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VAN DE REDACTIE /
VAN HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

Eind februari en veel te veel grijze luchten met
regen. We hebben nog steeds onze handschoenen nodig. Wat klimaatverandering? We doen er
dus zelf maar wat aan om blaadjes aan de bomen te krijgen.
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de bres zijn gesprongen. Hiermee gedaan. Maar
vraag niet om daar dankbaar voor te zijn, de ergernis over dit geklungel blijft overheersen.
We wachten nog steeds op een beslissing over
de beste plek voor het busstation. Dat zou naar
de andere kant van het station moeten, maar
durven we die beslissing ook te nemen?
Begin maart gaan we met en namens veel van
de wijkteams naar de bezwarencommissie om
de besluiten rondom de wijkteams aan te vechten. Dat gaat dan om de financiële gevolgen,
maar ook om de wijziging van het adviesrecht.
Op de bewonersavond van 9 april kunnen we u
de uitkomst vertellen. Het zou leuk zijn om u
daar te treffen. Het programma van die avond
vindt u in de wijkkrant van volgende maand.
Dan is de lente begonnen en zult u merken dat
bomen en blaadjes het goede voorbeeld dat we
in deze wijkkrant geven aan het volgen zijn.

BOMENROUTE DOOR GOUDA
Door Groencommissie

Heeft u ze wel eens gezien? Die leuke bordjes
die bij diverse bomen staan in het Van Bergen
IJzendoornpark en het Houtmansplantsoen?
Daarop kun je lezen wat voor soort boom het is.
Tevens staan er verassende weetjes over de
bomen bij vermeld.

Over bomen gesproken, u kunt dit jaar genieten
van een nieuwe rubriek. Marijke van Ittersum
gaat artikelen schrijven over de bijzondere bomen in ons park; in dit nummer het eerste. En
haar man Geri is een voortreffelijk fotograaf,
dus die combinatie levert mooie stukken op.
Tegelijkertijd bericht de gemeente dat zij het
onderhoud van het park op een lager pitje zet:
bezuinigingen. Heeft iemand nog een grasmaaier over? Of zullen we van ons laatste geld wat
schapen kopen?
In dit nummer kunt u ook lezen dat de bordjes
bij die bijzondere bomen dit voorjaar vervangen
gaan worden en dat een mooie wandeling ontstaat tussen ons park en het Houtmanplantsoen.
We stappen van de granieten beelden over op
natuur monumenten. Het blijft zeer de moeite
waard om ons park te bezoeken.
We kregen een paar reacties van politieke partijen op onze opmerkingen over de parkeerboetes vorige maand. Of we maar wilden melden
dat zij toch maar mooi voor de gedupeerden in

Bomenstichting Gouda
Deze stichting signaleerde twee jaar geleden al
dat deze bordjes na ruim 15 jaar aan vervanging toe zijn en heeft bij wijkteam Nieuwe Park
en Binnenstad aangeklopt voor financiering.
Beide wijkteams hebben enthousiast gereageerd
en het is een gezamenlijk project geworden
o.l.v. de Bomenstichting Gouda. Vorig jaar is
een inventarisatie gemaakt van alle bestaande
bordjes en een plan opgesteld. De bordjes zullen
door de landelijke Bomenstichting worden vervaardigd.
Bomenroute
Met de vervanging van de bomenbordjes zagen
wij de mogelijkheid om dan meteen een prachtige bomenroute door de Goudse binnenstad te
maken. De locatie van bijzondere bomen leidde
tot de volgende route: Houtmansplantsoen –
Houtmansingel – Raoul Wallenbergplantsoen –
Vroezetuin – Kleiweg – Regentesseplantsoen –
Stationplein - Van Bergen IJzendoornpark (of in
omgekeerde volgorde). Daarmee zullen meer
bomen van een bordje worden voorzien dan nu
het geval is en is Gouda een bijzondere wandeling rijker.
Wanneer gereed?
Op dit moment heeft de Bomenstichting nog niet
voor alle Goudse boomsoorten een nieuw bordje
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gereed. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Verwachting is dat we in het voorjaar alle nieuwe
bordjes kunnen plaatsen.
Daarnaast gaan we een folder maken met daarop de bomenroute zodat iedereen die kan lopen.
We willen de route ook op de website van de
VVV: www.welkomingouda.nl laten publiceren.
Zo kan een ieder de route downloaden en op
weg gaan om Gouda van boom tot boom te bekijken.
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ket is € 3, voor niet leden is de entree € 4 incl.
een kopje koffie of thee.
Waar mogelijk zullen de verenigingen gewoon
doorgang vinden. We raden u aan om vooraf
even contact op te nemen met de receptie van
Gouwestein om te horen of een vereniging door
gaat ja of nee. Dit kan via tel. 0182515655.

