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Wij zijn druk bezig met het opric hten van onze S tichting
Buurt-onderneming Onder
de Schie. De statuten zijn opgesteld. De oprichters en de bestuursleden zijn bekend. Een gekwalificeerde Raad van Toezicht
staat in de steigers.
Op 4 juli hadden we een gesprek
met wethouder de Prez. Daarin werd
steun betuigd aan ons initiatief en
beloofd dat we vanaf 15 augustus de
beschikking krijgen over het buurthuis. Dit is inmiddels vertraagd naar
1 september. Het belangrijkste geschil blijft de huurprijs.
De gemeente gaat uit van een bezuinigingsopgave die uitmondt in een
vraaghuur van 90 euro / m2 per jaar
en wil deze nu al vastleggen in het
huurcontract.
Wij bieden een huur die marktconform is voor welzijnsfuncties en uitkomt op 57 euro/m2 per jaar.
K a l e h u u r, w e l t e v e r s t a a n .
Afgesproken is om in het huurcontract in het eerst jaar uit te gaan van
de huurprijs die de initiatiefgroep
redelijk vindt.
Halverwege 2014 vindt dan een evaluatie plaats die kan leiden tot nieuwe afspraken en een nieuw contract.
De gemeente wil ons echter in
het huurcontract nu al vastleggen
op haar huurprijs, die dan de eerste jaren gesubsidieerd moet worden door de gemeentelijke afdeling
Samenleving.
Je kunt echter naar onze mening niet
aan een buurtonderneming opleggen dat het zich in haar activiteiten
beperkt tot welzijnsfuncties en tegelijkertijd een huurprijs vragen die

gangbaar is voor commerciële activiteiten. We willen dat de buuronderneming vanaf het begin een eerlijke
kans krijgt. Wij zullen daarom nog
eens bezwaar maken tegen dit deel
van het contract.
En we hopen dat de gemeente bereid
is om tegemoet te komen aan ons bezwaar, zoals zij al deed ten aanzien
van andere aspecten in een eerdere
versie van het huurcontract. We houden u op de hoogte.
We hebben als buurtonderneming
nog geen inkomsten, terwijl er natuurlijk wel kosten zijn om een buurtonderneming op te richten.
We verwelkomen dan ook het aanbod
van de wijkcoördinator Jacqueline
Busing, om gebruik te maken van
subsidiemogelijkheden die verbonden
zijn met de kosten van het opstarten
van de onderneming.
Net als wij onderschrijft zij het belang
van een buurtonderneming, die natuurlijk veel meer is dan een commerciële activiteit.
Het heeft tot doel mensen in de wijk
met elkaar te verbinden en samen
met hen initiatieven te ontwikkelen
die bijdragen aan ondersteuning op
het gebied van gezondheid en welzijn,
met elkaar, voor elkaar en via het inschakelen van deskundigen. Het gaat
om de ouderen, om mensen met een
hulpvraag, maar ook om alle andere
buurtbewoners die bijvoorbeeld via
allerlei cursussen zich samen met
andere mensen uit de buurt willen
ontplooien.

Leo van der Lee,
namens Stichting
Buurt-onderneming Onder de Schie

Het is weer bijna voorbij die mooie zomer. Een zomer waarin onze wijk schitterde door al het groen dat binnen enkele weken tot volle bloei kwam. Helaas
kwam met de explosie van het groen ook een explosie van allerlei steekbeestjes. Steekbeestjes die hun angel in ons welzijn boren.
Zo wordt nu, begin augustus, eigenlijk ook een angel gezet in de status van
de Wijkkrant Wippolder. Een steekbeestje genaamd de gemeente Delft dat
als een niet te onderschatten beestje boven het voorbestaan van de krant
hangt. Aanleiding tot dit alles is natuurlijk de bezuinigingsdrift van de gemeente.
“Toezeggingen nu, geven geen garantie voor de toekomst”. Met deze zinsnede uit een reclame uiting kan de toekomst van de Wijkkrant Wippolder
het beste omschreven worden. Dit naar aanleiding van een reactie van de
gemeente behartigster voor wijkzaken in onze wijk inzake financiering van
onze wijkkrant.
Op vragen van ons over toegezegde financiële ondersteuning voor 2013 en
2014 werden in eerste instantie toezeggingen gedaan dat deze in voor voornoemde jaren onveranderd zou zijn. Nu 3 maanden later wordt om de brij
heengedraaid met reacties als “U hebt dit gelezen in de verkeerde context”
en “opname van BWD in een nieuwe organisatie geeft aanleiding tot andere
zienswijze”.
De geloofwaardigheid van de gemeente Delft in toezeggingen komt hiermee
wel onder druk te staan Als redactionele positivo’s, gaan wij er vanuit dat ondanks alle perikelen binnen de gemeentelijke bezuinigingplannen de bijdrage
voor de realisatie van de Wippolderkrant in 2013 en 2014 niet zal veranderen.
Ook in deze krant weer allerlei wetenswaardigheden over onze “dijk van een
wijk” want het is niet alleen mineur stemming en problemen wat de klok
slaat. Er zijn ook veel positieve zaken en activiteiten die ons op ons pad kwamen deze zomer.
Wij wensen U veel leesplezier
				De redactie

Icoon technisch onderwijs
beschermd stadsgezicht
Het gebied TU-Noord in Delft
wordt op 26 juni door het Rijk
aangewezen als beschermd stadsgezicht. TU-Noord krijgt met deze
speciale status nationale erkenning vanwege de bijzondere architectuurhistorische, sociaaleconomische, stedenbouwkundige
en cultuurhistorische betekenis.
Uniek voor Nederland is de concentratie van gebouwen voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden van de toenmalige Technische
Hogeschool die hier vanaf ongeveer 1900 tot 1940 zijn gebouwd.
Tussen de imposante gebouwen
van de Technische Hogeschool die
door verschillende rijksbouwmeesters, waaronder J.A.W. Vrijman en
J. Lokhorst, zijn ontworpen, liggen twee groene elementen: de
Botanische Tuin en het De Vries van
Heijstplantsoen.
Aan de zuidkant ligt een derde groengebied, de begraafplaats Jaffa met
daaromheen het Zuidplantsoen. De
afwisseling van grootschalige gebou-

wen met groene ruimten, geeft het
gebied zijn speciale karakter.
Het nieuwe beschermd stadsgezicht
grenst aan de zuidkant van de oude
historische binnenstad die al sinds
1976 beschermd is. TU-Noord omvat grofweg het gebied tussen de
Ezelsveldlaan, de Julianalaan, de
Schoemakerstraat, de Christiaan
Huygensweg en de Michiel de
Ruyterweg.
De nieuwe status van het gebied TUNoord heeft tot gevolg dat eigenaren
bij wijzigingen aan hun panden rekening moeten houden met de bijzondere karakteristieken ervan.
Veel panden in het gebied zijn al gemeentelijk- of rijksmonument – voor
die eigenaren verandert er weinig.
Eigenaren van niet-monumenten
zullen bij plannen voor een aantal
wijzigingen aan het exterieur nu een
omgevingsvergunning moeten aanvragen.
Gemeente Delft

wijkkrantwippolder@gmail.com

De Wippolder-dokter door: Dr. G. Damen

Hyperventilatie
Hyperventilatie betekent letterlijk te veel (hyper) ademen (ventilatie). Wie hyperventileert,
ademt meer dan nodig om het
koolstofdioxide-gehalte in het
bloed (het CO2) op de normale
hoogte te houden. De verhouding
tussen zuurstof (O2) en koolstofdioxide (CO2) is dan niet meer
optimaal en het lichaam reageert
vervolgens op dezelfde manier als
bij een zuurstof tekort: oppervakkig, hoog of snel gaan ademen.
Doordat het CO2-gehalte in het
bloed daalt wordt het bloed minder
zuur. Dit is niet schadelijk voor het
lichaam. Door hyperventilatie kan
iemand duizelig worden, zich ijl in
het hoofd voelen en tintelingen in
vingers, handen of lippen krijgen.
Tevens kan hij/ zij last hebben van
benauwdheid en vaak treedt hierbij
pijn of een drukgevoel op de borst op.
In extreme gevallen ook krampen van
de vingers in strekstand. Vaak is men
onrustig, of zelfs in paniek. De symp-

ling, de klachten zelfs kunnen toenemen. Belangrijker is dan de oorzaak
te gaan behandelen. Vaak is spanning
de oorzaak. Afleiding zoeken helpt
dan ten dele.

tomen lijken dus enorm op de symptomen die optreden bij hartklachten.
Het is belangrijk dat door een arts
(en vaak ook d.m.v. een hartfilmpje)
wordt vastgesteld dat het geen hartklachten zijn. Ook nierklachten kunnen dezelfde symptomen veroorzaken.

Bij grote psychische problemen is
het belangrijk om de hulp van een
psycholoog/ psychotherapeut op te
zoeken, maar bij kleinere problemen
kunnen ademhalingsoefeningen in
combinatie met ontspanningsoefeningen of fysiotherapie op haptonomische basis ook goed helpen.
Hiermee kunnen wij u helpen in onze
praktijk.
Ook kunnen wij helpen met oefenen
hoe de ademhaling onder controle
is te houden bij forse inspanning.
Hopelijk heeft u iets aan deze informatie.

Om het hyperventileren te stoppen, moet men het koolstofdioxidegehalte weer laten stijgen. Daartoe
kan men bijvoorbeeld de uitgeademde
lucht opnieuw inademen.
De uitgeademde lucht bevat immers
nog voldoende zuurstof, maar het gehalte aan koolstofdioxide is hoger,
waardoor de longen minder koolstofdioxide zullen afgeven aan de lucht.
Hiervoor kan iemand in een grote
broodzak (van een heel brood) 3x rustig in en uitademen.
Hierna even rust nemen en proberen
de ademhaling weer onder controle
te krijgen.

Praktijk voor fysiotherapie Delft-Oost
Delfgauwseweg 329/ hoek Nassaulaan,
2628 ET Delft
Tel: 2620952,
www.fysiotherapiedelftoost.nl
of email: info@fysiotherapiedelftoost.nl

In de praktijk blijkt dat als iemand
heel erg veel bezig is met de ademha-

Illustratie: Stan van Adrichem

Wat kost het bij de dokter in de USA
.Aangezien mijn gezin en ik wonen
in Amerika, is mij door de redactie
van deze krant verzocht een stukje te schrijven over de Amerikaanse
gezondheidszorg. Welnu, het eerste
dat hierin opvalt, is de grote macht
van verzekeringsmaatschappijen. Te
pas en te onpas worden mensen geweigerd, vaak zonder opgaaf van redenen. Wie door elke maatschappij
geweigerd wordt, blijft ten slotte onverzekerd achter. Switchen van verzekering, bijvoorbeeld door verandering
van baan, kan leiden tot fikse premieverhogingen. Dit is de oorzaak van de
zogenaamde “job lock”, het fenomeen
dat iemand moet blijven bij een bepaalde werkgever, omdat hij/zij bij
verandering van ziektekostenverzekering kan rekenen op enorme premieen eigen bijdrageverhogingen bij de
nieuwe verzekeraar, of zelfs helemaal
buiten de boot dreigt te vallen.
Over die premie valt het volgende
te zeggen: voor een gezin met twee
kinderen is deze zo rond de $350,per maand uit eigen zak. Een wat hoger bedrag per maand wordt door de
werkgever betaald. Overigens zijn die
ziektekostenpremies een uiterst gevoelige post voor Amerikaanse werkgevers: $2.38 per uur per werknemer
versus 98 dollarcent in de meeste andere rijke landen.
Wat de eigen bijdrage betreft, deze
valt uiteen in een eigen bijdrage voorafgaand aan het bezoek en eentje achteraf, als de eindafrekening in de bus
valt. De eigen bijdrage die iemand
vooraf betaalt aan het loket van het
bezochte dokterskantoor kan variëren van $15 tot $25 per bezoek. De
eigen bijdrage achteraf bedraagt 10%
over het het definitieve eindbedrag.
Laat ik een voorbeeld geven om dit te
verduidelijken: een gewoon huisartsenconsult wordt door het dokterskantoor becijferd op $200,-. Er moet
ook een bloedtest worden gedaan,
die bijvoorbeeld $465,- kost. Samen

