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Redactioneel
t’ Is weer voorbij die hete zomer. Of je naar Verweggistan geweest bent of 
lekker in eigen land gebleven, niemand kan zeggen dat hij geen zon heeft ge-
zien en gevoeld. 
Eindelijk was dit een echte zomer. Een zomer om naar terug te kijken? 
Of toch niet?
Voor hen die moesten werken was de warmte een kwelling, met vooral veel 
zweet. Daar staat tegenover dat de meesten van ons deze zomer een verade-
ming vonden ten opzichte van vorig jaar. 
Maar zoals altijd komt na de zomer de herfst en dus ook tijd voor de nieuwe 
Wippolderkrant. 
Tijd om U deelgenoot te maken van allerlei zaken en wetenswaardigheden die 
onze Wippolder aangaan. Tijd voor een moment achter de rododendrons. 
Want de tijd tikt door en er staan nogal wat kleine en grote projecten op sta-
pel waarvan wij, als redactie, vinden dat U hiervan kennis moet hebben.

Wij wensen U veel leesplezier aan deze Wippolderkrant.

Op zoek naar de “herbergier”. Ik 
werp eerst een blik op het gebouw 
aan de Mijnbouwstraat waar het 
Science Centre gevestigd is, neen 
hier moet ik niet zijn. Vervolgens 
steek ik het Mijnbouwplein over 
en direct werd mijn aandacht ge-
trokken door een monumentaal 
pand waar vroeger de HBS Delft 
was gevestigd. Zou ik hier moe-
ten zijn? De verrassing was groot 
toen ik naar de ingang aan de ach-
terkant liep. Een prachtig terras 
gevuld met bewoners die heerlijk 
zaten te genieten van een kop 
koffie en elkaars gezelschap. Een 
hond zat rustig bij zijn baasje. 

Wat is dan “de herbergier’ ’ zult u 
denken. Neen het staat niet te boek 
als een hotel of restaurant. Ja het is 
wel een verblijfplaats met de allure 
van een hotel. Je vraagt je wel af hoe 
komt dat hier ineens terecht. Vele ja-
ren heeft het pand als school gefunc-
tioneerd en zoals zo vaak gebeurd is 
kwam het pand leeg te staan, voor 
lange tijd zelfs met verpaupering als 
gevolg. Door de “franchise organisatie 
De Drie Nootenbomen” in samenwer-
king met Vestia en door de activitei-
ten van Jan Willem Stellingwerf en 
Pierre Spaan is dit rijksmonument nu 
ingericht als kleinschalig wonen voor 
ouderen met geheugenproblemen. Na 
allerlei verbouwingen en aanpassin-
gen is een prachtig pand tevoorschijn 
gekomen waar elke Delftenaar trots 
op mag zijn en het pand neemt nu 
een belangrijke plaats in de wijk in. 
Hier wonen mensen met geheugen-
problemen. 

Een bezoek aan “De Herbergier”

Maar die tref je toch aan in tehuizen 
met allerlei verplegend personeel? 
Ja, we zijn heel snel geneigd om zo 
te denken. Maar gelukkig is dat niet 
meer nodig. Als we in een situatie ko-
men waarbij ons geheugen ons in de 
steek laat en hulp nodig hebben kun-
nen we toch zoveel mogelijk zelfstan-
dig blijven wonen. 
Wonen in de “herbergier” betekent 
een eigen appartement, met eigen in-
richting en voldoende ruimte. Wat 
denkt u van gemiddeld 60 vierkante 
meter? En het belangrijkste; vrijheid 
en toch altijd hulp en ondersteuning 
in je omgeving. Dat merkte ik ook 
toen ik daar was. De leiding is in han-
den van Jan Willem Stellingwerf en 
Pierre Spaan. 

Tijdens ons gesprek kwamen er enkele 
bewoners langs om iets te vragen. Ik 
merkte dat er aandacht, zorg en liefde 
gegeven wordt. Uiteraard doen de he-
ren dit niet alleen. Deskundige assi-
stenten zorgen ervoor dat alles reilt en 
zeilt. De organisatie is plat, geen ma-
nagementlagen, dus minimale kosten. 
En toch kwaliteit. 
Dat wordt gegarandeerd door de kwali-
teiten van Jan Willem en Pierre. De één 
deskundig vanuit de gezondheidszorg 
en de ander vanuit de horeca. In de 
“herbergier” is ruimte voor 16 bewo-
ners, dus kleinschalig, veel persoonlijke 
aandacht en geen financiële drempels. 
Opvallend voor mij was te horen dat 
de mensen niet weglopen ondanks 
alle openstaande deuren. Reden is dat 
mensen juist de neiging tot weglopen 
krijgen als ze merken dat de deuren, 
zoals in de meeste instellingen, geslo-
ten zijn. 

De gesloten deuren veroorzaken 
juist de onrust. Ik voelde me heel 
ontspannen zo tussen de bewoners. 
Dat gevoel zag ik ook terug bij hen. 
En zo hoort dat.

De “herbergier” is een van drie for-
mules van De Drie Nootenbomen. 
We kennen verder de Thomas hui-
zen en de Herbergier Thuis. De laat-
ste is voor Delft in ontwikkeling en 
zal eind van het jaar van start gaan.
Alle drie de werkvormen vindt U in 
het pand aan de Mijnbouwstraat. 

Volledige informatie op www.her-
bergier.nl

Tekst Wim Bloom
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Twee medewerkers die verstelwerk doen

Een huisgenote krijgt schilderles 
van een vrijwilliger

Een huisgenote verzorgt haar privé planten tuintje

twee huisgenotes zonnen op het terras
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door: Dr. Damen

Dip of depressie?
Even in een dipje zitten. Iedereen heeft er wel eens last van. Somberheid en 
neerslachtigheid horen er bij in het leven. Problemen met geld, relaties en 
werk kunnen u het gevoel geven dat het in uw leven echt tegen zit. 
Die gevoelens houden soms zo lang aan dat het kan leiden tot een depressie. 
Dit stukje gaat over het verschil tussen een dip en een depressie en wanneer 
het nodig is hulp te zoeken.

Dip
Een dip betekent dat u tijdelijk last hebt van somberheid of verdriet. De 
klachten zijn meestal mild en zijn bij elkaar genomen nog geen echte de-
pressie. Als u niet tijdig wat aan de dip doet, kan deze overgaan in een de-
pressie.

Depressie
Duren uw klachten langer dan 2 weken? Of heeft u gedurende het grootste 
deel van de dag last van een leeg gevoel, irritatie, desinteresse, slapeloos-
heid of veel slaapbehoefte, verminderde eetlust, veel vage lichamelijke 
klachten en moeheid? Zijn de gevoelens soms zo sterk dat u geen uitweg 
meer ziet of zelfs denkt dat het leven geen zin meer heeft? 
Dan zou er sprake kunnen zijn van een depressie. Een depressie komt heel 
vaak voor. Een depressie gaat ook heel vaak vanzelf over(60% binnen een 
half jaar).Het is ook niet iets waar u zich voor hoeft te schamen of schuldig 
over moet voelen. 
 
Waardoor komt het
Aanleg of erfelijkheid spelen een rol. Maar ook uw vaardigheden om met 
problemen om te gaan zijn belangrijk. Een nare ervaring of een klein sociaal 
vangnet maken u ook kwetsbaar. Een bijzondere vorm van depressie is de 
winterdepressie. Het is belangrijk om te beseffen dat een depressie geen te-
ken van zwakte is. Het kan iedereen overkomen.

Wat kunt u zelf doen
Als zorgen een dip veroorzaken dan is het belangrijk om te kijken wat u  aan 
de problemen kunt doen. Het helpt vaak om de zorgen en uw gevoelens te 
bespreken met iemand die u vertrouwt. Als een ingrijpende gebeurtenis 
uw dip veroorzaakt dan is het belangrijk om u zelf de tijd en ruimte te ge-
ven om uw verdriet te verwerken. Probeer ook om regelmatig en gezond te 
leven. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en ontspanning. Met deze 
adviezen lukt het vaak om sombere gevoelens de baas te blijven. Als u denkt 
dat u een depressie heeft dan kunt u beter een afspraak maken met uw huis-
arts.

Uw huisarts
Uw huisarts zal met u vaststellen of er bij u inderdaad sprake is van een de-
pressie. Als dat zo is dan zal het nodig zijn een aantal gesprekken te hebben 
over uw situatie en hoe u daar uit moet komen. Dit gebeurt ook vaak bij een 
psycholoog of een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Soms blijkt het 
nodig te zijn om met antidepressiva te starten. Of een middel goed werkt 
merkt u pas na ongeveer 6 weken.  Stoppen met de medicijnen kan dan pas 
na langdurig gebruik. Als u het middel goed verdraagt dan moet u het mini-
maal een half jaar doorgebruiken voordat het afgebouwd kan worden.
Depressies komen vaak weer terug en sommige mensen voelen zich schuldig 
over hun toestand. Wacht u dan niet af maar maak opnieuw een afspraak 
met uw arts.

Meer informatie kunt vinden op:
www.thuisarts.nl
www.kiesbeter.nl

Studenten 
maken schoon
Deze week zijn er 350 studenten op 5 
locaties de stad in gegaan. 
In de wijk Wippolder zijn er 65 stu-
denten in het kader van hun intro-
ductietijd 2 dagen aan de slag gegaan 
om het zwerfafval in de wijk op te 
ruimen en de verkeersborden schoon 
te maken. 
Misschien zijn jullie ze gisteren of 
vandaag al tegengekomen? 
Dit mooie initiatief is afkomstig van 
het Delfts Studenten Corps.
 
Gemeente Delft.

Voor iedere bewoner in de wijk is er 
wel een middel beschikbaar om aan 
informatie te komen over de wijk. 
De plaatselijke kranten, deze wijk-
krant, sites van gemeente en andere 
instellingen en vooral ook de diverse 
sites van de verschillende bewoners-
belangenverenigingen in de wijk.Aan 
informatie hoeft het u niet te ont-
breken.Maar mogelijk leeft bij u de 
wens om eens persoonlijk in contact 
treden met de mensen die u voor-
zien van al deze informatie. Dit kan 
op woensdagavond 10 oktober. Deze 
bijeenkomst is nog in voorbereiding, 
het programma, exacte tijd en locatie 
moet nog worden bepaald, u wordt 
hierover in een later stadium verder  
geïnformeerd via de sites van de di-
verse bewoners belangenorganisaties 
of vanuit de verschillende wijkvoor-
zieningen (scholen, winkels en wijk-
centrum). Wij willen voor u een infor-
matieve en interactieve bijeenkomst 

 Informatieavond voor bewoners

organiseren.Een bijeenkomst in een 
prettige sfeer die een belangrijke bij-
drage levert om het wijknetwerk ver-
der te versterken. Er wordt gelegen-
heid geboden om uw wijkkennis te 
delen met anderen en mogelijk be-
staat bij u al langer de wens om zich 
net als vele andere bewoners meer 
in te zetten voor uw wijk, buurt of 
straat.  
Wij hopen u in ieder geval te ontmoe-
ten, de komende tijd gaan wij aan de 
slag om alle partijen voor deze bijeen-
komst uit te nodigen.Uiteraard gaan 
wij alle bewonersbelangenverenigin-
gen en vrijwilligers uit de wijk bena-
deren, maar ook wijkprofessionals 
in de sport, onderwijs, zorg, wonen, 
openbare ruimte en gebiedsontwik-
keling. 

Vriendelijke groeten namens Leo 
van der Lee, Rogier van Munster en 
Jacqueline Buzing   
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Kantine als nieuw
Afgelopen zomer hebben vele vrijwilligers van sportvereniging Wippolder haar 
kantine helemaal opgeknapt. Alle rode deuren, gordijnen, etc. zijn vervangen 
door Wippolderblauw. Alles is geverfd en schoongemaakt. En er is nieuw meubi-
lair geplaatst. Het is echt de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen. 
Wij zien u graag komen bij SV Wippolder. Meer informatie over de vereniging 
kunt u vinden op www.svwippolder.net.

Spreekwoord

Niets afslaan dan vliegen

Dit standaardgrapje berust op de 
gelijke klank van twee vormen van 
‘afslaan ‘: 
het weigeren van iets dat wordt aan-
geboden, en het van zich wegmeppen 
van vliegen.

Bron; Ed van Eeden.

Meer bewegen voor 
ouderen 

Donderdagochtend 
van 10.00- 11.00uur 

Grote zaal in 
Wijkcentrum Wippolder

Professor Krausstraat 50,  
2628 JN Delft

COOP Wippolder Delft nieuwe shirtsponsor van SV Wippolder
Op zondag 9 september speelden Wippolder 1 en 2 voor het eerst in de
nieuwe shirts, gesponsord door COOP Wippolder Delft. 
Even voor de wedstrijd, in de bestuurskamer van SV Wippolder, werd het 
vierjarig contract tussen COOP en Wippolder getekend. Aanwezig waren Wil 
Campschroer, eigenaar van COOP Wippolder Delft en van SV Wippolder voor-
zitter Hans Prade en hoofdtrainer Marcel de Letter.
Daarna begon de thuiswedstrijd van Wippolder 1 tegen Zoetermeer 1.
De spannende wedstrijd eindigde met 2 - 2, gelijk.
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Op deze foto ziet u het hoofdgebouw van toen de TH gefotografeerd in de 
jaren ‘60. Mogelijk was in die tijd TNO ook nog in het gebouw aanwezig 
en wel het Centraal Laboratorium en het Kunststoffen Instituut datdeels 
links in het gebouw gevestigd was en ook in de kelder.
Ook nog aanwezig het beeld – de naakte man zoals deze in de wijk ge-
noemd werd. Parkeren was toen nog toegestaan voor de deur, makkelijk 
voor de bezoekers.
Als je het gebouw binnen kwam, waren er twee portiersloges rechts 
voor de TH en links voor TNO. Daar was de hoofdportier de heer G.J. 
Sluijtman.
In die jaren was verbouwen een must. Dat was aan de voorzijde niet te 
zien maar intern en aan de achterzijde is jaren gebouwd en verbouwd.
Op een zeker moment ging TNO uit het gebouw vanwege de verhuizing 
naar het TNO complex Zuidpolder, aan de Schoemakerstraat.
Vanaf dat moment werd er weer heftig verbouwd vanaf de zolder tot en 
met de kelder.

