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Poortlandplein wordt rotonde

Herinrichting. Schoemakerstraat, Poortlandplein, Mijnbouwstraat, Mijnbouwplein,
Julianalaan en Vries van Heijstplantsoen.
In de periode liggend tussen het tweede kwartaal 2013 en het vierde
kwartaal 2014 gaan de genoemde straten volledig op de schop om de
herinrichting noodzakelijk te maken.
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Hierbij geven wij u de belangrijkste verbeteringen en veranderingen aan die te
gebeuren staan.
A an de Schoemakerstraat , lig gend tussen de Kruithuisweg en het
Poortlandplein komen de volgende verbeteringen:
-Stoplichten bij de op en afritten van
de Kruithuisweg,vergelijkbaar bij de
op en afritten richting de Makro ook
komen er stoplichten bij de ingang van
het Delftechpark.
Er komen rijstroken en opstelvakken
bij. Fietsers krijgen meer de ruimte en
de aansluiting op de IJsmeestertunnel
wordt verbeterd. Dit betekent wel dat
aan dat deel van de Schoemakerstraat
een aantal bomen moet verdwijnen.
Deze bomen kunnen niet vervangen
worden door nieuwe, omdat er te weinig ruimte overblijft, zowel boven als
onder de grond.
Stoplichten bij de kruising van het
Zuidplantsoen. Met extra opstelvakken voor het afslaande verkeer. Dat betekent dat de huidige stoplichten van
Poortlandplein, de kruising bij de katholieke kerk - gaan verdwijnen.

Daar voor in de plaats komt er
een rotonde. met aansluitingen
naar de Nassaulaan, Julianalaan
en de Oostsingel. De Julianalaan
en de Michiel de Ruyterweg worden afgesloten. Dat betekent dat
de Mi jnbouwstraat , tussen de
nieuwe rotonde en de Michiel de
Ruyterweg, de op- en afrit naar de St.
Sebastiaansbrug, tweerichtingsverkeer
gaat worden.
De verbinding tussen de Mijnbouwstraat en de Julianalaan ter hoogte
van het De Vries van Heijstplantsoen
wordt afgesloten. De Julianalaan is
dan autoluw gemaakt en is uitsluitend
bereikbaar tot nabij de ingang van
Bouwkunde. De Julianalaan voor het
gebouw van Bouwkunde is dan alleen
vanaf de Michiel de Ruyterweg bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
Het Mijnbouwplein wordt ook heringericht zodra dat kan. Dit i.v.m. de aansluitingen met tramlijn 19 en de verbeterde op- en afritten naar de nieuwe
St. Sebastiaansbrug.
Al deze werkzaamheden geven veel
vertragingen op de Schoemakerstraat.

Plan voor de inrichting vand rotonde aan het poortlandplein.
Deze weg blijft dan versmald open
voor alle verkeer. Mogelijk incidenteel
zullen er nacht- of weekend-afsluitingen zijn.
De werkzaamheden met de meeste
hinder worden zoveel mogelijk in devakantieperiodes uitgevoerd.
Door deze verbeteringen is de gemeente Delft van mening dat de leefbaarheid in de wijk toeneemt.

Informatie kunt u vinden op:
www.delft.nl/inwoners/Wonen en leven/Delft Bouwt
www.bereikbaardelft.nl (tijdens de uitvoering.)
twitter@bereikbaardelft.
Bron: Gemeente Delft.
Tekst: J.A. van den Berg
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De economische crisis leidt tot dalende koopkracht, een hogere staatsschuld
en een groter overheidstekort. Groter en eerder dan werd verwacht. Als men
deze ene zin uit de troonrede leest wordt men toch wel wat depri. En dat na
een toch wel prachtige nazomer, die ons liet genieten van haar vele kleuren en
geuren. Het voelt als een deksel die op je neus valt, met als gevolg dat het niet
alleen winter is in het jaargetij, maar ook winter in de hoofden van velen.
Om al deze toekomende ellende te vergeten, zouden velen kunnen denken;
het is het eigenlijk een mooie tijd om een winterslaap te gaan houden, tot aan
de lente. Maar ja wij zijn geen beren dus moeten we door de zure appel heen.
Het is in ieder geval voor ons allen te hopen dat de soep niet zo heet gegeten
wordt, als zij wordt opgediend.
Terugkijkend over 2012, was het een jaar waarin weer veel is gebeurd in
de Wippolder. Van voorstellen om betaald parkeren in te voeren in de
Professorenbuurt tot realisatie van de burgerinitiatieven zoals de prachtige
Social Sofa in de Zeeheldenbuurt.
De start van de sloop van flats aan de Prof. Telderslaan en de Hendrik
Casimirstraat die nu gerealiseerd wordt. En niet te vergeten, de vele initiatieven in de buurthuizen.
Er is heel veel gebeurd in onze wijk en wij hopen met U, dat de positieve activiteiten ook in 2013 gecontinueerd worden. Zodat onze buurt zich kan blijven ontwikkelen en de slogan ‘De Wippolder , een dijk van een wijk’ ook in
2013 staat als een huis.
Wij van onze kant gaan ook het komende jaar weer ons best voor U doen om
U van alle weetjes op de hoogte te houden.
Namens de redactie wensen wij U een gezond en voorspoedig 2013 toe.

matieavond voor bewoners

wijkkrantwippolder@gmail.com
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De Wippolder-dokter door: Dr. G. Damen

Bedankt!
Viermaal per jaar heeft de redactie
zich als doel gesteld om voor alle
bewoners van de wijk Wippolder
een wijkkrant samen te stellen
welke weer de moeite waard is om
te lezen.
Maar zonder de inzet van alle vrijwilligers die in welke vorm dan
ook hun steentje bijdragen, willen
wij als redactie vooral de navolgende bezorgers bedanken.

Op woensdag 10 oktober jl. ben
ik in het buurthuis aanwezig geweest op een Netwerkbijeenkomst
tussen enerzijds professionals en
anderzijds buurtbewoners die allen actief zijn en in meer of mindere mate een positieve bijdrage
leveren aan de wijk Wippolder. Ik
heb deze bijeenkomst als prettig
ervaren. Hoewel ik hoop dat bij
een volgende keer meer buurtbewoners zich zullen melden, heb ik
van de aanwezige buurtbewoners
de nodige informatie in ontvangst
mogen nemen en heb ik ook zelf
de nodige informatie kunnen geven voor wat betreft de (wijk)
werkzaamheden die de medewerkers van toezicht en handhaving
van de gemeente Delft verrichten.

Fam. Mergeler
Mevr. J. v.d. Graaf - Ten Hulscher
Dhr. G. Meijer
Gezin J.C. Kobbe
Dhr. L. Vijverberg Dhr.
J. de Bruin
Dhr. J. Vermeulen
Mevr. G. Onderstal
Dhr. van Geest
Dhr. J. van Velzen
Dhr. Tettero.
Dhr. W.D.A. Kunz
Mevr. L. Broertjes.
Dhr. A. de Jonge
Dhr. Th. Mulder.
Mevr. H. van Staalduinen
Dhr. C. Roverts.
Fam. Van der Valk
Dhr. E. Zantingh.
Mevr. J. Graafland
Dhr. J. Saidifar
Mevr. J. Verhaaren
Fam. R. Roemer
Fam. L. de Jongh Swemer
Dhr. J. Postel

Ons team heeft in de afgelopen periode aandacht besteed aan de op
handen zijnde uitverhuizingen ensloopwerkzaamheden die vanuit
woningstichting Vidomes gepland
staan ten aanzien van het complex
op de Prof. Telderslaan en de Hendrik
Casimirstraat. Vanuit de woningstichting was op voorhand een puincontainer geplaatst zodat de uitverhuizers
als tweede mogelijkheid werd geboden legaal grofvuil aan te kunnen bieden. De aandacht vanuit het team
ging hierbij uit naar met name illegale
dumpingen van grofvuil en vuilniszakken.

Zij gaan toch altijd maar weer door
weer en wind de wijk in om de krant
bij u te bezorgen.Ook mag best vermeld worden dat men dit geheel belangeloos doet en dat er bezorgers
bij zijn die honderden exemplaren
bezorgen. Wij als redactie zijn daar
trots op en vinden jullie kanjers van
medewerkers. Ook dank aan onze
correctoren welke hun best doen om
de krant foutloos te laten drukken.
Ook dank aan mijn mede redactieleden voor hun inzet. Wij vertrouwen
er op dat wij in 2013 weer volledig
op onze vrijwilligers kunnen rekenen.
Voor 2013 voorspoed en een goede
gezondheid toegewenst.

ces-verbaal op te maken want vergeet
niet, dat ook wij gebaat zijn bij een
schone en veilige Wippolder.
Ons team is, na een gehouden waarschuwingsperiode, begonnen met verbaliserend op te treden in het (woon)
erf op zowel de Keurenaerstraat als de
Kloosterkade. Daar werd namelijk frequent fout geparkeerd door buiten de
parkeervakken te parkeren met meldingen en hinderlijke parkeersituaties
tot gevolg. Ons team en wij hopen dat
we hiermee de parkeerproblematiek
ter plaatse op dit punt kunnen terugbrengen en zullen ook de komende
periode aandacht besteden aan deze
locaties.
Ook vragen wij uw mede-, en samenwerking, schroom namelijk niet om
uw buurvrouw of buurman aan te
spreken op zijn/ haar gedrag omdat
we alleen samen sterk zijn en zorgen
voor een daadwerkelijk schoon, heel,
bereikbare en veilige Wippolder, ook
in 2013.
Tot slot wensen wij u alvast fijne
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar
toe.
Henk Schoonhoven, Marian Heeren en
Yvonne v/d Burg,
Inspecteurs openbare ruimte
Wippolder,
Toezicht en handhaving
gemeente Delft
Met vriendelijke groeten,

Ons team krijgt frequent meldingen
binnen van illegaal gedumpt afval.
Ons streven is om deze meldingen zo
snel mogelijk in behandeling te nemen om te voorkomen dat een dader
‘ontsnapt’. In sommige gevallen gaat
het om afval waar geen bewijsstukken uit te halen valt maar waar wel
iemand iets heeft gezien. Ook in deze
gevallen zal dan gepoogd worden pro-

Henk Schoonhoven,
Marktmeester en Inspecteur
openbare ruimte,
Gebiedsteam 1
(Wijk Vrijenban & Delftse Hout),
Oude Delft 137 (Jongenshuis)
2611 BE Gemeente Delft
Algemeen telefoonnummer
Gemeente Delft 14015

Projectnieuws van de gemeente Delft

Namens de redactie,
Johan van den Berg

Foto: Vestia

De medewerkster
Sociaal Beheer bij Vestia

Hallo, mijn naam is Regine Lemmen.
Ik ben medewerker Sociaal Beheer bij
Vestia Delft. Heeft u een vraag over
overlast of over uw woonomgeving?
Komt u dan gerust bij mij langs! Ik
ontvang u graag in ons wijkkantoor
aan de Kloosterkade 48. Natuurlijk
blijft onze wijkbeheerder ook uw aanspreekpunt. Zo zijn wij altijd in de
buurt!

Rotterdamseweg
Het werk aan de Rotterdamseweg is
gestart.
De Rotterdamseweg wordt tussen de
Julianalaan en de Balthasar van der
Polweg opgeknapt.
De totale metamorfose van de weg
neemt ongeveer twee jaar in beslag.
In oktober startte de gemeente met
de inrichting van de parallelweg bij
Rotterdamseweg 184 tot 194.
In januari gaat de gemeente aan
de slag met de Balthasar van der
Polweg.
In de nieuwe inrichting van de weg is
veel aandacht voor groen.
De bomenrij wordt aangevuld met de
“beste klasse” bomen, dat betekent
dat er geen jonge sprieten worden
geplant maar redelijk volgroeide bomen. Langs het fietspad wordt tussen de bomen lage beplanting aangebracht in plaats van de verharding.
Dat geeft de nieuwe weg een beter en
groener aanzien.
Ook wordt er gewerkt aan betere verbindingen.

Tussen Lijm en Cultuur en de TU Wijk
wordt een voetpad aangelegd.
De speeldernis wordt daardoor beter
verbonden met de wijk.
In de toekomst loopt dit voetpad verder over de nieuwe Gelatinebrug over
de Schie.
Voor de meest actuele informatie kunt
u kijken op:
h t t p : / / w w w. d e l f t . n l / I nwo n e r s /
Wonen_en_leven/Delft_B ouw t/
Rotterdamseweg
Pauwmolen
Op de Pauwmolen locatie zijn de voorbereidingen voor de bouw in gang.
Deze winter worden voor bodemonderzoek bomen gekapt.
De vergunning daarvoor is inmiddels
verleend.
Dit voorjaar organiseert ontwikkelaar Timpaan een bijeenkomst voor de
buurt over de inrichting van de buitenruimte van het nieuwe gebouw.
Ook informeert de ontwikkelaar omwonenden over aanrijroutes voor
bouwverkeer.