BEWONERSAVOND NIEUWE PARK
Donderdag 9 april, aanvang 20.00 uur,
Gouwestein.
Heeft u de Bewonersavond al in uw agenda
staan? Behalve de gebruikelijke agendapunten
zal o.a. informatie gegeven worden over de veiligheid in de wijk, het Sociaal Team West en het
project duurzaamheid in de wijk. Ook het laatste
nieuws over het zuidelijk stationsgebied komt
aan de orde en de plannen van het wijkteam
voor 2015 worden uit de doeken gedaan.
Als vanouds is er de gezellige informatiemarkt
en natuurlijk een drankje na afloop.
U komt toch ook?

NIEUWE WIJKTEAMLID
GEZOCHT
NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN
In verband met een verbouwing in Gouwestein
zijn er in maart niet veel activiteiten. Om klaar
te zijn voor de toekomst worden een aantal
ruimtes in Gouwestein aangepast. Zo is er in het
Grand Café een internet hoek gekomen, waar
bewoners gebruik kunnen maken van een computer/tablet. De ingang van Gouwestein is verplaatst, zodat bij binnenkomst direct de receptie
zichtbaar is. Ook zal het restaurant veranderd
worden. Hier gaan we er voor zorgen dat de hele ruimte wat lichter wordt. Er komt een mooi
wolkenplafond, een (nep) open haard en er
komen kroonluchters en nieuwe meubels. Als dit
alles achter de rug is geven we een gezellig
openingsfeest, en daarbij zullen we ook vieren
dat het gebouw van Gouwestein al weer 5 jaar
in gebruik is. Zodra de datum bekend is zullen
we u op de hoogte brengen. Ook u bent dan van
harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Op 11 maart is er nog wel een hele leuke, interessante lezing over Gouds Plateelwerk door
Trudy Otterspeer, in de Plaza van Gouwestein
(het restaurant). U bent om 14.30 uur van harte
welkom. Entree voor leden van het Servicepak-

Omdat ons wijkteamlid Anne-Marie
Schoonderwoerd vorig jaar gestopt is
als lid van het Wijkteam, zoeken we
een opvolgster voor haar: met name
iemand met belangstelling en ervaring
op het gebied van zorg gerelateerde
onderwerpen, die in onze wijk spelen.
Daarbij denken we aan onderwerpen
zoals activiteiten voor ouderen in de
wijk, verminderen van eenzaamheid
bij bewoners, samenwerking met de
zorgcentra in onze wijk zoals Gouwestein en Huize Winterdijk en het net
gestarte Sociaal Team West.
Het wijkteam beschouwt het werken
aan bovenstaande onderwerpen als
een van zijn taken en hoopt daarom
een vrijwilliger uit onze wijk te vinden,
die tijd heeft om vanuit het wijkteam
met name dit onderwerp te helpen
vorm te geven. Voor meer informatie:
neem contact op met Peter Schönfeld
(tel. 0182678939 of
p.schonfeld@kabelfoon.net).
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het park is blijven staan. Daarnaast wordt de
bestaande bomenroute vernieuwd.
Het bovenstaande bewijst voldoende dat het
wijkteam en de bewoners trots zijn op hun park
en er veel voor willen doen. De gemeente kan
echter niet verwachten dat alles van de bewoners komt.
Ik heb aangegeven dat de bewoners graag willen helpen om een en ander in stand te houden
door burgerparticipatie, maar er zijn grenzen
aan wat je van bewoners mag verwachten.
Daarom heb ik aan de Raad en wethouder Niezen gevraagd ons de helpende hand te bieden,
zodat we samen een oplossing vinden voor het
onderhoud, en het park een groene oase blijft
met een kwetterende volière waarvan de Gouwenaars kunnen genieten en trots op kunnen
blijven.

BEZUINIGING OP
GROENONDERHOUD
Door Trudie Galama

De gemeente gaat bezuinigen op groenonderhoud. Dat zal zichtbaar worden in het straatbeeld en in het Van Bergen IJzendoornpark. Wij
hebben onze bezwaren in een brief aan de gemeente kenbaar gemaakt en op woensdag 18
februari hebben wij gebruikgemaakt van het
recht om de gemeenteraad in zijn vergadering
in het Huis van de Stad toe te spreken.
In de drie minuten spreektijd die ik had, heb ik
aangegeven dat het terugbrengen van het onderhoudsniveau een verkeerde keuze is. Het
Van Bergen IJzendoornpark is meer dan een cultuurhistorische, groene plek. Het park biedt gelegenheid voor sport en spel. Een trimclubje is
er actief. Op zaterdagmorgen is de scouting er
te vinden. De bewoners van Gouwestein lopen
er hun dagelijkse rondje evenals de ambtenaren
uit het Huis van de Stad en de werknemers van
de Goudse.
Het Wijkteam draagt zijn steentje bij om het
park interessanter te maken. Denk aan de
prachtig gerestaureerde zonnewijzer, het beeld
van Euridice en de twee aalscholvers in de vijver. En verder de beeldententoonstelling “Park
in Beeld”, waarvan het beeld “Le Fossile Noir” in

