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nieuwe wijkopbouwwerker

Dit is alweer de laatste Wippolderkrant van dit jaar. Met hierin natuurlijk weer
voor een ieder wat wils. 2010 was voor de krant een goed jaar door onder andere uitbreiding van de redactie, maar ook omdat we zoveel enthousiaste reacties hebben mogen ontvangen van onze lezers. En om dat laatste draait het
toch om. Wij van de redactie hebben ons best gedaan, maar het gaat om U.
U bent de graadmeter voor de kwaliteit van de Wippolderkrant. Zonder uw reactie en bijdragen en natuurlijk die van alle anderen die betrokken zijn bij het
wel en wee in onze wijk, zou de krant geen bestaansrecht hebben. Voor al die
bijdragen aan de krant dit jaar wil de redactie U allen zeer hartelijk bedanken.
Wij hopen dan ook dat ook het nieuwe jaar 2011 een even vruchtbaar jaar mag
zijn en U wederom de pen oppakt om uw nieuwtjes en beleving van onze wijk
in de Wippolderkrant weer te geven.
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Precies twee jaar na het vertrek van
Yvette Witmaar ga ik voor de derde keer op pad om kennis te maken
met de nieuwe wijkopbouwwerker. Ik
hoop niet dat dit een vaste rubriek in
onze wijkkrant gaat worden!
Wie is Rogier van Munster
Een actieve jongeman van 37 jaar, vol
plannen en al enthousiast bezig met
het opzetten van bijvoorbeeld het ruilpunt Wippolder aan de Professor Telderslaan 23. Daarover later meer.
Hij is geen geboren en getogen Delftenaar maar heeft wel een heel erg
‘Delfts gevoel’. Dat komt vooral door
de combinatie van het stedelijke en
dorpse karakter van de stad, een stad
met zoveel leuke buurtjes en natuurlijk
een prachtig historisch centrum.
Hij werkt al zo’n 10 jaar in Delft bij
Breed Welzijn Delft en is begonnen
als sportopbouwwerker op stedelijk
niveau. Omdat hij veel op stedelijk niveau gewerkt heeft en nog werkt, kent
hij onze wijk al wel een beetje.
Na de sportacademie en allerlei activiteiten en werk op dat gebied is hij
langzaam overgegaan naar de combinatie van sport en cultureel-maatschappelijk werk.
Welzijn nieuwe stijl
Misschien hoort u af en toe de term
‘welzijn nieuwe stijl’, het welzijnswerk

gaat een nieuwe richting op. Meestal
betekent een nieuwe richting bezuiniging maar er zijn natuurlijk ook positieve kanten aan een nieuwe richting.
Daarom heb ik Rogier gevraagd wat
welzijn nieuwe stijl betekent voor de
Wippolder.
Een van de belangrijke aspecten is dat
er vraaggericht gewerkt wordt. Dat betekent dat er niet zomaar van alles bedacht wordt door een opbouwwerker
maar dat hij actief op zoek gaat naar
de behoeften van de wijkbewoners
op welzijnsgebied. Wijkbewoners die
zelf met eigen initiatieven komen zijn
daarom heel erg welkom. Samen met
Rogier kan dan gekeken worden naar
mogelijkheden om een plan uit te voeren. Dat hoeft niet per se in een buurthuis te zijn. Soms is een andere locatie
geschikter voor bepaalde activiteiten.
Natuurlijk gaat Rogier hier niet in het
wijkcentrum zitten wachten op bewoners met ideeën. Hij gaat actief op
zoek en zal bewoners tegelijk ook wijzen op allerlei mogelijkheden en regelingen die er al zijn zoals Fleuropacties
en Burendag.
Een wijkopbouwwerker is bij het inspelen op behoeften van wijkbewoners
ook afhankelijk van andere organisaties. Zo zal iemand die bij het StartLees verder op pagina 7 >

Naast alle rampspoed die de regering en gemeente ons allen voorschotelt in
verband met de bezuinigingen houden ook wij ons hart vast in de hoop dat het
misschien allemaal wel meevalt.
De wereld draait gewoon door en we weten dat Wippoldernaren flexibel van
aard zijn, gewend zijn zich aan te passen aan de omstandigheden. Neem nou
het zout. Een zielige bezuinigings maatregel. Gelukkig ligt de Professorenbuurt er vol mee dus: Hamsteren. Het zijn van die kleine gemeente berichtjes die men uitzet om in te laten weken bij de bevolking. Maar als straks dat
strooizout niet meer gratis verkrijgbaar is en de bakken met strooizout zijn
verdwenen bij de bruggetjes is natuurlijk wel de vraag wiens schuld of nalatigheid dat is. Zo kan een bezuinigingsmaatregel wel eens duur uitpakken.
Wat zeker kriebelt, als je de berichtgeving mag geloven, zijn de aangekondigde
bezuinigingen in wijk- en buurtwerk. Hoe financieel creatief de vrijwilligers
en buurtwerkers ook zijn, dit is een heet onderwerp dat ons allen nadrukkelijk
bezighoudt. De medewerkers van buurthuizen zijn de sensoren van onze wijk
en daarom van grootbelang voor het welzijn van velen. Daarom is het van belang dat dit niet in gevaar komt.
Dit alles staat weer in schril contrast en is niet te verkopen tot wat er op het
Delfts politieke toneel plaatsvindt. Noem het woord ‘gondel’ en U weet wat er
bedoeld wordt en waar onder andere het belastinggeld aan besteed wordt.
Ondanks alle voorgespiegelde en voorgenomen vervelende zaken die op ons af
komen willen wij als redactie U Wippolderbewoners en lezers van onze wijkkrant een energiek, financieel vindingrijk, gezond en goed 2011 toe wensen.
De redactie.

wijkkrantwippolder@gmail.com

wijkcoördinator Wippolder (gemeente Delft)
Wat hebben we een hoop gedaan!
Beste wijkbewoner, wat fijn dat ik uw
aandacht heb. Graag blik ik samen met
u terug op het jaar 2010; er is namelijk
hard gewerkt! En dat levert resultaten
op. Soms niet zo snel als u en ik hadden gehoopt. Soms veel sneller dan we
hadden gedacht. Uiteindelijk zijn alle
bereikte resultaten in samenwerking
bereikt. Dat is een belangrijk punt om
aan te stippen. Samenwerking waar ik
de meeste energie van krijg is de samenwerking met bewoners. Ik heb dit
jaar velen van u mogen ontmoeten en
leren kennen. Steeds meer zie ik hoe
belangrijk uw rol als bewoners is in de
wijk als het gaat om de wijk schoon,
veilig, heel en sociaal te houden. U
bent als bewoner ervaringdeskundige en bovendien altijd aanwezig in de
wijk. Dat maakt dat u de belangrijkste schakel bent! U vervult niet alleen
een belangrijke signaalfunctie maar u
kunt ook veel problemen zelf aanpakken en oplossen. U zult merken dat
ten gevolge van politieke keuzes en
bezuinigingen uw rol steeds groter en
belangrijker wordt. In het volgende
nummer van de wijkkrant zal ik hier
wat meer op in gaan. Nu wil ik vooral
even terugblikken op het jaar 2010.
Een greep uit de resultanten van de
Delftse Wijkaanpak in de Wippolder:
Herinrichting speelplek Frederik Hendrikstraat in nauwe samenwerking met
de buurt.
Opening van ’t Ruilpunt Wippolder in
samenwerking met Vidomes en BWD.
Introductie van de Inspecteur Openbare Ruimte in de wijk.
Veel inspraak en informatieavonden
in de wijk.
Onthulling kunstbordje ’t Koninklijk
Groentje in de Willem de Zwijgerstraat
Meer sociale binding in buurten waar
straatfeesten en straatspeeldagen zijn
georganiseerd door bewoners, ondersteund met een subsidie en in samenwerking met BWD.
Verbeterde communicatie en samenwerking met bewoners Delftzicht.
Herinrichting speelplek Rotterdamseweg in samenwerking met de straat.
Vier mooie en informatieve wijkkranten, met dank en hulde aan de redactie.
Meer aandacht voor armoedesituaties
in bepaalde delen van de wijk, verbeterde samenwerking op dit thema met
bijvoorbeeld de scholen en met BWD.
Twee Breed Bewonersoverleggen, bewonersorganisaties kennen elkaar nu
en weten elkaar te vinden.
Schoolsportvereniging is in het leven
geroepen
Verbeterde samenwerking zorg door
twee bijeenkomsten te organiseren in
samenwerking met Stichting ELO.
Aftrap van het project ‘OuderenProof ’
in samenwerking met vele organisaties
in de stad zoals DIVA Delft en BWD.
Wethoudersbezoeken aan de wijk hebben aandacht gevestigd op het belang
van samenwerking met bewoners.
Succesvolle informatiebijeenkomst
over het lastige en interessante onderwerp ‘de milieueffectenrapportage’ in
het TU gebied.
Overlastsituaties in de wijk zijn samen met bewoners, politie en corpo-

raties bestreden en tegengegaan, soms
met behulp van bureau Bemiddeling &
Mediation.
Projecten en activiteiten van de gemeente zijn beter afgestemd op wat er
in de wijk speelt.
Jaarwisseling 2010 / 2011
in de Wippolder
Loop ik op zaken vooruit? Het jaar
heeft immers nog een staart, de maand
december! Een maand waarin de minste mensen met vakantie zijn, veel
mensen binnen blijven en elkaar opzoeken. Op 20 december organiseren
BWD, de corporaties, vrijwilligers en
de gemeente Delft een kerstfeest in de
wijk. U bent van harte uitgenodigd in
het wijkcentrum aan de Prof. Krausstrat 50. En dan natuurlijk de jaarwisseling op vrijdag 31 december. Zoals u
weet zijn vreugdevuren in de hele stad
verboden. In de Wippolder geldt één
ontheffing op dit verbod en dat is op
de kruising Schoemakerstraat / Kloosterkade waar een vreugdevuur wordt
georganiseerd. Op alle andere locaties
in de wijk is het stoken van een vuur
verboden.
De gemeente treft in samenwerking
met BWD, politie en brandweer veel
maatregelen om de oudejaarsnacht
veilig en gezellig te laten verlopen. Wat
kunt u zelf doen om hier een bijdrage
aan te leveren?
• Houd u aan de regels
• Spreek anderen aan op gedrag
• Waarschuw de politie bij onraad
op het telefoonnummer 0900 8844
en in noodsituaties op het telefoonnummer 112

Ruim (vuurwerk)rommel
op 1 januari netjes op
Ruim uw oude kerstboom netjes op,
raadpleeg www.gemeentedelft.info en
de Stadskrant voor meer informatie
over hoe u dit doet volgens de regels
Wilt u op de hoogte blijven van alle
gebeurtenissen in de wijk? Blijf dan
deze krant lezen, hou de Stadskrant in
de gaten, maak een praatje met de vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen in de wijk en kijk regelmatig
op www.gemeentedelft.info.
Heel fijne feestdagen
en graag tot ziens in de wijk!
Een hartelijke groet,

Miriam Wardenaar
(mwardenaar@delft.nl
en 015 219 7169)

Breed Bewonersoverleg Wippolder
Voor de tweede keer dit jaar kwamen
op 6 oktober zo’n 30 tal actieve wijkbewoners bij elkaar in het buurthuis
aan de Krausstraat. Ook de nieuwe
wethouders Raymond De Prez en
Milène Junius waren aanwezig om
zich voor te stellen en met bewoners
van gedachten te wisselen.
Raymond De Prez, sinds april wethouder van Delft, vertelde dat zijn
portefeuilles hoofdzakelijk gaan over
meedoen, hij snapt dat er verbeterpunten zijn, we kunnen het niet alleen, we moeten het samen doen.
Hij bood aan om met bewoners een
rondje door de wijk te maken, zodat
hij de wijk beter kon leren kennen.
Milène Junius, ook sinds april wethouder, vertelde dat de rode draad in
haar portefeuillepakket is, hoe de stad
mooier en beter te maken. Beseft dat
alle werkzaamheden, zoals die rond
de spoorzone veel ongemak met zich
brengen. “Dit is een mooie gelegenheid om naar iedereen te luisteren,”zei
ze.
De avond werd georganiseerd door
wijkcoördinator Miriam Wardenaar
en wijkopbouwwerker Rogier van
Munster. Aanwezig was ook het hoofd
van het vakteam Wijkzaken van de gemeente Delft, en de projectleider van
de gemeente voor TU Noord Maartje
Scholten.
Het was een geanimeerde avond. Opnieuw bleek tijdens het voorstellen
van de aanwezigen hoeveel verschillende groepen bewoners actief zijn in
de wijk.
Belangenvereniging TU Noord was
aanwezig, en buurtvereniging Delftzicht aan de overkant van de Schie.
Bewonersorganisatie Wippolder Zuid
was er, maar ook mevrouw Van Dommelen van “Buitenspel” die zich beijvert om kinderen achter de computer
vandaan te krijgen en meer op straat
te laten spelen. “Buurtvrouwen” in
TU Noord is een initiatief van Yvonne
Zuidgeest, om buurtvrouwen bij elkaar te brengen, om bijvoorbeeld oppasmogelijkheden te regelen of een
buurtfeest.

foto: J.A.v.d. Berg

Miriam Wardenaar

Pagina 2

Miriam Wardenaar onderbrak het
voorstelrondje af en toe door vragen
te stellen als:
“Hoeveel van uw buren kent u bij
naam?” en “Uw buurvrouw wil een
straatfeest organiseren. Wat doet u?”
Ook aanwezig was de Inspecteur
van Openbare Ruimte (IOR) Marko
Koppejan die collega Yvonne van den
Burg (IOR in de wijk Buitenhof) had
meegenomen.
Buurtbewoners Mimi en Theo van Altenburg, zien de Professoren wijk veranderen en vroegen zich af waarom ze
niet geïnformeerd worden, door gemeente en/of woningbouwvereniging.
Judith van Gansewinkel van buurtvereniging “Boka” (Botaniestraat en
Kanaalweg), het buurtje rond de Kanaalweg, maakt zich sterk voor het
bewaken van de woonkwaliteit, er is
veel verkeer, mede door apotheek en
Kinderopvang op de hoek, ook heeft
men overlast als de studenten van Laga
op het terrein van de roeivereniging
aan de overkant van de Schie een feest
hebben. Ook noemde zij de daklozen
op de bankjes tegenover de Oostpoort.
Hans Zevenberg benadrukte dat hij
hoopt dat de Botanische tuin niet zal
sneuvelen voor bouwplannen.
Bewoners rond het nieuw in te richten
plein aan de Frederik Hendrikstraat,
waren met 6 personen aanwezig.
Ted Dupon, in 2006 begonnen met
een actie om het plein op de schop te

nemen, is blij dat zijn plan nu van de
grond komt. De bewoners prezen het
initiatief van Rogier van Munster, de
nieuwe wijkopbouwwerker, die met
de voetballende jongens op het plein is
gaan praten, en ze heeft meegenomen
naar de wijk Voorhof om te laten zien
hoe het plein er in de toekomst ongeveer uit gaat zien.
Dames van “Julianalaan en Willem de
Zwijgerstraat” pleiten voor een zebrapad op het drukke oversteekpunt bij
de apotheek Wippolder, waar fietsers
en voetgangers soms halsbrekende
toeren moeten uithalen om de Julianalaan over te steken.
Cor Elmondorp van buurtvereniging
“Delftzicht” memoreerde het moeizame overleg rond de spoorzone met
technocraten van de gemeente. Ook
noemde Elizabeth Tieman (Delftzicht) de verkeersonveiligheid rond
de spoorzone met name rond de Engelsestraat.
P. Beckman van de Rotterdamseweg
maakt zich zorgen over de bouwplannen rond de Scheepsmakerij. Er is nu
een mooi stukje groen, “ ’t Groentje”
dat bewoners zelf onderhouden, en hij
is bang dat het gaat verdwijnen.
Tot slot beantwoordden de wethouders vragen van de bewoners over o.a.
verkeersveiligheid en zwerfvuil rond
ondergrondse huisvuil containers. Het
volgende bewonersoverleg staat gepland voor maart 2011.

