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Impressie achtergevel
Vidomes sloopt in 2012 66 portiekwoningen aan de Professor Telderslaan en de Hendrik Casimirstraat. Op de plek van de te slopen woningen worden 40 eengezinswoningen teruggebouwd.
Onlangs heeft de Welstandscommissie het nieuwbouwplan goedgekeurd. De
gemeente en Vidomes zijn op dit moment druk bezig met het opstellen van een
planning voor alles wat er moet gebeuren voordat de sloop daadwerkelijk kan
plaatsvinden en de eerste paal de grond in kan.

Redactioneel
Als de voorspellingen kloppen zal het een koude winter worden. Dan is
het heerlijk om binnenshuis te vertoeven en ons te goed te doen aan het
verorberen van lekkernijen, allerlei leesvoer of plannen te maken voor de
lente. Maar ook buiten, hoe koud het ook mag worden, biedt de winter heel
veel. Even lekker uitwaaien met de hond in de buurt of wat wandelen in de
Delftse Hout. Dit alles om de dagelijkse zorgen even te vergeten. Want december is een dure maand. Sinterklaas en Kerst zijn toch de feesten waarbij
de maand te kort is voor de inhoud van onze portemonnee.
Want alles wat ons dagelijks wordt voorgeschoteld door de media met de
rubriek of wij Nederlanders het goed of minder goed krijgen verhoogt de
feestvreugde ook al niet. Wij hopen daarom met U dat onze huid zo duurzaam mogelijk verkocht wordt in Brussel. Maar genoeg over Brussel het is al
erg genoeg dicht bij huis met al die voorgestelde sociaal- cultureel en maatschappelijke bezuinigingen in onze buurt. Als zelfs de artsen in onze wijk
gaan protesteren tegen de te hoge druk op hun praktijken door het inkrimpen van de algemene medische zorg dan is er toch iets aan de hand.
Nog zo’n voorbeeld: de afkalving van de sociale culture voorzieningen in
onze wijk als onderdeel van alle bezuinigingen. De voorgenomen sluiting
van buurthuis “Onder de Schie” is in onze ogen een zeer slechte zaak. Dit
soort voorzieningen sluiten alleen maar om geld te besparen en hebben niks
te maken met efficiënt gebruik van de locatie. Wij vinden dat juist in deze
economisch onstabiele tijd het belangrijk dat mensen samen moeten kunnen komen in een buurthuis in hun eigen omgeving en niet ergens anders
in onze grote wijk.
Helaas heeft de redactie van de Wippolderkrant het niet voor het zeggen.
Wat wij wel kunnen is U op de hoogte houden van het wel en wee in onze
wijk, iets wat wij graag doen. Ook in het komende jaar houden wij de vinger
aan de pols en zullen U zoveel mogelijk informeren over alles wat er in onze
wijk gebeurt en gaat gebeuren. Dat is soms positief en soms minder positief. Wij blijven met betrekking tot nieuwsgaring ook in 2012 ons best voor
U doen.
Namens de redactie wensen wij U veel leesplezier aan de Wippolderkrant en
wensen wij ook U allen een goed en gezond 2012
De redactie

Het streven is nog in de maand december een inloopavond te houden voor de
buurt, waar alle buurtbewoners de plannen kunnen inzien. Op dat moment
moet ook de meer gedetailleerde planning klaar zijn.
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Na de sloop van de huidige woningen worden op de vrijgekomen plek 40 eengezinswoningen teruggebouwd. De woningen krijgen een oppervlakte van ongeveer 118 m2, zijn energiezuinig en blijven met een huurprijs onder de vrije
sectorgrens en daarmee in de sociale huursector (de grens voor sociale huur
ligt op dit moment op € 653,=). De toewijzing van de woningen vindt te zijner
tijd op de gebruikelijke wijze, via het aanbodmodel van woonnet-haaglanden,
plaats.
Vidomes heeft voor de nieuwbouw aannemer Trebbe West b.v. geselecteerd.
Bij de keuze voor Trebbe is niet alleen gelet op de prijs, maar is ook op het ontwerp van de nieuw te bouwen woningen gelet. Daarnaast viel het bedrijf positief op met haar ideëen over de wijze waarop zij tijdens de bouw omgaat met de
buurt.
Het overgrote deel van de bewoners van de te slopen woningen is inmiddels
verhuisd. Vidomes ondersteunt de enkele bewoner die er nog niet in is geslaagd
vervangende huisvesting te vinden in haar zoektocht naar een passende woning.

De redactie van

Wijkkrant Wippolder
Wenst u fijne feestdagen
en een voorspoedig

2012

wijkkrantwippolder@gmail.com
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De Wippolder-dokter

De nieuwe Wijkcoördinator

De uitbreiding van mijn werkgebied
heeft consequenties voor de wijze
waarop ik gewend was mijn taken als
wijkcoördinator uit te voeren; mogelijk geldt dit ook voor u. Door goed
met elkaar samen te werken en ons
te richten op de kansen en mogelijkheden die zich in de wijk voordoen,
verwacht ik dat we met elkaar veel
kunnen bereiken.

Jaqueline Buzing
Mijn rol als wijkcoördinator zal zich
vooral toespitsen op het signaleren
van ontwikkelingen, het adviseren
over activiteiten en maatregelen in de
wijk. Een goede samenwerking met
alle bewoners en partners in de wijk.

Wat willen zij graag verbeteren? De
presentatie van de aanbevelingen van
het ouderproofproject, gaf hier al ‘n
inkijkje van, net als de presentatie van
het jeugdteam van het project ‘Jeugd
doet mee in Wippolder’.
Maar ook de vele straat- en buurtfeesten die in de Wippolder dit jaar zijn
georganiseerd. Het idee van het aanleggen van een moestuin en eetbare
boomspiegels rond het wijkcentrum.
De burendag, het helloweenfeest en de
wens uit de Zeeheldenbuurt om met
elkaar in de vrije tijd een social sofa
te gaan maken, geeft mij een goede
indruk hoe bewoners op diverse plekken in de wijk met elkaar willen samenleven.
Alle contacten die ik tot nu toe met bewoners heb gehad waren voor mij prettig en inspirerend.
Via deze weg wil ik iedereen bedanken
die zich op wat voor wijze dan ook het
afgelopen jaar heeft ingezet voor de
wijk. Ik wens een ieder gezellige dagen
en een buur(t)vriendelijk 2012.

De afgelopen periode heeft voor mij
vooral in het teken gestaan van kennismaken en ontdekken wat bewoners belangrijk vinden en waarom.
Waar krijgen bewoners energie van?

Jaqueline Buzing
wijkcoördinator Wippolder /Vrijenban

Derde toren Balthasar van Der Pol
inmiddels bewoond

Maatjes voor
Mantelzorgers gezocht

foto’s:DUWO

In 2010 is het Steunpunt Mantelzorg
van het Startpunt wonen zorg welzijn gestart met een project Maatjes
voor Mantelzorgers. Hierbij zijn speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers
een steuntje in de rug voor mantelzorgers. Het project loopt nu bijna
twee jaar en we zoeken uitbreiding
van ons team vrijwilligers. Misschien
iets voor u?

Een zaagtandgevel tegen de geluidsoverlast van de Kruithuisweg.

Een kijkje in de toren.

Veel bewoners van de Wippolder hebben het groen-witte pand waarschijnlijk al boven de bebouwing in de TUwijk zien uitsteken: de derde toren
aan de Balthasar van der Polweg, een
grote nieuwe studentenflat, is klaar.
Half november zette studentenhuisvester DUWO enkele balies neer op
verschillende verdiepingen en konden
studenten de sleutel van hun nieuwe
woning komen halen.

der van de nabij gelegen Kruithuisweg te dempen.
Door die gevel hebben alle kamers
een bijzonder raam, dat een zeer
ruime blik over Delft en omgeving
biedt. Vooral op de bovenste verdiepingen is het uitzicht riant. En net
als de eerste twee torens aan de Balthasar van der Polweg, die in 1997
onder het motto ‘Fier over water’
verrezen, hangt ook dit gebouw als
een soort brug boven het water. In
het gebouw zijn twee soorten woningen: 235 zelfstandige (met een eigen
voordeur en eigen sanitaire voorzieningen) en 170 onzelfstandige (kamers met gedeelde voorzieningen.
Op vrijdag 9 december wordt de
nieuwe studentenflat feestelijk geopend door Dirk Jan van den Berg,
voorzitter van het college van bestuur van de TU.

Ondertussen zit het vijftien verdiepingen tellende gebouw al zo goed als
vol. Het gebouw biedt woonruimte
aan 405 studenten. De belangstelling
was groot en de woningen waren in
korte tijd verhuurd.
Het pand valt nogal op in de omgeving door de opmerkelijke gevel. Het
is een zogenoemde ‘zaagtandgevel’,
speciaal ontworpen om de geluidshin-

Mantelzorgers kunnen behoefte hebben aan iemand die luistert, met hen
meedenkt, even op nieuwe ideeën
brengt. Als mantelzorgmaatje helpt
u een mantelzorger door stil te staan
bij allerlei vragen rondom sociale contacten, steun van anderen, gezelschap
en vrijetijdsbesteding. U ondersteunt
hen bij bijvoorbeeld het inschakelen
van personen in hun omgeving, of bij
het zoeken naar een leuke hobby of
nieuwe contacten.

Wat is het?
Vitamine D is eigenlijk geen vitamine maar een hormoon dat in
zeer kleine hoeveelheden in het
lichaam voorkomt maar een belangrijke rol speelt bij veel verschillende processen. Bijna 90
% van de dagelijkse vitamine D
behoefte wordt aangemaakt in de
huid onder invloed van UVB stralen uit zonlicht. De rest moet opgenomen worden via de voeding.
Vooral vette vis zoals zalm, sardines en makreel bevatten vitamine D.
Maar ook in margarine zit een kleine hoeveelheid.
Waar is het voor nodig?
Vitamine D is met name nodig voor sterke botten en spieren. Bij een tekort
krijgen veel mensen bot- en spierpijn, spierkrachtverlies en een verhoogd risico op botbreuken. Er is ook een nog niet geheel opgehelderde relatie met
allerlei ziekten zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten, griep, astma, multipele sclerose, fibromyalgie, osteoporose, depressie, bepaalde vormen van
kanker en bij kinderen de engelse ziekte(Rachitis). Het is nog niet bekend in
hoeverre het aanvullen van een tekort aan vitamine D het merendeel van
deze aandoeningen kan voorkomen of genezen. Hier moet nog veel onderzoek naar worden gedaan.
Wat zijn de risicofactoren voor een tekort aan vitamine D?
Omdat het grootste deel onder invloed van licht wordt aangemaakt is een
tekort aan (zon)lichtexpositie een belangrijke oorzaak. Dit kan onder andere samenhangen met kleding of het gebruik van zonnebrandcrème. Een
donkere huid of een oudere huid maakt ook minder vitamine D aan. Verder
kan overgewicht, een chronische ziekte of zwangerschap een rol spelen. Bij
één of meer risicofactoren heeft minimaal 50 procent van de mensen een
vitamine D tekort in de wintermaanden. Om een tekort te ontdekken is een
bloedonderzoek nodig.
Hoe zorgt u voor voldoende vitamine D
Zorg voor voldoende blootstelling aan de zon. Van mei tot en met september tussen 11 en 15 uur regelmatig met ontblote armen 10 tot 30 minuten
afhankelijk van uw huidskleur en de zonkracht. Op deze manier bouwt u
een voorraadje op voor de wintermaanden. Af en toe onder de zonnebank in
de donkere maanden kan ook helpen. Zorg ervoor dat u niet verbrandt. Teveel zon verhoogt het risico op huidkanker. Vitamine D rijke voeding helpt
ook maar dat kan op zichzelf nooit voldoende zijn om aan de dagelijkse
behoefte te voldoen. De gezondheidsraad adviseert in ieder geval extra vitamine D bij vrouwen boven de 50, mannen boven de 70 jaar en zwangere
vrouwen(of borstvoeding geven). Kinderen tot 4 jaar krijgen dit advies van
het consultatiebureau(CJG).
Vitamine D in tabletjes is goedkoop en verkrijgbaar in winkels en apotheken. Uw arts kan ook vitamine D in een hoge dosis één keer per maand
voorschrijven. Een teveel aan vitamine D komt maar zeer zelden voor. Het
veroorzaakt moeheid, verminderde eetlust en braken. Voor meer informatie
over vitamine D kunt u het beste een afspraak maken bij uw huisarts.
Volgende keer
Recente onderzoeken wijzen uit dat een tekort aan vitamine D geassocieerd
is met diabetes type 2. Over suikerziekte zal ik meer vertellen in de volgende editie van de Wippolderkrant.

