via e-mailadres 
bowzuid@gmail.com 
of bellen naar:
Peet Traub 06-50285240 
of Bram Stoop 06-17437565. 
 

Bewonersorganisatie Wippolder Zuid

 Nieuws van sv Wippolder 
• Erwin Stoelinga begint dit seizoen als de nieuwe hoofdtrainer bij SV 
Wippolder.  

• Wippolder 1 speelt in de derde klasse tegen o.a. Concordia, Den Hoorn 
en Oliveo en speelt op zondag 5 september een thuiswedstrijd tegen Den 
Hoorn, aanvang 14.00 uur. (of op zondag 19 september een thuiswedstrijd 
tegen RVC33, aanvang 14.00 uur.) 

• Dit seizoen speelt sv wippolder met 38 jeugdteams, vijf seniorenteams, acht 
zaalvoetbalteams en 7-tegen-7 competitie. 
Hans Suiker gaat de keepers en keeperstrainers trainen. 

• Een aantal liefhebbers zijn gestart met biljarten in klein competitieverband 
op maandag- en donderdagavond van 19.00 tot 23.00 uur. Heeft u interesse 
kom dan langs en maak kennis met deze gezellig sport. De locatie is de 
kantine van sv Wippolder. 

•“ Beweeg Mee” fittest op zaterdag 23 oktober in sporthal Wippolder. 
Beweegt u te weinig en u valt in de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar en u 
komt niet aan de norm van 30 minuten bewegen per dag, dan moet u zeker 
meedoen. 
U maakt samen met buurtgenoten kennis met diverse beweegactiviteiten. 
Daarbij wordt rekening gehouden met uw conditie en gezondheid. 
De gemeente Delft organiseert “Beweeg Mee” samen met Sportservice ZH, 
Diva Delft de SSBO en sv Wippolder.
Om uw conditie te testen wordt u schriftelijk uitgenodigd om op zaterdag 
23 oktober aan deze uitgebreide fittest mee te doen.
Tijdens de fittest wordt o.a. gekeken naar knijpkracht, lenigheid, 
reactiesnelheid en uw uithoudingsvermogen. 
Na afloop krijgt u een persoonlijk beweegadvies om deel te nemen aan het 
12 weken programma. 
Het beweegprogramma wordt in uw wijk aangeboden op een gunstig tijdstip 
in overleg met u en de overige deelnemers. 
Hou dus zaterdag 23 oktober alvast vrij en let op de publicaties in de 
Stadskrant en de uitnodiging in uw brievenbus!
Voor meer info kijk op www.beweegmee.nu.  

• Wist u dat op het terrein van sv Wippolder een kledingcontainer staat 
waarin u oude kleding kunt deponeren. 

• In de loop van het seizoen start sv Wippolder met het inzamelen van oud 
papier. Hierover binnenkort meer informatie op de website. 

• Steun sv Wippolder door u aan te melden bij de Lotto Toto. 
U kunt zich registreren bij www.toto.nl. Klik links onder “mijn toto” op 
aanmelden. 
Op het scherm dat dan verschijnt vult u uw gegevens in en bij mijn 
voetbalclub kiest u voor sv Wippolder. 
Als u bent aangemeld, kunt u er eventueel voor kiezen om voortaan mee te 
gaan spelen met de toto. Maar dit is niet verplicht. 

plezierig samen. Allemaal hebben wij 
onze specialisaties zodat we over een 
weer elkaar kunnen raadplegen en/of 
patiënten kunnen doorverwijzen. 
Wij snappen dat u een 
fysiotherapeutische behandeling het 
liefst niet nodig heeft maar als het er 
dan toch van komt, weet dan dat wij 
proberen voor u klaar te staan. Wij 
willen graag vermelden dat wij de 
Wippoldernaren ervaren als prettige, 
positief ingestelde patiënten die zelf 
hard meewerken aan hun herstel.  
Wat ons betreft gaan we nog lang zo 
door! 
 

Praktijk voor Fysiotherapie Delft-Oost, 

tel 015-2620952 
Website: www.delft-oost.nl

Praktijk voor Fysiotherapie Delft-Oost 
25 jaar in de Wippolder

Buurtbarbecues

Bewonersorganisatie 
Wippolder Zuid

Erwin Stoelinga

Foto´s en tekst Fred Koning
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De nieuwe buren van de Wippolder 
zijn er weer. Studentenhuisvester 
DUWO ontving afgelopen weken 
zowel vele Nederlandse als vele 
buitenlandse studenten voor het 
ondertekenen van een huurcontract. 
Half augustus was de OWEE, de 
introductieweek in Delft, waaraan 
opnieuw meer studenten deelnamen 
dan het jaar ervoor. En daarna 
arriveerden honderden buitenlandse 
studenten die voor kortere of langere 
tijd aan de TU gaan studeren. 
 
Aan de OWEE namen dit jaar 
2.500 studenten deel, 200 meer 
dan vorig jaar. Tijdens de OWEE-
informatiemarkt, die jaarlijks op 
de Markt in Delft wordt gehouden, 
konden ze van alles te weten komen 
over hun nieuwe woonplaats, de vele 
studentenverenigingen die er zijn, het 
wonen in Delft, bijbaantjes enzovoort. 
Ook DUWO heeft traditioneel een 
kraampje op de markt. Veel studenten 
kloppen daar aan, omdat ze nog geen 
kamer hebben. De kamernood is 
immers nog steeds groot in Delft. 
Op de markt was het zeer druk; het 
was schuifelen langs de kraampjes. De 
grootste studentenverenigingen van 
Delft waren weer met veel vertoon 
aanwezig, ieder jaar spectaculairder 
dan het vorige: het Delftsch Studenten 
Corps had een vliegtuig voor de kerk 
gehangen, Virgiel pakte uit met onder 
meer een kermisattractie die een ritje 
in de lucht met een enorme open 
cabine bood en St. Jansbrug had een dj 
ingehuurd. 
Een deel van de nieuwkomers vindt 
onderdak in de nieuwe studentenflat 
van DUWO aan de Rotterdamseweg, 
die in augustus werd opgeleverd. In 
totaal zijn hier 267 woningen voor 
studenten beschikbaar. Daarmee is 
de kamernood in de stad overigens 
bij lange na niet opgelost. Ook de 
diverse andere grote bouwprojecten 
van DUWO in de TU-wijk – waarover 
eerder al is geschreven in deze krant 
- zijn hard nodig. De renovatie en 
verbouwing van Mijnbouwplein 11 
zijn het snelst klaar: eind van het 
jaar moeten hier 95 studenten al hun 

intrek nemen. Andere grote projecten, 
zoals de derde toren aan de Balthasar 
van der Polweg en het De Vries van 
Heijstplantsoen, zijn nog niet zover.

Buitenlandse studenten 
Na de Nederlandse studenten kwamen 
ook de buitenlandse studenten in 
Delft aan. Zij gingen na aankomst op 
Schiphol rechtstreeks naar de TU waar 
ze tijdens de Meet & Greetdagen in het 
gebouw van de faculteit Bouwkunde 
aan de Julianalaan in één keer al hun 
administratieve en financiële zaken 
konden afhandelen. DUWO was 
daar paraat voor het tekenen van de 
huurcontracten en het overhandigen 
van de sleutels van de woningen. In 
totaal werden hier 815 huurcontracten 
verwerkt. Daarnaast waren de bank, de 
gemeente en de IND aanwezig.     
De grootste groep nieuwkomers zijn 
de 615 masterstudenten. Zij volgen 
een tweejarige opleiding aan de 
TU. Vorig jaar verzorgde DUWO 
huisvesting voor 570 masterstudenten. 
Daarnaast zijn er 200 exchange- of 
uitwisselingsstudenten. Zij komen 
voor een of twee semesters naar de 
TU. Vorig jaar werd nog aan 275 
uitwisselingsstudenten onderdak 
geboden. 
Deze studenten krijgen onderdak in de 
speciale short stay housingwoningen 
die DUWO voor hen heeft. Die 
zijn volledig gemeubileerd en 
gestoffeerd en zelfs voorzien van 
keukeninventaris. Dat is voor 
buitenlandse studenten van groot 
belang, omdat zij immers niet voor 
korte tijd even meubelen en stoffering 
kunnen aanschaffen. DUWO 
huisvest deze studenten via jaarlijkse 
contracten met de TU.  
In de TU-wijk werd vorig jaar nog 
een nieuwe studentenflat voor 
buitenlandse studenten opgeleverd. 
Het gaat om de drie groene blokken 
aan de Leeghwaterstraat. Daarnaast 
vinden veel studenten onderdak in 
de voormalige verzorgingshuizen 
Marcushof en Binnenhof, die in 
voorgaande jaren zijn verbouwd tot 
studentenhuisvesting. 

Deze keer ‘Kunst in de wijk’ in plaats 
van ‘Kunstenaar in de wijk’. Niet dat 
er geen kunstenaars meer zijn in de 
Wippolder maar juist omdat er opeens 
zoveel kunstenaars in de wijk zijn.  
De Wippolder is trouwens rijk 
bedeeld met concentraties van 
kunst en cultuur; Lijm en Cultuur 
aan de Rotterdamseweg, de Nieuwe 
Academie en individuele kunstenaars 
en bedrijfjes aan de Schieweg 15, 
World Art aan de Rotterdamseweg en 
Bacinol 2 aan de Hooikade. 
Om het kunstenaarsrubriekje in de 
wijkkrant nieuw leven in te blazen, 
leek het me een goed idee om meer te 
weten komen over Bacinol 2. Gelukkig 
kwam ik toen net een bekende Delftse 
kunstenaar tegen, mijn buurman 
van om de hoek, Joost Konings, 
tegenwoordig atelierhoudend in 
Bacinol 2. Hij wilde me wel wat meer 
over Bacinol 2 vertellen. 
 

Bacinol 2 
Bacinol 2 is voortgekomen uit Bacinol 
aan de Wateringsevest dat moest 
wijken voor de spoortunnel. De fraaie 
verlichting uit het trappenhuis daar 
komt een beetje terug in de verlichting 
net onder het dak van Bacinol 2. 
Vele oud-Wippoldenaren zullen het 
pand van Bacinol 2 nog kennen als de 
metaalfabriek van Braat. De fabriek 
stond toen aan de rand van de stad en 
nu staat Bacinol 2, hetzelfde gebouw, 
echt ìn de stad en wel in onze wijk de 
Wippolder! 
Na Braat heeft de sociale dienst in 
het pand gezeten. Inmiddels is het 
pand door de gemeente verkocht aan 
iemand die al de nodige ervaring 
met kunstenaars heeft. Hij verhuurde 
namelijk voorheen Bacinol aan de 
Wateringsvest aan kunstenaars. 
 
