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Hemd van het lijf

Nienke (32) is gek op Delft,
haar gezin én werk. Daarover
schrijft zij op haar Delftse
lifestyleblog Miss Bijnini.

Door Cheyenne Toetenel

Nienke Selbeck
Waarom hier op de foto?
“De Buitenwatersloot ligt in mijn eigen wijk, het Westerkwartier. Een
minidorp in een grote stad!”

algemeen niet zo vaak hoort.
Tenminste, dat dacht ik tot voor
kort…. Maar het lijkt wel of overal in het nieuws juist het woord
‘kwetsbaar’ wordt toegevoegd.
Voor ons ligt de betekenis on-

Voor wie is jouw blog bedoeld?
“Voor mensen die een leuk dagje in
Delft willen beleven, maar ook voor
moeders sinds ik mijn ervaringen als
mama van Mingus deel.”

geveer in de stijl van ‘voorzichtigheid’, ‘zacht’, ‘dun’, ‘broos’,
‘antiek’ óf ‘net uit het ei’. Op dit

Hoe is Bijnini ontstaan?
“In 2016 ben ik op reis geweest naar
de Pyreneeën, waar ik een week heb
paardgereden. Op deze reis ervoer ik
hoe het is om de controle los te laten
en te vertrouwen op je eigen kracht,
waardoor mijn zelfvertrouwen groeide. Dat gevoel inspireerde mij om
een blog te starten.”

Vanwaar de keuze voor de drie
categorieën op jouw blog?
“Deze thema’s passen goed bij mij.
Delft, omdat ik hier al 32 jaar met
veel plezier woon en al het leuks dat
de stad te bieden heeft graag deel
met mensen. Onderwijs, omdat ik
als docent Pedagogiek werk op een
ROC. Persoonlijke ervaringen, omdat ik taboes wil doorbreken.”

moment worden er voor ons tal
van bijkomende ‘kwetsbaarheden’ bijgehaald waarbij we bijna
aan onszelf gaan twijfelen! Bijna
‘in-één-gedoken’ horen we aan
wat de harde werkelijkheid voor

(Foto: Koos Bommelé)

Welke taboes?
“Rondom het moederschap. Ik
schrijf bijvoorbeeld over de ‘grijze wolk’ waarop ik zat tijdens mijn
kraamtijd en over mijn burn-out.
Mensen vinden het nog altijd lastig
om daarover te spreken, maar jezelf
kwetsbaar opstellen is juist mooi.”
Wat onderscheidt jouw blog van
andere?
“Ik vind veel leuk, schrijf over verschillende onderwerpen en dien

daardoor een brede doelgroep. Ik
denk dat dat is wat mij uniek maakt.
Maar ook de combinatie van zware
en luchtige onderwerpen spreekt
mensen aan. Ik schrijf niet om het
schrijven, maar deel alleen iets als
ik het echt interessant genoeg vind.
Mijn blog komt uit mijn hart.”
En je doet ook veel met lokale
ondernemers?
“Het is tof om leuke plekjes in Delft
te laten zien. Zelf word ik ook blij
van nieuwe ontdekkingen. De loka-

le ondernemers moeten het hebben
van ‘horen zeggen’, waardoor ik het
persoonlijk veel interessanter vind
om juist hen te helpen dan om met
een groot bedrijf in zee te gaan.”
Als ik burgemeester van Delft
was, dan...
“...zou ik kijken naar mogelijkheden
om jonge ondernemers een steuntje
in de rug te geven tijdens de start van
een bedrijfje en zorgen voor meer
ontmoetingsplekken voor moeders
die wat minder te besteden hebben.”

Wat ik zeggen wil...
Iepziekte
In de Stadskrant Delft van 14 juni
bericht de gemeente Delft dat door
iepziekte aangetaste bomen zo snel
mogelijk gekapt en afgevoerd moeten worden, dit om verdere verspreiding te voorkomen. Ik heb vorig
jaar en bij Staatbosbeheer en bij de
gemeentes Delft en Midden Delfland gemeld dat er zieke iepen in
het Abtswoudse Bos staan (west en
midden), maar daar is tot op heden
niets meegedaan. De zieke en inmiddels veelal dode bomen staan er nog.
Ten tijde van mijn melding vorig jaar
waren het al minstens 50 locaties, nu
zijn het er al veel meer. Wat bedoelt
de gemeente Delft met zo snel mogelijk? Toch niet meer dan een jaar? Dat
Staatsbosbeheer krap bij kas zit mag
geen argument zijn. Zolang daar zo’n
grote haard zit, zullen ook de bomen
in de stad steeds besmet worden. Het
is dus in het belang van de gemeente
Delft om dit aan te pakken. Ik hoop
dat dit nu wel op korte termijn gaat
gebeuren, voordat de iepziekte nog
meer schade aanricht.