Op deze foto ziet u mogelijk weinig verschil. Maar toch de auto’s zijn hier 
niet meer toegestaan en zijn vervangen door plantenbakken, kleurrijke 
zitjes en de fietsen. Ook het bekende beeld is verdwenen en is na een 
aantal jaren opgeslagen geweest te zijn en een opknapbeurt geplaatst op 
de campus aan de Mekelweg. Maar zoals eerder gemeld is het beeld daar 
gestolen en niet meer teruggevonden. Het gebouw zou eerst worden om-
gebouwd tot zeer luxeappartementen maar mede door de slechte woning-
markt duurde deze omschakeling langer dan verwacht.
Op 13 mei 2008 was er de grote brand in de TU wijk. Bouwkunde stond in 
de brand, zo erg dat het gebouw verloren was gegaan.
Doordat het gebouw aan de Julianalaan 134 – voormalig hoofdgebouw - 
nog leeg was, is de keuze gemaakt om Bouwkunde daarin te vestigen. 
De bedoeling was tijdelijk want er zou immers een nieuw gebouw komen. 
Dit gaat - zover bekend - niet door omdat het gebouw voldoet. Financiële 
redenen spelen hierbij ook een grote rol. Op de gevel is nu duidelijk aan-
gegeven wat of hier gevestigd is, namelijk: ARCHITECTURE.

Tekst en foto’s J.A. van den Berg.

Aan de Telderslaan vervangt Vidomes 
66 oude, donkere portiekwoningen 
door 40 lichte eengezinswoningen 
met een tuin. Delft heeft in de sociale 
sector behoefte aan deze woningen. 
Vidomes bouwt de woningen met oog 
voor duurzaam energieverbruik. 
Door onder andere gebruik te maken 
van zonnepanelen hebben toekom-
stige bewoners straks een lagere ener-
gierekening. 
De binnentuin van de huidige por-
tiekwoningen is nu niet uitnodigend. 
Vidomes richt een nieuwe binnen-
tuin in met ecologische waarden en 
speeltuinen. De binnentuin is voor de 
hele buurt toegankelijk. Het bestem-
mingsplan voor deze nieuwbouw lag 
tot en met 13 juni ter inzage en word 
op 21 augustus door het college van 
B&W vastgesteld. 
Naar verwachting zal de Commissie 
Spoorzone, Verkeer en Ruimte op 6 
september over het bestemmingsplan 
vergaderen. Daarvoor kunnen inspre-
kers zich melden bij de griffie. 
Ver volgens kan besluitvorming 
plaatsvinden in de gemeenteraadsver-
gadering van 27 september.

Gemeente Delft

Bestemmingsplan 
Telderslaan 
nadert afronding

Hier kun je gezellig samen zijn

In de wijkkranten van voorgaande jaren hebben wij u laten zien dat in de groen-
strook aan de Prof. Telderslaan ter hoogte van de Prof. Hoogerwerfflaan het 
vaak een gezellige bedoening was, met een zitje om op warme zomeravonden 
met je portiek of buurtbewoners gezellig samen te zijn met een drankje en een 
hapje. Nu na de herinrichting van de Professorenbuurt aangaande het parkeren 
is er zowaar nog een kleinstukje groen overgebleven – het overgrote deel van 
het groen is veranderd in parkeergelegenheid - om de traditie voort te zetten.
Maar tijdens de foto opname was er toevallig even geen samenzijn.

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

De eerst komende jaren geen betaald parkeren 
in TU Campus.
Op maandag 3 juli heeft de bewo-
nersorganisatie Wippolder zuid 
een gesprek gehad met wethouder 
Milene Junius in haar kantoor in de 
Torenhove. Zoals bekend hebben we 
regelmatig onze zorgen uitgesproken 
over het feit dat de TU campus afge-
sloten gaat worden met slagbomen 
en dat men betaald parkeren in wilde 
gaan voeren. 
Dit zou tot gevolg hebben dat men 
wellicht de auto in onze wijk, in de 
Professorenbuurt, zou gaan neerzet-
ten met als mogelijk gevolg dat wij met 
betaald parkeren opgezadeld worden.
De gemeente pakt parkeren in het 
nieuwe beleid in overige woonwijken 
probleemgericht, reactief, gebiedsge-
wijs en volgens een vaste aanpak aan. 
Er wordt alleen ingegrepen als er spra-
ke is van een probleem en als er draag-
vlak in de buurt is voor de oplossing. 
Als er een oplossing moet komen, dan 
is dat een oplossing voor de hele buurt 

Tropenweekend met koelte

In het weekend van 18 / 19 augustus jl. gaven de weermannen en -vrouwen 
door dat het ver boven de 30 graden zou worden. En ja hoor het was warm, zeg 
maar, behoorlijk heet.
Een aantal bewoners van de Scheepmakerij en omgeving zaten daar niet mee en 
zochten de koelte op aan de kant van de Schie. Ja zelfs in de Schie, of dit laatste 
nu zo verstandig is dat betwijfel ik maar koel zal het zeker geweest zijn.

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

en niet straatje voor straatje. Van te 
voren is al bekend wat de mogelijke 
oplossingen zijn, om helderheid te 
scheppen naar bewoners en onderne-
mers en om te voorkomen dat er een 
onwerkbare lappendeken ontstaat.
De gemeente denkt niet aan het in-
voeren van vergunningparkeren in 

de Professorenbuurt. Om te voorko-
men dat er in de Professorenbuurt 
een parkeerprobleem ontstaat zijn 
de gemeente en de TU met elkaar in 
gesprek om het parkeren op de TU 
Campus goed te organiseren. Het ziet 
ernaar uit dat in elk geval de komen-
de jaren geen gereguleerd parkeren 
wordt ingevoerd op de TU Campus.
Al met al is dit een goed voorbeeld als 
er een buurtvereniging is die op komt 
voor de wijk maar ook in gesprek is 
met de gemeente. In dit geval zijn we 
dan ook tevreden uit de Torenhove 
weggegaan.
Wilt u ook graag mee praten en den-
ken over uw wijk? Geef u dan via 
bowzuid@gmail.com  op om u aan te 
sluiten bij ons. 

Bellen kan ook via 06-17437565

BOW Zuid.
Peet Traub, Bram Stoop

• Zaterdag 13 oktober van 10.00- 12.30 
Plantenruilbeurs.

• Zondag 21 oktober van 10.00 – 17.00 uur.
Wetenschapsdag 

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

Aktiviteiten 2012
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Af en toe heb ik het idee dat wij geleefd worden. De politiek zegt ”geef je geld 
uit”en als je geluk hebt en werk hebt krijg je van meneer Rutte ook nog 1000 
euro bonus. Maar je pensioenfonds zegt ”je moet wel sparen hoor anders heb 
je straks alleen nog een houtje om op te bijten”. Dit landje zit vol met dat 
soort ongelijke adviezen waar wij als burger niets mee kunnen. Als je geen 
werk hebt kan je meestal niet sparen en extra geld uitgeven aan leuke din-
gen. Dus, “WAT” geld uitgeven of sparen. 
Dichter bij huis is het al niet veel beter. Onze stad komt miljoenen te kort 
door slecht beheer, gemis aan overzicht en veel gekissebis in de raad. En 
wij zijn daar hoe je het went of keert de dupe van. Een ding moet ik de be-
stuurders nageven, ze zijn erg creatief in het bedenken van activiteiten om 
extra inkomsten te werven. Zoals bijvoorbeeld het verkeerpodium. Hierin 
wordt een ieder geïnformeerd over het beleid en maatregelen met betrek-
king tot het parkeerbeleid in Delft. Wat mij verwonderd is dat de informatie 
over beleid en de maatregelen in de binnenstad wordt in één adem met de 
Wippolder benoemd. Wij hebben geen parkeerprobleem toch? Ik bedoel de 
afsluiting van het TU terrein is uitgesteld dus de problemen zullen met ”als” 
gecreëerd worden om bijvoorbeeld betaald parkeren in te voeren en hiermee 
de gemeentekas te spekken om de tekorten aan te vullen.
Met wat meer kijken door de ogen van de burger kan ook een hoop geld be-
spaard worden.
Zo zien wij als burger dat Avalex met de verdubbeling van de inhoud van 
de afval containers, waardoor maar 1 keer in de 14 dagen restafval en GFT 
behoeft te worden opgehaald, ons 7 miljoen kost, dit schrijf ik natuurlijk 
zonder de echte oorzaak te weten. Maar zo voelt het wel en ook wetende uit 
wiens portemonnee dat geld moet komen. 
Nog zo’n voorbeeld maar dan in het klein. Wat heeft het voor zin om de open 
zandbakken op de speelterreintjes voor onze kinderen ieder jaar uit te gra-
ven en van een paar kub nieuw zand te voorzien als de zandbak de volgende 
dag onbruikbaar is geworden door de kattenstront. Haal die openbare kat-
tenbakken weg en zet daar wat speeltuig voor terug. Op de staal van de ge-
meente is voldoende te vinden. 
Tot mijn verwondering ontdekte ik ook positieve en leuke zaken. Zo zag 
de Wipmolen er even uit als vroeger met overdag veel ouderen. Dit omdat 
buurthuis Wippolder van nieuwe vloerbedekking wordt voorzien en deze 
groep even moest verkassen. Jammer is alleen dat de door de wethouder toe-
gezegde automatische deuren voor buurthuis Wippolder niet op het “to do” 
lijstje staan. Zo zag ik ook dat het speelparkje voor de Wipmolen zeer inten-
sief gebruikt wordt en het is zeker positief dat door sociale controle van de 
wijkbewoners de vervuiling door restafval en hondenpoep van dit speelstuk-
je afneemt. Maar ook dat de sloop van de flat aan de Telderslaan doorgaat en 
de grond kaal wordt opgeleverd voor eind 2012 vind ik positief. 
Hoe je alles ook bekijkt, het blijft zwart, wit en soms een beetje grijs in dit 
land en onze wijk

Kees Graafland

Blijven lachenNa 40 jaren in het onderwijs 
waarvan 12 jaar als directeur van 
zijn Prins Maurits school maakt 
hij gebruik van vervroegd pen-
sioen (FPU). Bert van Zelm. (64) 
Een meester en directeur in hart 
en nieren.

Bert, kan het best omschreven wor-
den als een spraakwaterval op 2 be-
nen. Een man die continu op zoek is 
naar de talenten van kinderen en die 
probeert deze zoveel mogelijk te ont-
wikkelen.

Van een echt interview kwam helaas 
weinig terecht. Nog voor ik goed en 
wel zijn hand had geschud stak hij 
van wal over zijn school, de Prins 
Mauritsschool, haar ideologie, doel-
stellingen en de toekomst van het 
leerlingwezen.

Bert geboren in Papendrecht en 
nu woonachtig in het Westland 
kwam na een basisschool, de Dr. 
A . Comrie school in Rotterdam 
west en de Reformatorische Eben 
Haezer in s’Gravenzande bij de Prins 

Dag, meester Bert!
Mauritsschool terecht. Een laatste 
stap in zijn carrière, zo vertelde hij, 
waarvan hij persoonlijk spijt zou heb-
ben gehad als hij die niet genomen 
had. In zijn periode bij de Prins

Maurits school heeft hij vele uitda-
gingen gehad. Zoals het bijdragen 
aan het smeden van een nieuw team 
van leerkrachten bij de fusie van 
3 basisscholen. De doorvoer in de 
school van de nieuwe onderwijs lijn 
en de leermethodieken hiervoor.

Maar ook met de meer op de kinde-
ren gerichte aanpak heeft hij en zijn 
team de school mogen brengen waar 
deze nu is. Deze school is er voor de 
kinderen, zo vertelde Bert. Voor een 
kind moet de basisschooltijd de beste 
tijd van zijn leven zijn, Een tijd waar 
ieder kind met plezier aan terug moet 
denken.

Het onderwijs is continu in bewe-
ging. Ook nu anno 2012 komen er 
weer een hoop veranderingen aan. 
Voor Bert het moment om het stok-
je over te dragen en samen met zijn 

Wie wordt onze nieuwe overblijfkracht?

Op de Prins Mauritsschool kun-
nen de kinderen dagelijks over-
blijven. Ze doen dit in hun eigen 
lokaal onder leiding van een over-
blijf kracht. Overblijven moet 
voor de kinderen een leuk/gezel-
lig/ontspannen uur zijn waarin ze 
rustig hun brood kunnen eten en 
daarna buiten kunnen spelen. 

We zijn dringend op zoek naar men-
sen die het leuk vinden om een klas 
kinderen te begeleiden tijdens het 
overblijven.