Meer weten? Neem contact op met
DIVA Delft en vraag naar Janny Gort,
(015) 2152130 of info@divadelft.nl .

Midwintermarkt in
de Kabelfabriek
Op woensdag 21 december van
17.00 tot 23.00 uur vindt aan de
Schieweg 15 een open huis, vrijmarkt, optredens, sprekers, indoorskatejam plaats. Na afloop is er ook
nog een afterparty.
Voor meer informatie kun je je
richten tot Frank: 06 28273746.

foto: Gezondheidscentrum Wippolder

Wippolder is voor mij geen onbekende wijk en ik begin me inmiddels al
echt thuis te voelen.
Een bruisende wijk vol bewonersinitiatieven, dat is mijn eerste indruk van
uw wijk.
Ik ervaar een grote betrokkenheid
van de bewoners met hun leef- en
woonomgeving. Een goede basis om
in 2012 met elkaar aan de slag te
gaan.

foto:Stan van Adrichem

Als gevolg van een reorganisatie
binnen de gemeente Delft , ben
ik, Jaqueline Buzing met ingang
van 1 oktober naast de wijkcoördinator van Vrijenban ook wijkcoördinator van Wippolder geworden.

Vitamine D

Dr. Damen

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Als je het mij vraagt …

door J.A. van den Berg

Zoals het was, zoals het nu is

Als u van beroep kon switchen wat
zou u dan kiezen en waarom?
Ik zou niet van beroep willen switchen. Wat ik gedaan heb deed ik met
heel veel plezier.

foto: J.A.v.d. Berg

Wie heeft tot nu toe het meest
voor u betekend?
Mijn man en onze kinderen.

Naam, leeftijd, beroep
en geboorteplaats.
Mevrouw L. Dupon v. Dalen. 86 jaar.
Werkzaam in naaiatelier, winkels en
huishoudelijke dienst op de Delftsche
Schoolvereniging. In Delft aan de Bras
nu ruim 80 jaar wonend in de Wippolder.

Een avondje uit is wat u betreft?
Uit eten in een leuke zaak met mooie
muziek en lekker eten.
Bent u gelovig?
Ja.

Waar bent u trots op?
Op mijn kinderen, kleinkinderen en
Bent u tevreden over uw eigen achter kleinkinderen.
woonomgeving of zijn er dingen
waar u zich aan ergert?
Waar heeft u spijt van?
Ja wat het wonen betreft wel. Maar Zo ver ik weet heb ik nergens spijt
ik stoor mij wel dat er zo weinig win- van.
kels in de wijk zijn. Frietzaken genoeg
maar geen slager, groenteboer of bak- Sport.
ker.
Beoefent u een sport?
Nu niet meer maar wel gedaan, turAls u Nederland noodgedwongen nen bij Iduna, Excelsior en de Sportzou moeten verlaten waar zou U bond.
dan willen wonen en waarom?
Oostenrijk, vanwege het mooie groe- Welke sport volgt u graag?
ne land en de aardige bevolking.
Turnen.
Broodje gezond
of broodje Hamburger?
Broodje gezond.

Hobby.
Heeft u een hobby? Zo ja welke.
Puzzelen o.a. met kruiswoordpuzzels
en handwerken.

Wat is uw favoriete tv-programma?
Soaps en films met een levensverhaal Doet u aan vrijwilligerswerk?
er in.
Nu niet meer maar in mijn jongere
jaren heb ik geholpen bij kinderen die
Wat mogen ze van u wat u
het niet zo best hadden.
betreft van de buis halen?
De overdreven vechtfilms en alles Wat is uw favoriete
waar narigheid van zou kunnen ko- vakantiebestemming?
men.
Oostenrijk.

Nogmaals veiligheid en aansluiting!
Al eerder is aandacht besteed aan de
veiligheid met betrekking tot het fietsen naar de aansluiting van de fietspaden rotonde Delfgauwseweg / Nassaulaan.
Nu de werkzaamheden gedaan zijn
aangaande de rioolwerkzaamheden
Jan de Oudeweg / Kon. Emmalaan
had men dankbaar gebruik kunnen
maken van de mogelijkheid om een
betere aansluiting te krijgen op deze
fietspaden.
Zoals eerder geschreven het bankje
verplaatsen naar voren, de stoep ook
mee verplaatsen. Dan het fietspad
doortrekken waardoor je vanaf de
zuidzijde Kon. Emmalaan een betere
en veilige aansluiting krijgt.

Wanneer kwam u voor het laatst
bijna niet meer bij van het lachen?
Ik lach elke dag er komt altijd wel iemand waarmee ik kan lachen.
Wanneer heeft u voor het laatst
gehuild?
Het huilen gebeurt soms spontaan
wanneer er gevoelige gedachten bij je
door je hoofd gaan.
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.
Voor de zanger uit de Wippolder
Nico Haak.
Is er verder nog iets wat u graag
kwijt wil?
Aan alle katten en honden bezitters
zou ik willen vragen laat uw kat op
hun bak bij u thuis zijn behoefte doen
en niet in andermans tuin.
Dit ook voor de honden bezitters laat
de hond zijn behoefte doen daar waar
dat moet en niet bij de mensen op de
stoep.
Mocht dit toch gebeuren ruim het
dan op.
Laten de mensen niet met de fiets
over de stoepen rijden, daar zijn deze
niet voor. Dit geeft een onveilig gevoel voor veel mensen die aangewezen zijn om de stoep te gebruiken.
Zou u via de krant nog iemand willen groeten?
Ja, ik heb vele jaren in de Prof. Henketstraat gewoond met heel veel plezier.
Dus ik wil mijn oude buurtgenoten de
hartelijke groeten doen.

Op de bovenste foto ziet u de hoek Prof. Bosschastraat met de Louise de
Colignystraat omstreeks 1956. Op de hoek was volgens mijn herinnering
de winkel van de heer van der Linden met o.a. kantoorartikelen.
Op de middelste foto ziet u het zelfde pand maar dat was op 11 maart 2004
toen de huizen aldaar werden gesloopt voor de nieuwbouw.
Op de onderste foto – 10 november 2011 - ziet dezelfde locatie maar nu
met de nieuwbouw die er voor in de plaats is gekomen. U moet zelf maar
oordelen welke bouw uw voorkeur heeft.
Foto’s en Tekst: J.A. van den Berg.

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

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

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Kerstsfeer bij Berk Parketvloeren en Woonaccessoires
Wat een gezelligheid! Ik zit in de
winkel voor een interview aan tafel met Jolanda en Chris de Berk.
Het zonnetje schijnt, het is heerlijk fris buiten en binnen daalt de
sneeuw op de kerstboom. Ja, beste
lezers, het is een verrassing. Ook
voor mooie woonaccessoires kunt
u in de wijk terecht.
Vol enthousiasme vertelt Chris hoe
hij samen met Jolanda het bedrijf
is begonnen. Chris was een specialist in het leggen van parketvloeren en is samen met Jolanda
in 1999 als zelfstandig ondernemer gestart. De kennis van parketvloeren bleef niet ongemerkt
en de opdrachten kwamen in ruime
mate op hun af. Er is natuurlijk
veel gebeurd in de ontwikkeling
van parketvloeren. Naast het ruime assortiment kan men nu zelfs
kiezen voor een onderhoudsvrije
parketvloer. Dus geen remmingen
meer om een parketvloer aan te
schaffen. Al snel kwam het idee om
een winkel te beginnen. Overdag
vloeren leggen en ’s avonds verkopen vraagt veel tijd en inzet. Dat
kan anders. Na veel schrijven en
lobbyen is een pand verkregen aan
de Prof.Krausstraat en wel nr.51.
(hoek Kon.Emmalaan.) De klant
kan overdag terecht om een vloer
of accessoires te kopen.

Inmiddels is een prachtig pand ontstaan. Hier vindt u een uitgebreid
gamma aan parketvloeren en een actueel assortiment woon accessoires.
Afhankelijk van het seizoen worden
de accessoires aangepast. Behalve de
presentatie in de winkel wordt ook
gebruik gemaakt van internet. Op
www.berkparketvloeren.nl en www.
berk-woonaccessoires.nl kunt u het
assortiment bekijken en bestellen.
Ja, dit zijn ondernemers die met hun
tijd mee gaan. Zij werken continu aan
kwaliteit en service. Zijn steeds bezig producten te zoeken die kwaliteit
hebben met een zeer betaalbare prijs.

Hier is de klant nog koning. De sfeer
die zij uitstralen is echt van de Wippolder. De mensen komen even langs,
stappen binnen voor een praatje en
een kop koffie. Prachtig toch.
Wensen? Ja, zoals een echte ondernemer betaamt is de wens om het assortiment verder uit te breiden aanwezig. De term totaalconcept valt dan.
Meer kleinmeubelen, maar de ruimte? Een groter pand is dan wel noodzakelijk. Wie weet. Een ding is zeker.
Nooit meer weg uit de Wippolder.
Tekst en foto: Wim Bloom

Student in de wijk
Op de 8ste verdieping van de studentenflat aan de Prof. Evertslaan, met
een fraai uitzicht over de stad Delft,
praten we met Willem Span. Hij is
24 jaar, afkomstig uit Maastricht en
studeert industriële vormgeving aan
de TU, waar hij tevens een aanstelling
heeft als Student Assistent.
Zijn studierichting omvat consumenten produktontwikkeling vanuit wetenschappelijk onderzoek en methodiek. Hoofddoel is het ontwikkelen
van produkten die aansluiten bij de
behoefte van de gebruiker.
Denk dan bijvoorbeeld aan een couveuse kindvriendelijk maken zodat
ouders niet worden afgeschrikt door
slangen en piepjes. Of signaal systemen ontwerpen die niet te onrustig
zijn voor artsen, dus in een operatiekamer met kleursignalen werken in
plaats van storende geluid signalen.
Maar ook het atrium van een zorginstelling zo inrichten dat de leefbaarheid beter wordt, valt onder industriële vormgeving.
Regels van het huis.
De flat, waar Willem woont, telt 130
bewoners en heeft 8 verdiepingen. Er
zijn 15 kamers per verdieping. Elke
verdieping heeft een gemeenschappelijke huiskamer.
Wie in de huiskamer gezamenlijk wil
eten, geeft dat aan op een bord in
de gang. Wie mee eet krijgt een taak
toegewezen als afwasser of als kok.
Tot 5 uur kan je inschrijven voor het
eten, daarna gaan de boodschappers
op pad. De boodschappers bepalen
ook wat er wordt gegeten die avond.
Het is dus altijd afwachten waar ze
mee thuis komen.
Daarnaast moeten de studenten ook