Foto: Google

Bericht van de
Inspecteurs Openbare Ruimte

Angst
Toen Philippe Petit in 1974 als koorddanser tussen de Twin Towers 8 keer
heen en weer liep op een kabel voelde hij vast enige spanning in z’n lichaam.
Kennelijk had hij die gevoelens voldoende onder controle om 45 minuten
lang heen en weer te blijven lopen. In dezelfde situatie zou ik vermoedelijk
geen enkele controle hebben en verstijfd mezelf aan de kabel vastklampen.
Vorige week ben ik tijdens een nascholing voor huisartsen weer helemaal bijgepraat over het onderwerp angst. Het herinnerde mij weer aan de grote hoeveelheid lichamelijke klachten die angsten kunnen veroorzaken. Angst komt
vaak voor en ik zie het dan ook veel in onze praktijk.
Iedereen is wel eens bang. Soms terecht maar soms ook zonder goede reden. Angst kan ons helpen om snel te reageren op een bedreigende situatie.
Vluchten of vechten. Een oerinstinct. Als de angst je leven gaat beheersen
spreken we van een angststoornis. Een angststoornis komt bij 8% van de
mannen voor en bij 13% van de vrouwen.
Wat is abnormale angst?
Na geen of een (minimale) prikkel ontstaat een ongewoon heftige en/of langdurige angst, die niet past bij de situatie en die voor anderen oninvoelbaar is.
De angst gaat gepaard met onjuiste denkbeelden of een belemmering van het
normaal functioneren
Voorbeelden zijn: Specifieke fobie( angst voor specifiek object zoals spinnen, bloed, of specifieke situatie zoals hoogtevrees, claustrofobie).Sociale
fobie(angst voor kritische beoordeling door anderen zoals podiumvrees). De
gegeneraliseerde angststoornis kenmerkt zich door aanhoudende (> 6 maanden) nervositeit, onhanteerbare bezorgdheid en een sterke neiging om te
piekeren over kleine, dagelijkse problemen en gebeurtenissen. En de paniekstoornis : recidiverende paniekaanvallen, tussen de aanvallen angst voor de
angst. Ik wil wat dieper in gaan op de paniek aanval.
Wat is een paniekaanval?
Een paniekaanval is plotseling ontstane intense angst, waarbij binnen tien
minuten een aantal van de volgende symptomen optreden: kloppend of bonzend hart, versnelde hartslag, transpireren, trillen of beven, ademnood of het
gevoel te stikken, pijn of een onaangenaam gevoel op de borst, misselijkheid
of maagklachten, tintelingen of dove gevoelens, opvliegers of koude rillingen,
duizeligheid, angst voor controleverlies of om gek te worden, angst om dood
te gaan. De lichamelijke verschijnselen worden veroorzaakt door het stresshormoon adrenaline. Uw lichaam maakt zich klaar om te vechten of te vluchten.
Een paniekaanval kan bij verschillende angststoornissen voorkomen.
Hoe ontstaat een paniekaanval?
Een paniekaanval ontstaat bijvoorbeeld in een situatie waarin u zodanig
schrikt dat u niet meer weet wat te doen. Bijvoorbeeld bij brand. Of als
u angstiger bent dan nodig in een ongevaarlijke situatie. Ook lichamelijke
verschijnselen kunnen een paniekaanval uitlokken(hartkloppingen, snelle
ademhaling). U bent dan bang dat er iets ernstig mis is met uw hart. De angst
versterkt dan de lichamelijke verschijnselen waardoor de angst nog weer toeneemt. Een vicieuze cirkel. Stoffen zoals cafeïne kunnen de lichamelijke verschijnselen van angst versterken. Overbelasting of oververmoeidheid kunnen
soms een rol spelen. In sommige families komen paniekaanvallen veel vaker
voor.
Tips voor als u een paniekaanval krijgt:
Probeer om uzelf gerust te stellen. Het helpt als u weet dat de lichamelijke
verschijnselen die u voelt geen kwaad kunnen en vanzelf overgaan. De angst
veroorzaakt de hartkloppingen, benauwdheid en het trillen. De aanval gaat
meestal na ongeveer een uur over. Vaak nog sneller. Als u een aanval heeft of
voelt aankomen, probeer dan rustig te ademen en te ontspannen. Zoek afleiding. Neem bijvoorbeeld een slok water, loop even naar buiten, doe wat oefeningen (zoals kniebuigingen), of ga hardop lezen. Doe iets actiefs: ga een eind
fietsen, rennen of wandelen. Als het u desondanks niet lukt om de paniekaanval onder controle te krijgen dan kunt u beter uw huisarts bellen.
Na een paniekaanval
Na een paniekaanval is het goed om na te gaan hoe de paniekaanval kan zijn
ontstaan. Was de angst terecht of de situatie werkelijk bedreigend? Heeft u
last van spanningen? Zijn er bepaalde situaties die spanningen bij u oproepen? Soms kan de angst voor herhaling ook spanning veroorzaken. Als u vaak
last heeft van een paniekaanval dan kan er sprake zijn van een paniekstoornis.
U kunt opschrijven in welke situaties u angstig bent en welke lichamelijke verschijnselen u dan krijgt. Maak dan een afspraak met uw huisarts en neem uw
aantekeningen mee. Samen kijkt u welke aanpak het beste bij u past.
Meer informatie kunt vinden op: www.thuisarts.nl

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Speelveld – Prof. Krausstraat

En toen kwam er een kleine graafmachine
Eind september stond daar ineens
een graafmachine voor het speelveld
en al snel was duidelijk wat er ging
gebeuren. De bank die al eerder geplaatst was werd verplaatst naar achteren. En plots werd er een nieuwe
bank bijgeplaatst; ja een hagelnieuwe.
Vreemd toch; er was om een prullenbak gevraagd en er kwam een zitbank
bij.
Later bleek ook dat van het toestel
met het vogelnestje, het nestje was
verwijderd. Dit is nu door één van de
ouders opgelost met een stevig touw
en een autoband om alsnog wat te
kunnen spelen aldaar.
Navraag bij de Gemeente.
De 2e bank is geplaatst op verzoek
van ouders uit de buurt. De 1e bank
is verplaatst om in de speeltuin meer
ruimte te maken. Het vogelnestje is

verwijderd voor onderhoud.
Het vogelnestje komt z.s.m. weer terug. Ook zal er gekeken worden om
alsnog een prullenbak er bij te plaatsen. Maar men acht de kans klein omdat de gemeente naar een versobering
is gegaan aangaande het schoonhouden van de wijk. Men spreekt over
categorieën was B nu naar C .
Mogelijk kan er een prullenbak verplaatst worden van achter de te slopen Telderslaan naar het speelveld.
Verder ligt er nog een verzoek om
nog wat klein speeltuig neer te zetten
voor de allerkleinsten.
Dit mogen ook gebruikte toestelletjes
zijn, zoals de wipkip en het tuimelrekje wat er nu staat.
Dus het is afwachten wat er verder
nog uit de hoge hoed komt.
Tekst en foto’s:
J.A. van den Berg.

Moeten de schaatsen weer gebruikt gaan worden?

Wijkopbouw WIPPOLDER
Wij laten u een overzicht zien van
de indeling van de wijk Wippolder
daar er door lezers van onze
krant de vraag is gesteld hoe de
wijk Wippolder eigenlijk grenst
aan de overige wijken in Delft.
Ook zijn er lezers die van mening
zijn dat hun gebied niet bij de
Wippolder behoort.
Wij hopen met dit overzicht wat
meer duidelijkheid te hebben gegeven.
Onderstaand beschrijving Wippolder
buurten op de site van Vestia.
Waar ligt Wippolder?
Wippolder ligt aan de zuidoostkant
van Delft. De wijk is van de binnenstad gescheiden door de Schie.

Tekst: J.A. van den Berg. Foto. C. van Geest

Wippolder heeft achttien buurten,
waarvan een aantal bedrijventerreinen. De meeste mensen wonen in elf
buurten.
Het westelijke deel van Wippolder bestaat uit deze buurten:
Zeeheldenbuurt.
Koningsveldbuurt.
Omgeving bedrijventerrein
Rotterdamseweg – Noord.
TU - Campus.
TU - Noord.
Delftzicht (Hooikade, Engelsestraat,
Leeuwenstein)
Het oostelijke deel van Wippolder bestaat uit deze buurten:
Pauwmolen.
Professorenbuurt.
Wippolder Zuid.
Wippolder Noord.
Bedrijventerrein Delftech.
Technopolis terrein.

Op de onderste foto ziet u de huidige situatie welke voor zich spreekt.
Als u nog informatie heeft welke voor het publiceren in de wijkkrant interessant kan zijn - over deze locatie - schroom niet en laat het ons weten.

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van manuele
therapie bij de behandeling van heuparthrose.
Het blijkt dat manuele therapie effectiever is dan het geven van fysiotherapie. Ook geeft manuele therapie
meer verlichting van pijnklachten en
vermindering van stijfheid en een ver-

betering bij het lopen. Dit blijkt uit
een onderzoek van Hugo Hoeksema
waarop hij is gepromoveerd aan het VU
medisch centrum.
Manuele therapie bestaat uit specifieke
manipulatietechnieken die worden toegepast door gespecialiseerde fysiothe
rapeuten(maneeltherapeut) 81% van
de patiënten die met manuele therapie waren behandeld gaf na de behandeling verbetering aan. Van de groep
die met fysiotherapie was behandeld
was dat 50%. daarnaast hield het effect stand tot 6 maanden na het stoppen van de behandeling. Arthrose kan
niet genezen worden, maar de klachten
kunnen wel worden verlicht met medicijnen en manuele therapie.

Tekst en foto’s J.A. van den Berg.

Groen en Water rond het huis

Op oude stadskaartjes uit de stadskrant grenst de Wippolder direct aan
de wijken Voorhof, Tanthof en
Abtswoude.
Mogelijk heeft dit bij mogen dragen
aan de duidelijkheid over de grenzen
van onze wijk.
Redactie.

Heupklachten
Arthrose(slijtage) van het heupgewricht kan klachten veroorzaken. Het betreft dan vaak pijn in
de lies en/of bil met eventueel uitstraling naar de knie. Stijfheid is
ook een vaak gehoord probleem.
Heupslijtage komt veel voor.
Ongeveer 10% van alle ouderen
heeft deze aandoening.

Op de bovenste foto ziet u het zicht op de Nieuwelaan, Ezelsveldlaan en
Oostpoort genomen vanaf de hoek van de Kanaalweg.
Deze foto zal eind jaren 1960 mogelijk begin jaren 1970 gemaakt zijn.
Hier ziet u nog de bedrijfsgebouwen van de Fa. G. Hasenkamp. Welke
handelde in brandstoffen, voornamelijk steenkolen.
De – draaibrug, zoals deze genoemd wordt – Oostpoortbrug heeft jaren
op een andere plaats gelegen n.l. meer naar rechts en kwam uit op de
hoogte van de inham rechts in de hoek op de foto.
Zo te zien op deze foto is het bedrijf niet meer actief daar al een deel
voorzien is van houtenplaten om het pand t.z.t. te gaan slopen voor de
nieuwbouw.

Op de site van gemeenteraad Delft is
de situatie minder duidelijk.
http://raad.delft.nl/bw/2001/jaarboek_2001/Inhoud/wijkindeling.pdf
Daar is ineens een
wijk 27- Schieoevers bijgekomen.
De Wippolder is tamelijk goed voorzien van water waar geschaatst kan worden dat is nu zo en dat was voorheen ook zo.
Mocht het zo ver komen dat de vorst toeslaat en het water weer gebruikt
kan worden om veilig te schaatsen dan zal men toch rekening moeten houden dat bevroren water geen dumpplek is voor afval. Als dat lukt dan kan
het zijn dat uitgezonderd van de eenden het een strakke ijsvlakte wordt zoals op deze foto.
Deze foto is genomen rond 1960 op de plaats waar nu de TU bibliotheek en
de aula staat.

Zoals het was, zoals het nu is

Samenvattend kan de manueeltherapeut u helpen bij klachten a.g.v. heuparthrose. Behandeling geeft afname
van stijfheid en pijn en een verbeterde loopfunctie.
Ziektekostenverzekering.
Manuele therapie maar ook fysiotherapie worden meestal vergoed uit de
AAVULLENDE ziektekostenverzekering en vallen NIET onder het
EIGEN RISICO.
Voor vragen kunt u terecht bij
fysiotherapie DELFT-OOST.
Telefoon 015-2620952.
Website:
www.fysiotherapiedelftoost.nl
email: info@fysiotherapiedelftoost.nl

In de Delftse Wippolder loopt momenteel een nieuw project rondom
duurzaamheid: het project Groen
en Water rond het huis. In Delft
Zuidoost is er kans op wateroverlast bij hevige regenval en is er behoefte om de kwaliteit van groengebieden te verbeteren. In het project
Groenblauw Delft Zuidoost werken
gemeente Delft, Hoogheemraadschap
van Delfland, TU Delft, ontwikkelaars
in het gebied en belangenvereniging
TU Noord samen aan oplossingen.
Het nieuwe project Groen en Water
rond het huis is een onderdeel van
Groenblauw Delft Zuidoost.
Het project richt zich speciaal op bewoners en op welke manier zij in hun
eigen woonomgeving bij willen dragen aan het realiseren van meer groen
en water.
Hierbij kunt u denken aan maatregelen rond uw eigen woning, zoals een

groen dak of een regenton. Maar ook
het samen met uw buren onderhouden en gebruik maken van een stukje
openbaar groen, voor bijvoorbeeld
een groene speelplek, moestuin of
wadi.
In twee workshops verkennen we
samen met bewoners de mogelijkheden voor drie buurten in de wijk
Wippolder: de Zeeheldenbuur t,
W ip p older No ord&Zuid en de
Professorenbuurt. De eerste workshop heeft plaats gevonden op 29 november.
Bent u benieuwd naar de resultaten?
Of wilt u meedoen met de tweede
workshop? Voor vragen of informatie
kunt u contact opnemen met Heleen
Bothof, de coördinator van het project, via heleen@luzarchitecten.nl
Het project in de Wippolder is
een pilot van een landelijk initiatief dat door het ministerie van
Infrastructuur en Milieu ontwikkeld wordt. Dit initiatief heet de
Watercoalitie en is erop gericht om
nieuwe samenwerkingen te smeden
tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners
om duurzamer om te gaan met water.
Meer informatie over de Watercoalitie
vindt u op:
www.watercoalitie.nl.
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Wim Rozendaal
wcrozen@ziggo.nl
Riek Koerts
riekkoerts@casema.nl
Na een hectische laatste week,
waarin veel van de tijdelijke huurders op het allerlaatste moment
verhuisden, was het complex aan
de Prof. Telderslaan en Hendrik
Casimirstraat volgens planning
op 1 november helemaal leeg.