is dat $665,-. Deze rekening gaat
naar de verzekeringsmaatschappij,
die besluit dat er veel teveel wordt
gevraagd en van die $665,- slechts
$157,- wil vergoeden. Het dokterskantoor kan hier niets tegenin brengen, maar gaat vervolgens wel elke
handeling die is uitgevoerd specificeren. Over elke specificatie wordt
voor de patiënt 10% in rekening gebracht. Dit totaalbedrag kan enkele
tientjes bedragen, maar ook oplopen
in de hondertallen. De patiënt is inmiddels het zicht op het geheel allang kwijt, zou een boekhoudkundig
specialist in dienst moeten nemen
om nog te kunnen begrijpen hoe de
eindrekening tot stand is gekomen,
met andere woorden, de patiënt betaalt domweg wat er gevraagd wordt.
Die eigen bijdragen achteraf kunnen
flink oplopen. Als een gewoon huisartsconsult $200,- kost, dan wekt
het geen verwondering te lezen dat
een cardioloog $900,- per consult rekent, of dat een nachtje ziekenhuis
$40.000,- kost. Onze verzekering is
bereid slechts $7.000,- te vergoeden
voor zo’n nachtje, wat inhoudt dat
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wij 10%, oftewel $700,- mee moeten
betalen. Het is dus ook voor verzekerde mensen een dure grap om ziek
te zijn in Amerika!
Onverzekerde mensen, en dat zijn er
steeds meer in Amerika, moeten de
door artsen en ziekenhuizen gevraagde bedragen helemaal zelf ophoesten. Dit leidt regelmatig tot persoonlijk faillissement en alle misère die
daaruit voortkomt. Hierdoor zijn er
in Amerika steeds meer ernstig zieke
mensen en is er een voor rijke landen hoog sterftecijfer. Onverzekerde
mensen zijn niet alleen daklozen,
arme Mexicanen of andere sloebers,
maar ook iedereen die een ziektegeschiedenis heeft en zijn baan kwijtraakt of van baan moet veranderen,
zoals ik hierboven al opmerkte.
Eigen bijdrages voor verzekerden zijn
overigens beperkt tot maximaal zo’n
$2000,- à $2500,- per jaar, bovenop het eigen risico dat men al heeft.
Maar bovenstaande voorbeelden laten wel zien dat het niet moeilijk is
om dit te halen!
Verder laat de kwaliteit van het
gebodene zeer te wensen over.
Dokters zijn onverschillig en geven weinig informatie, uit angst
gerechtelijk te worden vervolgd.
Administratiepersoneel is grof en
dom, ziekenhuismaaltijden zijn om
te huilen zo slecht, wachttijden zijn
enorm, elke specialist zal opnieuw
bloeddruk of hartslag meten, alleen
maar om die later via specificaties in
het eindbedrag zoveel mogelijk vergoed te krijgen, afdelingen werken
niet samen, waardoor je je zelf bij
elke balie apart moet laten registreren, het gaat maar door. Werkelijk,
de Amerikaanse ziekenzorg zorgt er
vooral voor dat je als Europeaan wel
terug zou willen zwemmen naar je eigen continent!

Niets nieuws onder de zon
Na een zomer met veel zonnige dagen kan het geen kwaad eens
stil te staan bij wat zonlicht met ons doet. Daar zitten leuke en
helaas ook minder leuke kanten aan.
Licht bepaalt voor een deel hoe we in ons vel zitten. Het dag- en nachtritme zorgt voor een balans in ons dagelijks leven van rust en actief zijn.
In de wintermaanden zijn de dagen korter en hebben meer mensen last
van een sombere stemming. In de lente en zomer geeft licht en de bijbehorende warmte vaak een blij of prettig gevoel.
Lichttherapie kan dan ook helpen om een winterdepressie te behandelen.
Licht zorgt ook voor de aanmaak van vitamine D in de huid. Vitamine D
is vooral belangrijk voor sterke botten.
Als medicijnen of cremes niet genoeg helpen wordt lichttherapie ook
gebruikt om bepaalde huidaandoeningen zoals psoriasis of eczeem te behandelen.
Licht zorgt voor een bruine of rode kleur van de huid die door veel mensen als gezond of aantrekkelijk wordt ervaren.
De bruine kleur wordt veroorzaakt door de aanmaak van melanine door
pigmentcellen in de huid. Langdurige blootstelling aan licht zorgt er
voor dat de huid minder elastisch wordt en rimpels krijgt.
Zonlicht veroorzaakt huidkanker. De bekendste en tevens gevaarlijkste is
de kwaadaardige moedervlek. Het melanoom.
Een melanoom ontstaat vaak spontaan of in een al langer bestaande
moedervlek onder invloed van zonnestraling. Erfelijkheid speelt hierbij ook een rol. Het melanoom kan zich zeer snel verspreiden in het
lichaam(uitzaaiingen). Het is daarom extra belangrijk om al in een vroeg
stadium een melanoom te ontdekken.
Let vooral op als een moedervlek groeit, van kleur of vorm verandert,
jeukt, steekt of gaat bloeden. Maak in dat geval een afspraak bij uw huisarts. Melanomen zie ik gelukkig niet vaak in de praktijk. Veel vaker zie ik
andere vormen van huidkanker zoals basaalcelcarcinomen of voorstadia
van huidkanker zoals actinische keratosen.
Het basaalcelcarcinoom komt het meeste voor en heeft verschillende verschijningsvormen.
Meestal gaat het om een huidkleurige verhevenheid waarin een niet genezend wondje ontstaat. Basaalcelcarcinomen zaaien vrijwel niet uit en zijn
gelukkig lang niet zo gevaarlijk als het melanoom.
Om huidkanker te voorkomen is het heel belangrijk om uw huid goed te
beschermen tegen de zon.
Vooral verbranding van de huid op jonge leeftijd is erg schadelijk. Denk
dus vooral aan uw kinderen of kleinkinderen! Gebruik altijd een zonnebrandolie of spray met een voldoende hoge beschermingsfactor en vergeet niet om een dikke laag te smeren en dit op tijd te herhalen.
Voor de (kalende) heren is vooral een pet of hoed belangrijk.
Sprays die op de kruin gebruikt kunnen worden zijn ook verkrijgbaar.
Dames moeten vooral ook letten op de kwetsbare dunne huid op het
coeur.
Daar worden op latere leeftijd vaak basaalcelcarcinomen en actinische keratosen gezien.
Voor meer informatie kunt uw ook kijken op www.thuisarts.nl of www.
huidarts.info.

Trouwe lezer USA
van de wijkkrant Wippolder

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Extra handen nodig
in Delft!
Zeg Multiple Sclerose (MS) en
veel mensen denken aan een
rolstoel en een spierziekte. De
chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar
moeilijk van vooroordelen af.
Tijd voor actie, besluit Pamela
Zaat van het Nationaal MS Fonds.
In november wordt de MS Collecte
met zo’n 13 collectanten in Delft georganiseerd. “Wij zijn dolblij met dit
aantal collectanten! Maar om bij iedere voordeur aan te bellen, zijn er zeker
415 collectanten nodig”, zegt Pamela
Zaat, coördinator bij het MS Fonds.
Pamela is sinds 2006 actief voor
het Nationaal MS Fonds en is landelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de MS Collecte.
“Als iemand de diagnose MS krijgt,
ben je in het begin vooral bang. Veel
mensen denken nog dat je dan altijd
in een rolstoel komt. De meest voorkomende vorm van MS is “relapsing
remitting”, dat betekent dat er wel
periodes zijn waarin je minder kunt,
maar dat dat ook weer verbetert.”
Pamela is blij met de landelijke inzet van zo’n 11.000 collectanten die hun steentje bijdragen aan
de MS Collecte. “De oorzaak van
MS is nog steeds onduidelijk. Geld
voor voorlichting, ondersteuning
van mensen met MS en onderzoek is zo ontzettend belangrijk.”
Extra handen gezocht
“Het Nationaal MS Fonds zoekt
hulp in Delft. Het zou mooi zijn
als we daadwerkelijk bij elke
v o o r d e u r k u n n e n a a n b e l l e n .“
Aanmelden kan bij Pamela Zaat,
pamela@nationaalmsfonds.nl
of via 010-5919839

Nieuwe Hondenschool
in de Wippolder

Zeuren, klagen en nog eens
zeuren of klagen…

De Wippolder heeft sinds kort
zijn eigen hondenschool. Frans
Schipper is gediplomeerd instructeur en bezig met de opleiding tot gedragstherapeut. Hij
leert hondenbezitters hoe ze een
goede band met hun hond kunnen opbouwen. Er wordt getraind
op een veld in de TU wijk aan de
Anthony Fokkerweg. Omdat iedere hond en baas weer anders
is past Frans de lessen aan op de
combinatie baas/hond.

Het is echt een Nederlandse gewoonte om over alles te klagen is het niet
over het weer dan is het wel over de
politiek.
Ja het weer was wel koud en dat is
toch nog goed gekomen.
Maar de politiek daar wordt vandaag
de dag terecht veel over geklaagd
maar door al dat klagen verandert er
niets.
Hier is echter een gevolg van uiting
van onvrede. Of wel duidt dit op persoonlijke onvrede.
Het gedoe over het weer en de politiek is eigenlijk een uitlaadklep. Maar
datgene wat echt dwars zit komt niet
tot uiting.
Dus gaat u lopen klagen dan betekent
dat u uw onvrede niet kwijt kunt.
Door zo te reageren kan men dan lekker de opgekropte spanning kwijtraken en dat lucht lekker op.

Om een hond goed te kunnen opvoeden is het van belang om te begrijpen
wat een hond door middel van gedrag
en houding vertelt. Hier word tijdens
de cursussen dan ook ruim aandacht
aan besteed.
Als er misverstanden zijn in de communicatie tussen hond en baas ontstaat zogenoemd ongewenst gedrag.
Het ombuigen van zulk gedrag naar
gewenst gedrag is meestal niet eenvoudig. Dus hier geldt: tijdig voorkomen is beter dan genezen.
Voorbeelden van ongewenst gedrag
kunnen zijn: Hinderlijk blaffen, de
voerbak verdedigen, agressie/angst
naar de baas toe of agressie/angst op
straat naar andere honden of mensen.

De oorzaak van zulk gedrag is vaak
te wijten aan onwetendheid van de
baas of een traumatische gebeurtenis in het leven van de hond (denk
aan angst voor vuurwerk). Vaak onstaat ongewenst gedrag geleidelijk.
Een oorzaak kan zijn dat een hond
als pup niet goed is gesocialiseerd.
De socialisatie periode ligt tussen
de 8 en 12 weken na de geboorte.
Wat de pup in die periode ervaart
is bepalend voor de rest van zijn leven. Bijvoorbeeld: Als de pup in die
periode niet met andere honden in
contact komt, zal hij de rest van zijn
leven niet weten hoe hij met andere honden moet omgaan. De hond
zal altijd onzeker blijven tegenover
andere honden en angst of agressie
gaan vertonen naar andere honden.
U kunt zich voor een cursus van 10
lessen aanmelden via de website:
www.hondenopvoedingdelft.nl
of voor informatie bellen met:
06-417 814 29
Het e-mail adres is:
info@hondenopvoedingdelft.nl
Elke cursus wordt afgesloten met
een diploma.

Mensen die tevreden zijn, klagen
nauwelijks. Dit heeft niet met rijkdom te maken maar met iemands
geestelijke toestand.
Deze mensen hebben gewoon geen
reden om te klagen. Deze gelukkigen zijn ontspannen en vredelievend.
Deze eigenschappen kun je wel de natuurwetten noemen. Kijk maar eens
naar de dieren: een dier dat geen
honger, pijn of angst heeft zal niemand aanvallen, dat wil alleen maar
luieren.
U heeft nu toch zeker niets te klagen?
U houdt immers de nieuwe wijkkrant
in uw hand dus geen reden om te
klagen.
Tekst: J.A. van den Berg.