Dialoog over milieueffectrapportage Delft Zuidoost
Om alle betrokkenen zo vroeg mogelijk bij de ruimtelijke plannen
voor het TU-gebied te betrekken,
organiseerde de gemeente op 1 november een bijeenkomst over de onlangs verschenen milieueffectrapportage. Belangstellenden konden
vragen stellen, hun mening geven
en wensen kenbaar maken.
De gemeente kijkt tevreden terug
op de bijeenkomst van 1 november.
Projectleider Maartje Scholten: “Gebiedsontwikkeling kan alleen succesvol plaatsvinden als je dat samen doet
met alle betrokkenen in een gebied.
In januari organiseren we een nieuwe
bijeenkomst om het definitieve milieueffectrapport te presenteren.” In
die bijeenkomst komt de gemeente terug op vragen die gesteld zijn
en suggesties die gedaan zijn door
de bewoners en belanghebbenden.

“We hopen dan ook weer op een grote
opkomst”, blikt Scholten vooruit. Besluitvorming en officiële inspraak op
het milieueffectrapport (MER) vinden
plaats in februari en maart.
Belangen samenbrengen
De belangenvereniging TU Noord
heeft na 1 november haar eigen voorkeursalternatief bij de gemeente ingediend. “Ook dit alternatief is voor ons
input voor het definitieve MER”, zegt
Scholten. “We werken nu hard aan
het samenbrengen van alle belangen.”
Over de zorgen van de belangenvereniging ten aanzien van de verschillende bouwplannen zegt Scholten het
volgende: “Het realiseren van groen,
blauw en openbare ruimte is een randvoorwaarde in het definitieve MER.
Het is de ambitie van de gemeente om
voldoende groen en blauw te realiseren in samenhang met de bouwplan-

nen. Dat gaan we vastleggen in de bestemmingsplannen.”
Hoe nu verder?
De MER wordt in februari door de
Raad behandeld en naar verwachting
in maart of april samen met het eerste
bestemmingsplan voor Delft ZuidOost ter inzage gelegd. Dan kunnen
zienswijzen op de MER en het bestemmingsplan worden ingediend.
Het eerste bestemmingsplan en de
MER worden dan naar verwachting
in augustus 2011 vastgesteld. In Delft
Zuid-Oost worden in de komende jaren meerdere bestemmingsplannen
gemaakt. Op ieder bestemmingsplan
is inspraak mogelijk. Op de speciale
website www.gemeentedelft.info/mer
staat steeds actuele informatie.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Wat betekent de bouw van 5000 woningen
in de Wippolder?
Soms denk ik; nu hebben we de
grootste overlast in de wijk wel gehad, het wordt niet meer erger. Voor
het verkeer is de Sint Sebastiaansbrug
beperkt te gebruiken, de Mijnbouwstraat richting Poortlandplein is deels
tweerichting verkeer en de Michiel de
Ruyterweg is afgesloten tot aan de begraafplaats Jaffa. De bouw van de studentenwoningen aan het De Vries van
Heijstplantsoen en de sloop van het
ITC gebouw aan de Kanaalweg zorgen
voor bouwverkeer. En als je iets verder
kijkt, zie je de bouw aan de Kapelsbrug
en nog wat verder weg de Spoorzone.
Allemaal activiteiten die voor overlast zorgen. Maar die overlast gaat zo
langzamerhand over in mooie ontwikkelingen.
Bijvoorbeeld voor de Sint Sebastiaansbrug. De monumentale boom aan de

stadszijde van de Schie staat dicht op
de brug. Dit zorgt ervoor dat het ontwerp, waar wij bezwaar op aangetekend hadden, aangepast moet worden.
Er wordt gewerkt aan een beter ontwerp van de brug en op ons verzoek
opnieuw gekeken naar veiliger fietsroutes tussen het centrum en de TU.
Het Mekelpark dat in de avond en het
weekend een verlaten indruk maakt,
zal straks een levendig gebied worden met studenten, winkels, horeca
en tram 19. En de Gelatinebrug, een
nieuwe brug over de Schie bij Lijm &
Cultuur, zorgt voor een goede verbinding tussen Emerald, via Voorhof naar
Schipluiden, voor fietsen en het liefst
ook voor auto’s en tram.
Na de sloop van diverse gebouwen, ligt
het gebied achter de Kanaalweg bij de
Botanische Tuin en het Science Cen-

tre er nu prachtig open bij, net zoals
het destijds bedoeld is. Wij pleiten er
voor om dit te behouden. Vanuit de
Sint Sebastiaansbrug en Kanaalweg
krijg je een prachtige doorkijk naar de
Botanische Tuin. Stel je eens voor dat
hier een openbaar toegankelijk park
komt, voor alle Delftenaren en voor
bezoekers aan Delft. Met een restaurant voor een kop koffie of lunch. En
een wandelroute onder de platanen
langs de Schie.
Het is nog even afzien, maar als de
plannen in goede samenspraak met de
bewoners en met passende (verkeers)
maatregelen uitgewerkt worden, kan ik
de overlast nog wel dragen.
Erik van Hunnik
Voorzitter
Belangenvereniging TU Noord

Groen, Blauw, Grijs en Rood in balans met
nieuwe oost-west verbinding
De verkeersdrukte op het wegennet in
TU-Noord neemt al jaren gestaag toe.
Met de plannen voor 4800 woningen
en extra bedrijfslocaties in de wijk (met
name in het TU-gebied, TNO, Schieoevers) zal de komende 10 jaar het verkeer in onze buurt nog sterker groeien..
Op een aantal hoofdwegen zal volgens
berekeningen in de MER (Milieu Effect Rapportage) het verkeer met de
helft toenemen en soms zelfs meer dan
verdubbelen. Volgens de uitgevoerde
MER is deze toename mogelijk binnen
de huidige verkeersstructuur. Wij als
bewoners ervaren echter nu al dagelijks
hinder van de grote verkeersdrukte.
Met name op de doorgaande wegen
staat het verkeer in de spits meerdere
malen per week vast. Wij zien dan ook
alleen ruimte voor meer woningbouw
en bedrijfslocaties, zoals die in het
MER onderzocht zijn, als er een structurele oplossing gevonden wordt voor
de afwikkeling van de sterke toename
van het verkeer.
Wat ons betreft zou de beste oplossing
een nieuwe oost-west verbinding door
de wijk, maar buiten de woonbuurten
zijn. Daartoe hadden we al in 2009 een
aanzet gemaakt in de verkeersnotitie
die we samen met D66 en de VVD
maakten. De daarin bedachte maatregelen zijn in de projectgroep MER
uitvoerig besproken, met elkaar in verband gebracht en doorgerekend in het
verkeersmodel dat voor de MER gebruikt is. Daaruit is gebleken, dat zo’n
nieuwe oost-west verbinding zondermeer tot de mogelijkheden behoort en
de verkeersproblemen in de woonwijk
naar een aanvaardbaar niveau terugbrengt.
Een nieuwe oost-west verbinding
maakt het mogelijk om doorgaand
verkeer en bestemmingsverkeer evenwichtig te spreiden. Bovendien sluit
een dergelijke verbinding aan bij de
wensen van de TU. De TU wil zowel
een extra brug over de Schie, ergens
halverwege de Zuidwal en Kruithuisweg, en een dwarsverbinding tussen
de Rotterdamse weg en de Schoemakerstraat ergens tussen de Jaffalaan en
de Kruithuisweg. Een nieuwe autobrug

Na lang wachten is er nu tekst en uitleg gegeven over de MER ( Milieu Effect Rapportage ). Gehouden op 1 november jl. in de Lijm en Cultuur aan de Rotterdamseweg.
over de Schie zou behalve voor fietsers
en voetgangers ook geschikt gemaakt
kunnen worden voor een in de toekomst geplande nieuwe tramlijn.
Een nieuwe oost-west verbinding zou
via de nieuwe autobrug over de Schie
via de (verlengde) Engelsestraat kunnen aansluiten op het centrum. Aan
de oostzijde zou de nieuwe verbinding kunnen aansluiten op de A13.
Wij denken hierbij aan een parallelweg
langs de A13 vanaf de IKEA-afslag,
die vanaf het TNO terrein kan worden aangesloten op de Schoemakerstraat. Zo ontstaat een nieuwe oostwest verbinding, die door de projectgroep MER is doorgerekend op zijn
verkeerskundig effect en veel verkeer
blijkt weg te trekken uit TU-Noord.
De voordelen hiervan zijn:
• in TU-Noord een verbetering van de
leefbaarheid (geluid, lucht, veiligheid,
groen) als gevolg van sterke vermindering van het verkeer (o.a. Nassaulaan,
Delfgauwseweg, Julianalaan, Schoemakerstraat, Mijnbouwplein, Sebastiaansbrug, Mijnbouwstraat);
• betere ontsluiting van het TU-gebied
door een directere verbinding vanuit
het westen (Voorhof, Tanthof, Buitenhof, Westerkwartier, Den Hoorn en
verder) en vanuit het oosten (directe
aansluiting op knooppunt bij Ikea);
• verbetering van de doorstroming op
het knooppunt Kruithuisweg-Schoemakerstraat;

• vermindering sluipverkeer op de Jan
den Oudenweg, Telderslaan en Delfgauwseweg;
• voor veel minder bewoners hinder
en overlast door verkeer omdat dat
beduidend minder door woonstraten
wordt geleid.
Als groot bijkomend voordeel kan afsluiten van de doorgang voor alle verkeer worden overwogen in de Mijnbouwstraat waarmee een aaneengesloten groen gebied of stadspark zou
kunnen worden gecreëerd tussen kanaal en Zuidplantsoen. Een geweldige
kans om alle historische gebouwen in
dit gebied in te bedden in een groene
parkachtige omgeving aangevuld met
waterpartijen. Hiermee kan de Parel
van Delft (Botanische Tuin) uitgroeien tot de Parel van Delft Kennisstad,
waarmee TU, Gemeente, Botanische
Tuin, Techniekmuseum en DUWO
zich sterk kunnen profileren en bewoners, studenten en werknemers een
ontmoetingspunt en recreatief verblijfsgebied krijgen. Zo kan dit nieuwe
stadspark Delft, stad en universiteit op
een natuurlijke wijze bij elkaar brengen.
Op deze manier denken wij dat de diverse belangen goed in balans blijven:
gewenste woningbouw (Rood), nieuwe
waterpartijen (Blauw), meer en betere groenvoorzieningen (Groen) en de
juiste wegenstructuur (Grijs).

foto’s:J.A.v.d. Berg

Vooruitzien

Uitleg door Maartje Scholten van de Gemeente Delft.
Na jaren van plannen maken en
onderzoek ligt er nu een dik rapport van de gemeente over de gevolgen van de bouw van 4.800 tot
7.700 woningen. Met de woningen
die nu of binnenkort in aanbouw
zijn, komen er de komende tien jaar
ruim 5.000 woningen bij in de Wippolder. Daarmee groeit de wijk van
ca. 5.000 naar ca. 10.000 woningen.
Het milieu-effectrapport (MER)
beschrijft de gevolgen van dit plan
voor het verkeer, verkeerslawaai,
luchtkwaliteit, water, groen en andere aspecten. De conclusie van de
gemeente is in grote lijnen dat deze
hoeveelheid woningen er zonder
probleem bij kan in de Wippolder.
De Belangenvereniging TU Noord
denkt daar anders over.
Een MER is verplicht als er meer dan
4.000 woningen worden gebouwd in
een plangebied. Nadat de Belangenvereniging TU Noord en anderen de
rechter om een oordeel hadden gevraagd over het bestemmingsplan TU
Noord, bleek ten onrechte geen MER
te zijn gemaakt voor het grootste
deel van de Wippolder. De gemeente
moest haar huiswerk overdoen en alle
plannen nog eens goed tegen het licht
houden. In het MER Delft Zuidoost
zijn verschillende alternatieven onderzocht wat betreft aantal en ligging
van de woningen. Daarbij is ook gekeken naar een alternatief dat minder nadelige gevolgen oplevert voor
de wijk, het zogeheten Meest Milieuvriendelijke Alternatief. Na het verwerken van de reacties op het concept
MER zal de gemeenteraad in maart
besluiten over de uiteindelijke keuze.
Het MER heeft een aantal goede punten opgeleverd, maar ook duidelijk
gemaakt welke grote nadelen er aan
de bouwplannen zitten. Op de website van de Belangenvereniging staat
een uitgebreide reactie op het MER;
de belangrijkste punten hierbij in het
kort.
Geen plan, geen visie
Een MER hoort gewoonlijk bij een
bestemmingsplan: een plan waarin
precies staat aangegeven hoe in een
gebied de ruimte wordt gebruikt. Verkeer, woningbouw, groen, bedrijven,
enzovoort staan allemaal nauwkeurig
aangegeven in het bestemmingsplan
op een kaart met bijbehorende voorschriften. In het geval van het MER
Delft Zuidoost ontbreekt echter een
bestemmingsplan voor Delft Zuid-