EEN NIEUWE STOLPERSTEIN
Door Ton Kooijman

Vrijdag 20 februari is opnieuw een aantal Stolpersteine in Gouda geplaatst. Een Stolperstein is
een steentje van 10 bij 10 cm met een messing
plaatje bovenop dat de naam toont van een
Joodse stadgenoot die in de Tweede Wereldoorlog is weggevoerd en vervolgens in een Duits
concentratiekamp is omgekomen. Dergelijke
stenen worden sinds een aantal jaren in heel
4
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Europa gevoegd in de stoep voor het toenmalige
woonhuis van de vermoorde.
In onze wijk gingen we opnieuw naar de Crabethstraat bij huisnummer 51. Daar hadden we
ook in november vorig jaar gestaan. Het betrof
nu mevrouw Lotty Hirsch-May die met haar man
eerder in de oorlog uit Duitsland was gevlucht.
Haar man overleed in april 1943 en is in Gouda
begraven, zijzelf werd een maand later uit haar
huis weggevoerd en stief kort daarna in Sobibor.

De twee stenen bij elkaar in de stoep.
Na het plaatsen leggen de aanwezigen een klein steentje
op de Stolpersteine.

Het was druilerig weer, maar toch was er flinke
belangstelling. Wethouder Niezen voerde naast
anderen het woord en Radio 1 deed verslag.
Ook als je zo’n steenlegging vaker bijwoont blijft
het een indrukwekkende gebeurtenis. Goed dat
er zoveel aandacht voor is.

Gunter Demnig plaatst de
Stolperstein. Hij maakt ze
ook.

VOORTGANG
ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Door het Bewonersinitiatief (Peter Schönfeld,
Stefan Morel)

Regelmatig informeren wij u als bewoner van de
wijk over de voortgang van de ontwikkelingen in

februari 2015
het Zuidelijke Stationsgebied. Helaas gaat het
allemaal wat langzamer dan gedacht want we
werken met veel partijen. In september gaven
we aan dat voor de ruimtelijke ontwikkelingen in
het ZSG heel bepalend is wat de plaats van het
busstation wordt (zuid of noord) en hoe de problematiek van het fietsparkeren wordt opgelost.
Om daar goed onderbouwde besluiten over te
kunnen nemen, moesten een aantal onderzoeksvragen worden beantwoord. Die gingen
bijvoorbeeld over de gevolgen voor de buslijnen
van stad- en streekvervoer, de gevolgen voor de
busreizigers, de gevolgen voor het Kleiwegplein
en de Vredebest en de inpasbaarheid van een
busstation aan de Noordzijde. Ook moesten enkele opties voor het fietsparkeren worden onderzocht.
Deze onderzoeken zijn nog niet geheel afgerond. In de pers heeft u misschien wel gelezen
dat busmaatschappij Arriva al een voorkeur
heeft (namelijk behouden van het busstation
aan de zuidzijde), maar dat was kennelijk bedoeld om invloed uit te oefenen op de discussie.
Met de gemeente hebben we de afspraak dat
het verkeersonderzoek zo snel mogelijk openbaar wordt. We hebben dit echt nodig om onze
eigen voorkeuren te kunnen ontwikkelen.
In de tussentijd hebben we, het Bewonersinitiatief, niet stilgezeten. We hebben een aantal scenario’s ontwikkeld voor het busstation aan de
zuid- en aan de noordzijde. Die scenario’s willen
we gaan beoordelen op haalbaarheid en op de
bijdrage die zij kunnen leveren aan het realiseren van onze visie: het creëren van een stadsfoyer in het stationsgebied. U kunt hierbij denken aan scenario’s zoals:
 busstation aan de zuidzijde en “fietsparkeren” in het stationsgebouw of op een fietsdek boven het busstation;
 busstation aan de noordzijde en “fietsparkeren” in het NS-stationsgebouw, in een apart
fietsgebouw op de plaats van het huidige
busstation, op maaiveld op de plaats van het
huidige busstation of in een kelder.
Duidelijk is dat de plaats van het busstation de
ontwikkelingsmogelijkheden bepaalt. Verplaatsen naar de Noordzijde biedt veel ontwikkelingskansen voor de zuidkant. Je kunt daarbij
denken aan het realiseren van een groot plein,
doortrekken van het park naar het station, of
het realiseren van een (kleinschalig) marktgebouw met woningen. Als het busstation aan de
zuidzijde blijft, is er vanzelfsprekend minder
ruimte over. In dat geval zal het “fietsparkeren”
waarschijnlijk moeten worden opgelost in combinatie met het NS-stationsgebouw. Bij het ontwikkelen en beoordelen van de scenario’s houden we zoveel mogelijk rekening met de ideeën
die in de workshop met u in mei 2014 naar voren zijn gebracht.
5
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Inmiddels hebben we ook aan het college van B
en W en in de gemeenteraad onze visie op de
stadsfoyer toegelicht. Die kan op steun rekenen.
De samenwerking met alle partijen (Bunnik,
gemeente, Goudse Verzekeringen, Prorail en
NS) is goed. We proberen tot een gezamenlijke
visie op de gewenste ontwikkelingen te komen
omdat dan de grootste kans bestaat dat die
wordt uitgevoerd. Uiteraard verliezen we daarbij
de belangen van bewoners en andere partijen
niet uit het oog.
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op 27 maart klaar zijn. Dat betekent lange tijd
overlast voor de aanwonenden. Ook auto’s en
fietsers zullen een andere weg moeten nemen.
Hoewel voor de fietsers het wandelpad door het
park een alternatief is, maar dan wel met de
fiets aan de hand. Ik vermoed dat dat heel veel
bekeuringen kan opleveren!