De gemeente heeft het pand natuurlijk 
niet zomaar verkocht maar onder 
voorwaarden dat het havenkantoor 
en douche-en wasgelegenheid voor 
de bootjesmensen in het pand 
gevestigd zouden worden. Ook 
moest er ruimte komen voor horeca 
waarbij het bijzonder is dat de ruimte 
er inmiddels is maar dat diezelfde 
gemeente nog geen vergunning 
afgegeven heeft!  
Daarnaast moest er ruimte komen 
voor exposities. Dat is een ruimte 
op de begane grond geworden waar 
38CC gevestigd is. 38CC is een 
presentatie-instelling die zich richt 
op exposities waarin de relatie tussen 
kunst en techniek centraal staat. 
 

Wat zit er verder in het gebouw? 
Op de website staat mooi omschreven 
wat Bacinol 2 is; de creatieve 
broedplaats voor kunstenaars, 
vormgevers, architecten, ontwerpers, 
fotografen, webontwikkelaars en wat 
al niet meer in Delft! 
Een aantal van de kunstenaars uit 
Bacinol is zijn eigen weg gegaan en 
heeft elders een atelier gevonden. 
De anderen hebben zich in Bacinol 
2 gevestigd, een mooi pand met nog 
veel oude details zoals de schitterende 
oude okergele tegels. 
Doordat er zoveel verschillende 
vakmensen bij elkaar zitten in het 
gebouw, zijn de lijntjes naar elkaar 
kort. Men weet elkaar te vinden voor 
advies en opdrachten maar ook voor 
het gezamenlijk ontwikkelen van 
initiatieven. 
De kunstenaars zitten vooral op 
de begane grond. Op de eerste 
verdiepingen zitten wat bedrijfjes en 
architecten. Op de tweede zitten een 
fotograaf, kleding ontwerpster en 
ontwerpbureaus. 

De kelder wordt gebruikt als 
oefenruimte voor bandjes. Doordat 
de vloer niet heel goed geïsoleerd is, 
kunnen kunstenaars op de begane 
grond soms fijn meegenieten! 
 

Gezamenlijke activiteiten 
Elke maand is er huurdersoverleg 
omdat er altijd wel wat te bespreken 
en te regelen valt. Maar het zouden 
geen kunstenaars zijn als er niet 
afgesloten werd met een borrel om 
ook de creativiteit wat ruimte geven. 
Initiatieven voor samenwerking 
en nieuwe ideeën borrelen dan als 
vanzelf omhoog. 
De huurders starten in oktober 
met het regelmatig houden van een 
‘opendeurenavond’ voor elkaar. Dat 
betekent dat ze voor elkaar de deur 
van het atelier open zetten om op de 
hoogte te blijven van waar iedereen 
mee bezig is. 
 
De meeste kunstenaars in Bacinol 2 
doen ook ieder jaar mee aan de Open 
atelierroute. Dat is natuurlijk ook 
een mooie gelegenheid om eens te 

kijken hoe die oude Braatfabriek nu 
weer volop in gebruik is. De Open 
atelierroute is trouwens niet beperkt 
tot kunstenaars in Bacinol 2. Er doet 
altijd een groot aantal kunstenaars 
verspreid over de hele stad mee. 
 
Ieder voorjaar wordt voor jonge 
kunstenaars in de dop de Nacht 
van de kunstfabriek georganiseerd. 
Kinderen vanaf 7 jaar gaan samen 
met een kunstenaar een eigen idee 
uitwerken. De website noemt het: 
‘één nacht in de donkere winter, 
dat Kunstfabriek Bacinol, waar 
het elke dag borrelt en broeit, zich 
van binnenuit laat zien en haar 
scheppende kunsten aanbiedt, aan 
hen die willen ontdekken’. 
 
En dan is er nog de Academie Jong 
Bacinol, een pre-kunstopleiding 
voor VMBO-leerlingen uit Delft en 
omstreken. Doel daarvan is hen zo 
breed mogelijk voor te bereiden en 
te ondersteunen voor een mogelijke 

Nederlandse en buitenlandse  
studenten onderdak bij DUWO

Kunst in de wijk: Bacinol 2

kunstopleiding of grafische school. 
Een jaar lang krijgen zij les van 
verschillende kunstenaars en 
ontwerpers. Zo leren zij verschillende 
materialen en technieken kennen. 
Maar ook worden de jongeren zich 
zo bewust van hun eigen kwaliteiten, 
talenten en mogelijkheden. Eind 
september start de Academie alweer 
voor het derde jaar een cursus van 35 
avonden. 
 

Bacinol 2 en de wijk 
Niet iedereen denkt bij Bacinol aan 
de Hooikade meteen aan de wijk 
Wippolder. Maar onze wijk is echt 
groot en loopt gezien vanaf het 
Poortlandplein van Delfgauwseweg tot 
aan het spoor en in de andere richting 
vanaf het Heiligland tot voorbij TU 
en het bedrijventerrein Technopolis 
(Ruiven). 
Bovendien woont een klein aantal van 
de huurders van Bacinol 2 ook in de 
wijk. En tot slot heb ik via Joost weer 
voldoende munitie om het rubriekje 
Kunstenaar in de wijk weer een aantal 
keer te vullen. 

 
Wilt u meer weten? 
Meer informatie over Bacinol 2, welke 
kunstenaars er huizen en wanneer 
er exposities zijn, kunt u vinden op 
de volgende websites www.bacinol.
nl, www.nachtvandekunstfabriek.
nl, www.38cc.nl, www.
academiejongbacinol.nl.  
Leuke manier om eens vrijblijvend in 
Bacinol 2 rond te snuffelen is de Open 
atelierroute die ieder jaar gehouden 
wordt in het najaar. 
Hoewel ik Joost Konings niet als 
kunstenaar geïnterviewd heb maar als 
‘informant’ van Bacinol 2, kan ik zijn 
website hier natuurlijk niet onvermeld 
laten; www.atelierkonings.nl! 
 

Foto’s 
De appel valt niet ver van de 
kunstenaarsboom; de foto’s zijn 
gemaakt door Yara Konings, dochter 
van Joost en studente fotografie aan 
de Willem de Kooning academie in 
Rotterdam! 
 
Marie-José Hijnekamp

Schuifelen langs de kraampjes tijdens de OWEE-informatiemarkt op de Markt.
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Wijkwerk Wippolder, 
Prof. Krausstraat 50. 
Telefoon 015-2570408
www.wippolder.nl  
e-mail: wijkwerk@wippolder.nl  

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

Dinsdag
• Gratis internetten voor  v.a. 21 jaar  
begeleiding aanwezig, 
  09.00 – 12.00 uur
• Reïntegratie traject 
  09.00 – 13.00 uur
• Franse les
 10.00 – 11.15 uur
• Reïntegratie traject 
 19.00 – 21.00 uur

Woensdag
• Koffie-inloop, 
  09.30 – 11.00 uur
• Nederlandse conversatie les 
   09.30 – 11.30
• computercursus voor vrouwen 
  10.00 – 11.30
• Kinderclub, 
  13.30 – 15.00 uur
• Gratis internetten/spelletjes 
 voor 6 – 10 jaar, 
 13.00 – 13.45 uur
 14.00 – 14.45 uur

Donderdag
• Gym voor 55+, 
  09.00 – 10.00 uur
• Digitale fotoclub  
  13.00 – 15.00 uur om de 2 weken,
• Koersbal, 
  10.30 – 12.30 uur
• Kookclub 
  18.00 – 20.00 uur 
  1 maal in de maand
• Bloemschikken, 
  19.00 – 21.30 uur om de week

Vrijdag
• Gratis internetten voor 21 jaar 
  en ouder, begeleiding aanwezig, 
  09.00 – 12.00 uur
• Countrydansen voor volwassenen,   
  19.30 – 22.30 uur

Voor meer informatie over het pro-
gramma kunt u contact opnemen 
met Anja van Oosten op woensdag 
en donderdag bereikbaar op 015-
257 04 08
Wijkcentrum Wippolder, 
Prof. Krausstraat 50. 

A c t i v i t e i t e n
rondom het wijkcentrum

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

A C T I V I T E I T E N
Wijkcentrum 

Rotterdamseweg e.o

Maandag
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
12.30-14.30 uur
20.00-22.00 uur
• Bridge:
13.00-16.00 uur
• Yoga:
19.30-21.15 uur

Dinsdag
• Boetseren:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Naaicursus:
09.30-11.30 uur
• Koersbal:
13.30-16.00 uur
• Postzegelclub:
19.00-23.00 uur

Woensdag: 
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Boekbespreking 
 1x per maand
10.00-11.30 uur
• Aerobics
20.15-21.15 uur
• Slanklup
19.00-20.00 uur

Donderdag
• Creaclub
10.00-12.00 uur
• Spaanse les
14.00-15.30 uur
• Bridge:
19.30-23.00 uur

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

De volgende Wijkkrant komt uit in 
december 2010

Graag kopij inzenden vóór:

20 november 2010
naar: 

Buurthuis Rotterdamseweg 
Rotterdamseweg 51 

of
Wijkcentrum wippolder

Prof.Krausstraat  50    

graag via e-mail: 
wijkkrantwippolder@gmail.com

of op floppy (met uitdraai) 

Handgeschreven en getypte tekst een 
week eerder inzenden Als u stuk-
ken per e-mail stuurt, dan tekst en 
afbeeldingen scheiden in aparte at-
tachments. 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 ver-
sturen om verwarring te voorkomen. 

Gratis hondenpoepzakjes 
verkrijgbaar in het

wijkcentrum Wippolder

        
Openingstijden tienercentrum (10 t/m 16 jaar)  

Woensdag  15:00–18:00 uur 

Vrijdag  15:00–18:00 uur
  18:30–21:00 uur

Donderdag  Meidenmiddag 
  15:30 –18:00 uur

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

TIENERCENTRUM

Computeren
in Wijkcentrum
Wippolder
Vindt u het leuk om mensen iets te 
leren op de computer en vind u het 
ook leuk om vrijwilligerswerk te 
doen?? 
Dan nodigen we u van harte u om 
VRIJWILLIGER te worden bij de 
computertafel voor mensen uit de 
wijk Wippolder. 
U  begeleidt  de computer inloop, 
maximaal 8 deelnemers, deze ochtend 
kunnen de mensen zelfstandig 
gebruik maken van de computer.  Je 
helpt deelnemers die vastlopen of 
vragen hebben. 
Plaats: Wijkcentrum Wippolder, Prof. 
Krausstraat 50 tel: 015-2570408 
Organisatie: Breed Welzijn Delft 
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Anja van Oosten    06 26110821 
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl 

Heb je altijd al eens een lekker willen 
koken en dit op een stijlvolle manier 
serveren, nu heb je de kans dit te leren. 
 