oost omdat de gemeente de details
daarvoor niet weet. Er komen meerdere bestemmingsplannen, maar welke en wanneer is nog niet bekend. Het
MER moet wel gebruikt gaan worden
om al deze bestemmingsplannen in de
toekomst mogelijk te maken. Wij vinden dat een losse verzameling bouwplannen – waar nu sprake van is - te
veel risico geeft op ongewenste ontwikkelingen, zoals parkeerproblemen
of te weinig groen in de wijk. Daarom
hebben we de gemeente gevraagd om
een visie op het gebied en duidelijkheid over de bestemmingen.
De nadelen van 5.000 woningen erbij
Het wordt heel veel drukker met autoverkeer en dat leidt tot flink veel verkeerslawaai erbij op de drukste wegen:
de route van A13 naar het centrum,
zowel via de Schoemakerstraat als via
de Julianalaan. De gemeente heeft al
sinds 1986 beloofd dat geluidsisolerende maatregelen worden getroffen
aan deze woningen, maar de gemeente
komt deze verplichting nog steeds niet
na.
Een ander probleem is dat sommige
kruispunten zo druk worden dat het
verkeer er vast dreigt te lopen. Tijdens
de spits is dit ook nu al steeds vaker
het geval en zodra de A13 vast staat
(wat steeds meer gebeurt), staan er
ogenblikkelijk eindeloos lange rijen
auto’s in de wijk. Wij willen een betere
ontsluiting van de drukste gebieden
in de wijk: TU en TNO Zuidpolder
via een extra weg die niet door woonbuurten gaat. Het ontwerp daarvoor
ligt en klaar en de oplossing werkt, zo
is inmiddels doorgerekend. Nadeel:
het plan wordt iets duurder.
Een groot bezwaar is verder het verdwijnen van groene ruimte, bijvoorbeeld bij de Botanische Tuin. De gemeente heeft echter een eigen rekenmethode bedacht om de indruk te
wekken dat er juist groen bij komt.
Het nu nog open TNO-terrein wordt
gerekend als ‘niet groen’ terwijl door
de bouw van duizenden woningen
daar er enkele plantsoentjes bij komen
en de gemeente het dan als ‘wel groen’
benoemt. Wij vinden dat een ontoelaatbare rekentruc.
Door het autovrij maken van TU Midden en het invoeren van betaald parkeren voor medewerkers en bezoekers van de TU, een wens van de TU,
Lees verder op pagina 12 >
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COLUMN

door J.A. van den Berg

Als je het mij vraagt …

“Ik ben toch niet gek”?

Naam, leeftijd, beroep
en geboorteplaats?
M. Bos, 30 jaar, loodgieter te Delft –
Wippolder, 2 kinderen van 5 en 1 jaar.

U kent toch ook wel deze reclame kreet van de grote elektronica zaak?
Maar toch, wees voorzichtig anders wordt je gek van alle werkzaamheden zoals
rioleringswerkzaamheden, aanleg tramlijn 19, nieuwbouw Michiel de Ruyterweg – Julianalaan, nieuwbouw Balthasar van der Polweg, beperkte toegang tot
de TU waardoor enkele wegen drukker zijn dan normaal. Deze straten zijn er
niet op ingericht. Neem bv. de Prof. Evertslaan nabij Prof. Burgershof. Mede
door de tijdelijke bushaltes en de knik in de weg en de geparkeerde auto’s. Dan
heb je weinig ruimte tot je beschikking om fatsoenlijk te kunnen rijden, Zo ook
de toegang tot de Schoemakerstraat richting Rotterdam of de stad in, is vaak
een crime om dan veilig op de Schoemakerstraat te komen.

Als u Nederland noodgedwongen zou
moeten verlaten waar zou U dan willen wonen en waarom?
Naar Aruba vanwege het klimaat en je
hoeft geen andere taal te spreken.
.
Broodje gezond of
broodje Hamburger?
Broodje hamburger is niet verkeerd.
Wat is uw favoriete tv-programma?
Top Gear op vrijdagavond 21.30 uur.
Wat mogen ze van u wat u betreft
van de buis halen?
Soaps en al die zangprogramma’s zoals
popstar e.d.
Een avondje uit is wat u betreft?
Gezellig uit eten met mijn vriendin.
Bent u gelovig?
Neen.
Waar bent u trots op?
Op mijn gezin.
Waar heeft u spijt van?
Zover ik weet nergens van; ik ben alleen maar trots op hetgeen ik bereikt
heb.
Sport, beoefent u een sport?
Nu niet meer maar ik heb altijd aan
voetbal gedaan.

foto: J.A.v.d. Berg

Bent u tevreden over uw eigen woonomgeving of zijn er dingen waar u
zich aan ergert?
Ik ben zeer tevreden over onze woonomgeving en heb nagenoeg geen ergenissen.

Welke sport volgt u graag
Voetbal Nederlands elftal
en formule 1 op de TV.

Wanneer heeft u voor
het laatst gehuild?
Ik lach zo vaak dat je bijna huilt van het
lachen.

Hobby, heeft u een hobby?
Zo ja welke
In mijn tuin; mijn visvijver.

Voor welke man of vrouw mogen ze
wat u betreft een standbeeld oprichten
hier in de wijk? Of op welke wijze aandacht besteden aan iets bijzonders.
Ik zou het niet weten wie daar voor in
aanmerking komt.

Doet u aan vrijwilligerswerk?
Neen daar kom ik niet aan toe.
Wat is uw favoriete
vakantiebestemming?
De Veluwe.

Is er verder nog iets wat u
graag kwijt wilt?
De Wippolder en vooral waar ik woon
wordt steeds kinderrijker en is ook
kindvriendelijk.
Als er een speeltuin met toebehoren
komt voor de Wipmolen dan is het fantastisch voor de kinderen.

Als u van beroep kon switchen wat
zou u dan kiezen en waarom?
Bezig zijn met computers.
Wie heeft tot nu toe het meest
voor u betekend?
Mijn vriendin en onze kinderen.

Zou u via de krant nog iemand willen
groeten?
Nee dat doe ik wel persoonlijk.

Wanneer kwam u voor het laatst bijna niet meer bij van het lachen?
Ik heb zo’n mooi beroep en daar is
elke dag heel veel bij te lachen tot dat
je in een deuk licht.

In de vorige wijkkrant stond in de
aanhef, dat er na het verdwijnen van
Hannibal nog slechts één snackbar
was in de Wippolder. Wel dat neem
ik terug want op de Rotterdamseweg
94 is nog een etablissement namelijk
Snackbar & lunchroom “Die Twee”
van John en Ineke Mesker.
Het ontmoetingspunt voor een hapje
en een drankje van de bewoners van
de Rotterdamseweg en omstreken.
Naast de snackbar verzorgen zij ook
catering.
In een geanimeerd gesprekje met
John, één van “Die Twee” werd mij
op een vriendelijke manier de oren
gewassen om deze fatale schrijffout in
de Wippolderkrant. Een rectificatie is
dus op zijn plaats.
Ruim 40 jaar zijn de Meskers, van zus
op broer, al vertegenwoordigd aan de
Rotterdamseweg. Het etablissement
waarin “Die twee” nu zijn gehuisvest
bestaat al 20 jaar.
De snackbar en lunchroom zie je van
verre door het grote uithangbord aan
de gevel. De zaak van John en Ineke
heeft een schone en gezellige uitstraling met een terras aan de voorzijde.
”Die Twee” heeft een groot assortiment aan snacks en broodjes en een
zeer uitgebreide menukaart.

foto: Kees Graafland

“Die Twee”

Hiernaast bieden John en Ineke ook
speciale creatieve hapjes aan in de
vorm van het Broodje van het Moment
en seizoen gebonden broodjes. Een
continue kwaliteit van producten en
een goede service is het levensmotto
van John en Ineke.
De vaste klantenkring, zo vertelde
John, bestaat naast de buurtbewoners
uit medewerkers van de TU die ondanks alle barrières opgeworpen door
de gemeente “Die Twee” weten te vinden.
Gaande het gesprekje heeft John, als
rasechte Delftenaar, natuurlijk ook een
uitgesproken mening over de aanpak
van de gemeente ten aanzien van de
zeer langdurige opbreking van de Julianalaan en de gevolgen hiervan voor
de bereikbaarheid van hun snackbar
en andere winkels aan de Rotterdamseweg.

Bijzonder is het dat snackbar en lunchroom “Die Twee” op zondag gesloten
is. Iets wat tegenwoordig bijzonder in
deze branche.
De vraag aan John of er naast de
snackbar & lunchroom nog tijd is voor
een hobby, was als een schot voor open
doel. Voetbal. Helaas niet meer zo actief als hij graag zou willen. Maar zo
vertelde John, als leider van DHC 1,
wat ik met veel plezier doe, blijf ik
toch betrokken in het Delftse voetbal
gebeuren..
De kwaliteit, gastvrije en gemoedelijke
sfeer maken een bezoekje aan “Die
Twee” meer dan waard.
De snackbar en lunchroom “Die Twee”
van John en Ineke Mesker is door de
week geopend van maandag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 21.00 uur en
zaterdag van12.00 uur tot 19.30 uur
en zoals eerder vermeld op zondag
gesloten. “Die Twee” is gelegen aan de
Rotterdamseweg 94 – telefonisch bereikbaar onder nummer: 015-2567294
- email: die_twee@hotmail.com
Kees Graafland

Dan de oversteek vanaf de parallelweg Schoemakerstraat naar de Christiaan
Huygensweg
- langs de TU bibliotheek – lopend of met de brom(fiets) dit is helemaal een
belevenis apart.
Je moet zo opletten want het uitzicht is beperkt en het verkeer rijd over het algemeen te hard bij een zodanige oversteek. Je moet heel goed opletten anders
rijden ze je panty van je benen of je broek, nog erger kan ook en dat zal zeker
nog gebeuren. 150 meter verderop bij het Burgershof staan stoplichten welke
eigenlijk daar niet goed staan; zij zouden verplaatst moeten worden. U begrijpt
het al, dit gebeurt niet. Er komt mogelijk spoedig een verkeersdrempel in de
Schoemakerstraat – dit te vergelijken met de kruising Simonstraat / Delfgauwseweg - zijn we daar beter mee af? De ruimte blijft beperkt en het uitzicht ook
dus veel wijzer wordt je daar dan ook niet van. En dan nog meer gegraaf erbij
voor hoelang want de winter staat ook voor de deur.
Dan de kruisingen bij de Kruithuisweg daar loopt het verkeer heel vaak vast.
Ook daar gaat de schop in de grond want men is voornemens om daar verkeerslichten te gaan plaatsen. Gelijk aan de op en afritten bij de Schieweg richting de Makro.
De drukte op de Nassaulaan mede doordat de Prof. Telderslaan is afgesloten is
tevens aanleiding geweest om het verkeer daar tot matiging te gaan dwingen.
Neem de schoolzone daar is 30 km. Het gebeurt regelmatig dat je met je fiets
bijna een slag in de rondte draait vanwege passerende auto’s.
Ook hier gaan veranderingen komen; de Nassaulaan wordt aangepast naar 30
km zone. Leuk bedacht maar probeer dat maar eens te handhaven. Dus deze
laan gaat mogelijk ook deels weer op de schop.
Van en naar de Sint Sebastiaansbrug is momenteel ook slalom rijden om de
juiste route te nemen.
Het wordt nog erger de fietsroute via de Abtswoudseweg door het tunneltje
naar bv. Winkelcentrum De Hoven gaat op slot. Vanaf december 2010 zal de
Abtwoudsetunnel voor ongeveer 2 jaar zijn afgesloten. Hierdoor ontstaat er
meer druk op alternatieve routes.
Alsof het nog niet genoeg is zit de Wippolder zonder postkantoor en geen warme bakker meer ( een Nederlandse want een Turkse is er wel.)
Warme bakker van den Akker – Fred. Henderikstraat en Kloosterkade – en andere locaties in de stad is failliet met het gevolg dat de zaken gesloten zijn.
Voor geldzaken wat de ING – voorheen Postbank – betreft kan je bij de Rabobank geldautomaat op de Nassaulaan terecht voor maximaal € 250,00 per dag.
Ja, voor hogere bedragen moet je naar de Phoenixstraat bij de ING. U begrijpt
het al slecht te komen en met auto helemaal niet te doen vanwege de aanleg van
de spoortunnel. Dan maar naar De Hoven, met de fiets omrijden? Of met de
auto, kiezen omrijden of slalom rijden.
Al met al is de kreet niet “Ik ben toch niet gek”maar “Ik wordt hier gek van”.
Kijk dus uit waar en hoe u gaat rijden of lopen want de straat ligt mogelijk
open.
Desondanks een gezellige decembermaand en voor 2011 een goede gezondheid
voor U allen. Verder heel veel geduld met alles maar vooral “Wordt niet gek
van het gedoe “, maar ook “kijkuit met oversteken”.
A. Letterman.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Gunstige maaltijdservice voor lage inkomens
‘Prima eten, goede regeling!’
Een gebroken heup schopte het rustige bestaan van Marcel Waaier totaal in de war: hij was zijn zelfstandigheid kwijt. Lang staan lukte hem
niet meer, zijn eigen eten koken dus
evenmin. Maar de maaltijdservice
bracht uitkomst.
“Een nieuwe heup: ik ben blij dat het
tegenwoordig allemaal kán, maar
als je alleen woont is het wel ontzettend lastig!” Zijn hele leven was de
73-jarige Marcel Waaier* gewend om
voor zichzelf te zorgen, of het nou om
schoonmaken ging, boodschappen
doen of koken – de voormalig caféeigenaar en rasvrijgezel deed het altijd
zonder enige hulp. Tot de dag dat hij
over een stom drempeltje struikelde
en zijn heup brak. Een operatie bleek
onontkoombaar.
Meerkosten
Toen Karin Smits van de Financiële
Winkel van Delft door Waaier gebeld
werd, had hij al een paar weken niets
anders gegeten dan boterhammen.
“Mijn vraag aan Karin was simpel:

valt er iets aan ondersteuning te regelen?” Smits hoorde van hem dat hij
moet rondkomen van een AOW-uitkering van € 982,59 per maand en kon
hem geruststellen. Omdat zijn inkomen onder 130 procent van het minimumloon ligt, heeft Waaier toegang
tot allerlei regelingen van de gemeente. Ze maakte direct een afspraak met
hem voor een huisbezoek en een paar
dagen later legde ze de mogelijkheden haarfijn uit. Waaier: “Van Karin
hoorde ik voor het eerst over de maaltijdservice: die houdt in dat iemand
aan je deur een maaltijd komt brengen
die alleen maar even in de magnetron
opgewarmd hoeft te worden. Voor mij
is dat heel aantrekkelijk: omdat mijn
inkomen laag is, krijg ik een deel van
de kosten terug. Gratis is het niet hoor,
ik krijg de méérkosten vergoed – dus
het bedrag dat ik extra kwijt ben omdat ik niet meer zelf kan koken. Met
die regeling had ik trouwens ook de
huur van een magnetron terug kunnen
krijgen, of maximaal € 75 renteloos
mogen lenen voor een eigen exemplaar. Maar dat heb ik niet nodig, ik

Botanische Tuin TU

Delft

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

heb al een prima magnetron staan.”
Smits meldde Waaier meteen aan bij
DIVA Delft zodat de maaltijdservice
in gang kon worden gezet. “Nog diezelfde week zat ik te smikkelen van een
warme maaltijd,” vertelt Waaier. “Ik
ben heel blij met deze oplossing. Als
horecaman kan ik aardig koken, maar
eerlijk is eerlijk: dit is ook prima spul.”
* Marcel Waaier heet in werkelijkheid
anders.
De gemeente biedt diverse inkomensondersteunende maatregelen voor huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het bijstandsniveau – dat is
één op de tien Delftse huishoudens. Behoort u hiertoe of kent u iemand die
extra hulp kan gebruiken? Belt u dan
met Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) op
telefoonnummer 14015, kies optie 1 en
vervolgens weer optie 1, en vraag naar
de Financiële Winkel van Delft. Kijk
ook op www.alselkeeurotelt.nl.

