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Van de redactie /
Van het wijketam

Door Ton Kooijman

We hebben sneeuw
gehad die ook nog een
tijdje bleef liggen. Dat
begint iets bijzonders te
worden, zeker voor de
kleinere kinderen. Ouders herinneren zich gelukkig nog dat je dan wel
wat leuke dingen kunt
doen, dus zagen we op
veel plekken sneeuw opgerold worden tot grote
ballen waaruit sneeuwpoppen ontstonden. En
op heel wat zolders blijkt
ook nog wel een slee te vinden. Zo hadden we
na het schaats- ook nog een sneeuwweekend.
Nu is maart in zicht en NLdoet is al zo op de
klimaatverandering ingesteld dat ze vinden dat
we begin maart buiten allerlei karweitjes moeten
uitvoeren. Daar ontsnapt onze wijk niet aan: u
vindt er veel informatie over in deze wijkkrant.
Onze volière krijgt weer een onderhoudsbeurt
en rondom de blokwoningen gebeuren allerlei
dingen waarvoor extra handen zeer welkom zijn.
We zien u graag om een uurtje te helpen.
Het wordt ook weer tijd voor een nieuw bezoekje aan Gouwestein. Vanaf begin maart hangen
en staan daar nieuwe kunstwerken van drie
kunstenaars. Daarbij ook iemand uit onze wijk.
Misschien wel een uitstapje voor uw kinderen,
om op een laagdrempelige manier met kunst in
aanraking te komen.
Ook nieuws bij onze buren. Het stuk grond bij
het Bolwerk is van eigenaar veranderd en de
nieuwe plannen lijken kleinschaliger dan de
oude, dus misschien houden we daar wat uitzicht op de binnenstad. Er lijkt nu ook goed
overleg met de omgeving te zijn, en dat is altijd
mooi om te horen.
De gemeenteraad heeft de wijkteams gevraagd
iets te vertellen over hun werk nu en dat gaat
ook in maart gebeuren. Er is een evaluatie over
de resultaten van de GoudApot gestart. U weet
wel, een jaarlijks bedrag van € 240.000 waar
projectvoorstellen voor ingediend kunnen worden om Gouda leuker te maken. Dat geld is
weggenomen bij de wijkteams. Het bijzondere
is dat de gemeente de beoordeling heeft uitbesteed aan een groepje van betrokken Gouwenaars. Mijn conclusie nu al: leuk initiatief, maar
een aanscherping en verduidelijking van criteria
kan geen kwaad.
Kijkt u nog even in uw agenda? Op 30 maart
hoort daar onze jaarlijkse bewonersavond in te

staan. U leest er al over in deze wijkkrant en de
gedetailleerde agenda komt in ons maartnummer. Deze bijeenkomst is zoals elk jaar in
Gouwestein. En dan tenslotte nog een andere
herinnering: op 7 maart vertelt Geri van Ittersum in Gouwestein over de reis die hij met zijn
vrouw maakte door Zuidoost-Azië. Hij is een
begenadigd fotograaf dus dat wordt een mooie
avond.

NIEUW WIJKTEAMLID GEZOCHT

Door Peter Schönfeld

Na vier jaar deelname
aan het wijkteam moet
een wijkteamlid herkozen
worden. Op het ogenblik
zijn Ton Kooijman en Rien
Prins aan de beurt om herkozen te worden voor de
volgende vier jaar. Ton heeft te kennen gegeven
door te willen gaan. Maar Rien heeft besloten
te stoppen, omdat hij het te druk heeft met zijn
werk. Op de Bewonersavond zullen we Rien bedanken voor zijn inzet in de afgelopen vier jaar.
Het wijkteam zoekt dus een opvolger of opvolgster voor Rien. Heeft u misschien interesse
neem dan contact op met Peter Schönfeld
(tel. 0182 678939 of p.schonfeld@kabelfoon.
net) voor meer informatie wat betreft tijdsdruk
en inhoud van het werk.

Biebkastje bij de vogelkooi
terug van weggeweest!

Door Marijke van Ittersum

Het biebkastje dat bij de vogelkooi staat, was
eind december opgeslagen in verband met
vuurwerk (en vandalisme) in de oudjaarsnacht.
In de werkplaats van Het Segment constateerde
de docent, Joost vd Zweep, echter dat er “groot
onderhoud” nodig was. Dat is nu gebeurd. Ons
fraaie kastje is weer totaal waterdicht geschroefd en gekit, opnieuw in de lak gezet en
kan er weer jaren tegen! En het staat er weer.

We kunnen weer lenen en lezen.
Ik wil, zeker ook uit naam van alle gebruikers,
de leerlingen van Het Segment en hun docent
van harte bedanken voor alle moeite die zij zich
ook nu weer getroost hebben. Het ziet er weer
fantastisch uit!
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Bewonersavond donderdag
30 maart
Door Trudie Galama

Heeft u de datum al genoteerd in uw agenda?
Vanaf 19.30 uur staat de
koffie/thee klaar en kunt u
lopen langs de tafels met informatie over de activiteiten
in onze wijk.
Om 20.00 uur start de vergadering met naast de
vaste onderwerpen presentaties over de bouwplannen op het terrein van de Drie Notenboomen
en de werkzaamheden op de Kattensingel en het
Kleiwegplein. Ook is Marcel Bos, onze wijkagent
aanwezig om ons bij te praten over de veiligheid
in onze wijk en voor het beantwoorden van vragen. Na afloop is er een drankje en een hapje.
In de volgende wijkkrant vindt u de definitieve
agenda.