Alle deelnemers zullen een kookboekje  
mee naar huis krijgen zodat zij de 
gerechten thuis kunnen maken voor 
familie en/of vrienden. 
 
Doelgroep: mensen met een 
psychiatrische achtergrond.  
 
Deze cursus zal starten op vrijdag 17 
september 2010 en zal wekelijks plaats 
vinden. 
Tijd: 16:30 t/m 20:00 uur 
De kooklessen worden gegeven door 
een ervaren kok. 
 
Van te voren inschrijven als je wilt  aan 
de cursus 
Voor meer info en/of inschrijven  
Wijkcentrum Onder de Schie 
Rotterdamseweg 51 A 
015-2567774

U kent het nog wel, de mooie 
opschiften op uw zwemdiploma of de 
sierlijke menu kaarten. 
Op 22 september  2010 word  
een cursus kalligrafie voor 
beginners gegeven in buurthuis De 
Rotterdamseweg. 

Kalligrafie ook wel schoonschrijven 
genoemd,  kan gebruik worden 
als communicatie middel en als 
kunstvorm. 

Wij behandelen in deze lessen 
verschillende letter typen, het eerste 
lettertype wat behandeld zal worden, 
is de Romeinse kapitaalletter en zo 
volgen er nog veel meer. 
  
Startdatum:  woensdagavond 22 
september   
Tijd: 19:15  t/m  20:45 uur 
8 lessen kosten 30,-  incl. materiaal  
Voelt u zich nu geprikkeld door deze 
in informatie geef u dan snel op 

Voor meer informatie en/of  
aanmeldingen kunt u contact 
opnemen met:  
wijkcentrum  Onder de Schie 
tel: 015-2567774 of 015-2570408 
e-mail: a.vanoosten@
breedwelzijndelft.nl

In Wijkcentrum Wippolder zal er 
vanaf  donderdag 9 september 2010 
een cursus digitale fotografie voor 
beginners starten. 
De cursus vindt 1 keer in de twee 
weken plaats en duurt 8 weken kosten 
30,00 euro incl. werkboekje. 
Tijd; 13:00 t/m 15:00 uur voor meer 
info en/of inschrijvingen 
Wijkcentrum Wippolder 
Prof. Krausstraat 50 
Tel;015-2570408

Kalligrafie  

Digitale fotografie

Kookcursus 
in wijkcentrum 
Onder de Schie

In buurthuis de Rotterdamse weg zal 
er in september gestart worden met 
een cursus Spaanse les voor beginners 
en gevorderden. 
Het  cursusblok bestaat uit 15 lessen 
deze worden gegeven door een ervaren 
docent. 
Kosten 80,00 euro excl. Lesboek, dag: 
donderdagmiddag, tijden 14:00 uur 
t/m 15:30 uur. 
De cursus zal alleen doorgang vinden 
bij genoeg animo! 
Voor meer info en/of inschrijvingen 
Buurthuis de Rotterdamse weg 51 
Tel: 015-2567774

Spaanse les 

Weet u? Dat  u elke ochtend van 
09:00 t/m12:00 uur zelfstandig van 
de computer gebruik kan maken. 
 

Weet u? Dat u van harte welkom 
bent op de koffie inloop op 
maandag en woensdagochtend van 
09:30 t/m 11:30 uur. 
 

Weet u? Dat er elke 
woensdagmiddag een kinderclub 
is waar kinderen tot 10 jaar lekker 
kunnen knutselen.  
 

Weet u? Dat u als een leuk idee 
heeft voor activiteiten in de wijk 
en/of wijkcentrum u bij ons terecht 
kunt. 
 

Voor meer informatie en/
of andere vragen 
Wijkcentrum Wippolder  
Prof Krausstraat 50 
Tel: 015-2570408 
E-mail:
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl

Het wijkcentrum 
Wippolder
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Activiteitenoverzicht
Activiteitencentrum De Wipmolen 
 

Maandag
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop
13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur Biljartclub 
13.00 – 16.00 uur 
10.00 – 12.00 uur Lezingen 
(1ste maandag van de maand) 
10.00 - 11.30 uur Cursus levende 
geschiedenis (oktober t/m februari) 
13.30 - 15.00 uur Cursus 
levende geschiedenis 
(oktober t/m februari) 
13.30 – 16.00 uur  Sjoelen 
 

Dinsdag 
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop 
13.00 – 16.00 uur 
09.00 – 12.00 uur Biljartclub 
13.00 – 16.00 uur 
10.00 - 11.30 uur Cursus levende 
geschiedenis (oktober t/m februari)  
10.15 - 11.15 uur Volksdansen 
13.30 - 16.30 uur Prijs-klaverjassen 
 

Woensdag 
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop 
13.00 – 16.00 uur 
09.00 – 12.00 uur Biljartclub 
09.30 - 11.30 uur Tekenen 
& olieverf 
10.30 -   Start fietsclub Delft ’73 
(april t/m oktober) 
15.00 - 17.00 uur Wipmolenkoor 
 

Donderdag 
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop 
13.00 – 16.00 uur 
09.00 – 12.00 uur Biljartclub 
13.00 – 16.00 uur 
09.30 - 11.30 uur 
Tekenen & aquarel 
10.00 – 11.30 uur Uitclub Delft 
(eens in de 6 weken) 
13.30 - 16.30 uur Competitie-kla-
verjassen 
 

Vrijdag 
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop 
13.00 – 16.00 uur 
09.00 – 12.00 uur Biljartclub 
10.15 – 12.30 uur Kookgroep (3de 
vrijdag van de maand) 
14.00 – 16.30 uur   
Handwerk-inloop / Spellenmiddag /  
Bingo   
(wisselen elkaar wekelijks af) 
 

Zondag 
13.30 - 16.30 uur 
Gezelschapsspellen & ontmoeting 
(september t/m mei) 
 
 
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Lidewij van Roon, telefoon 015 
– 251 07 85.  
U kunt ook mailen naar l.vanroon@
breedwelzijndelft.nl.

De in deze krant geplaatste 

foto's 
zijn te bestellen via e-mail adres:

wijkkrantwippolder@gmail.com

Balkons gezocht! 
Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen met een balkon die hieraan, 
tijdens de collecteweek in november, een spandoek willen ophangen. 
 
Het Nationaal MS Fonds is een organisatie voor mensen met 
Multiple Sclerose (MS). 
MS is een sluipende ziekte en heeft een onomkeerbaar ziekteverloop. 
Een medicijn om MS te genezen is er helaas nog niet.  
Leven met MS is zwaar en ingrijpend, geen enkele dag is hetzelfde. 
Mensen met MS leven dagelijks met deze onzekerheid! 
 
Helpt u mee op MS op de kaart te zetten? Het spandoek is 3 meter breed 
en 80 centimeter hoog. 
Uiteraard bent u als collectant ook meer dan welkom! 
 
Neem contact op met Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds, 
tel.: 010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl of doe een donatie op giro 5057

Eetcafé de Likkepot is bedoeld voor 
mensen met een lichte verstandelijke 
beperking. 

Het eetcafé wordt verzorgd door een 
vakkracht en vrijwilligers.

Voor, tijdens en na de maaltijd is er 
tijd voor een praatje of spelletje. 

Graag willen wij u iets vertellen 
over ons ontmoetingscentrum. In 
het Ontmoetingcentrum Dock van 
Delft hebben wij vijf huiskamers. 
Eén huiskamer is voor ouderen met 
lichamelijke beperkingen of voor wie 
het gemis aan contact een probleem is. 
Vier huiskamers zijn voor deelnemers 
met dementie, waarbij één van 
de huiskamers een programma 
aanbiedt, dat ook gericht is op jong 
dementerenden. 
Er vindt een kennismakingsgesprek 
plaats met de (ass.)programmacoör
dinator waarin uitgelegd wordt wat 
het ontmoetingscentrum iemand te 
bieden heeft. 
Het Ontmoetingscentrum heeft ook 
ondersteuningsprogramma’s voor de 
mantelzorgers. 
Dat zijn vaak familieleden, maar ook 
vrienden en kennissen die een groot 
deel van de zorg en begeleiding op 
zich genomen hebben.  

In de maand september krijgen 
bewoners van 55 tot 65 jaar, uit de wijk 
Wippolder, deel Vrijenban en Ruyven 
een oproep  per post om deel te nemen 
aan het “Beweeg Mee” programma. 
Beweegt u te weinig en u valt in deze 
leeftijdscategorie en u komt niet aan 
de norm van 30 minuten bewegen per 
dag, dan moet u zeker meedoen. U 
maakt samen met buurtgenoten kennis 
met diverse beweegactiviteiten. Daarbij 
wordt rekening gehouden met uw 
conditie en gezondheid. 
De gemeente Delft organiseert “Beweeg 
Mee” samen met Sportservice ZH, Diva 
Delft de SSBO en SV Wippolder.  
Om uw conditie te testen wordt u 
schriftelijk uitgenodigd om op zaterdag 
23 oktober aan deze uitgebreide fittest 
mee te doen. 
Tijdens de fittest wordt o.a. 
gekeken naar knijpkracht, 
lenigheid, reactiesnelheid en uw 
uithoudingsvermogen. Na afloop 
krijgt u een persoonlijk beweegadvies 
om deel te nemen aan het 12weken 
programma.  

Werk mee in het eetcafé van het VTV! 

Helpt u mee om MS op de kaart te zetten?

Ontmoetingscentrum Dock van Delft

Tot dusver kunnen wij zeggen dat ons 
centrum naar tevredenheid draait. 
Ons programma is er op gericht dat 
mensen langer thuis kunnen blijven 
wonen en bestaat onder andere 
uit dagelijkse beweegactiviteiten 
en geheugentrainingen. 
Deelnemers ontmoeten in het 
ontmoetingscentrum lotgenoten. 
Ons team is multi-disciplinair 
en bestaat onder andere uit een 
psycholoog, fysiotherapeut, 
logopedist, ergotherapeut, 
activiteitenbegeleiders en 
verzorgenden. 
Ons centrum is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 10.00 uur tot 
16.00 uur. 
U bent  dan altijd welkom om een 
kopje koffie te komen drinken  en ons 
centrum te bezoeken! 
Wilt U zichzelf of iemand anders 
aanmelden als deelnemer voor 
het Ontmoetingscentrum, of 
wilt U meer informatie, dan 
kunt U contact opnemen met de 
programmacoördinator Andrea van 
Drimmelen of de assistent programma 
coördinator Jacqueline van Vlijmen. 
 