De vorige opgave
Bij de opgave van september zag u een ingemetseld plateau in een muur van
een woonhuis. Dit plateau is ingemetseld in een woonhuis aan de Rotterdamseweg nummer 125.
Uit de inzendingen die binnen kwamen is geloot, de winnaar werd de heer
C.B. van Kruining. Zijn inzending gaf de navolgende informatie mee: het stelt
een Vikingschip voor. Het is één van de eerste werken van de beeldhouwer
Martinus van der Burgh 1906- 1965.
De eerste bewoners aldaar waren de metselaar W. Rothfusz en de handelsreiziger E. Koekebacker.
Proficiat met uw prijs, de cadeaubon van € 12,50 wordt naar u toegestuurd.

Hoe moet je nu
verder?

foto: J.A.v.d. Berg

Nieuwe opgave

Winter in de Botanische Tuin TU Delft.
Na een toch wel natte zomer maar met wel veel aktiviteiten gaat de tuin de
winter tegemoet .
Alle kuipplanten gaan weer naar binnen en de tuin wordt winterklaar gemaakt.
Maar ook de tuin heeft in de winter zijn charmes.
Als het zacht weer blijft bloeien half januari de toverhazelaars.
Deze naaktbloeiers bloeien in de kleuren geel , rood en oranje.
Ook kunt u lopen langs diverse soorten naaldbomen waaronder de ons bekende kerstbomen zoals de Picea abies, deze werd vroeger veel gebruikt als
kerstboom.
De vervanger van de laatste jaren is de Abies nordmanniana de nordmannspar.
Ook onze nieuwe vogelvolières zijn een bezoekje waard.
En krijgt u het buiten koud , dan kunt u ook het kassen complex bezoeken.
Planten zoals koffie, banaan, bamboe, peper, kaneel en nog vele
andere planten zijn er te bewonderen.
Dus ook in de winter is onze tuin meer dan een bezoek waard, en als u in de
tuin en kassen bent uitgekeken, loop dan even binnen bij de museumshop,
waar hele leuke attenties te koop zijn voor de feestdagen.
Verder wil ik u allen een heel mooi kerstfeest toewensen en een heel gelukkig
en gezond 2011.
Namens Directie en Personeel van de Botanische Tuin TU Delft.
En tot volgend jaar.
Gerard v.d. Veen.

• Oproep•

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

Op de hoek Schoemakerstraat en de
Koning Emmalaan zijn werkketen
neergezet met een ruimte voor opslag. Daar is niks mis mee, “Maar “,
hoe moet je nu verder lopen?
Als je slecht ter been bent en afhankelijk bent van een rollator dan houdt de
stoep op en als je over wilt steken dan
zie je geen stoep door de bladeren en
als de bladeren weg zijn is er nauwelijks een stoep om te lopen, laat staan
met rollator, kinderwagen of met een
elektrische scooter. Dan ben je verplicht om over de rijbaan te lopen wat
voor velen een angstige aangelegenheid is omdat de fietsers en de bromfietsers luidruchtig en snel langs hen
heen vliegen.
Deze route wordt veel gebruikt door
de bewoners die even een boodschap
gaan doen bij o.a. de Coöp.
De werknemers die daar in de werkketen zijn doen er ook niets aan om
het meer begaanbaar te maken.
We hebben tegenwoordig een inspecteur openbare ruimte – de heer M.
Koppejan – het is hem zeker nog niet
opgevallen dat hier een veilige doorgang ontbreekt.
Zou er nu iemand zijn die dit gaat oplossen of verbeteren?
Tekst en foto: J.A. van den Berg.

Bij toeval kwamen we weer een ingemetseld plateau tegen en de vraag is aan u
wederom waar u dit plateau aantreft. D.w.z. straatnaam met huisnummer en
eventueel de betekenis van dit tableau. U mag ook zelf een foto van het woonhuis maken en deze aan ons toesturen met de juiste informatie daarbij. Wellicht kunt u in aanmerking komen voor de cadeaubon van €12,50.
Oplossingen kunnen uiterlijk 20 februari 2011 worden gemaild naar wijkkrantwippolder@gmail.com
Ook kunt u de oplossing in de brievenbus van het buurthuis aan de Rotterdamseweg 51 of Wijkcentrum Wippolder aan de Prof. Krausstraat 50 deponeren. Op de enveloppe de navolgende tekst vermelden: oplossing fotoprijsvraag
december 2010.
Succes! Wij zijn zeer benieuwd naar uw oplossing en eventuele tekst c.q. foto.
Redactie.

Introductie nieuw redactielid
Nog niet veel mensen zullen mij kennen, ik woon immers nog maar kort
in de Wippolder.
Ik voel me hier echt thuis. Mijn
naam is Wim Bloom, woon aan het
Zuidplantsoen, met mijn vrouw en
wij komen uit Pijnacker.
Sinds 2 jaar geniet ik van mijn pré
pensioen en dat biedt de ruimte om
wat vrijwilligerswerk te doen.
En wat is er mooier om dat te doen
in mijn eigen woonomgeving met
een stel enthousiaste collega’s ?
Wat ik ga doen? Ik verwacht een deel
van de werkzaamheden over te nemen welke voor het tot stand komen
van de Wippolderkrant nodig zijn.
Coördinatie en contacten zijn belangrijk. Is er redactioneel wat te
doen dan doe ik dat graag.
Ik hoop u nog lang van dienst te zijn.

Wim Bloom

wijkkrantwippolder@gmail.com
ACTIVITEITEN

Vrijwilliger gezocht

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

Wijkcentrum de Wippolder is op
zoek naar een vrijwilliger die het leuk
vindt de kookclub te ondersteunen.
Wat is de kookclub: een groep mensen die het leuk en gezellig vinden
om 1 keer per maand gezamenlijk te
koken en gezamenlijk te eten en er
tevens iets van op te steken.
Heeft uw affiniteit met koken in
groepsverband en denkt u dat u de
juiste persoon hiervoor bent, neem
dan contact op met

Wijkcentrum
Rotterdamseweg e.o

Maandag
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
12.30-14.30 uur
20.00-22.00 uur
• Bridge:
13.00-16.00 uur
• Yoga:
19.30-21.15 uur
Dinsdag
• Boetseren:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Naaicursus:
09.30-11.30 uur
• Koersbal:
13.30-16.00 uur
• Postzegelclub:
19.00-23.00 uur
Woensdag:
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Boekbespreking
1x per maand
10.00-11.30 uur
• Aerobics
20.15-21.15 uur
• Slanklup
19.00-20.00 uur
Donderdag
• Creaclub
10.00-12.00 uur
• Spaanse les
14.00-15.30 uur
• Bridge:
19.30-23.00 uur
Vrijdag
• Franse les - gevorderden:
13.30-14.30 uur
•Franse les- beginners:
14.30- 15.30 uur

Anja van Oosten
Wijkcentrum Wippolder
Tel 015-2570408

Koken
Wijkcentrum Onder de Schie zoekt
per direct iemand die het leuk vindt
om zijn/haar kookkunsten door te geven aan andere mensen.
U ondersteunt een groepje mensen
tijdens het koken en daarna word er
gezellig gezamenlijk gegeten.
Elke vrijdagavond van 16:30 t/m 20:00,
is u interesse gewekt en wilt u meer
informatie
Neem dan contact op met

naar:

Buurthuis Rotterdamseweg
Rotterdamseweg 51
of
Wijkcentrum wippolder
Prof.Krausstraat 50
graag via e-mail:
wijkkrantwippolder@gmail.com
of op USB stick
(krijgt u weer terug)
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.

Op zaterdag 9 april 2011 wordt in het
buurthuis ‘Onder de Schie’ een expositie gehouden door amateurschilders.
Op verschillende dagen van de week,
zowel overdag als s’avonds, zijn in het
buurthuis schildercursussen voor beginners en gevorderden. Je bent vrij in
je onderwerpkeuze, wat heel inspirerend is, omdat iedereen met iets anders
bezig is.

Computerspreekuur
voor wijkbewoners

Word voor beginners

In wijkcentrum Wippolder is er vanaf
19 januari 2011 een computerspreekuur.
Deze avond wordt begeleid door een
wijkbewoner die alles weet van bijv.
internet, digitale bankzaken, Word, Excel, email, chatten kortom voor al u
vragen op het digitale gebied.
Tevens is er een venstertafel met acht
computers aanwezig waarop gewerkt
kan worden.
Dit is een wekelijkse terug kerende activiteit
elke woensdagavond van 19:00 t/m
21:00 uur.

In januari 2011 start in wijkcentrum
“De Wippolder” een cursus Word (bij
voldoende deelnemers).
Het is een tekstverwerkingsprogramma en u leert bijv. lettertypes, briefverwerking, muisbesturing, grammatica controle en nog veel basistheorie.
Kosten € 25 euro ( 8 keer ) excl. Lesboek
Is uw interesse gewekt?
Neem dan voor meer info en/of
inschrijving contact op met;
Wijkcentrum Wippolder
Prof. Krausstraat 50
015- 2570408

Het is niet op afspraak u kunt gewoon
binnen komen lopen!

Rommelmarkt

De meeste cursisten werken met acrylverf, maar ook andere technieken, zoals aquarel of pastel, zijn mogelijk. Alle
cursussen staan onder begeleiding van
een toegewijde docente. De sfeer is ongedwongen en gezellig. En ben je bezig
aan een schilderij, dan merk je hoeveel
ontspanning en plezier het schilderen
geeft.
Wil je zien wat je als amateur kunt
bereiken? Of heb je belangstelling en
wil jij je eventueel opgeven voor een
cursus? Kom dan naar de expositie van
de vier cursistengroepen op zaterdag 9
april tussen 10.00 uur en 16.00 uur in
het Wijkcentrum aan de Rotterdamseweg nr. 51A. Schrijf het alvast in je
agenda!

Nationale Burendag

Mijn naam is Gerry en ik woon in de Wippolder.
In Januari ga ik een rommeltjesmarkt starten in
“Wijkcentrum Wippolder”.
Deze zal iedere 3e zondag van de maand plaatsvinden.
De eerste keer start op 23 Januari 2011.
U bent van harte welkom om te komen snuffelen vanaf 11:00 tot 15:00 uur.
Heeft u zelf spulletjes die u niet meer gebruikt en wilt u deze verkopen,
een tafel kost 5 euro.
Voor meer info en/of inschrijven
06-32053366
ma/vr ( 18:00 uur en 19:00)
Groetjes Gerry

TIENERCENTRUM

maart 2011

20 februari 2011

Voorjaarsexpositie
amateurschilders

Wijkcentrum Onder de Schie
Tel: 015-2567774
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl

Computercursus

De volgende Wijkkrant komt uit in
Graag kopij inzenden vóór:
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Openingstijden tienercentrum
(10 t/m 16 jaar)
Woensdag 15:00–18:00 uur
Vrijdag
		

15:00–18:00 uur
18:30–21:00 uur

Donderdag Meidenmiddag
		
15:30 –18:00 uur
Contact:
Mark van der Heijden
		
Tel: 06 39 41 93 57
		 m.vanderheijden@breedwelzijndelft.nl

Onderwerp: Nationale Burendag Wippolder, zaterdag 25 september 2010
Op zaterdag 25 september 2010 hebben bewoners van de Kloosterkade en
Professor Bosschastraat meegedaan aan
de Nationale Burendag. Deze actie bestond uit het weghalen van onkruid,
beplanten boomspiegels/ geveltuinen
en natuurlijk gezamenlijk een lekker
bakje koffie drinken. De gemeente
Delft heeft aangegeven dat deze burendag goed past binnen het wijkprogramma Wippolder. Dit is dan ook de
reden dat de gemeente voor deze dag
alle beplanting en materialen voor de
boomspiegels en geveltuinen verzorgt.
Door mee te doen aan de Burendag,
willen wij de aandacht vestigen op het
samenwerken in de wijken. Door deze
samenwerking kunt u invloed uitoefenen op de eigen woon -en leefomgeving, wat een positieve bijdrage zal
leveren aan de straat, buurt en wijk.
Heeft u ideeën, initiatieven die betrekking hebben op het verbeteren van deze
woon -en leefomgeving laat dit weten.
Rogier van Munster
(opbouwwerk Wippolder)
Tel: 015- 257 04 08
E-mail:
r.vanmunster@breedwelzijndelft.nl

Activiteiten
rondom het wijkcentrum

Wijkwerk Wippolder,
Prof. Krausstraat 50.
Telefoon 015-2570408
www.wippolder.nl
e-mail: wijkwerk@wippolder.nl
Maandag
• Reïntegratie traject
09.00 – 13.00 uur
• Mantelzorg
10.00 – 12.00 laatste ma v.d. mnd
• EX-Mantelzorg
13.00 – 16.00 2e ma van de maand
• Klaverjassen,
19.00 – 23.00 uur
• Microvoetbal,
19.00 – 23.00 uur, om de 2 weken
Dinsdag
• Gratis internetten voor v.a. 21 jaar
begeleiding aanwezig,
09.00 – 12.00 uur
• Reïntegratie traject
09.00 – 13.00 uur
• Franse les
10.00 – 11.15 uur
• Reïntegratie traject
19.00 – 21.00 uur
Woensdag
• Koffie-inloop,
09.30 – 11.00 uur
• Nederlandse conversatie les
09.30 – 11.30
• computercursus voor vrouwen
10.00 – 11.30
• Kinderclub,
13.30 – 15.00 uur
• Gratis internetten/spelletjes
voor 6 – 10 jaar,
13.00 – 13.45 uur
14.00 – 14.45 uur
Donderdag
• Gym voor 55+,
09.00 – 10.00 uur
• Digitale fotoclub
13.00 – 15.00 uur om de 2 weken,
• Koersbal,
10.30 – 12.30 uur
• Kookclub
18.00 – 20.00 uur
1 maal in de maand
• Bloemschikken,
19.00 – 21.30 uur om de week
Vrijdag
• Gratis internetten voor 21 jaar
en ouder, begeleiding aanwezig,
09.00 – 12.00 uur
• Countrydansen voor volwassenen,
19.30 – 22.30 uur
Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen
met Anja van Oosten op woensdag
en donderdag bereikbaar op 015-257
04 08
Wijkcentrum Wippolder,
Prof. Krausstraat 50.