Zodra de genoemde onderzoeken zijn afgerond
gaan we verder met de scenario-ontwikkeling.
De bedoeling is nog steeds dat we voor de zomer tot een afronding komen. Een planning
hierover is nog niet te geven. Zodra voldoende
informatie beschikbaar is, zullen we u als bewoner weer betrekken bij onze plannen door het
organiseren van een bijeenkomst.

STRAATBIEB
Door Manon Vonk

Niet alleen bij de vogelkooi maar ook bij de Majoor Fransstraat zal er een straatbieb komen.
Momenteel wordt er hard aan gewerkt om hem
bestand te maken tegen allerlei weersinvloeden
zodat de boeken en de boekenkast mooi in takt
blijven. Uit de bibliotheek kunt u vrijblijvend
boeken lenen. Mocht u thuis nog boeken hebben
die u niet meer leest maar waarvan u denkt dat
een ander er nog plezier aan kan beleven, dan
kunt u ze brengen op de Majoor Fransstraat 36
of even wachten tot de bibliotheek staat en ze
dan in de kast plaatsen.

OPHOGING VAN BERGEN
IJZENDOORNPARK
Door Trudie Galama

Natuurlijk heeft u het al gemerkt. Er wordt gewerkt in het Van Bergen IJzendoornpark. De
firma Hazebroek & Tamerus uit Nieuwerkerk a/d
IJssel is op 16 februari met het ophogen van de
rijbaan en van het aangrenzende groen begonnen. Sommige stukken gaan wel 50 cm omhoog, andere wat minder. De toegang tot het
Segment moet na de schoolvakantie gereed zijn.
Alle werkzaamheden zullen, volgens de borden,

WERKGROEP VERVANGING
KADEMUUR KATTENSINGEL
Door Peter Schönfeld

In het vorige nummer heb ik de bewoners van
de Kattensingel gevraagd wie er mee wil denken
aan de plannen voor de vervanging van de kademuur van de Kattensingel. Er hebben zich vijf
bewoners opgegeven: Arjan en Martine Jo6
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chems, Frits Lenze, Elma Stitches, Theo Sanders
en Sander van der Meijden (coördinator). Zodra
de gemeente klaar is met haar inventarisatie
van wat er allemaal in het verleden is bedacht,
zal er in april / mei een voorlichtingsbijeenkomst
voor de bewoners worden georganiseerd.
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Op mijn vraag of hij Gouda kent, antwoordt hij
dat zijn vrouw daar vandaan kwam. Maar om er
even tussen uit te zijn ging hij voor een kopje
koffie toch met de auto naar Rotterdam Alexander. Zijn vrouw is 9 jaar geleden overleden en
hij mist haar nog steeds.
De heer Verboom is 60 jaar bakker geweest. Hij
begon op z’n veertiende in Gouda bij bakkerij
Verweij op de markt (nu bakkerij De Vlaam). Op
z’n zestiende kwam hij als broodbakker in de
bakkerij van zijn vader aan de Kerklaan in
Moordrecht. Toen hij achttien was stierf zijn vader en heeft zijn oudere broer de zaak voortgezet. Toen de broodbakkerij van de hand werd
gedaan vertrok hij en ging hij werken als olieman en bezorgde olie met de ijzeren hond. Kort
daarna was hij nog even werkzaam in een meubelfabriek, maar toen hij in december iemand
met kerstkransen zag lopen dacht hij ik hoor
hier niet en vertrok naar een banketbakkerij in
Rotterdam. Twee jaar later ging hij in Waddinxveen als broodbakker aan de slag om na twee
jaar weer terug te keren in Moordrecht waar hij
aan het Thorbeckeplein dertig jaar een bakkerswinkel heeft gehad.