Fred Koning

Botanische Tuin TU

Delft

Botanische Tuin TU Delft opent haar deuren voor wetenschapsdag
op 27 oktober.

foto: Fred Koning

foto: MS fonds
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Koffiedrinken voor ouderen
in de Haagse Hogeschool
Helaas komt er elk jaar weer een eind
aan de zomer .
En volgt er weer een winter.
En als we dan ons veilige, warme huis
willen verlaten, voor de noodzakelijke boodschappen, of voor de even
noodzakelijke beweging in de onmisbare buitenlucht, krijgen we weer die
vervelende koude handen en voeten.
Daar is een oplossing voor.
Als u niet al te ver woont van de
‘Haagse Hogeschool’ (hoek Jaffalaan
- Rotterdamseweg).
Wist u al dat u daar welkom bent?
Neen, niet als leerling, maar als oudere die het als een service mag zien.
Even opwarmen, gebruik maken van
het toilet, en zelfs voor een kopje
koffie, thee of wat anders, ook met
iets te happen erbij.
Uiteraard is het laatste niet gratis,
maar wel billijk in prijs door even te

Wat kun je doen ?
Bekijk de biotopen in het rode lijst planten project .
Loop mee met de spontane rondleidingen.
Bekijk de houtverzameling of bestudeer de water beestjes.
Bezoek onze watertentoonstelling “Samen werken wij aan water”.
Of je kunt bouwen met Bamboe .
Verder staan er in de tuin diverse creaties van de Keramiek tentoonstelling “Blauw”, gemaakt door cursisten van de VAK .
Verder is er een workshop voor de kleine Hoveniers, de kinderen mogen
hun eigen plantje planten en dat mogen ze meenemen en thuis verzorgen.
Ook aan de kleintjes is gedacht; wederom rijd het stoomtreintje weer
door de tuin voor gratis ritjes
Wij zien u op de Wetenschapsdag.
Lenteprijsconcert in de Botanische Tuin
Op zondag 22 september 2013 vindt in de Botanische Tuin wederom
een tuinconcert plaats
De aanvang is 14.00 uur en het is ongeveer om 16.30 uur afgelopen.
Deze middag is gratis toegankelijk en mogelijk gemaakt door Fons 1818.
Aan deze muzikale middag werken mee Delfts Dagorkest,
Prinsenstad Mannenkoor en Blaaskapel de Prometoeters.
Het geheel is overdekt
Hopelijk komt u luisteren naar deze muziek middag.
Gerard van der Veen
Botanische Tuin TU Delft
Poortland plein 6, Delft

Aktiviteiten 2013
pinnen, u kunt niet contant betalen.
Ondertussen zit u even en rust wat
uit.
Mogelijk vindt u een kennis voor wie
het ook leuk is en gaat u samen of
spreekt af om elkaar daar te ontmoeten.
Fijn zo’n school in de buurt hè?
Tekst Riek Koerts
ambassadrice de Wippolder

14&15 september 10.00–17.00 uur Monumentenweekend
12 oktober 10.00 – 12.00 uur
Plantenruilbeurs
				
ism. Groei & bloei afd. Delft
27 oktober 10.00 – 17.00 uur
Wetenschapsdag
25 oktober 19.00 – 0.00 uur
Museumnacht

Tentoonstellingen
16 juni tot 26 oktober 		
Kerade -keramiek van de VAK
				Thema BLAUW !
1 juni tot 26 oktober		
Samen werken we aan Water
1juni tot 1 oktober
Kleurstof planten
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300 studentenwoningen in TU-wijk geopend
In het De Vries van Heijstplantsoen aan de Michiel de
Ruyterweg in Delft werden dinsdag 25 juni 300 studentenwoningen geopend.
Studentenhuisvester DUWO herontwikkelde hier opnieuw een karakteristiek rijksmonument en
voormalig onderwijsgebouw. De
opening werd verricht door drs.
Anka Mulder, sinds kort lid van
het College van Bestuur van de TU
Delft.
Het De Vries van Heijst Plantsoen
is een van de panden in het TUNoordgebied die DUWO voor studenten verbouwde/verbouwt als deel van
de campus die voor de TU Delft wordt
ontwikkeld.
Eerder werd al het rijksmonument
Mijnbouwplein omgebouwd. Enkele
andere gebouwen volgen nog.
Historie
Het De Vries van Heijstplantsoen
was vroeger het Laboratorium voor
Algemene en Analytische Chemie
van de Technische Hogeschool, maar
stond in Delft algemeen bekend
als het gebouw voor Scheikundige
Propedeuse.
Het werd begin jaren twintig van de
vorige eeuw gebouwd en in 1923 in
gebruik genomen.
Nu is het hoofdgebouw een be-

Geen komkommertijd in de wijk.
Na een lange periode van kou en regen kwam dan uiteindelijk toch nog de
zomer. En wat voor temperaturen kregen we – puffen - voor vele toch wel
aan de hoge kant, maar ja, het was in ieder geval zomer.
Doorgaans gebeurt er weinig om je heen in de zomermaanden, maar toch
lag de Wippolder niet plat; in tegendeel, er gebeurde genoeg om over te praten en na te denken of aandacht aan te besteden.

schermd rijksmonument door het bijzondere trappenhuis. Het kreeg die
status vanwege de ruimtelijke kwaliteit, het bijzondere materiaalgebruik
(geel en groen zogenoemd ‘bouwkeramiek’) en de detaillering.
Het trappenhuis is prachtig om te
zien door de sprookjesachtige lichtinval van de smalle langgerekte vensters met gebrandschilderde ramen
en kleurrijk glas-in-lood.
Oud en nieuw
DUWO renoveerde het hoofdgebouw
en sloopte de recentere aanbouw (die
niet onder de monumentenstatus
viel). Naar een ontwerp van KCAP

Architects & Planners werd een nieuw
modern studentencomplex gebouwd
dat aansluit op de oude villa. En ook
in de villa kwam een aantal studentenwoningen.
De bouw werd uitgevoerd door BAM
Woningbouw.
Minister kwam niet
Aanvankelijk zou het gebouw worden
geopend door minister Stef Blok van
Wonen en Rijksdienst.
De minister moest helaas verstek laten gaan vanwege een belangrijk politiek overleg.
Anka Mulder bleek bereid de leemte
in te vullen.

Zoals bekend zijn de buurthuizen in Delft een onderdeel van de bezuinigingen, ook hier in de Wippolder.
Toen alles goed, of nagenoeg goed geregeld was in de buurthuizen met hun
vele vrijwilligers moest er professionele ondersteuning bijkomen. En deze
kwam, u bekend de BWD – Breed Welzijn Delft -. En dat was te merken, de
vrijwilligers moesten deels plaats maken voor de professionals en dat gaf de
nodige spanningen. Maar de buurthuizen bleven voortbestaan met al hun
activiteiten. Op een zeker moment ging de bezem door de organisatie en er
kwamen verhuizingen en sluitingen. Personeel werd ontslagen Daar bleef
het niet bij, er worden nog meer ontslagen verwacht.
In juli werden vrijwilligers en alle betrokkenen van de buurthuizen geinformeerd dat de BWD plotsklaps niet meer BWD maar PARTICIPE is gaan heten. Is dit een trukendoos om van je personeel af te komen? Om dan alles
weer op het bordje te leggen van de vele vrijwilligers – dus weer terug naar
toen -. Ik weet het niet, ik vermoed van wel of weet u het?
Buurthuis Onder de Schie aan de Rotterdamseweg wil zelfstandig verder,
Of dat gaat lukken is de grote vraag.
Je hoort zo nu en dan wel wat, maar het ligt blijkbaar moeilijk. Het gebouw
is redelijk onderhouden en de huur daarvoor schijnt behoorlijk aan te tikken. Maar toch zijn er bewoners die het wel zien zitten wat de exploitatie
betreft. Maar dan zal de gemeente, zo ver mij bekend, behoorlijk wat water
bij de wijn moeten doen om het gebouw rendabel te houden. Waardoor het
niet geheel, of gedeeltelijk leeg komt te staan. Verkopen is een optie. Maar
aan wie? Aan de bewoners lijkt een goede optie, dan kunnen zij de verantwoording nemen en de gemeente heeft geen zorgen meer over het gebouw
en de eventuele bijkomende kosten bij leegstand. U kent dat wel, tegenwoordig. Er komen vernielingen en brandstichting en wie gaat dat betalen ?
Juist, de Delftse belastingbetaler, zitten wij daarop te wachten? nee toch...
Verkopen die hap zouden wij zeggen. Genoeg over de buurthuizen alhoewel het laatste woord hierover natuurlijk nog niet gezegd of geschreven is.
Uiteraard leest u dat dan wel weer in de Wijkkrant van december a.s.
In de zomermaanden werd de Schoemakerstraat flink onderhanden genomen. Dat hebben we geweten. Cross rijden om op je bestemming te komen.
Lange rijen auto’s en veel regelaars om het verkeer in beweging te houden.
Nu is het inmiddels augustus, het ziet er al stukken beter uit maar de stoplichten zien we nog niet staan. Komen deze er nog voor 1 september a.s.?
Dit was blijkbaar wel de bedoeling. Dat hopen we dan maar. Of moet dan
eerst weer de straat open om de kabels te leggen, want zo gaat dat toch altijd, langs elkaar heen werken, we zullen het wel ervaren.
Of u nu gekleurd bent door de zon of een crèmetje, dat maakt niet uit, we
hebben weer genoeg vitamientjes opgedaan om de herfst in te gaan.
A. Letterman

foto’s:J.A.v.d. Berg

Illustratie: Stan van Adrichem

Spreekwoord

Vandaag koopman, morgen loopman
‘Het kan verkeren’, zei Bredero al, en dat gaat zeker op voor de handel.
Wie de ene dag nog een succesvol zakenman is, kan door tegenslag de
andere dag failliet zijn. Het ‘loopman’ uit dit gezegde is een voor het rijm
aangepaste vorm van ‘loopjongen’, en geeft aan hoe diep iemand kan vallen.
Bron: Ed van Eeden.
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Voor het tweede jaar is de projectgroep druk bezig met de voorbereiding van de Delftse Dag van de
Dialoog. Ditmaal op 7 november
2013.
Het streven is om deelnemers aan
25 tafels verspreid door de stad in
gesprek te laten gaan over het thema van dit jaar: ‘je thuisvoelen…’.
Voorzitter Monique Toonen vertelt
over het belang van de Dialoog voor
de sociale cohesie in de stad.
“Onbekend maakt onbemind.
Tijdens de Dag van de Dialoog willen we mensen met allerlei achtergronden met elkaar in gesprek laten
gaan en zo onbekendheid met elkaar wegnemen.
Door de gespreksmethode , de dialoog , krijgen de mensen de ruimte
om over hun eigen ervaringen te
vertellen en wordt er echt naar elkaar geluisterd. Deelnemers aan de
Dag van de Dialoog zijn vaak aangenaam verrast door wat het dialooggesprek hen brengt.
Ik zal een voorbeeld geven wat
een deelnemer aan de Dag van de
Dialoog daarover heeft opgeschreven: ‘Fijn om te ervaren dat mensen
zo open praten en luisteren naar elkaar. Het heeft mij rijker gemaakt,
vooral de persoonlijke verhalen van
ieder lid van de groep. Ik wil dit vaker ervaren !’
Het komt ook voor dat deelnemers
besluiten om samen iets te gaan
doen, bijvoorbeeld nieuwe bijeenkomsten met elkaar organiseren.
Overigens draagt de Dag van de
Dialoog ook bij aan de cohesie in de
stad omdat degenen die de Dag van
de Dialoog organiseren elkaar ook
ontmoeten: in de Projectgroep, bij
de voorlichting, tijdens de training
voor gespreksleiders en bij de opening en afsluiting.”, aldus Monique
Toonen.
Meer informatie is te vinden op
www.delftindialoog.nl.
Meedoen?
Iedereen die mee wil doen kan zich
aanmelden via de website.