De in deze krant geplaatste

foto's

zijn te bestellen via e-mail adres:
wijkkrantwippolder@gmail.com

wijkkrantwippolder@gmail.com

Rogier van Munster
nieuwe wijkopbouwwerker

foto:Stan van Adrichem
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Rogier van Munster
Startpunt een rollator aanvraagt misschien behoefte hebben aan sociale
activiteiten in de buurt. Organisaties
kunnen dit soort vragen ‘voor elkaar’meenemen en signalen hierover aan
elkaar doorgeven.
Samen verder in de Wippolder
Twee belangrijke sporen voor de komende jaren zijn “Samen in Wippolder” en “Verder in Wippolder”. “Samen
in Wippolder” betekent eigenlijk dat de
sociale binding van wijkbewoners met
de wijk vergroot wordt door samen activiteiten in en voor de wijk te organiseren en te ondernemen. Met “Verder
in Wippolder” wordt bedoeld dat mensen in de wijk verder geholpen worden;
dat kan letterlijk met spullen als een
bank en een tafel maar ook door mensen uit een sociaal isolement te helpen
bijvoorbeeld en allerlei initiatieven te
ondersteunen.
Ouderenproof Wippolder
Ouderenproof is een project dat prima
past in Samen -en Verder in Wippolder. Het is al in vier wijken van Delft
succesvol uitgevoerd door ouderen zelf
en nu gaat het draaien in onze wijk. Uiteraard worden de 55-plussers die meedoen ondersteund daar waar nodig. 23
november is de aftrap gegeven met de
startbijeenkomst in de Immanuelkerk.
Hopelijk hebben velen van de 55-plussers uit de wijk zich toen opgegeven
om via dit project met elkaar uit te zoeken wat er nodig is in de wijk om hier
zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen. Als u
zich niet opgegeven heeft maar alsnog
wil meedoen, mail naar mhamakers@
divadelft.nl of bel naar het Startpunt
015 2140707
Ruilpunt aan de
Professor Telderslaan
Rogier is erg enthousiast over het ruilpunt dat als alles goed gaat vanaf 1

januari bemensd gaat worden door
vrijwilligers. Het is een initiatief vanuit Vidomes, gemeente Delft en Breed
Welzijn Delft.
Het idee is mensen met een gesloten
beurs aan huisraad te helpen. Die huisraad wordt weer gebracht door mensen die gaan verhuizen en de spullen
over hebben bijvoorbeeld. Mensen die
een beroep doen op het Ruilpunt voor
meubelen etc. wordt wel gevraagd andere bruikbare huisraad te ruilen. Bij
het ontbreken van huisraad kan er ook
een dienst worden geruild. Dat kan
bijvoorbeeld zijn de straat aanvegen,
flyers rondbrengen of boodschappen
doen voor iemand.
Achtergrond van het initiatief is dat
vanwege sloop van een deel van de
huizen aan de professor Telderslaan
en Casimirstraat, er sprake is van tijdelijke bewoning om verpaupering te
voorkomen. Mensen die hier tijdelijk
wonen, richten zich graag in met spullen uit de ruilwinkel.
Kerstbijeenkomst
Deze krant is waarschijnlijk te laat
voor de grootse Kerst-in-Wippolder
van 20 december om 19.00uur bij
Wijkcentrum Wippolder aan de Prof.
Krausstraat 50. Een grote groep vrijwilligers is nu al druk bezig met het
organiseren van ‘koek en zopie’, zang,
filmvoorstelling etc. Voor het geval de
krant wel op tijd is, ga er naar toe en
geniet ervan!
Tot slot
Een laatste woord in dit stukje van
Rogier; mensen neem initiatief, kom
langs met ideeën. Elk idee dat een bijdrage kan leveren aan de verbetering
van buurten, straten, pleinen, parken
noem maar op is welkom.
De wijkopbouwwerker ondersteunt,
denkt met u mee, kan de weg wijzen/
helpen bij fondsenwerving etc.
Rogier is te bereiken op maandag en
dinsdag tussen 9 en 17 uur in het wijkcentrum aan de professor Krausstraat.
Handiger is om even te bellen want hij
is op die dagen natuurlijk ook op pad
in de wijk terwijl een afspraak ook op
andere dagen dan maandag en dinsdag vaak mogelijk is; 015 2570408.
Mailen kan ook, naar
r.vanmunster@breedwelzijndelft.nl

Marie-José Hijnekamp

De Wipmolen in kerstsfeer!
De maand december staat ook in De
Wipmolen in het teken van de kerst.
Er zijn een aantal leuke activiteiten
waar u aan deel kunt nemen.
Op vrijdag 10 december kunt u op
vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
kerststukjes maken. De kosten zijn €
12,50 inclusief alle materiaal. Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen
dus wees er snel bij. U kunt zich tot 8
december opgeven bij De Wipmolen
via telefoonnummer 015 – 251 07 85.
Vrijdag 17 december is er een ‘Kerstbingo’, met een hapje en een drankje. De vrijwilligers hebben voor leuke
prijzen gezorgd. Een plankje kost €
3,00 en er worden 6 rondes gespeeld.
U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom en om 14.00 uur begint de bingo.
U hoeft zich voor deze ‘kerstbingo’
niet op te geven.
Muziek mag natuurlijk niet ontbreken
in dit alles. Op zondagmiddag, 19 december 2010, geeft het Wipmolenkoor
haar jaarlijkse kerstconcert. De naam
zegt het al, het koor brengt kerstliederen ten gehore onder leiding van
dirigent Hilde Westenberg. De leden
hebben hard geoefend en het is zeker
de moeite waard om te komen luiste-

ren. De zaal gaat open om 14.00 uur
en het concert begint om 14.30 uur.
De toegang is gratis. Na afloop van
het concert is er een kerstloterij waar
u voor een klein prijsje kaartjes voor
kunt kopen. Er zijn hele leuke prijzen
te winnen.
De kerstactiviteiten worden afgesloten met een gezellige kerstlunch op
woensdag 22 december. Naast een
heerlijke lunch, is er ook een professionele verhalenverteller, die een mooi
kerstverhaal komt vertellen. De lunch
begint om 12.15 uur en de middag is
rond 15.00 uur afgelopen. De kosten
zijn € 3,00 en er kunnen maximaal 50
mensen mee-eten. Ook voor deze activiteit geldt, wees er snel bij, want als de
groep vol is kan er niemand meer bij.
U kunt zich tot 17 december opgeven
bij De Wipmolen.
Voor meer informatie en aanmelding
kunt u bellen naar activiteitencentrum
De Wipmolen, telefoonnummer 015 –
251 07 85. U kunt natuurlijk ook langs
komen, De Wipmolen is gevestigd aan
de Prof. Krausstraat 71b te Delft.

Bewegen met een beperking?
De beweegcoach helpt!
Sporten is een onderwerp dat volop
in het nieuws is. Bewegen is dan ook
belangrijk voor onder andere het
opdoen van sociale contacten, het
dient als ontspanning en natuurlijk
is het gezond.
Voor veel mensen is bewegen dan ook
vanzelfsprekend, maar voor mensen
met een beperking is dat niet altijd zo!
Voor andere mensen is de drempel
om te gaan bewegen vaak hoger dan
voor hen.
Stichting Vrije Tijd en Vorming en
MEE Zuid-Holland Noord willen samen met de gemeente Delft mensen
met een beperking stimuleren om
meer te gaan bewegen. Wanneer zij
graag (meer) willen bewegen maar het
moeilijk vinden om deze stap zelf te
maken of hierbij ondersteuning willen
kunnen kosteloos een beroep doen op
de beweegcoach, Ivy Kahlmann.
Wat doet de beweegcoach?
De beweegcoach maakt een afspraak
met de individuele cliënt om te bespreken wat de wensen en mogelijkheden zijn. Zonodig kan de expertise
van bv. het revalidatiecentrum worden ingeroepen om de mogelijkheden
te beoordelen. Soms zal de beweegcoach meteen een antwoord hebben
op de vraag. Soms zijn er echter meer
drempels en zal de beweegcoach kijken of deze samen op te lossen zijn.
De beweegcoach gaat mensen met een
beperking ondersteunen en stimuleren bij het zoeken naar een geschikte
bewegingsactiviteit.
Voor wie is de beweegcoach?
De beweegcoach is er voor alle inwoners van Delft met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk of
psychosociaal) die graag willen sporten/bewegen.

Beweegcoach Ivy Kahlmann
Sportverenigingen en de beweegcoach:
De beweegcoach vervult tevens een
rol in de contacten met sportclubs en
verenigingen. Zij gaat (sport)verenigingen actief benaderen om beweegvragen te kunnen beantwoorden. De
clubs en verenigingen kunnen ook
zelf een beroep doen op de beweegcoach als ze hun activiteiten toegankelijk willen maken voor mensen met
een beperking.
Voor meer informatie, een sportvraag
of opmerking kunt u contact opnemen
met de beweegcoach.
Telefoonnummer: 015-2618648
E-mailadres: i.kahlmann@vtvzhn.nl
En volg de beweegcoach via Twitter:
Delftbeweegt

Activiteitenoverzicht
Activiteitencentrum
De Wipmolen
Maandag
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop
13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur Biljartclub
13.00 – 16.00 uur
10.00 – 12.00 uur Lezingen
(1ste maandag van de maand)
10.00 - 11.30 uur
Cursus levende geschiedenis
(oktober t/m februari)
13.30 - 15.00 uur
Cursus levende geschiedenis
(oktober t/m februari)
13.30 – 16.00 uur Sjoelen
Dinsdag
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop
13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur Biljartclub
13.00 – 16.00 uur
10.00 - 11.30 uur
Cursus levende geschiedenis
(oktober t/m februari)
10.15 - 11.15 uur Volksdansen
13.30 - 16.30 uur
Prijs-klaverjassen
Woensdag
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop
13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur Biljartclub
09.30 - 11.30 uur
Tekenen & olieverf
10.30 - Start fietsclub Delft ’73
(april t/m oktober)
15.00 - 17.00 uur Wipmolenkoor

foto: Theo Postma
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Donderdag
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop
13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur Biljartclub
13.00 – 16.00 uur
09.30 - 11.30 uur
Tekenen & aquarel
10.00 – 11.30 uur Uitclub Delft
(eens in de 6 weken)
13.30 - 16.30uur
Competitie-klaverjassen
Vrijdag
09.00 – 12.00 uur Koffie-inloop
13.00 – 16.00 uur
09.00 – 12.00 uur Biljartclub
10.15 – 12.30 uur Kookgroep
(3de vrijdag van de maand)
14.00 – 16.30 uur
Handwerk-inloop / Spellenmiddag
/ Bingo
(wisselen elkaar wekelijks af )
Zondag
13.30 - 16.30 uur
Gezelschapsspellen &
ontmoeting (september t/m mei)
Voor meer informatie kunt u bellen naar:
Lidewij van Roon,
telefoon 015 – 251 07 85.
U kunt ook mailen naar:
l.vanroon@breedwelzijndelft.nl.

Gratis hondenpoepzakjes verkrijgbaar in het
wijkcentrum Wippolder

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Bouwberichten

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

Voortgang werkzaamheden Michiel de Ruyterweg
en terrein De Vries van Heijstplantsoen.
Drie maanden terug lagen de wegen ook nog grandioos open en
daar is zo te zien niet veel verandering in gekomen. Het lijkt wel
of het nog erger is geworden, nu maar hopen dat het snel achter de
rug is. Wat de bouw van de 294 studentenwoningen betreft is dat
anders deze schieten als een blokkendoos omhoog.

Rioolwerkzaamheden.
De werkzaamheden gaan gevoelsmatig niet zo snel. De werkzaamheden hebben zelfs nog even stil gelegen.
Eerst lag een deel van de Prof. Telderslaan op zijn kop en is daar
een stukje van de Hendrik Casimirstraat bij gekomen. Momenteel
is de Hendrik Casimirstraat weer deels open voor het verkeer en
de Prof. Telderslaan wordt weer dicht gemaakt. De werkzaamheden gaan nu verder in de Schoemakerstraat parallelweg. Kunnen
we dan binnenkort weer gebruik maken van deze straten?

TNO Zuidpolder terrein.
Deze voormalige parkeergelegenheid van het inmiddels gesloopt
gebouw had een andere bestemming gekregen nl. een schaatsgelegenheid in de wintermaanden. Plannen kunnen veranderen zo ook
deze. Het wordt gesloopt de vrijgekomen stuk grond krijgt een andere bestemming groen of huizen.