EEN VERHUIZING VAN
MOORDRECHT NAAR GOUDA
Door Trudie Galama

Bakker Adriaan Verboom is 82, hij is geboren in
Moordrecht en heeft zijn hele leven daar gewoond. De laatste jaren in Verzorgingshuis
Moerdrecht. Hij zat daar in de cliëntenraad.
Toen dat verzorgingshuis wegens de bezuinigingen zou worden gesloten, volgde er een gedwongen verhuizing. Zijn keuze viel op Gouwestein en sinds november 2013 woont hij daar.
In Moerdrecht wonen nu studenten op basis van
antikraak. In Moerdrecht had hij een veel kleinere kamer, maar hij kende er de mensen. Voorbijgangers staken hun hand op of kwamen even
binnen voor een praatje. Nu kijkt hij naar de auto’s die het parkeerterrein op komen rijden. Als
het lang duurt voordat de bestuurder uitstapt is
het een dame, zegt hij. Vaak wordt de auto nog
een keer extra recht neergezet en bij het afsluiten wordt het portier extra gecontroleerd. Hij
vindt het uitzicht op het Van Bergen IJzendoornpark wel mooi, maar hij heeft last van de
balk voor zijn ogen. De architect heeft bij het
ontwerp van de raampartij geen rekening gehouden met de kijkhoogte van rolstoelgebruikers. Tja . . . . .

’s Morgens om drie uur liep de wekker af en begon hij zes dagen in de week aan het bakken
van brood. In de loop van de morgen werd de
bakkerskar geladen en het brood bij de klanten
in het dorp en ver in de polder thuisbezorgd.
Zijn vader deed dat nog met paard en wagen. ’s
Middags moesten er koekjes worden gebakken.
Daarna, eindelijk, was er tijd voor zijn andere
hobby, de pony’s. Hij fokte pony’s en had daar
succes mee. Het waren goede springers. Hij zat
in het bestuur van de stamboekvereniging. Aan
de Middelweg had hij zes boxen, waarvan vijf
boxen voor pony’s die in de kost waren. Als
kleine jongen al ging hij al samen met z’n vader
één keer per jaar naar de paardenmarkt in Rotterdam. Hij kwam op Duindigt en bezocht ook
het concours hippique in Rotterdam.
Behalve het middenstandsdiploma heeft hij vakdiploma’s brood- en banketbakken gehaald. Dat
was op de avondschool. Zijn kleinzoon vroeg
7
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eens aan hem: “Opa, als je ’s avonds naar
school ging wat deed je dan overdag?” Tussen
zijn 65e en 70e nam hij bij bakkersopleidingen
examens af. Bij De Goudse Waarden zullen ze
hem zeker nog kennen.
Het is half twaalf, bijna etenstijd in Gouwestein.
Een verzorgster komt binnen om meneer Verboom te halen voor het eten. Hij zegt dat hij
nog niet klaar is met het gesprek en we praten
dan ook gezellig nog even verder. Hij vertelt dat
hij vanmiddag in de Plaza gaat luisteren naar
muziekgezelschap “van Jetje”. Hij zal daar weer
een paar mensen uit “Moord” ontmoeten. Ik rijd
hem in zijn rolstoel naar beneden en zet hem
aan de Moordrechtse tafel, waar hij samen met
vijf andere dorpsgenoten kan praten over nu èn
over hoe het was.

februari 2015
ben. Gelijk viel op dat ons wijkje weliswaar klein
is maar ook heel gevarieerd. Het zal nog niet zo
makkelijk zijn om daar een etiket op te plakken,
maar waarom zou dat moeten? Als u in de komende paar maanden wordt aangesproken,
want de studenten zullen ons zo nu en dan opnieuw bezoeken, weet u in ieder geval wat er
aan de hand is.

CREACAFÉ
Door Marrianne Waalwijk en Manon Vonk

In februari hebben we
egeltjes gevouwen die
naar de egeltjes opvang
in Waddinxveen zullen
worden gebracht voor de
verkoop.

BUURTPREVENTIE
Door Trudie Galama

Dit bordje heeft u vast wel eens gezien. Zij
staan bij alle ingangen van onze wijk, maar er
ontbrak er nog een. Nu, na 2 jaar bellen en
schrijven, mailen en praten gaat het laatste
bordje er dan toch komen. We hadden het al
opgegeven, maar nu komt het dan toch bij de
afrit naar de Kanaalstraat.
Het bordje geeft aan dat er in onze wijk een
buurtpreventieteam actief is. Het doel van dit
team is het organiseren van de “oren en ogen”
van de bewoners van de wijk teneinde actief bij
te dragen aan het instandhouden en verbeteren
van de kwaliteit van de woonomgeving.