Wat vragen wij: 

 - u bent minimaal 18 jaar;
 - u bent enthousiast en flexibel maar  
   ook duidelijk naar kinderen toe;
 - u bent kerkelijk meelevend.
- u bent wekelijks beschikbaar 
   op maandag, dinsdag, donderdag of
   vrijdag van 12.10 – 13.15 uur; 
   Een andere regelmaat is ook
   bespreekbaar. 
 - Een Verklaring Omtrent Gedrag 

Ook zoeken we mensen die dit werk 
op invalbasis willen doen.

Na aanmelding volgt een kennisma-
kingsgesprek.
De mogelijkheid wordt geboden om 
een basiscursus te volgen, welke 
wordt afgesloten met een erkend cer-
tificaat. 
Eén tot twee keer per jaar is er een 
evaluatiebijeenkomst en een gezel-
lige, informatieve afsluiting van het 
overblijfjaar.

U ontvangt per overblijfdag een vrij-
willigersvergoeding.  

Als u interesse heeft, neem dan con-
tact op met de Overblijfwerkgroep: 
via de mail met: 
jvreugdenhil@prinsmauritsschool.nl

schriftelijk: 
naar Prins Mauritsschool, 
t.a.v. J. Vreugdenhil, Nassaulaan 54,  
2628 GJ Delft 
- telefonisch via:
015-2568251 
(maandag, woensdagochtend 
of vrijdagochtend).

vrouw die ook al 43 jaar in het on-
derwijs zit, te gaan genieten. Bang 
om achter de geraniums te belan-
den is Bert niet. Daar heeft hij he-
lemaal geen tijd voor, zo stelt hij. 
Ik ben lid van de kerkenraad en wil 
wat meer tijd aan het bezoek van 
ouderen gaan geven. Daarnaast 
mag ik, in het geval van calamitei-
ten, vliegende keeper voor de Prins 
Mauritsschool zijn. Nee, vervelen 
zal ik mij zeker niet.

Als laatste voerde Bert mij trots 
langs de achterzijde van de school 
waar naast de vier extra lokalen nu 
ook een geheel nieuw ingerichte 
speelplaats is gecreëerd, zelfs een 
voetbalkooi met kunstgras ont-
breekt niet.

Enigszins verdoofd door zijn en-
thousiasme en de daaruit voort-
vloeiende woordenwaterval, be-
dankte ik Bert voor het “gesprek”.

Kees Graafland
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• 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!

1952 2012

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief willen wij u informe-
ren over de huidige stand van zaken 
rond het sloop- nieuwbouwproject aan 
de Prof. Telderslaan en de Hendrik 
Casimirstraat.

Geruchten in de buurt
Tijdens een gesprek dat wij onlangs sa-
men met de gemeente hadden met de 
bewonersvereniging Wippolder Zuid 
kwam voorbij, dat er geruchten de ron-
de doen dat Vidomes de woningen veel 
later of niet gaat slopen of zelfs over-
weegt de woningen alsnog te renove-
ren. Dit is niet juist.  Vidomes gaat 
nog steeds uit van sloop in 2012. En 
start van de bouw zo snel als mogelijk 
daarna.

Ontwerp bestemmingsplan 
Wij hebben u eerder gemeld dat er 
voor de bouw van de nieuwe woningen 
een wijziging van het bestemmings-
plan nodig is. Het nieuwe ontwerpbe-
stemmingsplan heeft tot 13 juni 2012 
bij de gemeente ter inzage gelegen. Er 
is één zienswijze ingediend. Deze is 
op dit moment in behandeling bij de 
gemeente Delft. Het bestemmingsplan 
wordt, onder voorbehoud, in septem-
ber vastgesteld door de gemeenteraad. 
Daarna zal het bestemmingsplan ter 
inzage worden gelegd voor beroep. Dit 
wordt gepubliceerd in de stadskrant.

Het nieuwbouwplan
Ook de omgevingsvergunning voor de 
nieuwbouw (vroeger bouwvergunning) 
is aangevraagd en komt ter inzage te 
liggen. Vertraging in de start van de 
bouw kan nog optreden als er zienswij-
zen of bezwaren binnenkomen.
Als dit gebeurt moet er een afweging 
worden gemaakt ten aanzien van het 
moment van de sloop. Uitgangspunt 
van Vidomes is de start van de bouw 
zo veel als mogelijk te laten aansluiten 
op de sloop. De voorkeur van de bewo-
nersvereniging Wippolder Zuid gaat 
uit naar sloop op korte termijn en in 
ieder geval voor de jaarwisseling, ook 
als dit betekent dat het gebied dan eni-
ge tijd braak komt te liggen. We gaan 
hierover als dat nodig blijkt nog met 
elkaar in gesprek.

Informatie bewoners 
Prof. Henketstraat
over binnenterrein
Op 26 juni is het ontwerp voor 
de binnentuin die ligt tussen hun 
tuin en de nieuwbouw aan de Prof. 
Telderslaan aan de bewoners van de 
Prof. Henketstraat gepresenteerd. 
Opmerkingen die eerder door de be-
woners zijn gemaakt zijn in het nieuwe 
ontwerp meegenomen. De reacties wa-
ren overwegend positief.

De omgevingsvergunning voor het 
kappen van de bomen op het binnen-
terrein is aangevraagd
Bij de herinrichting van het binnen-
gebied worden de grote bomen zo-
veel als mogelijk behouden. Alleen 
voor een aantal zieke bomen is de 
omgevingsvergunning voor het kap-
pen van de bomen (vroeger kapver-
gunning) aangevraagd. Deze is op 4 
juli gepubliceerd in Stadskrant Delft.

Sloopmelding 
Vidomes heeft voor de sloop van de 
oude woningen een sloopmelding ge-
daan. De melding is 4 juli gepubli-
ceerd in Stadskrant Delft. 

Leefbaarheid
Op het moment dat de huurop-
zeggingen naar de tijdelijke bewo-
ners van de Prof. Telderslaan en de 
Hendrik Casimirstraat de deur uit 
gaan zijn er grotere verhuisstromen 
te verwachten. Vidomes regelt opdat 
moment in samenspraak met de ge-
meente voor de verhuizende bewo-
ners een plek waar ze hun (groot) vuil 
kwijt kunnen. Gedacht wordt aan het 
plaatsen van(afsluitbare) containers.

Waterberging
Vidomes moet voor het realiseren 
van de nieuwbouw aan de gemeente 
een bijdrage betalen voor compen-
satie van waterberging in de wijk. 
Vidomes heeft gevraagd of de wa-
terberging waar zij voor betaald ook 
aan de Prof. Telderslaan gerealiseerd 
kan worden. De gemeente zal in het 
najaar met omwonenden in overleg 
gaan over het ontwerp voor de water-
berging aan de Prof. Telderslaan.

Vragen over het project Telderslaan?
Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voor 
dit moment voldoende heb geïnfor-
meerd.

Heeft u naar aanleiding van deze 
brief vragen? Neemt u dan gerust 
contact met mij op. U kunt mij tij-
dens kantooruren, maar niet op vrij-
dag, bereiken via telefoonnummer 
088-845 66 00 of via de mailinfo@
vidomes.nl.

De bewonersorganisatie heeft inmid-
dels vernomen dat de bewoners een 
brief hebben gehad waarin staat dat 
de verhuizing wegens de sloop aan-
staande is. De bewonersorganisatie 
BOW zuid gaat er dan ook vanuit dat 
alles volgens planning zal verlopen.

Met vriendelijke groet,
BOW Zuid.

Sloop- nieuwbouwproject 
aan de 
Prof. Telderslaan en de Hendrik Casimirstraat Avontuurlijk spelen in de buurt

Slootje springen, geheime hut bou-
wen, fikkie stoken, boompje klimmen 
en buiten slapen. 
De top vijf van buitendingen die je 
voor je twaalfde gedaan moet hebben. 
Dat meldde recentelijk een landelij-
ke krant met prachtige foto’s erbij. 
Het belang van buitendingen staat 
buiten kijf. Juist voor kinderen die 
opgroeien in een stad is buiten spe-
len en een groene omgeving noodza-
kelijk. Kinderen willen een geheime, 
en anders toch wel een eigen wereld 
creëren, zonder grote mensen, op het 
randje van illegaal en van het gezonde 
verstand. 
En een beetje vervelen hoort daar ook 
bij. Want buiten rondhangen en je-

zelf vervelen leidt tot mooie initiatie-
ven. Al rondkijkend in de wijk komt 
men toch nog wel eens wat tegen. 
Een prachtige hut is bijvoorbeeld te 
vinden, aan de Mijnbouwstraat naast 
het Thomashuis. Twee bomen, een 
laken en wat stenen en hout en klaar 
is de hut. Niet echt heel geheim maar 
wel met zorg en inventief gemaakt. 
En met diverse bewoners erin.
 De bewoners van het Thomashuis 
bouwden zelf de hut. Daar mogen ze 
trots op zijn.

Aan de Rotterdamseweg naast een 
elektriciteitshuisje bleek ook een ge-
heime groene plek te zijn. Met bo-
men om in te rommelen, met gevan-

Het is crisis en een van de sympto-
men is dat er in de Wippolder min-
der wordt gebouwd dan was gehoopt. 
Burgemeester en wethouders zoe-
ken daarom naar het sleuteltje om 
deze projecten alsnog te realiseren. 
En dan wordt er vooral gezocht naar 
‘dwarsbomers’.  Dit zijn redenen voor 
projectwikkelaars om te zeggen: wat 
moet ik nu precies doen, waarom en  
waarom zo moeilijk en duur?  Het col-
lege denkt dat regels ten aanzien van 
groen zo’n belangrijke dwarsbomer 
zijn en dus moet het groenbeleid wor-
den herzien en minder streng wor-
den. Uit de eerste concepten van de 
nota groen die de Belangenvereniging 
mocht inzien blijkt dat de gemeente 
groen in de wijk weliswaar belangrijk 
vindt, maar dat ze het behouden en 
realiseren van ervan wil  overlaten  
aan het enthousiasme van de mensen 
die iets willen realiseren. Het recente 
verleden leert ons dat we van deze 
partijen toch weinig kunnen verwach-
ten. En dat geldt niet alleen voor de 
commerciële projectontwikkelaars, 
maar ook bij onderwijsinstellingen, 
woningcorportaties en zelfs de ge-
meente staat het belang van buurt-
groen niet voorop. 

Was het verleden niet al te best, we 
hadden in ieder geval nog af en toe 
de mogelijkheid om – met het (ont-
werp) bestemmingsplan in de hand 
– partijen bij de les te houden door 
hen te wijzen op een belangrijke 
groenstructuur die echt gerespec-
teerd moest worden. Nu was het be-
leid in het verleden ook niet zaligma-
kend. Het was nogal wollig, weinig 
samenhangend en ook voor een bou-
wer soms moeilijk te doorgronden. 
Recentelijk is daarom een zoektocht 
gestart naar concrete voorbeelden 
hoe groenkansen (vooral  in combina-
tie met waterberging) daadwerkelijk 
kunnen worden geconcretiseerd in 
behapbare projecten. En wat bleek? 
Die kansen zijn er legio, en financieel 
ook nog aantrekkelijk. Op dit mo-
ment wordt er op kleine schaal daar-
om al driftig door de gemeente mee 
geëxperimenteerd, waarbij subsidies 
slim worden ingezet en waar moge-
lijk projecten met elkaar worden ge-
combineerd voor een optimaal effect. 
De Belangenvereniging juicht dit toe 
maar ziet ook dat het nog hap snap 
is vormgegeven en te veel afhanke-
lijk is van enthousiaste individuen en 
partijen. 

Natuur in de wijk: veel ambities, weinig daadkracht

Juist nu ligt er de kans om de reeds 
geformuleerde kansen verder te ver-
talen naar harde planologische rand-
voorwaarden voor nieuwe bouwpro-
jecten. En het mooie is, voor alle par-
tijen is dit goed. Bouwers hebben aan 
de voorkant van het planproces hel-
derheid over wat ze moeten doen, hoe 
ze het zouden kunnen realiseren en 
vooral wat het hen kost en opleveren 
moet. De burger krijgt harde garanties 
dat het groen ook daadwerkelijk wordt 
gerealiseerd. Helaas laten de eerste 
concepten van nieuwe bestemmings-
plannen een andere tendens zien:  
ecologische zones zijn niet meer op 
de plankaart te zien en kunnen wor-
den ingevuld met bouwprojecten en 
de kansenkaart lijkt verdampt.  En dat 
is jammer. Het is daarom te hopen dat 
de gemeente zich nog eens achter de 
oren krabt en inziet dat heldere regels 
met een concrete voorgestelde invul-
ling wel eens de belangrijkste motor 
voor nieuwe ontwikkelingen kunnen 
vormen: een groene omgeving ‘ver-
koopt’ nu eenmaal beter!

gen spinnen en een touw om omhoog 
te klimmen. Niets leukers dan je te 
verstoppen voor alles en iedereen.

De top 5 van buitendingen is het 
leukst als het gewoon kan in de buurt 
en een beetje groen helpt daarbij. 
Daar staat de belangenvereniging 
TUNoord voor!
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Geschiedenis kapsalon Jansen
De geschiedenis van kapsalon 
Jansen behelst vier generaties en 
wordt voor de eerste maal ver-
meld in een volkstelling uit 1861 
met de overgrootvader van de 
huidige eigenaar. De kapsalon be-
vond zich toen aan het Zuideinde.

De grootvader vinden we terug 
in het Westenkwartier waar van-
af de jaren dertig de kapsalon in de 
Coenderstraat hoek Westerstraat ge-
vestigd was.

In 1941 begon hi j  een tweede 
zaak in de Wippolder aan de Prof. 
Krausstraat / hoek Kon. Emmalaan. 
Zijn zoon bleef de kapsalon aan de 
Coenderstraat beheren.