Open Dag rioolgemaal
Zuidplantsoen

Op de bovenste foto ziet u een deel van het Nassauplein tussen de
Keurenearstraat en Nassaulaan / Delfgauwseweg.
Zoals u ziet was hier een groot benzinestation van Gulf dat werd geëxploiteerd door Jan en Toos van der Lee.
Het benzinestation is van 1958 t/m 1992 actief geweest. Jan en Toos
van der Lee hebben het benzinestation in 1970 overgedaan aan andere
ondernemers.
De tijden veranderen. Nu is het ondenkbaar dat er een vergunning wordt
gegeven voor het plaatsen van een benzinestation zo kort bij huizen in
een woonwijk.
Dat is ook de reden geweest dat het benzinestation is verwijderd toen de
vergunning verlopen was. Een nieuwe vergunning was op die plaats niet
meer mogelijk. Er is nog geprobeerd om op een andere plaats een vergunning te krijgen maar dat is niet gelukt mede door de strenge eisen en
de hoge kosten die daaraan verbonden zijn.
Met dank aan Leo van der Lee voor de foto van het benzinestation.

Zaterdag 8 juni, een mooie zomerse dag en open dag voor de waterzuivering.
Ontelbare malen was ik langs het gemaal gelopen maar nooit iets van binnen
gezien. Eindelijk de kans en die gepakt. Opvallend vond ik dat alles schoon en
zo geluidloos was. De pompen, en dat zijn geen kleintjes, hoorde je nauwelijks.
De techniek heeft ook hier niet stil gestaan, afstandsbediening is normaal geworden. Buiten waren wat auto’s opgesteld. De bekende tankwagen en een auto
met apparatuur voor rioolinspectie. Iedereen had de gelegenheid om alle informatie die je maar wilde op te nemen en dat werd keurig door medewerkers van
de gemeente verteld en uitgelegd.
Uiteraard hebben die open dagen een doel: de campagne was:
NIET IN HET RIOOL. We moeten leren steeds beter met de natuur om te gaan.
Uiteindelijk komt rioolwater weer in ons systeem terug. Dat kan alleen maar
goed , veilig en efficient bijven gaan als we het riool goed gebruiken. Dus geen
vezeldoekjes, vet, verf en chemicaliën in het riool.
Tekst en foto’s
Wim Bloom

TU Delft, Stadsgewest Haaglanden en gemeente Delft
tekenen voor optimale plek keerlus lijn 19
De keerlus van lijn 19, die eind
2015 naar Technopolis gaat rijden in Delft Zuidoost, krijgt een
optimale locatie. Bestuurders
van TU Delft, het Stadsgewest
Haaglanden en de gemeente ondertekenen dinsdag 2 juli een
pakket van afspraken om dat mogelijk te maken. Dit gebeurt op
de plek waar de keerlus komt; in
Technopolis, even ten zuiden van
de Heertjeslaan.
De tram zou eerst keren ten noorden van de Heertjeslaan. Uit recent
onderzoek is echter gebleken dat de
trilling die kerende trams veroorzaken, de meetnauwkeurigheid van
apparatuur voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek in gevaar
brengt. Dit is bezwaarlijk voor TU

Zoals het was, zoals het nu is

Delft die in deze omgeving een nieuw
faculteitsgebouw voor Technische
Natuurwetenschappen wil bouwen.
In de afgelopen maanden hebben
het Stadsgewest Haaglanden, TU
Delft en gemeente gezamenlijk gezocht naar een oplossing voor dit probleem. Door de keerlus te verplaatsen zal geen trillingshinder ontstaan.
Behalve de halte Heertjeslaan kan
een extra halte worden gerealiseerd
aan de Watermanweg. Beide haltes
worden ook gebruikt voor lijnbussen
van en naar Rotterdam, die via de
Heertjeslaan en de Rotterdamseweg
rijden. Deze verbeterde openbaar vervoersontsluiting maakt Technopolis,
als centrum van de Delftse kenniseconomie, nog beter bereikbaar en aantrekkelijker voor kennisbedrijven die
zich hier willen vestigen.

Met de ondertekening van de stukken op 2 juli wordt opnieuw een belangrijke mijlpaal voor de aanleg
van lijn 19 bereikt. De aanleg van de
HOV-baan voor lijn 19 is inmiddels
gevorderd tot het sportcomplex van
TU Delft. Lijn 19 moet eind 2015
van station Delft naar Technopolis
gaan rijden. De aanleg ligt op schema.
Projecten die nog moeten worden uitgevoerd voordat lijn 19 in gebruik
kan worden genomen zijn -behalve
de aanleg van de keerlus- de vervanging van de St. Sebastiaansbrug en
de aansluiting van het tracé vanaf de
Westvest naar de Zuidwal.
Gemeente Delft

Illustratie: Stan van Adrichem

Dag van de Dialoog
in Delft, 7 november

Op de onderste foto ziet u de huidige situatie met in de linkerhoek nog
net zichtbaar het Chinese afhaalrestaurant.
Ook dit pand heeft altijd dienst gedaan als buurtwinkel. Slagerij van Nap
Gillemans en nu al jaren een Chinees.
Ook is te zien dat rechts van de naam Gulf de bouw van de woningen afwijkt van de bouw op de bovenste foto. Er is een verdieping bijgebouwd
op deze hoek van de straat.
Foto en tekst: J.A. van den Berg.

• 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!

Brood van de echte bakker Holtkamp
in de Wippolder verkrijgbaar
Vanaf begin mei kunt u vers brood van de “Echte Bakker Holtkamp”
verkrijgen bij Cafetaria Thuis.
Deze zaak vindt u op de Frederik Hendrikstraat 1.
tel. 015 - 213 42 59 E-mail: cafetaria-thuis@hotmail.com
De openingstijden zijn:
Maandag t/m Zaterdag 		
Zondag
08.30 tot 20.00 uur.		
van 13:00 tot 20:00 uur
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Döner Company, een eethuisje op
de TU Campus niet alleen voor studenten
SV Wippolder
viert start van jubileumjaar

We weten het allemaal nog wel, het
postkantoortje anex boekwinkeltje
aan de Mekelweg.
Dat is niet meer. Tijden veranderen.
Nu is er een leuk eethuisje gevestigd.
Van het oude postkantoortje is niets
meer terug te vinden.
Er is flink uitgehaald en flink verbouwd . Döner Company is niet zomaar een bedrijf.
Inmiddels bezit dit bedrijf tientallen
vestigingen in Nederland. Een concept dat een gat in de markt vult.
Sterk marktconcept en franchiseformule.
Ibrahim KoŞ is franchisehouder
van de Delftse vestiging. Hij kwam
in 1976 vanuit Turkije naar Delft,
werkte daarna in zeven verschillende
vestigingen van de Döner Company.
Nu is hij dus weer terug in Delft. Zijn
oude nest, zoals hij dat noemt. Werkt
al vele jaren in het bedrijf en heeft nu
zijn eigen vestiging in Delft.
Nog lang niet iedereen weet van het
bestaan van zijn eettentje, maar toch
is eigenaar Ibrahim van de pas ge-

De voetballers van SV Wippolder hebben een rijke historie, want de vereniging bestaat in 2014 alweer honderd jaar. Het jubileumjaar wordt op
zondag 15 september feestelijk geopend tijdens de 1ste thuiswedstrijd voor
de competitie van Wippolder 1. U bent vanaf ongeveer 12.00 uur van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn. De wedstrijd begint om 14.00 uur.
Het jubileum zelf wordt in het Paasweekend (van 19 t/m 21 april 2014)
uitgebreid gevierd. Op het programma staan leuke activiteiten voor jong
en oud. SV Wippolder heeft van de KNVB toestemming gekregen om in dat
weekend geen competitiewedstrijden te spelen. Bent u ooit lid geweest van
SV Wippolder en wilt u graag bij de festiviteiten aanwezig willen zijn laat
het ons dan weten door een e-mail te sturen naar 100jaar@svwippolder.nl.
SUBSIDIE AANVRAAG SPORTIMPULS GOEDGEKEURD
Samenwerkende partijen BreedWelzijn Delft, Kinderopvang ZON!,
Ouderproef Wippolder, Prins Mauritsschool, Sportschool Tim Kool,
Sportvereniging Wippolder, TV Delfts Hout en Zwem- en Squashcentrum
Delft ontvangen een subsidie voor 24 maanden uit de Sportimpuls. De
aanvraag is ingediend door Sport Evenementen Haaglanden (SEH) onder
bestuurlijke verantwoordelijkheid van SV Wippolder waarbij SEH het projectmanagement gaat verzorgen. Dit past prima in het sociale beleid van SV
Wippolder met veel aandacht voor de maatschappij en de directe omgeving.
Paul Kulk vicevoorzitter bij SV Wippolder is erg blij met deze financiële bijdrage: “De komende twee jaar helpen wij jongeren tussen 6-12 jaar, meiden
16+, jeugd met obesitas/overgewicht en 55+érs met een volwaardig sportprogramma. Bij SV Wippolder vinden wij het belangrijk dat alle bewoners
een breed aanbod kunnen krijgen van sport. Met deze aanvraag laten wij,
ook in onze daden, zien dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen op het gebied van gezondheid en sociale betrokkenheid.”

opende Döner Company aan de
Mekelweg tevreden over de aanloop
tot nu toe. “Mensen vragen zelfs of
we niet tot twaalf uur ’s nachts open
willen blijven, in plaats van tien uur
nu.”
De vestiging van de keten op de campus staat niet op zichzelf. Het bedrijf

zoekt in meerdere steden locaties
vlakbij universiteiten en dus bij zijn
grootste doelgroep, de studenten.
Op de menukaart vind je kebab, pizza, diverse broodjes , snacks en dranken.
Tekst en foto Wim Bloom
.

IJspret
‘k Sta in twijfel of ik dit artikel zal
beginnen met: ‘Na een paar heerlijk warme zomerse dagen..’, of
‘Nauwelijks bekomen van een hittegolf..’.

Wat is dat, Sportimpuls?
Sportimpuls beoogt het stimuleren van lokaal sport- en beweegaanbod op
maat en een hogere en duurzame sportdeelname. De Sportimpuls ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders bij de opstart van de uitvoering
van hun lokale actieplannen. Die actieplannen zijn erop gericht via een
uitgebreid en/of verbeterd sport- en beweegaanbod mensen te bereiken die
(te) weinig sporten en bewegen. Ook het behoud van mensen die anders
zouden stoppen met sporten en bewegen wordt beoogd. De actieplannen
dienen te leiden tot een hogere sportdeelname en dragen bij aan een gezonde en actieve leefstijl.

Bij de eerste aanhef ben ik de spreekbuis voor jonge mensen en bij de laatste de wat oudere bewoners van onze
wijk.
Maar of we nu ervaren Nederlanders
zijn of wat later ingekomen
Medelanders, jong of oud, allemaal
weten we dat de zomer niet jaren achter elkaar aanhoudt.

Welke activiteiten?
In de komende 24 maanden worden onderstaande sportieve activiteiten
ontplooid:
- Schoolactieve vereniging: Sportaanbod met een divers karakter, samenwerking van de verenigingen SV Wippolder, TV Delftse Hout en
Sportschool Tim Kool met scholen, welzijn en kinderopvang. Doelgroep
6-12 jaar.
- Lekker in je vel: Samenwerking Tennisvereniging (balvaardigheid, evenwicht, springen en bewegen), sportschool Tim Kool (elementen uit het
Judo programma), Zwem en Squashcentrum (zwemmen), SV Wippolder
(lopen, draaien, springen). Doelgroep 4-12 jaar met overgewicht.
-Meidenwervingstraject: Organiseren van twee blokken meidenclinics,
vriendinnendag en opstarten meidenteam. Uitvoering door SV Wippolder
in samenwerking met Welzijn. Doelgroep: meiden 16+.
-Bewegen valt goed: Interventie om samen met de doelgroep 55+ beweegactiviteiten te ontwikkelen mede gericht op valpreventie.
Doelgroep is 55+ zowel autochtone als allochtone bevolking.

We willen het misschien niet hardop
zeggen, maar, de winter komt weer!!
Een winter met kou, gladheid, misschien zelfs sneeuw, wekenlang!
Kop in ’t zand steken helpt niet. Het
is onherroepelijk, de winter komt
weer!
Kinderen gaan naar school. Er worden agenda’s gekocht, straks weer
dikke jassen, warme sjaals enz.

Meer informatie is te krijgen bij Paul Kulk,
vicevoorzitter SV Wippolder
via vicevoorzitter@svwippolder.nl

Wordt er ook al over stoepen schoonvegen gedacht?
Door uw Wippolder-krant wel.
Het idee van vorig jaar wordt voortgezet.
Wat is het idee?
Wat we willen is een doorgaand
schoon, sneeuwvrij voetpad voor oud
en jong.
Om niet wekenlang opgesloten te zitten. Wat we hebben zijn sneeuwschuivers, zand- en zoutbakken en actieve
vrijwilligers.