De egeltjes opvang daar is onlangs door brand
verwoest en deze kleine bijdrage kan helpen om
een nieuwe opvang te realiseren.
De volgende creacafé staat in het teken van het
voorjaar/Pasen. We maken een krans of versieren een tak met leuke decoraties. Een aantal
oude kerstkransen wordt ontmanteld en gerecycled en zal weer gebruikt worden. Dus mocht u
er ook nog een hebben liggen dan is hij van harte welkom en krijgt hij weer een goede bestemming. Maar ook groen of paasdecoraties
zijn welkom. Dus staat uw tuin in volle bloei en
kunt u wel een paar takjes missen dan houden
we ons aanbevolen.
Het creacafé is op woensdagavond 11 maart
van 19.30 tot 21.30 uur, in Gouwestein. Van tevoren kunt u zich opgeven bij Marrianne Waalwijk tel. 0182523448) en Manon Vonk tel.
0182585357)

PROJECT OVER DUURZAAMHEID
Door Ton Kooijman

Het project over duurzaamheid dat een aantal
studenten in de wijken Korte Akkeren en Nieuwe
Park gaan uitvoeren is van start gegaan.
Woensdag 11 februari gaf Wethouder Niezen het
startschot in ons Huis van de Stad. Diezelfde
middag maakten studenten in beide wijken een
rondje om te weten waarover ze het gaan heb8
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Waarden ook bezig om stokrozen op te kweken,
die ook in de buurt uitgedeeld gaan worden. Al
met al zijn ze daar druk bezig ons een handje te
helpen om onze wijk nog fleuriger te maken.

Mimount is bezig zaadbommen te maken.

SPORTMIDDAG IN DE GOUDSE
WAARDEN
Door Wilma Neefjes

www.iriscf.nl

GROENE ACTIVITEITEN MET DE
GOUDSE WAARDEN
Door Manon Vonk

Het voorjaar komt er weer aan dus het wordt
tijd om weer naar buiten te gaan en de buurt op
te knappen. In samenwerking met de praktijkafdeling gvan Dehebben we wat leuke activiteiten bedacht die daar aan kunnen bijdragen. In
het stukje van de blokwoningen kunt u al kunnen lezen dat de bewoners van de blokwoningen
een leuke attentie krijgen om hun buurt op te
fleuren.
Dit zijn zaadbommen die je op een kale plek
kunt leggen en als het goed is groeien er dan
binnen enkele maanden bloemen. Daarnaast
hebben we ook de tien plantenbakken op de
Vredebest weggehaald en die gaan we bij De
Goudse Waarden gebruiken om plantjes op te
kweken. Deze plantjes gaan gebruik worden
voor de opfleuractie bij de blokwoningen om de
buurt te motiveren de omgeving gezelliger en
groener te maken. Daarnaast is De Goudse

Vrijdagmiddag 6 februari sportten 12 bewoners
onder leiding van vier leerlingen van VMBO De
Goudse Waarden en onder toeziend oog van docent Leon Neven en mij als opdrachtgeefster,
samen met mevrouw Rietkerk in de gymzalen
van de school. De eerste zaal was koud. De
warming up startte dan ook veelal in de winterjas die gaande weg de oefeningen op dansmuziek, uit werd gedaan. Daarna volgde een circuit
in een andere zaal waarin tweetallen samen of
tegen elkaar streden. Een evenwichtsoefening
met een bal en stokken, ringsteken vanuit een
bewegende rolstoel, pionnen omgooien en sjoelen. Maar ook denksporten als een woordraadsel
en een quiz. Tussendoor kregen we een glas sap
met vers gesneden fruit aangeboden.
Een wederom geslaagde middag, de laatste
examenactiviteit voor de wijk van dit schooljaar.
Gefinancierd door de school en de gasten. En
natuurlijk waren er winnaars deze middag: op
de eerste plaats eindigde meneer v.d. Zwan, op
de tweede plaats mevrouw de Rooij - van
Nieuwpoort en op de derde plaats meneer Spek.
Van harte gefeliciteerd!!
Leerlingen heel veel succes met de laatste
schoolexamens en jullie landelijk examen in
mei. En daarna in jullie vervolgopleiding in veiligheid, sport, grafisch ontwerp, etc. En iedereen
die heeft bijgedragen aan deze middagen, van
organiseren, rijden, begeleiden tot actief mee-
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doen: hartelijk bedankt en graag tot volgend
schooljaar!