In 1955 stopte hij vanwege de pen-
sioengerechtigde leeftijd en nam de 

zoon, de vader van de huidige eige-
naar, de zaak in de Wippolder over. 
De zaak in de Coenderstraat werd ver-
kocht.

In 1969 kwam de huidige eigenaar als 
vierde generatie in de zaak. 
Deze nam de kapsalon in 1970 van 
zijn vader over en denkt erover tot 
2015 het kappersvak uit te oefenen.

In dat jaar zal hij vijftig jaar kapper 
zijn; een memorabel moment om te 
stoppen. 

Er zal dan een einde komen aan 154 
jaar kapsalon Jansen waarvan 74 jaar 
met een vestiging op de huidige loca-
tie in de Wippolder.

Met dank aan F. Jansen.

Mijn bovenbuurman stond op zijn 
balkon. Hij riep naar mijn vriendin 
beneden in de tuin: 
“Ik kan er niet meer in!” 
Hij kon zijn huis niet meer in. Want 
1 van de dievenklauwen  van de bal-
kondeur was naar beneden geval-
len toen de deur door de wind plotse-
ling dichtsloeg. Daar stond hij dan op 
zijn balkon met een afgesloten   bal-
kondeur. Hij vroeg aan mij of ik geen 
lange ladder had. Nee, die had ik niet. 
Goede raad was duur.
 Toen ik destijds nog de illusie had 
dat Polleke als papegaai wel graag in 
een touw zou willen klimmen, had 
ik voor haar bij de Nieuwe Waterweg 
een lange scheepstros meegenomen, 
die daar was aangespoeld. Na enig 
diep nadenken kreeg ik een inge-
ving.   “Kan je touwklimmen?” riep ik 
naar boven. Hij antwoordde beves-
tigend. 
Ik haalde de scheepskabel, waarmee 
grote zeeschepen worden afgemeerd, 
uit de schuur. En met enige moeite 
gooide ik het uiteinde van  het lood-
zware touw naar boven. De buurman 
ving de tros behendig op en maak-
te die vast aan de ballustrade van zijn 
balkon.  Hij  klom over de ballustra-
de  en liet zich langs het dikke touw 
naar beneden zakken in mijn tuin.
Daar stond hij in mijn tuin. En wat 
nu? Hij had geen sleutel van de 
voordeur. Bovendien zat er nog een 
sleutel in het onderste slot van de 
voordeur. Zijn broer had een reser-
ve sleutel, maar hij wist het telefoon 
nummer van zijn broer niet uit het 

hoofd. Ik probeerde het telefoonnum-
mer van zijn broer te zoeken in de 
telefoongids maar daar stond hij niet 
in. Mijn bovenbuurman belde daar-
op een tante in Berkel Rodenrijs, en 
vroeg aan haar naar het nummer van 
zijn broer. Daarna belde hij zijn broer, 
die even later met de sleutel kwam. 
En toen kon hij nog niet naar binnen, 
want de tweede sleutel in het  onder-
ste slot zat kennelijk gedraaid in het 
slot.
Zijn broer wenste ons sterkte en ver-
trok weer. Nu belden we met de on-
derhoudsdienst van Vestia en ver-
telden het verhaal. Na een half uur 
kwam  een uiterst vriendelijke mon-
teur, die eerst probeerde of hij de 
sleutel, die in het onderste slot aan de 
binnenkant van de voordeur zat, van 
buitenaf los kon kloppen met een ha-
mer. Dat lukte niet. “We gaan het slot 
uitboren,” zei de monteur.
Maar de onfortuinlijke bovenbuur-

Ik kan er niet meer in!

man had een beter idee. Hij ontdekte 
de driedelige ladder op het dak van de 
auto van de monteur. Op zijn boven-
verdieping stond een raam wijd open. 
Het was wel hoog.
“Als ik door dat raam naar binnen zou 
kunnen gaan, is het probleem opge-
lost,” zei hij. De monteur vond het 
een goed plan. Hij haalde de ladder 
van zijn auto. Het was een lange drie-
delige ladder. Op precies zo’n zelfde  
ladder had ik indertijd doodsangs-
ten uitgestaan bij het snoeien van 
een hoge boom. Via die ladder lukte 
het  de bovenbuurman  om door het 
open bovenraam naar binnen te klim-
men in zijn huis. Even later maakte 
bij van binnenuit de buitendeur open.
Probleem opgelost!
“Leg voortaan   reservesleutels neer 
bij de buren,” zei ik.
 
Fred Koning

Speelveld en terras 
voor de Wipmolen.

Door de komst van het nieu-
we speelveld met terras voor 
de Wipmolen – tussen de Prof. 
Krausstraat, Prof. Henketstraat 
en Prof. Oudemanstraat - zijn 
er elke dag kinderen zeer actief. 
Ook hier op deze foto kunt u ge-
tuigen zijn van deze activiteiten. 

Op 4 juli jl. avonds werd het ter-
ras gezellig omgebouwd tot een bar-
becuefestijn van de VTV terwijl de 
jeugd uit de buurt gebruik maakte 
van de speeltoestellen.

Jammer dat zo’n mooi terrein nu 
pas is ingericht voor dergelijke aan-
gelegenheden. 

De jeugd van toentertijd maakt keer 
op keer de opmerking:
‘Dat hadden ze wel 20, 30 of 40 jaar 
eerder mogen doen…’

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

Zijn er militairen hier in de wijk? Eenrichtingsverkeer en parkeren

Op 19 augustus fietsend over de Rotterdamseweg werd ik verbaasd door deze 
legertenten. Wat was hier gaande…een oefening?
Bij nadere informatie bleek het  volgende te doen te zijn geweest:
De 1e jaarstudenten hadden het terrein van Lijm en Cultuur omgebouwd tot 
dit aanzicht.
In het weekend van de 19e hadden zij daar hun kennismakingsfeest met een 
echte overnachting erbij. Ik sprak enkele deelnemers aan en ze lieten mij we-
ten dat deze onderkomens door het leger ter beschikking waren gesteld. 
Maar de deelnemers waren weer blij om huiswaarts te gaan om lekker te dou-
chen en te rusten op hun eigen matras ( bedje). 

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

De Colignystraat is al enkele jaren geleden aangepakt wat de bouw betreft en de 
inrichting. Het blijkt telkens maar weer dat er automobilisten zijn die de borden 
in de straat negeren of uit gewoonte vergeten te kijken.
Wat mag wel en wat niet? 
Het is uitsluitend toegestaan om vanaf de Nassaulaan de Colignystraat in te rij-
den voor de gemotoriseerde voertuigen, zoals auto’s en motoren.
Dus vanaf de Kloosterkade mogen de gemotoriseerde voortuigen de straat niet 
in. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor wielrijders en bromfietsers.
Op bijgaande foto ziet u 3 auto’s met hun neus de verkeerde kant op staan. Op 
moment van deze opname stonden in de straat maar liefst 9 auto’s met hun 
neus de verkeerde kant op.
Bij de auto’s die aan de rechterzijde geparkeerd staan is niet te zien of zij wel of 
niet op de juiste wijze de straat zijn ingereden.
Mogelijk helpt deze constatering de bestuurders er toe om in het vervolg op de 
juiste wijze de straat in te rijden om eventuele boetes te voorkomen.

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

Hallo buurtbewoners,
Als CPO’er ben ik in het bezit van de laatste “Sociale Wetten”.
In totaal 22 stuks. Wilt u deze inzien of bespreken ?
Maak dan een telefonische afspraak: 015-2564609.

Met vriendelijke groet en tot horens,

  Jan van Velzen

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

De vorige opgave
In de opgave van juni 2012 zag u een gevelsteen in een gebouw. 
De vraag was waar staat dit gebouw en welk gedeelte is dit van het gebouw.
Dit gebouw is het voormalige TH (TU) gebouw voor Geodesie aan de 
Kanaalweg nummer 4. Momenteel is daar het kantoor van DUWO.
Deze gevelsteen ziet u boven de hoofdingang van het kantoor.
Het gebouw werd in 1891 gebouwd en was de start van de huidige TU wijk.
Enkele inzenders melden dit. Als u er langs gaat en omhoog kijkt dan ziet 
u deze prachtige gevelsteen met de daarbij behorende gevelbogen boven de 
ingang van het gebouw. 
Het aantal inzendingen was ruim te noemen wederom kunnen we weer ie-
mand blij maken met een cadeaubon.
Na loting was de gelukkige winnaar de heer M. Ytsma welke als extra in-
formatie gaf.
‘Ik vond het bijzonder dat het dit gebouw was, want mijn overgrootvader 
heeft daar vroeger nog als instrumentmaker gewerkt’. Tevens werd een 
zelf gemaakte foto van het gebouw bij de oplossing meegezonden.

Wij feliciteren de prijswinnaar met een cadeaubon van € 12,50 welke zal 
worden toegestuurd.

Nieuwe opgave
Op deze foto ziet u een sparreboom. De vraag is waar staat deze boom? 
Met het adres erbij en natuurlijk een eigen gemaakte foto. De nazomer 
staat voor de deur dus met mooi weer gaan zoeken met de camera erbij. 
Ook als u meerdere informatie over deze locatie weet te vertellen dan zien 
wij dat gaarne. Stuur de oplossing voor 18 november 2012 naar de wijk-
krant. Ons mailadres is wijkkrantwippolder@gmail.com of in een enveloppe 
in de brievenbus van buurthuis aan de Rotterdamseweg 51 of wijkcentrum 
Wippolder aan de Prof. Krausstraat 50.
Op de enveloppe vermelden “Oplossing fotoprijsvraag september 2012”.
Wij zien uw opgave naar ons toekomen en wederom zal er een cadeaubon 
van € 12,50 worden verloot onder de goede inzendingen.
Wij wensen u veel succes toe bij het vinden van deze locatie.

Redactie.

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

Op een warme zomeravond ont-
moette ik Patricia en Harold van 
Triet met hun kinderen Tylo en 
Jomi. Dit in hun winkel en bedrijf 
Vynildesign.nl gevestigd in de 
Colignystraat 53 waar voorheen 
een kindertherapie was gevestigd. 

Patricia en Harold wonen met hun 
kinderen boven de zaak. Het is gewel-
dig voor de buurt dat in de ruimte die 
al een tijd leeg stond nu een innove-
rend bedrijfje is gevestigd. 
Mijn eerste gedachte was natuurlijk, 
Waarom hier?. De Colignystraat is 
niet direct een winkelgebied. Harold 
hielp mij snel uit de brand. De winkel 
is 2 dagen per week open voor kijkers 
en kopers die een indruk willen heb-
ben van wat wij maken. De meeste za-
ken doen wij echter via onze webshop 
“Vynildesign.nl”
Natuurlijk kon ik het niet nalaten te 
vragen hoe het allemaal is begonnen. 
Hierop nam Harold voor enkele mi-
nuten plaats op een kruk en vertelde 
dat hij ca 9 jaar geleden een bijzon-
der T-shirt wilde hebben in een grote 
maat. De kosten waren hoog door on-
der andere de afname van verplich-
te aantallen en allerlei extra kosten. 
Hij heeft toen zelf zijn 1e T-shirt ge-
maakt en daaruit voortvloeiend be-
gon ook zijn ondernemers bloed te 
stromen om hier meer mee te doen. 
De kracht van ons bedrijf zo stelt 
Harold is naast het grote assortiment, 
dat alles per stuk gekocht kan wor-
den van een goede kwaliteit tegen 
een vaste prijs. Ik kwam voor een ge-

sprekje maar moest ook even voe-
len aan de kwaliteit de zijn produc-
ten. Het assortiment van Vynildesign 
loopt van bedrukte rompertjes tot 
autobelettering en van sleutelhanger 
tot sportbeker. Zeer breed dus. De 
kleding die bedrukt kan worden met 
je eigen tekst is er niet alleen in de 
kleine maten maar ook tot wel 8XL te 
koop. Hierna volgde een technische 
uitleg over het bedrukken van de stof 
door sublimatie. En ik dacht dat su-
blimatie alleen voorkwam in ruimte-
films. Maar nee, het gebeurt ook in de 
Colignystraat. 
Helaas is de winkel nu alleen op don-
derdag en vrijdag open of op afspraak 
te bezoeken maar dat gaat veranderen 
stelde Patricia. Wij gaan straks 4 da-
gen per week open.

Vynildesign

Een bezig mannetje die Harold. En 
als altijd is het ook hier dat de vrouw 
des huizes de zaak onder controle 
houdt, dit niet alleen figuurlijk maar 
zo als uit het gesprekje bleek ook let-
terlijk. Een prima combinatie dus.
Na Patricia en Harold bedankt te 
hebben voor het gesprekje en de 
nieuwe woorden wenste ik hen veel 
succes.
Een kijkje op hun site Vynildesign.
nl is zeker aan te bevelen, zeker als 
je niets weet te geven. Je kunt na-
tuurlijk ook op donderdag en vrijdag 
tussen 12.00 en 17.00 bij de winkel 
van Patricia en Harold langs gaan. 
Telefoon: 
015-7074531 of 06-39722597

Kees Graafland.

Patricia en Harold van Triet

Inwoners van Delft willen graag geven, maar wie haalt  ‘t op?