COLUMN
Het jaar loopt ten einde.
Bij het schrijven blijkt dat er nog zeven weken te gaan zijn als het jaar 2012
zich aandient.
De laatste loodjes wegen zwaar wordt altijd gezegd.
Zou dat in de wijk ook zo zijn?
Voor ieder is dat anders, maar toch, laten we eens buiten op straat gaan kijken.
Wat opvalt is dat de flats op de Prof. Telderslaan en de Hendrik Casimirstraat
er met de maand slechter gaan uitzien. Niet het gebouw zelf maar velen die
er nu wonen maken er een potje van, waar het de uitstraling betreft.
De rioolwerkzaamheden in de Professorenwijk naderen hun einde. Het mag
best gezegd worden dat de nieuwe indeling van de straten met het anders
parkeren nu een positieve uitstraling heeft gekregen.
Het kan zijn dat niet iedereen daar tevreden mee is, maar toch, het is nu beter als je het vergelijkt met zo’n twee jaar terug.
Bij het realiseren van parkeerplaatsen voor de auto’s is helaas een mooi stuk
groen weggehaald op de Prof. Telderslaan nabij de Jan de Oudeweg. Daar
werd in de zomer gezellig op het groen met tafel en stoelen gebuurd door de
bewoners van deze flat.
Niet alleen dat groen is verdwenen, ook een behoorlijk aantal bomen, verspreid over de wijk, zijn weggehaald en nog niet vervangen.
De herfst heeft toch ook wel zijn mooie kanten. Neem eens alle bomen met
hun kleuren. Maar ja deze bladeren vallen op straat en dat geeft in veel straten een tapijt van bladeren. Deze worden dan weer geruimd deels door de
bewoners, op de Prof. Telderslaan heeft de gemeente ze weggeblazen niet in
een grote bak op een auto maar langs het water van de Prof. Telderslaan. Het
lijkt wel of de gemeente deze dan schenkt aan andere verantwoordelijken. De
sloot moet deze bladeren maar weer tot zich nemen, met als gevolg dat de
sloot te vol wordt en de vissen weer minder ruimte krijgen.
Ook de bouw in de wijk lijkt af te zwakken want de twee grote bouwprojecten
van DUWO lopen ten einde. Waardoor er in de wijk zo’n 700 extra kamers
bijkomen.
Ja maar dan toch lijkt het te gaan gebeuren. De nieuwbouw aan de Pauwmolen is goedgekeurd, waardoor er in het voorjaar weer nieuwe bouwactiviteiten zijn.
Bij het lezen van deze column zal het bijna kerst zijn en ieder voor zich zal
de kerst een invulling gaan geven. Met of zonder (kunst)kerstboom. Ook
wordt er dan weer gedacht aan de voornemens voor 2012 maar toch lijkt het
wel dat dit anders wordt, daar de kranten vol staan met negatieve berichten
voor 2012. Dit geeft bij veel mensen toch wel een beklemmend gevoel hoe
moet dat als je minder euro’s in je portemonnaie krijgt. De verhoging van de
ziektekosten, de tarieven van de tandartsen vrij enz., enz. en niet te vergeten
het gedoe met de zwakke Eurolanden. Maar ondanks deze slechte berichten
zal de aankoop van vuurwerk weer behoorlijk zijn met de daarbij behorende
troep.
Wat mij betreft voor 2012 wees spaarzaam met uw geld let goed op uw gezondheid en zorg voor stabiliteit thuis dan heeft u voor 2012 al veel voornemens bereikt.
A. Letterman.

Willem Span
deelnemen aan de schoonmaak ploeg
die elke 2 weken van samenstelling
wisselt en een vaste lijst moet afwerken van zaken die een schoonmaakbeurt nodig hebben.
Er is een huisvertegenwoordiger, die
de financiën doet, maar ook kan ingrijpen bij conflicten of meningsverschillen, bijvoorbeeld over schoonmaaktaken die niet goed zijn uitgevoerd.
Flat Feest
Eenmaal per jaar is er een groot feest
in het flatgebouw, dat zich afspeelt op
alle 8 verdiepingen. Omdat daar erg
veel mensen op afkomen, wordt er
beveiliging ingehuurd, en is er samenspraak met de brandweer om alles in
goede banen te leiden.
100 km Roeien
Willem roeit bij Proteus. Op mijn
vraag waarom er altijd een coach mee-

fietst aan de wal, antwoordt Willem
dat roeien een heel complexe beweging is, en dat het synchroon krijgen
van 4 of 8 roeiers niet eenvoudig is.
De coach ziet elke onregelmatigheid,
en grijpt dan in via zijn megafoon.
Eenmaal per jaar doet Willem mee
aan een monsterrace voor roeiers: de
Ringvaart Regatta, die start bij Leiden, en via de ringvaart richting Amsterdam gaat, en terug via de Kaag en
Leidschendam naar Delft voert waar
de finish is. Dan hebben de roeiers
meer dan 100 km afgelegd.
Uitgaan
Delft heeft niet veel uitgaansmogelijkheden. Als je even een biertje wil
doen is Delft prima, maar wil je echt
uitgaan en dansen dan ga je naar Den
Haag of Amsterdam.
Tekst en foto: Fred Koning

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Pagina 5
Kunst in de wijk

door: Kees Graafland

Brechje Vermaat

Samen met Maarten heeft Brechje in
2005 Studio iets, ontwerpbureau voor
meubelen en interieurs opgericht.
Toen er ook vraag bleek te zijn naar
de sieraden, besloten ze om onder de
naam Brech een eigen sieradenlijn te
ontwerpen. De sieraden van Brech

Foto´s: J.A. van den Berg

foto’s:Privé

Wie na een leuk stukje fietsen langs
de Schie langs het gebouw van de
oude kabelfabriek 2 komt, kan er naar
binnen fietsen. Zo’n driehonderd meter in het gebouw, bij nummer U27
is het atelier van Brechje Vermaat en
Maarten Versteeg gevestigd. Brechje
Vermaat is in 1979 geboren in Slappeterp, een dorpje met ca 80 inwoners in Friesland nabij Franeker. Het
verbouwen en onderhouden van het
huis en de tuin van haar ouders was
haar lust en haar leven. Het lag daarom voor de hand dat ze zou kiezen
voor een creatieve, scheppende opleiding; Industrieel Ontwerpen aan
de TU Delft. Omdat sieraden haar
ook boeiden, schreef ze zich tijdens
haar studie in voor de deeltijd opleiding tot goudsmid aan de dependance in Amsterdam van de Vakschool
te Schoonhoven. Het bleek de juiste
keus want in het goudsmeden kan ze
het technisch inzicht en de ontwerpvaardigheid van de TU combineren
met het ambachtelijk vakmanschap.
Na haar opleiding Industrieel Ontwerpen volgde zij ook nog een opleiding tot meubelmaker.

Brechje Vermaat en Maarten Versteeg
kenmerken zich doordat er ofwel een
bewegend, draaiend of losmaakbaar
element in zit, ofwel doordat er gebruik gemaakt wordt van moderne
technieken en materialen als technisch keramiek of 3D printen in edelstaal.
De sieraden worden gemaakt van zowel edele metalen als onedele metalen, veelal vervaardigd met industriële productietechnieken, omdat de
passingen van de onderdelen van de
sieraden te nauwkeurig komen om
met de hand te vervaardigen. De afwerking van de sieraden gebeurt nog
steeds op ambachtelijke wijze. Meer
en meer wordt Brech een laboratorium waar Maarten samen met een
multidisciplinair team werkt aan
nieuwe sieraadconcepten.
De verkoop van de sieraden van Brech
gebeurt veelal via galeries in het hele
land en rechtstreeks bij het atelier. In
Delft kunt u bij kunstcentrum Kadmium op de Koornmarkt 48, het werk
van Brech zien en kopen. Voor meer
informatie zie www.brech.nl

Fotoprijsvraag; Waar is deze plek…?

pen kenmerken zich vaak door de relatief eenvoudige en spannende vormen, gespeend van iedere opsmuk.
Daarnaast zijn er de eerste stappen
gezet naar een eigen meubellijn,
waarbij de grenzen van ambachtelijk
vakmanschap worden opgezocht om
zo de schoonheid van massief hout –
die volledig lijkt te verdwijnen uit het
hedendaagse meubelontwerp – optimaal tot zijn recht te laten komen.
De meubelen worden op dit moment
nog niet via winkels verkocht. Zowel
de meubelen die in opdracht gemaakt
zijn, als de meubelen die als collectie
gemaakt zijn, zijn te vinden op www.
studioiets.nl. Een aantal meubelen is
ook te bezichtigen op de werklocatie
aan de Schieweg. Mocht u ze een keer
willen zien, dan kunt u altijd bellen:
telefoon: 06 23 30 95 20.
Naast het ontwerpen is er sinds 2010
ook de mogelijkheid om een cursus
houtbewerken te volgen bij Brechje Vermaat. Tijdens deze cursus probeert zij haar enthousiasme voor het
werken met hout over te brengen op
de cursisten. Meer informatie hierover is te vinden op www.helemaalhout.nl
Tenslotte restte mij de vraag hoe zij
haar toekomst zag. Brechje hoopt
dat als het project Schieoevers gerealiseerd wordt zij op deze locatie kan
blijven werken en eventueel zelfs wonen. De rust en ruimte die we hier
hebben is uniek.

De vorige opgave
In de opgave van september 2011 zag u een foto fragment van de woning
op de hoek van de Julianalaan / Rotterdamseweg / Prins Bernhardlaan.
Of wel Julianalaan 156.
Het aantal inzendingen was behoorlijk.
Na loting werd mevrouw van Puffelen als winnaar getrokken. Zij verstrekte de volgende gegevens over de woning met daarbij twee foto’s:
Villa Onder ’t Stroodak, is gebouwd in 1920 in opdracht van Prof. Chr. K.
Visser.
De architect is A.H.Wiegerif ( 1888 – 1963). Deze villa is gebouw in de Engelse landhuisstijl.
In deze villa heeft nog gewoond de eigenaar van de kistenfabriek het Mannetje ook gevestigd aan de Rotterdamseweg. Na hun verhuizing naar een
appartement aan de Balistraat kwam daar de heer Dr. Rompu te wonen.
Verder is ons niet bekend hoe de bewoning is verlopen. Red.
Wij feliciteren mevrouw van Puffelen met haar cadeaubon van € 12,50
welke haar zal worden toegestuurd.

Kees Graafland

In 2008 heeft Brechje Vermaat haar
opleiding tot meubelmaker afgerond
en daarop besloot zij haar aandacht
meer te verleggen naar het ontwerpen en maken van meubelen. Op dit
moment worden de meubelen in opdracht voor een klant ontworpen en
in eigen atelier gemaakt. De ontwer-

Spreekwoord

Spreekwoord.
Beter hard geblazen,
dan de mond gebrand.
Oorspronkelijk van toepassing
als vermaning tegen het heet
eten van soep, wordt dit gezegde
tegenwoordig gebruikt als aansporing om tijdig voorzorgsmaatregelen te treffen, zodat
men later geen schade ondervindt van het nalaten daarvan.

Het is toch niet waar?
De buurt was nog maar net bekomen
van het maanden lang durende ongemak met open straten en stoepen die
niet zo makkelijk begaanbaar waren.
Toen kregen de bewoners een brief
dat Ziggo zijn glasvezelnetwerk verder ging uitbreiden.
Ja dat uitbreiden betekent dat de
stoepen weer open moesten en dan
maar weer een kabel trekken.
Je vraagt je wel eens af waarom wordt
zoiets niet opgenomen in een betere
planning?
Zie het resultaat; de stoep lag weer
open en je kon weer over een plankje
je woning verlaten.
Wanneer zal de verspilling over zijn?

Nieuwe opgave
Op deze foto ziet u een deel van een woning. De vraag is wederom waar
staat deze woning; straatnaam, huisnummer en verdere informatie over
deze woning. Ga de wijk in met uw camera en laat uw bevindingen aan
ons zien. Stuur de oplossing voor 20 februari 2012 naar de wijkkrant. Ons
mailadres is wijkkrantwippolder@gmail.com of in een enveloppe in de
brievenbus van buurthuis aan de Rotterdamseweg 51 of wijkcentrum Wippolder aan de Prof. Krausstraat 50. Op de enveloppe vermelden “Oplossing
fotoprijsvraag december 2011”.

Tekst en foto: Johan v.d. Berg
Wij zien uw opgave naar ons toekomen en wederom zal er een cadeaubon
van €12,50 worden verloot onder de goede inzendingen.
Wij wensen u veel succes toe bij het vinden van deze locatie.
Redactie.

Bron; Ed van Eeden.

