CORA VAN LEEUWEN
Actieve wijkbewoonster Cora woont sinds de
zomer van 1987 op de Winterdijk 15a. Ze is de
echtgenote van Pieter Verhage, ook actief in de
wijk, o.a. als burgemeester Van Bergen IJzendoorn bij het feest van honderd jaar park.
In die tijd waren vanuit de achtertuin nog de
aanleunwoninkjes van Gouwestein te zien en
speelde al dat die vervangen moesten worden.
Dat had voor de bewoners een enorme impact,
omdat ze elders in den lande ondergebracht
moesten worden tot de bouw van het Binnenhof
eindelijk klaar was.
In de zomer van 2010 is het nieuwe Gouwesteincomplex in gebruik genomen. Het oude
Gouwestein was een verdieping lager en niet zo
dominant aanwezig. De bouw heeft voor de directe omgeving voor veel (geluids)overlast gezorgd. Sinds Cora drie jaar geleden met werken
is gestopt, is er wel wat veranderd. Dagelijks
maakt ze mee dat met al die verbouwingen in
de directe omgeving een continue stroom bouwverkeer is ontstaan. Als de ene heistelling weg
is, komt de volgende alweer. Hoe onvermijdelijk
ook, ze constateert dat het nu een onrustige tijd
is en dat dit voorlopig zo zal blijven.
Ze ziet uit naar het nieuwe Rode Dorp en kan
het waarderen dat het in dezelfde stijl wordt
herbouwd. Er komen geen mensen van vroeger
terug; herbouw heeft te lang geduurd en dan
zijn de oude bewoners al ergens anders geaard.
Cora was fulltime directiesecretaresse in het
Bleuland Ziekenhuis tot 1995, daarna ging ze
een dag korter werken en stopte in 2007, na 37
jaar in het Groene Hart Ziekenhuis gewerkt te
hebben. De organisatie werd grootschaliger en
het werken werd haar op een gegeven moment
te zwaar met al die veranderingen, waarop ze
besloot een punt te zetten achter haar loopbaan.
Nu geniet ze van haar vrije tijd, die geleidelijk
weer is opgevuld met vrijwilligerswerk en andere plezierige zaken.
Buurtpreventie
Eind 2007 is ze door Peter Schönfeld, destijds
voorzitter van het Buurtpreventieteam, gevraagd er ook bij te komen en dat deed ze.
Vanuit buurtpreventie organiseerde Theo Smit
een aantal jaren de schoonmaakactie, maar
toen hij in 2008 naar Zeeland verhuisde vroeg
hij Cora deze taak van hem over te nemen. Omdat ze al een paar keer had meegeholpen en dat
leuk vond, zei ze ja. Daaruit voortvloeiend loopt
ze mee met de jaarlijkse wijkschouw.
Schoonmaakactie
Ze loopt zich nu al weer warm voor de komende
schoonmaakactie, waarover u elders in dit februarinummer een bijdrage van haarzelf kan
lezen. Ze mikt op vrijdag 25 maart en hoopt op
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Door Lies Elte
de medewerking van een aantal enthousiaste
buurtbewoners en ook weer op de medewerking
van de scholen. Tijdens de organisatie heeft ze
daar veel contact mee. Dit is primair een actie
van het buurtpreventieteam, maar voor de begeleiding van leerlingen is de hulp van andere
wijkbewoners noodzakelijk.

