16e jaargang nr. 4

In deze krant

december 2013

Nieuwbouw Prof. Telderslaan
en Hendrik Casimirstraat
Het bouwwonder van de wijk

Pagina 3
Herinrichting Poortlandplein

Pagina 4 De geschiedenis van Rode
Scheikunde,
daarna het Hoofdgebouw en nu
Bouwkunde

Redactioneel
Een vriendelijk woord van een kennis of zomaar iemand maakt veelal je dag
goed. Voorwaarde is wel dat je iemand tegenkomt. In de zomer lukt zoiets
natuurlijk goed maar nu het wat kouder en vooral natter wordt is het soms
wat moeilijker om achter de geraniums vandaan te komen. Jazeker, er zijn
van die bikkels, veelal vrouwen die er altijd door heen gaan. Weer of geen
weer. Maar voor degene die geen zin hebben is er een alternatief. Namelijk
de kersteditie van de Wippolderkrant, met veelal een gezellig woord en veel
informatie over onze wijk. Daar krijgt U het hopelijk ook een beetje warm
van als U er toch doorheen bent gegaan..
In deze kersteditie weer volop aandacht voor de activiteiten binnen onze
wijk, zoals de oplevering van de woningen aan de Telderslaan , de activiteiten van buurthuis Onder de Schie, een woord van de wijkpredikant , noem
maar op. Het staat in uw Wippolderkrant. Dus ook in deze rare tijd van
terugval zijn er lichtpuntjes die ons vriendelijk stemmen. Een lichtje van
kerst, aanwezig is onze krant.
De redactie bedankt alle wijkbewoners, die onze krant een warm hart
toedragen, voor hun inzet en bijdrage in het afgelopen jaar aan de
Wippolderkrant en hoopt dat wij ook in het komende jaar weer op U kunnen rekenen.

Op 25 november is de Prof. Telderslaan volledig klaar en alle huizen zijn verhuurd.
De redactie
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Wat een prestatie is er geleverd door
Trebbe Bouw. Weet u het nog, 14 mei
werd de zogenaamde eerste paal geslagen. Uiteraard was voor die tijd al
veel werk verzet maar toch, vanaf dat
moment ging het hard.
Nu, een halfjaar later zijn de eerste
bewoners gekomen. Op dit moment
van schrijven is zelfs het eerste huis
in de Hendrik Casimirstraat aan de
bewoners overgedragen.

Het was mij al medegedeeld door de
heer v.d. Brugge van Trebbe Bouw;
over een halfjaar zijn de eerste huizen
opgeleverd. Ik keek de man verwonderd aan en liet hem weten dat ik dat
onwaarschijnlijk vond. Maar toch, hij
had gelijk.
Ook schreven wij dat het gezin E.
Heskes weer terug zou gaan naar de
Prof. Telderslaan zo gauw deze huizen
opgeleverd zouden worden. Ja hoor,
zij zijn weer terug naar waar zij ge
Lees verder op pagina 3>

Pagina 10
Kerstviering in de Sacramentskerk /
Vredeskerk.
Pagina 2
Dierenzorg in de VS, Vervolg van
Nieuwbouw Prof. Telderslaan en de
Wippolder dokter.
Pagina 5
De Boom, Zoals het was, zoals het
nu is en Oproep om te sporten.
Pagina 6
S.V. Wippolder, De fietsengarage, Zo
aan de Julianalaan, Van harte welkom
en Nieuwe Wetten en regels.
Pagina 8
Activiteiten in en
rondom de buurthuizen.
Pagina 9
Bouwberichten
Pagina 11
Zondags lunchcafé, Computerlessen
voor en door senioren en kerstconcert.
Pagina 12
Belangenvereniging TU Noord.

De hoek Prof. Telderslaan en Hendrik
Casimirstraat op 16 november2012

Op 14 april 2013 was de hoek van beide
straten bouwrijp gemaakt.

Op 4 december 2012 was men op de hoek van beide straten druk aan het slopen.

De redactie van Wijkkrant
Wippolder wenst U een
Gelukkig Kerstfeest en een
voorspoedig 2014

wijkkrantwippolder@gmail.com

Dierenzorg in de Verenigde Staten

Voor de decemberkrant mocht ik
weer een stukje schrijven en het lag
voor de hand om de recente vernieuwingen in de gezondheidszorg, de
Obamacare, ook wel Affordable Care
Act genoemd, nader te analyseren.
Deze is immers daags na mijn vorige
schrijven afgekondigd. Welnu, daar
zie ik maar vanaf. Het is niet dat ik
er niets over weet te schrijven, het
is dat ik er teveel over zou moeten
schrijven.
Zoals te verwachten viel van een
complexe maatschappi j als de
Amerikaanse maakt Obamacare
het politieke en maatschappelijke
landschap er niet eenduidiger op.
Integendeel, een gewoon mens ziet
door de bomen het bos niet meer.
Waar eerst eigen bijdrages zorgden
voor flink wat verwarring, daar lijkt
het er met Obamacare op dat ook de
premies in willekeur gaan worden
vastgesteld.
Daarom gaat dit stukje over een andere gezondheidszorg, namelijk die voor
de huisdieren.

Illustratie: Stan van Adrichem

Voor de vorige Wijkkrant mocht
ik een stukje schrijven over de
Amerikaanse gezondheidszorg.
Dit was om twee redenen:
1) mijn man en ik zijn beiden exWippolderbewoners.
2) Nederlanders klagen teveel
over hun eigen gezondheidszorg
en dat is onterecht. Iedereen die
denkt dat ik daarin ongelijk heb,
moet zelf maar eens in Amerika
gaan wonen en daar naar de dokter gaan, dan verandert de mening wel!

Toen wij verhuisden naar Amerika,
ging ons hondje ook mee. En na een
poosje moesten we met het hondje voor een jaarlijkse check-up naar
een dierenarts. Er was niets mis met
Hondje, hij moest simpelweg nagekeken worden en wat injecties krijgen.
Dus maakte ik een afspraak.
Meteen na binnenkomst viel me de
sjofelheid van de wachtkamer op.
Was dit een armeluisdierenarts misschien? Verder liep de assistente rond
in een soort pyama, die echter haar
uniform bleek te zijn. Ze noteerde
onze gegevens en toen kwam de dokter. Ik kreeg allerlei vragen die mijn
Nederlandse dierenarts nooit vroeg
en toen werd Hondje mee naar achteren genomen voor allerlei tests en
zijn jaarlijkse injecties. Ik mocht niet
mee. Even later hoorde ik hem hard
piepen, iets wat hij nog nooit had
gedaan bij de Nederlandse dierenarts. Daarna kwamen ze weer terug,
Hondje helemaal beduusd. De dokter
had allerlei aanbevelingen voor medicatie, waaronder een antibioticakuur.
Maar ik was toch zeker binnengeko-

“Zonder de vrijwilligers die de krant
bezorgen kunnen wij niet ”.
Voor bijna 100% is de wijkkrant afhankelijk van vrijwilligers anders
was het niet mogelijk om telkens weer een wijkkrant bij u in de brievenbus te krijgen.
Wij danken alle vrijwilligers welke telkens weer kopij aanleveren waarmee vele
van onze lezers plezier aan beleven om dit te lezen. De medewerkers op onze
uitdeelplaatsen waar u de krant vandaan kan nemen.
Ook de correctoren mevrouw van Leeuwen en de heer Bakker hebben hierin
een belangrijke taak.
Ook danken wij onderstaande bezorgers ( in willekeurige volgorde ) welke
toch maar weer met pakken papier “de wijkkrant” opstap gaan en deze bij u
door de brievenbus stoppen vaak door weer en wind..
Fam. v.d. Meer			
De heer van der Lee
Fam. Mergeler			
De heer Rozendal
Mevrouw Ottevanger		
Mevrouw Broertjes
Mevrrouw Onderstal		
De heer Vermeulen
De heer van Velzen			
De heer van Geest
Mevrouw Groen			
De heer Tettero
De heer Kunz			

De heer Postel
De heer de Jonge			
De heer Zantingh
Fam v.d. Valk			
De heer Roverts
Fam. Graafland			
Fam v.d. Berg
Mevrouw van Staalduinen		
De heer Vijverberg
Mevrouw Verhagen
De heer Meijer
De heer Mulder

men met een kerngezond hondje?
Jawel mevrouw, maar uw hondje is
ooit gebeten door een teek en daarom
kan hij de ziekte van Lyme hebben.
Wat een onzin leek me dat om daar
antibiotica voor te geven.
Bokkig ging ik afrekenen: $330,-!
Aha, dus daarom kon hij de ziekte van
Lyme hebben en had hij een batterij
medicijnen en tests nodig! Er moest
gewoon verdiend worden!
Alle latere er varingen bij
Amer ikaanse dierenar tsen wa ren even kostbaar en frustrerend.
Onderzoeken kosten, afhankelijk van
de praktijk, tussen de $60,- en $100,-.
Daarvoor mag je alleen binnenkomen,
wordt er nog niets gedaan. Elke handeling na binnenkomst wordt er apart
bij gerekend. Een aspirientje kostte
me $12,50,-, oren nakijken $25,-,
twee röntgenfoto’s $130,- en bij een
latere dierenarts zelfs $160,-.
Een uitzondering moet ik maken voor
Hondje’s laatste arts, die volgens indiaanse en holistische principes
werkt. Deze arts is van Mexicaans/
indiaanse afkomst en hij begrijpt
niet alleen mijn frustratie betreffende Amerikaanse dierenartsen, maar
houdt er ook meer van gezonde brokjes voor te schrijven dan dure medicijnen. Hij huldigt het principe van
Hippocrates “Let food be thy medicine and medicine be thy food”.
Hondje is inmiddels bijna twaalf jaar
oud, maar huppelt nog rond als een
jonge pup. En dat is toch wat we allemaal graag willen als we ouder worden?
Trouwe lezer USA
van de wijkkrant Wippolder
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De Wippolder-dokter door: Dr. G. Damen