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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ACTIVITEITEN
Wijkcentrum
Rotterdamseweg e.o

Voor meer informatie
en/of aanmelden
kan men bellen met 015-2567774.
Buurt-activiteitencentrum
Rotterdamseweg e.o. is te vinden
aan de Rotterdamseweg 51
Maandag
• Re-integratie traject:
09.00-13.00 uur
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
12.30-14.30 uur
20.00-22.00 uur
• Bridge:
13.00-16.00 uur
• Yoga:
19.30-21.15 uur
Dinsdag
• Boetseren:
09.30-11.30 uur
20.00-22.00 uur
• Naaicursus:
09.30-11.30 uur
• Koersbal:
13.30-16.00 uur
•Speksteen snijden
13.30-16.00 uur
• Postzegelclub = 1x 2 weken:
19.00-23.00 uur
Woensdag:
• Schilderen:
09.30-11.30 uur
• Boekbespreking
1x per maand
10.00-11.30 uur
• Aerobics
20.15-21.15 uur

Schilderen in Wippolder
Heeft u ook altijd al bewondering
gehad voor een Picasso of een Rembrandt doek en denkt u nu dit wil
ik ook, dit is nu uw kans. In wijkcentrum Wippolder kunt u werken
aan uw talent; er is namelijk nog een
aantal plekken vrij bij de schilderclub. Elke woensdag ochtend van
09:30 t/m 11:30 uur. Alle schildertechnieken worden beoefend zoals
olieverf, krijt, aquarel enz. Kosten
15,00 euro per drie maanden. Wilt
u meer info dan kunt u bellen Jan
Pret 06- 39866456 of mail Janpret@
versatel.nl

Nieuwe cursussen
in de Wippolder
In Januari 2012 starten bij praktijk Hart en Ziel twee cursussen
begeleid door Rianne Collignon:
Succesvol Afvallen en TOP (Transformatief OntwikkelingsPad).
Succesvol Afvallen is bedoeld voor
mensen die nu eindelijk eens duurzaam willen afvallen: geen dieet,
maar een gedegen methode om gedrag moeiteloos te veranderen, meer
van jezelf te gaan houden en je kilo’s
gemakkelijk kwijt te raken. De bijeenkomsten zijn elke 2 weken waarin
we met verschillende maandelijkse
thema’s werken zoals o.a. Stop emotie
eten, Jeugdpatronen en zelfkritiek.
TOP is voor hen die zich willen ontwikkelen en verdiepen in holistische
en spirituele onderwerpen zoals o.a.
Droomwerk, Massage en Meditatie
om zo het beste uit zichzelf te halen.
Behalve de maandelijkse bijeenkomst
krijgt iedereen 2 huiswerkopdrachten
en is er een mogelijkheid om persoonlijk advies te krijgen en je ervaringen
te delen.

Donderdag
• Creaclub
10.00-12.00 uur
• Bridge:
19.30-23.00 uur
• Schilderen:
20.00-22.00 uur
Vrijdag
• Franse les - gevorderden:
13.30-14.30 uur
•Franse les- beginners:
14.30- 15.30 uur
De volgende Wijkkrant komt uit in

maart 2012

Beide cursussen hebben een
kleinschalig,gezellige en positieve insteek: maximaal 8 mensen en de kosten zijn 40 euro p/maand. Indien je
gelijk voor de hele cursus (Jan-Nov)
betaalt, krijgt je 40 euro korting!
Meer informatie op:
www.hartenziel-online.nl
of bel tijdens werkdagen
tussen 19.00-20.00 uur
naar 06 10521351

Graag kopij inzenden vóór:

20 februari 2012

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.

Verhuizing activiteiten ouderencentrum
Wipmolen naar wijkcentrum Wippolder
In de vorige wijkkrant hebben alle
wijkbewoners kunnen lezen dat
Breed Welzijn Delft per 1 juli 2011
de huur bij VTV met betrekking tot
de Wipmolen had opgezegd. Dit
had tot gevolg dat de activiteiten
van Breed Welzijn Delft vanuit het
ouderencentrum een andere plek
zouden moeten krijgen. Aangezien
het wijkcentrum aan de Professor
Krausstraat 50 dichtbij lag en zij nog
voldoende capaciteit hadden om alle
activiteiten onder te kunnen brengen is voor deze optie gekozen.
In mei is er begonnen met de deelnemende ouderen per activiteit een
kijkje te laten nemen op de nieuwe
locatie. Dit zodat zij een beeld konden krijgen van de beschikbare activiteitenruimtes en kennis konden
maken met de bezoekers, vrijwilligers en het personeel van Breed
Welzijn Delft in het wijkcentrum. Zij

werden hier zeer hartelijk welkom geheten door middel van een voor hun
georganiseerde welkomstlunch met
alle betrokkenen.
In juni vond de daadwerkelijke verhuizing plaats en de zomervakantie
is gebruikt om het wijkcentrum opnieuw in de verf te steken en het een
en ander op te knappen. In september waren alle verhuisdozen uitgepakt
en konden de activiteiten vanuit de
Wipmolen samen met de bestaande
activiteiten in het wijkcentrum van
start gaan.
Het is voor iedereen even wennen geweest aan de nieuwe situatie maar we
kunnen nu zeker spreken van een geslaagde verhuizing van de Wipmolen
naar wijkcentrum Wippolder.
De sfeer tussen de verschillende bezoekers en vrijwilligers is goed en wij
willen via deze weg dan ook iedereen
bedanken die hieraan zijn steentje
heeft bijgedragen.

Het Smikkelrestaurant
Het Smikkelrestaurant heeft op 30 november 2011 jongsleden de deuren
geopend. Dit restaurant in het wijkcentrum “Wippolder”is voor iedereen
toegankelijk. Elke tweede woensdag van de maand kunt u gezellig komen
eten. Er word gekookt door een kok en vrijwilligers uit de wijk, een drie
gangen menu kost maar 5,00 euro p.p.(excl.drankjes). Wat het menu is
kunt u terug vinden in het kasje aan de muur voor het wijkcentrum. Uiteraard moet er tijdig ingeschreven en betaald worden, dit kunt u doen in
het wijkcentrum Wippolder. Volgende data voor de komende periode zijn
14 december 2011(kerstmenu), 11 januari en 08 februari 2012, 14 maart
2012.

Leercentrum SeniorWeb Delft
Computeren voor Senioren
Voor de nog aarzelende Senior wordt
het jaar 2012 belangrijk. Gaan we alsnog aan de computer of blijven we
achterlopen? Willen we alsnog het
internet op en ook onze eigen digitale
foto’s zelf opslaan of doen anderen
dat voor ons?
Wilt u komend jaar alsnog meedoen,
dan heeft SeniorWeb Delft het antwoord.
De Instapcursus voor Senioren, die
nog geen computer hebben: 3 dagdelen van 2 uur.
Aansluitend de Basiscursus van 8
dagdelen van elk 2 uur, bedoeld voor
de basisvaardigheden op de computer. Een eigen computer thuis is dan

wel noodzakelijk in verband met de
oefeningen.
De Internetcursus, al mogelijk na een
eerdere Basiscursus, 6 dagdelen van
elk 2 uur.
En wie meer wil op de computer:
Uitgebreider kennismaken met Word
en Excel. Kennismaken met Word, 8
dagdelen, kennismaken met Excel, 4
dagdelen. Kennismaken met Picasa
en Photoshop, 4 dagdelen.
PS. Een dagdeel is een ochtend of een
middag met een les van 2 uur.
Voor informatie of aanmelden,
bel in de morgenuren 06 519 193 03.

TIENERCENTRUM

naar:

Buurthuis Rotterdamseweg
Rotterdamseweg 51
of
Wijkcentrum wippolder
Prof.Krausstraat 50
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Wijkcentrum Wippolder - Prof. Krausstraat 50

Openingstijden
tienercentrum “De Wippolder”(10 t/m 15 jaar)
Dinsdag :
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

16.00-18.00uur
15.00-18.00uur
15.30-18.00uur (meidenmiddag)
15.00-18.00uur

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

De in deze krant geplaatste

foto's

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

Gratis hondenpoepzakjes verkrijgbaar in het
wijkcentrum Wippolder

Activiteiten
rondom het wijkcentrum

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

MAANDAG
• Koffie/thee inloop
9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Mantelzorg
laatste maandag v/d maand
10.00-12-00 uur
• Levende geschiedenis
10.00-12.00uur
• Sjoelen 13.30-16.00uur
• Levende geschiedenis
13.00-15.00uur
• Buitenspel 15.00-17.00uur
• Technica 10 18.30-20.00uur
• Klaverjassen ( competitie)
19.00-23.00uur
• Micro voetbal
1x2weken 19.00-23.00uur
DINSDAG
• Koffie/thee inloop
9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Zelfstandig internetten
9.00-12.00uur
• Volksdansen 10.15-11.15uur
• Franse les
9.30-10-45uur+10.45-12.00uur
• Levende geschiedenis
10.00-11.30uur
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Afrikaans dansen 19.00-21.00 uur
WOENSDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Tekenen/schilderen 9.30-11.30uur
• Nederlandse conversatie les
9.00-11.30uur
• Kinderclub 13.30-15.00uur
• Internet voor kinderen
13.00-15-00uur
• Wipmolenkoor 15.00-17.00uur
•Het Smikkelrestaurant
18.00-20.00uur
• Inloop computer spreekuur
1xp.maand 19.00-21.00uur
DONDERDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Gym 50+ 9.00-10.15uur
• Koersbal 10.20-12.45 uur
• Uitclub 1x 6 weken 10.00-11.30uur
• Tekenen en aquarel 9.30-11.30uur
• Digitale fotografieclub
10.00-12.00uur
• Digitale fotografieclub
13.00-15.00uur
• Competitie klaverjassen
13.00-16.00uur
• HCC 1e en 3e donderdag
19.00-23.00uur
Vrijdag
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Internetten met begeleiding
9.00-11.30uur
• Afgewisseld crea –bingo
-spellenmiddag 13.30-16.00uur
• Country line dance
19.00-23.00uur
Voor informatie over bovenstaande
activiteiten:
Anja v Oosten –0157600270
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Jeugd doet mee in Wippolder

De nieuwe speeltuin komt er aan

Speelplek voor de Wipmolen in de Prof. Krausstraat

Gezellig avondje
voor de kaartclubs
en vrijwilligers
in de Wipmolen

foto: J.A.v.d. Berg

In de wijk Wippolder is Breed Welzijn Delft i.s.m. de Prins Mauritsschool, de
Cornelis Musius en het wijkcoördinatieteam wippolder het project gestart
‘Jeugd doet mee in Wippolder’.
We hebben een jeugdteam geformeerd in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar. Zij hebben met een fotocamera foto’s gemaakt van de wijk aan de hand van 4 thema’s
namelijk spelen, groen, contacten en veiligheid. Een jury bestaande van wijkprofessionals zal de foto’s beoordelen. Van alle foto’s wordt er een top 4 gemaakt. Uit deze top 4 wordt er 1 foto en daarmee 1 thema door het jeugdteam
uitgewerkt in een actieplan. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn het opknappen van een speelplek in de wijk. In de volgende wijkkrant zal er meer bekend zijn over de winnaar van de fotowedstrijd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark van der Heijden,
telefoon: 015-760 02 70.

foto: Jeugd doet mee in Wippolder

Beste bewoners,
Graag willen wij, de kinderen uit de buurt, de gemeente Delft en Breed Welzijn
Delft, u de speelplek laten zien die aangelegd zal worden voor het wijkcentrum de
Wipmolen aan de Professor Krausstraat.
Afgelopen voorjaar hebben een aantal kinderen uit de buurt actief meegedacht over
de invulling van de nieuwe speelplek.
Samen met de kinderen is de plek bekeken. Prachtige bomen met gazon dus het
behouden meer dan waard!
Samen met de kinderen is gekeken hoe ze graag zouden willen spelen. Het liefst
met elkaar, voor een brede leeftijdsgroep en avontuurlijk!
Met deze uitgangspunten zijn 2 voorstellen gemaakt en de kinderen hebben hieruit
gekozen. Het resultaat van al deze inspanningen vind u als bijlage bij de brief.
De toestellen zijn besteld en hebben een levertijd van 8 tot 10 weken. Afhankelijk
van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden aansluitend plaats gaan
vinden.
Een dringende vraag van ons, de kinderen uit de wijk, is of de honden elders hun
behoefte kunnen doen. Dus niet meer op het grasveldje voor het wijkcentrum. Namens alle kinderen bedankt zodat wij veel speelplezier zullen beleven aan de nieuwe
speelplek.

Onder meer deze jonge fotografen deden mee aan het project ‘Jeugd doet
mee in Wippolder’.

Bij vragen over de nieuwe speelplek kunt u mailen of bellen naar de ontwerpster
van de gemeente Delft: Stieneke Lambers.
Telefoon: 015-260 21 98 of slambers@delft.nl

met andere mensen uit de wijk, met
name de ouderen. We wisselen ervaringen en nieuwtjes uit en doen
samen leuke activiteiten in het centrum. Vorig jaar is mijn man overleden en toen zijn deze activiteiten
nog belangrijker voor mij geworden.
Zij geven mij afleiding en ik blijf ook
nog in beweging. Zo ben ik op vaste
dagen gastvrouw in het centrum, ik
verzorg de bingo, doe mee aan de
spelletjesmiddag, het klaverjasen en
het sjoelen en daarnaast zit ik ook
nog op volksdansen. Mijn bezoeken
aan het centrum maken dat ik andere
mensen ontmoet en niet ‘achter de
geraniums beland’. Ik ben blij dat wij
een nieuwe plek hebben gevonden en
hoop hier dan ook nog heel lang te
kunnen komen.”