De inwoners Delft zijn gul en geven 
graag tijdens de MS Collecteweek. 
Maar wie wil dit geld ophalen? Met 
het huidige aantal collectanten kan 
er niet bij alle voordeuren aangebeld 
worden.
Het Nationaal MS Fonds zoekt daar-
om meer collectanten voor de MS 
Collecte.
“Vorig jaar zijn er 13 collectanten 
langs de deuren gegaan, maar dat is 
echt te weinig”, zegt Pamela Zaat van 
het Nationaal MS Fonds.
“Om bij alle 98000 inwoners aan te 
bellen moeten er eigenlijk ruim 400 
collectanten zijn”, vervolgt zij.

Over MS wordt vaak gedacht dat 
het een spierziekte is. Maar niets is 
minder waar: MS is een zenuwziek-
te, waarbij de beschermlaag rondom 
de zenuwen, het zogeheten myeline, 
wordt aangetast. Hierdoor kunnen de 
signalen vanuit de hersenen de spie-

ren moeilijker bereiken of zelfs he-
lemaal niet. Bewegen kan daardoor 
steeds moeilijk worden.
Het Nationaal MS Fonds is actief op 
de gebieden voorlichting, coaching én 
onderzoek. De MS collecteweek is van 
19 t/m 24 november.
Wilt u meer informatie? Neem con-
tact op met Pamela Zaat, pamela@na-
tionaalmsfonds.nl of bel met 010-591 
98 39 of ga naar www.nationaalms-
fonds.nl
Een donatie op giro 5057 is ook altijd 
welkom.

Dierenbescherming Haaglanden zoekt collectanten

Dierenbescherming Haaglanden 
zoekt voor haar jaarlijkse collecte vrij-
willigers die in de periode van 1 t/m 
6 oktober een paar uurtjes willen col-
lecteren. De opbrengst van deze col-
lecte is hard nodig, want dierenleed 
is helaas nog aan de orde van de dag. 
De Dierenbescherming is volledig af-
hankelijk van contributies en giften 
en kan alleen met de financiële steun 
van het publiek opkomen voor de die-
ren.

De jaarlijkse collecte is een belangrij-
ke bron van inkomsten voor de afde-
lingen van de Dierenbescherming in 
het land. De opbrengst van de collecte 
wordt lokaal besteed en komt dus di-
rect ten goede aan dieren in de regio 

Haaglanden. Bijvoorbeeld het geven
van voorlichting op scholen, stand-
werk, het opvangen van asieldieren 
en het controleren van de zwerfkat-
tenpopulatie.

V r i j w i l l i g e r s  z i j n  v o o r 
Dierenbescherming Haaglanden van 
groot belang. Honderden mensen ma-
ken het dagelijks werk van de afde-
ling Haaglanden mogelijk dankzij hun 
belangenloze inzet. Daarom roept de 
Dierenbescherming iedereen op wat 
tijd vrij te maken om in de periode 
van 1 oktober tot en met 6 oktober te 
collecteren.
Dierenbescherming Haaglanden 
zoekt ook nog coördinatoren die wil-
len helpen met de organisatie van de 

collecte in Poeldijk en Honselersdijk. 
Deze coördinator is de contactper-
soon voor de collectanten in de wijk 
of plaats.

Geïnteresseerden kunnen een e-mail 
sturen met naam, adres en telefoon-
nummer naar info@haaglanden.die-
renbescherming.nl of zich melden op 
telefoonnummer 070 - 392 42 89.
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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
• Re-integratie traject:
09.00-13.00 uur
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
12.30-14.30 uur
20.00-22.00 uur
• Bridge:
13.00-16.00 uur
• Yoga:
19.30-21.15 uur

Dinsdag
• Boetseren:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Naaicursus:
09.30-11.30 uur
• Koersbal:
13.30-16.00 uur
•Speksteen snijden
13.30-16.00 uur
• Postzegelclub = 1x 2 weken:
19.00-23.00 uur

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

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

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

 Wijkcentrum Wippolder, 
 Prof. Krausstraat 50. 
 Telefoon 015- 760 02 70
 net: www.wippolder.nl  
 e-mail: wijkwerk@wippolder.nl  

MAANDAG
• Koffie/thee inloop   
   9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Mantelzorg 
  laatste maandag v/d maand  
  10.00-12-00 uur
• Levende geschiedenis 
  10.00-12.00uur
• Sjoelen 13.30-16.00uur
• Levende geschiedenis  
 13.00-15.00uur
• Buitenspel   15.00-17.00uur
• Technica 10  18.30-20.00uur
• Klaverjassen ( competitie) 
19.00-23.00uur
• Micro voetbal 
1x2weken 19.00-23.00uur

DINSDAG
• Koffie/thee inloop 
  9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Zelfstandig internetten 
  9.00-12.00uur
• Volksdansen  10.15-11.15uur
• Franse les  
  9.30-10-45uur+10.45-12.00uur
• Levende geschiedenis 
  10.00-11.30uur 
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Afrikaans dansen 19.00-21.00 uur

WOENSDAG
• Koffie/thee inloop  9.00-11.30uur
• Tekenen/schilderen 9.30-11.30uur
• Nederlandse conversatie les  
  9.00-11.30uur
• Kinderclub  13.30-15.00uur
• Internet voor kinderen 
  13.00-15-00uur
• Wipmolenkoor 15.00-17.00uur
•Het Smikkelrestaurant 
 18.00-20.00uur
• Inloop computer spreekuur 
1xp.maand 19.00-21.00uur

DONDERDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Gym 50+  9.00-10.15uur 
• Koersbal  10.20-12.45 uur
• Uitclub 1x 6 weken 10.00-11.30uur
• Tekenen en aquarel 9.30-11.30uur
• Digitale fotografieclub 
  10.00-12.00uur
• Digitale fotografieclub  
  13.00-15.00uur
• Competitie klaverjassen 
   13.00-16.00uur
• HCC  1e en 3e donderdag  
  19.00-23.00uur

Vrijdag
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Internetten met begeleiding 
  9.00-11.30uur
• Afgewisseld  crea –bingo 
  -spellenmiddag  13.30-16.00uur
• Country line dance     
19.00-23.00uur

Voor informatie over bovenstaande 
activiteiten:
Anja v Oosten –0157600270
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl

De in deze krant geplaatste 

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

        
Openingstijden
tienercentrum “De Wippolder”(10 t/m 15 jaar)  

Open inloop Leeftijd: 10 t/m 15 jaar 
Dinsdag :  15.00-18.00uur 
Vrijdag: 15.00-18.00uur

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

 Wijkcentrum Wippolder - Prof. Krausstraat 50

Gratis 
hondenpoepzakjes 
verkrijgbaar in het 

wijkcentrum Wippolder

De volgende Wijkkrant komt uit in 
december 2012

Graag kopij inzenden vóór:

18 november 2012
naar: 

Buurthuis Rotterdamseweg 
Rotterdamseweg 51 

of
Wijkcentrum wippolder

Prof.Krausstraat  50    

graag via e-mail: 
wijkkrantwippolder@gmail.com

Floppydisks, handgeschreven en getypte 
tekst een week eerder inzenden 
Als u stukken per e-mail stuurt, dan tekst 
en afbeeldingen scheiden in aparte 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 versturen om verwar-
ring te voorkomen. 

KOPIJDATUM

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

In september is er weer volop kla-
verjassen en jokeren in Wijkcentrum 
Wippolder!
Houdt u van gezelligheid en kaart-
spelen dan kunt u zich nu opgeven 
voor:
• Maandagavond vanaf 20.00 uur. 
Klaverjassen en jokeren alle leeftij-
den (contactpersonen Mevr. v/d Werf 
06 441 732 56 of Dhr. Albers 015 
262 89 18)
• Dinsdagmiddag van 13.00-16.00 
uur. Klaverjassen voor 55+ met leuke 
prijzen contactpersoon Mevr. Strijd 
tel: 06 34 52 45 34)
• Donderdagmiddag van 13.00-16.00 
uur Klaverjassen (competitie) voor 
55+ 
(contactpersoon Mevr. Strijd 
tel: 06 34 52 45 34)
Voor meer informatie neem telefo-
nisch contact op of kom gezellig langs 
tijdens het kaarten!

klaverjassen 
en jokeren

U kunt zich nu aanmelden voor de 
activiteiten voor senioren op de vrij-
dagmiddag van 14.00- 16.00 uur in 
Wijkcentrum Wippolder. Op deze 
vrijdagmiddag kunt u, in een wis-
selend programma, meedoen aan: 
handwerken, spellenmiddag en 
BINGO. Deze middag wordt geheel 
verzorgd door vrijwilligers. 
Voor meer informatie, neem telefo-
nisch contact op met Wijkcentrum 
Wippolder 015- 7600 270 of kom een 
kijkje nemen op de vrijdagmiddag!

Activiteitenmiddag 
voor senioren in Wijk-
centrum Wippolder!

Meer bewegen voor ouderen 

Donderdagochtend van 10.00- 11.00uur 
Grote zaal in Wijkcentrum Wippolder

Professor Krausstraat 50,  2628 JN Delft

Wat een heerlijke afsluiting met de 
eetclub. Een BBQ met alles er op en 
er aan. 
De vrijwilligers hebben er alles aan 
gedaan, om het ons naar de zin te 
maken. Een groot compliment!

Greet Weygertze
Aaf Rijgersberg 

Zomerafsluiting van 
het Smikkelrestaurant

We hebben de periode dat we van 
zorgverzekeraar kunnen wisselen 
weer enige tijd achter ons, wor-
den niet meer gek van de recla-
me daarover en iedereen heeft de 
keuze voor “zijn” zorgverzeke-
raar gemaakt.  

We hebben de indruk dat er nog maar 
weinig mensen zijn die nog precies 
kunnen volgen hoe het zit met de ver-
goedingen die de zorgverzekeraars 
betalen voor fysiotherapie en daarom 
willen we dit graag proberen te ver-
helderen.
Allereerst, fysiotherapie wordt voor 
verreweg het grootste deel uit de aan-
vullende verzekeringen vergoed. De 
ene verzekering vergoedt weer meer 
behandelingen dan de andere. Als we 
kijken naar DSW, een verzekering 
waar velen van u verzekerd zijn,  dan 
zien we dat de AV-Top polis een riante 
vergoeding voor fysiotherapie kent, 
maar liefst 36 behandelingen per jaar 
worden uit deze polis vergoed zonder 
dat er eigen risico bedragen van u ge-
vraagd worden. Bij de AV-Standaard 
van DSW gaat het om 20 behande-
lingen. 
Er bestaan erg veel verschillende aan-
vullende verzekeringen van andere 
zorgverzekeraars met de prachtigste 
namen, denk aan: compleet, jong, ex-
tra, 50+ actief, topextra, zorgplus, ex-
cellent, supertop, optimaal, comfort, 
super, goud, te veel om op te noemen. 
Een overzicht van al deze aanvullen-
de polissen kunt u vinden op www.
defysiotherapeut.com (ga naar “bent 
u goed verzekerd” vervolgens staat 
een linkje bij het kopje “bekijk uw 
polis zorgvuldig”). U kunt natuurlijk 
de kleine lettertjes in uw eigen polis 
bestuderen.
Een zeer beperkt aantal aandoenin-
gen (vraag het ons) valt, pas vanaf 
de 20e keer, onder de basisverzeke-
ring. De eerste 20 keer worden dan 
als u aanvullend verzekerd bent uit 
de aanvullende verzekering vergoed, 
daarna worden de kosten uit de basis-
verzekering vergoed en ja dan dient u 
het verplichte eigen risico te betalen 
indien u dat nog niet voor andere me-
dische zorg heeft aangesproken. 
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar 
geldt voor het kalenderjaar 2012 als 
basisregel dat de eerste 9 behandelin-
gen fysiotherapie gedekt worden door 
de basisverzekering, met de moge-
lijkheid van nog 9 extra behandelin-
gen als de eerste 9 behandelingen nog 
niet het gewenste resultaat hebben. 
Wij hopen dat u ons in 2012, indien 
nodig, weer weet te vinden. Wij staan 
voor u klaar!
Mocht u vragen hebben, neem 
dan contact op met Praktijk voor 
Fysiotherapie Delft-Oost.

Praktijk voor Fysiotherapie 
Delft-Oost
Delfgauwseweg 329, 
2628 ET Delft
Tel 015-2620952
Email: 
info@fysiotherapiedelftoost.nl
website: 
www.fysiotherapiedelftoost.nl

Hoe zit het nu met 
de verzekering voor 
fysiotherapie?
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  Bouwberichten Foto’s en tekst J.A. van den Berg. 
Tenzij anders vermeld of via de plaatselijke media

Pauwmolen terrein
Op foto N ziet u het terrein waar 
de 55 meter hoge woontoren zal 
worden gebouwd. Omwonenden 
echter, zijn nog druk bezig bij de 
Raad van State met bezwaren  te-
gen o.a. geluidshinder en minder 
zonlicht in hun directe omgeving. 
Mocht de Raad van State het be-
zwaar nietig verklaren dan kan de 
bouw van de 280 appartementen 
beginnen. De uitspraak zal nog 
enkele weken op zich laten wach-
ten. 

Aanleg van tramlijn 19
Op de foto’s van A t/m E ziet u de aanleg en 
vorderingen van tramlijn 19 op de Michiel de 
Ruyterweg.
Dit geeft heel veel problemen voor het ver-
keer ook mede door rioolwerkzaamheden op 
het Zuidplantsoen en de Schoemakerstraat.
Voor veel weggebruikers is het niet even hel-
der hoe er nu omgereden moet worden.

 Datacentrum in Technopolis
Nu drie maanden verder is het stalenskelet aan-
gekleed en het lijkt nu echt op een gebouw waar 
wat in kan gaan gebeuren. – Foto F -.
De bedoeling is dat het gebouw in de maand sep-
tember klaar is voor gebruik. Of dit zal lukken 
dat is nog niet bekend.