Goede voornemens
Rond de jaarwisseling is het altijd een hot item: hebben we goede
voornemens voor het nieuwe jaar? Vaak gaat het over afvallen, meer
sporten of stoppen met roken. Ik zet voor de rokers onder u nog
even de voor- en nadelen van dat laatste voornemen op een rijtje.
Misschien dat het u over te streep trekt.
Een kwart van de Nederlanders rookt. Per jaar doet ruim een kwart
van de rokers een stoppoging. 80% van de rokers wil ooit stoppen
met roken. De wil is er dus wel. De vraag is alleen: wanneer stop je en
hoe doe je dat dan.
Waarom stoppen
Veel mensen vinden roken lekker omdat ze het gezellig vinden of ontspannend. Het hoort dan bij bepaalde momenten van de dag zoals pauzes of na
het eten. Gewenning ligt op de loer en voor je weet kan je niet meer zonder.
Als je eenmaal verslaafd bent aan het roken dan zijn er altijd redenen om
door te gaan. Het komt vaak niet uit: te druk, te veel stress, bang om aan te
komen of “ik rook al zo lang, dat lukt toch niet meer”.
Het is allemaal niet waar of een uitvlucht. Het is nooit te laat. De meeste
rokers komen 2 kilo aan na stoppen. Een kleine prijs voor een grote gezondheidswinst.
Want na het stoppen voelt een ex-roker zich niet alleen gezonder en fitter,
hij is het ook! De eerste 5 jaar gaat uw gezondheid het hardst vooruit.
De conditie wordt beter, huid en haren zien er beter uit, de weerstand verbetert. U proeft en ruikt beter en u ruikt zelf ook nog eens frisser. Na 10 tot
15 jaar is uw levensverwachting weer alsof u nooit gerookt heeft. Stoppen is
niet alleen fijn voor u zelf, maar is ook beter voor de gezondheid van uw omgeving. Zeker als u kinderen heeft: goed voorbeeld doet goed volgen.
En reken eens uit wat u per jaar uitgeeft aan het roken. En waar u dat geld
óók aan had kunnen besteden. Wat is voor u de reden om te blijven roken?
Hoe en wanneer
Wij zien in onze praktijk veel mensen met klachten als gevolg van het roken.
Meestal gaat het om luchtwegklachten zoals hoesten of infecties en hart- en
vaatziekten zoals vernauwde kransslagaders van het hart of de bloedvaten in
de benen. Maar ook kanker gerelateerd aan het roken komt voor.
In onze praktijk bieden wij mensen hulp bij het stoppen met roken. Onze
praktijkondersteuner biedt ondersteunende gesprekken eventueel in combinatie met nicotinevervangers of medicijnen.
U bepaalt zelf het moment en de manier waarop u wilt stoppen. Meestal
helpt het om hulp te zoeken. Dat kunnen ook gewoon mensen in uw omgeving zijn die u kunt bellen op moeilijke momenten.
Zomaar stoppen zonder u voor te bereiden leidt meestal tot een teleurstelling. Kies bewust een dag om te stoppen.
Doe alles wat met roken te maken heeft weg.
Bedenk van te voren wat u kunt doen om moeilijke momenten het hoofd te
bieden.
Bekijk ook websites zoals:
www.rokeninfo.nl of http://thuisarts.nl/stoppen-met-roken.
Kortom: de voorbereiding is alles.
Veel succes!

Een ieder onze welgemeende dank voor uw inzet.
Voor 2014 wensen wij u en de uwen een goed maar vooral een gezond jaar toe.
Mogen wij in het jaar 2014 weer op u rekenen?
Tevens dank aan de mede redactieleden en de vormgever voor hun inzet.
J.A. van den Berg.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Herinrichting Poortlandplein

Grote opruimactie
Kloosterkade/ Koningin Emmalaan

Wat is er aan de hand?
De Mijnbouwstraat (oost) wordt ingericht voor twee richtingen auto- en
fietsverkeer. Ook wordt het riool vervangen.
Bij het Poortlandplein worden de verkeerlichten verwijderd en wordt een
rotonde aangebracht. De Julianalaan
(middendeel) wordt voor autoverkeer
niet meer aangesloten op de rotonde.
De kruising Schoemakerstraat –
Zuidplantsoen krijgt een verkeerslicht.
Geen barrière meer
Met de inrichting van de Mijnbouwstraat (oost) voor tweerichtingen autoverkeer, wordt de oude uitgaande
route via de Michiel de Ruyterweg
en Julianalaan (midden) autoluw.
Hiermee verdwijnt een barrière tussen twee gebieden. Het gevolg is wel
dat het Poortlandplein ook anders
ingericht moet worden. Uit onderzoek blijkt deze rotonde het beste aan
te sluiten bij de wensen en mogelijkheden bij dit kruispunt.
Wanneer wordt er gewerkt?
De werkzaamheden zullen in twee
hoofdfases plaatsvinden. De eerste
fase zijn de verkeerslichten (VRI)
bij de kruising Schoemakerstraat –

foto: Gemeente Delft

Er gaat gewerkt worden aan de
M i j n b o u w s t ra a t t u s s e n h e t
Mijnbouwplein en Poortlandplein.
Het Poortlandplein zelf wordt
ook heringericht evenals de
kruising Schoemakerstraat Zuidplantsoen.

Zuidplantsoen. Deze wordt in het
tweede kwartaal van 2014 aangelegd. De tweede realisatiefase vindt
plaats tijdens de afsluiting van de St.
Sebastiaansbrug. De Mijnbouwstraat
wordt dan minder intensief gebruikt,
waardoor het mogelijk wordt deze
af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. Lokale bereikbaarheid moet
mogelijk blijven. Deze fase wordt
uitgevoerd tussen juni 2014 en april
2015. Verdere detaillering over de
planning en fasering van het werk
worden later bekend gemaakt, onder
andere via www.bereikbaardelft.nl.
Afsluiting
Tijdens de werkzaamheden is het
Poortlandplein in noord-zuidrichting (parallel aan de A13) voor
alle verkeer doorgaanbaar. De
Mijnbouwstraat oost wordt afgesloten voor auto- en fietsverkeer. De kruising Zuidplantsoen
– Schoemakerstraat zal een korte

afsluiting nodig hebben voor asfalteringswerkzaamheden. Een paar
weken voor aanvang van de werkzaamheden volgt meer precieze informatie.
Meer weten?
Op 8 november 2012 is er een inloopavond voor bewoners georganiseerd. Hier is het voorlopig ontwerp
gepresenteerd. Het verslag en hetgeen er gepresenteerd is, is te vinden
als bijlage bij deze pagina, evenals
de antwoorden op de vragen die die
avond schriftelijk zijn gesteld. In de
bijlage van deze pagina, in de rechterkolom, vindt u ook het definitief
ontwerp van oktober 2013 en de ontwerptoelichting die erbij hoort. Heeft
u vragen over de omleidingsroute of
klachten? Dan kunt u het digitale
formulier invullen. U kunt ook bellen
met 14015.
Bron: Gemeente Delft

Nieuwbouw Prof.Telderslaan en Hendrik Casimirstraat
Het bouwwonder van de wijk
> Vervolg voorpagina
zij gewoond hebben tot de oude flats
werden gesloopt. Zij zijn toen gaan
wonen in de Harnaspolder, maar daar
vonden zij het verschrikkelijk en ze
zijn blij weer terug te zijn hier op de
Prof. Telderslaan in de Wippolder.
Ook uit de gesprekken met de andere
bewoners blijkt dat men zeer tevreden is met deze woningen.

Oproep
Nu is het een kwestie van bijhouden. Graag houden we de poort schoon en onkruidvrij! We willen dan ook via deze weg een oproep doen aan alle bewoners
van de wijk! Hou de poort netjes en schoon zodat we trots kunnen zijn en blijven op de buurt!

Botanische Tuin TU

Op 22 mei 2013 was te zien dat de
nieuwbouw in aantocht was.

Op 25 november 2013 is te zien dat de
binnentuin al vorm gaat krijgen.

Delft

De Museumshop van de Botanische Tuin
Wist u, dat er een 100-jarige tuin tegenover de Vredeskerk is?
Wist u, dat deze prachtige Botanische Tuin altijd geopend is
voor het publiek?
En…GRATIS te bezoeken als u in het bezit bent van
een Delft-of Rotterdampas of een museumkaart.
De MuseumShop is de leukste shop van Delft.
Met 146 cadeautjes voor ieder wat wils.
Ook voor de kleine beurs kunt u bij ons slagen voor verjaardagen
en feestelijke gebeurtenissen.
Een kinderfeestje?
Bij ons kunt u bij de balie van de shop een speurtocht ophalen.
Nieuw:
•Een Sinterklaas of Kerstpakket?
Wij regelen samen met u een uniek pakket vanaf € 15,00 en bezorgen.
• Neemt u dit artikel mee en u ontvangt bij aanschaf van een cadeautje rond
de € 10,00 euro een verrassing.
Welkom in ons paradijs! Onze vrijwilligers hebben altijd tijd voor een praatje, advies en/of een kopje koffie of thee.
Bezoekadres:
Poortlandplein 6 (tegenover de Vredeskerk) Delft
telefoon 015-278 56 96

De binnentuin daar moet nog heel
veel aan gebeuren hoewel er al veel
aan gedaan is. Het terrein is volledig
voorzien van drainage maar het is
momenteel nog erg modderig.
Er wordt hard gewerkt om dit te verbeteren om daarna de paden te bestraten.
Ook zijn de huizen aan de Prof
Henketstraat aan de tuinzijde voorzien van nieuw hekwerk die gelijk is
aan het hekwerk van de nieuwbouw.
Om het geheel compleet te maken
zijn er al speeltoestellen geplaatst
voor de jongste kinderen. Nu is het
afwachten tot alles is voltooid en op
mooi weer. Dan kunnen de kinderen
daar hun kunsten laten zien.
Om uw geheugen op te frissen laten
wij u zien wat er is gebeurd vanaf de
oude situatie naar heden.
Foto’s en tekst: J.A. van den Berg.

Donderdag 11 oktober heeft Vestia samen met Woonbron en een aantal enthousiaste huurders de gezamenlijke poort opgeruimd. Ook een
aantal wijkbewoners heeft meegeholpen. Het resultaat mag er zijn! De
poort staat er weer keurig bij. Het onkruid is verwijderd en met het
zwerfafval afgevoerd. Het was een geslaagde ochtend.