In ons centrum werken wij ook 
met vrijwilligers; zij ondersteunen 
de medewerkers bij de activiteiten. 
Mocht u zich als vrijwilliger willen 
aanmelden en heeft u  affiniteit 
met onze doelgroep, dan kan dit bij 
Jacqueline van Vlijmen. 
 
( Tientallen bewoners van de wijk 
maken gebruik van deze mogelijkheid 
Red..) 
 
Adres: Ezelsveldlaan 276 
            2611 DL Delft 
Tel.    : (015) 271625

“Beweeg Mee” 
Fittest op zaterdag 23 oktober in sporthal Wippolder

Tentoonstellingen  
 
Biodiversiteit  22 mei – 24 oktober. 
VAK Keramiek (Kerade) 20 juni -  24 oktober   Thema Over de Top
 

Aktiviteiten 
Plantenruilbeurs  9  oktober van 10.00 – 12.30 uur 
ism Groei & Bloei 
KMTP afd. Delft
Tevens  Fuchsia’s snoeien 
Wetenschapsdag  24 oktober van 10.00 -  17.00 uur 
Thema Leve(n) de variatie 

Jaar evenementen 2010 Botanische Tuin TU Delft

Het beweegprogramma wordt in 
uw wijk aangeboden op een gunstig 
tijdstip in overleg met u en de overige 
deelnemers.
 
Houd dus zaterdag 23 oktober alvast 
vrij en let op de publicaties in de 
Stadskrant en de uitnodiging in uw 
brievenbus! 

voor meer info ;kijk op www.
beweegmee.nu

Andere taken van de vrijwilligers zijn: 
deelnemers stimuleren om contacten 
te leggen met elkaar, drankjes 
verkopen achter de bar, serveren en 
afruimen i.s.m. de deelnemers.  

Waar?
Vrijetijdscentrum De Wipmolen 
in Delft

Wanneer   
Iedere zondagavond 
van 17.00 tot 20.00 uur  

De vrijwilligers werken met een 
roulatiesysteem, zodat je bijvoorbeeld 
om de week meehelpt bij het eetcafé 
  
Heeft u interesse om als vrijwilliger 
mee te werken? 
Neem dan contact op met Melanie 
Barbier 
Tel. : 015-2618 648 
E-mail: m.barbier@vtvzhn.nl
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Foto’s en tekst J.A. van den Berg. 
Tenzij anders vermeld of via de plaatselijke media

Ondernemerscentrum YES! Delft 
Op bovenstaande twee foto’s ziet u de nieuwe 
huisvesting van het ondernemerscentrum Yes!Delft. 
Met 10.000 m2 en de ruimte voor 50 bedrijven. 
Na het vertrek vanaf de Rotterdamseweg naar de 
Molengraafsingel heeft Yes de langverwachte extra 
ruimte. Hoewel alles nog niet op orde is, zijn de 
bedrijfjes al in volle gang. Wat het parkeren betreft 
ook geen probleem om het gebouw is veel ruimte 
maar het gebouw bezit een eigen parkeerdak met 
ongeveer 160 plaatsen.

<Rioolwerkzaamheden
In de Professorenbuurt zijn de rioolwerkzaamheden gestart. De 
wijkbewoners kregen netjes een brief waarin de werkzaamheden werden 
aangekondigd. 
De bewoners werd tevens verteld dat de werkzaamheden tot november 
2011 gaan duren. 
Op de foto ziet u de start van deze werkzaamheden op de hoek van de 
Schoemakerstraat en de Prof. Telderslaan. 
( U wordt de komende tijd op de hoogte gehouden.)

< Bomenkap of onderhoud
Op vrijdag 20 augustus werden de omwonenden 
van de Prof. Krausstraat hoek Prof. Henket / 
Oudemanstraat vroeg in de ochtend opgeschrikt 
door het geluid van een motorzaag en hoogwerker. 
Het leek er op dat de bomen op het plein voor de 
Wipmolen werden gekapt. 
Bij navraag aan de werkenden werd duidelijk, dat 
deze actie onderhoud betreft. Dus dat was weer een 
opluchting. Het zou dan voor de 2e maal geweest 
zijn dat de bomen er aan moesten geloven. In de 
jaren ’80 in de zomer werden de toenmalige bomen 
op het plein voor de toenmalige bibliotheek zonder 
aankondiging gerooid. 

Rotterdamseweg 386 Bedrijfsunits
In de vorige wijkkrant maakten wij melding van sloop. Nu nauwelijks 3 maanden verder staat 
het complex 386 er niet meer. De slopers hebben snel gehandeld, nu maar afwachten of de 
herbouw ook snel zal gaan verlopen.

Balthasar van der Polweg 
Driemaanden terug was er nog geen overspanning over het water bij de 
bouw van de 405 studentenwoningen. Zoals u nu ziet is die er nu wel en 
zelfs de 4e etage wordt er opgezet.

< Rotterdamseweg 
(nabij de haven en de Porseleine fles) 
Nabij de haven is er veel gesloopt en 
daardoor is veel ruimte gekomen. 
Het terrein wordt nu te huur 
aangeboden. 
Het vrijgekomen terrein zal 
uiteindelijk gebruikt gaan worden 
voor de ontwikkeling 
van woningbouw, zoals vermeld door 
AM Rotterdam.

Studentenwoningen (flat) Rotterdamseweg
De 202 studentenwonigen aan de Rotterdamseweg naderen de voltooiing. 
Inmiddels zijn de eerste bewoners snel hun kamer aan het inrichten.

Werkzaamheden aan de Michiel de Ruyterweg en terrein De Vries van Heijstplantsoen 
Op bijgaande foto’s ziet u de vorderingen bij de aanleg c.q. voorbereidingen voor de komst van 
lijn 19. Het ziet er naar uit dat de straat weer gesloten gaat worden. Ook op het bouw-terrein 
voor de 294 studentenwoningen wordt gewerkt.
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Ontmoetingen aan de voordeur

16 augustus 2010 startte de gemeen-
te Delft samen met Stadsgewest 
Haaglanden met de bouw van de 
Kapelsbrug. Om de verkeersdoorstro-
ming te handhaven wordt een wegom-
legging aangebracht.  
De voorbereidende kabels- en leidin-
genwerkzaamheden zijn zo goed als 
afgerond. De bouw van de verkeers-
brug met voetgangersonderdoorgang 
start op 16 augustus met het vrijmaken 
van het noordelijke gedeelte van de 
Kapelsbrug. Vanaf medio september 
2010 wordt de wegomlegging aange-
bracht.  
De bouwwerkzaamheden bestaan uit 
het realiseren van het voet- en fietspad-
gedeelte en het rijweg- en trambaange-
deelte. Deze werkzaamheden duren tot 
en met april 2012. 
De consequenties voor het auto-/
vrachtverkeer zijn:  
De Zuidwal wordt naar 2 x 1 rijstrook 
(in beide richtingen) teruggebracht; 
Vanuit de Oude Delft is linksaf richting 
Achterom/Lange Geer en Zuidwal niet 
meer mogelijk; 
Vanuit de Westlandseweg komend is 
links afslaan naar het Achterom en de 
Lange Geer niet meer mogelijk. Deze 
straten zijn bereikbaar via de Asvest. 
Vrachtverkeer met bestemming Lange 

Sinds ik hier in de Wippolder woon 
heb ik verrassende ontmoetingen aan 
de voordeur. 
Komt het omdat ik nu aan een 
drukke doorgaande straat woon? 
Buiten regende het pijpenstelen toen 
er ’s avonds werd aangebeld.  Mijn 
hond sprong vrolijk naar buiten om 
de bezoeker te verwelkomen, de man 
deinsde geschrokken achteruit. Hij 
was, aan zijn uiterlijk te zien, 
afkomstig uit het Middellandse zee 
gebied. Hij was kletsnat, en hij had 
een fiets bij zich.  
“Fietspomp!” riep hij, “Menier, 
fietspomp alstublieft.” 
“U heeft een lekke band?” 
“Ja band is lek, fietspomp, ik rij 
naar Pijnacker. Heeft al opgepompt 
tankstation, maar is weer leeg.” 
Hij stond daar in de gietregen met 
die fiets, maar wel met een brede 
glimlach op zijn doorgroefde gezicht, 
en ik had met hem te doen, want je 
kan een lekke band wel oppompen 
maar heel ver kom je er niet mee, 
en Pijnacker is toch al gauw een 
kilometer of 5 van Delft. En dan sta 
je daar in het pikkedonker tussen 
Pijnacker en Delft, lopen in de regen 
is voor niemand een lolletje. 
Dus ik zei: “Ik breng u naar Pijnacker. 
We doen de fiets in de auto.” 
“Bedank, is goed.” 
Hij was Marokkaan. En zo leerde ik 
dat het in Marokko ook regende, “En 
sneeuw menier! Veel sneeuw!” 
 
Mocht ik op de dag van de 
Rechtvaardige Weder Opstanding 
niet boven water komen dan is dat 
mede de schuld van mijn papegaai. 
Mijn haveloze uiterlijk deed me de 
das om bij de voordeur. Tot nog toe 
heeft ze, zittend op mijn schouder, 
van zes overhemden de kraag aan 
flarden getrokken. En ze heeft de 
ritssluiting uit mijn oude fleece 
vest gepulkt. Mijn nieuwe metgezel 
Papegaai Polleke is afkomstig uit een 
leegstaand huis. Haar vrouwtje was 
overleden. Na al die eenzaamheid 
in dat lege huis is ze bij mij aan 
een inhaalslag begonnen. Polleke 
blijkt erg goed te zijn in wat vroeger 
op de Huishoudschool Nuttige 
Handwerken heette. Ze is met name 
goed in het uittornen van wat in 
China in elkaar is genaaid.  
 
Er werd aangebeld. Ik zette de 
bejaarde vogel op haar kooi en 
repte me naar de voordeur. Stonden 
daar 2 stralende dames, smetteloos 
gekleed. Jehova getuigen? Eerst 
sprong mijn hond tegen de dames 
op, want die is altijd blij met bezoek. 
Daar schrokken ze van. Ze deinsden 
achteruit. En daarna viel het oog van 
de dames op de gerafelde kraag van 
mijn overhemd en de kapotte stukjes 
ritssluiting die nog aan mijn fleece 
vest hingen. 
“Mogen we met u over uw Toekomst 
praten...?” zei de jongste. Maar de 
andere dame schudde al heftig van 
Nee. 
 “Nee…,” zei de jongste starend naar 
mijn kapotte overhemd, “Ik zie het al. 
We gaan weer verder.”  
 