Nieuwe aansluiting op  de Rotterdamseweg
Hier op de Rotterdamseweg – zie foto G – wordt gewerkt nabij 
het Radex- gebouw aan de aansluiting naar de nieuwbouw van 
de technopolis en op de achtergrond het kantoorgebouw van 
Exact.

Cornelis Drebbelweg
Deze mooie witte bungalow is na het verstrekken 
van een sloopvergunning daadwerkelijk ontman-
teld. Op de foto’s H en I ziet u de materialen die 
men nodig heeft om een sloop te voltooien.

Scheepmakerij
Ook aan de Scheepmakerij zal t.z.t. gebouwd gaan 
worden maar eerst moet de verontreiniging uit de 
grond gehaald worden.
Op foto J ziet u dat de Scheepmakerij volledig is afge-
sloten voor de bedoelde werkzaamheden.
Op foto K ziet u de plaats waar gebouwd gaat worden 
en dat daar de grondsanering al redelijk gevorderd is.

Hertog Govertkade
Op foto L ziet u vanaf de hoek Hertog Govertkade en de-
Scheepmakerij de nieuwe Kapelsbrug welke nagenoeg is 
voltooid. Nog even de rood witte blokken verwijderen en 
het verkeer kan weer normaal rijden. Dan is de aanblik bijna 
weer zoals het was. T.z.t. zal de tram – lijn 19 - hier over rij-
den naar de TU.

Simonstraat / 
Prins Mauritsstraat
Op foto M ziet u dat de 
bouw van de  zogenaamde 7 
van Simon gestaag vordert. 
Aan de buitenkant is het 
verschil met driemaanden 
geleden niet zo erg zicht-
baar maar binnen wordt het 
steeds zichtbaarder dat hier 
de appartementen komen.

J

K

L

E

BA

M N

C F

I

HG

D



wijkkrantwippolder@gmail.com Pagina 10

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

Klein bericht uit de Vredeskerk 

Column
Help! , mijn kinderen genieten van het leven…

Ds. Kees Maas

Zondagavond 8 juli vertrokken we 
met zes jongeren (16 – 19 jaar) naar 
Mwanza in Tanzania om te werken, 
maar vooral om de rugzakken te vul-
len met ervaringen. Toen op maan-
dagochtend bij aankomst in Mwanza 
alle documenten waren ingevuld en 
gecontroleerd en alle bagage er was, 
werden we door de afhalers naar 
het huis in de wijk Capri Point van 
Mwanza aan het Victoriameer ge-
bracht. Zuster Anna-Brigitta de 
Koning had ons toegezegd, dat we 
konden wonen in het huis bestemd 
voor de lekenmissionarissen. Dat was 
voor ons een on-Afrikaanse luxe: een 
compleet ingerichte keuken, koken op 
stroom (en elke dag bleek er stroom 
te zijn!), een douche met warm wa-
ter en zelfs een wasmachine! Er wa-
ren vier slaapkamers en bedden en 
matrassen en muskietennetten. De 
zuster had voor een heerlijke lunch 
gezorgd: zo werden we Afrikaans wel-
kom geheten! Daarna werden de kof-
fers uitgepakt en gingen we lopend 
naar de grote Afrikaanse markt. Wat 
een drukte en een hectiek! Wat een 
geuren en kleuren!
De volgende dag werden we ontvan-
gen in de kantoren van het bisdom 
en gingen we naar het Shaloom Care 
House waar we kennis maakten met 
de staf. Ook bekeken we het gebouw 
van het Youth Centre van Shaloom 
om een idee te krijgen van onze werk-

Parochianen uit de Vredeskerk  leren van Afrika
Geloven in de wijk? Onze krant heeft 
als motto “Een dijk van een wijk”. 
Als je zo’n motto voert dan moet je 
wel in je wijk geloven. En als je in je 
wijk gelooft, dan doe je er van alles 
aan om dat geloof waar te maken. 
Je veegt de stoep, je helpt de buur-
man en je scheldt de overbuurvrouw 
niet uit als zij plotseling tegen je op 
botst met haar pas nieuwe elektri-
sche fiets. Geloof heeft zo een posi-
tieve werking. En wat de krant aan-
gaat: je informeert de mensen over 
wat er in hun buurt aan de hand is, je 
zet je in om misverstanden te voor-
komen en je bestrijdt het onrecht.  
Geloven kan ook negatief zijn: ik ge-
loof dat hij een stiekemerd is. Dan 
benader je die persoon onbewust ook 
zo en zal het nooit tot een positief 
contact met hem komen. 
Geloven in de wijk kan ook betekenen 
dat er mensen wonen die ergens in 
geloven. Er zijn Moslims in de wijk, 
mensen die in de kracht van het geld 
geloven, mensen die in de onschuld 
van kinderen geloven en mensen die 
in zichzelf geloven. En mensen die in 
God geloven. Geloven in God is hele-
maal niet zo’n uitzondering als men-
sen geneigd zijn te denken. Alleen 
het doel van dat geloof – God – is 
anders, geloven op zich zit mensen in 
het bloed. Ik geloof dat er straks een 
tram komt. Geloven doe je niet alleen 
in de kerk. 
Misschien moet je verder gaan. 
Mensen zonder geloof missen iets. 
Je mist dan een kracht die jou verder 
helpt als alles tegen zit. Je mist rich-
ting en stuur als je zelf even geen weg 
vooruit ziet. Geloven is zo gek nog 
niet. 
Maar het begint in de buurt. Dichtbij. 
In de dijk van een wijk waar wij wo-
nen. Want geloven is er op gericht 
om het leven beter en aangenamer 
te maken. Natuurlijk gaat dat mis. 
Gelovigen maken er ook wel eens een 
puinhoop van. Maar dat doet ieder 
mens, helaas. Geloof doet ook heel 
veel goed. 
Geloof het maar! Geloof je het wel? 
Zonder geloof vaart niemand wel? 
Geloven in de wijk komt meer voor 
dan je denkt, geniet ervan en pluk er 
de vruchten van. 

Ds. David Knibbe.

Je moet wel een oude zeur zijn als 
je niet geniet van de mogelijkheden 
die jonge mensen hebben. 
Je ziet ze genieten van de welvaart 
bij hun ouders en de vrijheid die ze in 
Nederland hebben. 
Als kind worden ze naar de basis-
school gebracht, als puber begeleid 
naar de middelbare scholen en daarna 
kunnen ze te kust en te keur vervolg-
opleidingen kiezen. 
De keuzemogelijkheid is voor sommi-
gen zelfs te groot. Maar met een beet-
je geluk kunnen zij zich via opleidin-
gen ontwikkelen tot ver in de twintig. 
Ondertussen hebben zij hun feestjes 
en genieten met elkaar. Tot deze fase 
zijn de kansen voor vrouwen min-
stens zo groot als voor mannen.
Je moet toch wel een oude zeur zijn 
als je niet geniet van de mogelijkhe-
den die jonge mensen hebben. 

Ja, maar door de oorlog hebben wij 
die kansen niet gehad!
Ach, nou even niet beginnen met zeu-
ren. Ik weet ook wel dat de oorlogsja-
ren ellendig waren. Na de basisschool 
mocht je als jongen twee jaar naar de 
lagere technische school en meisjes 
naar de huishoudschool. 
Daarna gingen velen van ons aan het 
werk en wie een beetje kon leren, 
volgde allerlei cursussen in de avond.

En je weet toch ook nog wel hoe we 
moesten sappelen om rond te komen?
Je hebt gelijk, je verdiende in de eer-
ste jaren een schamel loon. 
Dat kreeg je dan wekelijks in je loon-
zakje. Iedereen probeerde er wat bij te 

Ik denk dat ze hun levensgeschie-
denis niet kennen of anders niet in 
praktijk brengen. Al hun comfort valt 
niet uit de lucht. Ze moeten er voor 
werken, dat is waar, maar zij zijn be-
gonnen op een welvaartsniveau waar 
wij aan het eind van ons leven pas aan 
toe kwamen.

Weet je wat ik ga doen?
Ik ga genieten zoals zij. Ik heb nog 
wat in te halen. Ik ga de caravan ha-
len.
Jonge mensen hoeven ons niet te 
waarderen (hoewel?) maar ons bekri-
tiseren of beschuldigen van de oor-
zaak waardoor bezuinigingen nodig 
zijn, dat vind ik ongerijmd. Ik heb 
niet voor niets 45 jaar gewerkt en 
daarna 12 jaar dagelijks vrijwilligers-
werk gedaan.
En toch geniet ik van de jonge men-
sen die het goed gaat! Verdrietig dat 
er ook buiten de boot vallen. Ik hoop 
dat er reddingsboeien zijn.
Ik ben wel oud (in jaren) maar nog 
springlevend en wil nog graag samen 
met zoveel mogelijk jonge en oude 
mensen genieten van dit door God 
gegeven leven. We zullen best allen de 
gevolgen van deze crisis in onze por-
temonnee voelen. Daar zullen oud en 
jong naar vermogen aan moeten bij-
dragen. We hebben meer crises over-
leefd en zelfs de oorlog.
Maar ik hoop niet dat er jonge men-
sen zullen zijn die zeggen:  Help, 
de ouderen genieten van het leven, 
(waarvan trouwens lang niet alle ou-
deren kunnen genieten).

verdienen. Handwerk was er gelukkig 
genoeg. Vreemd, voor mijn gevoel was 
het een gelukkige tijd.

Man, hou toch op, ben je vergeten dat 
je ouders moesten inwonen op een 
zolderkamertje bij je grootouders?
Sorry, dat heb ik niet meegemaakt. 
Mijn ouders woonden zelfstandig. 
Ons huis was niet groot. Toen ik 18 
jaar was sliepen we met 5 broers in 
één kamertje,  bedden tegen elkaar 
aan. Geen probleem en kussengevech-
ten hoorden bij de avond. Maar het is 
waar, inwonen is meestal niet prettig.
Daarom juist vind ik dat iedereen, 
die niet geniet van de mogelijkheden 
die jonge mensen hebben, een oude 
zeur is.

Ik begrijp je niet, waarom verdedig 
je jonge mensen zo?
Nou, verdedigen doe ik ze niet, dat 
kunnen ze zelf veel beter. Maar geniet 
jij dan niet van je kinderen in hun 
riante huis? Moet je zien hoe je klein-
kinderen op facebook bezig zijn, hoe 
ze turnen en korfballen en je kinde-
ren tennissen en golfen!
Van mijn jeugd herinner ik me dat je 
bij ons in het dorp kon hardlopen en 
voetballen. Dat was het dan. Er was 
trouwens ook niet zo veel tijd voor. Er 
was altijd wel een klusje voor je om te 
doen. Ik weet nog van een keer dat ik 
met voetballen moest stoppen van de 
kiespijn. Daar liep ik al dagen mee. Ik 
naar de dokter. Een tandarts was er 
niet. Hij trok de kies gewoon zonder 
verdoving. Het doet nog zeer. Wil jij 
daar naar terug?

Natuurlijk wil ik daar niet naar terug, 
maar nu we het over vroeger hebben 
komt er een heel andere vraag bij me 
op.

Tegenwoordig gaat bijna niemand 
van de jeugd meer naar de kerk en 
het gaat goed met ze. Wat had je 
nou aan je geloof?
Laat ik beginnen met te zeggen dat 
ik blij ben met iedereen die het goed 
gaat. En ‘niemand naar de kerk’? Er 
zitten zondags nog altijd meer men-
sen in de kerk dan in alle voetbalsta-
dions in Nederland samen en daar 
zijn veel jonge mensen bij.
Geloven heeft in alle tijden voor gelo-
vigen een meerwaarde. Vertrouwen in 
God betekende dat Hitler het laatste 
woord niet zou hebben en dat je in 
nood niet alléén door het leven gaat.
Bovendien waren gelovigen in veel 
plaatsen stevige gemeenschappen 
waar mensen naar elkaar omzagen. 
Daar kan ik wel eens naar terugver-
langen.
Ik kan me voorstellen dat je denkt dat 
ik geen enkele kritiek op jonge men-
sen heb. Dat is dan niet zo. Ik had 
graag gezien dat alle kinderen van 
gelovigen naar de kerk waren blijven 
komen. 

Nog even terug naar het begin van 
ons gesprek. Heb je dan helemaal 
geen andere kritiek op jonge men-
sen?
Ik heb best moeite met die jonge 
mensen die vinden dat wij ouderen te 
duur worden en dat zij daar niet voor 
willen opdraaien. 

zaamheden: de muren en ramen wa-
ren echt aan een nieuw verfje toe. 
Ook maakten we afspraken om mee 
te gaan op huisbezoeken bij de men-
sen thuis en op scholen. 
De volgende dag begonnen we met 
ons schuur- en verfwerk. In de volle 
zon en met alle stof best een pittige 
klus! De huisbezoeken maakten grote 
indruk. Zo’n bezoek betreft altijd fa-
milies die op een of andere manier 
met HIV en AIDS te maken hebben. 
De mensen van Shaloom kijken hoe 
ze die families kunnen helpen. Soms 
zijn er kinderen, waarvan de ouders 
overleden zijn, die naar school willen, 
maar waarvoor er geen geld is. Dan 
worden schooluniformen gegeven en 
wordt het schoolgeld betaald. 