Openingstijden:
Maandag:
12.00 uur tot 16.30 uur
Dinsdag-vrijdag: 10.00 uur tot 16.30 uur
10.00 uur tot 16.30 uur
Zaterdag:
Van 1 mei tot 1 oktober zijn we ook op zondag geopend
Entreeprijs:
€ 2,00 65+ € 1,00 kinderen € 1,00

Ook in de november maand van 2013 is te zien dat de Fam. E. Heskes hun plaats
hebben gevonden hier op de Prof. Telderslaan.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

De geschiedenis van Rode Scheikunde
of het Hoofdgebouw en nu Bouwkunde

Kunt u zich voorstellen dat dit gebouw in 1945 het verst van het
centrum verwijderd was? Nu is
het gebouw dat het dichtst bij het
centrum ligt. Dat geeft wel aan
dat er een beweging zuidoostwaarts is gekomen in de bouw van
de diverse gebouwen.
De bouw van dit gebouw is een geschiedenis van vele jaren. Al in 1917
werd besloten dat er aandacht moest
komen voor een nieuwe vestiging
van Scheikunde, Dit was nodig daar
Scheikunde gebruik maakte van enkele gebouwen aan het Westvest.
De behuizing was slecht en de studierichting Scheikunde was sterk
groeiend. In die tijd was men volop bezig met de bouw van het
gebouw”Scheikundige Propadeuse” en
een link met het daarnaast liggende
terrein werd snel gemaakt voor de
bouw van Scheikunde.
Maar het zat niet mee. In de jaren
20 liep de belangstelling voor de studie terug en economisch ging het ook
niet zo goed met als resultaat geen
geld beschikbaar.
Ondanks dat het gebouw in de steigers stond kwam de bouw nagenoeg
tot stilstand.
In 1923 werd alles stilgelegd. Dit
bleef zo gedurende enkele jaren.
Voorzieningen die getroffen werden
om e.e.a. te beschermen cq. in stand
te houden mochten niet baten.
Er werd geplunderd en de jeugd vond
hier een heerlijk speelterrein.

In 1926 heeft de Rijksverzekeringsbank een poging gedaan om zich in
dit gebouw te vestigen maar helaas
het ging niet door.
In 1932 kwam Philips zijn “licht
opsteken”. Ook dit liep op niets
uit. De problemen van de afdeling
Scheikunde met de vestingen aan de
Westvest werden alleen maar groter.
Uit het oogpunt van veiligheid en de
mogelijkheid van verdere ontplooiing was een verhuizing dringend gewenst. Op de Rijksbegroting voor
1937 werd er geld aangevraagd voor
de nieuwbouw. De ingebruikname
van het gebouw zou in 1940 plaats
vinden. Maar helaas, de oorlog gooide
roet in het eten.
Men moest wachten tot 1946 toen
eindelijk Technische Scheikunde in
het gebouw aan de Julianalaan zijn
intrek kon nemen.
Het gedeelte Julianalaan 134 werd
in de 2e wereldoorlog gebruikt door
de Duitse bezetters als opslagplaats.
Ook heeft het gediend als schuilplaats
voor onderduikers.
Na de oorlog werd het gebouw provisorisch gedicht en werd er de
Artillerie Inrichtingen Hembrug (een
dienst van T.N.O.) gehuisvest.
Verder weten we dat hier het
Kunststoffen Instituut en het
Centraal Laboratorium van T.N.O.
waren gevestigd. Die in de jaren rond
1960 verhuisden naar het complex
aan de Schoemakerstraat. Ook wel genoemd T.N.O. Zuidpolder.
Ook kwamen hier nog verschillende

afdelingen van de T.U. te zitten doch
niet voor lange tijd.
In 1955 begon dan eindelijk het echte leven. Het pand kreeg een nieuwe bestemming, en eentje waarmee
het kon aankomen. Rode Scheikunde
werd Hoofdgebouw. De rechtervleugel
werd de zetel van het TH-bestuur..
Het hoofdgebouw aan de Westvest
met zijn groeiende diensten werd veel
te klein.
Verhuizing naar de Julianalaan was
de oplossing. De linkervleugel stond
echter nog leeg. Na aanpassingen aan
de eisen voor het geven van onderwijs in de wiskunde is de afdeling der
Algemene Wetenschappen hier ingegaan.
Het gebouw is bijna dertig jaar lang
het symbool geweest van de crisis in
de jaren dertig.
Uiteindelijk werd er een goede bestemming gevonden voor het gebouw,
een bestemming echter die de initiatiefnemers in 1917 nooit hebben
kunnen voorzien.
Inmiddels is bouwkunde in dit pand
te vinden. Aanleiding was de brand
in 2008.
De volgende keer meer over de architectuur, techniek en constructie.
Note: gegevens zijn ontleend aan het
boek Architectuur - archief Technische
Universiteit Delft
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Waar is onze mooie Wippolder gebleven
Een vraag die ik mij dagelijks stel als ik een rondje doe door de wijk. Niet
onderhouden tuintjes overwoekerd met groen en of erger met plastic afgedekt. Tuintjes met diverse soorten betongras, met geen gordijnen maar oude
lappen voor de ramen. Achtertuinen die worden gebruikt als opslag voor allerlei afgedankte rommel of als hondenuitlaat plaats. Doorgangspoorten die
eveneens bezaaid liggen met afgedankte spullen waardoor het pad bijna onbegaanbaar is en zo kan ik nog wel even doorgaan.
En waarom, vraag ik mij af. Heeft dit te maken met de huidige pluimage van
de Wippolder bewoners of interesseert het een aantal bewoners gewoon
niet. Ik heb geen idee maar het steekt wel.
De gemeente kan “opzomeren” wat zij wil en hier een fortuin instoppen
maar als de bewoners het niet oppikken is dat zonde geld.
Nu is het wel zo dat de gemeente ook boter op het hoofd heeft. Zij is verantwoordelijk voor onderhoud van de wijk maar helaas komt ook zij haar
verantwoordelijkheid niet altijd na. Kijk maar een naar het zwerfafval bij
containers, de schots en scheve tegels in poorten. Vroeger werd nog wel
eens iemand aangesproken op zijn gedrag door handhavers maar dat is lang
geleden. Hier heeft de gemeente tegenwoordig een woord voor: participatie.
Doe mee om je wijk leefbaar te houden. Maar ja, niemand van de bewoners
heeft zin zijn “eigen risico” bij de zorgverzekering op te souperen door medebewoners van de wijk aan te spreken op zijn gedrag.
De Wippolder is zo langzamerhand qua uiterlijk in een verpauperende niet
te stoppen neerwaartse spiraal terecht gekomen.
Is alles dan zo negatief? Nee natuurlijk niet. Er zijn ook vele bewoners die
de handen wel uit de mouwen steken en hun buren helpen waar mogelijk.
Wijkbewoners die klaar staan om anderen te helpen.
Met die gedachte probeer ik de spiraal te doorbreken in de hoop dat alles
“ééns” goed komt. Dat gemeente en woningbouw verenigingen, bewoners en
huiseigenaren de handen uit de mouwen steken en onze wijk weer in oude
glorie herstellen zodat de slogan dat de Wippolder een “dijk van een wijk” is,
weer volmondig uitgesproken en beaamt kan worden.
Kees Graafland

Van alles te doen in “Onder de Schie”

Kijk eens op pagina 8 aan welke activiteiten U kunt deelnemen in het
pas weer opgestarte buurthuis aan de Rotterdamseweg.

Spreekwoord

Tekst Wim Bloom

Poortlandplein vanaf boven gezien

Zich ergens een jeugd aan eten
De eenmaal verloren jeugd is op geen enkele manier te herwinnen, al
suggereren veel sprookjes en kwakzalvers het tegendeel. Als van voedsel
dan ook gezegd wordt dat men zich ‘er een jeugd aan eet’, wordt bedoeld
dat het betreffende eten zo voedzaam en smakelijk is, dat het net is alsof
men er weer jong van wordt. De kok kan dit als een groot compliment
opvatten.

Tekst en foto: J.A. van den Berg

Bron: Ed van Eeden.

Illustratie: Stan van Adrichem

In april 2007 was ik in de gelegenheid om ver boven straatoppervlak
foto’s te maken. Zo ook van het
Poortlandplein.
Zoals in deze krant is aangegeven gaat
flink de schop erin en zal het er daar
over geruime tijd heel anders er uit
gaan zien.
Een rotonde en dan zonder verkeerslichten en met een geheel andere indeling.
De Mijnbouwstraat zal dan voor het
doorgaande verkeer worden afgesloten.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Pagina 5

De Boom

Illustratie: Stan van Adrichem

Het was een prachtige boom. Heel
hoog. Hij stond in een klein tuintje.
Hij stak ver boven het eengezinshuisje uit. In dat huisje woonde een lieve
mevrouw. Haar man was dood. Ze
was bang voor die boom. Ze dacht dat
hij om zou vallen. Ik probeerde haar
gerust te stellen. Aanvankelijk kende
ik die boom niet. Hij stond er al 40
jaar. Hij viel me op toen ik mijn kano
door het tuintje sjouwde. Mijn kano
mocht op het tuinschuurtje logeren
voor de winter. Ze begon meteen over
die boom. Een vrouw die er alleen
voor staat, heeft mijn sympathie. Ik
koos haar kant.
Zo’n prachtige boom hoorde in een
park of op het ruime gazon van een
landgoed. Het was een fraaie boom.
Ver boven onze hoofden strekten de
takken zich uit als lange dikke armen dreigend boven de daken van
haar huisje en dat van haar buurman.
Mijn voorstel om het probleem van
de boom met de buren te bespreken werd afgewezen. Haar buurman
noemde ze Stille Piet.
‘Hij zegt toch niks’, zei ze. Dat was al
tien jaar zo.
Ik raadde een professionele bomensnoeier aan.
‘Die durfde niet’, zei ze, ‘want de
boom stond volgens hem te dicht bij
het huis.’
Haar jongens hadden hier en daar wat
takken verwijderd.
Haar leven werd vergald door die
boom. Vooral ‘s nachts als ze niet kon
slapen en het gevaarte kreunde en
loeide in de stormwind. De takken
zouden afscheuren en dwars door het
dak in haar slaapkamer storten. Ze
wist het zeker.
Ik geloofde niet dat die boom zou omvallen. Hij zag er gezond uit. Ze geloofde me niet. Ik beloofde langs mijn
neus weg dat ik de boom zou snoeien.
‘Wil je dat doen!’ riep ze uit. Zij was
blij.
Ik stond verbaasd over mezelf. Wist
ik iets van bomen snoeien?
‘Je hoeft het niet te doen hoor’, zei ze
nog. Maar ik stond erop.
Ouder maar niet wijzer. Soms flap
je er beloftes uit waar je verstand bij
stil staat. Twee lange weken dacht ik
na over de juiste strategie. Die was er
niet. Beloofd is beloofd.
Er was iedere keer koffie met gebak
als ik kwam.
Ik bestudeerde de boom. Maakte zogezegd kennis met hem. Ik neem bomen serieus. Ze zijn zo groot.
Ik richtte een ladder op die helemaal uitgeschoven tien meter hoog
was. Daar begon de kruin. En toen
ik bovenaan de ladder stond kwam
de angst. Takken die ik boven mijn
hoofd afzaagde vielen recht naar beneden. En ze waren zwaar. Als een
kind dat in doodsangst zijn moeder
vastgrijpt omarmde ik mijn vastgebonden ladder. Ik had geluk.
Naarmate het werk vorderde groeide
de angst. Geluk is tijdelijk. Ongeluk is
duurzamer.
Iedere keer als ik van de ladder afdaalde om beneden uit te blazen van
mijn hoogtevrees vroeg ze:
‘Ben je al klaar?’ Haar tuintje lag bezaaid met takken.
‘Ik heb koffie voor je.’
Het regende steeds.