Soms word er ‘s nachts aangebeld.  
Ik lag nog niet op bed. Dom genoeg 
deed ik klakkeloos  de deur open. 
Staat daar een man, van een jaar of 
dertig met een groot lijf en een dikke 
buik in zo’n lange korte broek, die 
over je knieën hangt, met maat kano 
sportschoenen aan zijn voeten, en 
grote ogen. 
“Het is een noodsituatie,” zegt hij. 

“Mijn beltegoed is op en ik moet 
dringend bellen.”  
En zegt hij: “Ik ben bekend bij het 
GGZ, dus het is vertrouwd, ik woon 
hier verderop. Ik heb 4000 thuis liggen. 
Dus we rekenen alles keurig af.” Ik 
laat hem binnen en hij probeert op 
mijn vaste telefoon een nummer in 
te toetsen, maar dat lukt niet goed. 
Volgens mij is hij een beetje dronken. 
Als ik zelf het nummer intoets word er 
niet opgenomen, nee, natuurlijk niet. 
Het is immers midden in de nacht? 
“Ik moet ineens dringend iets eten”, 
zegt hij, “heeft u twee tientjes voor 
me?” 
“Daar begin ik niet aan,” zeg ik. 
“Morgen kom ik alles netjes terug 
betalen. Heeft u een biertje voor me?” 
Ik zeg dat er morgen een nieuwe dag 
is, en dat ik het voor vandaag voor 
gezien houdt. Hij volgt me gewillig 
naar buiten. Opgelucht doe ik de deur 
achter hem dicht. 
 
Tja, ik zie niks door dat matglas, ik 
moet eerst de deur open doen voordat 
ik zie wie daar staat. Meestal is het 
mijn vriendin, die aanbelt, maar tot 
mijn stomme verbazing stond er op 

Werkzaamheden Kapelsbrug 
voortgezet.

Geer moet keren ter hoogte van de 
Asvest, zodat de mogelijkheid ontstaat 
rechts af te slaan, de Lange Geer op.  
 
De consequenties voor fietsers en voet-
gangers zijn:  
• Het fiets- en voetpad langs de Schie 
wordt volledig afgezet; 
• Fietsers komend vanaf de 
Westlandseweg richting TU-Delft wor-
den omgeleid via de Hooikade en het 
Abtswoudsepad; 
• Fietsers en voetgangers komend vanaf 
de Westlandseweg richting binnenstad 
moeten oversteken bij de verkeerslich-
ten op de kruising Westvest en worden 
omgeleid via een tijdelijk fietspad/over 
het voetpad, van de Kethelstraat; 
• Het fietspad over de Kapelsbrug wordt 
tijdelijk een tweerichtingen fietspad 
richting het Achterom/Lange Geer. 
 
Nadat de verkeersbrug gerealiseerd is, 
maakt het verkeer gebruik van dit nieu-
we brugdeel. Als laatste wordt de vide 
(ruimte tussen nieuwe en oude brug) 
en de oude brug (zuidzijde) gebouwd. 
Deze werkzaamheden staan gepland 
van april 2012 tot en met november 
2012.
 
tekst: Gemeente Delft.

Op bijgaande foto’s ziet u een deel 
van het terrein wat hiervoor wordt 
gebruikt. 
  
In 2025 moet het park ongeveer 1,2 
miljoen m2 volledig ingericht en 
functioneel zijn. 
Een deel van deze m2 is op het 
TU terrein tussen rijksweg 13, 
Kruithuisweg en de Rotterdamseweg. 
De rest van de bedoelde m2 is aan 
de andere zijde van rijksweg 13 op 
Schieveen.  
De bedoeling is dat het park wordt 
gebruikt door topbedrijven uit 
binnen- en buitenland. 

TU terrein wordt deel van 
groot Science park in de regio

Zij houden zich bezig met energie 
en klimaat, biotechnologie – 
grondstoffen voor de farmaceutische 
en voedselindustrie – en water- en 
deltatechnologie. 
 
De TU Delft en de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam werken 
samen met de bedrijven welke zich 
daar gaan vestigen.

Ook wordt er plaats gemaakt voor 
conferentiecentrum, expositieruimte, 
hotel, restaurants en cafés.  
 
Informatie KvK. 

een avond een beeldschone Egyptische 
prinses voor de deur. Begeleid door 
een even mooie slavin. Ze zagen er 
beiden prachtig uit. De prinses droeg 
een hoog hoofddeksel van goudkleurig 
materiaal, een soort prullenmand 
leek het wel. Haar lange gewaad was 
gemaakt van goudkleurige stof 
Ik stond daar verbaasd in de 
deuropening in mijn gerafelde 
overhemd en kapotte vest en staarde 
sprakeloos naar die 2 dames van 3000 
jaar geleden. Het enige wat ik uit 
kon brengen was: “Goh, wat zie je er 
prachtig uit!” 
“Dank u,” sprak de prinses. “En mocht 
u onverhoopt toch last hebben van 
ons feestje dan belt u gerust ons 06 
nummer.”  
 Het Kerstdiner! Helemaal vergeten! 
Ik was keurig per flyer op de hoogte 
gesteld van het gebeuren. Het 
studentenhuis bij mij op de hoek 
gaf op deze zaterdag in de maand 
MAART een Kerstdiner. En het thema 
voor dit bijzondere kerstfeest was 
Egypte...

Fred Koning

Redactioneel
Zit U nog vol van de vakantie of is dat gevoel al vervaagd. Heerlijk toch vakantie, dat 
vrije gevoel met genoeg tijd om je te bezinnen en alles te herijken. Heerlijk om in 
alle rust alles te kunnen en mogen relativeren.  
 
Helaas duurt de vakantie periode in onze ogen altijd te kort en is de tijd om de 
mouwen weer op te stropen en weer aan de slag te gaan veel te snel aangebroken. 
Ook de redactie van de Wippolderkrant is ontwaakt uit zijn vakantieroes en ver-
schaft u ook dit kwartaal weer een krant vol met wetenswaardigheden over en uit 
onze wijk. Positief als wij zijn proberen wij de dingen die om ons heen gebeuren 
ook positief te benaderen. Soms is dit wel heel erg moeilijk als je de puinhopen van 
de diverse werkzaamheden om ons heen ziet. De enige nog goed begaanbare weg 
naar de stad op de fiets is nu de Oostpoortbrug. Bij alle andere paden is het zand-
happen. Gezien de tijdspanne die nodig is voor herstel van de twee fietspaden bij de 
Sebastiaanbrug maken wij ons wel wat zorgen over de aangegeven planning voor de 
komende rioolwerkzaamheden in de professorenbuurt. 
 
En wat dacht u van de verontreiniging aan de Scheepmakerij, als je de geluiden 
hoort van bewoners in dat gebied dan verwondert het hun niet. Het is natuurlijk 
heel triest dat ze in het verleden daar een steek hebben laten vallen. Hopelijk heeft 
dit geen gevolgen voor de gezondheid van de bewoners of ex bewoners. 
 
 Onzekerheid dus over uitvoer en wat gaat  komen. Maar dit zijn we als 
Nederlanders natuurlijk al gewend in het licht van de bezuinigingsplannen van het 
kabinet.  
 
Gelukkig gebeuren er ook leuke dingen in onze wijk en daar moeten we ons op fo-
cussen. De Wippolderkrant is er zo een. Een krant boordevol informatie over het 
wel en wee van onze wijk Een krant waar wij ons als redactie graag voor inspannen. 
Een krant voor en van alle Wippolderbewoners. 
 

De redactie
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Op de bovenste foto ziet u een foto uit 1910 van Huis ter Lucht. 
Thee, speeltuin en uitspanning. Gevestigd aan de Rotterdamseweg 112. 
Ook bekent als Van Mullem. 
Deze uitspanning heeft plaats moeten maken voor de onderstaande 
woningen. 
U mag zelf oordelen waar u de voorkeur aan geeft. 
 
Foto’s van L.J. Middendorp.  J.A. van den Berg foto en tekst.

  Zoals het was, zoals het nu is 

Genoeg ligt op het 

kerkhof.

Omdat mensen altijd meer willen 
dan ze hebben en nooit tevreden 
zijn, is het zo dat iemand pas ge-
noeg heeft wanneer hij of zij een-
maal dood en begraven is. 

Bron: Ed van Eeden

Spreekwoord
Het Ruilpunt Wippolder, 
een goede zaak voor de wijk. 

Lekker wandelen in de Delftse Hout

Iedere dinsdagmiddag (uitgezonderd 
de schoolvakanties) wordt er door een 
ethousiaste groep mensen gewandeld. 
O.l.v. een ervaren docent, Caroline 
Kloots, vertrekt men vanaf 
parkeerplaats 2, tegenover het Rieten 
Dak voor een pittige wandeling van 
anderhalf uur. Heeft men Nordic 
walking poles, dan kan men die ook 
gebruiken. 
Een wandeling met leeftijdsgenoten 
spreekt de mensen aan. De deelnemers 
zijn in de leeftijd van 55 tot 80 jaar. 
na een gedegen opbouw, merkt 
men dat de conditie verbetert, als je 
natuurlijk wekelijks deelneemt. Men 

Op het nippertje voor de copydatum 
nog een interview met Sandra 
Hazenbroek afgesproken. Sandra zou 
me meer kunnen vertellen over de 
plannen voor het trapveldje dat ligt 
tussen Simonstraat, J.W. Frisostraat en 
Frederik Hendrikstraat. 
 
Sandra, moeder van een jonge 
dochter, blijkt een zeer betrokken 
buurtbewoonster. Na jaren elders 
gewoond te hebben is zij weer 
teruggekeerd in de Jan Willem 
Frisostraat. Haar moeder woont 
verderop in de straat, nog steeds in het 
huis waar Sandra geboren is. Het is 
een gezellige buurt waar mensen ook 
nog een beetje op elkaar en elkaars 
kinderen letten. 
 

Meedenken met de gemeente 
Vorig jaar heeft de gemeente 
omwonenden gevraagd om mee te 
denken over het voetbalgedeelte van 
het speelterrein. Kinderen en jongeren 
willen graag voetballen maar het gras 
was een beetje verdwenen. Zeker na 
een regenbui was het veldje daardoor 
vooral een grote modderpoel. 
Vandaar dat het tijd werd voor een 
opknapbeurt voor het trapveldje. 
Bewoners werden uitgenodigd voor 
een bijeenkomst in het wijkcentrum. 
Het is natuurlijk altijd lastig om het 
iedereen naar de zin te maken. Zo 
willen jongeren graag voetballen. 
Omwonenden willen dat hun auto’s 
niet steeds getroffen worden door een 
voetbal maar ze willen natuurlijk ook 
niet tegenover een grote kooi wonen. 
Kinderen van weer een andere leeftijd 
zagen met hun ouders een kans om 
voor nog wat andere speeltoestellen te 
pleiten.  
 