Heeft U er al
ingezeten?

Direct na het vertrek van de laatste
huurder is Vidomes gestart met de
voorbereidingen voor de sloop. Na
de inventarisatie van het aanwezige
asbest begon de aannemer met het
weghalen ervan.
Een flinke klus, omdat aan de werkzaamheden strenge voorschriften zijn
verbonden. Zodra al het asbest weg is
begint de daadwerkelijke sloop.
Vidomes doet er alles aan de planning
te halen. Beide blokken woningen zijn
dan voor de feestdagen in december
afgebroken. Als u dit stukje leest is
een (groot) deel van het complex misschien zelfs al weg.

Het heeft even geduurd maar het
resultaat mag er wezen. De Social
Sofa een project van de buurtvrouwen van de Zeeheldenbuurt.
Een half jaar is door een groot aantal
bewoners uit de Zeeheldenbuurt gewerkt aan de Social sofa.
Op 6 oktober was het zover en is
de bank onthuld – op de hoek van
de Maarten Trompstraat / Cornelis
Trompstraat - door wethouder De
Prez.
Aansluitend aan de onthulling was er
een gezellig feest in stijl rondom het
thema van de bank.
Bijgaand een foto impressie van TU Noord.

Werkzaamheden

Na de sloop wordt het puin ter plekke
in kleine stukken gebroken om elders
te worden hergebruikt. Voor de buurt
heeft dit als voordeel dat kleine stukken minder ruimte innemen, waardoor er minder vrachtwagens nodig
zijn voor het afvoeren ervan. Een deel
van het puin blijft op het bouwterrein
aanwezig als tijdelijke verharding.
De sloop is een bijzonder moment.
Voor Vidomes, maar ook voor omwonenden. Een vertrouwd straatbeeld
verdwijnt. En volgend jaar komen er
mooie nieuwe eengezinswoningen
met een andere uitstraling voor in de
plaats.
Vlak nadat het complex was leeggekomen nam Vidomes afscheid van mensen die in de afgelopen periode zeer
betrokken zijn geweest bij de leefbaarheid in en rondom het complex.
Van Ed Hellemons van de bewoners-

commissie, die tot het einde toe betrokken is geweest bij het proces van
uitplaatsingen van oud-bewoners.
Ook toen hij zelf allang was verhuisd.
En van buurtbewoonster Tina van
der Putte, die de afgelopen twee jaar
niet alleen ’t Ruilpunt aan de Prof.
Telderslaan heeft gedraaid, maar ook
gevraagd en ongevraagd zorgde voor
advies en hulp bij het in stand houden
van de leefbaarheid in en rondom het
complex. Beiden ontvingen als dank
een speciale lijst met een aantal aandenkens, gemaakt van kozijnen uit een
woning op de Telderslaan.
Start nieuwbouw
De start van de nieuwbouw van veertig energiezuinige eengezinswoningen
aan de Professor Telderslaan en de
Hendrik Casimirstraat staat gepland
voor februari volgend jaar. Deze sociale huurwoningen worden te zijner
tijd te huur aangeboden via woonnethaaglanden.nl.
Bestemmingplan en omgevingsvergunning
Het bestemmingsplan voor de nieuwbouw is op 27 september vastgesteld
door de gemeenteraad en lag 19 oktober 2012 tot en met 29 november
2012 ter inzage. Als u dit leest is deze
periode al voorbij. Op www.delft.nl
kunt u terugvinden of het bestemmingsplan vigerend (geldig) is. Ook
is er een concept omgevingsvergunning ter inzage gelegd. De omgevingsvergunning ligt tot 12 december ter
inzage. Tot die tijd kunt u op de omgevingsvergunning een zienswijze indienen. Maximaal acht weken na deze
periode stelt het college de omgevingsvergunning vast. Daarna zijn alle
ruimtelijke procedures voor de nieuwbouw aan de Telderslaan gereed.

De wijk Wippolder wordt nu al een lange tijd ingeklemd tussen vele werkzaamheden. Zoals de aanleg van de tramlijn 19, de beperkingen van de Sint
Sebastiaansbrug en de verbeteringen aan de Hamtunnel/viaduct. Ook werkzaamheden in de TU wijk met betrkking tot het bouwen van als maar meer
studentenwoningen en de uitbreiding van de Haagse Hogeschool.
Dit is nu al jaren aan de gang en daar komt voorlopig nog geen eind aan. Als
alles gaat gebeuren wat er nog op de plank ligt zijn we nog lang niet uit de
nodige onrust in de wijk.
Een kleine greep uit de op stapel staande werkzaamheden.
De aanleg van tramlijn 19 verder door de wijk. De vervanging van de St.
Sebastiaansbrug. De verbeteringen aan de Rotterdamseweg tussen de
Julianalaan en de Balthasar van de Polweg.
De aansluiting op de nieuwe weg richting Exact in het Technopolisgebied.
Het plaatsen van een nieuwe brug aan de Rotterdamseweg. De te plegen nieuwbouw in het Technopolis gebied. De verbeteringen in de
Schoemakerstraat tussen de Katholieke kerk en de Kruithuisweg. De aanpassingen aan de Mijnbouwstraat tussen de Katholieke kerk en de op- en
afrit- van de St. Sebastiaansbrug. De aanpassingen van de Julianalaan
tussen de Michiel de Ruiterweg en de Katholieke kerk. De sloop en de herbouw van de Prof. Telderslaan – tot aan de Prof. Krausstraat - en de Hendrik
Casimirstraat. De te plegen nieuwbouw aan de Pauwmolen.
De herinrichting van de Nassaulaan. Mogelijk ook nog de te plegen herinrichting van het voormalige TNO – Zuidpolder terrein.
U ziet een hele lijst met werkzaamheden. Even zo vrolijk moeten de bewoners alles maar ondergaan en dit geeft toch vaak veel irritatie en ongemakken.
Al met al zal toch de noodzaak van optimisme de boventoon moeten voeren
om dit alles te kunnen en moeten ondergaan.
Ondanks dit gaat het gewone leven verder in de wijk met zijn ups en downs.
De downs zijn en waren er toch wel de laatste tijd, inbraken in de eengezinswoningen. Dit gebeurt meestal via de achterzijde van de woningen.
Wees gewaarschuwd en controleer of bij u de juiste maatregelen genomen
zijn om een inbraak te voorkomen. Laat u anders voorlichten door deskundigen, de politie bijvoorbeeld.
De winter komt er weer aan, denk ook eens aan uw oude of zieke of bejaarde
buurman(vrouw), om deze te helpen indien noodzakelijk. Met het doen van
een boodschap of het schoonhouden van de stoep bij sneeuwval. Ach ook u
heeft daar baat bij.
Ook zal de komende Kerst en oud en nieuw niet ongemerkt voorbij gaan.
Ik wens u met al uw geliefden een fijne Kerst en voor 2013 veel geduld en
vooral een goede gezondheid.
A. Letterman.

Buurtbarbecue op Nationale Burendag

Foto: Studentenhuis Wippolder

De ijstijd komt er weer aan.
Grote sneeuwval is mogelijk .
Hoe redden de oudere bewoners
het?
Zullen we ze behoeden voor glij- en
valpartijen?
Wie doet er mee?
Wie helpt mee om door de wijk beloopbare ijs- en sneeuwvrije stoepen te maken?
Help elkaar! Denk aan de ander!
Laat onze wijk, de Wippolder, een
voorbeeld zijn!
Een beloopbare stoeproute toegewenst.

Sloop Professor Telderslaan
en Hendrik Casimirstraat

foto: René Verleg

Attentie. Attentie!
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Vidomes.

Tekst: Kees Graafland.

Studentenhuis Wippolder aan het Nassauplein had alle buren uitgenodigd
voor een barbecue op het speelplein van de oude school in de Keurenaerstraat
achter hun huis. Er was een muzikale bijdrage van een buurman, die onwaarschijnlijk mooie muziek toverde uit zijn Yamaha keyboard workstation, hij
had een breed repertoire dat varieerde van hele orkesten tot de lieflijke zang
van de Alpen meisjes.
De studenten hadden een heerlijke barbecue verzorgd maar helaas lieten de
buren het net als vorig jaar op 4 na afweten. Gelukkig kwamen studenten uit
een studentenhuis verderop de leemte vullen, zodat het oergezellig werd.
Tekst: Fred Koning
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Monumenten in de Wippolder

Het jaar 2012 is, mogelijk net als bij
u, voor mij voorbij gevlogen.
Dit jaar was ik voor het eerst als wijkcoördinator voor twee delftse wijken
werkzaam. In de eerste periode van
het jaar heb ik vooral met veel bewoners kennisgemaakt. Halverwege het
jaar leerde ik deze bewoners steeds
beter kennen en ik kwam er achter
waar het u in uw directe woonomgeving vooral om te doen is, wat u
belangrijk vindt en waar u enthousiast van wordt. Met plezier heb ik het
proces van de totstandkoming van de
social sofa in de Zeeheldenbuurt gevolgd. Ook trof ik een goede sfeer aan
op het Halloweenfeest, een buurtfeest
dat alweer een aantal jaar achtereen
voor de kinderen in het woongebied
rond de Nassaulaan wordt georganiseerd. De meeste omwonenden, jong
en oud, deden hier aan mee en de
organisatie lag in handen van buurtvrijwilligers.
Een andere opvallende actieve club
die dit jaar veel inspanningen voor de
wijk heeft verricht, zijn de ambassadeurs “Ouderproof”.
Het hele jaar door zijn zij op verschillende momenten bezig geweest de
wijk mooi en leefbaar te houden, en
ook vooral “ouderproof ” te maken.
Telkens was er slechts een klein beetje
ondersteuning vanuit de gemeente
nodig om plannen en initiatieven mogelijk te maken.

Zoals ieder jaar waren er ook in de
Wippolder op 8 en 9 september 2012
enkele monumenten toegankelijk
voor het publiek. Hieronder dit jaar
ook het aan het Mijnbouwplein 11
gelegen gebouw dat door DUWO volledig is gerenoveerd en verbouwd tot
studentencomplex.
Het mag gezegd worden het gebouw
is een juweeltje geworden. De vele
historische details zijn ook binnen in
het gebouw bewaard gebleven en daar
waar nodig, het zijn tenslotte studenten, achter zwaar glas gezet.
Er was vooraf geschreven dat de studentenkamers prachtig waren. Maar
voor mij geldt ‘zien is geloven’ dus
aan een paar studenten gevraagd of ik
hun kamers mocht zien om te zien of
dit waar was.
Het zijn inderdaad mooie hoge kamers met fraaie entresols en veel origineel glas in lood.
Ik kan mij voorstellen dat student-bewoners dolblij zijn dat zij hier mogen
wonen. Maar het mooiste object binnen het gebouw blijft toch het statige
gerenoveerde trappenhuis met zijn
vele oorspronkelijke details.
Mijn bezoek aan Mijnbouwplein 11
was dan ook meer dan de moeite

Ik kan niet anders concluderen
dan dat er met de bewoners van
Wippolder goed samen te werken is.
De meeste bewoners voelen zich betrokken en verbonden met hun eigen
buurt. Er is veel talent en kennis aanwezig en dat is ook terug te zien in de
hoeveelheid bewonersbelangenverenigingen die de wijk telt.
I k w il o ok e lke b e wone r van
Wippolder adviseren regelmatig de
verschillende web-sites van de bewonersbelangenverenigingen de te blijven raadplegen. Deze bewoners steken veel tijd en energie in het actueel
houden van hun sites, met als doel
hun achterban te informeren over de
belangrijkste ontwikkelingen in de
buurt.

Nieuwe huisvesting
voor Döner Company

foto: J.A.v.d. Berg

Het jaar rond

10 oktober hebben we voor het eerst
met elkaar een wijknetwerkbijeenkomst georganiseerd. Er was een grote opkomst, een goede sfeer, er werden veel contacten gelegd, vragen beantwoord en ook nieuwe vrijwilligers
geworven.
Ik hoop dat we volgend jaar opnieuw
zo’n wijknetwerkbijeenkomst gaan
organiseren. Dit hangt voor een groot
deel af van de behoefte en animo. Op
mijn ondersteuning kan gerekend
worden.
Minder opvallend, maar zeker niet
minder belangrijk zijn de bewoners
die een oogje in het zeil houden bij
hun buren. Bewoners die ouder worden en/of misschien wel hulpbehoevender. Het is mogelijk dat ook
u merkt dat de situatie bij de buren
verandert in een situatie waar u zich
zorgen om begint te maken. Als hier
sprake van is, dan bestaat er alweer
een paar jaar een “Meldpunt Bezorgd”
voor waar u dit kunt melden. U kunt
telefonisch contact met hen opnemen
via nr. 0900-0400405.
Nu staan de Kerst en de afsluiting
van het jaar 2012 voor de deur. De
gemeente doet er ieder jaar veel aan
om te zorgen dat “oud en nieuw” feestelijk en veilig verloopt. Niet alleen
de gemeente, ook andere organisaties
zoals de politie, de brandweer, Avalex
en Breedwelzijn werken er hard aan
om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en het nieuwe jaar positief te
kunnen starten.