Zoals het was, zoals het nu is

Een Duits gedichtje speelde door mijn
hoofd, daarboven in de gladde boom,
die aardig verminkt begon te raken.
Das Glück ist eine leichte Dirne,
sie weilt nicht gern am selben Ort.
Sie küsst dich rasch auf die Stirne
Bleibt ein Weil und flattert fort.
Frau Unglück hat im Gegenteile
sich liebensfest ans Bett gesetzt.
Sie sagt: Ich habe keine Eile,
setzt sich hin und strickt.
Ik kreeg mijn eerste nachtmerries.
Ik reed in een rolstoel. Mijn oude papegaai kwam om van de honger omdat ik nooit meer thuiskwam. In het
ziekenhuis sprak ik tegen dovemansoren.
Van de vriendelijke mevrouw kreeg ik
heerlijk gebak.
De top met zijtakken zat nog in de
boom. Daar zag ik tegenop. Die top
moest er nu uit. Ik praatte met de
boom. Zei dat het voor zijn eigen
bestwil was. Het woei toen ik boven mijn hoofd begon te zagen in de
stam. Het woei en het regende. Ik
zweette als een otter. De doorgezaagde stam wiebelde. Het hout kraakte
vervaarlijk. Ik zag de top wankelen in
de wind, en toen ik mijn ogen open
deed lag hij met al zijn zijtakken over
de volle lengte in de tuin en schrok ik
van de omvang. Hij paste maar net
languit in het tuintje. Ik hing vastgeklampt aan mijn ladder.
In het huisje van Stille Piet zag je
nooit iemand. Het leek wel alsof daar
niemand woonde. Aanbellen was mij
afgeraden. Ik wilde het risico van de
forse takken die boven zijn tuin hingen, graag bespreken. Voordat het gevaarte zijn goot eraf zou slaan en de
schoorsteen zou wegvagen. Met de
zekerheid dat hij toch zijn mond zou
houden begon ik aan een takkenplan.
Ik zou de takken te lijf gaan met het
principe van de weegschaal. Ik bevestigde een touw halverwege de tak
van stille Piet. De tak moest rechtstandig naar beneden komen, niet
horizontaal. Daartoe moest de afge-

zaagde tak eerst kantelen door zijn
eigen gewicht, en rustig in de strop
blijven hangen tot ik hem in de tuin
kon vieren.
Haar 45-jarige zoon kwam kijken. Hij
was degene die als kind ooit het zaadje van de boom had geplant.
‘Ik kan er zo twee aanwijzen die uit
een boom zijn gevallen’, zei hij, ‘eentje was direct dood en de ander rijdt
in een rolstoel.’ Wat moet je daarop
zeggen? We dronken koffie en aten
gebak.

Op de bovenste foto ziet u de Delfgauwseweg welke ongeveer uit de jaren 1920 zal zijn.
Hier ziet u een stukje rust op de Delfgauwseweg waar al een scheiding
was gemaakt voor de voetgangers en de fietsers.
Op de hoek ziet u het winkelpand van de heer van der Heijden in levensmiddelen. Mogelijk staat hij zelf voor de deur. Dat deel van de
Delfgauwseweg heeft heel veel jaren een belangrijke functie gehad in de
wijk. Er waren n.l. veel winkels en heel veel bewegingen.
Er waren o.a. gevestigd; Jamin, Melief de kapper, Beute tabaksartikelen ook kon je daar op zondag de uitslagen zien in de etalage van het
voetballen plaatselijk en landelijk. Kleermakerij v.d. Velden, Kalders
bloemen, zeer kort Wippolder Patatzaak, Sonneveld sigaren en sigaretten en later brood en levensmiddelen. De Bok schoenen en leer handel,
Neptunus viswinkel van de fam. de Bruijn, slagerij Gillemans wel 3
generaties en kaper van Yperen maar dan zitten we op de hoek van de
Lipkenstraat.
Dat deel van de Delfgauwseweg was de doorgaande route van de wijk
naar de binnenstad en als je deze weg niet nam dan was de aangewezen
weg via de Botaniestraat naar de draaibrug.

‘Zal je voorzichtig zijn?’ zei ze.
Ik klom weer omhoog naar de hemel.
De lus wilde niet ver genoeg op de tak
schuiven. De zoon riep aanwijzingen
van beneden. Daar werd ik zenuwachtig van. Ik besloot in de tak van
zijn moeder te gaan zagen. Ik hoorde
krak. Greep mijn ladder. En hoorde
een klap. De tak lag op het plaatsje
beneden, de kroon rustte op het pannendak. De zoon stond spierwit met
zijn rug tegen de muur. Het touw was
geknapt.
Aanwijzingen gaf hij niet meer.
De tak van Stille Piet maakte een hele
vreemde zwieper, miste de aanbouw
op een haar, scheerde aan het touw
langs een schoorsteen, gaf mijn ladder een opdonder en kwam tot rust
hangend in de strop als een reusachtige vaas omgevallen bloemen over
de schutting in de tuin van Stille Piet.
Het touw stond zo strak als een snaar.
Uit het niets tevoorschijn kwam Stille
Piet. Zijn haar was wit. Hij droeg een
stemmig grijs vest en zwarte broek.
Hij raapte zwijgend een kapotte
bloembak op. Die begon hij uitgebreid
te bestuderen. Zou ik hem aanspreken? Het was me dringend afgeraden.
Ik haastte me naar beneden en liep
zijn tuin in om de schade op te nemen. Hij wilde van geen schadevergoeding weten.
‘Daar achter in mijn tuin staat een conifeer’, zei hij, ‘die is ook te hoog. Dus
als je zin hebt?’

Op de onderste foto ziet de huidige situatie wat verder geen uitleg nodig
heeft maar alleen dat het nu ook voor de fietsers een aparte strook in
het midden is gemaakt ja en natuurlijk heel veel auto’s.
De meeste winkelpanden zijn verbouwd tot woonhuizen waardoor de
straat een ander beeld heeft gekregen.
Foto en tekst: J.A. van den Berg.

• Oproep•
Zin om tafeltennis te spelen?- of weer te gaan spelen?
Dan kunt u bij ons op de donderdagavonden terecht
vanaf 20.00 tot 22.30 uur
Ben je 17 of zelfs 70+ dan bent u welkom.
Voor nadere informatie verwijzen we u naar:
www.ttvdvc.nl of bel naar 06-53693492
Al meer dan 60 jaar sport en speelplezier!

Fred Koning
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Zo aan de Julianalaan
zoveel meer dan kinderopvang

Een balletje trappen met ADO
Afgelopen woensdag 23 oktober vond het voetbaltoernooi Wippolder plaats
in Delft. Dit toernooi werd georganiseerd door Sport & Evenementen
Haaglanden, Participe, Vestia en ADO Den Haag in de Maatschappij. Het
toernooi werd gehouden voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar om de leefbaarheid in de wijk en omgeving Delft te bevorderen.
De opkomst voor het toernooi in Wippolder aan de Muyskenlaan was prima.
Zo heeft men twee voetbalpoules kunnen maken van ieder vier teams in
twee leeftijdsgroepen. In iedere poule werden er prijzen uitgedeeld. Zo waren voor beide eerste plekken wedstrijdkaarten beschikbaar gesteld voor de
wedstrijd ADO Den Haag – RKC Waalwijk.
Naast het feit dat er fanatiek gevoetbald werd, hebben de kinderen zich ook
vermaakt met de ADO attracties zoals het springkussen en het pannaveldje.
Bij het pannaveldje was het de bedoeling om zo veel mogelijk panna’s te scoren. Uiteraard was voor deze winnaar ook een prijs, namelijk een ADO Den
Haag sjaal!
Na de prijsuitreiking kwamen de ADO spelers Dione Malone en Malcolm
Esajas een wedstrijdje voetballen tegen de teams die eerste waren geworden.
Na afloop van deze wedstrijdjes hebben zij nog de gelegenheid genomen om
op de foto te gaan met alle kinderen van het toernooi. De kinderen waren
laaiend enthousiast en rende direct op de spelers af.
Het was een geslaagde dag met een uitstekende opkomst! Iedereen ging naar
huis met een leuke prijs; een ADO sjaal, een wedstrijdkaartje, een ADO sticker of een handtekening van de ADO spelers. Aldus een groot succes!

Aan de Julianalaan te Delft, in een
prachtige vrijstaande villa, biedt
Zo kinderopvang dagopvang aan
kinderen van nul tot vier jaar.
Kinderen voelen zich veilig en geborgen bij Zo Kinderopvang. Dat is belangrijk, want vanuit een veilig en geborgen gevoel zullen kinderen sneller
gaan verkennen, ontdekken en zich
ontwikkelen.
Er zijn dan ook vaste, professionele
medewerkers op de groepen. Zij geven veel warmte, aandacht en liefde
en dat stimuleert kinderen om op onderzoek uit te gaan.
Dit werken aan de ontwikkeling begint al heel jong. Baby’s ’snoezelen’
bijvoorbeeld regelmatig; met licht,
geluid, geur worden hun zintuigen
gestimuleerd.
Voor peuters heeft Zo aan de
Julianalaan een speciaal ontwikkelingsprogramma, peuterplus. Dit programma bereidt ze voor op de basisschool.