Kortom, zo’n opknapbeurt is tegelijk 
een mooie kans voor de buurt om mee 
te denken en zo verschillende wensen 
samen te laten komen. 
 

Plan 
De gemeente heeft met al die 
verschillende ideeën uit de buurt 
plannen opgesteld en toen aan 

omwonenden gevraagd waar hun 
voorkeuren lagen. De ‘voetbaljongeren’ 
zijn nog samen met de gemeente gaan 
kijken naar een voorbeeld trapveldje 
bij het Minervaplein. 
Die tweede bijeenkomst vond plaats op 
het speelterrein zelf. Buurtbewoners 
zorgden voor koffie en koek en de 
gemeente lichtte de voorstellen toe. 
Om een lang verhaal kort te maken, 
het nieuwe trapveldje wordt wat 
kleiner maar wel van kunstgras. 
Daardoor kan er altijd, zomer of 
winter, gevoetbald worden. De doelen 
zijn wat kleiner waardoor de kans op 
ballen op auto’s ook wat kleiner wordt! 
Er komen toestellen bij voor kinderen 
van andere leeftijden. En voor de 
sociale cohesie in de buurt komt er 
ook een zitgelegenheid ofwel er is 
ook gedacht aan buurtbewoners die 
lekker in de schaduw van een nieuwe 
bloesemboom met elkaar op een bank 
willen praten. 
Als alles volgens plan verloopt kan er 
voorjaar 2011 op kunstgras gevoetbald 
worden, staan de nieuwe toestellen er 
en is ook het ‘schip’ opgeknapt. 
 
En dan hopen we dat alles een beetje 
in orde blijft. Want zoals het bij 
het speelveld in het parkje aan de 
Delfgauwseweg is gegaan, is jammer. Is 
het veld net mooi opgeknapt, gaan de 

Trapveldje aan de Simonstraat ofwel speelterrein aan de Frederik Hendrikstraat

kinderen er niet graag naartoe omdat 
er vaak mensen aan de fles zitten.

Fleurop actie 
Bij de eerste bijeenkomst in het 
wijkcentrum zag Sandra folders liggen 
over de Fleurop actie. Ze heeft meteen 
een en ander in gang gezet en op een 
dag stond de Fleurop container van de 
gemeente er en zijn de buurtbewoners 
aan de slag gegaan. Er zijn heel veel 
plantjes in de aarde gezet. Ook de 
jeugd heeft een handje geholpen. 
 

Hebt u ook een idee 
Wijkcoördinator of opbouwwerker 
zijn trouwens altijd aanspreekbaar 
als u zelf een leuk idee voor uw buurt 
heeft maar niet precies weet hoe je dat 
aanpakt. Ook is er soms een potje waar 
kosten uit vergoed kunnen worden. En 
bij zo’n Fleuropactie worden plantjes 
en materialen door de gemeente 
aangeleverd in de Fleuropcontainer. 
 
Als het aan Sandra ligt gaat er wel 
weer wat georganiseerd worden rond 
het pleintje bijvoorbeeld op Nationale 
straatspeeldag. Het blijkt een gezellig 
ploegje dat rond het speelterrein woont 
en wellicht zien we hen komend jaar 
samen aan een buurtbarbecue.  
 

Marie-José Hijnekamp

In de vorige editie van de wijkkrant 
Wippolder heeft u alles kunnen lezen 
over de ontwikkelingen rondom de 
sloop van de Prof. Telderslaan. 

Tijdens deze ontwikkeling zal de 
gemeente Delft, de woningcorporatie 
Vidomes en welzijnsinstelling Breed 
Welzijn Delft zich inzetten om samen 
met u de buurt leefbaar te houden en 
de (vuil)overlast te beperken. 
 
Een initiatief om dit te bewerkstelligen 
is het Ruilpunt Wippolder. Het 
Ruilpunt is gevestigd aan de Prof. 
Telderslaan nr. 23 en hier kan 
bruikbare huisraad worden gebracht 
en gehaald. 
Op deze manier krijgt bijvoorbeeld uw 
tafel een tweede leven en is een ander 
flink geholpen! 
 
Om dit Ruilpunt in uw wijk een 
vliegende start te geven zijn we op 
zoek naar bruikbare huisraad zoals: 
tafels, stoelen, kasten, vazen, pannen, 
etc. 

Het principe van het Ruilpunt 
Wippolder is dat alle bruikbare 
huisraad met een gesloten beurs 
kan worden geruild, eventueel 

ook voor een kleine wederdienst. 
Mocht u thuis huisraad hebben staan 
waarvan u denkt “zonde om weg te 
gooien, misschien kan ik een ander 
er een plezier mee doen” neem dan 
contact op met Rogier van Munster, 
opbouwwerk Wippolder tel: 015- 257 
04 08. 
Ook wanneer u nog wel wat kan 
gebruiken in huis, is het Ruilpunt 
wellicht wat voor u. 
 
Het Ruilpunt Wippolder is ook op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 
dit ruilpunt willen bemensen. Bent u 
geïnteresseerd of heeft u vragen neem 
dan contact op met het bovenstaande 
telefoonnummer.  
 
Zijn uw oude spullen opgebruikt en 
past het niet in de gewone afvalbak? 
U kunt gemakkelijk en meestal gratis 
uw grofvuil laten ophalen of zelf 
wegbrengen naar het afvalbrengstation 
op de Voltaweg 11. 
Aangemeld grofvuil wordt binnen 
vijf werkdagen bij u opgehaald. 
Maak een afspraak via het algemeen 
gratis telefoonnummer van de 
gemeente Delft, 14015, of via www.
gemeentedelft.info. Delft schoon, doe 
het gewoon! 

Het postagentschap en verkoop van 
tabakswaren en overige producten 
aan de Mekelweg is met onmiddellijke 
ingang gesloten. 
 

Oorzaak en gevolg: 
Doordat het gebouw verkocht is aan 
een particulier moest de huur teveel 
omhoog. 
In korte tijd is tweemaal ingebroken 
met veel schade en een behoorlijk 
bedrag aan rookwaren gestolen.  
Verzekering is niet te betalen voor deze 
locatie in verhouding met de omzet. 
Eigenaar was al geruime tijd bezig met 
de TU om elders in het gebied een 
locatie te kunnen huren,  maar de TU 
werkt hier niet aan mee. 
Doordat het contract niet werd 
verlengd met TNT Post was er geen 
andere keuze dan om de deur te 
sluiten. 

loopt van augustus tot mei en de 
kosten bedragen 135,00 per seizoen. 
Heeft u interesse? kom dan lekker een 
keer vrijblijvend meedoen. Goede 
wandelschoenen en een goed humeur, 
is alles wat men nodig heeft. Voor 
meer info: 06- 18171556 of mail: 
caroline@nordicwalking-denhaag.nl 
tot zover: 
  
Met vriendelijke groet, 
José Meijerink 
bewegingsconsulente 55+ 
   
Tel. bereikbaar op dinsdag en vrijdag: 
015-2152130

De deur gaat definitief op slot
Wippolder heeft geen postagentschap meer

Hoewel het vaak heel druk was in het 
agentschap waren de kosten te hoog in 
verhouding met de omzet en de marge 
op de omzet. 
 
De eigenaar betreurt het zeer om deze 
beslissing te moeten nemen maar 
sluit niet uit als de partijen mee willen 
werken, hij wel terug wil komen op een 
andere locatie in de TU. 
 

Tekst en Foto: J.A. van den Berg. 
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Op 24 en 25 september organiseren 
we voor de zesde keer een grote 
kinderkledingbeurs in Delft. 
Je kunt hier terecht voor leuke, 
kwalitatief goede en betaalbare 
kinder(merk)kleding in de maten 
74 t/m 164. 

De kleding wordt netjes gesorteerd 
en op maat aangeboden. 
De toegang is gratis. 

Op onze website 

www.lieveheersbeursje.nl 

kun je terecht voor meer 
informatie. 
Op vrijdagavond zijn we geopend 
van 19.00 tot 21.00 uur 
en op zaterdag 
van 10.00 tot 12.00 uur. 

De beurs wordt gehouden in de 
Immanuëlkerk aan 
*Schoemakerstraat 1 in Delft.

Kinderkledingbeurs 
’t Lieveheersbeursje
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Klein bericht uit de Vredeskerk En hij gooide met geld…

 Immanuëlkerk
Over steden en wijken 

Beste mensen, 
Nog volop genietend in de maand 
augustus 2010 vraagt ondergetekende 
uw aandacht voor de volgende 
aandachtspunten:

1. Op 26 augustus 2010 was het 100 
jaar geleden, dat moeder Teresa 
(Gonxha Agnes Bojax-hiu) als 
etnische Albanese is geboren in 
Skopje. Wij kennen en herinneren 
haar vooral vanwege haar intensieve 
inzet ten gunste van de allerarmste 
mensen in Calcutta in het door 
merendeels Hindoes bewoonde India. 
Moeder Teresa is terecht herdacht op 
4 september j.l. in het Mariaheiligdom 
te Heiloo en op zondag 5 september 
2010 in de kathedraal te Rotterdam. 
De strijd tegen bittere, schrijnende 
armoede stond jarenlang bij moeder 
Teresa– evenals bij de heilige 
Franciscus en Clara- terecht hoog 
op de agenda. Moeder Teresa, die 
op 5 september 1997 in Calcutta is 
overleden, kunnen we immers terecht 
beschouwen als een heilige van onze 
tijd

2. Na het afscheid van stadsdiaken 
Hans van Bemmel ofm op onder 
meer zondag 27 juni 2010, hebben we 
de komst per 1 september 2010 van 
diaken Jan Lamberts als nieuwe 
Delftse stadsdiaken binnen het R.K. 
Stadsdiaconaat Delft e.o. met vreugde 
mogen beleven. 