Wij kunnen dit niet alleen, daarom geven we u hier een paar tips en spelregels voor de jaarwisseling mee:
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden van 31 december 10.00 uur
tot 1 januari 2.00 uur.
Ruim daarna je eigen (vuurwerk) rommel ook weer op.
Hou het feest gezellig en maak niets
stuk
Volg aanwijzingen van de hulpdiensten op
Als u het vermoeden heeft dat er
brandbaar materiaal wordt verzameld,
meldt u dit dan vooral tijdig via 14015.

waard dit mede door het enthousiasme van de rondleiders en de bewoners.
Omdat de Sacramentskerk of Vredeskerk maar een klein stukje verderop
is heb ik ook dit monumentale gebouw bezocht. Het zal wel aan deze
schrijver liggen maar die kerk heeft
wat. En dan bedoel ik specifiek binnen met het goed uitgelichte koor dat
een betoverend beeld geeft. Op mijn
vraag wat het oudste interieurstuk in
de kerk was kreeg ik een uitgebreide
uitleg over het 18e-eeuwse marmeren beeld van Maria ten hemelopneming, dat afkomstig is uit Italië.
Gedetailleerd werd mij verteld over
het hoe en waarom het beeld in de
zijkoof was beland en niet gewoon in
het middenschip van de kerk. Ook dit
bezoek was zeker de moeite waard.
Je moet er alleen even de tijd voor
nemen.
Door tijdgebrek bleef het bij deze
2 monumenten want als ik alle 50
opengestelde monumenten in Delft
had willen bezoeken was ik waarschijnlijk voor het verschijnen van
deze krant nog niet thuis geweest.
Tekst en foto’s: Kees Graafland

Vuurwerk afsteken?
8 tips om 2013 goed te beginnen
Tip 1: bewaar vuurwerk op een droge,
koele plaats.
Tip 2: maak nooit zelf vuurwerk
Tip 3: steek vuurpijlen af in een met
zand of water verzwaarde fles.
Tip 4: let op de windrichting
Tip 5: draag geen capuchon of synthetische kleding
Tip 6: let op dieren en mensen om u
heen.
Tip 7: neem voldoende afstand, minsten een paar meter
Tip 8: steek weigeraars (vuurwerk dat
niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.

Studenten kamer Mijnbouwstraat

Ik wens u gezellige dagen en graag tot
ziens in 2013!
Jacqueline Buzing
Wijkcoördinator Vrijenban en Wippolder
Gemeente Delft

Film anno 1920
Voor diegenen die het leuk vinden om een oud filmpje te bekijken over Delft
raden wij aan om naar onderstaand adres te gaan.
De film duurt ongeveer 20 minuten en laat leuke dingen en personen zien
uit die jaren.
Trappenhuis Mijnbouwstraat

Beeld Maria ten Hemelopneming

http://www.filminnederland.nl/film/delft
Dank aan de alerte lezer die ons daarover informeerde.
Redactie.
Na langdurige leegstand heeft het
voormalige postagentschap aan de
Mekelweg een nieuwe bestemming
gekregen.
Nu heeft de Döner company zich hier
gevestigd.
Het is de bedoeling dat in november
de deuren open gaan voor bestellingen en ook om ter plaatse een hapje
te eten.
Tekst en Foto± 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.
1952
Voor nadere informatie verwijzen we u naar:
www.ttvdvc.nl of bel naar 06-53693492
Al meer dan 60 jaar sport en speelplezier!

2012
Middenschip sacrementskerk
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Henk Koster Hengelsport verkoopt in heel Europa
Henk Koster is in 1971 met een dierenwinkel aan de Delfgauwseweg in
de Wippolder begonnen in een tijd
dat veel mensen huisdieren hielden,
zoals vogeltjes, kippen, duiven en natuurlijk honden en katten. Dat houden van huisdieren is geleidelijk minder geworden. Ook kwamen er steeds
meer overheidsregeltjes voor dierenwinkels.
Bovendien was je in het weekend
nooit vrij omdat de vogels en dieren
in de winkel verzorgd moesten worden.
Zijn kinderen Leon en Marco wilden
daarom een andere opzet van de winkel. De hengelsport was in opkomst.
Daar zagen de broers wel brood in.
Toen de hengelsport winkel een feit
was, was de volgende stap de inrichting van een webwinkel. Dat werd een
succes.
Webshop
Het opstarten van de webshop was
een hele klus omdat voor alle 22.000
artikelen een omschrijving nodig was,
en een foto. Maar nu heeft henkkoster.nl klanten uit heel Europa, van
Zweden tot Italië. De meeste artikelen worden rechtstreeks geïmporteerd uit o.m. het verre oosten.
Zoon Leon houdt zich uitsluitend bezig met de webshop. Hij verwerkt de
bestellingen en houdt alle veranderingen op de website bij. Ook beantwoordt hij mailtjes met vragen van
klanten.
‘s Morgens worden de bestellingen
die via internet zijn binnengekomen ingepakt, ‘s middags komt de
pakketdienst ze ophalen, en binnen
Nederland hebben de mensen de
spullen dan de volgende dag in huis.
In de zomer worden er zo gemiddeld
200 pakketten per week verstuurd.
Gevraagd naar het verschil tussen een
gewone winkel en een webshop, antwoordt vader Henk, dat een gewone
winkel het voordeel heeft van een direct contact met de klanten.

Op de webshop bestellen voornamelijk mensen die precies weten wat ze
nodig hebben.
Winkel
In de uitgebreide hengelsportwinkel op de hoek van de Nassaulaan en
Delfgauwseweg zwaait zoon Marco de
scepter. De winkel is gespecialiseerd
in de benodigdheden voor het vissen
op karper, roofvis en zeevis.
Vaste klanten komen tegen het weekend in de winkel voerbolletjes halen
(boilies) waarmee je een voerplek kan
maken voor de karper.
De hengelsport is ook veranderd.
Waren er in de tijd van Henk Koster
40 visverenigingen in Delft nu is er
maar 1 overkoepelende vereniging
voor heel Delfland, en dat is Sport
Visserij Belangen Delfland, de SVBD.
Deze organisatie regelt ook de verplichte visvergunningen die je bij
Koster in de winkel kunt aanschaffen.
Waren er vroeger veel viswedstrijden, dat is niet meer zo, jonge mensen gaan liever karperen, alleen of
met vrienden. En niet met enkel een
hengeltje en een dobbertje, maar met
een complete uitrusting waarmee ze
kunnen overnachten. Zoals een tent,
stoel, bed en slaapzak, een radiografisch bestuurbare voerboot, 2 hengels met elektronische piepers, die ‘s
nachts waarschuwen als ze beet heb-

ben. Dan heb je nog nodig een karper schepnet, een bewaarzak, om de
gestreste vis tot rust te laten komen
tot de volgende ochtend, wanneer hij
gewogen en gemeten wordt, de eventuele haakwond wordt verzorgd met
een soort jodium, en dan wordt de gevangen karper voorzichtig teruggezet.
Meerval
Vissen op de meerval in rivierwater of
ringvaart is ook apart. Met een fishfinder zie je de meerval op de bodem
liggen. Je slaat met een kwakhout
op het water waarmee je het geluid
imiteert van een meerval die aan het
eten is, dan komt de nieuwsgierige
meerval langzaam omhoog en pakt
het aas van de hengelaar.
Hardlopen
Henk Koster is behalve dierenliefhebber ook een hardloper, hij heeft
tot nog toe 13 marathons gelopen,
waarvan 5 keer de marathon van New
York. Zijn vrouw is vrijwilligster bij
de Zonnebloem. En als zijn vrouw tijdens haar werk stuit op een oude mevrouw, die problemen heeft met haar
kanarie, die onder de veren-mijt zit,
dan is Henk Koster niet te beroerd
om met zijn lange ervaring het vogeltje te verlossen van zijn kwelgeesten.
Tekst en foto:Fred Koning

Spreekwoord

Sinds dit seizoen heeft sportvereniging Wippolder een nieuwe staf geformeerd voor de jeugdopleidingen. Doel van de nieuwe aanpak is om met name
de jeugd naar een hoger niveau te tillen. Een van de middelen hiervoor is het
opleiden van de trainers, om zo nog betere trainingen te geven.
Frans van den Berg (hoofd jeugdopleiding bij SV Wippolder): “De staf van de
jeugdopleiding bestaat uit de technisch jeugdcoördinatoren Wil de Visser en
Henk Poortvliet en assistent jeugdopleiding Ellen van den Berg. Daarnaast
worden wij bijgestaan door Jim Schild de combinatiefunctionaris die via de
gemeente Delft het kader van de jeugdopleiding van onze vereniging komt
versterken. Ook zijn wij erg blij met de vele enthousiaste jeugdspelers die als
beginnende jeugdtrainer aan de slag zijn gegaan. Deze nieuwe groep trainers,
zo’n twintig stuks!, wordt ook door ons begeleid.”
SV Wippolder biedt haar trainers diverse cursusavonden aan zodat de trainers up-to-date blijven met de visie van de vereniging en er worden nieuwe
ontwikkelingen en manieren van training geven aangereikt. Tijdens de cursusavonden wordt aandacht besteedt aan de voorbereiding, het maken en
het geven van een training. Ook wordt de drempel voor ouders om training
te gaan geven verlaagd, zodat het training geven voor iedereen haalbaar is.
Dat er bij trainers en andere geïnteresseerden van SV Wippolder behoefte
was aan deze cursusavonden bleekt wel aan de hoge opkomst. Het thema
stond in het kader van Positief Coachen, waarbij er begonnen werd met een
praktijkgedeelte (proeftraining op het veld), gevolgd door een stuk theorie.
Dit leverde mooie discussies op en goede vragen waardoor de avond erg interessant verliep. De deelnemers hebben de cursus als erg positief ervaren.

Illustratie: Stan van Adrichem

Jeugdtrainers van SV Wippolder
worden opgeleid

Een boom opzetten
Bij het kaarten wordt doorgaans de
stand bijgehouden in een zogenaamde
‘ boom ‘, bestaande uit twee kolommen
met een scheidslijn, waarbij streepjes
de behaalde ‘roem ‘, extra punten, per
partij weergegeven. De gezellige sfeer
die bij dit spel hoort, wordt ook weerspiegeld in een afgeleide vorm van deze
uitdrukking, waarbij ‘een boom opzetten ‘staat voor: een genoeglijk gesprek
voeren. In het huidige gebruik van de
term is het idee van kaarten zelfs geheel
weggevallen.

Lijstenmakerij van Dijk
Nieuwsgierig als wij van de
Wippolderkrant zijn wilden wij
wel eens weten hoe het de lijstenmakerij van Dijk aan de Frederik
Hendrikstraat 2a vergaat. Met het
antwoord ”goed’’ zou dit een heel kort
stukje zijn. Een bezoekje en gesprekje
aan de kunstzinnige en enthousiaste
dames Ria van Dijk-Akkermans en
Josetta van Dijk-Hak, haar schoondochter, geeft een goed inzicht in
hun kennis en kunde binnen de mooi
ingerichte lijstenmakerij en de toekomstplannen. Ria van Dijk heeft inmiddels alweer 35 jaar ervaring op
het gebied van inlijsten, (zij is ooit
begonnen aan de Delfgauwseweg) en
Josetta inmiddels alweer 6 jaar.
Daar waar de meeste lijstenmakerijen
hun werk uitbesteden doen beide dames alles zelf, professioneel als zij
zijn. Hun werkzaamheden beslaan
niet alleen het op ambachtelijke wijze
vervaardigen van lijsten. Hun kennis gaat veel verder. Zo kan men hier
ook terecht voor het restaureren van
schilderijen, het wassen van etsen,
papierwerk en de restauratie hiervan
en een deskundig advies. Een totale
opsomming van hun kennis en werkzaamheden zou te ver voeren, maar
voor bijna alles wat met inlijsten te
maken heeft is men hier op het goede
adres.
De toekomst; Ria, de oudste van de
twee dames vertelde zich geleidelijk
uit de zaak terug te trekken waarna
Josetta de lijstenmakerij voortzet.
Josetta heeft hier een zeer omlijnd
plan met betrekking tot de toekomst
van de lijstenmakerij en het genereren van extra activiteiten voor. Zo zal
in februari 2013 gestart worden met
workshops Grafische vormgeving en
technieken. Met haar enthousiasme,
ambitie, haar opleiding in Amsterdam
(AHK) en haar pedagogische achtergrond zal dit zeker een succes worden. In deze workshops wordt aan-

dacht besteed aan etsen, zeefdrukken, linoleum, monoprints, etc. Wilt
U meer weten of zich inschrijven mail
dan naar josettahak@gmail.com of
wip gewoon even binnen in de lijstenmakerij wat op zichzelf al een belevenis is.
In het gesprekje borrelde de vraag op
welk werkstuk zij, met betrekking tot
de activiteiten binnen hun lijstenmakerij, het meest trots waren. Hierop
werd het even stil. De keuze bleek
moeilijk want zo stelden beide dames,
eigenlijk zijn wij trots op iedere activiteit klein of groot. Maar tenslotte
kwam er toch een uitspraak. Josetta
gaf aan het plakken en inlijsten van
een tegel tableau van ca. 1 bij 2 meter en Ria had de restauratie van een
schilderij van Toorop hoog staan. U
leest het; deze twee zijn niet bang
voor een uitdaging. Natuurlijk ook
gevraagd hoe het gaat met de winkel
aan de Delfgauwseweg 73.
De winkel van Ria is alleen op zaterdag nog open of op afspraak via
de lijstenmakerij voor gespecialiseerd
hang en sluitwerk en wat er nog in de
vele laatjes zit. De timmerwerkplaats
annex meubelmakerij wordt nu verhuurd aan oud-werknemers van Do
van Dijk.
Hier kun je nog terecht voor ambachtelijk timmerwerk en restauratie.
Bereikbaar via Fred. Hendrikstraat 2
d. De losse houtverkoop is gestopt.
Tenslotte bedankte ik Ria en Josetta
voor hun bijdrage en wenste hen veel
succes met al hun huidige en toekomstige activiteiten. Wilt U meer
informatie kijk dan op de website:
www.vandijk.nl of mail naar info@
lijstenmakerijvandijk.nl of ga even
langs. Adres: Lijstenmakerij van Dijk:
Frederik Hendrikstraat 2a - 2628 TB Delft - Tel: 015-2125813
Tekst en Foto’s: Kees Graafland