BLOKWONINGEN
Door Manon Vonk

Het afgelopen jaar heeft de vereniging door omstandigheden niet veel van zich laten horen. Onze oude penningmeester is enige tijd geleden
verhuisd en sindsdien zijn we op zoek geweest
naar een nieuwe penningmeester. We hebben
Fedua Kouraichi-Mediani gevraagd of zij ons wil
komen versterken. Zij woont al jaren in de buurt
dus weet goed wat er leeft onder de bewoners.
Wij zijn heel blij dat zij zich voor de vereniging
en de buurt wil inzetten.

BEELD PIM LEEFSMA
De werkgroep heeft
een andere plaats gevonden voor het beeld
van Pim Leefsma. Het
zal op de groenstrook
komen te staan bij De
Goudse Waarden langs
de Nederhorststraat,
ter hoogte van de inham van de fietsenstalling. Het beeld is dan
goed zichtbaar voor iedereen die via die kant
de wijk inkomt.

VOORTBESTAAN VOLIÈRE
Door Peter Schönfeld

In de vorige wijkkrant heb ik gevraagd wie wilde
helpen om de volière, waarvan het voortbestaan
op het spel staat, te behouden voor onze wijk.
Ik heb een aantal reacties ontvangen van bewoners, die willen helpen. De gemeente heeft mij
de voorwaarden, waaronder dit zou moeten, laten weten. Daarnaast is hierover ook uitvoerig
gesproken tijdens de Raadsvergadering van 18
februari. Bijna alle fracties vonden dat de gemeente de volière niet zomaar als een baksteen
kan laten vallen en gaven de wethouder het advies alsnog met het wijkteam en Het Segment te
gaan spreken of er toch niet een oplossing gevonden kan worden. Het wijkteam heeft inmiddels contact gehad met Het Segment en de gemeente en gaat ervanuit dat er een samenwerking kan worden opgezet die het voortbestaan
van de volière wil garanderen. Voor het wijkteam is er wel één belangrijke voorwaarde: dat
er ergens geld wordt gevonden om dit mogelijk
te maken. Het gaat hierbij om enkele duizenden
euro’s, die op basis van een meerjarenplan, beschikbaar moeten komen.

In de komende weken gaan we de huizen langs
met een kleine attentie die door de leerlingen
van de Praktijkafdeling van De Goudse Waarden
is gemaakt. Het is een voorjaarsactie om de
buurt op te fleuren en om te kijken wat er momenteel in de buurt leeft.

BOMEN IN HET PARK,
DE TROMPETBOOM
Door Marijke van Ittersum

Dat er prachtige bomen in ons park staan, weet
iedereen in de wijk. Dat sommige bomen bordjes hebben, is ook bekend. Maar dat die bordjes
in het voorjaar vernieuwd gaan worden, dat is
vast wel een nieuwtje. En dat maar liefst veertien van de in de Goudse Bomenroute opgenomen bomen in ons park staan, dat weten ook
maar weinigen.
Al met al een goede reden om de bomen eens
nader te bekijken. Dit is de start van een serie
artikeltjes over bomen in het Van Bergen IJzendoornpark, “ons” park. Over elke boom is wel
iets te vermelden. Sommige bomen hebben een
bijzondere oorsprong, andere merkwaardige eigenschappen en over weer andere zijn (soms
grappige) wetenswaardigheden te vertellen. We
beginnen met de trompetboom.
De trompetboom heeft zijn Nederlandse naam te
danken aan zijn bloesem, die inderdaad bestaat
uit witte trompetjes, die in grote pluimen groeien in juni, juli. Dat is voor een boom best laat in
het seizoen. Dat late gaat ook op voor komst
van de bladeren. De catalpa is de laatste boom
van het park die bladeren krijgt. En ook de eerste boom die zijn bladeren weer verliest. Om die
reden wordt de trompetboom ook wel spottend
10
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de “ambtenarenboom” genoemd. De vruchten
van de boom groeien in lange peulen, van wel
20 tot 40 cm lang, die een hele poos kunnen
blijven hangen. De trompetboom behoort tot de
snelle groeiers in bomenland, hij kan wel 20 meter hoog worden en is bij uitstek geschikt om in
parken solitair te staan.
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om die reden zelfs catalpa's gekweekt! Maar het
is niet te hopen dat wij in ons park ook last krijgen van deze speciale kruipertjes, want een hele
horde van deze beestjes is in staat een trompetboom in een paar dagen kaal te eten. En dat
zou jammer zijn, want de trompetboom in bloei
is wondermooi en ruikt lekker!
We kunnen nog heel wat jaren genieten van onze trompetboom, die tegenover nummer 31 in
het park staat. Hij is een aantal jaar geleden
gekandelaard (dood hout weggesneden, en bijgesnoeid) en hoewel hij niet veel hoger zal worden, heeft dat hem duidelijk goed gedaan. De
afgelopen twee jaren waren er weer honderden
kleine wit-gele trompetjes in overvloedige trossen te zien. En ze kunnen ook nog redelijk oud
worden, de catalpa: er zijn in Nederland geregistreerde catalpa van meer dan 70 jaar oud.