Uiteindelijk draait het om de vraag
te beantwoorden: “Wat is er in de
wijk Wippolder nodig om op een goede manier oud te worden”.
Om dit te kunnen realiseren moet
er wel iets gebeuren. Denk aan de
toenemende vergrijzing de komende
jaren en de woonvoorzieningen.
Wanneer er maximale thuiszorg nodig is dan kan dat nauwelijks worden gegeven in verband met de behuizing.
M.a.w. er is behoefte aan seniorenwoningen.
Zo zijn er nog vele punten van zorg
en aandacht te noemen.
In de volgende editie, maart, zal ik
uitgebreid op het rapport terugkomen.
Het woord is nu aan de gemeente die
het rapport gaat bestuderen en met
een plan van aanpak komt.

foto: PR

Mijn naam is Jim Schild

Dit gaan zij doen met steun van de
de benoemde ambassadeurs, een selectie uit de werkgroep en betrokken
instanties.
foto: Wijkcentrum Wippolder

de Oostpoortschool en de sportverenigingen SV Wippolder, TV De Delftse Hout en DKC. Ook de wijk wordt
daarbij betrokken, een voorbeeld is
het project “Buitenspel”. U zult er nog
meer van horen.
Ik zie het als een uitdaging om jongeren te motiveren en enthousiasmeren
voor sport. Ik kom u vast tegen op
school , in de wijk of op de sportverenigingen!

Tekst Bram Stoop en Peet Traub

Op woensdag 16 november heeft de
wethouder Zorg en Wijken, de heer
Raimond de Prez, het eindrapport
met aanbevelingen van de werkgroepen in ontvangst genomen.
Het afgelopen jaar hebben de werkgroep Samenleven, Voorzieningen
en Zorg en de werkgroep Woonomgeving, Wonen en Doorgankelijkheid
gewerkt om tot de samenstelling van
dit rapport te komen.

interview met voormalig vrijwilligster in de Wipmolen
en nu in het wijkcentrum
Agaath is een vrouw van 84 jaar en
zij kwam 29 jaar lang in ouderencentrum de Wipmolen. Sinds een aantal
maanden is zij nu vrijwilligster in het
wijkcentrum en neemt zij daar ook
deel aan diverse activiteiten.
Agaath woont vanaf haar twaalfde
jaar in de wijk Wippolder en is daar in
1951 ook met haar man getrouwd. Zij
hebben samen 5 kinderen gekregen,
waarvan drie jongens en twee meisjes. Agaath vindt het prima wonen in
de wijk en kent daar dan ook erg veel
mensen.
Wanneer ik Agaath vraag waarom
haar bezoeken aan het wijkcentrum
zo belangrijk voor haar zijn geeft zij
tal van redenen aan:
“De belangrijkste reden voor mij
om hier te komen is de ontmoeting

Wij zijn nog steeds van mening dat
juist deze groep het hards gepakt
wordt terwijl we juist deze doelgroep
moeten koesteren in onze wijk. De
sluiting van de Wipmolen is dan wel
gebeurd maar vergeten doen we het
niet. Er zullen lekkere hapjes gemaakt
worden door vrijwilligers en aan de
dorstige mens wordt ook gedacht.
Wellicht komen we er op terug op
onze website waar we ook de sponsors zullen bedanken. We hebben ook
een brief naar de kerstman gestuurd
en zijn benieuwd of deze ook echt
komt.

Ouderenproof overhandigt rapport aan
Wethouder De Prez

Agaath van Dop

Mujo Buik
Teamleider Contract & Omgevingsmanagement

Ik ben vanaf 5 Oktober werkzaam
als combinatiefunctionaris in de wijk
WIPPOLDER. Ik ga zorgen dat de kinderen in de Wippolder meer gaan bewegen.
In juni 2010 ben ik afgestudeerd aan
het CIOS.
De afgelopen jaren ben ik werkzaam
geweest als voetbaltrainer bij o.a. SV
Wippolder en Vitesse Delft van de C
selectie. Ik ben in verschillende landen
actief geweest als voetbaltrainer van
de jeugd, in Amerika en in Engeland.
Daarnaast ben ik snowboardleraar geweest in Tsjechië.
Het komende halfjaar ga ik samen met
Breed Welzijn Delft en Sportservice
Zuid-Holland mij vooral inzetten op
de ontwikkeling van de schoolbuurtsportvereniging. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Cornelius
Musiuschool, de Prins Mauritsschool,

De bewonersorganisatie Wippolder
Zuid heeft op 17 december een gezellig avondje voor de 55 plussers uit de
wijk. Nu de rook weer een beetje opgetrokken is over het slechte besluit
van de gemeente om de Wipmolen te
sluiten hebben we zelf de Wipmolen
gehuurd voor een leuke avond voor
onze 55 plussers. We verwachten er
ongeveer 70.

Wim Bloom

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Bouwberichten

A

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

E

Nieuw te realiseren bedrijfsverzamelgebouw
Op de foto (A) ziet u de plaats waar aan de Cyclotronweg –
aan het einde van de Schoemakerstraat nabij de firma Koolschijn - een bedrijfsverzamelgebouw van 17 units groot gebouwd gaat worden. Dat wordt gerealiseerd aan het einde van
de straat met het zicht op het gebouw van Exact.

I

F

Verbetering fietsroute Delfgauwseweg
Op foto I ziet u het resultaat van deze verbetering. In de periode van 19 september t/m 30 september jl. heeft men het
gedeelte van de Delfgauwseweg tussen de Lipkenstraat en de
kop van de Delfgauwseweg uitgegraven en een rood gekleurd
fietspad neergelegd. Volgens de bewoners is dit een goede
aangelegenheid. De fietsers hebben hun eigen plek en de geparkeerde auto’s hebben meer ruimte bij het verlaten van de
parkeerplaats. Ook met het laden en lossen is er geen belemmering meer voor de fietsers.

B
Voortgangnieuwbouw aan De Vries van Heijstplantsoen
Op foto B ziet u de vordering van deze bouwwerkzaamheden,
gezien vanaf de Michiel de Ruyterweg.
Zover ons bekend zal in februari 2012 het gebouw bewoond
zijn. Dan zijn er 217 zelfstandige en 77 onzelfstandige studenteneenheden gerealiseerd, met 20 parkeerplaatsen.

J
G

C
Herinrichting en herbestrating van het Zuidplantsoen
Op foto C ziet u de werkzaamheden op het Zuidplantsoen die
zullen duren tot ongeveer maart / april 2012.

K

H

D
Bedrijfsunits aan de Rotterdamseweg
De bouwwerkzaamheden (foto D) zitten er bijna op.
Het is nu nog een kwestie van bestraten en verder afwerken.
Maar de totale verkoop zal nog gerealiseerd moeten worden.

Sloop boerderij en de aanleg van een nieuwe brug
Op de foto E ziet u de voormalige woonboerderij aan de Rotterdamseweg 390.
Deze zal gesloopt gaan worden om plaats te maken voor de
aanleg van de Faradaybrug.
Deze brug legt dan een verbinding met het bedrijventerrein
aan de overzijde van de Schie met de Faradayweg - richting
de Makro -. Op foto F ziet u de doorsteek naar de Schie waar
ook nog het een en ander gesloopt zal gaan worden. Op foto G
ziet u waar de brug aan de overzijde van de Schie zal worden
bevestigd. Op foto H ziet u waar deze oversteek van de Schie
op uit zal komen namelijk via de Rotterdamseweg, de nog aan
te leggen weg richting het nieuwe gebouw van Exact.

Voortgang rioolwerkzaamheden en de herbestrating
Op de foto’s (J en K) ziet u dat de werkzaamheden op de Koningin Emmalaan in volle gang zijn.
Op dit moment van schrijven is de helft van de Koningin Emmalaan bestraat. Het wachten is nu op de totale afronding.
De grote keet op de hoek van de Koningin Emmalaan en de
Schoemakerstraat is al verwijderd. Uit gesprekken met de
werknemers aldaar probeert men eind november alles klaar
te hebben. Als dit lukt dan is men er ongeveer anderhalf jaar
mee bezig geweest om deze klus in de Professorenbuurt te
klaren. Nu maar hopen dat het graven voorlopig niet meer
nodig zal zijn.
Eenrichtingsverkeer; als alles in deze buurt gerealiseerd is zal
de gemeente overgaan tot het instellen van eenrichtingsverkeer in de professorenwijk. De borden waren al geplaatst in
begin 2010 maar zijn later weer weggehaald. Dus we krijgen
nog wat graafwerk.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Bouwplan Pauwmolen
Het is bijna een jaar geleden dat
de gemeente Delft een inloopavond heeft georganiseerd over
de ontwikkeling van de Pauwmolen-locatie (18 januari 2011,
Wijkcentrum Wippolder).
Het bedoelde terrein ligt in een hoek
van de Delfgauwseweg en de Jan den
Oudenweg. Het terrein grenst aan de
oostkant aan de Rijksweg A13. Op
dit terrein is men voornemens een gebouw te realiseren voor 285 studenten- en starterswoningen.
Om dit mogelijk te maken dient men
eerst een nieuw bestemmingsplan te
maken. Ook is er door de gemeente
een studie uitgevoerd naar de milieueffecten voor Delft zuidoost, waaronder het TU gebied en de Wippolder
vallen.
Op het bestemmingsplan Pauwmolen en het MER (Milieu Effect Rapport) heeft de Belangenvereniging TU
noord, mede namens de omwonenden van het Pauwmolen-gebied, gereageerd met zienswijzen.
Afgelopen dinsdag 8 november j.l.
heeft het Delftse college van B&W
het bestemmingsplan en de beantwoording van de zienswijzen op het
bestemmingsplan goedgekeurd.
Op het MER zijn ook reacties binnengekomen, het college legt de beantwoording van alle reacties voor aan de
gemeenteraad. De beantwoording van
de reacties op het rapport is de laatste stap in een definitief MER (milieueffectrapport). Op 22 november
kunnen de bewoners nog inspreken

tijdens de raadscommissievergadering
Spoorzone, Verkeer en Ruimte .
Op 22 november bespreekt de raadscommissie Spoorzone, Verkeer en
Ruimte het bestemmingsplan en de
reacties op het MER. . Daar bestaat
de mogelijkheid voor belanghebbenden om in te spreken. Op 15 december a.s. zal de gemeenteraad een uitspraak doen en valt een definitief
besluit. Tegen dat besluit kunnen
belanghebbenden die al eerder een
zienswijze indienden bezwaar maken.
Het terrein van de bouwlocatie Pauwmolen is in eigendom van projectontwikkelaar Timpaan.
Het ontwerp werd uitbesteed aan een
architectbureau KOW architecten uit
Den Haag. Het gebouw bevat : 1 4 3
woningen voor studenten en: 142 woningen voor starters.
Er komt verder een souterrain voor
auto’s plus een ruimte voor 423 fietsen.

onderzoek gedaan. In de wintermaanden zullen door de bewoners van de
Delfgauwseweg aan de overkant van
het geplande gebouw lange schaduwuren ondervonden worden.
Geluid: Omdat het te bouwen woningcomplex vlak langs de A13 ligt
heeft de architect voor de a.s. bewoners zeer intensieve geluidwerende
maatregelen getroffen.
Buiten het gebouw neemt door de
omvang van het geheel en de gekozen
bouwmaterialen het geluidniveau met
max. 1,3 decibel toe. Geluidtoename
hangt ook af van de windrichting.
Voor de omwonenden is deze toename van het geluidniveau een bron van
zorg, mede omdat er grote twijfels
zijn over de uitgangspunten die in het
onderzoek gehanteerd zijn.
Verkeer: met een autodichtheid van
0,6 kun je grofweg stellen dat er in
de buurt 170 auto’s bijkomen en vele
fietsers. U kunt zelf wel bedenken
hoe dat zal verlopen op de kruising

Omwonenden van het te bouwen
complex hebben de volgende vragen/
opmerkingen naar voren gebracht.
Windhinder: Over dit onderwerp is
onderzoek gedaan door bureau Peutz
m.b.v. computer-rekenmodel.
Het onderzoek wijst uit dat de windhinder toeneemt. Met name fietsers
( denk aan de schoolgaande kinderen
uit Emerald) zullen hier last van hebben.