Bron; Ed van Eeden.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Nu een bezoek aan het Thomashuis

Foto´s: J.A. van den Berg

foto’s: Wim Bloom

Na mijn bezoek aan de “Herbergier”
was het niet zo moeilijk om bij het
Thomashuis naar binnen te stappen. Het is immers gevestigd in hetzelfde pand, de vroegere HBS aan
de Mijnbouwstraat, waar ook de
“Herbergier” in is gevestigd. Ook hier
is de entree zo uitnodigend. Een terras met een zit/relax hoek en een konijn dat het huis bewaakt. Nu moet
u wel weten dat het Thomashuis een
thuis is voor acht bewoners met een
verstandelijke beperking. Zij wonen
hier samen met Miranda Rinkel, partner en dochtertje. Het is natuurlijk
de situatie die we allemaal wensen,
samen met elkaar wonen en leven
waarin veiligheid, warmte, respect
en waardering voor elkaar belangrijk
zijn. Dit is de basis voor een woonomgeving waar het gezellig is en waar
ruimte is voor ieders aanwezigheid op
zijn/haar eigenwijze wijze.
Dat dit concept een succes is wordt
bewezen door het grote aantal huizen , nl. meer dan honderd, die er
inmiddels in Nederland zijn. In het
Thomashuis heeft iedere bewoner een
eigen zit- slaapkamer. Ook is er een
gemeenschappelijke woon- eetkamer
waar het sociale leven zich afspeelt.
De bewoners hebben in het dagelijks
leven ondersteuning en begeleiding
nodig. Door het kleinschalige karakter van het Thomashuis is er volop
gelegenheid om de zorg te bieden die
eenieder nodig heeft en worden de

Fotoprijsvraag; Waar is deze plek…?

bewoners geholpen zich verder te
ontwikkelen. Het moet een verademing voor een bewoner zijn om in
zo’n kleinschalige omgeving te leven.
Dit staat in schril contrast met de
meeste mensen met een verstandelijke beperking die in een grootschalige gemeenschap moeten leven met
beperkte aandacht.
De bewoners voelen zich echt thuis.
Overdag zijn ze op hun “werk” en
daarbuiten vermaken zij zich met of
zonder de aanwezige hulp. De kracht
van een Thomashuis zit in de grootte
en de kwaliteit van de samenstelling
van bewoners. Alleen maar bewoners
die veel zorg nodig hebben kan niet,
een mix van niveaus is noodzakelijk.

Op dit moment is er ruimte om een
nieuwe bewoner te verwelkomen.
M.a.w. heeft u of een van uw naasten c.q. bekenden interesse om hier
te wonen neem dan kontakt op met
Miranda via:
delftcentrum@thomashuis.nl
of telefoon 015-2575664
en 06-22516849
Deze gewenste kwaliteit kan alleen
gewaarborgd worden als de ondernemer over kennis en kunde beschikt.
Miranda heeft een HBO opleiding
Ortho-pedagogie en ruim 18 jaar
ervaring in de gezondheidszorg, met
name in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Daarnaast worden regelmatig de kwaliteit van leven, zorg en communicatie
getoetst.
Uiteraard moeten er ook kosten betaald worden. Een indicatie voor
een Persoonsgebonden Budget /
Zorgzwaartepakket is nodig om in
het Thomashuis te wonen. Hiermee
worden de kosten voor zorg en ondersteuning gefinancieerd. Met dit
budget kunt u zelf kiezen welke zorg
en dienstverlening u wilt inkopen.
Het is uiteraard ook mogelijk om de
kosten of een deel daarvan uit eigen
middelen te financieren. Dit concept
moet de toekomst zijn.
Tekst en foto’s: Wim Bloom

In de opgave van september 2012 zag u een foto van een stevige sparrenboom. De vraag was waar staat deze boom? Met alle daarbij behorende
informatie.
Deze boom staat op een groen speelveldje achter de doorgaande weg van
de Rotterdamseweg. De ingang naar dat veldje ligt via het straatje naast
het voormalige Chinees restaurant.
Er kwamen deze keer geen inzendingen binnen dus er valt geen prijs te
verdelen.
Jammer dat omwonenden het niet herkend hebben zodat zij dan konden
meedingen naar de prijs.
Maar niet getreurd we hebben nog meer in ons archief zitten dus voor december hebben wij weer een nieuwe opgave.

Nieuwe opgave
Op deze foto ziet u een ingemetseld hoofd de vraag is natuurlijk waar treffen wij dit ingemetselde hoofd aan. Uiteraard met een eigen foto en zoveel
mogelijk informatie over de locatie.
Stuur uw oplossing voor 17 februari 2013 naar de wijkkrant. Ons mailadres is wijkkrantwippoler@gmail.com of in een enveloppe in de brievenbus van buurthuis aan de Rotterdamseweg 51 of wijkcentrum – buurthuis
- Wippolder aan de Prof. Krausstraat 50.
Op de enveloppe vermelden “Oplossing fotoprijsvraag december 2012.”
Wij zien uw opgave gaarne 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 het ingemetselde hoofd.

Speelokee

Redactie

Kapsalon Beauty Allround

foto: Speelok´r

Zo luidt de nieuwe slogan van
Speelotheek SpeelOké op de van
Kinschotstraat 21 in Delft.
SpeelOké vierde in oktober haar 1-jarig bestaan en dat is niet ongemerkt
voorbij gegaan.
Met een feestelijke high tea, de introductie van de speelbon, een interne verbouwing en uitbreiding van de
openingstijden op vrijdagavond heeft
SpeelOké haar feestmaand afgesloten. Een speelotheek werkt als een
bibliotheek maar dan met speelgoed.
Iedereen
kan voor het lenen van speelgoed terecht bij SpeelOké. “Wat wij zien is
dat we naast ouders ook een groeiend
aantal opa’s, oma’s, tantes, gastouders
en professionele organisaties zoals
kinderdagverblijven of scholen tot
onze abonnees kunnen rekenen”.
SpeelOké wordt mogelijk gemaakt
door een groot aantal sponsors en bedrijven die zich belangeloos inzetten.

De vorige opgave

Openingstijden: SpeelOké is elke zaterdagochtend van 10.00 - 12.00 uur
geopend.
Nieuw bij SpeelOké is de speelbon,
een soort van cadeaubon, maar dan
voor een abonnement op SpeelOké.
Leuk om te geven, maar vooral ook
om te krijgen als kraam-, verjaardags
– Sint – of kerstcadeau.
Ook nieuw is dat SpeelOké vanwege
het succes nu 1 keer in de 3 weken op
vrijdagavond geopend is. Bij voldoen-

de belangstelling van onze abonnees,
en bij voldoende vrijwilligers die deze
extra openingstijden mogelijk kunnen maken, zullen op termijn de openingstijden verder uitgebreid worden.
W i l t u me e r i n for m at ie ove r
SpeelOké en de nieuwe openingstijden?
Ga dan naar www.speeloke.nl.
Wilt u vrijwilliger worden in ons enthousiaste team stuur dan een mail
naar: bestuur@speeloke.nl

Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat
Kapsalon Beauty Allround de deuren
opende aan de Delfgauwseweg 1.
Het is een modern uitziende salon,
met een huiselijke sfeer waar de klant
zich snel thuis voelt.
Michelle Munsters is de trotse eigenaresse.
Met haar meer dan 25 jaar ervaring
in het vak, ging het bij haar laatste werkgever kriebelen om na een
dienstverband van 18 jaar toch een
eigen salon te beginnen.
Na een speurtocht door Delft naar
een geschikte locatie, viel de keuze op dit schitterende pand in de
Wippolder.
Na een ingrijpende verbouwing van 2
maanden opende Beauty Allround in
januari 2010 de deuren.
Beauty Allround is geopend

Michelle Munsters
van dinsdag tot en met vrijdag
van 09.00 uur tot 17.30 uur,
zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.
U bent van harte welkom, zonder afspraak.
De koffie staat klaar.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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

Bingo en spellenmiddag

Parlez-vous français?

Een mededeling voor de bezoekers
van de vrijdagmiddagen in het wijkcentrum.
Vanaf januari 2013 zijn de data als
volgt:
Spellenmiddag is de 1e vrijdagmiddag
van de maand.
Beginnend op 4 januari 2013
De spellen die gespeeld worden zijn,
darten,sjoelen enz. enz.
Kosten om aan deze middag deel te
nemen € 1,50 per persoon, iedere
deelnemer gaat met een prijsje naar
huis.

Technika 10

In januari 2013 gaan wij weer van start
met de cursussen Frans in Wijkcentrum
Wippolder.
Er is een cursus voor beginners en een
cursus voor wie al een aardig woordje
Frans spreekt.
De bestaande groepen zijn erg enthousiast en gezellig!

Wo e n s d a g 7 n o v e m b e r i s i n
Wijkcentrum Wippolder Technica
Tien begonnen voor jongens en meisjes van 10 tot 12 jaar.,
Houd je van werken met hout, metaal, kunstof of electronica?
kom dan ook, er zijn nog plaatsen
vrij.
De woensdagavonden beginnen om
18.30 - 20.00. uur
De kosten zijn 1.50 per keer.
Voor verdere informatie mailen naar:
ellyheldring@gmail,com:

De gevorderden hebben de afgelopen jaren deel 1 van C’est bien ça doorgewerkt
en we beginnen nu met deel 2. We werken ook met het geluidsmateriaal dat bij
deze boeken hoort.
Wij doen samen de spreek/lees/luister/
schrijfoefeningen en praten zo veel mogelijk Frans met elkaar. Met wat voorbereiding thuis en goed samenwerken
kunnen wij inmiddels heel aardig communiceren, eventueel mèt handen en
voeten!

Bingomiddag is de 3e vrijdagmiddag
van de maand beginnend op 18 januari 2013
Mee bingoën kan vanaf € 3,00 per
persoon voor de hele middag.
Voor beide activiteiten kunt u om
13.00uur terecht in
Wijkcentrum Wippolder
Prof. Krausstraat 50. Delft

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

KOPIJDATUM
De volgende Wijkkrant komt uit in

maart 2013

Graag kopij inzenden vóór:

15 februari 2013
naar:

Buurthuis Rotterdamseweg
Rotterdamseweg 51
of
Wijkcentrum wippolder
Prof.Krausstraat 50
graag via e-mail:
wijkkrantwippolder@gmail.com
Floppydisks, handgeschreven en getypte
tekst een week eerder inzenden
Als u stukken per e-mail stuurt, dan tekst
en afbeeldingen scheiden in aparte 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.

Eet u een hapje mee?
Buurtbewoners zijn
van harte welkom!

zondag 23 december
om 14.30
geeft het

Wipmolenkoor
een kerstconcert
in het
Wijkcentrum Wippolder
prof. Krausstraat 50
toegang vrij

Leercentrum SeniorWeb Delft
Computercursussen
voor Senioren

Donderdag
• Creaclub
10.00-12.00 uur
• Bridge:
19.30-23.00 uur
• Schilderen:
20.00-22.00 uur
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Het afgelopen jaar zijn al veel Se
nioren u voorgegaan met het volgen
van computerlessen in de Wipmolen.
Maar SeniorWeb Delft gaat door met
de lessen, ook in het nieuwe jaar.
Als kennismaking de Instapcurs us,
bedoeld voor Senioren, die nog geen
computer hebben. 3 dagdelen van elk
twee uur op de dinsdagmiddag.
De Basiscursus van 8 dagdelen, bedoeld voor basisvaardigheden op de
computer, start voor Windows Vista
en Windows 7 op de maandagmorgen.
De Internetcursus, al mogelijk na een
eerder gevolgde Basiscursus, 6 dagdelen, start op de vrijdagmorgen.
Kennismaken met Excel, 5 dag
delen, start op de dinsdagmorg en.
Meer kennis van Word na de
Basiscursus, 5 dagdelen, start op de
dinsdagmorgen.
Voor de Introductiecursus fotob ewerken met Picasa is veel belangstelling.
Deze cursus start op
de maandagmiddag.
Informatie of aanmelden:
06 519 193 03 (‘s morgens).

De Stichting VTV organiseert vrijetijdsactiviteiten voor mensen met
een beperking. In Delft heeft het
VTV een eigen vrijetijdscentrum “De
Wipmolen” in de wijk Wippolder.
Daar worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals toneel, koken, soos,
aerobics, cursussen etc.
Op zondag van 17.00 tot 20.00 uur
organiseert het VTV een eetcafé voor
mensen met een lichte beperking,
deze activiteit heet “de Likkepot”.
Mensen die behoefte hebben aan sociale contacten eten mee.
Wij willen u van harte uitnodigingen
een hapje mee te eten!
De kosten voor de maaltijd zijn 6,50
euro, daarvoor krijgt u een voor-,
hoofd- en nagerecht. Drankjes kunt
u kopen aan de bar. Op zondag 23
december organiseert het eetcafé een
kerstdiner, ook daar bent u van harte
welkom!
Wilt u mee-eten? Neem dan contact
op met Kristel van den Berg, tel. 0152618648 of k.vandenberg@vtvzhn.nl

Wijkcentrum Wippolder - Prof. Krausstraat 50

Openingstijden
tienercentrum “De Wippolder”(10 t/m 15 jaar)
Open inloop Leeftijd: 10 t/m 15 jaar
Dinsdag :
15.00-18.00uur
Vrijdag:
15.00-18.00uur
Contact:
Mark van der Heijden Tel: 06 39 41 93 57
		 m.vanderheijden@breedwelzijndelft.nl

De beginners zijn ongeveer op de helft
van deel 1 van C’est bien ça.
Alles wordt in het Nederlands uitgelegd,
we luisteren naar de CD met Franse
teksten en we praten zoveel mogelijk
met behulp van voorbeeldzinnetjes. Wij
gaan het hebben over vakantie/de weg
vragen/boodschappen doen/eten/het
weer etc. etc....in het Frans!
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Lia Leenheer, tel. 015
2135938. Wanneer u mailt naar het
hieronder vermelde adres dan wordt u
teruggemaild/gebeld.
lialeenheer@telfort.nl
Start cursus: dinsdag 15 januari 2013
Plaats: Wijkcentrum Wippolder,
Prof. Krausstraat 50
Prijs: 66,00 euro voor 12 lessen
beginners: dinsdag van 11 uur 15 tot 12
uur 30
periode: 12 lessen t/m 2 april met uitzondering van 26 februari
methode: C ‘est bien ça, deel 1 tekstboek
ISBN 978 90 01 47152 1
C ‘est bien ça, deel 1 werkboek ISBN 978
90 01 47153 8
gevorderden:
dinsdag van 10 uur tot 11 uur 15
periode: 12 lessen t/m 2 april
met uitzondering van 26 februari
methode: C ‘est bien ça, deel 2 tekstboek
ISBN 10: 9001402917
ISBN 13: 9789001402914
C ‘est bien ça, deel 2 tekstboek
ISBN 10: 9001402925
ISBN 13: 9789001402921
Graag tot ziens bij de cursus!