Wie veel reist heeft veel te verhalen. 
Reizen doe ik tegenwoordig minder 
graag dan vroeger. 
Vroeger kon het me niet ver genoeg 
gaan, nu vind ik een reis buiten Zuid 
Holland al een aardig eind. Deze 
vakantie zijn mijn zoon en ik wezen 
fietsen langs de Rijn. 
Voor mij een wereldreis. Je ziet steden 
die je nooit eerder zag. Frankfurt am 
Main, bijvoorbeeld, inderdaad niet 
langs de Rijn, maar met een charmante 
omweg hebben we deze stad 
aangedaan. Hoge moderne gebouwen, 
prachtig, het leek op Rotterdam. Ook 
verwoest in de oorlog waarschijnlijk. 
Heidelberg, weer een andere stad, 
ook niet langs de Rijn, maar op de 
terugweg per trein bezocht, langs 
een berg gebouwd en je moest een 
heel eind naar beneden fietsen om bij 
de Neckar aan te komen. Basel, een 
wat deftige stad, wel langs de Rijn en 
Mannheim, een industriestad.  
Delft, langs de Schie, een werkstad, 
universiteitsstad, doet voor deze steden 
qua karakter niet onder. De Wippolder, 
daar wordt gewerkt, geleefd, de TU-
wijk, daar wordt gestudeerd en geleefd. 
Twee kanten van één stad. Twee 
wijken, twee levens, maar toch ook 

Hij was nog maar net in dat verre 
land aangekomen of hij had al veel 
mensen om zich heen. Ze wilden hem 
allen helpen, rondleiden, ze wisten de 
beste eetgelegenheden en waren als 
vrienden voor hem, niet in het minst 
de vriendinnen. 
Berend had de erfenis gevraagd aan 
zijn vader en zijn vader had hem die 
met pijn in het hart gegeven. Hij had 
de helft van al het land en de goederen 
gekregen en die verkocht. Met het geld 
was hij op reis gegaan. Naar een land 
ver bij zijn vader vandaan. Hier zou hij 
zijn vader niet tegen het lijf lopen en 
hoefde hij geen verantwoording af te 
leggen van wat hij met de erfenis deed. 
 

vergetelheid en bedelstaf 
In de waan dat hij zijn vader zou 
vergeten en zijn verantwoordelijkheid 
daar kon ontlopen, stroomde het 
geld als water uit zijn handen. 
Zijn ‘vrienden’ bezorgden hem de 
vergetelheid en hielpen hem gretig 
zijn fortuin klein te krijgen. Toen al 
het geld op was, waren de ‘vrienden’ 
gevlogen en zat hij in eenzaamheid 
langs de weg, sliep in een schuur en 
bedelde om brood. 
 

een ongewenste vreemdeling 
Hij was een dakloze van goeie komaf 
die niet de gave had om met geld 
om te gaan en het door zijn vader 
verdiende kapitaal er in korte tijd 
doorjoeg. 
De integratie leek vlot te verlopen tot 
het geld op was, daarna werd hij aan 
zijn lot overgelaten. 
Niemand kende hem meer en 
niemand hielp hem verder. Zelfs 
bracht niemand hem op de hoogte 
van de voedselbank en de Non-Food 
Bank. Na verloop van tijd werd hij 
als ongewenste vreemdeling het land 
uitgezet. 
 

de ommekeer ingezet 
Op de grens van leven en dood begon 
hij zich te schamen voor zijn gedrag en 
herinnerde hij zich dat zijn vader niet 
alleen goed was voor hem maar ook 
voor zijn personeel. 
Van een voorbijganger kreeg hij twee 
euro om naar huis te bellen. Meestal 
wordt geld gevraagd om brood te 
kopen. Hij zei eerlijk waar hij het geld 
voor ging gebruiken en het werkte ook 
nog. 
Met lood in zijn versleten schoenen 
pakte hij de telefoon. Hij had hem al 
wel tien keer weer neergelegd. Maar 
nu draaide hij het nummer dat hij wel 
uit zijn hoofd wist. 
Gelukkig, het antwoordapparaat stond 
aan. Hij sprak stuntelig zijn tekst in:
’Pa, met Berend, het spijt me zo, maar 
ik kom hier om van de honger. Ik wil 
graag weer terug, mag ik knecht bij u 
worden? 
Stuur dan naar het postkantoor 
een ticket voor de terugreis……….
alstublieft, bedankt, alstublieft’. 

weer dezelfde mensen die liefhebben, 
haten, boos zijn, gelukkig , moe of 
voldaan. Een wijk is een stad op zich. 
De dijk van een wijk bruist nu eens, is 
dan weer doodstil – als er een WK aan 
de gang is bijvoorbeeld. Maar altijd 
anders, altijd boeiend. Nu eens prachtig, 
dan weer verdrietig. Donker en licht 
wisselen elkaar af.  
Na de vakantie reis ik weer gewoon 
met mijn fiets door de Wippolder, 
door Delft, en ik hoop mensen te 
zien. Mensen die leven, werken of 
studeren en die zoeken naar meer 
dan alleen maar geluk en verdriet. Ik 
hoop op mensen met wie ik iets van 
schittering kan delen. Licht, hoop. God. 
Ja, dat woord dat zoveel oproept, soms 
weerzin, dan weer broos geloof. Wie 
weet, kom ik jou tegen. Of ontmoet ik u. 
Wie weet, waar onze reizen ons allemaal 
brengen. In ieder geval hoop ik, hoop 
ik dat al uw ontmoetingen u vrede 
brengen, dat uw werk en uw studie (en 
werk is veel meer dan betaald werk en 
studie veel meer dan alleen studeren 
aan een universiteit) u rust bieden en 
onze stad en onze wijk in vredesnaam 
dicht bij God en zijn mensen blijven.  
 

David Knibbe.

Een gezamenlijke welkomstviering 
voor Jan Lamberts is gehouden 
op zaterdag 11 september j.l. in 
de Franciscus en Clarakerk in de 
Raamstraat, alhier. Op zaterdag 2 
oktober, alsmede tijdens het weekend 
van 6 en 7 november 2010 zal deze 
nieuwe diaken voorgaan in de 
Vredeskerk.

3. Tussen 6 en 12 september 2010 is 
in Delft voor de derde keer alweer de 
week tegen de armoede gehouden. 
Geconstateerd is terecht, dat er nog 
teveel mensen in onze mooie stad 
zijn, die helemaal niet dan wel in 
onvoldoende mate kunnen meedoen in 
het maatschappelijke verkeer. Wellicht 
geldt dit ook nog voor mensen in onze 
Wippolderwijk. Met zijn allen kunnen 
we onze medemensen hierbij zeker een 
handje helpen. Ook kan het huidige 
aantal van ca. 75 ondertekenaars van 
het Delftse Pact tegen de Armoede in 
2010 zeker nog 
aanzienlijk worden uitgebreid!

4. Paus Benedictus XVI bezoekt tussen 
16 en 19 september 2010 Engeland. 
Talrijke activiteiten op kerkelijk en 
wereldlijk gebied zullen tijdens dit 
bezoek weer gaan plaats vinden.

5. Tussen 18 en 26 september 2010 
vieren de kerken weer de traditionele 
vredesweek. Op zondag 20 september 
2010 om 11.00 uur zal pastor Elma 

de vader 
Zijn vader had iedere dag gevraagd of 
er een brief, een mailtje of een ander 
bericht van zijn zoon was. Hij had wel 
honderd mensen in dienst maar die 
ene zoon van de twee die hij had miste 
hij iedere dag. Zijn vrouw miste hij ook 
iedere dag maar het was gelukkig voor 
haar dat ze dit niet meer meemaakte. 
Het telefoontje was een geschenk uit 
de hemel.  
Een paar dagen later stond hij zijn 
zoon op te wachten voor de deur. Hij 
had zijn beste pak aan en in de kamer 
stond een grote bos bloemen: welkom 
thuis. 
 

de broer 
Zijn andere zoon was er niet bij. Die 
wilde zo’n opmaker niet zien en zeker 
geen feestje voor hem organiseren. 
Hij zag het al gebeuren, straks gaat 
hij er ook nog met mijn erfenis van 
door. Wie zou geen begrip voor hem 
hebben? 
 

de grote schilder 
Rembrandt heeft zo’n gebeurtenis wel 
eens geschilderd. Het is één van zijn 
laatste werken. Rembrandt zelf had 
een zwaar leven. Twee vrouwen en drie 
kinderen bracht hij naar het graf. 
Hij schilderde de zoon op zijn knieën 
voor zijn vader. De vader had zijn 
handen op zijn schouders gelegd. De 
rechterhand was de hand van een man, 
de linker de hand van een vrouw. Die 
mens was moeder en vader tegelijk 
voor hun zoon. 
Rembrandt probeert hiermee duidelijk 
te maken dat God op deze wijze met 
zijn kinderen omgaat. God met de 
zorgende en verzorgende hand van 
een moeder en met de hand van een 
vader die staat voor veiligheid en 
bescherming. Samen uitbeeldend: je 
kunt mij vertrouwen. 
Rembrandt schilderde dit doek in 1635 
maar in 2010 is het leven niet veel 
anders wat dit betreft: een zoon is en 
blijft je zoon. 
 

mij niet gezien 
U komt in opstand tegen dit verhaal, 
zo uit het leven gegrepen maar om 
herkenning te voorkomen enigszins 
veranderd? Begrijpelijk. 
Wat de vader doet is goddelijk en wij 
zijn God niet, maar misschien is het 
wel zo bedoeld. En er zijn dus mensen 
die liever een kind vergeven dan een 
kind verliezen. Daar moet je wel vader 
of moeder voor zijn. 
Ik zal de laatste zijn die de ouders 
veroordeelt die dit niet kunnen 
opbrengen. Triest voor hen dat ze 
daarmee wel een kind kwijt zijn. 
Ellendig voor het kind dat zijn ouders 
op deze wijze verliest. 
Maar het is toch zijn eigen schuld?  
Daar kan ik niets mee (en u ook niet). 
 

Kees Maas, 
buurtpastor

Beerends voorgaan in de Imma-
nuëlkerk aan de Schoemakerstraat. 
Ook u bent hierbij uitgenodigd!

6. Op zondag 3 oktober a.s. om 
10.00 uur wordt in de Vredeskerk de 
jaarlijkse oogstdankdag weer gevierd. 
Voorgangers zullen dan zijn de pastores 
Wim van der Berg s.c.j. en Elma 
Beerends. 

7. Tussen 28 december 2010 en 
2 januari 2011 komen tenslotte 
duizenden jongeren naar Rotterdam 
om deel te nemen aan de gebruikelijke 
Taizédagen Wellicht heeft een aantal 
deelnemers aan deze dagen in de Ahoy-
hallen ook nog een sober onderdak 
nodig in Delft en omgeving. Tot 1 
oktober a.s. kunt u zich opgeven 
voor het eventueel onderbrengen van 
deelnemers (tel. 2124258). 

8. Voorts is ook nog het nieuwe 
parochiejaar geopend op zondag 5 
september 2010. Talrijke activiteiten 
ten gunste van parochianen en andere 
stadgenoten zijn hiermee weer van 
start gegaan. Als u hieraan op welke 
manier dan ook wilt deelnemen 
kunt u informatie inwinnen via 
telefoonnummer 015-2568661 
(mw. Ria Eckhardt is tussen 9 en 13 uur 
bereikbaar). 
 
Leo C .M. Vijverberg, 
gebedsleider in Delft, augustus 2010.