Ook de bezoeken aan de scho-
len waren leerzaam: er zijn klassen 
met soms meer dan 100 kinderen! 
Ook bleek dat er bij sommige scho-
len leerkrachten zijn, die bijna nooit 
naar school komen! Dan komt van 
leren weinig terecht.
We bezochten een project voor 
straatjongens: Upendo Daima. Een 
Nederlandse mevrouw draagt al jaren 
de zorg voor ruim 50 jongens. Het 
doel is om ze terug te brengen naar 
hun familie. Met de zuster zijn we 
naar een leprakamp gegaan, waar ze 
elke week voedsel brengt. Het zien 
van de melaatsen en het uitdelen van 
het voedsel vergeet je niet snel. 
Op ons verzoek kwamen een aantal 
jongeren een paar keer naar Shaloom 

om met onze jongeren te praten en 
hun Engels te oefenen. Dat waren in-
teressante en leerzame bijeenkom-
sten voor beide groepen. Er werd ge-
discussieerd over trouwen, gezinnen, 
scholen en opleidingen, respect, dis-
criminatie, toekomstverwachtingen, 
enz.. 
Ook gingen we met een Landrover 
naar de Serengeti, want als Europeaan 
in Tanzania wil je graag leeuwen, gi-
raffen, gazellen en nijlpaarden zien. 
Het was een geweldige dag.
We hadden geld bij ons van onze 
scholen, van de badmintonvereni-
ging, van familieleden en parochia-
nen. Tegen het einde van ons bezoek 
hadden we een goed beeld waaraan 
we het wilden besteden. We konden 
geld geven voor het leprakamp, de 
straatkinderen en voor opleidingen 
en onderwijs. We hadden T-shirts 
meegenomen, waarmee we veel kin-
deren en families blij konden maken. 
Voor ieder van ons was het een in-
drukwekkende reis. Met een rug-
zak vol ervaringen landden we op 
Schiphol. We hebben weer wat van 
Afrika mogen leren.

Dank aan iedereen, die op een of an-
dere manier ons en de projecten in 
Mwanza heeft gesteund.

Marija en Kees Ruigrok

Geloven 
in de wijk

Momenteel  exposeer t  Peter 
Schaareman in de Maria van 
Jessehof. Onze wisseltentoonstel-
ling is weer vernieuwd en de moei-
te van het bekijken waard: harte-
lijk welkom!
Menig bezoeker van de Maria 
Jessehof is enthousiast over de 
vrolijke zeemeeuw die zijn vleugels 
uitspreidt over het biljart, de klei-
nere schilderijen van Peter geven 
een zonnige stranddag weer in ver-
schillende kleuren en composities.
Met een kopje koffie voelt u zich 
op een strandterras terras in de 
nazomer.  

Maria van Jessehof
Burgwal 50
Delft

Zon strand en veren

fo
to

:F
am

. R
ui

gr
ok



wijkkrantwippolder@gmail.comPagina 11

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

Ouderenproof Wippolder
November 2010
Introductie Ouderenproof Wippolder

Maart 2011 
Start Ouderenproof 
met 20 vrijwilligers

November 2011 
is het Rapport aangeboden aan de 
Partners.

Februari 2011 
Een aantal deelnemers Ouderenproof is 
Ambassadeurs Ouderenproof  geworden.

De ambassadeurs zijn:
- Chris en Nel Mergler
- Bram Overvoorde  
- Attie van Aarsen Dop
- Leo Vijverberg
- Jan van Velzen
- Riek Koerts
- Wim Rozendal
- Leo van der Lee.

De Wijkkrant Wippolder heeft de 
Ouderenproof Wippolder aanbeve-
lingen in de laatste 2 uitgaven
uitgebreid in beeld gebracht.

De ambassadeurs hebben het
Ouderenproof Rapport in alle buur-
ten persoonlijk aan de bewonerscie en 
belangenverenigingen uitgedeeld.

De ambassadeurs hebben de brochure 
Verloederde Tuinen persoonlijk
aan de bewonerscie en belangenver-
enigingen uitgedeeld.

Het complete Ouderenproof
 Wippolder rapport 3 delen, 
n.l Aanbevelingen, de bijlagen bij de 
aanbevelingen  en wijkschouw staan 
op de site van www.tunoord.nl en zijn 
dus voor iedereen (met computer en 
internet te lezen)

Alle Buurten en  Belangenverenigingen
zijn onder de Ambassadeurs verdeeld,

• Bewonerscommissie Frederik   
  Hendrikstraat-Frisostraat
  Chris en Nel Mergler
• Bewonerscommissie Willem de   
  Zwijgerstraat,Julianalaan
  Chris en Nel Mergler
• Buurtvereniging BOKA
  Leo Vijverberg
• Bewonerscommissie Wippolder   
  Driehoek  Jan van Velzen
• Wippolder zuid (Bowcie)
  Jan van Velzen
• Delftzicht Belangenvereniging
  Leo van der Lee
• Princehaven  Bewonerscommissie
  Leo van der Lee 
• Bewonerscommissie
  Professorenbuurt
  Attie van Aarsen Dop
• Koningsveld Bewonerscommissie
  Riek Koerts en Wim Rozendal
• TU noord Belangenvereniging
  Riek Koerts en Wim Rozendal
• Zeeheldenbuurt  Belangenvereniging
  Riek koerts en Wim Rozendal
• Belangenvereniging
  Rotterdamseweg noord
  Riek Koerts en Wim Rozendal 
•’t Groentje Rotterdamseweg
  Wim Rozendal
• De Ruiven
  Leo van der Lee

De N.A.W, telefoonnummers en 
e-mail adressen van de Ambassadeurs 
worden op het komende brede 
bewoners overleg(eind September 
begin Oktober) uitgedeeld.

De aanbevelingen zoals deze gepre-
senteerd in de laatste 2 uitgaven van 
de Wippolder Wijkkrant, zijn de 
afgelopen maanden door de Partners 
onder de loep genomen en hier 
en daar door de diverse afdelingen 
van de Gemeente Delft onder handen 
genomen.

De bereikbaarheid van de Gemeente 
via het VJV systeem 14015 
(volg je vraag) is duidelijk verbeterd 
en toegankelijker geworden via e-mail 
aanmeldingen.

Er zijn in de wijk op verschillende 
plaatsen stoepen, kruispunten en ge-
vaarlijke plekken onder handen ge-
nomen. (bruggetje Emmalaan op en 
afrit Herbestraat)

De bewoners worden per brief gein-
formeerd wanneer er iets in hun 
buurt of  op de schop gaat of de straat 
wordt opengebroken voor wat voor 
reden dan ook.
Deze brieven zijn voorzien van goede 
informatie en aanspreekpunten.

In het overleg met de Partners van 
de Ouderenproof Wippolder zijn alle 
aanbevelingen onder de loep geno-
men en is in onderling overleg het 
aantal aanbevelingen (58 in totaal) 
geclusterd en samengevoegd.

(A) staat voor aanbevelingen

• Cluster 1-2-22
(A)Samenleven “onder de Schie”
• Cluster  5-6-8 
(A)Samenleven Buurtparticipatie
• Cluster  2-3-4-6
(A)Zorg Seniorenwoningen en zorg
• Cluster 1-2-3-4-6
(A)Zorg Woningen en woon-
voorzieningen
• Cluster  1-2-3
(A) Woonomgeving (monitoren)   
• Cluster  4-5-8-9-10-17-23
(A) Woonomgeving Buurtparticipatie
• Cluster  21-36
(A) Woonomgeving Nieuwe aanpak 
overleg met alle betrokkenen inzake 
studenten en ouderen 
• Cluster   35-36-37-38
(A) Woonomgeving 
“Wonen” overleg met Buurt,
 Gemeente,  Woningcoöpderaties, 
ambassadeurs
• Cluster 13-20-29-30-31
(A)Woonomgeving,
Wonen en Doorgankelijkheid.
• Cluster 32-33-34-35-37
Woonvoorzieningen, Aanpassingen,
Toewijzingen Woongroepen,
Combiwonen, Studenten, Ouderen,
Ouderen jongeren, kwetsbare men-
sen.

De aanbevelingen zijn zo in hapklare 
brokken verdeeld en worden in ge-
combineerde vergaderingen met alle 
betrokkenen behandeld.

Deze aanpak moet leiden tot concrete 
oplossingen voor:

•  Woonser vicezone in de wi jk 
Wippolder
• Woningen versneld ontwikkelen 
i.v.m nieuwe regelgeving “scheiden 
van wonen en zorg” De mensen in 
wijk staan centraal. Kwetsbare men-
sen.  
• Buurtparticipatie in de breedste zin 
van het woord
• Leefbaarheid in de buurten,langer 
in een eigen huis, huizen
aanpassen,zorg op maat aanbieden.
• Technologische aanpassingen 
versneld invoeren daar waar nodig.
• De ambassadeurs vergaderingen ge-
bruiken voor afzonderlijk overleg 
Met de vertegenwoordigers van de 
verschillende Belangen en Buurt ver-
tegenwoordigers.   
Een goed voorbeeld  van zo ’n 
Ambassadeursoverleg met Bowcie 
Zuid, over Preventie,Veiligheid en 
Perspectief.

Bram Stoop heeft ons meegenomen 
in zijn ervaringen als begeleider van 
zeer kwetsbare jongeren,deze jonge-
ren wordt een vak geleerd en zorgtals 
zodanig voor een herinstroom van 
75%.

Verantwoordelijk aanspreekpunt.
Bij de uitvoering van werkzaamheden 
in de wijk, dient de Gemeente de be-
woners hierover te informeren en een 
contactpersoon te vermelden, voor 
vragen en/of problemen die bewoners 
hebben tijdens de duur van de werk-
zaamheden (zie bijlage 1).
Stand van zaken:
Bij werkzaamheden worden de direct 
omwonenden per brief geinformeerd. 
Verder staat de informatie in de 
Stadskrant

Overhangend groen.
Het snoeien en bijhouden van het 
overhangend groen in de poorten.
Hierbij refereren wij aan het wetsarti-
kel, BW boek 5, titel 4; bevoegdheden 
en verplichtingen van eigenaars van 
naburige erven, artikel 44 is te lezen;
- lid 1; indien een nabuur wiens be-
planting over eens ander erf heen 
hangt, ondanks aanmaning van de 
eigenaar van dit erf, nalaat het over-
hangende te verwijderen, kan laatst-
genoemde eigenaar eigenmachtig het 
overhangende wegsnijden en toe-ei-
genen.
- lid 2; degene of wiens erf wortels 
van een ander erf doorschieten ,mag 
deze voor zover ze doorgeschoten zijn 
wegsnijden en zich toe-eigenen (bij-
lage 2).
Stand van zaken:
Gemeente is niet verantwoordelijk voor 
overhangend groen in de poorten.

Toegangsroutes.
Goede toegangsroutes vanuit de ver-
schillende buurten in Wippolder, naar 
woonservicezone en andere voorzie-
ningen, voor alle verkeersmiddelen 
(fietsers, wandelaars, rolstoel- scoot-
mobielgebruikers etc. etc.). Denk 
hierbij m.n. aan speciale gebruikers, 
zoals slechtzienden, slechthorenden, 
mensen met fysieke problemen.
Stand van zaken:
Nietjes staan erg ongelukkig en worden 
zo snel mogelijk verplaatst

Snelheidslimiet in de wijk
Regulerende maatregelen om tot een 
veilige snelheid in de wijk te komen. 
Voor de veiligheid van de bewoners 
zijn alle beschikbare maatregelen 
bruikbaar. 
Bijv. woonerven, 30-km zones (zie 
bijlage 5).
Stand van zaken:
De verkeersdrempels zijn te laag, waar-
door er te hard gereden wordt. Verzoek 
om verkeersdrempels te verplaatsen (vb 
kloosterkade en hoek vd Colignystraat )

Bestrijding gladheid 
(buurtparticipatie)
Zout strooien en het weghalen van ijs 
en sneeuw. Verstrekken van zout en 
sneeuwschuivers, zodat buurtbewo-
ners gecoördineerd aan de slag kun-
nen.
Stand van zaken: 
Gemeente bestrijdt gladheid alleen op 
doorgaande wegen. Strooizout wordt 
niet verstrekt. 
Z i e  w w w . d e l f t . n l / i n w o n e r s /
nieuws_2011/Delft_klaar_voor_gladheid

Moes- en ‘hop’tuinen
In navolging van initiatief aan de 
Prof. Evertslaan dit initiatief breder 
doortrekken in de wijk (zie bijlage 
7).Hoptuinen is een initiatief van vrij-
willigers om de tuinen van ouderen 
die dit zelf niet meer kunnen ‘bij te 
houden’.
Stand van zaken:
Bewonersinitiatief: plan indienen en zelf 
financien zoeken.Misschien kan de BWD 
hier iets in betekenen.

Bankjes in de wijk
De werkgroep wil meer bankjes in de 
wijk; er zijn bankjes te laag, te hoog, 
slechte bestrating eromheen.De wet-
telijke norm, om de 300 meter een 
rustplaats, wordt niet gehaald.De 
werkgroep heeft suggesties voor plek-
ken o.a.; Kanaalweg, plein Delftzicht, 
Proosdijpad en Scheepmakerij,Pr. 
Bernardlaan/Jaffalaan en bij de nieu-
we speelplaats Maarten Trompstraat. 
Deze lijst is niet compleet.Inspraak 
door de bewoners over welke soort 
bankjes is gewenst.De ruimte onder 
de platanen bij de Immanuelkerk 
hoek Kloosterkade een aantrekkelijke 
invulling geven
 Stand van zaken: 
Er worden niet zomaar allerlei bankjes 
geplaatst. (kost te veel en hierbij goed 
kijken naar eventuele aantrekkelijke 
plekken voor hang jongeren). Er kun-
nen wel bankjes verplaatst worden die 
niet gebruikt worden of dubbel staan. 
Verzakte bankjes bij het Nassauplein 
moeten verhoogd worden

Toegankelijkheid 
wijkcentrum wippolder
Maak de ingang van het wijkcentrum 
toegankelijk voor ouderen met een 
automatische deuropener, zoals in de 
Wipmolen.
Stand van zaken: 
Deuren worden aangepast.