Sloop – flats - en herbouw van de H. Casimirstraat en een deel
van de Prof. Telderslaan.
Er is veel over geschreven en gesproken. Er komt nu meer duidelijkheid over. Eerst zouden er 55+ appartementen komen. Nu
komen daar 40 eengezinswoningen te staan. Alleen is nog niet
duidelijk huur of koop of beide. Het slopen van de 66 portiekwoningen en garages was aangegeven medio 2011 maar het is nu
uitgesteld naar medio 2012. Dus maar afwachten wanneer het
daadwerkelijk gebeurd.

foto’s: Fred Koning

Plaatsen van wooncontainers.
Er is vergunning verleend om wooncontainers te plaatsen voor
tijdelijk aan de Rotterdamseweg 183 A.
Dit is op het terrein waar een sportvereniging zit en het bouwbedrijf Brouwer. Voor hoelang tijdelijk is niet weergegeven.

Opening studentencomplex Rotterdamseweg 139.
Het complex van 267 studentenwoningen aan de Rotterdamseweg
139 werd op 5 november officieel geopend door wethouder P. Guldemond (Kenniseconomie & Ruimtelijke Ordening).
Het gebouw telt 202 zelfstandige woningen en 65 kamers. Verder
zijn er 3 gemeenschappelijke ruimtes met keuken. Onder het complex is een kelder met parkeergarage, fietsenstalling en berging. De
bewoners hebben de beschikking over 2 wasserettes. De huurprijs
van de zelfstandige eenheden schommelt tussen de 315 en 345 euro,
en de geschatte servicekosten zijn tussen 120 en 135 euro per maand.
Het appartementencomplex is ontwikkeld door Studentenhuisvester
DUWO samen met Stichting WoonGoed 2-Duizend uit Limburg.
Het ontwerp van het fraaie gebouw, met groene lichtzuilen op het
binnenterrein, is van architectenbureau Vera Janovshtchinsky uit
Den Haag. De bouwer is Bokx Bouw uit Schiedam. De bouw nam
15 maanden in beslag.
Bron DUWO

Bedrijfsunits aan de Rotterdamseweg 386.
De bouw is nog maar net gestart van de 28 units, daarvan
zijn er nu al 24 van verkocht. De oplevering zal medio 2011
zijn.

Kanaalweg 3.
Het 60 jarige – het voormalige ITC, Dish Hotel en conferentieoord
van DUWO is nu definitief verledentijd. Het was allang bekend dat
het gebouw plaats moet maken voor nieuwbouw. DUWO heeft plannen om daar huisvesting te realiseren voor buitenlandse studenten.
Balthasar van de Polweg.
Driemaanden terug waren de bouwers tot de 4e etage gekomen Op de foto’s ziet u het gebouw zoals het was. Het verwijderen van
asbest houdende materialen. De totale sloop van toch wel een toon
van de 405 tellende studentenwoningen.
Zoals u nu ziet is het een kolossaal geheel geworden van 10 ver- aangevend gebouw aan de Kanaalweg. De mooie houten panelen zijn
diepingen. Wie weet zit bij het verschijnen van de volgende krant volgens de media veiliggesteld en overgebracht naar het ITC gebouw
te Enschede waar deze een inpandige bestemming krijgen.
het dak er op.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Oude schoolfoto’s.

Zonder de vrijwilligers die bij u de krant bezorgen kunnen wij niet…
Voor bijna 100% is de wijkkrant afhankelijk van vrijwilligers anders was het niet
mogelijk om telkens weer een wijkkrant bij in de brievenbus te krijgen.
Wij danken alle vrijwilligers die telkens weer kopij aanleveren waar vele
van onze lezers plezier aan beleven om dit te lezen.
De medewerkers op onze uitdeelplaatsen waarvan u de krant mee kan nemen.
Ook de correctoren hebben hierin een belangrijke taak.
Ook danken wij onderstaande bezorgers
die toch maar weer met pakken papier, “de wijkkrant”, op stap gaan
en deze bij u in de brievenbus stoppen, vaak door weer en wind,
( in willekeurige volgorde ) :.
L. de Jongh Swemer,
J. van Velzen,
H. van Staalduinen,
Fam. Kobbe v.d. Meer
J. de Bruin,
Fam. V.d. Valk,
J. Verhaaren.
J. Graafland.
K. Holthuizen.
R. Roemer,
G. Meijer,

L. Krombeen,
L. Vijverberg,
H. Tetteroo,
J. Kunz.
E. van Geest,
C. Roverts,
E. Zanting,
J. Saidifar
J. van den Berg.
L. Boertjes

Een ieder onze welgemeende dank voor uw inzet.
Voor 2011 wensen wij u en de uwen een goed maar vooral een gezond jaar toe.
Mogen wij voor 2011 weer op u rekenen?
Tevens dank aan de mede redactieleden voor hun inzet.
J.A. van den Berg.
Op bovenstaande schoolfoto ziet u een klas van de Keurenaerschool – School 8 –
deze is genomen in 1946.
Op onderstaande foto ziet u een klas van de Keurenaerschool – School 8 – met
als leraar de heer Sterk. Deze foto is genomen in 1948.
Wie weet nog wie er allemaal opstaan? Zo ja laat het ons weten dan krijgen al
deze kinderen van toen een naam.

Wippolder groen
Ik las het echt goed: ruim 66% vind dat
de stad mooier en groener wordt met
de aanleg van de spoortunnel.
Nou, daar heb ik toch een ander idee
over. Natuurlijk het groen beleid weergegeven in de bomenverordening van
de stand Delft dd. 12 juni 2008 voor
groenvoorziening is prachtig.

Tekst: J.A. van den Berg. Foto: de heer J.Daaane.

Zoals het was, zoals het nu is

Voor de Wippolder is dat potje zeker
op want ik zie maar zelden een nieuwe
boom met een stammetje van min. 10
cm zoals verwoord in de verordening.
Bomen, struiken en het overig groen
gaven de Wippolder de status van een
groene wijk Als er straks geen boom
meer over is in de Wippolder heeft de
groenvoorziening een makkie en bespaart zij de gemeente een hoop geld
voor onderhoud. Ik constateer dat bomen eenvoudig worden omgehaald
onder het mom van dit onderhoud.
Soms omdat hij ineens in de weg staat
(gevaar) of doordat er een kabeltje
onder de boom gelegd moet worden
(herstructurering) of omdat hij ziek is.
Mijn boom moest weg omdat hij ziek
was. Welke ziekte was eerst onbekend.
Later gaf de gemeente te kennen dat
hij de iepziekte had. Dan denk je “zonde” maar ja ziek is ziek en hij gaat toch
dood. Je legt je neer bij de uitspraak

van de mensen die er verstand van
hebben. In de verordening staat dat de
boom dan direct helemaal verwijderd
moet worden om ziekte verspreiding
te voorkomen. Als de gemeente dan
vervolgens de zieke stronk maanden
laten staan stel je toch vraagtekens bij
het omhalen. Persoonlijk denk ik dat
het de rioleringsziekte was want die
was kapot.
In de toelichting van bomenverording
staat ook nog dat een boom kan vallen onder beschermde houtopstand
indien hij een bijzondere waarde heeft
, op buurt of wijk niveau. Voor mij had
“mijn” boom ook zo’n status maar die
geldt niet , toch?
Als bewoner dacht ik “Gelukkig heeft
de gemeente een herplantverplichting”
Helaas werd er onder het mom van
de komende herstructurering en rioleringsactiviteiten in de wijk geen boom
herplaatst. Als alles klaar is komt er
misschien een boom terug. Tegen het
licht van de voortgang van de alle activiteiten binnen Delft en van onze wijk
in het bijzonder kan dit nog wel enige
jaren duren.

Het ergste vind ik dat alles eigenlijk
volgens het boekje gaat en dat je daar
als individu niks tegen kan beginnen.
Ons aller “geliefde” burgervader kan
zonder pardon direct een houtopstand, dus boom laten vellen indien hij
daar spoedeisend belang in ziet.
Herplant van de gevelde bomen in
onze wijk zal waarschijnlijk wel plaatsvinden. De vraag is alleen “waar”. Navraag bij groenvoorziening leverde in
ieder geval niets op.
Als Wippoldernaren betalen wij net
als iedere andere Delftenaar de gemeentelijke belasting van waaruit ook
het herplant potje wordt gevoed. Het
is hoogtijd dat de gemeente het straatbeeld van de Wippolder met betrekking tot bomen weer laat herleven.
Juist nu is dit meer dan noodzakelijk
omdat de drukte op bijvoorbeeld de
Julianalaan en de Nassaulaan alleen
maar toeneemt en hier de uitstoot van
noem het ongezonde stoffen toeneemt.
Om de leefomgeving in stand te houden in het Wippolder zijn bomen
daarom des te belangrijker.
Kees Graafland

Op de bovenste foto ziet u de voormalige groente en fruit zaak van M. Koot
op de hoek van de Kloosterkade en de Prof. Krausstraat.
Naast deze zaak op de hoek van de Prof. Krausstraat en de Prof. Bosschastraat zat een kantoor van de S.N.S. bank.
Deze zaak moest wijken voor de nieuwbouw die hieronder is weergegeven.

foto: J.A.v.d. Berg

Als ik dit lees schieten de tranen van
gevoel over mijn smoel. De verordening geeft aan dat de gemeente zuinig
moet zijn op groen. Zo ook is in de
verordening opgenomen dat voor elke
gevelde boom er een terug komt. Hiervoor is zelfs een herplantfonds.

Illustratie: Stan van Adrichem

Echt er staan prachtige volzinnen in
zoals (vrij vertaald) Het periodiek omhalen van bomen mag uitsluitend voor
periodiek noodzakelijk onderhoud dit
ter bevordering van de overblijvende
bomen.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Antilliaans koor in de Vredeskerk

1955, Nootdorp. Foto familie Ruygt in hun woonkamer aan de Dorpsstraat in
Nootdorp gemaakt door een huisfotograaf.
(Deze foto staat op bord 14 van het Onder Anderen kunstwerk op de kruising van
de Prof Henketstraat met de Prof. Krausstraat.)

Wie is Giovanni Eisden
Giovanni is een jaar of tien geleden uit
Curaçao gekomen en woont sinds acht
jaar in de Wippolder. Hij werkt in den
Haag, is gehuwd en heeft vier al grote,
volwassen kinderen. De dag voordat
ik dit interview doe, is net zijn eerste
kleinkind gedoopt.
Toen hij hier net woonde was het de
inmiddels overleden broeder Nico opgevallen dat hij iedere zondag in de
kerk zat.
Toen er een koster nodig was, had
broeder Nico het snel voor elkaar. Nu
alweer bijna zeven jaar is Giovanni
koster samen met een zestal anderen.
Om de beurt zorgen ze in het weekend
of door de week dat alles voor en tijdens de kerkdienst in orde is en dat er
na alles opgeruimd wordt.
Lege kerk
In Curaçao wordt het geloof uitbundiger beleefd dan hier en is de kerk voor
velen ook een logische plek om samen
te komen en samen te zingen en te
bidden.
Kerken zijn dan ook veel voller dan
hier. Toen hij hier kwam vond hij de
kerk leeg. Zelf denkt hij dat die lege
kerk misschien komt omdat we het tè
goed hebben en daarom denken geen
God meer nodig te hebben.

Delft, Kerstmis 1974
Mocht u nog niet op de hoogte zijn van het project Onder Anderen dan hebben
we even voor u in het kort de feiten over project Onder Anderen op een rij gezet.
Bent u bewoner van de Professorenbuurt? Dan is de kans groot dat u kennis heeft
gemaakt met de kunstenaars Germa Huijbers en Carolina Agelink. In mei 2007
startten zij het kunstproject Onder Anderen, dat deel uitmaakt van het gemeentelijke programma Kunst in de Wijken.
U, Professorenbuurtbewoner, heeft een belangrijke rol in project Onder Anderen gespeeld. Huijbers en Agelink trokken in de zomer van 2007 door de Professorenbuurt en vroegen u wat u nog bewaard heeft uit uw kindertijd. Boven
verwachting hebben ze meer dan 1700 foto’s kunnen maken van uiteenlopende
voorwerpen, documenten en foto’s die u aan hen liet zien. Variërend van doopfoto’s tot diploma’s, van knuffels tot langspeelplaten, en van liefdesbrieven tot klassefoto’s. Daarnaast hebben ze ook talloze verhalen en anekdotes te horen gekregen. Dit alles heeft geresulteerd in een verzameling die omvangrijk geworden is.
Je zou kunnen zeggen dat een heus archief van de Professorenbuurt is ontstaan,
toegespitst op de kindertijd.
Deze hele verzameling heeft dan ook als basis gediend voor het uiteindelijke
kunstwerk voor de buurt. In juni 2009 is het kunstwerk officiëel geopend. Het
kunstwerk bestaat uit de website www.onder-anderen.nl en de hierna verwijzende 30 fotoborden die in de Profesorenbuurt opgehangen zijn.
Tot eind vorig jaar had u, bewoner van de Professorenbuurt, de gelegenheid om
beschrijvingen aan de Onder Anderen website toe te voegen. Inmiddels zijn er al
veel foto’s van persoonlijk onderschrift voorzien.

Door die lege kerk is het idee ontstaan
om Antilliaanse koren uit te nodigen.
De mis wordt zo uitbundiger en minder saai omdat mensen zelf actief mee
kunnen doen.

foto:Stan van Adrichem

De rubriek ‘Foto’s uit het archief Onder Anderen’, die ook deze keer weer samengesteld is door Germa Huijbers en Carolina Agelink, is al sinds september 2008
een steeds weer terugkerende rubriek in uw wijkkrant. Huijbers en Agelink willen
u met dit initiatief de gelegenheid geven om met de verhalen achter de foto’s uit
het Onder Anderen archief kennis te maken. Ook voor deze wijkkrant hebben ze
weer twee bijzondere foto’s uit de verzameling uitgekozen.
Met de winter en familiefeesten weer in aantocht voor u twee foto’s uit het thema
‘familie!’ die u samen met de andere 29 thema’s kunt vinden op de website van het
project Onder Anderen.
www.onder-anderen.nl

Via pastor Elma Beerends uit de Vredeskerk kwam ik bij de zusters terecht die boven de pastorie aan de
Nassaulaan wonen. Dat hebt u in de
vorige wijkkrant kunnen lezen. En er
stond nog een verzoekje van de pastor in de wachtrij, een interview met
Giovanni Eisden, de koster die iedere
derde zaterdag van de maand voor
een swingend Antilliaans koor in de
kerk zorgt.