Wat we zoeken zijn nog meer contactmensen, die een straatgedeelte
onder hun hoede nemen.
Eén of meerdere schuivers beheren,
het zout of zand weten te vinden,
met anderen samen diegenen helpen die het niet meer kunnen, om
zo samen te zorgen voor een “schone
sneeuwvrije stoep”.
Wij zetten daar wat tegenover.
We komen u persoonlijk bedanken
(als u daar prijs op stelt) en brengen
iets lekkers mee,
Een IJsje!!!!
Gaan we ervoor?? Hartelijk dank
voor uw reactie.
Leo van der Lee:
telefoon: 06-22513362
of mail: lee@casema.nl
Wim Rozendaal:
telefoon: 015-2623932
of mail: Wcrozen@ziggo.nl
Riek Koerts:
telefoon: 015-8893464
of mail: riekkoerts@casema.nl

Nieuwe Wetten, Regels en Toeslagen 2013
Hallo buurtbewoners,
Als CPO’er ben ik in het bezit van de laatste
“Sociale Wetten”.
In totaal meer dan 22 stuks.
Wilt u deze inzien of bespreken ?
Maak dan een telefonische afspraak:

015-2564609.
foto:Stan van Adrichem

Met vriendelijke groet en tot horens,
Jan van Velzen
Ambassadeur van OuderenProof Wippolder

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Het ontmoetingscentrum Dock van Delft

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

Het ontmoetingscentrum is een
laagdrempelige dag voorziening
waar mensen met dementie en
mantelzorgers aan kunnen kloppen voor hulp en advies en contact met lotgenoten.
Het ontmoetingscentrum onderscheidt zich hierin, dat er een uitgebreid ondersteuningsprogramma
is voor mantelzorgers in de vorm
van: informatieve bijeenkomsten,
mantelzorgbijeenkomsten en kindergroepen. Het doel van het ondersteuningsprogramma dat wij bieden
is erop gericht dat de mensen die
lijden aan dementie zo lang mogelijk
thuis kunnen blijven wonen. Door
het aanbieden van gerichte activiteiten op het ontmoetingscentrum
helpen we de bezoekers om te gaan
met hun ziekte en in sommige gevallen achteruitgang af te remmen.
Bewegen in combinatie met geheugenactiviteiten vormen de kern van
het aanbod. Mantelzorgers kunnen
altijd binnen lopen voor advies en
steun. We proberen zo veel mogelijk
aan te voelen wat de mantelzorger
nodig heeft. Sommige mantelzorgers
vinden het fijn dat ze, als hun familielid wordt opgevangen, tijd hebben
voor zichzelf en op kunnen laden en
hebben weinig ondersteuning verder
nodig. Andere mantelzorgers hebben weer veel behoefte aan informatie over het verloop van de ziekte
en de ondersteuningsmogelijkheden
thuis, en weer anderen geven aan
behoefte te hebben aan lotgenotencontact. Weer andere mantelzorgers of partners komen samen met
hun familielid naar het centrum en
doen mee met het programma omdat ze dan nog samen iets kunnen
doen met ondersteuning van ons.

De vorige opgave

Mantelzorgers worden ook betrokken bij de activiteiten in het centrum
doordat ze 2x per jaar worden uitgenodigd voor een huiskameroverleg.
Door medewerkers van het centrum
worden de mantelzorgers bijgepraat
over het aanbod van activiteiten in
de huiskamer waar hun familielid
verblijft. Als we merken dat bezoekers achteruit gaan en dat er bij de
mantelzorger vragen komen omtrent
opname in de verpleeg- of verzorgingshuis proberen we de mantelzorger en de bezoeker te ondersteunen en te adviseren omtrent opname.
Ook na de opname onderhouden we
contact met de mantelzorger. En we
houden er soms ook een goede vrijwilliger op het centrum aan over. We
proberen steeds ons aanbod van activiteiten aan te passen en “mee te
groeien” met de doelgroep. Zo gaan
we 2 keer in de week naar de sportschool met de jonge mensen met dementie, we bieden niet altijd activi-

teiten aan voor een vaste groepssamenstelling. Zo hebben we een koor
samengesteld waar iedereen die ons
centrum bezoekt aan kan deelnemen, voor creatieve activiteiten kan
ook iedereen zich inschrijven. Ook
is het mogelijk om een halve dag te
komen omdat (vooral de jonge mensen met dementie) ook hun sociale
netwerk in stand willen houden. Om
dit alles in stand te houden en aan
te kunnen bieden is werken met een
flexibel team een vereiste, net buiten de lijntjes willen kleuren. Een
houding hebben van: wat heeft u
nodig in plaats van: dit hebben wij u
te bieden.

In de opgave van juni 2013 zag u een schildering van een vlinder.
Het verwondert ons dat er maar één inzending is gekomen daar vele bewoners uit de Wippolder dagelijks langs deze schildering met de fiets rijd. –
Het fietspad vanaf de Rotterdamseweg naar de draaibrug nabij Zuideinde
en de Abtwoudseweg. De juiste plaats en uitleg kwam van Marion Le Blanc. Zij gaf de navolgende
uitleg over de vlinder.
De schildering met de leuke blauw - wit geschilderde vlinder is te vinden
op: de buitenmuur van het pand (van de werkplaats) van De Koninklijke
Porceleyne Fles / Royal Delft .
Deze buitenmuur grenst aan de van Barenstraat.
Bij die muur bevindt zich ook het parkeerterrein voor de medewerkers van
de Porceleyne Fles.
De muurschildering is geplaatst op 1 september 2007.
Wij feliciteren Marion Le Blanc met de gewonnen prijs van € 12,50, welke
zij spoedig zal ontvangen.

Nieuwsgierig geworden??
Kom langs of maak een afspraak;
Ontmoetingscentrum
Dock van Delft
Ezelsveldlaan 276
2611 DL Delft
015-2716250

De rol van zorgadviseur
We kunnen met elkaar vaststellen dat de zorg in Nederland in
het algemeen goed geregeld en
van goede kwaliteit is. Maar weten we nog onze weg te vinden?
Ik heb er wel eens moeite mee en u
waarschijnlijk ook. Soms moet je
het zelf uitzoeken en een andere keer
loop je zo tegen de informatie aan.
Zo las ik een berichtje van een zorgverzekeraar waarin zij duidelijk aangaven wat je van hun mag verwachten.
Inmiddels kan je gebruikmaken van
een zorgadviseur. Alle vragen op het
gebied van zorg worden beantwoord
of krijgen de aandacht. (Je mag niet
anders verwachten bij zulke goede
financiële resultaten.)
Mantelzorg
Heeft U vragen over de mantelzorg,
zorgverlof en regelingen of wilt u
contact met lotgenoten?
AWBZ-zorg
Vragen over AWBZ-zorg? Zoals over
thuiszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg of andere langdurige
zorg.

Seniorenservice
Als u ouder wordt en hulp of zorg nodig heeft, vragen over hulpmiddelen,
thuiszorg en speciaal vervoer.
Sportblessures
Wie helpt u met het herstel van uw
sportblessure? Uw zorgadviseur wijst
u de weg richting sportfysiotherapeut, sportarts of podotherapeut.
Second opinion
Wilt u het oordeel of advies van een
andere arts? Uw zorgadviseur zoekt
voor u uit bij wie u het beste terecht
kunt.
Wachtlijsten
Wacht u lang op een behandeling?
Uw zorgadviseur vindt voor u een
ziekenhuis waar u eerder aan de beurt
bent.
Verhuisservice
Wanneer u gaat verhuizen dan helpt
uw zorgadviseur bij het vinden van
een nieuwe huisarts, tandarts en fysiotherapeut.

Tekst Wim Bloom

Nieuwe opgave

Nieuwbouw
Prof. Telderslaan
De bouw van de nieuwe woningen
op de Professor Telderslaan en de
Hendrik Casimirstraat verloopt
spoedig. Half mei stond Vidomes,
samen met de aannemer en andere
betrokkenen als gemeente en omwonenden stil bij het slaan van de
eerste paal. Nu, drie maanden later,
staat de ruwbouw en is de aannemer
bezig met het metselwerk en de afwerking aan de binnenzijde van de
woningen.

Ook nu is er weer gekozen voor een mooi aangebrachte bewerking aan een
gebouw. Dus gaat u de wijk door let goed op en kijk vaak omhoog om de getoonde bewerkingen te zien.
Maak zelf ook even een foto en stuur deze dan met uitleg waar u de foto
gemaakt heeft voor 17 november 2013 naar de wijkkrant. In de brievenbus
van het buurthuis aan de Prof. Krausstraat 50 of naar ons mailadres wijkkrantwippolder@gmail.com.
Op de enveloppe vermelden “Oplossing fotoprijsvraag september 2013”.
Wij zien gaarne uw oplossing 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 gevel.
Redactie

Vidomes is op dit moment druk bezig met de verhuur van de woningen.
Alles wijst erop dat de planning
wordt gehaald. Dat betekent dat
Vidomes de eerste woningen oplevert in oktober en de nieuwe bewoners voor het einde van het jaar hun
woningen kunnen betrekken.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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BWD wordt Participe Delft

HCC!Senioren is onderdeel van de HCC computerclub, en is bedoeld voor
50plussers die behoefte hebben aan praktische informatie en ondersteuning bij
het gebruik van hun computer, tablet en smartphone.
Iedere maand zijn er op 20 plaatsen in het land bijeenkomsten, die altijd overdag plaatsvinden.
Vanaf 26 september a.s. starten we met maandelijkse bijeenkomsten
in Wijkcentrum Wippolder, Prof. Krausstraat 50.
Van 13.30 tot 16.00 uur bent u hier van harte welkom.

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

Na de pauze kunt u vragen stellen over alles wat te maken heeft met computer,
tablet en smartphone.
Voor iedere bezoekers ligt er deze keer een aardige attentie klaar.

foto’s: Participe

De presentatie gaat deze keer over de Bibliotheken en Mappenstructuur in
Windows. Deze zijn u behulpzaam bij het organiseren van bestanden, waardoor
u op snelle wijze toegang kunt krijgen tot de documenten, foto’s en muziek op
uw computer.

Emmy Klooster

Willem Draaisma

Illustratie: Stan van Adrichem

Breed Welzijn Delft (BWD) krijgt een nieuwe naam: Participe Delft.
Deze stap past bij de nieuwe visie op welzijn, gekenmerkt door een
vraaggerichte aanpak, een efficiënte organisatie en vernieuwende
diensten. In de nieuwe organisatiestructuur zijn de directie- en de bestuursfunctie gescheiden. Emmy Klooster wordt directeur van Participe
Delft, met Willem Draaisma als bestuurlijke evenknie.

Computercursussen
voor en door senioren
De wereld verandert en de computer is daarbij niet meer weg
te denken. Ziet u er tegenop
om het te leren? Bij SeniorWeb,
Leercentrum Delft bent u van
harte welkom om op een begrijpelijke manier kennis te maken
met de computer. Heeft u naast
de lessen extra hulp nodig of wilt
u oefenen in het bijzijn van een
docent? Op de Inloopochtenden
kunt u daarvoor terecht.
Bij SeniorWeb Leercentrum Delft
heeft iedere cursist tijdens de les een
eigen computer.
Een lesgroep bestaat uit max. 10
cursisten en 2 docenten waardoor
er ruimte is voor individuele begeleiding.
Werkt u al met de computer en wilt u
er meer van weten? Ook dan bent u
van harte welkom.