Geslaagde schoonmaakactie 2010

Ze constateert vooral wat de schooljeugd betreft: “Het besef moet steeds weer bijgebracht
worden rommel niet rond te strooien.” Misschien
dat door actief meedoen aan de schoonmaakactie dit besef wat langer blijft hangen. Aan haar
zal het niet liggen. Ze werkte vorig jaar enthousiast mee de Winterdijk op te fleuren door een
enorme hoeveelheid bloembollen te helpen poten. Ze vindt het leuk in het voorjaar te zien dat
alles uitkomt en in volle bloei staat. Er is een
vast bloemperk met rozen geplant langs de Ferdinand Huyckstraat.
De kerstbomen in het water langs de Winterdijk
vond ze een goed initiatief, waar ze enthousiast
aan heeft meegewerkt. Het resultaat was echter
bedroevend, omdat de bomen na één dag al op
half zeven lagen en omvielen in de berm; ook de
lampjes hebben het niet goed gedaan. Dit in
tegenstelling tot vorig jaar. Het slechte weer kan
een oorzaak geweest zijn. Volgend jaar beter!
Mensen moeten meer melden
Mensen zouden meer moeten melden aan het
Buurtpreventieteam, bijvoorbeeld als de plastic
verzamelzakken niet door Cyclus worden opgehaald op de daarvoor bestemde dag. Maar ook
als er iets mis is met bijv. de bouwactiviteiten
aan de Winterdijk, wat schering en inslag is.
Niemand meldt dat ooit aan haar als straatcontactpersoon. Ze gaat zelf de straat op om ondeugdelijke zaken te constateren.
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Veel verkeer
Dagelijks is er veel fietsverkeer op de Winterdijk, vooral scholieren. Ook schoolbusjes rijden
op vaste tijden af en aan. Met het bouwverkeer
erbij is het vaak een gigantische puinhoop als
alles is in één keer in beweging is. De bulldozers
gaan de hele ochtend door, dan is de rust ver te
zoeken. Hoewel ze niet van plan is zich daar
ernstig aan te storen, zou het fijn zijn als dat
een keer is afgelopen. In de vorstperiode was de
Winterdijk (en achterliggend gebied) vreselijk
glad, maar niet alleen daar. De Gemeente had
bij de invalsweg naar Gouda borden geplaatst:
“Pas op gladheid”. Cora vindt het jammer dat ze
zo de verantwoordelijkheid alleen bij jezelf leggen en dat nog wel op een invalsweg. In het
weekend is het rustiger nu Hoogvliet weg is, en
ook het bouwverkeer stilligt. Aanvankelijk miste
ze het gemak van even snel een boodschapje
doen, maar het wende snel. Ze juicht het initiatief toe dat op vrijdag de bewoners van Huize
Winterdijk en Gouwestein met busjes op en neer
kunnen naar Hoogvliet. Zo nodig helpt ze daar
ook graag aan mee.
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tot de banen in de Gouwe Inn werden overgenomen door Sportcity. Op haar vaste avond was
het niet meer mogelijk een baan te huren. Nu
overweegt ze op een gymclub te gaan. Er staat
een piano in de kamer, waar ze beiden op spelen, maar niet fanatiek. Verder leest ze graag,
voornamelijk in de vakanties en bezoekt ze regelmatig musea. Dan is er nog haar wandelclubje met vriendinnen, iedere maand gaan ze een
dag ergens wandelen. Cora en Pieter zijn verwoede kampeerders, in binnen- en buitenland.
Avontuurlijke vakanties beleeft ze ook: de laatste zeiltocht o.a. langs de kust van Marokko met
vrienden staat haar nog helder voor de geest.
Kortom: vervelen doet ze zich niet en voorlopig
zal de organisatie van de komende schoonmaakactie haar behoorlijk bezighouden. We
wensen haar daarmee veel succes. Dat er maar
veel vrijwilligers een handje komen helpen.

Hobby’s
Haar hobby was keramiek, een zelfgemaakt
beeld van chamotklei staat in de tuin; her en
der in de kamer staan abstracte beelden van
haar hand. In het oog springt een lang, slank
beeldje, dat Cora gemaakt heeft tijdens een
workshop van een in hars gedrenkt laken dat
met bronsverf is aangetipt; er staan ook beelden van steen en geglazuurde klei. Allemaal
gemaakt op de Werkschuit; daar vond ze het
verrassend te zien hoe mensen verschillende
dingen maken van dezelfde materialen. Dit was
echter een tijdelijke hobby: geen tijd voor, zegt
ze lachend. Het lijkt of je heel veel tijd hebt als
je niet meer werkt, maar toen werkte ze gestructureerder. “De week is nu hap snap volgepland, maar met meer rust en zonder stress.”
Ze fietst veel, loopt veel, heeft lang getennist
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