50+ dansgroep
zoekt leden
Onze dansgroep is internationaal;
ons repertoire bestaat uit dansen van
Europa tot Amerika en van Afrika tot
Australië.
Wij dansen iedere dinsdagmorgen
van 10.15 – 11.15 uur
in Wijkcentrum ‘de Wippolder’,
Prof. Krausstraat 50 te Delft.
Een partner is niet nodig.
Het is niet moeilijk, wel heel gezellig.
Een proefles is altijd mogelijk.
Voor meer informatie kunt u bellen:
Marijke Profittlich (na 17.00 uur)
tel. nr: 0181-663484

Wijkcentrum Wippolder,
Prof. Krausstraat 50.
Telefoon 015- 760 02 70
net: www.wippolder.nl
e-mail: wijkwerk@wippolder.nl
MAANDAG
• Koffie/thee inloop
9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Mantelzorg
laatste maandag v/d maand
10.00-12-00 uur
• Levende geschiedenis
10.00-12.00uur
• Sjoelen 13.30-16.00uur
• Levende geschiedenis
13.00-15.00uur
• Buitenspel 15.00-17.00uur
• Technica 10 18.30-20.00uur
• Klaverjassen ( competitie)
19.00-23.00uur
• Micro voetbal
1x2weken 19.00-23.00uur
DINSDAG
• Koffie/thee inloop
9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Zelfstandig internetten
9.00-12.00uur
• Volksdansen 10.15-11.15uur
• Franse les
9.30-10-45uur+10.45-12.00uur
• Levende geschiedenis
10.00-11.30uur
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Afrikaans dansen 19.00-21.00 uur
WOENSDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Tekenen/schilderen 9.30-11.30uur
• Nederlandse conversatie les
9.00-11.30uur
• Kinderclub 13.30-15.00uur
• Internet voor kinderen
13.00-15-00uur
• Wipmolenkoor 15.00-17.00uur
•Het Smikkelrestaurant
18.00-20.00uur
• Inloop computer spreekuur
1xp.maand 19.00-21.00uur
DONDERDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Gym 50+ 9.00-10.15uur
• Koersbal 10.20-12.45 uur
• Uitclub 1x 6 weken 10.00-11.30uur
• Tekenen en aquarel 9.30-11.30uur
• Digitale fotografieclub
10.00-12.00uur
• Digitale fotografieclub
13.00-15.00uur
• Competitie klaverjassen
13.00-16.00uur
• HCC 1e en 3e donderdag
19.00-23.00uur
Vrijdag
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Internetten met begeleiding
9.00-11.30uur
• Afgewisseld crea –bingo
-spellenmiddag 13.30-16.00uur
• Country line dance
19.00-23.00uur
Voor informatie over bovenstaande
activiteiten:
Anja v Oosten –0157600270
a.vanoosten@breedwelzijndelft.nl
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Bouwberichten

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

B

A
Datacentrum in Technopolis.
Op – foto A – ziet u de nieuwbouw. Het lijkt
van buiten een gebouw waar geen activiteiten
plaatsvinden. Maar dat is schijn. Het gebouw
is van buiten strak gehouden omdat alles binnenin zal plaatsvinden via de elektronische
snelweg. De omgeving van het gebouw is nat
en zanderig maar mogelijk komt daar t.z.t. nog
verbetering in.
Volgens de planning had het centrum in september klaar moeten zijn. Het gebouw was dat
toen ook, maar het is pas op 15 november 2012
officieel geopend.

C

Nieuwe aansluiting op de Rotterdamseweg.
Op – foto B en C – ziet u de vooruitgang van de werkzaamheden voor de aansluiting op de
Rotterdamseweg van het Technopolis terrein. Met op de voorgrond het Radex gebouw, de nieuwbouw van het Datacentrum en op de achtergrond het gebouw van Exact.

Aanleg van tramlijn 19.
De werkzaamheden aan de trambaan voor
de tramlijn 19 zijn nu in volle gang aan de
Mekelweg, bij het voormalige postagentschap
– Foto E -.

K

Schoemakerstraat.
De Schoemakerstraat – foto D - is geruime tijd
deels afgesloten en omgeleid geweest i.v.m.
rioolwerkzaamheden. Hier ziet u dat de weg
al weer aardig geëgaliseerd is en dat binnenkort de nieuwe bestrating gelegd kan worden.
Op het moment dat u dit leest is dit werk
gedaan. Maar niet voor lang, want in 2013
komen er ingrijpende veranderingen in de
Schoemakerstraat. Zowel bij het begin van de
Nassaulaan als bij de Kruithuisweg.

G

J

F
E

D

H

Simonstraat /Prins Mauritsstraat.
De zogenaamde 7 van Simon, daar aan wordt hard gewerkt om het zo snel mogelijk bewoonbaar te maken.
Op foto – F – ziet U de voorzijde van het pand.
Op – foto G – ziet U de binnenplaats waar drie bergingen en een balkon worden gemaakt. Op foto - H en I –
ziet U de werkzaamheden aan de appartementen.
De verkoop is inmiddels in volle gang. Mocht u interesse hebben, dan moet u snel handelen.

L

I

Hamtunnel.
Door werkzaamheden, die te maken hebben
met tramlijn 19, was de Hamtunnel voor een
lange tijd afgesloten. Dit was voor veel wijkbewoners tamelijk lastig want het was omrijden
om in de stad te komen. Deels viel dit ook samen met de afsluiting van de fietstunnel aan de
Abtwoudseweg. Maar de Hamtunnel is nu weer
open, maar vraag niet hoe, er wordt nog steeds
veel gewerkt waardoor het geheel nog erg rommelig is. Zie foto – J -.

Q

O

Bloemenkraam Prof. Krausstraat.
In eerdere kranten melden wij dat tuinonderhoud niet zo
hoog op het lijstje van de bloemenkraam stond. Maar zie
hier, de oorzaak hiervan is dat de kraam wordt vergroot en
daarna is het probleem van het tuinonderhoud verleden
tijd. Zie foto – Q -.

M

N

Abtwoudseweg fietstunnel.
Ook de fietstunnel aan de Abtwoudseweg is weer opengesteld, na ongeveer 2 jaar
gesloten te zijn geweest. Op foto – K – ziet u dat u plots voor een driedelig hekwerk komt te staan. Maar daarna begint het echte werk pas. Zie de foto – L en M
– , wat je wel niet moet doen om je weg verder te vervolgen. Op foto – N – ziet u
kranen en nog eens kranen voor de werkzaamheden aan de nieuwe spoortunnel.
Maar ook het contrast met het oude centrum van Delft.

P
Prof. Telderslaan / Hendrik Casimirstraat.
Na een aantal jaren van toezeggingen en afwachten
zijn nu echt de werkzaamheden begonnen van de
sloop en de ophanden zijnde nieuwbouw. Ook aan
de achterzijde wordt de gemeenschappelijke tuin
omgewoeld om ruimte te maken.
Foto’s – O + P -.

R
Scheepmakerij.
Op de Scheepmakerij wordt hard aan de fundering gewerkt voor de ophanden zijnde nieuwbouw. Foto – R -.
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Klein bericht uit de Vredeskerk

1 -In een vorig stukje had ik beloofd wat
te vertellen over onze aanstaande verhuizing naar de Wipmolen, zodra ik er
meer van wist. Dat is nu het geval. Alle
niveaus in onze kerk hebben ingestemd
met de wens van onze gemeente om
naar de Wipmolen te gaan. Dit betekent
dat er nu hard gewerkt wordt om de verhuizing voor te bereiden. Daar zal nog
wel één of meer Wijkkranten over heen
gaan, maar ik houd u op de hoogte, misschien worden wij wel úw buren.
2 - Wat is er nu leuk, nuttig of zomaar
aardig aan het christelijk geloof? Als
wijkgemeente Immanuël houden we het
nog steeds vol, maar u weet net zo goed
als wij dat het christelijk geloof het erg
moeilijk heeft. Veel kerken moeten sluiten – de Immanuëlkerk ook, ware het
niet dat onze Gereformeerde zusters en
broeders de kerk hebben gekocht zodat
dit gebouw gelukkig nog een kerk blijft –
en je vraagt je af, waarom wij nog zoveel
moeite doen om in de Wipmolen verder
te gaan. Kunnen we onszelf niet beter
opheffen? Het christelijk geloof is toch
op zijn retour?
Hoewel wij de teruggang aan den lijve
ervaren, ervaren wij ook waar het in
het geloof om gaat: je ontvangt iets dat
je niet uit jezelf krijgt. Hoop, als je man
overlijdt, hoop namelijk dat er een keer
een einde komt aan al het leed, waardoor je nu al kracht krijgt dat leed beter
te dragen. Zonder verbitterd te raken. Je
krijgt hoop, wanneer je werkloos bent.
Als je gelooft weet je dat werk belangrijk
is, maar niet alles. Je verliest dus niet
je zelfrespect als je zonder werk komt
te zitten. Daardoor kun je beter naar
werk zoeken, omdat je hoopvol en opgewekt blijft. En daardoor kun je beter
teleurstellingen bij het solliciteren verduren, zonder dat je depressief raakt.
Dat geloof willen wij gewoon niet opgeven, dat is voor iedereen goed, je leven
wordt er beter en rijker van.
3 - Hoewel ik een fervent liefhebber van
de zomer ben, heeft de winter ook aardige kanten. Afgelopen zondagavond zag
ik kinderen Sint Maarten lopen. Ze zon-

gen liedjes die ik nog van vroeger ken.
‘Sintre, sintre Maarten, de koeien dragen staarten, de koeien dragen horens,
de kerken hebben torens, hier woont
een rijk man, die veel geven kan.’ Bij
ons in de straat gaven meestal vrouwen
het snoep, maar dat mocht de pret niet
drukken. Als ik dan de lampions weer
zie, de kinderen hoor zingen, dan is het
goed, dat zo’n oud gebruik nu nog door
kinderen voortgezet wordt. Datzelfde
geldt voor Sinterklaas en Kerst. Het
vindt nu plaats, maar je herinnert je ook
veel dingen van vroeger. Zo voel je dat
je leeft en zo geven wij aan elkaar liefde
en vrede door. Het geloof geef je net zo
door, goede dingen gun je aan wie na je
komt.
4 - Nog even over Kerst. Jezus is geboren. In een stal. Engelen zongen. Herders hoorden dit en gingen
naar Jezus op zoek. Een kind in een
voederbak, omdat er geen slaapplaatsen genoeg waren in Bethlehem. Dat
is in telegramstijl het verhaal. Elke
keer weer vertellen wij in de kerk
dat verhaal op een andere manier.
Hoe zou ik dit verhaal aan u vertellen?
Misschien wel zo: er was eens een kind.
Zijn ouders waren drugsverslaafd en hij
kon niet meer thuis zijn. Hij ging van
het ene pleeggezin naar het andere. Hij
hoorde nergens meer bij, hij werd een
vreemde voor iedereen. Totdat hij hoorde dat zijn jongere broer ook het huis uit
moest. Hij werd als het ware wakker uit
zijn boze droom en dacht: mijn broer
mag niet meemaken wat ik meegemaakt
heb. Hij ging bellen, praten, vechten,
zorgen voor zijn broertje en hij merkte
dat hij ineens geen vreemde meer was
voor de mensen. Hij had een doel. Zo
zorgt Jezus voor ons, wij zijn zijn jongere broers en zussen, Jezus wil niet
dat wij ellende meemaken maar blijft
zorgen voor ons. Hij vecht voor ons en
als wij met Hem meedoen, zijn wij geen
vreemden voor elkaar, maar vrienden.

Zonder Kerst-Mis geen Kerstmis
Hoewel de gewone zondagse kerkgang voor velen al lang geen vanzelfsprekendheid meer is, blijft de
Nachtmis op Kerstavond zijn aantrekkingskracht behouden.
Wat trekt ons toch die avond om de
warmte van ons huis te verlaten en
met een dikke jas aan de kou van de
nacht in te gaan?
Is dat nostalgie, iets van vroeger,
omdat het bij kerstmis hoort: ’s
avonds met z’n allen naar de kerk en
daarna gezellig thuis rond een feestelijk gedekte tafel, in een feestelijk
versierde kamer? Of vieren we de
geboorte van een kind? Een kind dat
ons altijd weer weet te vertederen en
door z’n onbevangenheid uitstraalt
dat het goed komt in het leven?
Voor velen zal het beide zijn, maar
er zijn ook mensen voor wie het nog
iets meer is. Want het gaat om de geboorte van een kind van wie engelen
zongen, ‘Eer aan God in den hoge en
vrede op aarde voor alle mensen.’
Vrede op aarde …… ieder van ons
weet dat die nog ver te zoeken is.
Alle wanhoop en ellende, dichtbij of
veraf, doen ons vragen. ‘God waar
ben je, waar blijf je?’ Waarom grijp
je niet in? Maar is die vraag terecht?