Jan de Oudenweg /Delfgauwseweg
/ Kon. Emmalaan en de rotonde. De
uitrit van het Pauwmolen complex is
gepland aan de Jan den Oudenweg.
Er moet rekening worden gehouden
met een forse toename van verkeer
in de toch al overbelaste omgeving.
Met name voor fietsers ontstaat er
een bijzonder gevaarlijke situatie. Dit
wordt door de gemeente Delft volledig genegeerd.
Fijnstof : met het bouwen van een
wooncomplex aan een autoroute
(A13) krijg je automatisch
te maken met luchtvervuiling. Kleine
deeltjes afkomstig van dieselmotoren
komen in de lucht
en veroorzaken luchtwegklachten
bij mensen (fijnstof). In veel steden
heeft dit tot maatregelen geleid. Ook
de Europese Commissie heeft hier een
visie op en ontraadt het bouwen van
scholen
en woonhuizen die te dicht aan snelwegen staan. Onlangs nog heeft de
Europese Commissie
de norm voor fijnstof strenger gemaakt . Dat betekent dat de lucht
nog minder schadelijke deeltjes mag
bevatten. Veel gemeenten proberen
met creatieve oplossingen toch nog
te bouwen op ongezonde plekken.
Het te bouwen wooncomplex ligt
net naast de Delftse milieuzone, een
zone die is ingesteld om vervuilend
vrachtverkeer te weren vanwege de
slechte luchtkwaliteit. Als leek kan je
er niet bij hoe onze gemeenteraadsleden denken, over het bouwen van een
huizencomplex zo dicht bij een van de
drukste snelwegen van Nederland.
Het mag uit bovenstaande argumenten duidelijk zijn dat deze locatie ongeschikt is voor bebouwing van dergelijke omvang. Zowel voor de nieuwe
als voor de bestaande bewoners. Gemeente bezint u zich en ga op zoek
naar een passende locatie binnen de
TU wijk !

Schaduw: hiernaar is door de architect

Op een mooie winterdag …

St. Sebastiaansbrug
De Wippolder en het centrum van de
stad zijn verbonden met twee belangrijke bruggen, de Oostpoortbrug en de
Sint Sebastiaansbrug.
De Sebastiaansbrug is in slechte staat
en moet worden vervangen. De brug is
sinds mei 2008 gedeeltelijk opengesteld,
voornamelijk voor licht autoverkeer.
Vrachtwagens moeten nu omrijden,
maar hulpdiensten zoals de brandweer
en ook autobussen mogen gelukkig nog
wel over de brug.
In 2013 wordt de brug vervangen en de
verwachting is dat de werkzaamheden
meer dan een jaar duren. Er ontstaat
dan een situatie waarbij de hulpdiensten
via een veel langere en minder geschikte
route naar Wippolder moeten rijden. En
ook het openbaar vervoer naar de wijk
wordt ernstig belemmerd.
Tegelijkertijd worden plannen gemaakt
voor een fietsbrug over de Schie ter
hoogte van Lijm & Cultuur. Die brug
is een onderdeel van een snelle fietsroute door Delft tussen het Oostland en
Westland.
Daar ligt een grote kans: als de fietsbrug opgewaardeerd wordt tot een autobrug met twee rijbanen, kan deze gedurende de bouw van de Sebastiaansbrug
een oost-west verbinding verzorgen.
Wij hebben daar als bewoners van de
Wippolder veel baat bij. Het voorkomt
minutenlang omrijden voor bijvoorbeeld brandweer en ambulances. En
zelfs bussen kunnen studenten naar de
TU brengen.
Nog een groot voordeel is dat de
Sebastiaansbrug beter gebouwd kan
worden, het verkeer hoeft niet over de
brug tijdens werkzaamheden. En de
druk om sneller op te leveren vanwege
bereikbaarheid van de wijk is minder
groot. Het geld dat daarmee uitgespaard
wordt kan dan weer gebruikt worden
voor de duurdere Gelatinebrug. De belangenvereniging TU Noord pleit al jaren voor een betere Oost-West ontsluiting en hier zien wij kansen om een nadeel ten goede te keren.

Belangenvereniging TU noord

Genieten wij nu nog van het winterzonnetje? Met het bouwplan Pauwmolen
dreigt dat zonnetje voor de bewoners van de Delfgauwseweg en de Jan den Oudenweg te verdwijnen. Zij gaan, als het plan doorgaat, sombere wintermaanden
tegemoet zonder een enkel zonnestraaltje.
Een woontoren van ruim 50 meter gaat ons woongenot totaal verpesten. Schaduwvorming door het hoge gebouw, geen zon in de woonkamer, hogere stookkosten, meer geluidsoverlast door de weerkaatsing van het gebouw, nog meer
verkeershinder, gevaarlijke verkeerssituaties, en parkeeroverlast (dus ook bij
ons betaald parkeren ?), bovendien waardevermindering van de woningen als
gevolg.
Maar wat ons het meest steekt is dat wij als omwonenden bijna niets te horen
krijgen van de gemeente of veel te laat als er niets meer aan te doen is. Wij voelen ons niet serieus genomen. Het mag duidelijk zijn dat wij deze woontoren niet
op deze plaats willen !
Wij vragen de gemeente om nog eens goed na te denken over deze locatie. Natuurlijk begrijpen wij dat goede huisvesting voor studenten belangrijk is maar
zoek hiervoor dan een locatie die voor alle partijen gunstiger is. Studenten in de
TU-wijk waarbij je niemand benadeelt door schaduw maar laat ons de komende
jaren van dat heerlijke winterzonnetje blijven genieten.

Strak als een zwart biljartlaken
Tijdelijke maatregelen Julianalaan West gereed
Eindelijk zijn de snelheidsremmende maatregelen op het westelijk deel van de Julianalaan
(tussen Michiel de Ruyterweg en
Rotterdamseweg gerealiseerd.
Oorspronkelijk was een complete herinrichting voorzien, dit is
een tussenstap die op korte termijn moet leiden tot aanvaardbare snelheden en minder onnodig
verkeer.
De bedoeling was een volledige herinrichting tot een 30km kinderveilige woonstraat – conform het gemeentelijke beleid - inclusief nieuw
groen met een mooie vlindertuin. Dit
is in het kader van de gemeentelijke
bezuinigingen op de lange baan geschoven. Om toch een veiliger weggebruik te krijgen zijn snel, in nauwe
samenwerking tussen gemeenten en
bewoners, enkele concrete maatre-

gelen bedacht en doorgevoerd. Het
gaat hierbij onder andere om optische maatregelen die de rijbaan versmallen in combinatie met drempels.
Daarnaast is slim gebruik gemaakt
van fondsen voor achterstallig onderhoud van de weg zodat een nieuwe laag asfalt kon worden aangelegd
met een duidelijke en verbrede fietsstrook. De inrit vanaf de Michiel de
Ruyterweg was al versmald en later
volgt nog een inritmarkering vanaf de
kant van de Rotterdamse weg.

De Julianalaan-west oogt nu als een
strakke zwarte baan. Met optische en
fysieke maatregelen is veel te bereiken, maar uiteindelijk is het de discipline van de automobilist die moet
zorgen voor de daadwerkelijke veiligheid. Wanneer de verdere hoofdroutes in het TU Noordgebied zijn gerealiseerd (en de financiële middelen
weer op orde) kan de definitieve herinrichting plaatsvinden.

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

foto’s: TU Noord

foto’s: TU Noord

Erik van Hunnik

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Op avontuur voor het Glazen huis

Geslaagd Straatvoetbaltoernooi bij SV Wippolder

foto: S.V. Wippolder

Het KNVB Calvé Straatvoetbalseizoen is begonnen op zaterdag 22 oktober. Op deze zonovergoten dag kwamen ruim 100 jonge voetballers naar
voetbalclub SV Wippolder in Delft. Hier werd de eerste voorronde georganiseerd in vier poules. Het toernooi verliep zeer sportief en alle spelers hebben veel kunnen voetballen.
De organisatoren bij SV Wippolder zijn de hoofdtrainers Jaco Tilborg (Ajunioren) en Michel Immers (D-pupillen). “In kleine partijtjes van 4 tegen 4
ontwikkelen jonge spelers belangrijke kwaliteiten, zoals techniek, tactisch
inzicht, de wil om te winnen en het omgaan met wisselende omstandigheden. Het toernooi staat ook open voor kinderen die nog geen lid zijn van
een voetbalvereniging. Vriendjes kunnen dan lekker met en tegen elkaar
voetballen en worden zo misschien ook enthousiast voor de voetbalsport.
Dat is ook de reden dat sv Wippolder nu al voor derde keer dit toernooi
graag organiseert.”
De wedstrijden in de F- en E-poules werden geleid door scheidsrechters uit
de C-jeugd van SV Wippolder. Deze scheidsrechters hebben vorig jaar bij de
KNVB allemaal hun diploma pupillenscheidrechter gehaald en konden zo
nog meer ervaring opdoen in het fluiten van wedstrijden. De wedstrijden
in de D-poule werden geleid door twee spelers uit het 1e van Wippolder.
Bij een toernooi horen ook winnaars. In de F-poule heeft FC Zombies gewonnen. Bij de E-teams was het Effe Scoren dat opnieuw de finale wist te
winnen. Vorig jaar was dit team namelijk tot in de grote finales op de Dam
gekomen en werden zelfs derde van Nederland. En in de D-poule gaan de
Josti Boys door. Deze teams gaan door naar de regio- en misschien ook
naar districtsfinales. De beste teams strijden om het Nederlands kampioenschap Straatvoetbal op de Dam in Amsterdam op 30 juni 2012.

Op het moment dat u deze wijkkrant leest zijn twee bewoners
van de Wippolder voor een goed
doel op avontuur in Marokko. Oplettende lezers hebben misschien
bij het pleintje tussen de Professor Bosschastraat en de Kloosterkade een auto zien staan met
daarop grote stickers met “3FM
Serious Request Amsterdam-Dakar Challenge” en zich afgevraagd
wat dat is.
Erik en Olinde leggen uit:
Serious Request is de actie van 3FM
waarin elk jaar geld opgehaald wordt
voor de zogeheten Stille Ramp van
het Rode Kruis. Bijna iedereen kent
intussen wel het Glazen Huis. Maar
er wordt ook elk jaar een spannende
tocht met oude, goedkope auto’s georganiseerd - een zogeheten ‘barrel
rally’.
Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
We zagen ongeveer een jaar geleden
op TV professionele teams de Dakar
Rally rijden. Dat leek ons enorm gaaf,
maar natuurlijk niet te betalen voor
gewone mensen. Kort daarna ontdekten we dat er een “low budget” versie
is, de Amsterdam Dakar challenge.
Daarbij mag de auto niet meer dan
500 euro kosten en er mag daarna
niet meer dan 250 euro aan versleuteld worden. We hebben ons meteen
ingeschreven.
Wat houdt de challenge precies in?
Hoewel hij Amsterdam - Dakar challenge heet, komen we niet in Amsterdam en ook niet in Dakar. De 3FM
Serious Request editie begint bij het
mediapark in Hilversum en we finishen - als alles goed gaat - bij het Gla-

Foto: PR

Tekst: S.V.Wippolder

Deze auto neemt deel aan de rally
zen Huis, dat dit jaar in Leiden staat.
Daar tussenin zit een lange tocht via
Spanje en met een veerpont naar Marokko.
Daar trekken we over het Atlas gebergte de Sahara in. Na vele uitdagingen, maar als het goed is ook veel
genieten van de mooie natuur en steden, komen we weer terug naar Nederland. De tocht duurt ruim drie weken en we rijden hem samen met nog
10 andere teams. Het is geen race, het
is al uitdaging genoeg om de tocht
met zijn allen uit te rijden. Het is een
endurance challenge.. Het gaat niet
om de snelheid (te hard rijden etc is
ons door de organisatie zelfs verboden), maar om het halen van de eindstreep. En met ons barrel is dat zeker
een uitdaging
Hoe hebben jullie je voorbereid?
Aan de auto hebben we eigenlijk heel
weinig hoeven doen. Een vriend van
ons, die een eigen garagebedrijf heeft

“Zonder de vrijwilligers die bij u o.a.
de krant bezorgen kunnen wij niet ”.