we planten voorzien en nog veel meer. We zijn
heel erg blij met het aantal vrijwilligers dat zich
voor deze dag aangemeld heeft. We gaan er een
leuke dag van maken.
Naast de genoemde activiteiten zijn er natuurlijk ook de verenigingen. Zo hebben we de
vereniging Bewegen op muziek, Wandelen op
rolletjes en nog veel meer. Wilt u een keer een
kijkje komen nemen bij een vereniging? Dat
kan altijd. Bij de receptie van Gouwestein kunt
u een verenigingsboekje ophalen en op uw
gemak bekijken welke vereniging u het meest
aanspreekt. Vervolgens kunt u contact opnemen
met onze afdeling welzijn voor het maken van
een afspraak om een keer aanwezig te zijn bij de
vereniging van uw keuze. Het telefoonnummer
van Gouwestein is 0182 515655.
Neem ook eens een kijkje op onze website. Ook
hier staan de activiteiten in Gouwestein.
www.zorgpartners.nl/gouwestein of volg ons via
facebook:
https://www.facebook.com/gouwestein

nieuws van Gouwestein

Door Karin Hinke

Niets is zo veranderlijk als het weer. In de afgelopen weken is gebleken hoe waar dit gezegde
is. De ene dag ligt er een dik pak sneeuw en een
paar dagen later is het rond de 12 graden. En
van allebei de weertypes hebben we genoten.
De verzorgenden zijn met een aantal bewoners
de sneeuw in gegaan en hebben een heus
sneeuwbalgevecht met ze gehouden. De bewoners vonden het heerlijk. Maar in een hoekje uit
de wind in het zonnetje zitten is ook heerlijk. Je
hoort de vogels al weer vroeg fluiten en in het
gras komen voorzichtig de eerste sprietjes van
de krokussen al weer naar boven.
In maart staan er weer allerlei leuke activiteiten
gepland in Gouwestein. Zo is er op donderdag 9
maart een leuke activiteit: Hans Kazan en zijn
zoon Steven Kazan komen optreden in Gouwestein. Dit optreden is mogelijk gemaakt door de
stichting “Max maakt mogelijk”. De voorstelling
is in eerste instantie bedoeld voor onze intramurale bewoners. U kunt echter van 3 tot 7 maart
met de receptie van Gouwestein bellen of er nog
plaatsen over zijn. We vragen voor dit optreden
een bijdrage van € 2,50 (reserveringskosten en
één consumptie).

UITBREIDING FIETSENSTALLING
ZUIDELIJK STATIONSgebied

Door Peter Schönfeld

Na lang aandringen van het wijkteam en met
name Geri van Ittersum heeft ProRail toegezegd
het aantal plaatsen voor fietsen met ongeveer
200 uit te breiden tot 1800 plaatsen. Hiertoe
wordt een aantal van de oude eenlaags rekken
vervangen door dubbellaags rekken. Dit geldt
alleen voor de rekken naast, maar niet vóór het
station. Deze toevoeging is niet voldoende maar
alle beetjes helpen. In het uiteindelijke ontwerp
voor herinrichting van het Zuidelijke Stationsgebied wordt rekening gehouden met ruim 3400
plaatsen.

NLdoet

Ook in Gouwestein doen we mee
aan de jaarlijkse vrijwilligers dag
NLdoet op zaterdag 11 maart.
We hebben het plan opgevat om
de huiskamers op de verpleegafdeling op te gaan knappen. De
muren krijgen een mooi kleurtje,
de balkons worden schoongemaakt en van nieu-

Het vervangen van de rekken gebeurt in de
krokusvakantie, omdat er dan relatief minder
fietsen gestald staan. Zoals al door de gemeente is meegedeeld is het werk aan het ontwerp
voor het Zuidelijk Stationsgebied weer hervat en
zullen de nieuwe fietsenstallingen waarschijnlijk
in 2019 beschikbaar komen.
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Kosten € 5 incl. materialen thee en koffie.
Dus geef je op bij het Creacafé!
• Marrianne tel. 06 23507933, emailadres
m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
• Manon tel. 06 40281883 emailadres
manonvonk@hotmail.com
Wanneer? Woensdag 8 Maart
Waar? Gouwestein
Tijd? 19.30 tot 21.30
Kosten? €5.00 entree
Thema? Handlettering
Wat neem je mee? Gezelligheid en creativiteit
Waarom? Om zelf mooie teksten te schrijven

Van Kunst tot Kitsch

Wijk in Bedrijf

Door Trudie Galama

Creacafé

Door Marrianne Waalwijk

Afgelopen keer in het Creacafé hebben we leuke
‘angel schilderijtjes’ gemaakt met Joherlia
Veldhuizen. Kijk op www.creacafegouda.blogspot.nl voor de foto’s.
Op 8 maart is Karin Molenaar te gast. We krijgen
van haar een workshop Handlettering.
Karin stelt zich even voor: Al ruim 16 jaar verzorg ik met mijn bedrijf createlier "KAPILOTJE"
www.kapilotje.nl, creatieve cursussen, voornamelijk bij mij thuis in de workshopruimte in
Moordrecht, maar ook op locatie. De onderwerpen lopen uiteen van, een aantal jaren geleden,
dakpannen beplakken met servetten tot de
momenteel razend populaire HANDLETTEREN
workshops. In twee uur tijd leg ik uit en leer ik
je hoe je een korte tekst (quote) op een mooie
manier en met verschillende lettertypes tot een
waar kunststukje kunt maken.
Op 8 maart a.s. kom ik naar Gouwestein en ik
zou het erg leuk vinden om jou daar te ontmoeten!