Buitenlucht is heel belangrijk voor
kinderen.In de buitenlucht bouwen
kinderen bijvoorbeeld meer vitamine
D op, waardoor ze meer weerstand
krijgen.
Bovendien is frisse lucht belangrijk
voor de groei van de longen.
Maar ook binnen kunnen de kinderen
heerlijk spelen en ontdekken in de
lichte en vrolijke ruimtes met volop
spelmateriaal.
Ouders hebben bij Zo persoonlijk en
regelmatig contact met medewerkers
over de ontwikkeling van hun kind.
Praktische zaken (bijv. dagen ruilen,
vakanties) kunnen ouders eenvoudig
en rechtstreeks bij de vestigingsmanager regelen.
Zo Kinderopvang biedt ook extra
diensten zoals een kinderkapper, fotograaf en opvoedadvies van pedagogen.
Nieuwsgierig geworden?
Kijk eens op:
www.zokinderopvang.nl
of maak een afspraak met de vestigingsmanager voor een rondleiding.

De fietsengarage

Van harte welkom

bij Schoonheidssalon Yvette van Zon
Alweer meer dan tien jaar heb
ik mijn salon in de Wippolder.
In deze jaren heb ik het aanbod
flink uitgebreid. Zo kunt u bij
mij terecht voor gezichts- en medische pedicurebehandelingen.
Daarnaast bied ik ondermeer ook
permanente make-up, laser ontharing, wrat- en bindweefselverwijdering en couperosebehandelingen aan. De laatste aanwinst
is spray tan, een lekker kleurtje
in tien minuten zonder schadelijk zonnen. Kijk voor meer aanbod en aanbiedingen op mijn
website www.yvettevanzon.com.

Veel van mijn pedicurebehandelingen worden vergoed door de verzekering omdat ik medisch pedicure ben.
Alvast een goed voornemen voor
2014: Ga voor verbetering voor uw
voeten en gezicht.
U zult zich veel beter voelen.
Ik hoop u binnenkomt in mijn salon
te mogen leren kennen.
foto: Yvette van Zon

foto: S.V. Wippolder

Kinderen spelen bij Zo lekker veel
buiten, ook de allerkleinste.
De tuin heeft natuurlijke elementen
en er is een eigen moestuin.

Ik zorg dat ik altijd de laatste scholing op mijn vakgebieden heb. Ik ben
sinds 2010 een erkend leerbedrijf.

Ik wens u fijne feestdagen
en een gezond en gelukkig 2014.
Yvette van Zon
015-3807650

Nieuwe Wetten, Regels en Toeslagen
en uw Pensioengat 2013
Hallo buurtbewoners,
In de wijkkrant van september jl. is er aandacht besteed aan de fietsengarage in
de Hendrik Casimirstraat.
Nu een aantal maanden later blijkt het pand leeg te zijn. Volgens een melding
aan de deur is de fietsgarage verhuisd naar de Coenderstraat 3.
Bij navraag bleek dat de omzet niet toereikend was om de kosten te betalen.
Dus men heeft besloten om een andere locatie te zoeken groter met meer mogelijk heden.
Voor wie er behoefte aan heeft de fietsgarage is in de Coenderstraat en in de
Rochussenstraat te vinden.
Foto en tekst J.A. van den Berg.

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

015-2564609.
Met vriendelijke groet en tot horens,
Jan van Velzen
Ambassadeur van OuderenProof Wippolder
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Verbeteringen aan de Schoemakerstraat
bij de Kruithuisweg officieel in gebruik genomen
Een aantal maanden van dit jaar
is er aan de Schoemakerstraat
gewerkt ter hoo g te van de
Kruithuisweg en het nabij gelegen
bedrijventerrein.
De Schoemakerstraat is verbreed.
De kruisingen zijn aangepast en er
zijn verkeerslichten geplaatst bij
het Delftechpark en bij de op- en
afritten van de Kruithuisweg.
Alle werkzaamheden zijn nu ten
einde, De klus is geklaard.

Op woensdag 6 november jl. werden
de verkeerslichten even buiten werking gesteld omdat het geheel middels een officiële handeling in bedrijf
werd genomen.
Hiervoor waren aanwezig Peter Smit,
regiobestuurder van Stadsgewest
Haaglanden en wethouder Miléne
Junius.
Zij verrichte de officiële in gebruik
name van de nieuwe verkeerslichten
samen met de andere verbeteringen
aan de Schoemakerstraat.

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

Dit gebeurde middels het losmaken
van een deken van ballonnen en het
inschakelen van de verkeerslichten
met de schakelkast.
Na afloop werden er nog officiële
woorden gesproken en afgesloten
met een drankje en hapje bij Kok
Party-Catering Service.

Tekst en foto’s: J.A. van den Berg.

De vorige opgave

In de opgave van september 2013 zag u een mooi aangebrachte bewerking
aan een gebouw.
Helaas is er niemand die een inzending heeft gedaan. Mogelijk was het te
moeilijk om deze plek te vinden maar wij zullen het u bekend maken waar
het is.
Aan het De Vries van Heijstplantsoen staat het gebouw dat tot het deels
is gesloopt, en een nieuwe bestemming heeft gekregen, het voormalige
Laboratorium voor Algemene en Analytische Chemie van de TU – TH, beter bekend het gebouw voor Scheikundige Propedeuse.
Het deel dat niet gesloopt is, is hersteld en omgebouwd tot studentenhuisvesting van DUWO. Daar ziet u o.a. de oude hoofdingang en links daarvan
ook een even hoog gebouw. Aan beide bovenkanten bevinden deze aangebrachte bewerkingen.

Nieuwe opgave
Maar ook deze keer hebben wij weer een plek gezocht om u te inspireren
om te gaan zoeken en een foto te maken en deze naar ons toe te zenden.
Wilt u vermelden waar het is, o.a. de straat en wat u daar aantreft.
Stuur uw oplossing voor 16 februari 2014 naar ons mailadres;
wijkkrantwippolder@gmail.com of in een enveloppe en deze deponeren in
de brievenbus van het buurthuis aan de Rotterdamseweg 51 of de Prof.
Krausstraat 50.
LET OP vermeld duidelijk dat het voor de redactie van de wijkkrant is om
zoekraken te voorkomen.
Wij zien gaarne uw oplossing naar ons toekomen en wederom zal er een cadeaubon van € 12,50 worden verloot onder de goede inzendingen.
Wij wensen u veel succes toe bij het vinden van deze gevel.
Redactie
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Ons buurthuis
Onder de Schie
is weer open!

Cursusaanbod 2013/14 Buurthuis Onder de schie

Ontmoet uw buur(t)
Welkom thuis bij buurthuis “Onder
de Schie”. U vindt hier gezelligheid. U
kunt kiezen uit vele mogelijkheden.
Overdag en ’s avonds kunt u er terecht voor cursussen, workshops, een
gezellig praatje met een buurtgenoot
of huiswerkbegeleiding.
Er is een jaarprogramma voor alle wekelijks- en maandelijks terugkerende
activiteiten en een programma (zie
activiteiten) voor unieke activiteiten.
Alle activiteiten die het buurthuis
aanbiedt worden door vrijwilligers
georganiseerd.
U bent van harte welkom. En als u zin
heeft om zich actief in te zetten voor
uw buurt, meldt U zich dan aan!
Vrijdag 20 december is Kerstdiner.
Voor informatie en inschrijven
zie onze website.
Wij zoeken nog vrijwilligers die bij
verschillende taken willen helpen.

Reeds lopende cursussen/aktiviteiten

Bezoek ons;
Rotterdamseweg 51 a
2628 AJ, Delft
telefoon015 2567774

Nieuwsbrief
Onder de Schie
Welnee, het is gewoon een uitnodiging voor een Kop Koffie/Thee…
Goede middag of is het ochtend? Ik
val met de deur in uw huis;
mijn naam is Leo van der Lee, van
Buurthuis onder de Schie.
www.onderdeschie.nl
Het buurthuis is sinds 19 September
2013 open voor iedereen, ook voor U.
Waar staat uw Thee of Koffie klaar?
Heel simpel.
Onder de Schie is ingeklemd tussen
Mijnbouwstraat, Rotterdamseweg,
Maarten Trompstraat en de
van Speijkstraat.
Echt een mooi plekje!
Wat willen van u?
Heel simpel. Wij willen uw ideeën,
aanwezigheid, hulp, betrokkenheid,
wensen, hobby’s, aandacht, steun, expertise, slimheid, handen en hoofd.
Alles, gewoon vragen.
Wat doe ik voor u; alles, maar zeg het,
bel mij of mail mij;
Leo van der Lee
tel.: 015 2573462 of 06 22513362
mail: lee@casema.nl

Blij dat ik klei
– dinsdag ochtend (1x/w)
– is al begonnen – wachtlijst
– Juul Camps – juulcamps@gmail.com
– 015-212 2307 – 06-4 416 8037
Schilderen
– vrijdag ochtend (1x/w) – € 8/keer
– is al begonnen – nog open voor inschrijving
– Jeanette van der Helm
– jeanetart@hotmail.com
– 06-3 890 0620
Schilderen/tekenen (acryl)
– maandag avond (1x/w)– € 8/keer –
is al begonnen– wachtlijst
– Hedy Adihardjo
– hedyadihardjo@gmail.com
– 015-256 8728 – 06-4 655 1286
Binnenkort startende
cursussen/aktiviteiten
Kaarten maken
– dinsdag ochtend (éénmalig) – € 5
– v.a. 19-nov– open voor inschrijving
– Rebekka Omtzigt
– david.en.rebekka@gmail.com
– 015-737 0351 – 061-975 4042
Bewegen valt goed (ouderen vanaf
45 jaar)
– dinsdag middag (1x/w)– gratis
– v.a. 19-nov– open voor inschrijving
– Joan van den Berg
– www.onderdeschie.nl
– 070 416 1853
Tai Chi & Chi Gong
– woensdag avond (1x/w)
– kosten zie web site – start 20-nov’13
– open voor inschrijving
– (www. stromendbewegen.nl)
– Karin en Swie Yap
– info@swieyap.nl – 015 261 7998
Leef! (oefeningen, dans, spel)
–donderdag/vrijdag avond (1x/2w)
– € 16/keer
– v.a. 23-nov– open voor inschrijving
– Carien Slechtenhorst
– info@KlaartjevanEtten.nl
– 065 086 0177
Raja Yoga (rek en strek, massage,
adem-ontspanning, meditatie)
– dinsdag avond (1x/w) – €35/10 keer
– start bij 7 inschrijvingen
– Allan van de Graaff
– allanvandegraaff@gmail.com
– 063 074 9349

Wijkcentrum Wippolder - Prof. Krausstraat 50

Openingstijden tienercentrum “De Wippolder”
Dinsdag :
Woensdag :
Donderdag :

15.00-18.00uur Open inloop Leeftijd: 10 t/m 15 j.
19.00-21.00uur darten tieners 10-16 jaar
15.00-17.00uur Open inloop Leeftijd: 10 t/m 15 j.