Eenrichtingsverkeer

Voor bijna 100% is de wijkkrant afhankelijk van vrijwilligers anders was het
niet mogelijk om telkens weer een wijkkrant bij u in de brievenbus te krijgen.
Wij danken alle vrijwilligers die telkens weer kopij aanleveren waarmee vele van
onze lezers plezier aan beleven om dit te lezen. De medewerkers op onze uitdeelplaatsen waar u de krant mee kan nemen.
Ook de correctoren hebben hierin een belangrijke taak.

De eerste borden staan er. Het
was al duidelijk dat het foutje in
de Schoemakerstraat hersteld zou
worden door het instellen van eenrichtingsverkeer tussen de Prof.
Telderslaan en de Prof. Oudemanstraat.

Ook danken wij onderstaande bezorgers ( in willekeurige volgorde ) die toch
maar weer met pakken papier “de wijkkrant” opstap gaan en deze bij u door de
brievenbus stoppen vaak door weer en wind..
L. de Jongh Swemer.
J. van Velzen.
H. van Staalduinen.
Fam. Kobbe v.d. Meer
J. de Bruin.		
Fam. V.d. Valk.
J. Verhaaren.		
Bezorgers vanuit het Buurthuis
J. Graafland.		
Prof. Krausstraat.
Hr. en Mevr. Mergeler
Bezorgers via Buurthuis aan de
R. Roemer.		Rotterdamseweg.
G. Meijer.		
G. Vermeulen.
L. Vijverberg.		
H. Tetteroo.
J. Kunz.			
E. van Geest.
C. Roverts.		
E. Zanting.
J. Saidifar.		
J. van den Berg.
A. de Jonge		
T. Onderstal.
L. Broertjes.
Een ieder onze welgemeende dank voor uw inzet.
Voor 2012 wensen wij u en de uwen een goed maar vooral een gezond jaar toe.
Mogen wij voor 2012 weer op u rekenen?
Tevens dank aan de mede redactieleden voor hun inzet.

- en heel toevallig ook in de Wippolder woont - heeft een paar jaar geleden de zelfde challenge gereden. Hij
wist dus precies wat we nodig hadden.
De meeste tijd is gaan zitten in het
zoeken naar sponsors.
We hebben in totaal bijna 8000 euro
opgehaald voor het Rode Kruis. Onder andere konden klanten van de
Coop aan de Nassaulaan afgelopen
augustus hun statiegeld doneren aan
onze actie.
Ze hebben dat massaal gedaan en
deze actie heeft maar liefst 149,60
euro opgeleverd.
We zijn daar erg blij mee en willen alle
gulle gevers hartelijk bedanken.

Als lezers willen volgen hoe het ons vergaat, dan kunnen ze kijken op
www.deoptimistjes.nl
en op www.amsterdamdakar.nl

Deze foto hoek Prof. O udemanstraat - Schoemakerstraat laat
duidelijk zien dat het nu echt waar
is.
De foto hoek Prof. Telderslaan –
Schoemakerstraat geeft naar mijn
idee toch wel een verkeerd beeld.
Het bord staat in de groenstrook
tussen de hoofdrijbaan en de parallelbaan.
Dit bord geeft aan eenrichtingsverkeer maar wekt nu de suggestie dat
dit op de hoofdrijbaan is.
Het is toch gebruikelijk dat de verkeersborden rechts van de straat
geplaatst worden.
Foto’s en tekst:
J.A. van den Berg.

J.A. van den Berg.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Kerstvieringen
in de Sacramentskerk/Vredeskerk

Klein bericht uit de Vredeskerk
Van duisternis naar Licht
Nu de dagen kort zijn geworden en
het buiten koud en guur is, is het net
of sombere gevoelens en donkere gedachten meer kans krijgen. Vooral
mensen die zich alleen voelen, of worstelen met moeilijke dingen in hun
leven ervaren deze dagen als eenzaam
en bedrukt.
Soms zoeken we troost bij de gezelligheid van kaarslicht of mooie muziek,
maar lang niet altijd kunnen die de
gevoelens van leegte en gemis verdrijven.
In de duisternis van de Tweede Wereldoorlog is er een man in Duitsland,
Jochen Klepper, die bijna wanhopig
zoekt naar Licht. Jochen Klepper is
de zoon van een predikant.
Hij is getrouwd met een Joodse
vrouw en hij weet dat hen weinig
goeds te wachten staat.
De mensen om hen heen durven geen
hand uit te steken om hen te helpen.
In die dagen zoekt Klepper zijn toevlucht bij de enige van wie hij hulp
verwacht.
Immanuel: ‘God met ons’. Juist in
deze donkere dagen zoekt hij het
Licht bij een kind dat verborgen is in
de duisternis van een stal. Een kind
dat een belofte waarmaakt en wiens

naam: ‘Jezus’ een belofte is: de Heer
redt!
Hij is gegrepen door dit kind wiens
leven lijkt te leiden van duisternis
naar licht.
In dit kind ziet hij hoe God omziet
naar mensen en waarvan geboorte, leven en sterven een overwinning is op
de duistere macht van de dood.
In de duisternis van die dagen, bij
het schijnsel van dit vertrouwen gaat
Klepper een licht op en dicht hij het
advents lied: ‘De nacht is haast ten
einde’.
Het eerst couplet van dit lied luidt:
De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldere Morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn,
als Hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.
In dit vertrouwen, dat juist in de diepste duisternis Gods licht over hun leven zal opgaan, gaan ze de duistere
nacht van die dagen in. Ze ontkomen
niet aan de greep van de duisternis.
Of toch wel? Is niet ook het sterven
van Klepper en zijn vrouw in vertrouwen op God, die redt, zelfs door de
dood heen, daar juist een overwin-

Immanuëlkerk

Op zaterdagavond 24 december is er om 19.00 uur een speciale gezinskerstviering.
Het Kerstverhaal wordt verteld en er is een levende Kerststal. Komt u, kom jij
ook op kraamvisite?
Kinderen die mee willen zingen of mee willen spelen met het Kerstspel zijn vanaf 18.30 uur van harte welkom.
Om 21.00 uur is de nachtmis m.m.v. de cantorij.
Op 1e Kerstdag, zondag 25 december, is er om 10.00 uur een eucharistieviering.

Dit verhaal illustreert hoezeer wij
mogen blijven hopen dat ook in ons
eigen leven en in de wereld, de hoop
het langer uithoudt dan de wanhoop.
Het Licht sterker is dan de duisternis.
Ook in onze eigen donkere dagen
mogen we op zoek gaan naar het
Licht, in het vertrouwen dat het zich
laat vinden. Vaak op andere plaatsen
dan we het verwachten, soms verborgen in een stal.

Op 2e Kerstdag, maandag 26 december, is er om 14.00 uur een Kerstviering
voor en door kinderen. De kinderen worden uitgenodigd zelf iets te doen. Dus
bespeel je een instrument, ken je een mooi gedicht, of zing je een Kerstliedje,
laat het dan 2e Kerstdag horen.

En ook wijzelf kunnen stralen in het
leven van anderen, als we oog en oor
hebben voor de duisternis van die
ander.
U allen een zalig Kerstfeest toegewenst en een gezegend Nieuwjaar.
Pastor Elma Beerends
Nb.
Dit artikel is ook verschenen in het parochieblad van de St. Ursulaparochie

Het ruilpunt Wippolder

“Het verzamelpunt voor bruikbare huisraad”
Voor meer informatie tel: 06- 17 20 45 94
Het ruilpunt Wippolder, Professor Telderslaan 23

Het zal je zoon maar wezen…

Nieuwe mantel voor Sinterklaas.
Sinterklaas heeft een nieuwe mantel
aangemeten gekregen. Dat is fijn voor
Sinterklaas. Nieuwe kleren heb je op
zijn tijd nodig. Je kikkert er van op.
Ik vond hem er op TV bij de aantocht
in Dordrecht dan ook een stuk jonger
uitzien. Hij leek wel kwieker. In de
krant stond maandag een foto waarin
hij beide handen ophief. Zijn in nette
witte handschoenen gestoken handen
had hij tot vuisten gebald. Hij leek wel
twintig jaar jonger, maar ja, op zijn
leeftijd is dat niet zo veel natuurlijk.
Alsof hij een ander mens was. Ook
mensen van zo’n hoge leeftijd ontwikkelen zich, denk je dan. Hij had in
de verte wel wat weg van Kees, van de
familie Flodder, maar dat zal wel gezichtsbedrog geweest zijn.
Die nieuwe mantel. Er staan geen
christelijke symbolen meer op zijn
tabberd, las ik, dat was mij nog niet
opgevallen. Alsof de Sint afhankelijk
is van symbolen. Wil je hem van zijn
traditie ontdoen, dan moet je niet
naar zijn mantel kijken, maar dan
moet je zijn naam, om het christelijke
“Sint” te verdonkeremanen, veranderen in Spullenbaas. Dat is trouwens
makkelijk voor de sinterklaasliedjes.
De rijm blijft intact en het aantal lettergrepen verandert niet. Ook zijn
geschiedenis en de verhalen die over
hem verteld worden zul je moeten
schrappen. Hoe hij zijn mantel – daar
zat toen nog geen één symbool op
– voor de helft weggaf aan iemand
die het nodig had, of hoe hij zijn drie
buurmeisjes aan een bruidschat hielp
zodat zij het leven in konden. De hei-

ning op. Op de laatste avond van zijn
leven noteert Klepper in zijn dagboek: “Wij sterven nu. Ook dat is in
Gods hand. Wij gaan vannacht gezamenlijk in de dood. Boven ons staat
in deze laatste uren het beeld van de
zegenende Christus die zich voor ons
inzet”.

ligheid van de Sint is niet afhankelijk van de symbolen op zijn kleren,
maar van het verhaal dat over hem
gaat, van de uitstraling die hij nu nog
heeft, zodat kinderen leren dat er in
ieder geval één iemand is –echt of
niet – die op zijn verjaardag geen cadeautjes vraagt maar ze uitdeelt. Hij
trotseert ook nog eens duisternis en
gladde daken om ze bij het kind thuis
te brengen.
Met deze Sint heb ik wat. Nicolaas
is voor mij het levende bewijs dat er
mensen waren en zijn die zichzelf
geven voor de ander. Dat heeft Sinterklaas niet van een vreemde. Zoals
wij door hem uitgedaagd worden iets
voor een ander te doen, zo werd hij
door Jezus van Nazareth uitgedaagd
te doen wat hoort: jezelf over te geven voor de ander.
De Sint heeft echt bestaan en heeft
in Turkije zo’n leven geleid dat er nu
nog prachtige verhalen over hem ontstonden. Wij kunnen nu nog genieten
van een gezellig feest.
Ik weet natuurlijk niet hoe u Sinterklaas viert. Dat maakt ook niet uit.
Als wij deze boodschap maar naleven,
dan wordt het minder koud in december. En dan kijken we niet meer
naar wie christelijke symbolen op zijn
tabberd heeft en naar andere uiterlijkheden, maar naar wie christelijk
handelt.