deGouda.nl kent u natuurlijk.
Het is dat kleurige magazine
dat wekelijks bij u in de bus
valt. In 2006 begonnen als De
Krant van Gouda, in 2016 een
ware metamorfose ondergaan
en nu een prettig leesbaar blad in een handig
formaat met actueel Gouds nieuws en portretjes
van Gouwenaars.
De redactie van dit weekblad is sinds 2008
gevestigd in het kantoorverzamelgebouw in de
Crabethstraat. Ik heb een afspraak met Senèn
Arias (redacteur en vormgever). Behalve Marja
Baars (eindredacteur) werken er acht mensen in
vaste dienst en daarnaast zijn er stagiaires en
vrijwilligers actief. De bezorging van het blad is
uitbesteed.
Oplage en spreidingsgebied
Het blad heeft een oplage van 50.000 en wordt
huis-aan-huis verspreid in Gouda, Haastrecht,
Reeuwijk en bezorgd op verspreidingspunten in
Gouderak en Stolwijk. Ook in Gouda ligt het blad
in het Huis van de Stad en andere vrij toegankelijke gebouwen zoals bibliotheek, schouwburg en
in de meeste horeca.
Opmaak en inhoud
Het blad heeft een fraaie uitstraling, er wordt
dan ook creatief omgegaan met tekst en foto’s.
Daarnaast ontbreken de advertenties natuurlijk
ook niet. Deze vormen de kurk waarop uw gratis
weekblad drijft. Senèn vertelt dat de startende Goudse ondernemer het verdient om in het
zonnetje gezet te worden en dus op speciale
4
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aandacht van de redactie kan rekenen. Deze
ambitieuze Gouwenaars zijn belangrijk en bepalen mede de sfeer in de stad. De krant zoekt
verbinding met de Gouwenaars en goede ideeën
zijn ook van harte welkom. Een interview met
Peter Schönfeld, voorzitter van ons wijkteam, is
volgens mij dan ook nog een optie.

Voor de Goudse actualiteit is ook ruimschoots
aandacht. Deze komt vaak rechtstreeks van de
Gouwenaars en de Goudse bedrijven. De ideeën
voor speciale rubrieken worden in het team geboren. Al brainstormend met alle medewerkers
aan de redactietafel komen de leukste tijdloze
onderwerpen naar voren. Zoals de wekelijkse
rubriek waarin een Goudse fotograaf een plekje
krijgt en de serie over Gouda muziekstad.
Half Gouwenaar
Senèn woont in Rotterdam, maar voelt zich toch
een beetje Gouwenaar. Volgens mij kom je daar
ook niet onderuit als je dagelijks wordt geconfronteerd met het wel en wee van de stad. Hij
benadrukt echter dat het blad een positieve insteek heeft. Hij ziet wel overeenkomsten tussen
de Gouwenaar en de Rotterdammer. Beiden zijn
trots op hun stad. Hoewel hij Gouda soms net
een dorp vindt; iedereen weet alles van iedereen. Maar of dat zo is betwijfel ik toch.
Radio en TV
Naast het weekblad heeft Gouda Media Groep
ook een radiozender GoudaFM en een tv-kanaal
GoudaTV. Deze zijn gevestigd in de Chocoladefabriek en vallen dus buiten onze wijk, dus ook
buiten deze rubriek; jammer. Toch wil Senèn
nog even kwijt dat het vrijwilligerswerk bij deze
lokale radio en tv-zender goed staat op je CV
en voor sommigen een springplank is voor een
carrière bij de landelijke media.

HOE VIND JE BERGRUIMTE VOOR
HET WIJKTEAM?

Nieuwe Gouwe Oostzijde. Haar huis ligt langs
het kanaal, verborgen achter McDonalds en de
spoorbaan. Zij biedt haar schuur aan. Deze blijkt
inderdaad zeer geschikt voor ons en het Wijkteam zal voortaan hier zijn spullen opslaan.
Maar hoe is het zo gekomen? Een jaar geleden
is de bewoonster van dit huis aan de Nieuwe
Gouwe Oostzijde er komen wonen en zij vertelde dat zij op deze afgelegen plek van de Goudse
huis-aan-huis bladen, zoals Goudse Post, de
Gouda.nl en onze wijkkrant, alleen deze laatste ontvangt en daarom van ons verzoek op
de hoogte was. Maar wie van onze vrijwilligers
brengt de wijkkrant elke maand trouw zover als
Mac Donalds? Dat is Jannitha Mulder. Het is zeer
opmerkelijk dat op deze wijze ten eerste een
bewoner van de uithoeken van de wijk Nieuwe
Park op de hoogte is van alles wat er in de wijk
speelt en ten tweede dat we daardoor de zo
nodige opbergruimte hebben gevonden. Beide
dames heel veel dank!
Een nieuw recept van Oksana Stolk. Zij woont
sinds enige tijd in onze wijk. Ze is zeer intensief
bezig de Nederlandse taal nog beter te gaan beheersen en verblijdt ons zo nu en dan met een
heerlijk recept uit Oekraïne, waar ze is opgegroeid.

Pompoenbrood, een verrukkelijke cake uit Oekraine

Door Oksana Stolk

Ingrediënten:
• 1½ kop volkorenmeel
• 1 kop witte bloem
• 2 zakjes bakpoeder
• een eetlepel baking soda* samen met een
eetlepel citroensap (of azijn)
• 2 theelepels kaneel, een theelepel nootmuskaat 2 fijngemaakte kruidnagels
• 1 kop suiker
• ½ kop zonnebloemolie
• een halve flessenhalspompoen (of een hele,
als hij klein is)
• vulling: kan van alles zijn: handje walnoten,
cranberry's, hazelnoten of ander gedroogd
fruit. Eigenlijk is elke combinatie van nootjes
en fruit lekker.
* baking soda samen met de citroen, kan je vervangen door bakpoeder in de verhouding 1: 2,5.