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

Schilderen (aquarel en acryl)
– donderdag ochtend (1x/w) – start
28-nov-’13 – open voor inschrijving
– Marlene Otte
– marlene@otte-delft.nl

Boekbespreking
– woensdag ochtend (1x/w)
– (10 x) – € 40/cursus
– start bij 10 inschr.
– Maria Wensveen
– m.wensveen@stanislascollege.nl
– 064 464 6018
Bloemschikken
– woensdag avond (1x/2w) – € 15/
keer (incl. materiaal) – start bij 10
inschrijvingen
Ineke Kattevilder
– 064 463 9496

Computerclub (PC/Windows/
Office/Email/Skype/Internet)
– maandag avond (1x/w) – € 2/keer
– start op 2-dec-’13 – inschrijven € 8
– Ravindra
– mail@ravindra.nl
Cursus Support (club public relations, voor zzp’ers Onder de Schie)
– woensdag avond (1x/w) – € 2/keer
– start op 4-dec – inschrijven € 8
– Ravindra
– mail@ravindra.nl

Geplande cursussen voor 2014
Teddybeer maken
– woensdag ochtend (4 wkn.) – € 60/
cursus (incl. materiaal)- start bij 4 inschrijvingen
– Rebekka Omtzigt
– david.en.rebekka@gmail.com
– 015 737 0351 – 061 975 4042

Koks en Ballen (samen koken,
eten, voetbal kijken)
- za/zo middag/avond (1x/2w) - € 3/
keer – in voorber. – inschrijven € 7
– Ravindra
– mail@ravindra.nl

foto:Stan van Adrichem

Bezoek onze website
www.onderdeschie.nl

(zie ook: www.onderdeschie.nl)

Creatief schrijven
(inspiratie, structuur, verhalen)
– donderdag avond (3 weken) – € 30/
cursus – start bij 6 inschrijvingen
– Gean Ockels
– gean@ockels.nl
– 061 660 8972
Bridge I (beginners)
– woensdag avond (1x/w) – € 5/keer
– start bij 8 inschrijvingen
– Henk van Dam
– he.to.vandam@ziggo.nl
– 015-256 6517 – 06-3 042 7422
Bridge II (gevorderden)
– donderdag middag (1x/w)
– € 5/keer – start bij 8 inschrijvingen
– Henk van Dam
– he.to.vandam@ziggo.nl
–015-2566517 – 06-3042 7422
Nederlands spreken
(beginners/gevorderden)
– ma/wo/do ochtend/middag (1x/w)
– € 70/10 keer
– start bij 8 inschr.
– Tineke Ruiter
– atruiter@ziggo.nl
– 015-214 0355 – 06-2 428 2891

Sevillanas (Spaanse dans)
– woensdag avond (1x/w) – € 8,33/
keer – start in jan-2014 – open voor
inschrijving
– Ilona Roebana
– i.roebana@gmail.com
– 015 214 1648 – 061 499 9338
Spaanse ritmes (voor kinderen)
– woensdag middag (1x/w) – € 8,33/
keer – start in jan-2014 – open voor
inschrijving
– Ilona Roebana
– i.roebana@gmail.com
– 015 214 1648 – 061 499 9338
Zanggroep (gemengd koor)
– dinsdag avond (ca. 16 keer)
– ca. € 10/maand – start half jan-’14
bij 8 inschrijvingen
– Fon van Oosterhout
– fon.oosterhout@ziggo.nl
– 062 449 8922
Bewegen voor ouderen
– dinsdag ochtend (6lessen) – € ?/
cursus – start begin jan-’14 bij 6 inschrijvingen
– Thea Heesakkers
– theaheesakkers@hetnet.nl
– 062 712 7154
Digitale fotografie
– wo/do middag/avond (1x/w)
– € 8,33/keer
– start bij 6 inschrijvingen
– Stan van Adrichem
– info@vanadricheminbeeld.nl
– 06-2 722 7143

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

2014

16 februari 2014
ABSOLUTE INLEVERDATUM
naar:

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

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
• Schilderen
9.30-12-00 uur
12.30-15-00 uur
• Levende geschiedenis
1x2 weken 10.00-12.00uur
• Sjoelen 13.30-16.00uur
• Levende geschiedenis
1x2 weken 13.00-15.00uur
• Buitenspel 15.00-17.00uur
• Klaverjassen ( competitie)
19.00-23.00uur
• Micro voetbal
1x2weken 19.00-23.00uur
DINSDAG
• Koffie/thee inloop
9.00-11.30 + 13.00-16.00 uur
• Zelfst. internetten 9.00-12.00uur
• Volksdansen 10.15-11.15uur
• Franse les
9.30-10-45uur+10.45-12.00uur
• Levende geschiedenis
1x2 weken 10.00-11.30uur
• klaverjassen-prijs- 13.00-16.00uur
• Speksteen 13.30-15.30 uur
WOENSDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Tekenen/schilderen 9.30-11.30uur
• Technica 10 18.30-21.00uur
• Kinderclub 13.30-15.00uur
• Internet kinderen 13.00-15-00uur
• Wipmolenkoor 15.00-17.00uur
•Het Smikkelrestaurant
1x2 weken 18.00-20.00uur
• Boekbespreking
laatste woe.maand 10.00-11.30uur
DONDERDAG
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Gym 50+ 9.00-10.15uur
• Uitclub 1x 6 weken 10.00-11.30uur
• Tekenen en aquarel 9.30-11.30uur
• Digitale fotografieclub
10.00-12.00uur
• Workshop computerkennis
13.00-15.00uur
• Competitie klaverjassen
13.00-16.00uur
• HCC 1e en 3e donderdag
19.00-23.00uur
• Patch work
1x2 weken 19.30-21.30 uur
Vrijdag
• Koffie/thee inloop 9.00-11.30uur
• Internetten met begeleiding
9.00-11.30uur
• Afgewisseld crea –bingo
-spellenmiddag 13.30-16.00uur
• Country line dance 19.00-23.00uur
Zaterdag
• Bingo
2e za v.d. mnd 9.00-11.30uur
Meer informatie over deze activiteiten:
Klantenservice Participe
015-7600 100
klantenservice@participedelft.nu

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

wijkkrantwippolder@gmail.com
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Bouwberichten

A

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

C

B

Technopolis
Op foto –A- ziet u de vorderingen van de bouw van het nieuwe Nederlandse hoofdkantoor van het
internationale technologiebedrijf 3M. De duidelijke vorm van het gebouw is te zien.
Op foto –B- ziet u nogmaals het gebouw van Applikon het biotechnologiebedrijf aan de
Heertjeslaan dat al enige maanden in het gebruik is. Op woensdag 4 december jl. heeft ZKH
Willem-Alexander het bedrijf officieel geopend. Met dit officiële tintje is de wijk weer een bedrijf
rijker, waar maar liefst zo’n honderd personen werken.

E

F

D

Aanleg tramlijn 19
Op foto – C en D -.Er is al veel over gesproken en geschreven maar de trambaan wordt nog
steeds aangelegd. Men is nu bijna aan de keerlus toe. Via de Mekelweg zijn de werkzaamheden
de Kernreactor al voorbij. Het ziet er naar uit dat deze eerder klaar is dan dat de nieuwe St.
Sebastiaansbrug is vervangen. Dat betekent dat er dan weer veel werk te doen is met het verwijderen van het aangegroeide groen bij en tussen de rails van de tram.

G

Werkzaamheden Rotterdamseweg
Op foto – E en F -. Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de Rotterdamseweg ter hoogte van de
Jaffalaan / Julianalaan. Het lijkt niet op te schieten. Nu staat de winter voor de deur dus mogelijk
zal het wel tot in het nieuwe jaar duren eer alles weer normaal is. Ook het verkeer ondervindt nog
steeds hinder van deze werkzaamheden.

H

Scheepmakerij
Op foto – G – ziet u de verdere bebouwing van het braakliggende deel op de Scheepmakerij achter de Hertog Govertkade en een deel van de Rotterdamseweg. Buiten deze bebouwing is men
druk doende de Scheepmakerij verder op te knappen, wat o.a. te zien is aan het herstel van de
bestrating. Zie foto – H -.

K
I

N
L

J

Julianalaan
Het voormalige hoofdgebouw van de -TH/TU is nu in gebruik door Bouwkunde. Ook hier hebben zij de faculteit een
meer internationale naam gegeven; “Architecture” zie de foto
– N -.

M

Bouw activiteiten net buiten de wijk
maar wel in het zicht
Op foto – I – ziet u de contouren van het nieuwe stadskantoor / centraalstation wat in de Spoorzone gebouwd wordt. Dit ziet u vanaf de
Scheepmakerij. Op foto – J – ziet u de nieuwe Kapelsebrug ingesloten tussen het Armamentarium, de Oude Delft, de Korte Geer en het Achterom. De
brug is nu gereed om tram lijn 19 te dragen.

Verbouw en herstel werkzaamheden aan enkele
TU panden
Op foto – K – ziet u de werkzaamheden aan de gevel
en daken van het Science Centre Delft van de TU aan
de Mijnbouwstraat. Ook is men druk doende met herstelwerkzaamheden aan het gebouw van Bouwkunde
aan de Julianalaan zie foto – L en M-.

O
Prof. Telderslaan en de Hendrik Casimirstraat>
Op foto – O – ziet hoe de vernieuwde straten hun vorm gaan
krijgen. In een ander artikel in deze krant leest u meer over
deze bouw.