Misschien moeten we het omdraaien en vraagt God zich vertwijfeld af:
Mens waar ben je, waar blijf je? Ik heb
je een paradijs gegeven om in te wonen en zie eens wat ervan geworden
is. Waarom doe je er niets aan?
In ieder van ons leeft het verlangen
dat er een wereld komt waarin alle
mensen in vrede samenleven.
Ieder van ons verlangt naar een Kind
dat licht brengt in de duisternis.
Dat vieren we met Kerstmis. Er wordt
een Kind geboren. Een Kind dat zal
uitgroeien tot de Mens die ons doet
beseffen: zó is God en zó heeft God
ons ook bedoeld. Wij zijn bedoeld als
mensen met wie God voor de dag kan
komen. Mensen die eer brengen aan
God door vrede te brengen op aarde.
De geboorte van Gods Zoon en zijn
leven heeft ons laten zien en doet ons
geloven dat het kan. Hij zet ons in die
koude Kerstnacht in beweging, door
kou en donker heen, om ons de richting te wijzen naar een wereld waarin
de vrede het wint van het kwaad.
Van harte wens ik u een zalig en gezellig Kerstfeest toe en een gezegend
Nieuwjaar.

Kerstvieringen in de
Sacramentskerk/Vredeskerk
Op maandagavond
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,
dinsdag 25 december,
is er om 10.00 uur een eucharistieviering.
Op 2e Kerstdag,
woensdag 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.

Pastor Elma Beerends

Illustratie: Stan van Adrichem

Allerlei

Ds. David knibbe

Column
De kerst-ster en zijn volgers
Ik ben opgeleid in geloven als een
profvoetballer bij Ajax uit de eigen
jeugd. Het kon dus niet anders of ik
moest wel predikant worden.
Na enkele dorpen kwam ik wonen en
werken in Delft, in de Wippolder. En
daar kan ik nog iedere dag een kerstgevoel bij krijgen.
Als Abraham kwam ik binnen, onbekend en onbemind. Ondertussen
trek ik met Jan en alleman op en sta
jaarlijks tussen de kerstliederen-zingende, oliebollenetende en -drinkende mensen en voel me daar thuis als
Ruth bij Naomi. Op de terugreis naar
haar vaderland trekt Ruth met Naomi
op. Onderweg zegt Ruth tegen haar:
‘Uw volk is mijn volk’ en later zelfs
‘Uw God is mijn God’.
de Bijbel voor ongelovigen
‘De Bijbel voor ongelovigen’ is geschreven door Guus Kuijer. De titel
vind ik waardeloos. Ongelovigen. Zelf
spreek ik over ‘niet-kerkgangers’ en
die zijn er veel. Dat geeft mij te denken, maar echte ongelovigen kom ik
zelden tegen.

Guus kan origineel vertellen. Hij zet
je regelmatig op een ander been dan
je gewend bent, zodat je hinkend als
Jakob maar dan op twee gedachten
verder moet. Hij laat telkens doorschemeren dat blind geloof brokken
maakt, een blind paard ook. Dat weten we allang.
de kerstroman
Maar overbekende Bijbelse verhalen
worden weer spannend, zelfs voor een
dominee.Het eerste deel is geschreven over Genesis, over de schepping
en over Gods omgang met de (eerste)
mensen.
Van mij had hij met kerst mogen beginnen. Daar ligt de start van het
Christelijk geloof, bij de geboorte van
Jezus. In de stal van Bethlehem lag
Christus de Heer.
De engelen hebben over zijn geboorte
aan de herders verteld. Eenvoudige
mensen worden ingeschakeld, maar
ook geleerden uit het buitenland,
de drie koningen worden zij wel genoemd, zij volgden een ster en vonden het Kind.

Ds. Kees Maas

Ik stel me voor dat Guus Kuyer het
kerstevangelie eens zal beschrijven
vanuit het perspectief van Jozef. Dat
wordt dan een echte roman, inclusief
een ongetrouwde moeder, een vader
die niet erkend wordt en een baby
geboren in een stal. Een scenario dat
vraagt om problemen.
In Bethlehem had een opvang voor
zwangere vrouwen en een kledingbank niet misstaan.
volgers
Ondertussen geldt voor gelovig of
niet dat in die kerstnacht de wereld
is veranderd. Door de komst van het
Kind Jezus is de toenmalige wereld
zich bewust geworden van het bestaan van God, de schepper, zoals Hij
in het eerste boek van de Bijbel beschreven wordt.
In onze tijd hebben idolen en sterren
vele volgers. De kerstster Jezus heeft
de eeuwen door miljoenen volgers gehad, tot vandaag de dag aan toe. Wie
over zijn leven leest, begrijpt waarom
zoveel volgelingen op zijn wijze willen leven.

leven
In het leven van Jezus ging het niet om
de kerk (slechts een middel om je geloof
levend te houden), in zijn leven ging het
om God en de samenleving. Jezus liet
zien dat er in Gods wereld plaats is voor
zieken, blinden, armen en vooral dat er
gratie is voor iemand die in de fout is
gegaan
Hij beloofde een leven met en
bij God op de aarde en in de hemel.
Tegenwinden zullen blijven, daar kun
je niets aan veranderen. En de doodsstorm zal ons belagen zoals Jona in
de vis ervaren heeft. Voor de één zal
dat het einde betekenen van het leven
met familie en medemensen, voor de
ander een nieuw leven, als een wonder
gegeven.
Stormen zullen blijven, soms moet je de
stand van de zeilen van je levensscheepje bijstellen.
Geloven in God is genieten van de
vreugde en verdragen van de pijnen.
een andere kerstnacht
In de eerste wereldoorlog zaten de
Duitse en de geallieerde soldaten op
honderd meter van elkaar af in de loop-

graven ergens in Frankrijk. In de kerstnacht gingen zij zonder toestemming,
ongewapend, onder het zingen van
kerstliederen naar elkaar toe en lazen
samen over de geboorte van Jezus uit
het evangelie naar Lukas. Een reli-happening om nooit meer te vergeten.
Op dat kerstmoment begrepen zij wat
het is om te handelen in de geest van
Christus. Hun officieren begrepen er
niets van. Zij gaven de soldaten een
zware disciplinaire straf. Die officieren, aan twee kanten, toonden zich
hierin geen discipelen (volgers) van de
Kerstster.
gewoon doorlezen
Guus Kuijer gelooft niet zegt hijzelf. Ik
geloof dat wie zijn roman leest over het
eerste boek van de 66 boeken waaruit
de Bijbel bestaat daarna het origineel
wil lezen. Gelijk heeft hij.
En als hij doorleest zal hij ontdekken
dat Abraham en Ruth bekenden voor
ouders zijn van het Kerstkind Jezus.
Gezegende kerstdagen,
Kees Maas, buurtpastor

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Pagina 11

Groenbeleid: moet en kan beter (en steviger) worden verankerd

Bijna een jaar geleden stuurde het college van B&W een brief naar de gemeenteraad met als onderwerp:
Bouwen in Delft. In de brief staat dat
het college een aantal acties zal ondernemen om het bouwen in de stad
te stimuleren. Eén van de acties betreft het globaler bestemmen en minder stapeling van kaders. Uit circa 25
nota’s is een top 6 is gemaakt van die
nota’s die het vaakst een belemmering zouden opleveren bij het opstellen
van bestemmingsplannen, zelfbindend
zijn of knellen. Een onderbouwing van
de keuze van juist deze 6 is er niet,
voorbeelden van projecten die ‘last’
hebben gehad van deze nota’s ook niet.
5 van de 6 nota’s hebben betrekking
op milieu en leefomgeving – tot de
nota’s behoren de Ecologienota en de
bomenverordening.
De herijkte kaders zijn er nog niet,
maar worden wel al toegepast, bijvoorbeeld in het voorontwerp bestemmingsplan Zuidwest 3 (Tanthof).
Globaal bestemmen heet nu toekomstgericht bestemmen…De bestemming
ecologische zone is verdwenen en vervangen door groen – met daarbij een

afwijkingsbevoegdheid voor parkeren.
Ditzelfde geldt voor nieuwe plankaarten voor bijvoorbeeld TU Midden. Ook
hier zijn bijvoorbeeld bomen volledig
verdwenen alsook de ecologische zones.
Enkel de bomen die als “monumentale boom” op de kaart staan blijven
volgens het herijkte beleid gewoon beschermd;

De inhoud van de nota groen is nog
niet bekend, maar belooft niet veel
goeds. De voortekenen zijn te zien in
de programmabegroting: verlagen herplantplicht bomen; neutrale bomenbalans; vereenvoudiging van de kapvergunning; omvorming van de openbare
ruimte naar meer duurzaam en onderhoudsarm (zie ook het beheerplan
groen).

foto:Belangenver. TU Noord

Het is crisis en een van de symptomen is dat er in de Wippolder minder wordt gebouwd dan werd gehoopt. Burgemeester en wethouders zoeken daarom naar het sleuteltje om deze projecten alsnog te
realiseren. En dan wordt er vooral
gezocht naar ‘dwarsbomers’. Dit
zijn redenen voor projectwikkelaars om te zeggen: wat moet ik nu
precies doen, waarom en waarom
zo lastig? Het college denkt dat
regels ten aanzien van groen zo’n
belangrijke dwarsbomer vormen
en dus moet het groenbeleid worden herzien en minder streng worden.

De voorbereiding van de nieuwe nota
groen loopt niet goed wat daadwerkelijke participatie en inspraak betreft.
De opzet is met een aantal belangenorganisaties besproken.
Er komt een discussieavond voor bewoners, maar de nota wordt niet ter
inzage gelegd voor inspraak. Dit lijkt
ons in strijd met de bedoeling van de
inspraak- en participatieverordening
en met de participatienota interactieve
beleidsvorming.
Het gaat hier niet om een ondergeschikte aanpassing van beleid, maar
om het vergaand afzwakken ervan.
Het selectief uitsluiten van belanghebbenden en ontnemen van inspraakmogelijkheden is contra-productief en
vermindert het draagvlak.

Hoe wordt hiermee invulling gegeven
aan de ambitie in het Coalitieakkoord
“We werken aan meer groen in de
stad.1”? Volgens het nieuwe beheerplan Groen is Delft juist 680.000 vierkante meter groen kwijt geraakt de
afgelopen jaren – hoezo meer groen?
2Juist nu ligt er de kans om eerder
geformuleerde ambities verder te vertalen naar harde planologische randvoorwaarden voor nieuwe bouwprojecten. En het mooie is: voor alle partijen
is dit goed. Bouwers hebben aan de
voorkant van het planproces helderheid over wat ze moeten doen, hoe ze
het zouden kunnen realiseren en vooral wat het hen kost en kan opleveren.
De burger krijgt op zijn beurt har-

de garanties dat het groen ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Helaas
laten de eerste concepten van nieuwe bestemmingsplannen een andere
tendens zien: ecologische zones zijn
niet meer op de plankaart te zien en
kunnen worden ingevuld met bouwprojecten. De mooie kansenkaart met
groene en blauwe projecten wordt zo
een gemiste kansenkaart. En dat is
jammer. Het is daarom te hopen dat de
gemeente zich nog eens achter de oren
krabt en inziet dat heldere regels met
een concreet voorgestelde invulling
wel eens de belangrijkste motor voor
nieuwe ontwikkelingen kunnen vormen: een groene omgeving ‘verkoopt’
nu eenmaal beter!
Wat wij willen
Voor een groene, natuurlijke en leefbare stad zijn harde kaders nodig.
Ambities mogen daarnaast niet sneuvelen in bezuinigingsacties. Als het
voornemen van het college blijft staan
en de Nota groen niet ter inzage gaat
voor inspraak, hebben organisaties en
bewoners het nakijken en is het volgende inspraakmoment het moment
dat de Nota groen in de raadscommissie wordt besproken. Inspraak als mosterd na een ongezonde, groen-arme
maaltijd.
Wij willen:
• Volwaardige inspraak op de groennota, in een goed proces3
vergelijkbaar met bijvoorbeeld het parkeerbeleid en in lijn met de spelregels
die de raad hiervoor heeft opgesteld
• Verankering van de groen-blauw kansenkaart in dit nieuwe beleid
• Handhaving van de beschermingsformules in het ecologieplan en het
planologisch vastleggen van groen in
bestemmingsplannen,
• Een uitvoering(splan) voor de beloofde herplant van gekapte bomen

Inspraak in
gemeentelijk
groenbeleid
Beste leden en vrienden van de belangenvereniging TU Noord,
We hebben bijgevoegde brief aan
de leden van de gemeenteraad gestuurd omdat we ons zorgen maken over het gemeentelijk groenbeleid.
Er is een nieuwe groennota in
voorbereiding die, zoals de plannen nu zijn, niet ter inspraak
wordt voorgelegd.
Dat is zeer ongebruikelijk en bovendien in strijd met de bedoeling
van het gemeentelijke inspraak- en
participatie beleid.
De nieuwe groennota betreft namelijk niet een kleine aanpassing
van beleid, maar het vergaand afzwakken ervan. Wij nemen dit als
belangenvereniging hoog op omdat behoud van groen in onze wijk
na jaren van sterke achteruitgang,
in de afgelopen negen jaar zijn bijna 2.000 bomen gekapt, hoog op
onze agenda staat.
Onze eerste actie zal zijn in te
spreken in raadscommissievergaderingen van 30 oktober aanstaande en zullen daar de raad vragen
om wel te besluiten de groennota
ter inspraak voor te leggen.
We hopen op uw steun en houden
u uiteraard op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Maartje Martens
secretaris