mee ziet) vol gestapelde kratten en
tassen vol flessen. Waarschijnlijk
naar een glasbak of zoiets, want zo
vroeg en zo laat zijn de supermarkten niet open. De stoepstenen hier
liggen schots en scheef dus die kar
gaat er met een hoop gehobbel overheen. Dus je hoort de flessen aan een
stuk door rinkelen. En dat moet altijd
met twee, drie mensen gedaan worden, zodat er gezellig over het geluid
heen geschreeuwd kan worden. Het
gaat de hele dag door. Overdag worden lege kratten weggebracht en natuurlijk worden die bij de Albert Heijn meteen aangevuld. Nu maakt het
me overdag echt niet uit. Maar het is
vervelend om er ‘s ochtends vroeg of
laat op de avond wakker van te worden. Ik snap dat het met zo’n kar het
makkelijkst is en dat flessen nou eenmaal rinkelen als je ze bij elkaar zet.
Maar het is toch niet zo moeilijk om
er even rekening mee te houden dat
sommige mensen ‘s ochtends weer
vroeg op moeten?

Naam: ................................................................................................................................................................

Aukje Gjaltema

Adres: ................................................................................................................................................................

Trams
Ik vraag mij af wanneer HTM ook op
lijn 1 wat meer eigentijdse trams gaat
laten rijden. Delft wordt voor gek gezet met de oubollige overjarige meuk
die we nu nog op lijn 1 hebben. Nergens in Europa rijdt dit soort trams.
Misschien kan die zogeheten Metropoolregio er wat aan kan doen.

Brievenbus
Enige tijd terug zijn er door Post.
nl enthousiast veel brievenbussen
weggehaald, wellicht toch een te
drastische ingreep. Maandagmiddag
trof ik voor de tweede keer dat de
brievenbus op de Markt helemaal vol
was. Hij was zo vol, dat je er gemakkelijk brieven uit kon halen, dat geeft
geen vertrouwd gevoel. Vervolgens
bleken nog twee andere brievenbussen ook helemaal vol. Er worden
blijkbaar toch nog veel brieven en
kaarten verstuurd. Wat zou het mooi
zijn als de verdwenen brievenbussen
weer terug kwamen, zoals op het
Doelenplein en het Heilige Geestkerkhof. Ik heb het gemeld bij Post.
nl, zou het helpen?
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ons in petto heeft óf wat er van
die harde waarheid op ons van
toepassing is.
Blijft de vraag: Hoe voelt het
aan? Een bril die los op je neus
zit is - kwetsbaar. Een contactlens zónder oog is - kwetsbaar.
En zo kan ik vrolijk doorgaan.
Het zit ‘m namelijk in de normale

PUZZEL
2

Kwetsbaar
Een woord wat je over het

Wat is Miss Bijnini voor een blog?
“Een lifestyleblog waarop ik tips over
het centrum van Delft deel, maar ook
persoonlijke ervaringen op het gebied van het moederschap en onderwijs. Met Bijnini wil ik moeders en
vrouwen inspireren tot positiviteit
en enthousiasme.”

Wat maakt het bijhouden van een
blog leuk?
“Het inspireren van andere mensen,
maar ook het ontwikkelen van je eigen kennis en creativiteit.”
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Oplossing:.......................................................................................................................................................

Fiendish Sudoku from
Tel.nummer:...................................................................................................................................................
www.SudokuPuzz.com
Woonplaats:...................................................................................................................................................

Los de Sudoku op en stuur de cijfers uit de linkerkolom van
boven naar beneden op naar Delft op Zondag o.v.v. pluspuzzel
Energieweg 3, 2627 AP Delft of mail naar
puzzel@rodimedia-zh.nl.
(vergeet hierbij niet uw adresgegevens te mailen)
De winnaars worden benaderd.

Deze rubriek wordt u aangeboden door:
PLUS Bomenwijk Elzenlaan 1 - Delft • PLUS Martin Panis v. Foreestweg 2A - Delft
PLUS Tanthof Bikolaan 171 - Delft • PLUS van Leeuwen Leeuwenberg 1 - Den Hoorn

Gerrit van Straalen
Lawaai
Vanmorgen (vrijdagochtend) om
kwart voor 6 was het weer raak. Een
groepje studenten bracht met veel
kabaal hun lege flessen weg. Dan
gaan ze met een hoge kar (waar je
de vakkenvullers in supermarkten

dingen. Als ik op internet surf
– kwetsbaar? Als ik op de fiets
zit – kwetsbaar? Als ik niet naar
het toilet kan – kwetsbaar?
Als voetganger op een zebrapad – kwetsbaar? Als ouder(e)
überhaupt – kwetsbaar? Maar
voelen wij ons dan ook werkelijk
zo?
Wij zorgen dat de bril goed zit,
de lens graag comfortabel en
het zicht helder. Zien we wat het
wordt. ;)

Harry

Janneke Zomervrucht

Burgwal 29 Delft, 015 21 26 134
info@trompper-optiek.nl
www.trompper-optiek.nl