Cursusaanbod:
Instapcursus:
computer thuis niet nodig:
3 bijeenkomsten.
Basiscursus Windows 7:
8 bijeenkomsten
Internet- E-mailcursus :
6 bijeenkomsten
Digitaal Foto’s beheren en bewerken
in Picasa: 4 bijeenkomsten
Orde op de PC: 4 bijeenkomsten
Opfriscursus: 4 bijeenkomsten
In voorbereiding:
informatiebijeenkomst Windows 8

BWD zag zich in de afgelopen jaren geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen. De organisatie kreeg te maken met minder financiële middelen, terwijl
tegelijkertijd de visie op welzijn en zorg wezenlijk veranderde.
Na een periode van krimp en herbezinning zet nu de kentering in naar meer
focus en vernieuwing. Emmy Klooster: “Onze grootste toegevoegde waarde is
nu dat wij mensen ondersteunen om vanuit hun eigen kracht zaken voor elkaar
krijgen. We richten ons met onze activiteiten op de meer kwetsbare inwoners
en groepen. Hoe ondersteunen wij hen in wat zij zelf kunnen en willen? Die
vraag staat in het Nieuwe Welzijn veel meer centraal dan voorheen en daarop
stemmen wij ons aanbod steeds meer af. Om die omslag helemaal te maken,
hebben we de samenwerking gezocht met een organisatie waarin we ons qua visie en aanpak herkennen. Die hebben we gevonden in Participe. Samen kunnen
we een verbindende schakel zijn tussen inwoners, vrijwilligers en professionele
organisaties.”

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

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

DINSDAG
• Koffie/thee inloop
9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Zelfst. internetten 9.00-12.00uur
• Volksdansen 10.15-11.15uur
• Franse les
9.30-10-45uur+10.45-12.00uur
• Levende geschiedenis
1x2 weken 10.00-11.30uur
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Speksteen 13.30-15.30 uur
WOENSDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Tekenen/schilderen 9.30-11.30uur
• Technica 10 18.30-21.00uur
• Kinderclub 13.30-15.00uur
• Internet kinderen 13.00-15-00uur
• Wipmolenkoor 15.00-17.00uur
•Het Smikkelrestaurant
1x2 weken 18.00-20.00uur
• Boekbespreking
laatste woe.maand 10.00-11.30uur

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

De cursussen beginnen eind september/begin oktober en worden gegeven in
Activiteitencentrum De Wipmolen,
Prof. Krausstraat 71b,
2628 JR DELFT.
Voor informatie of aanmelden:
06 519 193 03
of e-mail:Seniorweb.delft@gmail.com

Wijkcentrum Wippolder - Prof. Krausstraat 50

Dinsdag :
Woensdag :
Donderdag :

Participe combineert zorg en welzijn tot een integrale werkwijze die op veel belangstelling vanuit de regio mag rekenen.
Om aan die groeiende vraag te voldoen, is een organisatiestructuur opgezet
waarin verschillende lokale werkbedrijven zelfstandig opereren, naast en met
elkaar. Participe Delft sluit zich daar nu bij aan.
Willem Draaisma: “We wisselen onderling veel kennis en ervaring uit om te komen tot de noodzakelijke vernieuwing van het welzijnswerk. Daarnaast richten
we een overkoepelend servicebureau in, waarin we administratieve en ondersteunende diensten centraal onderbrengen. Daardoor kunnen de werkbedrijven
zich met een maatwerk aanbod richten op de lokale vraag.”

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

KOPIJDATUM
De volgende Wijkkrant komt uit in december
Graag kopij inzenden vóór:

2013

17 november 2013
ABSOLUTE INLEVERDATUM
naar:

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

Vrijdag
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Internetten met begeleiding
9.00-11.30uur
• Afgewisseld crea –bingo
-spellenmiddag 13.30-16.00uur
• Country line dance 19.00-23.00uur
Zaterdag
• Bingo
2e za v.d. mnd 9.00-11.30uur
Meer informatie over deze activiteiten:
Klantenservice Participe
015-7600 100
klantenservice@participedelft.nu

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

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

B

A

D

C

Scheepmakerij.
Op foto –A- ziet u nu eindelijk wat er achter de verpakking van het pand tevoorschijn is gekomen. Lijkt
mij een mooi statig pand. Op foto –B- ziet u dat achter
het pand nog genoeg te doen is om alles netjes en begaanbaar te maken.

Technopolis
Op foto –C- ziet u het gebouw van Applikon Biotechnology afgebouwd is. Het gebouw wordt ingericht en is klaar voor het gebruik.
Op foto –D- ziet u de vorderingen met de bouw van het nieuwe Nederlandse hoofdkantoor van het
internationaal technologiebedrijf 3M. De bouw omvat circa 4.700 m2.

F
E
Rotterdamseweg
Op foto –E- ziet u dat het fietspad nog steeds
open ligt voor het vervangen van de gasbuizen. Helaas is na de werkzaamheden geen glad
fietspad meer over.

I

J

Kluyverweg
Op foto –I- ziet u nog een deel van het voormalige pand van Rijkswaterstaat. Het grootste deel is nu gesloopt om plaats te maken
voor nieuwbouw. Als het terrein bouwklaar is
gemaakt dan komt daar het nieuwe TNW, wat
betekent. Faculteitsgebouw van Technische
Natuurwetenschappen. Ook weer een miljoenen project.

M

Aanleg trambaan Mekelweg.
Op foto –F- ziet u de contouren van de te realiseren
tramhaltes bij de Aula TU. Op foto –G- ziet u dat er al
behoorlijk wat meters rails is neergelegd. Alleen jammer
dat het aanzicht op het beton zo koud en kil is.
Waarom geen gras? Of wat anders wat er dan veel vrolijker uitziet. Op foto –H- ziet u dat de werkzaamheden al
gevorderd zijn tot aan de Kruithuisweg.

G

K

Schoemakerstraat.
Op foto’s –J- en –K – ziet u de vorderingen aan de Schoemakerstraat die in mei waren gestart. De
weg is deels verbreed, voorsorteerstroken, en vooral nieuw asfalt. Dit is het resultaat van maanden
werken. Er zouden stoplichten komen maar deze zijn nog niet zichtbaar. Maar laten wij hopen dat
men wel de kabels heeft gelegd anders – u snapt het al – moet de grond weer overhoop gehaald worden. Uit informatie blijkt dat alles begin september klaar zou moeten zijn.

N

O

Prof. Telderslaan / Hendrik Casimirstraat.
Op foto –M- ziet u vanaf het Burgershof hoe de bouw vordert in de Hendrik Casimirstraat. Op foto’s –N- en –O- ziet u het aangezicht hoek Hendrik
Casimirstraat, Prof. Telderslaan met een aangezicht in de Hendrik Casimirstraat vanaf de Prof. Henketstraat.
Als u deze foto’s vergelijkt met de foto’s in de wijkkrant van juni dan is het haast niet te geloven dat het zo snel gaat de bouw. Compliment voor al de
mensen die daar met de bouw bezig zijn. Wie weet in de krant van december kunnen wij mogelijk de eerste bewoners aan u voorstellen.

H

L
Michiel de Ruyterweg.
Men heeft het vaak over de groene campus
zelfs over de groenste campus. Een onderdeel
daarvan is de aanleg van een natuurvriendelijke oevers zie foto –L- welke laat zien wat
men daarmee bedoeld. Alleen jammer die
betonnen vlakken bij en tussen de tramrails –
ook in de campus - want zo groen is dat niet.

P
Jan de Oudeweg.
Op foto –P- ziet u het gesloten hek van het
voormalige pompstation. Het gebouw is nu
gesloopt en de grond is geëgaliseerd. Nu is het
afwachten wanneer de bouw begint van de
nieuwe woonflat.

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

Vergelijk het met een bosbrand die
bestreden wordt door stroken bos af
te branden, zodat de eigenlijke brand
niet verder gaat. Zo is de nood van die
strook tot brood geworden voor de
bewoners die zo niet hoeven te lijden
door die brand.
In de christelijke traditie noemt men
dat loutering. Je wordt soms (we mogen dat nooit voor al het leed laten
gelden) door leed gelouterd.
Zo, dat moest er uit. Dit wilde ik
graag met u delen. Want ik kan wel
mooie verhaaltjes vertellen in de
Wippolderkrant, halleluja-ervaringen

aan u doorgeven, maar ik houd er
meer van lief en leed van het leven
u aan te reiken. Geloven is prachtig,
maar ook moeilijk en ik deel als gelovige heel veel vragen met mensen die
niet geloven. Wat ik wil is u een eerlijk doorkijkje geven van wat geloven
inhoudt.
Nood en brood. In de nood, door de
nood heen is er soms brood en leven
te vinden. Zo’n ervaring wens ik u
van harte toe!
Tekst David Knibbe

Column
Drie rode rozen

Ds. Kees Maas

het zal je gebeuren
Ik, Piet Water, kreeg eens bezoek van
Jan de straatmuzikant, meer straatbewoner dan muzikant, een origineel
man, arm en ellendig, koopziek en
artiest. Alleen al de wijze waarop hij
aan de bel trekt. Hij trekt niet aan
de bel, hij kondigt zijn bezoek aan
met een trompetsolo voor onze deur.
De buren waren getuigen. Na zijn
‘Last Post’ applaudisseerden zij.Ik,
Piet, kan het ook waarderen maar Ik,
Water, voelde aan mijn water dat er
een steen in de rivier gegooid werd.

Illustratie: Stan van Adrichem

Mijn naam is Piet Water, Hollandser
kan het niet, symbolischer ook moeilijk. Ik voel me als mijn naam, ik ben
m’n naam. ‘Piet Hein’ zit in me, moedig, vastbesloten, vindingrijk. ‘Kom
maar op, ik lust je’.
En, Water, door mijn aderen stroomt
het water van een zwakke stroom, die
voortkabbelt in een dromerig riviertje op een zoele zomeravond.
Piet weet en dat weten is emotieloos,
dat als hij een steen gooit in stromend water die rivier niet meer dezelfde stroom volgt. Zo verandert ook
telkens zijn leven, kleine gebeurtenissen hebben hun gevolgen.

Wat school er achter deze aubade?
Jan kennende zou het antwoord niet
lang op zich laten wachten en met
een omhaal aan woorden komen.
Achter zijn rug toverde Jan drie rode
rozen vandaan. Met het zwierige gebaar van een komiek overhandigde
hij de rozen aan mijn vrouw. Zij is
spontaan genoeg en gaf een zoen op
het ongeschoren gezicht van Jan. Ze
lachte en Jan blies de loftrompet.

noemen. Tenslotte, als u te weinig
geeft lijkt het net of uw vrouw niet
meer waard is en mocht u in uw goedgeefsheid te veel menen te moeten
geven dan is het weggegooid geld. Ik
zeg het u maar eerlijk. Ik dacht aan
€ 30.--. Dat is toch niet teveel voor
drie mooie rode rozen. Voor mij is alles winst. Ik heb de rozen niet uit een
tuintje gestolen. Ik heb ze van mijn
vriendin gekregen. Hoe zij daaraan
kwam heb ik niet gevraagd.
Nou, € 30.—voor zo’n muzikaal
en bloemrijk cadeau aan uw mooie
vrouw! Piet keek zijn vrouw eens aan.
Zij straalde van geluk. Zo’n streling
van het hart was haar in tijden niet
overkomen, bedenkelijk maar het was
waar. Ze liet Jan aan Piet over en ging
de rozen in het water zetten.Piet wist
wat hem te doen stond. Hij moest
niet in gesprek gaan met Water, zijn
andere kant. Water zou zo aan zijn
naam gaan werken. Het geld zou als
water uit zijn portefeuille stromen.

de aap komt uit de mouw
Tegen mij zei hij: ‘Zo’n eerbetoon aan
uw vrouw is u toch wel iets waard.
(Daar heb je het!) Om u niet in verlegenheid te brengen zal ik het bedrag

wat doe je?
Zonder omhaal van woorden zei Piet:
‘Bedankt Jan, maar je krijgt geen €
30.--. Je zou er toch maar drugs van
kopen.’ Dat was oneerlijk want Jan

gebruikte al jaren geen drugs meer.
Hij zou het gezellig met z’n maten
opdrinken in de ‘Ouwe Jan’. Dat wel.
Daarop klonk er een wenend, klaag’lijk mineurachtig deuntje. Jan was
nog niet helemaal uit het veld geslagen. ‘Hier staat voor u een eerlijk man
die muziek verkoopt voor een schamele € 30.-- . Heeft u liever dat ik ze
ga stelen? Ik heb dat geld nodig.’
Maar Piet was onverbiddelijk ook al
klaagde een stem hem in zijn binnenste aan. Water had het niet meer:
geef hem toch die paar centen. Piet
bleef bij zijn standpunt, waarop Jan
zei: ‘Ik weet wie jouw nieuwe fiets
gestolen heeft. Ik heb 77 kaarsjes in
de Jozefkapel aangestoken en niet
betaald. Ik wil van dat geld betalen.
Piet pakte zijn portefeuille en wilde het geld geven maar Jan liep al
weg. Hij draaide zich om en zei ‘Ik wil
jouw geld niet meer. Ik weet nu dat
jij gemener bent dan ik. Jij wil van
mij een dief en verrader maken. Mij
niet gezien. En God vergeeft me wel
dat ik die kaarsjes niet heb betaald.
Vergeven is zijn vak. Ajuus.’
Kees Maas,
buurtpastor