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

wijkkrantwippolder@gmail.com

Bericht uit de Sacramentskerk/Vredeskerk
Het is u vast ook wel opgevallen
dat we op de dagen voor Kerstmis
anders zijn dan andere dagen.
Met Kerst denken we meer aan een
ander dan we gewoonlijk doen.
Ik herinner me nog heel goed hoe
de voedselbanken vorig jaar voor
Kerstmis veel meer konden uitdelen dan de rest van het jaar. Door de
crises krijgen de voedselbanken veel
minder om uit te delen dan vroeger.
Behalve met Kerstmis. Dan is er gelukkig zoveel dat de vrijwilligers handen te kort komen om alles uit te delen. Alle vrijwilligers zijn dan vrolijk,
want je wordt er zelf ook gelukkig van
als je zoveel mensen gelukkig kunt
maken.
Ikzelf en u misschien ook wel, betrap
me erop, dat ik voor de Kerst vrijgeviger ben dan de rest van het jaar.
Hoe zou dat toch komen, dat
we met Kerst meer dan anders
aan andere mensen denken?

Ik denk dat het komt door Jezus,
van wie we de geboorte vieren.
Jezus die zijn hele leven zal laten zien, dat God er is voor mensen
en wij er moeten zijn voor elkaar.
Het kind in de kribbe dat zegt:
God houdt van jou:
ook als je verdriet hebt
ook als je je alleen voelt
ook als er dingen gebeuren in de wereld of in je eigen omgeving waar je
heel onzeker van wordt.
God houdt van jou en houd ook van
elkaar.
God houdt van mensen die het niet
zo breed hebben,
mensen die geen thuis hebben,
kinderen die bijna geen liefde ontvangen, ouderen die eenzaam zijn.
Met Kerstmis beseffen we des te meer
dat wij Gods liefde zichtbaar moeten
maken.
Dat wij doen wat het kind in de kribbe, toen hij ouder was, heeft gedaan:

opkomen voor allen die onze hulp nodig hebben.
Als we het geboortefeest van Jezus
vieren weten we dat er wonderen van
naastenliefde kunnen gebeuren.
Daarom zijn wij met Kerst anders dan
andere dagen.
Daarom horen we engelen zingen
over God en zijn we dankbaar voor
de geboorte van het Christuskind.
Laten we dat in deze dagen met elkaar vieren. De kunst is dat we dat
speciale Kerstgevoel waardoor we
meer dan anders aan anderen denken
het hele jaar door mogen vasthouden.
U allen een Zalig Kerstmis toegewenst en een gezegend Nieuwjaar.
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Kerstvieringen
in de Sacramentskerk/Vredeskerk
Op dinsdagavond 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 o.l.v. Sonja Nowee.
Op 1e Kerstdag, woensdag 25 december, is er om 10.00 uur een eucharistieviering.
Op 2e Kerstdag, donderdag 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

Column
Waarom, waarom?

Ds. Kees Maas

Muziek
Van de week las ik een artikel over
muziek. De bewondering voor zowel
het mysterie van de muziek als voor
de complexe menselijke geest spatte
van de bladzijden af.
Ronduit verbijsterend is het te lezen
wat er onder ons schedeldak gebeurt
terwijl we met een koptelefoon op de
bank liggen.
Bijvoorbeeld hoe twee delen van de
frontale cortex- gebieden (je voorhoofd) razendsnelle rekenprogramma’s afdraaien waarmee ze de losse
tonen in onze oorschelpen omtoveren
tot een melodie. (D.Levitin, Ons muzikale brein)

Waarom? Misschien wel de meest
gestelde vraag. De vraag die spontaan opkomt als een tyfoon de
Filippijnen treft en duizenden doden achter zich laat in een grote
chaos.

Verklaring zoeken
Met de waaromvraag zoeken wij onophoudelijk naar een verklaring. En
die is er vaak niet om het maar kort
en bondig te zeggen.
Er blijven vele vragen staan, terwijl
wij in onze samenleving nauwelijks
nog kunnen leven met vragen waar
geen antwoorden op zijn.
Gelovigen hebben niet veel minder
moeite met de waaromvraag.
Ook zij willen antwoorden.
Niets menselijks is gelovigen vreemd.
Onder gelovigen wordt wel eens gezegd:
‘Het is geen vreemde die je dat aandoet’.
Alsof God het nodig vond je te laten
verongelukken.
Anderen kunnen juist niet meer geloven doordat deze vraag onbeantwoord blijft in hun leven.
Zij zeggen:
‘Als er een God is waarom moest dan
de vriend van Daniëlle verongelukken en waarom moest een tyfoon de
Filippijnen treffen?
Als de antwoorden niet meer voldoen
dan blijven de vraagtekens en staan
we onvoldaan met lege handen.
Waartoe?
Waartoe zou een betere vraag zijn
dan waarom, maar wie geeft daar een
goed antwoord op?

Illustratie: Stan van Adrichem

Ook de vraag als je zoon net zijn opleiding achter de rug heeft en door
een dodelijk ongeluk getroffen wordt.
Hij had geen schuld, een dronken
chauffeur gaf geen voorrang.
Waarom zit zijn vriendin Daniëlle op
haar twintigste jaar naast de kist van
haar vriend met wie zij zoveel plannen had?

Waartoe is de vriend van Daniëlle zo
jong overleden? Wie durft een antwoord formuleren?
Toch niet omdat zij een paar jaar later
kon trouwen met de vriend van de
vriend?
Een dergelijk antwoord kan niemand
menen.
Antwoorden
De wetenschap kan niet zonder dit
zoekende en nieuwsgierige waarom.
Waarom zouden mensen niet naar
de maan kunnen? Lopend ging niet
maar in een spaceshuttle kwamen
we er en het antwoord was gegeven.
Juist door zich telkens af te vragen
waarom? hebben mensen de grootste
ontdekkingen gedaan. Door te zoeken
naar het antwoord mochten zij geweldige vondsten uit de schepping halen.
Deze waaroms zijn van een andere
orde. Er is een logisch antwoord en
zelfs als het antwoord ingewikkeld is
dan zit daar een zekere logica in.

Maar nogmaals een bevredigend antwoord is niet op elke waarom vraag
te geven. Dat vinden we over het algemeen moeilijk. Het lijkt of je greep
op de werkelijkheid, op je leven gaat
missen.
Mysteries
Moeten we dan op elke vraag een
antwoord hebben? Volgens mij hoeft
dat niet als je de ruimte maar hebt
om daarmee te leven. De wetenschap
en de techniek hebben ons veel antwoorden gegeven en veel goeds gebracht (niet alles is goed), maar ze
hebben ons ook waanzinnig eigenwijs
gemaakt. Zo in de geest van: ‘Als we
daar nu nog geen antwoord op weten
dan komt het wel in de toekomst’.
Wat een hoogmoed!
Mens, weet je wel of je morgen nog
leeft? Niemand heeft immers macht
over zijn adem.
Waar zijn de mysteries gebleven, waar
de geheimenissen?

Overvragen
Wie antwoord op alle waaromvragen
wil overvraagt zichzelf. Het is nu eenmaal zo dat goede mensen vaak tegenwind hebben en criminelen zich
vermaken in de zon van een belastingparadijs.
Daar kun je slapeloze nachten van
hebben, maar je wint er niets mee.
Er zit nu eenmaal geen logica in het
leven. We hebben niet alles onder controle.
In zeker opzicht zijn we daar vertrouwd mee. Waarom is die muziek
voor iemand zo belangrijk en waarom
trouwt hij met die vrouw, waarom is
dat schilderij honderd en zes miljoen
waard?
Vragen waar we geen sluitend antwoord op hebben. In de liefde, kunstvormen zoals muziek en het geloof
zijn veel vragen waar we geen sluitend
antwoord op hebben en juist deze drie
inspireren ons, maken ons gelukkig en
geven ons de kracht om te leven.

Geloven
Over geloven zijn veel vragen te stellen waar geen echt antwoord op is.
Gelovigen hebben meestal ook die
vragen maar zij leven zoals de muziekliefhebber, de geliefde en de
kunstminnaar alsof zij een antwoord
hebben.
Zij weten dat de waaromvraag eindigt
bij God en daar is de vraag in goede
handen.
En in vrede gaat de gelovige Kerst
vieren. In gedachten bij het kind in de
kribbe, Jezus, in de stal te Bethlehem.
Waarom die herders? Waarom die engelen? Waarom die beestenboel?
God zal het weten.
Gezegende kerstdagen,
Kees Maas
(buurtpastor)

Lees de wijkkrant ook digitaal via: www.tunoord.nl/wippolderkrant en www.123website.nl/BOWzuid
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Immanuel wijkgemeente
start Zondags lunchcafé

Toch heeft de Wippolder er sinds
oktober een extra ‘kerkplaats’ bij.
De wijkgemeente Immanuël kerkt
voortaan in De Wipmolen aan de
Krausstraat en wil vandaar uit ‘voor
betekenis van de buurt’ zijn.
Wijkgemeente Immanuël is één van
de wijkgemeenten in Delft die behoort tot de Protestantse Kerken in
Nederland (een fusie van de hervormde, gereformeerde en lutherse kerken).
Voor dez e wi jkgemeente werd
beg in jaren ’60 van de vor ige
eeuw de Immanuëlkerk aan de
Schoemakerstraat gebouwd.
Door verschillende ontwikkelingen kwam een ándere kerk (de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt)
erbij in het gebouw aan de
Schoemakerstraat.

Maar uiteindelijk bleek dit toch
niet zo praktisch en verhuisde
wijkgemeente Immanuël naar De
Wipmolen. Daar heeft zij een eigen
ruimte voor vergaderingen, catechese,
ouderensoos en andere activiteiten.
Op de zondagmorgen wordt de grote
zaal heringericht tot kerkzaal, inclusief een heus orgel.
Met de verhuizing is ook een belangrijke wens van de wijkgemeente
Immanuël in vervulling gegaan, namelijk concreet kerk in de buurt zijn.
“Het gebouw aan de Schoemakerstraat had toch een beetje een gesloten karakter,” zegt dominee David
Knibbe.
“Met hoge, massieve muren. Dat
wierp misschien wederzijds een drempel op.
Hier in De Wipmolen zitten we echt
tússen de buurtgenoten.
Van hieruit hopen we ook iets voor
de mensen in de buurt te kunnen betekenen.
Als gewone mensen staan we graag
open voor ontmoeting en willen we
de buurtgenoten helpen waar we
eventueel kunnen.