Door Peter Schönfeld

Omdat het gebruik van de huidige opbergruimte van het wijkteam bij Bunnik te duur werd
hebben wij gezocht naar vervangende ruimte
voor onze spullen. Al enkele malen zijn hiervoor
oproepen in de wijkkrant geplaatst maar zonder
resultaat. Wie schetst onze vreugde toen we
een mail ontvingen van een bewoonster van de

Bereidingswijze:
1. De pompoen in twee helften snijden en met
het snijvlak op bakpapier op 200 graden in
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een uurtje garen. Dan de moes uit de schil
scheppen om te gebruiken.
2. Alle droge ingrediënten mengen in een kom,
alle natte ingrediënten apart mengen. Samenvoegen, niet kloppen, roeren is genoeg.
3. Nootjes en stukjes fruit toevoegen.
4. Bakken in cake- of broodvorm op 180 graden, ongeveer 40-50 minuten.
(Je kunt het pompoenbrood icen, met een simpele icing gemaakt van poedersuiker, kaneel en
een klein beetje water. Au bain-marie verwarmen en lauw op het pompoenbrood smeren. Wil
je het nog feestelijker maken: strooi hagelslag
over de nog vochtige icing)

Schoonmaakactie

Door Trudie Galama

Op vrijdag 24 en dinsdag 28 maart gaan we
aan de slag. Leden van het Buurtpreventieteam,
medewerkers van Cyclus en leerlingen van De
Goudse Waarden gaan het zwerfvuil te lijf.
Cyclus zal met een wijkreiniger en een veegwagen door de wijk rijden. De leerlingen en enkele
buurtbewoners gaan met prikstok en vuilniszak
op jacht naar zwerfvuil. Ook stadstoezicht zal
acte de présence geven.

Door extra aandacht te vragen en te schenken
aan rondzwervende blikjes, zakjes, doosjes, papiertjes, sigarettenpeuken en plastic, heel veel
plastic, willen we bewoners en scholieren erop
attent maken dat afval in de kliko thuishoort.
Wij willen wonen en werken in een schone wijk!

•

Uiteraard kunt u ook uw snoeiafval inleveren op
het afvalbrengstation aan de Goudkade. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
Cyclus. info@cyclusnv.nl of tel. 0182 547500.

Wijkschouw

Door Trudie Galama

Schoon, heel en veilig
Op vrijdag 31 maart is de jaarlijkse wijkschouw.
Om half twee start de wandeling door de wijk.
Piet Streng van Cyclus en leden van het Buurtpreventieteam lopen door de hele wijk en brengen in kaart wat niet in orde is. Dat kan een
kapotte lantaarn zijn, een losse stoeptegel, een
gevaarlijk opstakel, graffity, enz. Wij gaan voor
een wijk die schoon, heel en veilig is.

Heeft u ook iets gezien, laat het ons weten.
Trudie Galama
mail: trudie.galama@hetnet.nl
tel.
0182 523525

NIEUWS HOOGVLIETexpresse

Door Wilma Neefjes

•

Snoeiafval

Door Trudie Galama

Inzameling op 31 maart en 28 april
Het voorjaar is een goed moment om bomen en
planten te snoeien en uw tuin klaar te maken
voor de zomer. Daarom zamelt Cyclus op 31
maart en 28 april weer snoeiafval in. U kunt zich
hiervoor tot drie uur op de dag voor de inzameling telefonisch aanmelden bij Cyclus
(tel. 0182 547500).

Om het snoeiafval op een goede manier in te
kunnen zamelen moet u:
• Het snoeiafval klein maken, kleiner dan 1 m
en niet dikker dan uw pols.
• Het snoeiafval bundelen
• De bundels niet te groot te maken, maximaal 25 kg per bundel
• Geen zakken met bladeren e.d. aanbieden

Het snoeiafval aanbieden op de aanbiedplaats voor huishoudelijk afval, dus niet op
uw eigen terrein of op uw stoep.

•
•

De Hoogvlietservice van woensdagmorgen
8 maart is eenmalig verzet naar maandagmorgen 6 maart. De service is verplaatst
vanwege de jaarlijkse gebedsdag voor gewas
en arbeid.
Ons vrijwilligersteam is recent uitgebreid:
Annet Leeuwenhoek uit Korte Akkeren is ons
team komen versterken. Welkom!
Bijna alle gebruikers zijn op de gevoelige
plaat vastgelegd en ontvingen op de woensdag na Valentijnsdag de foto als cadeautje.
Een herinnering aan de gezellige ochtenden
in de winkel.

Mevrouw Bottenberg met haar kleindochter, die
via Praktijkschool GSG Het Segment stage loopt
bij het boodschappenproject.
6
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Dag van het Park

Door Marrianne Waalwijk

Eind mei willen we weer het jaarlijkse wijkfeest
De dag van het Park organiseren. We zijn nog op
zoek naar een leuk thema en medewerkers.
Dus als u leuke ideeën heeft neem dan contact
met ons op!
• Marrianne tel. 06 23507933, email
m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
• Manon tel. 06 40281883
manonvonk@hotmail.com
Foto’s van het afgelopen jaar en meer kunt u
vinden op: www.kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.nl

•

van Nieuwe Park is gekozen voor Amber
bomen.
De aanbesteding van het totale werk is in
volle gang. Waarschijnlijk zullen de werkzaamheden in juni kunnen beginnen. Vóór
deze tijd zal er een Bewonersavond worden
georganiseerd waar de gemeente en de aannemer uitleg geven over de werkzaamheden.

Tenslotte nog de monitoring van de mogelijke
effecten van de werkzaamheden op de huizen.
De gemeente heeft een onafhankelijk expertisebureau ingehuurd dat gespecialiseerd is in
omgevingsbeïnvloeding bij bouwprojecten. Deze
partij gaat namens de gemeente tijdens de
werkzaamheden van de aannemer geluid-, trilling- en zettingmetingen uitvoeren. Deze partij
zal ook bouwkundige voor- en eindopnames van
alle woningen langs de Kattensingel uitvoeren.

Het Bankje

Door Trudie Galama

Sander loopt dagelijks door het park op weg
naar de trein. Hij werkt als project manager
bij de Gemeente Rotterdam. Vandaag is hij vrij
en zit op het bankje met naast hem Hilde, zijn
geleidehond. Hilde krijgt een borstelbeurt in het
lentezonnetje. Sinds 2004 woont hij in Gouda en
sinds 2012 in ‘Swiet Home’ in de Van Swietenstraat.