Er zijn ook veel katholieke mensen
hier met andere culturele achtergrond
zoals Antilliaans, Pools, Chinees en
Irakees.
Antilliaanse koren kunnen misschien
de verbindingen leggen tussen die verschillende culturen waaronder natuurlijk ook onze eigen ‘poldercultuur’.
Iedere derde zaterdag van de maand
Er worden verschillende koren uitgenodigd, steeds op de derde zaterdag
van de maand, ’s avonds om half zeven. De koren zingen in het Nederlands, Engels, Papiamento en Spaans.
In de boekjes wordt een vertaling van
de teksten opgenomen zodat iedereen
wel weet wat er gezongen wordt.
Om de warme sfeer van zo’n mis vast
te houden zingt het koor vaak nog als
de mis eigenlijk al afgelopen is en er
koffie is om nog wat met elkaar samen
te zijn.
Giovanni is een actief en begeesterd
man die manieren zoekt om mensen te
verbinden en te betrekken bij de kerk.
Wat hem wel opvalt is dat de tijd bij
ons zo belangrijk is.
Als de mis hier normaal om half acht
klaar is, vinden mensen het lastig als
het toevallig een keer acht uur wordt.
In Curaçao maakt dat gewoon niet uit!

Tot slot
Een paar maanden geleden hing er wel
eens een A4-tje in een plastic hoesje
aan de kerkdeur. Opvallend genoeg
om een keer af te stappen om te kijken
wat er op stond; een uitnodiging om
mee te doen aan een bijzondere kerkdienst met een Antilliaans koor.
De kerkdeur is geverfd en er mag niets
meer opgeplakt worden!
De A4-tjes hangen er dus niet meer
maar Giovanni hoopt dat dit stukje
in de wijkkrant u misschien kan verleiden om een keer op een derde zaterdag in de maand langs te gaan om
18.30 uur.
En, zoals Giovanni zegt, ‘zingen telt
als dubbel bidden’!
Bent u nieuwsgierig geworden?
U bent van harte welkom in de kerkdienst en als u zin heeft, is er na de
dienst een kop koffie.
Als u meer wilt weten kunt u altijd
even mailen naar Giovanni,
g_eisden1@hotmail.com
of naar hem bellen 06 43753938.
Ook kan bellen naar de pastorie
(015) 2568661
Marie-José Hijnekamp

200 mensen gevraagd!!
Geef je op als overzetter voor de komende paddentrek.
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afd.
Regio Delft zet in de periode tussen
half-februari en begin-april weer padden, kikkers en salamanders over tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek van
winterverblijf naar voortplantingsplaats.
Dat doet deze vereniging omdat heel
veel van deze beschermde dieren in
het voorjaar worden doodgereden
door het (auto)verkeer.
Zonder hulp van paddenoverzetters
sterven ca. 5.000 amfibieën in Delft
en Pijnacker elk voorjaar een vroegtijdige dood omdat zij tijdens hun trektocht de wegen en straten oversteken.
De KNNV zoekt minimaal 200 menen
om op verschillende locaties deze dieren over te zetten.
Ook ouders met kinderen of verenigingen zijn welkom.

Illustratie: Stan van Adrichem

Foto’s uit het archief

De werkzaamheden houden in:
• amfibieën die op de weg of straat
lopen handmatig overzetten
• levende en dode dieren tellen en
noteren
• zonodig informatie geven aan
passanten via een folder
• op bepaalde locaties hekken
openen en sluiten

Ter ondersteuning ontvangt men:
handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie
folders voor belangstellenden

De periode en tijden:
tussen half-februari en begin-april
(ongeveer vier à vijf weken)
één avond per week
van 19.00 (begin van de schemering)
tot 22.00 uur

Voor informatie en deelname kan je
bellen met:
Geert van Poelgeest,
015 - 261 00 48,
afdelingDelfland@knnv.nl

Aan het einde van de actie worden de
resultaten besproken tijdens een afsluitingsbijeenkomst in het natuur- en
milieucentrum De Papaver in Delft.
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Wat gebeurt er in de Wippolder eigenlijk op Lichtjesavond? Op de markt is
het dan één wirwar van mensen die kijken naar het aansteken van de lichtjes in
de Kerstboom en zich daarna over het
hele centrum verspreiden. Ze worden
vermaakt door allerlei artiesten en vrijwilligers, de kerkdeuren staan wagenwijd open en de kerken presenteren een
programma voor elk wat wils, maar in
de Wippolder is het stil. In ieder geval
in de buurt van onze kerk. Maar ja, hoe
vaak ik ook in de Wippolder kom, op
Lichtjesavond ben ik ook één van de velen die zich in de binnenstad ophouden.
Dus ik weet eigenlijk ook helemaal niet
wat er zich afspeelt. Doet u iets leuks, is
het buurthuis open, wordt er in de Wipmolen wat gedaan? Ik zal als deze krant
uitkomt hem met nog meer interesse
lezen, speurend naar activiteiten. En
tot mijn schande moet ik herhalen, dat
onze kerk er in ieder geval niet bij zal
staan. Waarom eigenlijk niet?
Moeten we wel iets doen? Volgens mij
zou het best leuk zijn. De Vredekerk
is de moeite waard om te bezichtigen,
de Immanuëlkerk ook, beide gebouwen stralen wat uit in het donker, het
buurthuis en de Wipmolen zijn prach-

Ik neem u mee naar het heilig land,
naar Israël. Een aantal jaar geleden was
ik daar tijdens mijn studententijd. Een
prachtige reis. Een van de hoogtepunten van deze reis was een bezoek aan
de bedoeïen in de woestijn. De belangrijkste activiteit van de bedoeïen is het
hoeden van de schapen. In de woestijn
trekken ze door het jaar heen van oase
naar oase. Het vervelende voor deze
mensen is dat er nogal op ze wordt
neergekeken. Het zijn de tweede, en
misschien wel de derderangs burgers
van Israël. Ze worden beschouwd als
onderontwikkeld en dom. Er lijkt in
dat opzicht niet zo gek veel veranderd
te zijn in de afgelopen eeuwen. Niet
alleen wat betreft de levenswijze van
de bedoeïen, maar vooral in de manier
waarop ze worden bekeken en vaak
ook behandeld. In het kerstverhaal horen we over de herders. Het waren de
bedoeïen van die tijd. Ook zij hoedden
hun schapen, trokken van oase naar
oase. En ook deze mensen werden
met de nek aangekeken, beschouwd
als tweede, misschien wel derderangs
burgers. Wat is het interessant om te
horen dat Jezus als eerste juist aan deze
mensen wil verschijnen. Hij zet eigenlijk meteen de toon voor zijn leven.
Jezus wil er op de eerste plaats zijn
voor mensen die in de samenleving
minder of misschien wel niet meetellen. We kennen de verhalen. Jezus
ging om met tollenaars en zondaars
en betrok ze op die manier weer bij de
gemeenschap. Het is altijd wel leuk om
te zien dat mensen met Kerstmis altijd wat aardiger tegen elkaar zijn dan
normaal. Dat hoort immers zo, want
met Kerstmis gaat het toch om vrede,
gerechtigheid, liefde. Kerstmis is een
feest van de vrede. Het is waar, maar
dat is het alleen maar omdat Jezus dat

tige plekken om iets te drinken en wat te
denken van het Puntje of het jeugdcentrum (dat nu helaas dicht is), er is best
wat van te maken. En het lopen door
de wijk die met voetbalhoogtepunten
oranje gekleurd is, kan in de donkere
dagen voor Kerst spannend zijn als iedereen met lichtjes en kaarsen ramen,
tuinen en trottoirs verlicht. De binnenstad heeft iets aparts en onvergelijkelijks, maar de Wippolder heeft dat ook.
Veel laagbouw, een gezellige uitstraling
en net groot genoeg om in een uurtje
wat door te dwalen. Als iedereen meedoet zou het bij ons ook reuze gezellig
en licht zijn.
Of ben ik aan het dagdromen? Heb ik
het nog niet druk genoeg? En u? Ja, dat
is zo, we hebben genoeg te doen. Misschien moet ik dit stukje dan maar niet
inleveren. En iets schrijven over het
Licht van het Kerstfeest, dat past beter
bij een dominee. Toch… het zou toch
best leuk zijn als iedereen dan wat doet
op zijn en haar manier en dat wij als
kerk dan iets laten zien van het Licht
van Kerst. Om van elkaar wat op te steken.
David Knibbe.

vraagtekens
Opeens sta je ervoor in de familie,
straat, flat, binnen de kerkelijke gemeenschap of voetbalclub: Jeannette
is dood.
Wat moet je? Wat wordt er van mij
verwacht? Terwijl je zelf met je handen in het haar zit, geschokt als je
bent.
Hoe moet Rob verder met drie kleine kinderen en die kinderen zonder
moeder, hoe moet dat? Wat zullen
haar ouders hieronder lijden…
Opvallend is dat er niet veel gezegd
wordt over het einde van het leven

van Jeannette. Zij is immers dood.
Wat moet je daar nu van zeggen? Zeggen wordt vragen, maar vragen zou
toch nog wel eens meer kunnen zijn
dan doodzwijgen. Was dit nu haar
bestemming: drie kinderen op aarde
zetten en dan uit het leven weggerukt
worden op zo’n ellendige wijze?
Het lijkt erop dat het voor de nabestaanden aangenaam is als bij het
condoleren tenminste ook iets gezegd
wordt over Jeannette. Gewoon hoe
je met haar omging of hoe zij met
jou het leven deelde, niets bijzonders
maar zeg iets over haar.
papier is geduldig
Het is gemakkelijk om woorden op
papier te zetten. Ze uitspreken op het
moment dat je daar staat oog in oog
met Rob en die drie kleintjes, ga er
maar aanstaan. Betrokken als je bent,
tot tranen bewogen en meer dan dat.
Toch staat ons, volgens mij, maar één
ding te doen: geen uitvluchten bedenken en je hart volgen. Wie eerst
gaat zitten overdenken wat hij in ’s hemelsnaam moet zeggen, die komt zijn
stoel niet meer uit.
In het leven stond je naast elkaar, nu
de dood in het spel is kun je niet wegblijven. Sta op en ga, Rob wacht op
je. Ook al weten we niets te zeggen:
laat hem niet alleen met zijn verdriet
en zijn kinderen. Natuurlijk zijn onze

zo belangrijk vond, vrede. Hij heeft
ons voorgedaan hoe we dat kunnen
doen. En dat doet Hij meteen al vanaf
het begin van zijn leven: door het eerst
te verschijnen aan de mensen die het
moeilijk hebben, de herders. Nu zult u
vragen: wat heeft vrede nou te maken
met mensen die het moeilijk hebben?
Welnu, ik denk dat de vrede verdwijnt
en haat groeit om plekken, waar de
samenleving mensen uit het oog verliest. Zeg nu zelf, hoe vindt u het als u
systematisch door anderen genegeerd
zou worden? Het is waar, mensen
moeten ook leren om voor zichzelf op
te komen. Maar voor sommige
mensen is dat hartstikke moeilijk. Ze
hebben zo gezegd een duwtje in de
goede richting nodig. Dat hebben we
trouwens allemaal, maar de meeste
van ons hebben dat duwtje in de goede richting gekregen van hun ouders
of familie. Maar wat nou als je dat niet
hebt gekregen? Als je dus ook niet
weet wat de goede richting is? Dat het
om de liefde gaat in het leven, en niet
om geweld, haat en nijd?

Column

Jeannette, o…o… Jeannette…
Jeannette 33 jaar, stralend van geluk,
ze is dood. Verblind door een tegenligger reed zij tegen een boom, een
dag later ging zij heen, weg van alles en iedereen. Als je aan haar drie
kinderen van onder de zes jaar vraagt
wat er in de overlijdensadvertentie
moet staan, schieten de tranen in je
ogen. Zij weten je haarfijn te vertellen wie mama was. Mama was lief,
zorgde voor ons, zij wandelde met ons
naar de eendjes, zij kwam als je huilde.
Rob, haar man, bevestigt alles met een
knikje van zijn hoofd. Hij zit nog na te
trillen van de klap. Het is alsof hijzelf
tegen die boom gereden is. Hij zou
van alles moeten organiseren maar hij
denkt niet meer na.