Heidelberg
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De nieuwe Juliananalaan-West krijgt vorm!

Sinds de sluiting van de snackbar aan 
de Nassaulaan telde de Wippolder 
nog slechts één snackbar. t’ Oekie van 
de familie Wong op de Kloosterkade. 
Wat karig voor zo’n grote wijk. 
Gelukkig is dit evenwicht voor wat 
betreft snackbars weer hersteld door 
de komst van Nicky’s Place aan de 
Frederik Hendrikstraat 1 van eigenaar 
Marcel Apontoweil  De snackbar is 
gevestigd op de plaats waar tot en 
met 2009 het Surinaamse eethuis 
was gevestigd. Op 30 januari 2010 is 
de snackbar officieel geopend door 
niemand minder dan Wilfred Genee. 
Bekend van sportprogramma’s op 
radio en TV. 
 
De snackbar ziet er uitnodigend uit. 
Binnen is het zeer goed toeven in een 
nette schone omgeving. Niet alleen 
binnen in de zaak is alles spic en span, 
ook aan de buitenzijde heeft een grote 
schoonmaak plaatsgevonden. De 
graffiti is van de muren verwijderd 
en er is een extra raam geplaatst in 
het stuk blinde muur aan de zijkant 
van de zaak. Hierdoor is er ook 
binnen veel licht. Buiten de snackbar 
is een klein terrasje ingericht zodat 
je s’ochtends ook in het zonnetje kan 
zitten. De snackbar heeft een leuk 
assortiment snacks en een eigen kleine 
menukaart voor als je rustig een hapje 
wilt eten.  

Waarom een snackbar hier in de 
Wippolder?. 
Marcel, ook eigenaar van een snackbar 
met dezelfde naam in Pijnacker aan de 
Westlaan, wilde graag uitbreiden. Door 
het verdwijnen van het Surinaams 
eethuis kwam hier voor hem de 
uitgelezen kans zich ook in Delft te 
vestigen.
 
Zoals vermeld moest er wel even stevig 
verbouwd worden om het te laten 
worden wat het nu is. 
 
Ook mensen in de buurt vinden het 
een aanwinst mede doordat overlast 
tot een minimum beperkt wordt door 
de sluitingstijden. De snackbar is 
geopend van 11.00 tot 20.30 uur en in 
het weekend een half uurtje later. Een 
bijzonderheid die niet onvermeld mag 
blijven is dat Nicky’s Place ook bezorgt. 
Iets wat wij alleen kennen van Pizza en 
Shoarma.zaken.

Wij wensen Marcel en zijn 
bedrijfsleidster Christy veel succes met 
hun Nicky’s Place in de Wippolder. Wil 
je meer weten kijk dan op www.nickys-
place.nl 

Kees Graafland

Woensdag 23 juni was in het buurthuis 
bij de  Rotterdamseweg een presentatie 
van de gemeente over de herinrichting 
van de Julialaan-West. Er zijn twee 
varianten gepresenteerd die beiden tot 
doel hebben de 30km zone eindelijk 
te realiseren. Het profiel van de 
Julianalaan met 2 separate rijstroken 
wordt teruggebracht naar een 
profiel met 1 brede rijstrook voor 
tweerichtingsverkeer. Beide varianten 
zijn uitgewerkt in samenwerking 
met een vertegenwoordiging van de 
belangenvereniging TU Noord. 
  
De informatieavond was goed bezocht 
en de aanwezige ambtenaren hebben 
veel vragen beantwoord. Bewoners 
konden hun voorkeuren  aangeven. 
Er bleek op de avond zelf een grote 
voorkeur voor de variant waarbij alle 
verkeer (zowel auto’s en fietsers) naar 
de zijde van Gele Scheikunde werd 
gebracht en de andere zijde van een 
groene inrichting werd voorzien. 
Daarbij werd zelfs een vlindertuin 
concept gepresenteerd, die volgens 
zeggen van de groenontwerpers, ook 

onderhoudsvriendelijk is. In deze tijden 
van heftige regen is een dergelijke zone 
met extra watervasthoudend vermogen 
meer dan welkom. De rijweg wordt 
verder uitgewerkt met klinkers en 
eventuele fietssuggestiestroken in een 
afwijkend bestratingspatroon.  
 
Na deze meningpeiling wordt - na 
consultatie van de andere vakafdelingen 
van de gemeente - een advies aan de 
wethouder voorbereid. Daarna volgt 
verdere uitwerking zoals opstelplaatsen 
voor kliko’s etc. Start van de uitvoering 
is begin 2011.

Samenspraak 
 
In de zeven jaar dat de 
belangenvereniging TU Noord 
actief is, hebben wij sinds eind 
april met het derde college van 
B&W te maken. Voor ons is het 
toch weer interessant om te zien 
welke vormen het overleg en 
samenwerking met de wethouders 
en haar ambtenaren aanneemt.  
Het moet gezegd, wat ons betreft 
was de Raad van State uitspraak 
een kantelpunt in de verhouding 
met de gemeente. De standpunten 
daarvoor waren duidelijk, wij 
zagen met lede ogen aan hoe het 
groen en de leefbaarheid steeds 
meer onder druk stonden. Voor 
ons gevoel moesten wij actie 
voeren om gehoor te vinden. Een 
brief-bombardement om aandacht 
te vragen voor de gevaarlijke 
verkeerssituatie bij de St. 
Sebastiaansbrug, op TV West en 
in de krant. Of via posters op de 
ramen ‘Hou TU Noord groen’, ze 
hangen er nog en zijn nog steeds 
actueel. Wij staan nog steeds 
voor een leefbare Wippolder, 
evenwichtige woningbouw en 
minder en beter georganiseerd 
verkeer.  
De verstandhouding met 
de gemeente is inmiddels in 
positieve zin veranderd. Er zijn 
diverse initiatieven waar wij aan 
deelnemen, Klimaatadaptatie 
en Stadspark, ons gezamenlijke 
verkeersplan ‘Bereikbaar Delft, 
leefbare Wippolder’ met enkele 
politieke partijen. We zijn actief 
betrokken bij het ontwerp 
van de herinrichting van de 
Julianalaan-West. En er is overleg 
met de wijkcoördinator en de 
bewonersverenigingen uit de hele 
wijk Wippolder. 
Wij geven vanuit onze kennis en 
ervaring uit de buurt input aan 
verkeersmodellen en praten wij 
met de gemeente over de MER, de 
milieueffect rapportage.  Hierin 
wordt onderzocht of en hoe de 
gemeente haar vele bouwplannen 
in de wijk kan realiseren. Dat 
betekent niet dat wij op dezelfde 
lijn als de gemeente zitten. Er 
loopt nog een procedure tegen de 
verbreding en verhoging van de 
St. Sebastiaansbrug, wij blijven 
kritisch op de verkeersafwikkeling, 
het verdwijnen van volwassen 
groen en de grote toename van 
woningen. En ook de plannen 
voor de Pauwmolen en het 
bestemmingsplan Delft-Zuid-Oost 
blijven op de agenda. 
Maar door goede inspraak 
voorkom je tegenspraak. En met 
meedenken door de gebruikers 
van een buurt kan je zelfs komen 
tot betere initiatieven. En daar 
geloven we in. 
 
Erik van Hunnik 
voorzitter belangenvereniging TU 
Noord 
www.tunoord.nl

Het zal u in de maand augustus niet 
zijn ontgaan. Na een mooie, warme 
voorzomer, kwam een nazomer van 
veel regen. De Nassaulaan en de 
Rotterdamseweg stonden blank, de 
riolering kon zoveel water in een korte 
tijd niet aan. 
In het voorjaar heeft het project 
‘Klimaatadaptatie’ plaatsgevonden. 
Het was een project waar verschillende 
organisaties op het gebied van water 
en milieu, de gemeente, TU Delft en 
belangenverenigingen aan deelgenomen 
hebben. Zo ook enkele leden van de 
belangenvereniging TU Noord.  
In een aantal bijeenkomsten hebben 
de deelnemers nagedacht over de 
zogenaamde wateropgave. Wat kan je 
in een gebied als Delft Zuid-Oost, zeg 
maar de Wippolder, TU en Schieoevers, 
aan maatregelen treffen om ervoor te 
zorgen dat de warmte in de zomer niet 
blijft hangen en het water van de regen 
niet voor overstromingen zorgt.  
Delft Zuid-Oost is juist gekozen als 
gebied, omdat juist daar voor de 
komende jaren veel nieuwbouw, her-
ontwikkeling en herinrichting gepland 
is. 
Wij kregen een aantal interessante 
lezingen over milieuvriendelijke oevers 
die ervoor zorgen dat het water uit de 
oevers kan treden, gebouwen die de 
‘hitte-stress’ (het blijven hangen van 
warmte) tegengaan en groene daken. 
Daarna zijn werkgroepen gevormd 

die nadachten over mogelijke 
oplossingen in Delft Zuid-Oost 
om het veranderende klimaat op te 
vangen. Daaruit zijn enkele ideeën 
gekomen. Bijvoorbeeld om grasdaken 
te stimuleren, die houden het water 
bij regenval langer vast en zorgen voor 
extra isolatie. Of het loskoppelen van 
de hemelwaterafvoer van het riool, 
zodat ‘schoon’ regenwater niet naar 
een dure waterzuivering hoeft. De 
meeste plannen in het kader van de 
klimaatadaptatie zijn ‘groen’, fraai om 
te zien en bevorderen de leefbaarheid.  
Een mooi idee voor de buurt is een 
combinatie van een stadspark, waar wij 
al lang voor pleiten, eventueel met fraai 
ingepaste woningbouw en natuurlijke 
een waterberging in het gebied achter 
de Botanische tuin en Kanaalweg. Veel 
aspecten van klimaatadaptatie in een 
drukke stedelijke omgeving kan je in 
dat gebied realiseren.  
Alle ideeën zijn samengevat in een 
rapport en worden in september aan 
de gemeente aangeboden.  
Ik hoop dat veel ideeën verder 
uitgewerkt worden, zodat wij de 
komende tientallen jaren een 
antwoord hebben op het veranderende 
klimaat. 
 

Erik van Hunnik 
belangenvereniging TU Noord 
www.tunoord.nl

Klimaatverandering 

De bestaande, stedelijke riolen in 
de Julianalaan worden in de her-
inrichtin meegenomen. Ook het 
warmtenet gaat hoogstwaarschijn-
lijk mee in de planning van uitvoe-
ring. Door afstemming van plan-
ningen en werkzaamheden kan 
dat een kleine verschuiving in de 
planning geven (voordeel is wel dat 
de straat op een later moment niet 
meer open hoeft).  

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

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