VOORTGANG HERINRICHTING
KATTENSINGEL

Door Peter Schönfeld

De bewoners van de
Kattensingel hebben onlangs een brief van de gemeente gekregen met een
overzicht van de voortgang:
•

Oasen is bezig met het maken van de verbindingen van de waterleiding van de
Kattensingel aan die van de Van
Swietenstraat en de Crabethstraat. Stedin
gaat op het gedeelte vanaf het Bolwerk tot
Kattensingel 25 binnen enkele weken de
gasleiding in het trottoir vervangen. Verder
zijn er in de afgelopen periode vier wegversmallingen in de Kattensingel aangelegd om
de verkeerssnelheid te verminderen.

•

In verband met archeologisch onderzoek zijn
er langs de waterkant van de singel grondboringen gedaan.

•

Begin maart worden de bestaande bomen
langs de Kattensingel tussen nr. 7 tot 80
gekapt. Na de kadewerkzaamheden (winter
2017-2018) worden nieuwe bomen geplaatst. In overleg met de Groencommissie

Hij vindt dat hij in een bijzondere wijk woont
met sociaal bewogen mensen. Hij noemt de
Hoogvlietexpresse, de Groene Speelplek, de
Groenwerkgroep en natuurlijk de Aanschuiftafel.
Hij geniet in het park van de kleine dingen: het
geluid van de vogels, de eenden en de spelende kinderen. Hij vertelt dat in de trompetboom
(29*) vaak het roffelend geluid van spechten is
te horen en in de zilveresdoorn (23*) de klaagzang van een uil in de schemering.
Op zijn zestiende werd hij blind en dat veranderde zijn leven totaal. Maar met een intensieve
revalidatie en een enorme dosis doorzettingsvermogen is hij wat hij nu is: een gelukkige man
7
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met een fijne baan en een schat van een vrouw.
Ik voeg eraan toe: mooi en charmant en dat kan
hij volmondig beamen.
Sander moet naar huis om de laatste hand te
leggen aan de soep die vanavond op de ‘aanschuiftafel’ staat. Samen met zijn vrouw Andrea
zit hij in het kookgroepje. En omdat ik vanavond
een van de gasten ben, kan ik hem natuurlijk
niet tegenhouden.
*Deze bomen zijn gemeentelijk monument en
onderdeel van de bomenroute

VOORTGANG ONTWIKKELING
DRIE NOTENBOOMEN TERREIN

Door Peter Schönfeld

Op de Bewonersavond van 30 maart zal Dura
Vermeer een toelichting geven op de nieuwste
plannen voor het Drie Notenboomen terrein.

Voor diegenen die daar niet bij kunnen zijn verwijzen we naar de website, waarop u tekeningen
en plattegronden van de te bouwen woningen
vindt: www.boer-gouda.nl

Bomen in het park
de (knot)wilg

Door Marijke van Ittersum

De knotwilg, een boom die zoveel voorkomt
in Nederland en waarvan we er zoveel hebben
staan in onze wijk. En toch heeft hij geen eigen
plekje in de wijkkrant gekregen. Dat kan natuurlijk niet. Daarom deze maand: de wilg, of liever
gezegd de knotwilg. In ons eigen natuurgebied
(naast de Winterdijk, tegen het spoor aan)
staan wilgen. Maar beter nog: we hebben een
bijzonder fraai knotwilgenlaantje: daar waar het
fietspad van de Winterdijk verder gaat langs het
spoor.
Uiterlijk
De wilgen waar we het over hebben, behoren
tot de Salix alba, de zogenaamde schietwilgen.
Het is niet gemakkelijk de vele soorten wilgen

van elkaar te onderscheiden, maar ik denk dat
“onze” wilgen tot deze ondersoort behoren; ze
kunnen namelijk heel goed geknot worden. En
daar ontlenen de knotwilgen ook hun karakteristieke vorm aan. Soms zien we ze als een soort
knuppel met een grote knoest bovenop langs
wegen en watertjes staan, soms ook hebben ze
een pruik van takken die recht omhoog wijzen
en meewuiven in de wind. Oudere wilgenbomen
worden bijna zonder uitzondering hol. Wilgenhout is zacht, rot snel en zeker als er water in de
stam blijft staan, gaat het hard. Ook als de wilg
te lang “haar” krijgt, worden de takken te zwaar
en kan de stam bij harde wind splijten of helemaal omvallen. Wilgen hebben buigzame takken
en smalle, donkergroene bladeren, waarvan de
onderkant zilverachtig wit is. Verder kan bovenop de knoten ook nog wel wat aan vegetatie
groeien: gras, mos, paddenstoelen, of zelfs hele
varens.
Herkomst
De Salexfamilie komt veel voor in de wereld en
er zijn wel 300 ondersoorten. Maar de Salix alba
is overal vertegenwoordigd in Europa, behalve
het uiterste noorden. Het is een gemakkelijke
boom. Niet voor niks wordt hij zoveel geplant,
want de wilg doet het uitstekend in vochtige
of zelfs natte gebieden en houdt ook nog eens
de oever in stand. De schietwilg wordt met de
kraakwilg en de katwilg gebruikt als knotwilg.
Eigenschappen
Ongeknot kan de schietwilg wel 30 m hoog worden, maar dan wordt hij niet erg oud, 15 hooguit
20 jaar. De boom wordt topzwaar en valt om of
de stam scheurt, wat sterfte van de boom tot
gevolg heeft. Maar geknot kan een wilg wel 100
jaar oud worden! Overigens is de wilg niet de
enige boomsoort die geknot wordt. Ook populieren, essen, eiken, haagbeuken, elzen, linden en
iepen werden (soms/een beetje) geknot. Dat gebeurde meestal om hout te winnen. Vooral voor
de knotwilg geldt dat de takken erg buigzaam
en sterk zijn, en dat was erg handig bijvoorbeeld
voor het maken van bijenkorven. De schietwilg
bloeit redelijk vroeg in de lente, in april en mei.
De boom bloeit met katjes, die tegelijk met de
bladeren verschijnen. Omdat de schietwilg tweehuizig is, bestaan de katjes of alleen uit mannelijke bloemen, of alleen uit vrouwelijke.
De knotwilg is bijzonder populair bij heel veel
dieren en insecten. Zeker als ze hol worden,
of gaten krijgen, kun je vleermuizen, vogels
en zelfs marterachtigen vinden, die daar hun
jongen grootbrengen. Als er water in de stam
staat, is dit een prima plekje voor salamanders.
Roofvogels gebruiken de (kale) knoten graag
als eettafel om hun prooi uit elkaar te trekken
en als uitzichtpunt om naar prooien te speuren.
En omdat er zoveel insecten in het vocht gedijen, zijn er ook nog eens talloze zangvogeltjes
die er maar al te graag nestjes bouwen. Omdat
8
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de schaduw van de wilgen over het water valt,
groeien daar minder algen en planten, verbetert
de kwaliteit van het water en vissen kunnen profiteren van lekker veilige verstopplekjes tussen
de wortels.
Tot slot zijn knotwilgen bijna van levensbelang
voor bijen. De vroeg bloeiende bomen vormen
de belangrijkste bron van stuifmeel en nectar. En
de wilg heeft het goed verdeeld: de gele mannelijke katjes leveren veel stuifmeel en weinig
nectar en de groene vrouwelijke katjes leveren
veel nectar en geen stuifmeel. Hoe populair kun
je zijn!