In het voorjaar schreef ik in het
parochieblad dat ik de komende
maanden met sabbatverlof zou
gaan. Het is inmiddels najaar en
graag deel ik met u wat ik tijdens
mijn sabbat o.m. heb gedaan.
Sabbat is geen vakantie. Het is je,
voor een afgebakende periode, losmaken van de gewone werkzaamheden
om tijd vrij te maken voor de innerlijke ruimte waarin God kan gebeuren.
De sabbat ben ik begonnen met een
retraite in Egmond. Ik woonde in een
huisje in de duinen dichtbij het klooster van de Benedictijnen in Egmond
Binnen.
Ik begon de dag met het luisteren
naar meditatieve muziek. Na het ontbijt las ik een regel uit de Regel van
Benedictus (480- 547) De regel is een
heel dun boekje met 73 regels. Leven
volgens de Regel van Benedictus is
momenteel heel populair. Nederland
kent vele oblaten. Oblaten zijn
mensen die als leek de regel van
Benedictus willen toepassen in het
leven van alledag. De pijlers van de regel zijn de gehoorzaamheid, de kuisheid en de volharding. Een eyeopener
was voor mij hoe de gehoorzaamheid
in verband werd gebracht met het
aandachtig luisteren. In gehoorzaamheid zit het woord horen verstopt.
Horen is luisteren met het hart en
daar respons opgeven. De kuisheid is
het met respect omgaan met je eigen
lichaam en dat van de ander.
Er is de laatste 50 jaar veel veranderd
in de zedenleer, iedereen interpreteert de leer op z’n eigen wijze., maar
met respect met je eigen lichaam en
dat van de ander omgaan is onveranderd. Volharding houdt ook doorzetten in als je er eigenlijk geen zin meer
in hebt, maar ook stoppen als je door
wilt gaan. Velen weten het uit ervaring, denk maar aan het afsluiten van
de computer - hoe moeilijk stoppen
kan zijn.
Per dag besteedde ik ongeveer anderhalf uur aan het lezen van een commentaar op de regel en meditatie.
In de middag las ik geestelijke lectuur en zocht ik tijdens het gebed de stilte. Ik ging naar de naar
de kerk van de paters om de geti jdengebeden mee te bidden.
De avond gebruikte ik om alles wat ik
op die dag had meegemaakt te noteren in mijn dagboek.
Ik maakte mooie, stille wandelingen
langs het strand en door de duinen.
Het speerpunt van mijn sabbat was
de pelgrimstocht naar Santiago de
Compostella. De Heilige Jacobus is
de beschermheilige van de pelgrims.
Zijn patroonsfeest wordt op 25 juli
gevierd. Op die dag wordt het overbrengen van zijn gebeente per schip
van de Sinai naar Santiago herdacht.
Zijn gebeente wordt bewaard in de
9e-eeuwse basiliek van Santiago de
Compostella. Elk jaar is het op 25 juli
groot feest in Santiago. Maar dit jaar
zijn alle feestelijkheden afgelast vanwege de zeer tragische treinramp bij
Santiago. De ramp heeft grote indruk
op mij gemaakt. Zoveel mensen die in

intens verdriet en diepe rouw ondergedompeld raakten
De pelgrimstocht naar Santiago heb
ik samen met mijn man gemaakt.
Zou het ons lukken dichter bij God en
dichter bij elkaar te komen?
We zijn gestart in Leon. We hebben
een afstand van 300 kilometer in een
kleine drie weken afgelegd.
Alle weertypen hebben we meegemaakt: sneeuw, regen, en zon. De
tocht had in het begin meer weg van
een Noordpoolexpeditie dan van een
pelgrimstocht. Maar wat voor weertype het ook was, het maakte ons
niet uit. Je neemt de dingen zoals ze
zijn. Je kunt het toch niet veranderen. We begonnen de dag meestal met
het lezen van een psalm en natuurlijk het eten van een stevig ontbijt.
Daarna liepen we zo’n zes á zeven
uur per dag. Onze fysieke conditie
was veel beter dan ik had verwacht.
Aan het eind van de dag was ik over
het algemeen niet heel moe. Meestal
schreef ik meteen in mijn dagboek.
Onderweg had ik soms al korte aantekeningen gemaakt. Het waren dagen
waarop we nooit hoefden na te denken over wat we zouden gaan doen.
Het programma stond vast: lopen!

foto:Elma Beerends

Illustratie: Stan van Adrichem

Nood, ellende en honger heb ik altijd
als puur negatieve verschijnselen gezien. Slecht. Punt. De laatste maand
ben ik daar toch anders over gaan
denken. Denk nu niet dat ik ziekte en
dood, nood en honger ga toeschrijven
aan God, die tijd hebben we gehad en
die tijd wil ik althans niet meer terug. Die gedachten hebben al genoeg
schade toegebracht aan het geloof
van mensen. Dan kregen ze te horen
dat het Gods wil was dat hun kind
overleed en ze met hun verdriet dus
zelfs niet meer naar God toe konden,
omdat die er achter zou staan. En je
gaat niet bidden tot iemand die jou
verdriet doet.
Ik wil God er buiten laten. Buiten het
verdriet, buiten ons leed. Ik geloof in
een God die mij redt, niet in iemand
die mij pijnigt.
Maar dat neemt niet weg dat er bepaald leed kan zijn dat een mens
helpt, haar op de juiste weg brengt.
Als een vader zijn kind met geweld
wegsleurt van een gevaarlijk punt,
dan is dat geweld voor dat kind haar
redding geweest. Zo heb ik ervaren
dat pijn soms mij wegneemt van iets
dat nog erger is. Dat pijn mij geneest.

Bericht uit de
Sacramentskerk/Vredeskerk

De pelgrimstocht naar Santiago heb
ik als meer dan fantastisch ervaren.
Ik kan er alleen in superlatieven over
spreken. Door te leven in een nietmaterialistische en consumptie beperkte wereld waarin ik alleen maar
hoefde te “zijn” leefde ik volop en intens. Ik leerde relativeren, ik leerde
los te laten, ik genoot van alles wat
op mijn pad kwam. De pelgrimstocht
naar Santiago bracht mij in de ruimte
waarin God kon gebeuren.
Letterlijk hebben we bergen beklommen, maar ook figuurlijk. Tijdens
deze sabbat heb ik het gevoel gehad
dat ik de berg Tabor mocht beklimmen en Jezus daar in zijn glans zag
verschijnen. Ik heb me intens gelukkig gevoeld. Dat geluk zou je vast willen houden. Je wilt dan het liefst een
tent bouwen, zoals de leerlingen van
Jezus toen. Maar dat kan natuurlijk
niet. Je moet terug, de berg weer af.
Want er is werk aan de winkel.
Samen met de vele vrijwilligers en
gedragen door de parochianen zijn
we weer volop aan het werk. De kunst
is om te midden van alle drukte binnen je werk een innerlijke ruimte te
behouden waarin God kan gebeuren.
U allen alle goeds toegewenst.
Pastor Elma Beerends

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

in het slop. Vele duizenden vierkante meters bouwgrond liggen
nu braak. TNO Zuidpolders aan de
Schoemakerstraat, de Nieuwe haven
aan de Schie en op Technopolis zijn
grote kale vlaktes waar helemaal niets
gebeurt. Deze gebieden bieden juist
heel veel kansen voor zogenaamd
“Tijdelijk Groen”. Tijdelijk Groen kan
goedkoop zijn door de natuur haar
gang te laten gaan. Bouwers zijn daar
echter bang voor, omdat ze vrezen
later niet meer te mogen bouwen op
een plek waar straks beschermde diersoorten voorkomen. Daarom willen
bouwers de grond kaal houden, geen
groen, geen dieren. Maar ze vergeten
dat er speciale regelgeving voor tijdelijk groen is. Daarmee mag je zowel
de natuur haar gang laten gaan als
bouwen zodra de tijd daarvoor rijp
is. Met deze regelgeving kan er later
geen bezwaar gemaakt worden omdat
er beschermde flora en fauna aanwezig is.
TNO Zuidpolders is zo’n voorbeeld.
Een groot terrein ligt braak, te wachten op kopers van woningen. Maar
die zijn er niet, voorlopig althans. Dus
heeft de projectontwikkelaar een hek
om het terrein gezet en laat met enige
regelmaat de grond schoffelen met
grote voertuigen. Geen groen, geen
dieren en ook niet toegankelijk voor
de wijk. Wij vinden dat jammer. Plant
alvast de bomen voor de bewoners
van straks. Leg alvast de lanen aan
waar je over enkele jaren kunt wandelen. Laat mensen gebruik maken van
het gebied, ermee vertrouwd raken.
Misschien willen ze er straks wonen.
Groen blijft voor ons een speerpunt.
Wij hebben daarom een zienswijze
ingediend tegen het hek dat rondom het TNO terrein is geplaatst. Wij
staan voor behoud van groen, maar
ook voor een groene visie, een groene
toekomst voor Delft Zuidoost. Voor
ons en de toekomstige bewoners.

foto:Belangenver. TU Noord

Kent u de poster nog? De posters
hangen nog steeds in de wijk, beetje
verbleekt, maar de boodschap is duidelijk: Hou TU-Noord groen.
Wij hebben enkele jaren heel actief
het aantal kapvergunningen geteld
en op de website gepubliceerd in de
vorm van een teller. De laatste stand
op de website is 1903, maar die is al
ruim achterhaald. Voor dit stukje in
de wijkkrant zijn we nog even langs
wat kapvergunningen gegaan en je
leest dat er weer meer dan 120 bomen gekapt worden in Delft ZuidOost. En dat vanaf december 2012!
Om enkele te noemen: 18 bomen
voor nieuwbouw aan de Kluyverweg,
91 bomen voor een toegangsweg naar
een brug, diverse bomen (nogmaals)
voor de keerlus van de tram die nu op
een ander plek gerealiseerd wordt dan
eerst gepland, 21 bomen voor natuurvriendelijke oevers. En er loopt nu
een aanvraag voor het bouwrijp maken ten behoeve van het nieuwe TNW
gebouw van de TU in een beschermd
natuurgebied.
Wat is er toch met groen? Waarom
moet de tram precies door een strook
met veel bomen en niet er langs? Of
wordt er gebouwd in beschermd natuurgebied en niet ernaast? En kunnen we lezen dat er bomen gekapt
moeten worden wegens slecht onderhoud. Zo zijn we de afgelopen jaren al
ruim 2.500 volwassen bomen kwijtgeraakt. Alles bij elkaar een aardig bos.
Terwijl groen juist goed verkoopt.
Groen voegt waarde toe. Een huis of
kantoor in een groene wijk is meer in
trek. De kranten staan vol van ideeën
over nieuwe ‘groene’ woonwijken. Wij
willen graag wonen in het groen, tussen het groen, nabij het groen. En dat
kenmerkt(e) de Wippolder.
Na de gewonnen procedure bij de
Raad van State in 2009, waarin de
gemeente verplicht werd goed na
te denken over het Milieu en leefbaarheid in de wijk kwam de bouw

Natuurvriendelijke oevers in Delft Zuid Oost
Op 19 juni is de aanleg van natuurvriendelijke oevers op versc hillende plekken in Delf t
Zuidoost gestart. Aan de Michiel
de Ruyterweg en de Bernhardlaan
zijn de oevers al gereed. Later
deze zomer worden ook in de
Charlotte de Bourbonstraat,
de Amalia van Solmslaan en de
Schoemakerstraat natuurvriendelijke oevers aangelegd.
De oevers worden aangelegd in het
kader van het project Groen Blauw
Delft Zuidoost.
In dit project werken de Gemeente
Delft, hoogheemraadschap van
Delfland, TU Delft, DUWO en de belangenvereniging TU Noord samen
met bedrijven en bewoners om meer
water en groen in de wijk te realiseren.