Column

Terwijl de baringskreten nog naklinken
spreken vele verloskundigen de oerbekende woorden: ‘Het is een zoon’. Normaal gesproken staat je geslacht toch
maar mooi vast voor je geboorte. Daar
doet zelfs geen lieve moedertje iets aan.
O, ja, de vader wel. In principe komt het
geslacht van hem, zoon of dochter.
Arme vrouwen die door hun man het
bos ingestuurd werden omdat zij geen
zoon kregen maar een dochter. Wat
maakten die mannen, waarschijnlijk
onwetend, zichzelf belachelijk.
Vader en zoon zijn bekend bij de vrouw
Jood ben je als je moeder een Jodin is.
Ook al is de vader bekend, volgens de
joodse wetgeving speelt hij geen rol.
De vrouw weet wie de vader is en tegenwoordig weten beide ouders (in de
meeste gevallen) dat zij een blauwe of
een rose babykamer moeten inrichten.
Madonna Maria had op een andere wijze te horen gekregen dat zij een zoon
op de wereld zou zetten. Haar vriend
Jozef zou de vader niet zijn, wie het dan
wel was ging boven haar verstand uit en
dat van velen met haar.
Toen het kind zich meldde in haar buik,
maakte zij zich zorgen over de plaats
waar hij geboren moest worden, zoals
vele moeders in de wereld. Maria vond
een plekje waar de koeien kalveren en
de schapen ooien. Altijd nog beter tussen de dieren dan op de vuilnisbelt van
een miljoenenstad.
Een kunstwerk van God hoort een betere plaats te krijgen.

wikkelt in haar stimulerende, warme
en veilige baarmoeder. Door die celdeling zou het miljoenen keren fout kunnen gaan en gebeurt verdrietig genoeg
nogal eens.
Veel is vastgelegd voor we de zon kunnen zien. In het diepst verborgen worden wij mensen gevormd tot wie we
zullen zijn in het leven. We kunnen niet
besluiten om van zoon een dochter te
worden, uitzonderingen daargelaten,
en onze seksuele geaardheid staat ook
vast.
Besluit een baby in vrijheid dat hij wil
drinken? Besluit een boos iemand in
vrijheid dat hij zich wil wreken? Besluit
een lafaard dat hij wil vluchten? Besluit een kletskous dat hij wat wil zeggen, terwijl hij zijn praatzucht niet kan
bedwingen? Aan zulke karaktereigenschappen verander je nu eenmaal niets
of bijna niets.
afspraakje?!
Gelukkig kunnen we met elkaar afspraken maken. De avonturiers die hun
schapen hoedden op de grote velden
van Efrata, besloten om samen naar
een kind in de stal te Bethlehem te
gaan. Met lammeren konden zij overweg maar de meesten van hen zullen
geen karakter gehad hebben om een
kindje te wiegen.
De drie koningen of wijzen besloten
ook om dat (konings)kind in die stal op
te zoeken. De dwaasheid ten top. Hun
hele wezen moet hier tegen in opstand
zijn gekomen.

Een kunstwerk, een wonder
Het is negen maanden hard werken
voor de moeder als de baby zich ont-

Veel later
Rond kerst komen twee duizend jaar
later miljoenen mensen bijeen om te

David Knibbe.

Ds. Kees Maas

zingen: ‘Er is een Kindeke geboren op
aard’. Komen zij vrijwillig of onvrijwillig naar pleinen, zalen en kerken om te
zingen en te bidden?
Wie gaat moet dat antwoord zelf maar
geven.
Een gelijkenis in bloemen
De Chinese kunstenaar Ay We We
vraagt onze aandacht. Hij legde in een
grote zaal miljoenen bloempitten en –
zaden op de grond in aarde. De pitten
en zaden waren de mensen, de grond
symboliseerde de wereld. Wat een mensen en ieder mens zal bloeien op eigen
unieke wijze.
Maar ieder mens ( in het kunstwerk
een bloem) is ook bij voorbaat vastgelegd, zoals bloemen. In de baarmoeder gebeurt het. Wie je bent en wat je
wordt, hoe je zult leven, het is een baby
meegegeven.
Daarbij is een goede omgeving, een
goede relatie met mensen, geen luxe
maar noodzaak voor een evenwichtige
ontwikkeling van de meegekregen gaven, talenten.
kerst
Het leven van de zoon van Maria en Jozef stond geheel in het teken van jezelf
geven, weggeven in dienst van God en
mensen. Zijn moeder wist dat al vanaf
zijn geboorte, eigenlijk nog eerder.
De herders en de wijze uit het Oosten en de zangers van kerstliederen
beamen het: ‘In Bethlehems stal lag
Christus de Heer’.
Buurtpastor: Kees Maas
Tel 015 256 23 86

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Bestemmingsplan Pauwmolen
maakt studentenhuisvesting mogelijk
Het college van Delft heeft ingestemd
met het bestemmingsplan Pauwmolen en stelt de gemeenteraad voor
om het plan vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van ongeveer 285 studenten- en
starterswoningen langs de A13, aan
de Jan de Oudeweg. Dit is het eerste
grote bouwproject waarvoor het milieueffectrapport voor Delft Zuidoost
belangrijk is.
Dit milieueffectrapport is al eerder
door de raad goedgekeurd. Het geeft
de milieueffecten weer van alle beoogde ontwikkelingen voor de komende tien jaar in Delft Zuidoost.
Zoals woningbouw, nieuwe bedrijven
en een uitbreiding van toeristische
trekpleisters in het TU gebied. Er is
onder meer gekeken naar de effecten
op verkeer, water en groen. Conclusie: met aandacht voor verkeer, groen
en water is het mogelijk om in Delft
Zuidoost extra woningen, bedrijfs-

ruimte en andere voorzieningen te
realiseren. Het milieueffectrapport
heeft ter inzage gelegen. Het college
legt de beantwoording van deze reacties ter besluitvorming voor aan de
gemeenteraad. Ook wil het college de
milieugevolgen van de ontwikkelingen in Delft Zuidoost goed blijven
volgen en legt de raad hiervoor een
evaluatieprogramma ter goedkeuring
voor.

Het bestemmingsplan Pauwmolen en
het milieueffectrapport Delft Zuidoost maken de weg vrij voor nieuwe
ontwikkelingen in dit gebied. Delft
heeft de ambitie om uit te groeien tot
stad van technologische innovatie met
internationale betekenis: meer woningen, bedrijven en een goed leef- en
werkklimaat zijn daarvoor van groot
belang. De woningen in het project
Pauwmolen zijn vooral belangrijk om
het grote tekort aan studentenwoningen aan te vullen.
Als de gemeenteraad zich heeft uitgesproken gaat de gemeente samen
met ontwikkelaars en de bewoners
van Delft Zuidoost aan de slag om invulling te geven aan de plannen.

Het TU hoofdgebouw is geen appartementencomplex geworden maar de
Faculteit Bouwkunde heeft daar na de
brand in mei 2008 haar intrek genomen. Het betekende wel een omschakeling in het denken voor de bewoners van de appartementen: Geen bewoners tegenover je, maar studenten.
Dat dit goed kan samengaan blijkt
wel uit de afgelopen 3 jaar. Er is respect naar elkaar toe. Er is overleg en
elkaar informeren is een onderdeel
van het omgaan met elkaar. Ook de

gemeente speelt hier haar rol in en
doet dat , hoewel in de pers soms
anders gesuggereerd wordt, op een
uitstekende wijze.
We hebben allemaal kunnen constateren dat door alle werkzaamheden
het wegdek inmiddels zeer slecht is
en zijn er behoorlijke hoogte verschillen. De voorpuien van de appartementen krijgen dan ook regelmatig een modderbad. In een vroeg
stadium was al bekend dat het Zuidplantsoen gerenoveerd zou worden.
Het werk werd geplaatst in de totale
veranderingen /aanpassingen van
de Michiel de Ruyterweg en omgeving. Het vervangen van het hoofd
riool is daar een onderdeel hiervan.
Tussen de betrokkenen, Technische
Universiteit, bewoners en gemeente, is goed overleg geweest over in-
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Feest op de Prins Mauritsschool
treft was dat wel goed voor elkaar.
Mooie ruime moderne lokalen die
zijn voorzien van de meest moderne
middelen. Ook is er een lokaal waar
veel computers staan opgesteld. Er
staan ook nog drie extra computers
op de gang van de eerste etage.

De school is in 1928 gestart met het
geven van onderwijs. In de loop der
jaren zijn er meerdere uitbreidingen
geweest.
Op de foto hierboven ziet u de school
zoals deze oorspronkelijk was gebouwd. Later zijn de rechterlokalen
er aangebouwd, waardoor de school
een ander aanzien heeft gekregen. Zie
daarvoor de onderste foto anno 2011.
De naast gelegen kleuter(peuter)
school is in de jaren ‘60 gebouwd.

Je kon duidelijk zien dat er feest was
op school want de school was voorzien van de nodige vrolijkheid in de
vorm van slingers en ballonnen. De
kinderen kregen in de klas heerlijke
pannenkoeken aangeboden en de ouders mochten ook mee eten van deze
lekkernij.

Annelies Gras
In de jaren ’80 was de school wat het
aantal leerlingen betrof rond de 600
kinderen groot. Nu zijn dat er aanzienlijk minder, maar toch groeide de
school uit zijn jas. De school streeft
er naar om het aantal kinderen per
klas te houden rond de 25 dat betekent dat men toch ruimte gebrek ging
krijgen. Nu zijn er 376 kinderen die
onderwijs krijgen op een school met
een capaciteit van 18 lokalen. Ook
is er nog een kleine gymzaal en een
peuterspeelzaal voor de kleuterschool
naast de Prins Mauritsschool. Om de
school goed draaiende te houden zijn
er 30 medewerkers die hun uiterste
best doen om goede resultaten te behalen.

Renovatie van het Zuidplantsoen

Vergelijk het Zuidplantsoen met
5 jaar geleden en je ziet dat er
zeer veel veranderd is. Waar
voorheen een parkeerplaats was
zijn inmiddels 2 appartementengebouwen van ieder 15 woningen
verschenen.
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richting van de weg en plan van aanpak. Denk hierbij een de in/uitrit van
de parkeergarage en de bevoorradings
punten van de TU. Wat er uiteindelijk
gaat komen is een mooi wegdek met
een fietspad aan weerszijden en enkele parkeerplaatsen. Ter hoogte van
de in / uitrit van de garage van de appartementen zal, in verband met de
veiligheid, in het midden van de weg
een voorsorteerstrook worden aangebracht.
Een punt van grote zorg blijft wel
het besluit van de gemeente om, en
deze is daarin onvermurwbaar, van
het Zuidplantsoen een doorgaande
ontsluitingsweg te maken voor het
verkeer afkomstig van de Rotterdamseweg en omgeving. Niemand die dit
begrijpt. Waarom als ontsluitingsroute een straat waar mensen wonen
en veel verkeer van en naar de TU
gaat, terwijl er andere mogelijkheden
zijn? Waarom b.v. niet een straat verder, de Christiaan Huygens weg, waar
toch ruimte te over is en geen mensen
wonen? De weg is daar aanzienlijk
breder, heeft een vrij liggend rijwielpad en de afwikkeling van het verkeer
naar de Schoemakerstraat zal aanmerkelijk vlotter verlopen immers de
afstand tot aan het Poortlandplein is
beduidend groter ca. 400 meter t.o.v.
nog geen 50 meter vanaf het Zuidplantsoen.
De bewoners verwachten dat ook op
dit punt de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt en hier aandacht aan zal geven.
Wim Bloom

Opening nieuwbouw.
In oktober 2010 is de sloop begonnen
van het ronde lokaal aan de achterzijde van de school.
Nu een jaar later is het dan zo ver,
de nieuwbouw is klaar. Dit kun je natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Vandaar dat er op woensdag 5
oktober 2011 de nodige aandacht aan
de nieuwbouw en de school in zijn geheel is besteed.

Rond 12.15 uur gingen alle kinderen
met de genodigden naar buiten. Daar
hield de voorzitter van het bestuur
de heer P. de Ronde een toespraak
– die helaas niet was te verstaan op
het schoolplein -. Na deze toespraak
mocht Eva de oudste leerling en Mike
de jongste – jongen - een lint doorknippen. Elk kind en ook anderen
waren voorzien van een oranje ballon
met een kaartje daaraan. Na het aftellen van 10 naar 0 gingen de meeste van de 400 ballonnen de lucht in
en dat ging snel want er stond een
stevige zuid - westenwind. Zo te zien
gingen de ballonnen richting Zoetermeer en Leiden.
Na het feestelijke gebeuren werden
de volwassenen nog uitgenodigd voor
een hapje en een drankje op de zolder, waar een aantal leerlingen zich
bezig hield met het verzorgen van de
gasten.

Op deze dag werden het bestuur, ouders, leerlingen en andere uitgenodigd om de feestelijke opening van
nabij mee te maken. Tevens kreeg
men de gelegenheid om de school in
zijn geheel te bezoeken. Wat dat beJe kunt zeker de conclusie trekken
dat de opening was geslaagd en dat
de aanwezigen kunnen terug kijken
op een geslaagde middag.

Tekst en foto’s: J.A. van den Berg.