van de Ring” van J.R.R. Tolkien? Hij staat daar
zo onschuldig met zijn takken te ruisen langs de
oever van de Wilgenwinde in het Oude Woud.
Maar wee de argeloze reiziger die zich te ruste legt in de schaduw van zijn takken! Hij valt
onherroepelijk in een diepe slaap en de wortels
van de oude wilgenman trekken het nietsvermoedende slachtoffer naar binnen, de holle stam
in en nooit wordt er meer iets van hem vernomen...

Stoere buren bouwen
bankjes

Door Manon Vonk

Bijzonderheden
Het knotten heeft nog een voordeel. Wilgen
vallen gemakkelijk ten prooi aan de (dodelijke)
watermerkziekte, veroorzaakt door de bacterie
Brenneria salicis. Maar knot je de zieke wilg, dan
overleeft de boom. En wat het knotten betreft,
is de wilg een klein wonder. Er zijn maar heel
weinig bomen die het kunnen verdragen zo
volledig kaal gesnoeid te worden. En dat elke
vier jaar weer. Knotten doe je in de winter, van
november tot maart. En wil je een nieuwe wilg?
Niets is simpeler. Zie dat je een stevige wilgentak te pakken krijgt van anderhalf, twee meter.
Zo'n wilgentak heet een 'pook'. Steek de pook
tot de helft van z'n lengte in een lekker zompig
stukje grond en de natuur doet de rest. Als de
stam een doorsnede van een centimeter of tien
heeft, kun je met knotten beginnen. En dat gaat
sneller dan je denkt.
Tot slot
De knotwilg is heel typerend voor het Hollandse
polderlandschap. Eerst vormden de rijen wilgen
vooral een prettige bescherming tegen de altijd
aanwezige wind, maar we zijn de knotwilgenlaantjes ook steeds mooier gaan vinden. Vroeger
werden ze door boeren in stand gehouden, maar
tegenwoordig zijn er steeds meer vrijwilligers die
in het kader van landschapsbeheer zich de kunst
van het knotten eigen maken.
En natuurlijk heeft de literatuur ook een bijzonder exemplaar van de wilg opgeleverd. Wie kent
niet de boosaardige verschijning van de “Oude
Wilgenman”, in het eerste deel van “In de ban

De veldjes tussen de
blokwoningen worden
steeds meer ingericht
als binnen tuintjes. De
vereniging van de blokwoningen wil dit alleen
maar stimuleren.
Het ziet er een stuk gezelliger uit, de tuintjes
krijgen een eigen karakter en wat het allerbelangrijkste is: de mensen gaan meer naar buiten
en krijgen contact met elkaar. Hierdoor kwamen
we op het idee van de mix and match bankjes.
Dit zijn bankjes die je samen met het bankje
van de buren kan samenvoegen tot een picknickset. Zo kun je samen of alleen lekker van de
tuin genieten. Het plan hebben we besproken
met Het Segment en zij zagen het zitten om de
bankjes voor te bereiden zodat de mensen ze
alleen in elkaar hoeven te schroeven. Succes
verzekerd!
We hebben een plan geschreven en een aanvraag gedaan
bij GoudApot en zij vonden
het ook een leuk plan. Om
aanspraak te maken op
subsidie moet er altijd cofinanciering zijn, dit houdt in
dat er ook een kleine bijdrage van de bewoners
moet zijn. Dus als je een bankje wilt dan moet
je een kleine bijdrage leveren. Voor leden van
de vereniging is dat € 15 en voor niet leden €
20. De bankjes worden gemaakt van gerecycled
kunststof balken. Deze zijn dus onderhoudsvrij
en blijven er goed uitzien. Op NLdoet, 11 maart,
gaan we ze gezamenlijk in elkaar zetten. Er is
een beperkt aantal beschikbaar. Als je er een
wilt hebben, moet je er snel bij zijn. Je kunt je
aanmelden voor een bankje bij: Manon Vonk,
Majoor Fransstraat 36, tel. 06 40281883.
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NLdoet 10 EN 11 MAART
Door Manon Vonk

Op 10 en 11 maart organiseert het Oranje Fonds
NLdoet. Op deze dagen kun je helpen als vrijwilliger. Dit jaar hebben we twee initiatieven
in de wijk. Op vrijdag 10 maart gaan we grote
schoonmaak houden bij de volière en verder met
opknap werkzaamheden. Dit is een initiatief van
het wijkteam en Het Segment. Op zaterdag 11
maart gaan we rondom de blokwoningen weer
aan het werk in het groen en met het bankjesproject. Dit project wordt voor een deel gefinancierd door GoudApot. Bij de groene speeltuin
wordt de grote voorjaarsschoonmaak gehouden en alles weer klaar gemaakt voor komend
seizoen. Bij de Roos van Dekemastraat gaan we
weer verder met het realiseren van een theetuin. Dit zijn initiatieven vanuit de Vereniging
van blokwoningen.