Nieuwbouw voormalig 
TNO-terrein
Houden de plannen van de Gemeente 
Delft en de Watertuinen CV rekening 
met de bestemming van woningen 
voor ouderenbewoning bij het ont-
wikkelen van een nieuw stedelijk ge-
bied op het voormalig TNO-terrein. 
Onze aanbeveling voor de ontwik-
kelingscombinatie bestaande uit; 
Gemeente Delft, Watertuinen CV, 
woningbouwcorporaties Stadeon en 
AM vastgoedontwikkeling; kijk goed 
naar de cijfers van ouderengroei in de 
Wippolder en creeer een verstandig 
OuderenProofbeleid
Stand van zaken: 
Er gaat voorlopig niet gebouwd worden 
in de Watertuinen. In ieder geval niet 
door Pieter van Foreest.

Tekst en inhoud is ontleend aan het ver-
slag van de werkgroep Ambassadeurs

Verslag Wim Bloom

Wij brengen u als ambassadeurs graag 
de mogelijkheid tot het aanschaffen 
van gelaste preventierekken onder de 
aandacht. 
Deze rekken kunnen simpel aan de 
binnenkant van voor of achterdeuren 
worden gemonteerd en verhogen uw 
veiligheid en geeft de kwetsbare jon-
geren een Perspectief.
Prijs € 40,- a 50,- per preventierek,op 
maat gemaakt.

Tekst :Leo van der Lee 
namens Ambassadeurs Ouderenproof

Onderstaand een verslag over de stand van zaken aangaande  
OuderProof Wippolder van de werkgroep Woonomgeving, Wonen en 
Doorgankelijkheid
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Vrijheid-blijheid, ook voor onze poe-
zen Puck en Otje. Dit moeten de 
baasjes Marielle en Lucas gedacht 
hebben. Met deze poezentrap is dat 
zeker gerealiseerd. Na het uittesten 
binnenshuis hebben we uiteraard 
voor het plaatsen overleg met de bu-
ren gehad, zo vertelde Lucas.
Bang dat andere poezen of katten 
binnen komen zijn Marielle en Lucas 
niet. Om de poezen binnen te hou-
den (en andere buiten) is er een ech-
te ophaalbrug naar het balkon gere-
aliseerd
 
Kees Graafland

De poezentrap

Onderstaand een verslag over 
de stand van zaken aangaan-
de OuderenProof Wippolder 
van de werkgroep Samenleven, 
Voorzieningen en Zorg

Ontmoetingsmogelijkheden op 
logische plekken
N u  h e t  b u u r t h u i s  o p  d e 
Rotterdamseweg gesloten gaat wor-
den moeten alle activiteiten van dit 
buurthuis op andere goed toegan-
kelijke locaties, liefst gelegen in TU 
Noord plaatsvinden.

De Herbergier heeft  1 ruimte waar 
nog geen bestemming voor is. 
Wellicht kan hier een wijkgebonden 
activiteit opgestart worden. Hierover 
moet de Gemeente met de beheer-
ders in gesprek gaan. 
Gedacht kan worden aan:
- een open tafel.
- logeermogelijkheid voor men-
sen met geheugenverlies uit de 
Wippolder wiens partner/verzorger 
tijdelijk afwezig is.
- activiteiten uit buurthuis “Onder 
de Schie”.
Stand van zaken: 
Activiteiten in het buurthuis wor-
den verplaatst naar andere locaties. 
Ouderenproof kan daarover in gesprek 
gaan met de BWD.
De Herbergier heeft geen ruimte meer 
over volgens ambassadeurs ouderen-
proof

Buurt
Voor ouderen speelt de directe leef-
omgeving een steeds grotere rol in 
het leven. Hierdoor is een gezellige 
buurt waar men elkaar kent zeker 
voor ouderen belangrijk. Wij advise-
ren dat het wijkcoördinatieteam een 
actieve rol speelt in het stimuleren 
en organiseren van buurtactiviteiten 
zoals de burendag en fleurop-acties.
Stand van zaken 
Onderwerp voor het breed bewoners-
overleg in september. Rapport oude-
renproof is uitgedeeld aan buurtvereni-
gingen

Veiligheid 
Er dienen geen maatregelen te wor-
den uitgevaardigd, die niet gehand-
haafd (kunnen) worden en eenmaal 
uitgevaardigde maatregelen moeten 
worden gehandhaafd.

Gemeente moet meer actief werk ma-
ken van het inrichten van de open-
bare ruimte ten behoeve van een ook 
voor de oudere inwoners, veilige leef-
omgeving. Waarbij ook controle op 
particulier groen en openbaar water 
als daartoe aanleiding is in het teken 
van deze veiligheid. Een periodieke 
wijkschouw blijkt een goed middel te 
zijn om de openbare (fysieke) veilig-
heid voortdurend onder de loep te
nemen.

Naast de terugkeer van de surveil-
lerende wijkagent, het opzetten van 
een netwerk van buurtpreventie in 
nauwe samenwerking met de politie, 
buurt- en wijkverenigingen, ouderen-
organisaties en het jeugd- en jonge-
renwerk.
Stand van zaken: 
Een keer per twee weken wordt de beeld-
kwaliteit van de wijk gemeten. Bij ge-
vaarlijke situaties wordt meteen inge-
grepen.Bewonersinitiatief / buurtparti-
cipatie bijvoorbeeld bij ergernissen over 
hondenpoep.
Er is contact geweest met wijkagent, 
deze wordt ook betrokken in het breed 
Bewonersoverleg.

Maatschappelijke stage jongeren
Voor alle 1eklassers van de middel-
bare scholen is een maatschappelijke 
stage van 30 uur verplicht. Deze sta-
ges zijn een goede mogelijkheid om 
de betrokkenheid van de jongeren bij 
hun buurt te stimuleren. Wij bevelen 
aan dat het wijkcoördinatieteam een 
actieve rol speelt in het bieden van 
maatschappelijke stages in de wijk.
Stand van zaken: 
A mba ssadeurs  kunnen zel f  con -
tact opnemen met de BWD/SMASH. 
Ouderenproof kan vacatures op de site 
plaatsen.

Vrijwilligersdiensten
In deze tijd van bezuinigen zijn vrij-
willigersdiensten nog belangrijker 
dan voorheen. Hierbij denken wij aan:   
- telefooncirkels                                                                         
- burenhulpcentrale 
- boodschappendienst (zowel bezor-
gen van boodschappen bij mensen 
thuis als de mogelijkheid voor de ou-
deren om zelf boodschappen te doen)
Aanbeveling: de gemeente zorgt voor 
de opstart en coördinatie van deze 
vrijwilligersdiensten.

Stand van zaken: 
Burenhulpcentrale bestaat niet meer. 
BWD onderzoekt amen met DIVA hoe 
dit in een andere vorm weer op te zet-
ten. Vanuit VMO wordt nagedacht over 
voorzieningen als boodschappendienst, 
wasserette. Ouderenproof gaat in ge-
sprek met WMO-raad.

Ontspanning
In de TU aula worden regelmatig con-
certen, lezingen enz. gegeven. Deze 
zijn soms voor iedereen toegankelijk. 
Aanbeveling: 
breng dit meer onder de aandacht van 
de bewoners door in de wijkkrant “de 
culturele agenda” als vaste rubriek op 
te nemen.

De dinerfaciliteiten van de TU aula 
zijn voor iedereen toegankelijk. Om 
de integratie van wijkbewoners en 
studenten te bevorderen zou het goed 
zijn hier meer bekendheid aan te ge-
ven. 
Aanbeveling: 
In fo r m e e r  d e  b e won e rs  va n  d e 
Wippolder regelmatig over deze faciliteit 
in de wijkkrant.

Botanische tuin
Midden in de Wippolder ligt de 
Botanische tuin. 
Deze tuin is zowel voor ouderen als 
minder validen zeer toegankelijk.
De paden en kassen zijn rolstoelvrien-
delijk 
Door de hele tuin staan bankjes 
Er is een nieuw sproeisysteem, zodat 
de paden droog blijven.
Toiletten inclusief een invalidentoilet 
zijn aanwezig 
Verlichting wordt binnenkort aange-
legd 
Met een terras , waar men gezellig 
een drankje kan drinken zou de tuin 
ook nog een sociale rol kunnen spelen 
in het leven van de ouderen.
Onze aanbeveling is dat de gemeente 
de Botanische tuin steunt in de aan-
leg van een terras met eenvoudige 
horecafaciliteiten.

Stand van zaken:
Ambassadeurs zijn in gesprek gegaan 
met de kok van In Holland. Ze zijn har-
telijk ontvangen. Ouderen kunnen daar 
wat drinken en eten van 8.00-17.00 uur. 
Ook gebruik maken van de wc is moge-
lijk.

Veilig “binnen” pinnen
Naast het elektronisch betalen in de 
winkels wil een ieder zo af en toe toch 
geld opnemen. 
De voorzieningen om veilig “bin-
nen” geld te kunnen pinnen zijn in 
de Wippolder beperkt tot maar één 
plaats(Nassaulaan). 
De werkgroep stelt voor in TU noord 
een tweede “binnen”mogelijkheid te 
scheppen voor het pinnen van geld. 
Stand van zaken: 
Rabobank en ABN-AMRO beraden zich 
op realisering van een extra pinmogelijk-
heid

Bewegen 
Iedereen is het er over eens dat be-
wegen, zeker in de buitenlucht ook 
op hogere leeftijd goed is voor de ge-
zondheid. Naast de speelvelden voor 
de kinderen kunnen ook buitenfaci-
liteiten voor ouderen worden neer-
gezet. 
Aanbeveling: 
Maak in de Wippolder een beweeg-
tuin met een jeu de boules baan. Op de 
Kloosterkade is een overdekt gedeelte, 
dat hier geschikt voor zou zijn, ook het 
Frederik Hendrikplein is een mogelijke 
locatie.

Stand van zaken: 
N.a.v. de ervaringen met de beweegtuin 
in de binnenstad en de bezuinigingen is 
het niet mogelijk om een beweegtuin te 
realiseren vanuit de gemeente. Voorstel 
is om de beweegtuin bij Fortuna op de 
Schoemakerstraat te gebruiken. 
Verder wordt geïnformeerd bij sport-
scholen of zij iets kunnen doen  met het 
plaatsen van fitnesstoestellen. 

Oplaadpunten
Door de vernieuwing van het fietsen 
kunnen ouderen zich steeds langer 
met  elektrische fietsen verplaatsen.  
Deze fietsen moeten regelmatig wor-
den opgeladen. 
Aanbeveling: 
realiseer oplaadpunten door de wijk. 
Maak d.m.v. bordjes duidelijk waar een 
oplaadpunt beschikbaar is. Bijvoorbeeld 
bij de Botanische Tuin, Science Center, 
Jaffa.

Stand van zaken: 
Er is een oplaadpunt bij DOK in de 
fietsenstalling Er komen niet meer op-
laadpunten  door de bezuinigingen.

Ouderenproof Wippolder

Woonservicezone
Realiseer een woonservicezone in de 
Wippolder en betrek hierbij tijdig de 
ouderen en geef ze inspraak.
Stand van zaken: 
Locatie Watertuinen ligt stil, dus waar-
schijnlijk komt de zone toch in de buurt 
van de Nassaulaan. Dit is ook logisch 
gezien alle voorzieningen in die buurt. 
Pieter van Foreest is nu op zoek naar een 
locatie voor hun zorgsteunpunt (intra-
murale setting, met zelfstandige woon-
eenheden er om heen).

Seniorenwoningen
Zorg impliceert tevens een geschik-
te woonomgeving.In de Wippolder 
staan veel oudere huizen met smalle 
gangen deuren en trappen. Ook be-
vindt een kleine douche zich meestal 
op de slaapetage(boven).
Wanneer ouderen maximale thuis-
zorg nodig hebben kan die nauwelijks 
worden gegeven in verband met de 
behuizing.
In de grote Wippolder waren tot zeer 
recent slechts 92 seniorenwoningen. 
Op dit moment wonen er wel 700 
tot 800 bewoners, ouder dan 75 jaar, 
waarvan het overgrote deel geen aan-
gepaste woning heeft.
De resultante is dat ouderen sneller 
dan sociaal en financieel wenselijk 
is naar een verzorgingshuis moeten, 
omdat het type seniorenwoning bijna 
volledig ontbreekt. 
Kortgeleden is de Herbergier geopend 
met 16 seniorenwoningen voor oude-
ren met geheugenverlies.

Aanbeveling: 
De gemeente draagt de woningbouwcor-
poraties op een grotere hoeveelheid seni-
orenwoningen te realiseren.
Stand van zaken: 
Door de nieuwe regelgeving schei-
den van wonen en zorg moeten men-
sen langer  zelfstandig blijven wonen. 
Woningaanpassingen moeten nu dus 
versneld worden ingezet. 
Hanneke en Leo gaan samen een bijeen-
komst organiseren met woningbouwcor-
poraties en gemeente en ambassadeurs, 
om alle punten m.b.t. wonen door te 
spreken. Onderstaande aanbevelingen 
worden daar ook besproken.
Tekst en inhoud zijn ontleend aan het 
verslag van de werkgroep Ambassadeurs

Verslag Wim Bloom
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