Illustratie: Stan van Adrichem

De herdertjes lagen bij nachte…

foto:Stan van Adrichem

Lichtjesavond

Ds. Kees Maas

woorden niet toereikend, vaak onbeholpen en soms uitgesproken dom.
Want soms proberen we met onze
woorden - vast onbedoeld - de dood
toe te dekken zoals we een paar dagen
later de kist bedekken met bloemen.
Maar de dood is onvermurwbaar en
keihard en alleen door bidden en liefde wordt een nabestaande op de duur
weer mens. Nu zij er mensen die psychisch zo zwak zijn dat zij niet in staat
om Rob op te zoeken. Ik weet dat het
waar is.
de praktijk
Een mens moet lijden ondervinden
voor hij echt weet wat het is. Zonder
dat kun je er wel een idee over hebben
maar verder komt het niet. Zo in de
geest van: om te weten hoe waardevol
je benen zijn moet je ze eerst breken,
om te weten wat troost waard is moet
je die eerst nodig hebben, om de steun
en de kussen van je moeder te waarderen moet je eerst ziek zijn. Met andere
woorden: de praktijk is de beste leermeester. Niemand zal dit ontkennen,
zeker niet degenen die verdriet van
binnenuit kennen. Op zich zijn er velen die verdriet hebben moeten dragen
maar ook de mensen die tot nu toe gespaard zijn, kunnen troosten.
Wie voor de leegte van de dood staat
heeft houvast nodig, wie verbijsterd
is van verdriet, een schouder om op

uit te huilen, een medemens die met
hem zwijgt of huilt, een vriend(in) die
het hoofd koel houdt omdat er direct
zoveel praktisch geregeld moet worden. En in de kerk zingen we: Geef Gij,
God, een woord dat mij vertroosting
geeft.
kerst
Nog even en dan gaan we kerst vieren, ook voor Rob is het kerst. Vanuit
de kerk is kerst het gedenken van de
geboorte van het Kind Jezus . Hij was
geboren om op 33 - jarige leeftijd aan
het kruis te sterven, zoals Jeannette de
dood vond tegen een boom.
De zin van hun leven lag in die jaren,
in alles wat ze gedaan hebben en dat
gaat in de geslachten mee. Vaak is dat
moeilijk een plaats te geven in ons leven.
Voor Rob en de kinderen van Jeannette zal hun leven onlosmakelijk met
haar verbonden blijven.
Voor gelovigen, verspreid over de hele
wereld, blijft het leven onlosmakelijk
verbonden met het Kind in de kribbe,
al 2010 jaar.
Daarom: toch maar vieren dat feest
van de geboorte.
Ds Kees Maas
buurtpastor

Jezus heeft in de gaten dat er zulke
mensen rondlopen, niet alleen in zijn
tijd, maar ook in de onze. Mensen die
de richting in hun leven kwijt zijn,
juist omdat ze die nooit gewezen is.
Jezus wil deze mensen die richting
wijzen. Hij wil eigenlijk zelf een herder zijn, want wijst een herder zijn
schapen niet de goede richting? Jezus
wil dus zijn als die mensen op wie
zo wordt neergekeken, toen en nu:
de herders! In een recent verschenen
onderzoek werd duidelijk dat er nogal wat Nederlanders zijn die op zoek
zijn naar zin, de zin van het leven. Ik
kan dat vanuit mijn eigen ervaring als
herder bevestigen. Hoeveel mensen
kom ik in mijn werk niet tegen die me
toevertrouwen, dat ze niet meer zo
goed weten waar ze het zoeken moeten. Het zijn dikwijls ook jonge mensen. En hoeveel mensen ervaren het
niet als prettig, als verkwikkend dat
er iemand met hen meeloopt en helpt
om die richting weer terug te vinden
in het leven? Het is goed dat er in ons
leven mensen zijn die een beetje onze
herder kunnen zijn, die luisteren, en
die ons net als een echte herder een
richting kunnen wijzen naar een oase,
die ons kan verkwikken, die ons de
weg kunnen wijzen naar God. Als je
er goed over nadenkt is er dus eigenlijk helemaal geen reden om neer te
kijken op herders zoals dat nog steeds
gebeurt in Israël. Ze zijn eigenlijk een
voorbeeld voor ons: ook wij moeten
een beetje als een herder zijn voor elkaar. En ze kunnen ons misschien ook
leren dat er Iemand is die een herder
wil zijn voor ons. Want hebben we
het niet allemaal wel eens moeilijk? Ik
wens u een zalig kerstfeest.
Pastor Tjeerd Visser

Jaarlidmaatschap
MEZZO
voor 100 Delftse
mantelzorgers
Zorgt u langdurig voor iemand die
u dierbaar is? Dan bent u hoogstwaarschijnlijk ook mantelzorger.
Het Startpunt wonen zorg welzijn
en de Gemeente Delft bedankt alle
Delftse mantelzorgers voor hun
toegewijde zorg en inzet voor hun
naaste. Op woensdag 10 november
2010 jl. werd de Dag van de Mantelzorg gevierd in Wijkcentrum De
Vleugel. Het was een inspirerende
middag waar vele mantelzorgers
elkaar hebben ontmoet, vragen hebben gesteld aan de aanwezige raadsleden en informatie konden verzamelen bij de verschillende informatie-stands. Voor wie er niet bij kon
zijn heeft het Startpunt wonen zorg
welzijn in samenwerking met de Gemeente Delft nog een aanbod: de
eerste 100 bellers of mailers ontvangen een gratis jaarlidmaatschap van
MEZZO, de landelijke vereniging
voor mantelzorgers.
Wilt u hiervoor in aanmerking komen?
Bel of mail dan met DIVA Delft:
(015) 2152130 of info@divadelft.nl .
Dit kan tot uiterlijk eind december.

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Kunst in de wijk; Babette van den Berg
Bij mij om de hoek heeft in de Frederik Hendrikstraat een buurtsuper
gezeten die net weg was toen ik in
de buurt kwam wonen. Na een tijdje
kwam er een café in het pand. Dat
is niet helemaal goed afgelopen en
weer stond het pand leeg. Vervolgens zagen wij als buurtbewoners
wel dat er iets in het pand gebeurde
maar wij zagen niet goed wat! Wat
het ook was, ook dat is niet goed afgelopen. Al weer leegstand en toen
opeens werd het opgeknapt en was
op het raam te lezen www.babettevandenberg.nl.

Babette van den Berg
Zij is een echte Delftse en behalve
een kort uitstapje naar Drente, heeft
zij altijd in het centrum van Delft gewoond. Sinds drie jaar heeft zij haar
atelier in de Frederik Hendrikstraat.
Ze zit hier goed en vindt het een leuke, gemende buurt.
Vanaf haar zevende jaar is ze geïnteresseerd in kleding. Niet zozeer de
stijl of de trend in kleding had haar
belangstelling maar vooral het verhaal achter de kleding. Kleding zegt
natuurlijk iets over de mensen want
waarom hebben ze juist voor die kleding gekozen. Ze heeft de MTS voor
mode en kleding gedaan en daar de
richting ‘heren’ gekozen. Als ik nu
ook nog vertel dat mode en gewone
kleding haar eigenlijk niet zo veel
zeggen, vraagt u zich ondertussen
natuurlijk af wat ze nu eigenlijk doet.
Theater-, dans- en reclameproducties
Een ruim, gezellig atelier vol met
kleurige stoffen, andere materialen
en een grote werktafel.
Wat Babette doet ligt eigenlijk op het
snijvlak van kunst en ambacht. Ze
bedenkt, ontwerpt en maakt geweldige creaties voor de theater- en danswereld. Ook doet ze werk voor reclamecampagnes.
Na de MTS heeft ze vijf jaar bij het
Nederlands Dans Theater gewerkt.
Danskostuums zijn best lastig om te
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Een van de voordelen van stukjes
schrijven voor de wijkkrant is dat
ik gewoon mijn nieuwsgierigheid
achterna kan. Dus via de site contact gemaakt en ja, Babette wilde wel
meewerken aan een stukje in de wijkkrant.

Wat betekent de bouw van 5000 woningen
in de Wippolder?

maken want ze moeten natuurlijk lekker zitten, tegen zweet kunnen en ze
moeten goed wasbaar zijn. Na die vijf
jaar is ze voor zichzelf begonnen, eerst
samen met een compagnon. Toen
haar kinderen nog klein waren heeft
ze meer alleen gewerkt. Nu ze groter
worden is ze het werk weer aan het
uitbouwen en werkt soms ook weer
samen met haar vroegere compagnon.
Ze heeft vier belangrijke opdrachtgevers. Zo werkt ze voor Joop van de
Ende waar vaak veel geld beschikbaar
is zodat ze met mooie materialen kan
werken. Een andere belangrijke opdrachtgever is het Hofpleintheater in
Rotterdam. Daar gaat het om producties met kinderen die daar de middelbare school combineren met een
theateropleiding. Het Hofpleintheater
heeft en eigen atelier. Haar rol is daar
dan vooral gericht op het ontwerpen
en aansturen van de uitvoering.
Ze is ook actief voor reclameproducties en daarvan is een mooi voorbeeld
op haar website te zien, grote pinguïns voor een spaarlampencampagne.
De vierde tak is de danswereld en
dan met name de dansproducties van
Conny Janssen. Daar begint ze echt bij
nul en krijgt alle ruimte om vanaf het
begin mee te groeien met de muziek
en de choreografie en zo tot bijpassende ontwerpen te komen.
Bij grote producties van Joop van de
Ende, zoals ‘de Beauty and the Beast’, krijgt ze al een basisontwerp waar
ze mee aan de slag gaat. Ik dacht dat
Joop van de Ende, althans zijn be-
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drijf, zelf een groot atelier zou hebben
voor allerlei ingewikkelde creaties en
kostuums maar niets is minder waar.
Babette vertelt dat de wereld van ontwerpers op dit gebied niet zo groot is.
Ieder heeft eigenlijk zijn of haar eigen
specialiteit. Babette staat in dit wereldje bekend als ‘de Willie Wortel’, bij haar
moet je zijn voor de knutseluitvindingen. Als niemand zich nog precies
voor kan stellen of het wel mogelijk is,
gaat Babette puzzelen.
Ze heeft in het atelier allerlei mooie
materialen liggen die niet uit Delft lijken te komen. Stoffen koopt ze veel
vanuit Engeland. Ze heeft grote staalboeken en bestelt dan hiervandaan.
Maar ook op de Albert Cuypmarkt in
Amsterdam koopt ze stoffen en materialen in.
En we moeten niet denken dat ze altijd
in de Frederik Hendrikstraat zit. Ze
is natuurlijk veel op locatie bezig en
soms zijn die locaties niet verkeerd.
Joop van de Ende bijvoorbeeld heeft
ook theaters in andere landen zoals in
Italië in de stad Milaan. Leuke bijkomstigheid is dan natuurlijk dat Babette
naar Milaan ‘moet’!
Het is soms een onregelmatig leven
met enorme spitstijden vlak voordat
producties gaan draaien maar zo te
zien bevalt haar dat prima.
Als u eens een kijkje wilt nemen op
haar site, www.babettevandenberg.nl
Marie-José Hijnekamp
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Het is je moeder niet!

De uitroep wordt gebruikt als iemand iets te voorzichtig aanpakt,
of bang is om er stevig tegenaan te
gaan. De handwerksman die een
leerling op deze manier aanspoort,
geeft met ‘Het is je moeder niet!’
aan, dat te grote voorzichtigheid
misplaatst is, en dat er beter hard
gewerkt kan worden.
Bron: Ed van Eeden.

ontstaat een grote parkeerdruk in de
omliggende buurten: Schoemakerstraat, Rotterdamseweg, Julianalaan,
enzovoort. Wij vinden dat de bewoners niet moeten opdraaien voor deze
plannen van de TU en dat de gemeente hier geen medewerking aan moet
geven zolang het bewonersparkeren
niet goed is geregeld.
Het goede nieuws
In het milieuvriendelijke alternatief,
het MMA, worden er veel minder woningen gebouwd bij de Botanische
Tuin dan waar eerder sprake van was.
Dat is winst, niet alleen voor de buurt
maar voor de hele stad gezien de grote
waarde van de Botanische Tuin. Ook
enkele andere bouwplannen kunnen
minder massaal worden uitgevoerd
volgens het MMA.
En het belangrijkste positieve punt:
er is nog geen besluit genomen over
de bouwplannen, dus we hebben nog
hoop dat er een bijstelling kan komen.
Wij hebben daarvoor onderstaand
wensenlijstje aan de gemeenteraad ge-

geven.
• de gezondheid in het plangebied zou
moeten verbeteren;
• geen toename van de geluidbelasting
door verkeerslawaai;
• een verbetering van de luchtkwaliteit
met 20%;
• geen verkeerstoename op routes met
belangrijke lucht- en geluidknelpunten;
• geen afname in het plangebied van
de hoeveelheid vierkante meter groen
per inwoner;
• een gelijkblijvend of beter voorzieningenniveau.
Tot nu toe hebben wij een positieve
houding gevonden bij de gemeente
om te luisteren naar onze opvattingen
en zijn er verschillende van onze suggesties overgenomen. Wij houden u
op de hoogte van de verdere besluitvorming in de raad en hoe de politieke partijen denken over onze wensen
en ideeën.

Julianalaan west
In het voorjaar is er een bewoners
avond geweest waarbij 2 opties van de
gemeente zijn gepresenteerd.
De bezoekers konden een voorkeur
uitspreken, het goede nieuws is dat de
gemeente de voorkeur met de meeste
stemmen van ons heeft overgenomen!
Dit betekent dat er momenteel gewerkt wordt aan de uitwerking van
de voorkeurs variant. Dit houdt in dat
alle verkeer op de zuidelijk rijbaan
komt (dus aan de kant van het gebouw van de TU -Gele Scheikunde).
Het trottoir aan die kant zal smaller
worden, maar het betekent ook dat er
aan de huizenkant een brede verblijfsstrook komt. Parkeren op de middenstrook blijft gehandhaafd.
De projectleider die was ingehuurd
door de gemeente, heeft het werk
afgerond een overgedragen aan een
ambtenaar/projectleider van de gemeente.

In december wordt een afspraak met
de nieuwe projectleider gepland om de
stand van zaken door te nemen en ook
om onze wensen over de inrichting van
het gebied kenbaar te maken. De uitvoering staat nog steeds gepland voor
het komend jaar: begin 2011.
Plan MER: in de nieuwe plannen voor
onze wijk is eindelijk ons verzoek gehonoreerd om het grasveldje (naast gebouw Gele Scheidkunde) te behouden
als open plek. In de nieuwe plannen
blijft de speelplek een open gebied. Wij
zijn blij dat de gemeente heeft ingestemd met ons verzoek, zodat er een
fijne speelplek in onze buurt behouden blijft. Het hele gebied van Gele
Scheikunde is verder bestemd voor
nieuwbouw woningen. Onduidelijk is
wanneer er woningen zullen worden
gebouwd, omdat de markt voor nieuwbouw momenteel slecht is.

Pauwmolen
In april is bekend gemaakt door
Projectontwikkelaar Timpaan dat
er op bedrijventerrein Pauwmolen in Delft tweehonderd studentenwoningen gebouwd gaan worden.
De tekeningen laten een complex met
zelfstandige woningen zien, voor een
deel hoogbouw en een deel laagbouw.
De vraag is nu hoe deze plannen zich
verhouden met de MER die recentelijk op de informatieavond van 1 november is gepresenteerd. Ruimtelijk
zijn de huidige plannen niet fraai volgens de belangenvereniging TU Noord
en passen ze totaal niet bij de wijk.
Volgens Timpaan moet de bouw beginnen in de zomer van 2011, nadat de
gemeente een bouwvergunning heeft
afgegeven en de milieu- effectrapportage is doorlopen.

Bedrijventerrein Pauwmolen heeft
nu nog geen woonbestemming.
De studenten zullen dus de eersten zijn die er gaan wonen nota
bene in een deel van de ecologische
zone. Volgens de recentelijk gepresenteerde MER moet er voldoende ruimte blijven voor de aanleg
van een parallelweg direct naast de
A13. Deze weg moet de verkeersdruk verminderen in TU - Noord.
De belangenvereniging TU- Noord
heeft zich in haar reactie naar de gemeente uitgesproken over bebouwing
met kleine lagere objecten die in het
groen staan. Zodoende zullen omwonenden aan de Jan de Oudeweg
minder hinder ondervinden en daarmee de huidige kwaliteit van wonen
handhaven.