Heb je zin om te helpen en zie je er iets tussen
wat je aanspreekt geef je
dan op.
De indeling van de dag zal
er ongeveer als volgt uit
zien:
9.30 uur
• Kennismaken met koffie, thee en koek
• Werk verdelen en
opstarten
12.30 uur
• Lunchtijd
• Afronden werkzaamheden
• Opruimen
15.00 uur
• Eindtijd
11 maart

Wij zijn voor deze werkzaamheden op zoek naar
vrijwilligers die deze initiatieven een warm hart
toedragen en daarom de handen uit de mouw
willen steken. Als je de hele dag wilt helpen dan
zou dat fijn zijn maar al heb je maar een uurtje
tijd is dat ook helemaal prima. Alle hulp is welkom!!! Er is veel werk te verzetten. Er hebben
zich al wat mensen aangemeld maar dat zijn er
nog veel te weinig om alle klussen te klaren. Dus
heb je een uurtje over: meld je aan, we kunnen
je hulp hard gebruiken!!!!
We hebben de werkzaamheden in verschillende
taken verdeeld zodat je kunt kijken waar je je
talent kan inzetten.
10 Maart
Voor de vogelkooi zijn de volgende taken te
verrichten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plantenbak voor de kooi inrichten.
Kippenhok schuren en schilderen.
Helpen bij het opknappen van de houten
panelen.
Schoonmaken buitenkant van de kooi met de
hoge druk reiniger.
Schoonmaken opberghok.
Binnen verblijven schoonmaken en beginnen
met schuren.
Gang schoonmaken.
Nestkasten schoonmaken en ophangen.
Het verzorgen van het plaatsje en de omgeving rondom de kooi.

Zaterdag 11 maart gaan we weer aan de slag
met een aantal buurtbewoners om de buurt op
te frissen. We gaan de groene speeltuin weer
klaarmaken voor het nieuwe seizoen. Daarnaast
is er recent een subsidie aangevraagd voor
een project bij de blokwoningen. Om de sociale samenhang te verbeteren en meer van de
buitenomgeving te kunnen genieten, kun je een
bankje bestellen voor een klein bedrag. Twee
bankjes kun je ombouwen tot een picknickset.
Zo kun je samen met de buren in de tuin zitten.
De leerlingen van Het Segment bereiden alles
voor. Het bankje wordt afgeleverd als bouwpakket. De bankjes worden gemaakt van gerecyclde plastic balken, ze zijn dus duurzaam en vrij
van onderhoud. Ben je lid van de vereniging
dan kost een bankje €15 en ben je geen lid dan
kost het bankje € 20. De vereniging doneert een
kleine bijdrage. Er zijn maximaal 10 bankjes beschikbaar dus geef je snel op! Dit kan bij Manon
Vonk tel. 06 40281883
Bij de Roos van Dekemastraat zijn we afgelopen
burendag al begonnen met het opknappen van
de tuin. Met NLdoet gaan we verder met het
maken van de theetuin, waar jong en oud straks
gezellig buiten kunnen zitten.
Waar kun je bij helpen?
Voorbereiden van de activiteiten
Alle activiteiten gaan om 11 uur van start.
Voordat we kunnen beginnen moeten de spullen
klaargezet worden. Mocht het slecht weer zijn
dan worden er partytenten opgezet zodat een
aantal activiteiten droog kunnen worden uitgevoerd. De voorbereidingen zijn van 10 tot 11
uur.
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Catering verzorgen
Tijdens het klussen moet er natuurlijk ook gegeten en gedronken worden. Vind je het leuk
om iedereen van een drankje te voorzien, wil je
een heerlijke pan soep maken, kun je een lekker
taartje bakken of de lekkerste broodjes klaarmaken. Help dan met de catering en leg de klussers in de watten. Tussen 11 en 16 uur wordt er
geklust dus als je een uurtje de tijd hebt ben je
welkom.
Onderhoud leibomen
In het najaar is er groot
onderhoud aan de leibomen geweest. Inmiddels
zijn er weer enkele bamboestokken kapot gegaan
of losgeschoten. Daarnaast zijn sommige takken
te strak opgebonden en
hebben meer speling nodig. Vind je het leuk om
de constructies van de leibomen te verstevigen
en ben je niet bang om op een trap te werken
dan kunnen we je hulp goed gebruiken.
Onderhoud wigwam en reparatie wilgenhegjes repareren
De wigwam is een groot succes. Om hem in goede staat te houden gaan we de gaten vullen met
nieuwe wilgentakken. Daarnaast zijn er wat kleine mankementen aan de wilgenhegjes ontstaan.
Wil je helpen wilgentakken vlechten of het hek
repareren meld je dan aan.
Moestuinbakken herplanten
Nalopen van alle moestuinbakken, dode plantjes
en takjes eruit en nieuwe plantjes erin. Heb je
groene vingers en vind je het leuk om je over
de kruiden te ontfermen dan ben je van harte
welkom.
Hinkelbaan schoonmaken
Sinds afgelopen burendag ligt de hinkelbaan er.
Om hem mooi te houden
moet hij onderhouden
worden en schoongemaakt. Heb je zin om
de hinkelbaan schoon te
maken, kom dan helpen.
Planten hakselen
Door al het werk in de tuin hebben we vaak veel
snoeiafval wat door de hakselaar kan. Dit haksel
gebruiken we weer om de bodem mee te voeden, zodat de planten beter aanslaan. Bij deze
klus wordt alles gehakseld en het gehakselde
materiaal weer verdeeld door de wijk.
Planten rooien
In de tuin tussen de Max Havelaarstraat en de
Merijntje Gijzenstraat staan struiken die eruit
gehaald moeten worden. Dus heb je zin om je