Onze motivatie daarvoor is het omzien naar de medemens vanuit de
Bijbelse boodschap voor het leven
hier op aarde.” Vanuit deze motivatie start wijkgemeente Immanuël een
zondags lunchcafé in De Wipmolen,
te beginnen op zondag 12 januari
2014, van 12-14 uur.
“Voor veel mensen is de zondag een
lange, grijze, stille dag,” besluit David
Knibbe.
“Bij ons is iedereen welkom voor gezelligheid, een praatje, een spelletje
en een broodje of kommetje soep.
We laten nog van ons horen!”
Illustratie: Stan van Adrichem

Het gebeurt tegenwoordig nog
maar zelden dat er in een wijk of
buurt een plaats voor een kerk
bíj komt. Veel vaker wordt er een
kerk gesloten of gesloopt.

Computerlessen voor en door senioren

Wijkgemeente Immanuël houdt elke
zondag kerkdienst in De Wipmolen aan
de Krausstraat om 10.00 uur.
U bent van harte welkom om dat een
keer mee te maken.
Dominee David Knibbe is dagelijks te
bereiken onder telefoonnummer
015-2852099

Heeft u al eens eerder een computercursus gevolgd?
En heeft u alles onthouden en toegepast? Nee?
SeniorWeb Delft heeft hiervoor in het
programma een ‘Opfriscursus’ opgenomen met een aantal herhalingsonderwerpen, zoals:
Teksten maken, opslaan en terugvinden, Mappen maken, Gebruik vande
USB-stick en nog veel meer.
De docenten, ook senioren, willen het
graag aan u uitleggen.
Verder is er veel vraag naar Windows
8 en de iPad.

Voor beiden worden workshops opgestart.
De overige cursussen staan nog
steeds in de planning, zoals de
Instapcursus, Basiscursus,
Internetcursus en de fotobewerking
Picasa.
Vragen of belangstelling?
bel in de ochtenduren 06 519 193 03
voor startdata en cursusduur.
Cursusplaats
De Wipmolen,
Prof. Krausstraat 71b,
2628 JR DELFT.

Kerstconcert Wipmolenkoor

foto: Immanuëlkerk

Op 15 december 2013
is het weer zover.
Het kerstconcert van het
Wipmolenkoor
U bent allen van harte welkom
op deze datum in het
Wippolderbuurthuis
Prof. Krausstraat 50
aanvang: 15.00 uur.

Heeft U zin om voorafgaande aan dit
concert het Wipmolenkoor te horen
en te zien op een repetitie?
Dan bent U van harte welkom.
Iedere woensdag repeteren wij
van 14.30 uur tot 16.30 uur in het
Wippolder buurthuis.
Namens het Wipmolenkoor
Wil Broere
Voor meer informatie: 015 - 2510277

We zijn er. In de Wipmolen. Op
een mooie zondag in september liepen we in een stoet van de
Immanuëlkerk naar de Wipmolen
om daar de kerkdienst voort te
zetten. Nu zijn we er voorgoed
en we hopen dat we hier nog lang
mogen vertoeven. We hebben het
in ieder geval goed naar ons zin.
Nu we tussen de huizen zitten is het
een goed gebruik om de buren eens
uit te nodigen om kennis te maken.
Wij doen dat op 12 januari – zie het
stuk elders in deze krant – van 12 tot
14 uur met een lunchcafé dat we met
enige regelmaat willen houden.
Om samen te eten en te drinken.
Want tijdens een maaltijd kun je
meer zeggen, voel je je eerder op je

gemak dan wanneer je zomaar bij elkaar bent.
Eten verzustert en verbroedert.
En dan kunt u zien hoe mooi de
Wipmolen is waar we nu in mogen
kerken, als u dat al niet wist.
Misschien wilt u wel komen maar
denkt u, een kerk, zouden ze iets van
me willen?
Ja, inderdaad zouden we graag iets
van u willen: namelijk contact. In een
kerk klinken oude verhalen, we willen
graag uw verhaal horen.
Dan kunnen wij daar weer van leren.
Om die oude verhalen nog beter te
begrijpen.
Kijk, het lijkt een beetje op de slak en
de tuinslang. Ze kwamen elkaar een
keer in de zomer tegen.
Ze schoten geen van beiden erg op,
maar de slak was toch wel het vlugst.

En elke keer zei de tuinslang: ik
lig hier wel stil te zijn, maar soms
stroomt er erg hard iets heel kouds
door mij heen.
O ja zei de slak, hij kon het zich niet
voor stellen. Tot hij een keer doornat
werd van de sproeier.
Zo stroomt er door mensen soms ook
een diep gevoel van binnen heen, je
kunt het van buiten niet zien, maar
als je telkens samen eet en elkaar
leert kennen, dan kun je er bij elkaar
iets van merken, net zoals de slak het
uiteindelijk ook doorkreeg.
Daarom nodigen wij u uit. Om samen
iets aan elkaar te geven van vreugde
en moed in een wereld die wel eens
hard is.
David Knibbe.

Illustratie: Stan van Adrichem

Eten en drinken

wijkkrantwippolder@gmail.com

Borden TU Ring
Begin 2011 verrezen rondom de TU,
langs de zogenaamde TU Ring, reusachtige palen met borden voor de bewegwijzering.
De borden waren groot, het waren er
veel en ze sloten niet aan op de overige verkeersborden in de omgeving.
Al spoedig bleek dat de weerstand
vanuit de buurt groot was en toen
ook nog de wind te makkelijk vat
kreeg op de borden, heeft de TU ze
verwijderd.
De borden moesten opnieuw ontworpen worden, vond de TU. Er werd een
bijeenkomst met betrokkenen georganiseerd en er werd goed naar standpunten van de bewoners geluisterd.
Een punt van aandacht was de grootte en de kleurstelling.
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De bomenkapteller – vrijwilliger gezocht

Maar ook het aantal borden kon worden beperkt.
Nu, ruim twee jaar later, zijn de borden gepresenteerd, als concept.
Een heel nieuw ontwerp, kleiner, beter aansluitend op de bestaande borden van de gemeente.
En het zijn er ook nog eens minder
door een betere keuze van locaties
van de borden.
Het is een goed voorbeeld van wat wij
samen met de TU en gemeente tot
een goede oplossing hebben kunnen
komen.
En ik denk dat de borden ook nog
eens duidelijker, voordeliger en efficiënter zijn.

Afscheid nemen van,
Onze vormgever Stan van Adrichem is al betrokken bij de wijkkrant vanaf het
eerste exemplaar zo’n 16 jaar geleden. Door de bezuinigingsdrift van de gemeente Delft zijn er veel veranderingen gekomen. Zo ook is BWD in Participe
opgegaan. Onze vormgever Stan van Adrichem was via BWD gedetacheerd
voor de technische realisatie van onder meer onze krant. Helaas is per 1 augustus zijn functie opgeheven. Maar gelukkig kon met behulp van derden Stan
zijn werkzaamheden blijven uitvoeren tot en met de krant van nu – december
2013 –.
Helaas zijn wij nu genoodzaakt om van Stan afscheid te nemen en te zoeken
naar een oplossing om de wijkkrant in stand te houden zonder onze vertrouwde Stan.
Wij als redactie doen ons uiterste best om op basis van vrijwilligheid een vervangende vormgever te vinden. Zodat wij maart 2014 weer een wijkkrant bij
u door de brievenbus te kunnen schuiven. Dit zal een zware dobber worden
maar wij blijven hoopvol.
Wij danken Stan dan ook voor zijn eindeloze geduld en inzet die hij ons heeft
gegeven bij het tot stand brengen van de wijkkrant “Wippolder “.

In 2003 zijn wij begonnen met het
bijhouden van het aantal bomen dat
met een vergunning gekapt werd.
Het aantal groeide erg snel, zeker
toen de Mekelweg plaats moest maken voor het Mekelpark.
Om de aandacht erop te vestigen,
hebben wij een bomenkapteller op de
website geplaatst.
Deze staat nu op 1932. Maar deze
moet geactualiseerd worden.

Daarom zoeken wij een vrijwilliger
die de bomenkapteller wil actualiseren en 1 x per maand de verleende
kapvergunningen bijhoudt.
Aanmelden kan door een email te
sturen aan:
tunoord@gmail.com
Voor meer informatie zie:
www.tunoord.nl

Algemene Ledenvergadering
Belangenvereniging TU Noord
11 januari om 17.00 uur in het Buurthuis Onder De Schie, Rotterdamseweg 51A
Met aansluitend:
De belangenvereniging

FEEST
TU Noord bestaat 10 jaar

Redactie.

COLOFON
Wijkkrant Wippolder wordt samengesteld en bezorgd door vrijwilligers.
Met behulp van en ondersteuning door professionals.
De uitgave wordt financieel mogelijk gemaakt door de afd. financiën van de
Gemeente Delft en Vestia.
Eindredacteur: 			
Johan van den Berg
Secretaris: 			
Wim Bloom
Redactielid:			Kees Graafland
				Fred Koning
Correctoren:			
Elly van Leeuwen
				Joop Bakker
Vormgeving:
		
Stan van Adrichem
druk: 				
Chris Jansen Drukwerkadvies
oplage:				5600 exemplaren
Integrale en letterlijke overname van artikelen uit deze krant in enig
ander medium, is toegestaan, mits met vermelding van bron (Wijkkrant
Wippolder ), datum en auteur. In alle andere gevallen dient overleg met de
redactie plaats te vinden.
e-mail adres: wijkkrantwippolder@gmail.com

De belangenvereniging TU Noord heeft een plek verworven in de wijk en binnen de
gemeente Delft. U weet ons te vinden als er iets dreigt of gebeurt in de buurt. De belangenvereniging TU Noord is een begrip geworden, en een bron van kennis, ervaring
en informatie. En dat is een felicitatie en feestje waard!
U bent van harte uitgenodigd op onze feestelijke Nieuwjaarsborrel (+hapjes en muziek) op zaterdag 11 januari 2014 van 17.00 tot 20.00 uur in het Buurthuis Onder De
Schie, Rotterdamseweg 51A.
Erik van Hunnik
Voorzitter

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