Oorspronkelijk komt de trompetboom, wiens
volledige Latijnse naam Catalpa bignonioides
luidt, uit het noorden van de Verenigde Staten,
maar hij is ook wel in Oost-Azië te vinden. Hij is
via Engeland ingevoerd in ons land. De naam,
catalpa, is afkomstig uit een indianentaal, het
Cherokee: namelijk het woord “catawba”. Dat is
de naam van de totem van de Cherokee. Dat de
naam nu anders gespeld wordt (en ook anders
klinkt), danken we aan de botanist Giovanni Antonio Scopoli, die een foutje maakte. Scopoli
was in de 18de eeuw de eerste die een wetenschappelijke beschrijving maakte van de trompetboom. Hij was een tijdgenoot en penvriend
van de beroemde Zweedse botanist en grondlegger van onze flora's: Carl Linnaeus.
De indianen gebruikten (en gebruiken) bijna alle
onderdelen van de trompetboom als geneesmiddel. Van de bast brouwden ze thee als kalmerend, laxerend en wormafdrijvend middel. De
thee van de zaden hielp bij astma en bronchitis
en de gekneusde bladeren waren heilzaam als
pleisters bij behandelingen van wondjes en
kneuzingen. De trompetboom is dus behalve
mooi, ook een heel nuttige boom.
En hij heeft nog een prettige eigenschap: hij
houdt muggen en vliegen op een afstand en lokt
daarentegen juist vlinders aan. Dat is voor ons
natte park natuurlijk erg prettig, we hebben
muggen genoeg. Ook gaat het verhaal dat je
met de rupsen en wormen die alleen gedijen op
de trompetboom (en dol zijn op de bladeren)
prima kunt vissen. In Noord-Amerika worden
11
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REDACTIE WIJKKRANT:
Ton Kooijman, Trudie Galama, Toos van der
Gaarden en Irene Tielman. Inleveren kopij per
e-mail: t.kooyman@worldonline.nl en
i.tielman@gmail.com.
Voor informatie over adverteren in de wijkkrant

kunt u terecht bij Trudie, tel. 523525
De wijkkrant is een uitgave van de Stichting
Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54
2801 CC Gouda.tel. 678939
e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net
website: www.nieuwepark.nl

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN
Gerrit van der Gaarden
Trudie Galama
Ton Kooijman
Rien Prins
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld
Manon Vonk

Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Bergen IJzendoornpark 15
Van Swietenstraat 24
Van Vreumingenstraat 7
Kattensingel 56
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

524996
523525
522508
06-54651814
516638
678939
585357

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

588386
646464
692969
0900-8844
589168
547500
680281

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK
Gemeente, wijkcoördinator
Woonpartners Midden-Holland
Mozaïek Wonen
Politie, wijkagenten
Stadstoezicht
Cyclus
Vierstroom

John van Dijk
Jasmijn Leloux
Ben Peters
Ronald van Zwienen
Fred Starreveld
Piet Streng
Jannette Navis

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE
Groep 1:

H. Servaesstraat, A. Luteijnstraat, V. Hamanstraat, R.v. Dekemastraat, Nieuwe Parkerf –
Dawid Jarzynka, Vincent Hamanstraat 2, tel. 359162
Groep 2:
M. Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 521553
Groep 3:
Rode Dorp, Parkwijk – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 en Azzouz Khouakhi Noorderstraat 12, tel 06-26960574
Groep 4:
M. Havelaarstraat, M. Gijzenstraat, Kl. Johannesstraat, J. Compagniestraat, E. Verestraat vacature
Groep 5:
Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, tel. 524925
Groep 6:
v.B. IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, v. B. IJzendoornpark 15, tel 523525
Groep 7:
Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat, Verspuystraat, Lepelaerstraat –Eduard Jansen, Van
Vreumingenstraat 10, tel. 602494
Groep 8:
Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – vacature
Groep 9:
Kattensingel 44c en volgende – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, tel 538392
Groep 10: Piersonweg, v. Beverninghlaan, v. Swietenstraat – Teak Spruijt, v. Beverninghlaan 4,
tel 513631
Groep 11: Crabethstraat, Crabethpark – vacature
AGENDA
9 maart
11 maart
9 april

19.30 uur
19.30 - 21.30 uur
19.30 uur

Wijkteamvergadering
Creacafé
Bewonersavond

Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
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