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Delft uitgevoerd door aannemer Oosthoek
Groep B.V.

Natuurvriendelijke oevers zijn nodig
om meer water op te vangen in de
sloten.
De kades worden minder steil gemaakt, zodat een gelijkmatiger overgang tussen water en land ontstaat.
Daardoor worden de oevers mooier
en er leven meer verschillende planten en dieren.
Langs natuurvriendelijke oevers
groeien planten als de gele lis en de
pinksterbloem.
Natuurvriendelijke oevers dragen bij
aan de verbetering van de waterkwaliteit.
Meer informatie over het project
Groen Blauw en de aanleg van de oevers is te vinden op www/delft.nl/
groenblauw.

De fietsengarage
Januari 2013 is de heer Ben
Tem – de eigenaar – gestart met
de fietsengarage in de Hendrik
Casimirstraat.
De reden hiervan is dat men van
horen zeggen had begrepen dat
er in de Wippolder geen mogelijkheid was om een fiets die onderhoud nodig heeft bij een fietsenmaker te brengen.
De ruimte waar nu de fietsengarage zit was verhuurd aan een familielid en deze had geen interesse
meer in de gehuurde ruimte en
zo doende kwam deze ruimte vrij
voor de fietsengarage.
In deze werkplaats wordt geen onderscheid gemaakt of je met een oude
of een jonge fiets komt. Het merk
speelt geen rol. Ook zijn hier onderdelen en benodigdheden los te koop
voor de doe het zelver zijn of haar
fiets.
Is uw fiets aan vervanging toe, dan
kunt u ook uw fiets inruilen en met
een nieuwe fiets weer naar huis gaan.
De hoofdmerken die verkocht worden
zijn: Cortina – Nederlandse fiets –
Treck – Amerikaanse fiets -. Maar ook
kunt u alle andere gangbare merken
bij de fietsengarage aankopen.
Ook kunt u een Frixi bike aanschaffen
dat is een bestaand frame waarop alles nieuw is gemonteerd waardoor de
fiets een betaalbare fiets is van rond
de € 200,00.

foto: J.A.v.d. Berg

Hou TU-Noord groen!

foto’s: Gemeente Delft
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Gebruikte fietsen zijn er ook te koop .
U moet denken aan een zeer goede
gebruikte fiets tot een studentenfiets.
De ruimte is zeer beperkt. Daardoor
moet alles opgeruimd blijven en blijft
de beschikbare ruimte functioneel.
Wat ging er aan vooraf in dit gebouwtje?
In de jaren 1950 / 1955 heeft de toenmalige bouwvereniging Hof van Delft
daar de huizen gebouwd inclusief het
gebouwtje. In die jaren was dat het
kantoor van de woningbouwvereniging Hof van Delft tot dat deze uit

zijn jasje was gegroeid en verhuisde
naar de Vulcanusweg.
Daarna is het in gebruik geweest als
verenigingsgebouw voor de DWV ,
Delftse Water Vrienden.
Vervolgens is het voor korte of langdurige periodes verhuurd geweest
voor tuinonderhoud, glasblazen en
opslag.
Vergeleken hoe het voor januari 2013
er uit zag is het nu een pareltje in de
straat.

Tekst en Foto’s:
J.A. van den Berg

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Een vakantieverhaal

Kanotochtje in Zweden

Op de deurmat of in uw brievenbox
Met regelmaat krijgt u de wijkkrant “Wippolder” bij u bezorgd
die u met genoegen leest of doorbladert. Maar hoe krijgen wij als
redactie telkens weer de wijkkrant gevuld met al die artikelen
en wat komt er nog meer kijken
om van de eerste handeling tot de
laatste te komen?
Allereerst de wijkkrant is voor 98%
door vrijwilligers tot stand gekomen.
Er zijn twee bedrijven die betaald
werk verrichten – de 2% - dat is de
vormgever en de drukker.
De wijkkrant wordt gevoed met teksten van bewoners, organisaties, bedrijven, voormalige bewoners en een
ieder die er belang bij heeft om in de
wijkkrant zijn of haar verhaal te doen.
Maar wij trachten wel om zoveel mogelijk wijkgerichte informatie op te
nemen in de krant.
Er zijn vier redactieleden die ook hun
bijdrage leveren aan teksten en werkzaamheden om de krant samen te
stellen. Vaak begint dat al kort na het
verschijnen van een krant dat de eerste woorden voor de volgende krant al
worden geschreven. Ook vaak worden
dan al foto’s gemaakt om bij de teksten te kunnen gebruiken.
Na een periode van zeker twee weken
geregeld teksten verzamelen en sorteren op een indexlijst is er een redactie
bijeenkomst. Ook de vormgever is
hierbij aanwezig.

Vervolgens is er intensief contact tussen eindredacteur en de vormgever
om tot het juiste resultaat te komen.
Als dit er is gaat de krant in twee
stukken verdeeld naar de correctoren
die er eventuele slordigheden en of
schrijffouten uithalen die later door
de vormgever wordt aangepast.
Ook gaan de overige redactieleden
nog even kritisch door de drukproef
om eventuele onregelmatigheden op
te sporen.
Het resultaat staat dan op een stickie
en wordt door de vormgever bij de
drukker afgeleverd.
Na een dag of tien wordt de krant dan
geleverd – 5.600 stuks - bij de heer
Leo Vijverberg onze verdeelpost.
Hij gaat alles verdelen in stapels voor
de bezorgers.
Na het verzamelen van de stapels
voor de bezorgers worden die met de
auto naar de bezorgers gebracht.
Er zijn totaal 30 vrijwilliger die bezorgen en/of helpen bij het vouwen van
de kranten. De bezorgers brengen 10
kranten tot aantallen welke naar de
1000 gaan bij u thuis.
Ja en dit gebeurt nu al zo’n 16 jaar
lang.
Zo ziet u maar wat je kan doen als je
begaan bent met je wijkbelang.
Tekst: J.A. van den Berg
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Dat begrijpt ze niet. Kanovaarders
kijken anders tegen de wereld aan.
Het is niet uit te leggen.
Gebiologeerd kijk ik naar het water
dat van rechts uit het bos komt aanstormen en onder de brug door verder
dendert het bos in.
Ik ben de afspraak met vrienden op
slag vergeten. Dit riviertje is te mooi
voor woorden.
Het stroomt wild en kaarsrecht.
Ik klim langs het bruggetje naar beneden en loop watertandend langs de
oever.
Het is bevaarbaar.
Niet breder dan vier meter.
Krap, maar het kan.
Ik moet en zal hier varen.
Mijn dochter begrijpt er niets van.
Thuis gekomen kijk ik op de kaart.
Het riviertje bestaat echt.
Het kronkelt zich met veel bochten
door het land. ,,Maar dat is allemaal
bos’’, zegt mijn dochter.
Ik spreek met haar af waar ik opgepikt wil worden: een bruggetje bij een
dorpje zo’n tien kilometer verderop.
Ze houdt haar commentaar voor zich.
Hooguit een uurtje varen, schat ik.
Ze zal daar op me wachten.
De volgende dag klauter ik met de
wildwaterkano naar beneden, steek
van wal en ga met de stroom het bos
in.
,,Veel plezier’’, roept mijn dochter.
Na een paar honderd meter stuit ik op
een blokkade.
De bedding ligt bezaaid met grote
rotsblokken. Hier valt niet te varen.
Met tegenzin sjouw ik mijn kano de
kant op.
Dat is een tegenvaller. Langs de oever
is de begroeiing dicht.
Sjouwen en sjorren met de kano door
al die struiken is niet mijn hobby.
Er komt geen einde aan.
De kano weegt steeds zwaarder.
De blokkade is honderden meters
lang. Zo’n lange ben ik nog nooit tegengekomen.
Ik begin moe te worden van het getrek en gesjor. Het afgesproken uurtje
is voorbij.
Zal ze wachten?
Als ik na die rotsblokken weer in de
kano zit stuit ik op een omgevallen
boom, hij ligt dwars over de beek.
Verderop liggen nog meer bomen over
de beek.
Ik probeer met de kano zo hard mogelijk in de kruin te duiken en er het
beste van te hopen.
Soms kan ik me aan de takken er
doorheen trekken.
Ik zit onder de schrammen, ik ben
drijfnat en ik begin moe te worden.
Dan houdt het bos op en stroomt het
water vrij tussen hoge oevers.
Er zijn geen obstakels meer.
Ik heb haast gekregen.

Illustratie: Stan van Adrichem

,,Stop!’’, roep ik. Mijn dochter remt
geschrokken midden op het bruggetje
over een riviertje.
Is het een hert? Of erger: een eland?
Hier in Zweden moet je vlug zijn.
Maar de weg is leeg.
Je ziet niets dan bomen. We zijn
met de auto op weg naar vrienden.
Ze kijkt me aan. Stoppen? Voor een
beek?

Mijn dochter wacht niet eeuwig. Ik ga
te hard door een plotselinge haakse
bocht en donder ondersteboven.
Niet getreurd, omslaan hoort erbij.
Voorbij de volgende bocht volgt een
verrassing.
Er staat een koe dwars in de stroom.
De koe kijkt naar me.
Ik kijk terug. Ze blijft staan.
Ik kan er niet langs. Wat nu?
Ik hou de kano even stil op de stroom.
Dat kan niet eeuwig duren.
De hoge kant op?
Daar staan ook koeien.
Ik houd de kano stil op de stroom.
Wat nu? Zweedse koeien hebben geen
loodzware uiers en ze zijn beweeglijk.
Die koeien hebben bovendien alle tijd.
Ze hebben geen afspraak met hun
dochter bij een bruggetje.
Ik besluit tot de aanval.
Vol gas stuif ik met de stroom mee
recht op de dwarse waterkoe af.
Als ik vlakbij ben komt het sterke
beest in beweging. Ik heb geluk. Als
een kat van driehonderd kilo klimt
het beest de steile oever op. Ik ben er
voorbij. Hoera!
Achter de koe hangt een lijntje prikkeldraad dwars over de beek.
Op halshoogte. Dat had ik niet gezien
door die koe.
Ik duik. Het prikkeldraad grijpt me
bij de haren in mijn nek, het schiet
los en grijpt me vast bij de stof van
mijn jack.
Ik zit vast.
De stroom sleurt.
Ik lig half achterover in de kano.
Nou moet ik snel handelen.
Als de kano dwars op de stroom komt
kan ik het vergeten.
Dan gaan we weer ondersteboven.
Met m’n vrije hand ruk ik het prikkeldraad los uit de stof van mijn jack.

Ik ben vrij. Mijn hand bloedt.
De stroom wordt rustiger en breder.
Waar hadden we afgesproken?
Bij een bruggetje had ik gezegd, maar
welk bruggetje?
Waar is het bruggetje van de landkaart?
Vanuit het water lijkt het ene bruggetje als twee druppels water op het
andere bruggetje.
Ik ben nu drie uur onderweg. Zolang
wacht mijn dochter niet.
Bij het volgende bruggetje ontdek ik
iets vreemds.
Daar is aan de kant een stokje in de
grond gestoken en om dat stokje zit
een krant gerold.
Wat kan daarvan de betekenis zijn?
Wie doet zoiets?
Is het een merkteken van een visser?
Een krant om een stokje in een bos in
Zweden.
Daar moet meer achter zitten.
Ik trek de kano op de oever.
Nu merk ik pas hoe nat en hoe moe
ik ben.
Ik strompel op stijve benen over het
bruggetje.
En dan zie ik een eenzame auto langs
de kant van de weg staan.
Mijn dochter stapt uit en slaat de
handen voor haar gezicht.
De opgestoken hand waarmee ik haar
begroet ziet rood van het bloed.
Ze is sprakeloos.
Die kletsnatte vieze zwerver daar op
de weg is haar vader.
Hij leeft gelukkig nog.
Zij plakt een pleister op mijn hand.
,,Ik heb cantharellen geplukt in het
bos aan de overkant’’, zegt ze...
Hou je van cantharellen?’’
Fred Koning

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