Bezorgd over inspraak en groenbeleid Delft
De bouwontwikkeling in Delft
dreigt fors te stagneren als gevolg
van de economische crisis. Om het
bouwen in de stad een stimulans
te geven wil het College van B&W
dat flexibeler wordt omgegaan met
beleid en regelgeving ten aanzien
van parkeren, groen, de toegestane
bouwhoogte, de geluidsnormen en
de milieuzonering van bedrijven.
Ook wil het college minder invloed
van burgers en belangenorganisaties bij gemeentelijk beleid en planvorming.
Minder regels
Het aanpassen van beleid op deze terreinen is eind 2011 begonnen en is
nog volop gaande. De gevolgen ervan
zijn nog deels onbekend. Maar waar
langzamerhand wel duidelijkheid ontstaat, lijken de gevolgen aanzienlijk. De
Ecologische Hoofdstructuur van Delft
wordt niet meer beschermd en de bestemming groen mag ook gebruikt worden voor parkeren. De aanpassingen

maken het verder onder meer mogelijk
om bouwen en parkeren in het groen te
vergemakkelijken en om overal hoogbouw te realiseren.
Minder regels zou het antwoord zijn op
de crisis in de bouw. We kennen echter
geen voorbeelden van regelgeving die
de bouwinitiatieven in Delft tot op heden verhinderden. En dergelijke voorbeelden zijn totnogtoe ook niet door
het gemeentebestuur gegeven. Het gevolg van minder regels is echter wel
dat burgers minder invloed hebben op
de kwaliteit van hun leefomgeving. Zij
hebben minder mogelijkheden om het
bestuur te wijzen op de afspraken (gemaakt in reeds bestaande beleidsnota’s)
die een bepaalde kwaliteit van hun leefomgeving waarborgen.
Minder inspraak
Daar komt nog bij dat voorgesteld
wordt om de inspraakmogelijkheden
van burgers bij ruimtelijke plannen
aanzienlijk te verminderen. Inspraak
over de nieuwe Groennota, die de

Ecologienota en de Bomennota moet
vervangen, wordt aanzienlijk teruggebracht: de gebruikelijke procedure
(ter inzage legging en mogelijkheid tot
indienen zienswijzen) wordt een enkele hoorzitting met onduidelijke status. De procedure voor bestemmingsplannen wordt aangepast: het voorontwerp-bestemmingsplan zal vervallen waardoor er voor burgers geen
mogelijkheden meer zijn om in een
vroeg stadium bij plannen betrokken
te worden. En bij kleinere bouwplannen wordt helemaal geen inspraak
meer geboden. Inspraak wordt verwoord als communicatie richting burgers. Kortom: de leefomgeving komt
er bekaaid vanaf en naar bewoners en
andere belanghebbenden hoeft minder geluisterd te worden.De koers die
het College van B&W gekozen heeft
staat haaks op de afspraken in het
Coalitieakkoord. Uitgangspunt daarbij was om burgers vanaf het begin
bij planvorming te betrekken. Men
noemde dit vol trots beginspraak. Het

werd een Delfts visitekaartje. Het is
verbazend dat binnen twee jaar al weer
afstand wordt genomen van het coalitieakkoord. Het lijkt er op dat participatie en inspraak mogelijk zijn als het
B&W uitkomt…
Goedkoop wordt duurkoop
Minder regelgeving en het beperken van inspraakmogelijkheden voor
burgers zijn bedoeld om de stilgevallen bouw op gang te helpen en om te
bezuinigen. Maar wij betwijfelen of
deze maatregelen de bouw op gang
zullen brengen. Wij zien eerder het
risico dat te snelle besluiten over omstreden plannen vaker tot juridische
procedures, vertragingen en kosten
kunnen leiden. De bouw wordt er
niet mee versneld en goedkoop wordt
duurkoop bij bezuinigingen op regels
en inspraak. Bovendien kan een inperking van inspraakmogelijkheden
de verstandhouding tussen burgers
en gemeentebestuur behoorlijk op de
proef gaan stellen. Dit lijkt ons geen

positieve bijdrage aan de crisis in de
bouw. Het scheppen van duidelijke
randvoorwaarden voor een hoogwaardig woon- en leefklimaat in Delft lijkt
ons een veel betere optie.
Bouwen met de buurt
Alom groeit het inzicht onder bouwers
en bestuurders dat we niet voor de
consument maar met de consument
moeten bouwen. Het aanbod moet
gaan aansluiten op de vraag en niet
andersom, zoals tot voor kort het geval was. Hetzelfde geldt voor de omgeving waarin wordt gebouwd. Als men
meer in de stad wil gaan bouwen in
plaats van (ver) daarbuiten dan moet
er rekening gehouden worden met degenen die daar al wonen en werken.
Mensen die er al wonen kennen de
kwaliteit van hun omgeving en kunnen bijdragen aan het verbeteren van
de waarde ervan. En dat kan als de
beste ervaringsdeskundigen, de omwonenden vanaf het begin bij planvorming betrokken worden.
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Student in de wijk

Martijn Ytsma studeert Lucht en
Ruimtevaarttechniek aan de TU.
Hij is 20 jaar oud en komt uit
Heiloo in Noord Holland. Het eerste jaar reisde hij elke dag heen
en weer tussen Heiloo en Delft
tot hij in aanmerking kwam voor
een mooie woonruimte in het
nieuwe gebouw aan de Michiel de
Ruyterweg.
Hij is niet de eerste Ytsma in Delft.
Zijn overgrootvader werkte in Delft
bij Geodesie. En zijn opa studeerde
er Technische Fysica. In het huis van
zijn overgrootvader ontmoette zijn
opa Martijns oma, die als secretaresse werkzaam was bij de Technische
Hogeschool.
Lucht en ruimtevaarttechniek is een
studie die tot de verbeelding spreekt.
Wubbo Ockels, André Kuipers, de zonnewagen Nuna, die in Australië tijdens
de Solar Challenge de afgelopen jaren
successen boekte. Iedereen heeft er wel
van gehoord.
“Wil je soms astronaut worden?” vroeg
ik. Ja, dat zou hij best willen maar de
kans daarop is heel erg klein. Zijn moeder ziet die ambitie van haar zoon echter niet zo zitten.
Hij is nu in zijn derde studiejaar. Voor
metingen van krachten op een vliegtuig in de lucht wordt gebruik gemaakt
van een vliegend klaslokaal, een Cessna
Citation II. Zijn laatste project betrof
het in teamverband ontwerpen van een
vliegtuigvleugel. Er is een vliegtuighal
waar (nieuwe) materialen worden getest op duurzaamheid. En voor onderzoek wordt gebruik gemaakt van een

Tekst en foto: Fred Koning

mechanische vliegsimulator, Simona
geheten. Deze kan moderne en toekomstige voertuigen simuleren, waaronder transportvliegtuigen, ruimtevaartuigen, helikopters en automobielen. De simulator kan ook gebruikt
worden voor fundamenteel onderzoek
naar de menselijke waarneming van
beweging.
Als tijdelijk uitstapje naar een andere
studie doet Martijn een half jaar lang
een minor studie ‘Management in een
high-tech omgeving’.
Naast zijn studie werkt hij in
het weekend voor de Stichting
Studiebegeleiding Leiden, als assistent-docent scheikunde.
Hij maakt daar lange dagen, van half
negen ‘s morgens tot negen uur ’s
avonds.
Voor deze examencursussen is veel belangstelling van eindexamen leerlingen havo en vwo. Hogere cijfers op
eindlijsten bieden namelijk meer kans
op inloting voor een universiteit in geval van numerus fixus.
Martijn speelt piano en is lid van
Groover, de Delftse studenten jazz vereniging.
Daarnaast vormt hij met fluitiste
Celine het duo Celine-en-Martijn, dat
stemmige achtergrond muziek verzorgt bij recepties, diners en partijtjes
etc. Hun webadres is www.celine-enmartijn.nl
Martijn heeft het naar zijn zin in
Delft. Hij vindt Delft een gezellige stad
en wil er graag blijven wonen. Martijn
heeft een gezellige club mensen om
zich heen. Aan uitgaan heeft hij niet
zo’n behoefte.
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Atelier Flora
De Wippolder heeft weer een nieuwe aanwinst. Sinds 1 oktober in
aan de Delfgauwseweg 67 Atelier
Flora gevestigd. Hier was voorheen
Bloemboetiek Paul van Eijk gevestigd.
Uiteraard tijd voor een gesprekje
met deze nieuwe onderneemster in
de Wippolder. Hanni Lathouwers,
Brabantse van origine en gediplomeerd costumiere, coupeuse en coupeuse lerares van beroep woont sinds
5 jaar weer in Nederland na een periode in Portugal te hebben gewoond.
Voor velen is zij geen onbekende want
zij heeft een aantal jaren als stagiaire bij Paul van Eijk gewerkt en in
die periode opleidingen gevolgd in de
Bloemsierkunst.
Met nu dus met haar eigen stek aan
de Delfgauwseweg waarin zij haar atelier heeft gevestigd. De winkel is omgetoverd tot een gerieflijk atelier met
heel veel licht waarin zij haar workshops en opleidingen verzorgt. Atelier
Flora geeft les in naaien en verzorgt
workshops in de bloemsierkunst.
Naailessen
In het atelier staan zijn een aantal
naaimachines inclusief een lockmachine opgesteld waarmee de cursisten aan de slag kunnen. De naailessen zijn voor zowel beginners als
gevorderden in groepjes van 4 personen. Dit om de deelnemers maximale aandacht en begeleiding te kunnen bieden om het optimale uit de
2 uur durende lessen te halen, zo
vertelde Hanni. Aan hen die nooit
achter met een naaimachine hebben
gewerkt wordt uitgelegd hoe de machine werkt en hoe het proces van
het naaien werkt. Voor gevorderde
deelnemers is het mogelijk om een
kledingstuk uit een patroonblad zoals
bijvoorbeeld de KNIP te maken

Het hele scala van naaien komt aan
de orde. Naast de lesstof adviseert
Hanni de deelnemers aan de lessen bij
de keuzes in stof en het model dat zij
willen gaan maken omdat ieder mens
anders gebouwd is.
Bloemsierkunst
Hiernaast verzorgt zij aan de hand
van een voorbeelden workshops in
Bloemsierkunst. Hanni is een gediplomeerd bloembindster. Het accent
van haar workshops ligt op modern
bloemwerk. Het is haar intentie de
deelnemers te leren een bloemstuk
op te bouwen van uit de ondergrond
waarbij men niet direct moet denken
aan een potje met wat steekschuim
maar juist andere materialen zoals
Takken, karton, glazen buisjes en
zelfs fietsbanden. Na afloop krijgen
de deelnemers hun creatie mee naar
huis. Na dit gesprekje bedankte ik
Hanni Lathouwers van Atelier Flora
en wenste haar heel veel succes met
haar onderneming.

Wilt U meer weten of contact zoeken
bezoek dan de site:
www.atelierflora.nl
of mail naar info@altelierflora.nl .
U kunt ook bellen tel.: 06-22066366
Agenda Atelier Flora
Naailes
Maandagavond 19.45 -21.45 uur
woensdagavond 19.00-21.00 uur
Donderdagochtend
van 9.30-11.30 uur
De kosten bedragen
10 euro per persoon per 2 uur les
Bloemsierkunst workshops
7 december 2012 - onderwerp krans
				
13 december 2012 onderwerp Kerstboom maar dan
anders
				
20 december 2012 –
onderwerp Amarilis
Tekst en foto: Kees Graafland

Nieuwbouwontwikkeling op TNO locatie
aan de Schoemakerstraat te Delft

Al enige jaren ligt het terrein achter de TNO gebouwen aan de
Schoemakerstraat er enigszins verlaten bij. Soms wordt er grond gereden
of vinden er wat sloopwerkzaamheden plaats. Verder lijkt het er stil en
verlaten en de vraag rijst of er nog wel
wat gebeurd met de locatie. Niets is
minder waar.
De afgelopen periode heeft
de Ontwikkelingscombinatie
Watertuinen van Delft CV (het samenwerkingverband van gebiedsontwikkelaar AM en woningcorporatie
Staedion) samen met de gemeente
Delft gewerkt aan de kaders van het
project.
Het stedebouwkundig plan en de
beeldkwaliteitsplannen zijn in een
vergevorderd stadium en worden
binnenkort afgerond. In deze plannen is de visie op het gebied van ar-

chitectuur, openbare ruimte en verkavelingen uitgewerkt. Daarnaast
werken gemeente Delft en de
Ontwikkelingscombinatie aan het opstellen van het bestemmingsplan en
de bijbehorende milieuonderzoeken.
De verwachting is dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van
2013 in procedure kan worden gebracht en vervolgens eind 2013 kan
worden vastgesteld. Begin december
vinden er werkzaamheden op de locatie plaats. Er wordt een permanent
hek om de locatie gezet om vandalisme en stort van vuil te voorkomen.
Het woningbouwplan gaat uit van een
woonomgeving met een eigen identiteit en uitstraling. Een klassiek en
riant park vormt het centrum van het
plan. Aan weerszijden van dit park
zijn twee woongebieden gelegen, ieder met een eigen opzet en uitstra-

ling. Aan de oostzijde van het plangebied een tuindorpachtig woonmilieu
met veel ruimte voor water en groen.
Aan de westzijde een meer stedelijk
centrum dat refereert aan de Delftse
binnenstad. . Het plan biedt ruimte
aan een breed scala aan woningtypen in diverse prijsklassen en uitvoeringen, waaronder eengezinsrijwoningen, herenhuizen, appartementen, twee-onder-een-kap-woningen,
woon-werk-woningen, seniorenwoningen. Ook zal er ruimte geboden
voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit is een ontwikkelingsvorm waarbij toekomstige bewoners
direct deelnemen en sturing geven
aan de realisatie hun eigen woning.
Wij zullen u via deze wijkkrant op de
hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor informatie kunt u desgewenst contact opnemen met AM op
nummer 010-4562066.

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