fysiek in te zetten dan is deze klus voor jou.
Bankjes bouwen
Heb je een bankje besteld dan kun je hem in
elkaar komen zetten samen met je buren. Heb
je geen bankje besteld maar vind je het leuk om
te helpen dan kan dat natuurlijk ook.
Bank en bloembakken bouwen
Bij de Roos van Dekemastraat gaan we een
gezellige theetuin maken waar je lekker kan
loungen. Ben je technisch aangelegd en hou je
van klussen dan kun je misschien hier komen
helpen.
Tuin opruimen
In de tuin van de Roos van Dekemastraat liggen
veel takken en moet er het een en ander gesnoeid en geplant worden. Heb je zin om lekker
te tuinieren dan is dit de plek waar je moet zijn.
Plantenbakken opfrissen
De plantenbakken op de Roos van Dekemastraat
kunnen weer een beetje opgefrist worden. Dode
takjes eruit, eventueel nieuwe plantjes er in en
de bakken schoonmaken.
Heb je een klus gezien waar je aan mee wilt
werken, al is het maar voor een uurtje dan
kun je je aanmelden bij Manon Vonk tel. 0640281883. Je kunt je opgeven voor beide klussen: voor de volière en/of voor de activiteiten
rondom de blokwoningen.

Uitnodiging officiële
opening nieuwe expositie
GOUDS WERK

Door Sjouk Engels,Vrijwillig adviseur kunst

Op zaterdag 11 maart om 16.00 uur vindt de
officiële opening van de expositie Gouds Werk
plaats in Gouwestein. Kunt u niet aanwezig zijn
bij de officiële opening dan is dat geen probleem. U kunt ook van 3 maart tot 28 mei het
werk bewonderen van de drie kunstenaars: Hans
(P.J) den Hollander, Anneke Vermaas-Huibers en
Paul Boermans (Firma Van Drie). Met trots kunnen wij melden dat deze expositie Gouds Werk
is opgenomen in de kunstroute op 8 en 9 april
van 12.00 tot 18.00 uur door de organisatie van
Open Atelier Gouda.
De schilderkunstwerken van Hans den Hollander
waren afgelopen najaar te zien in Arti Legi op de
Markt tijdens de kunstroute. Hans is samen met
zijn vrouw in de wijk Nieuwe Park komen wonen
en wat geweldig dat hij nu in onze wijk exposeert. Hans is een autodidact. "Na ruim 40 jaar
als zelfstandig ondernemer koos ik voor een andere koers. Met het maken van beeldende kunst
werd een hervonden weg ingeslagen. Een passie
die omarmd werd in al zijn facetten en technieken, in zowel abstracte als figuratieve stijl.
Met maar één doel: het raken van mensen door
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mijn werk en met maar één wens: dat men
geniet van mijn kunst". Zijn werk kunt u alvast
bekijken op www.pjdenhollander.nl
Ook de prachtige keramiekwerken van de tweede kunstenaar is zeer de moeite van het bekijken waard. Anneke Vermaas-Huibers is 10 jaar
bestuurslid geweest van de Goudse Keramiek
Dagen. "Mijn werk is vooral kleurrijk en vrolijk. Meestal figuratief en bij voorkeur met een
knipoog. Ik heb veel plezier in het werken met
klei en hoop met de resultaten ook anderen
er blij mee te maken. Ik heb in 2007 de keramiekopleiding SBB in Gouda afgerond, zowel in
handvormen als in draaigoed en heb in 2008 het
leerjaar specialiteit grote beelden gedaan". Deze
kunstwerken kunt u ook zien op www.annekevermaas.exto.nl

Graag tot ziens bij de officiële opening van de 4e
expositie "Gouds Werk" op 11 maart om 16.00
uur. Natuurlijk kunt u ook op een ander moment
deze kleurrijke kunstwerken komen bewonderen tijdens de openingstijden van de balie van
Gouwestein en tijdens het weekend van de
kunstroute.

De volgende exposant is Paul Boermans van de
firma van Drie met fine art photography.
"Vanaf mijn beroepsopleiding aan de kunstacademie (AK) ben ik bezig met fotografie. In 2010
lag een nieuw en ongeplaveid pad voor mij en
heb ik mijn passie om eigen fotowerk te creëren
verder kunnen vormgeven. Naast oorspronkelijke abstractere werken, leg ik nu de nadruk op
het thema kwetsbaarheid. Ik vang structuren,
een barst in een steen, een afdruk in zand, een
rimpeling in water, door de lens van mijn camera
en voeg een nieuw element toe; de mens in zijn
omgeving; broos, breekbaar, gevoelig en zwak.
Vervolgens laat ik de beelden van de verschillende lagen versmelten, waarbij ik de balans
zoek om het persoonlijk te maken en de kwetsbaarheid vorm te geven. In deze nieuwe serie
fotografieën laat ik zien dat kwetsbaarheid ook
krachtig kan zijn".
Nieuwsgierig geworden naar zijn werk? Kijk dan
alvast op www.paulboermans.nl
Nog mooier is het om de kunstwerken van deze
drie kunstenaars in werkelijkheid te kunnen bekijken. Heeft u werk gezien waar u langer naar
zou willen kijken? Neem dan contact op met de
kunstenaar voor aankoop van een kunstwerk.
Misschien een goed idee om iemand een kunstwerk kado te doen.

Hans den Hollander

Presentatie rondreis Zuidoost-Azië
Op 7 maart om 19.30 uur vertelt Geri van Ittersum in Gouwestein over de reis die hij met zijn
vrouw maakte door Zuidoost-Azië.

Paul Boerman

Anneke Vermaas-Huibers
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