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dag van het park

Zaterdag 2 juni 
van twee tot vijf uur 

in het Van Bergen IJzendoornpark 
naast villa Honk in de buurt van het speelplaatsje
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VAN DE REDACTIE /
VAN HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

Het lijkt erop dat het nieuwe college bestaat uit 
D66, Christen Unie, PvdA, CDA en Groen Links. 
Die partijen werken nu aan een programma en 
gaan dan elk een wethouder leveren. We hebben 
hun een brief geschreven waarin we vragen de 
wijkteams meer serieus te nemen dan de afgelo-
pen vier jaar het geval was. Zowel in de bekos-
tiging als in adviserende zin. We zijn best bereid 
om bij GoudApot aan te kloppen, maar niet voor 
elke uitgave. 

Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag van 
begin februari, nu toch alweer zo’n elf weken 
geleden. Die ging over het legen van de vuilnis-
bakken al voor achten ’s ochtends. Dus vroeg 
ik onlangs wat de wettelijke termijn is voor het 
geven van een antwoord. Daar kwam weer een 
brief op met de zin dat ik binnen de wettelijke 
termijn antwoord krijg. Dus ik ben nu in een 
loop terecht gekomen. 

We hebben de jaarlijkse bewonersavond weer 
achter de rug. Het was een avond met veel 
informatie in korte presentaties. Het wijkteam 
heeft twee nieuwe, en jonge, leden. Daar is het 
heel blij mee. Een uitgebreid verslag staat ook in 
deze wijkkrant. 

Ik wijs nog op de dodenherdenking in Gouda op 
4 mei, met een aankondiging op blz. 4. U wordt 
uitgenodigd om aan deze plechtigheid deel te 
nemen. 

Van de Goudse verzekeringen kregen we het 
volgend milieubewuste bericht toegestuurd: 

NESTKASTEN

Met zwaluwen heeft de Goudse natuurlijk wel 
iets. Zo heet ons gebouw de Zwaluw en zit de 
zwaluw zeer nadrukkelijk in ons logo.

Omdat wij vanuit de duurzaamheidsgedachte 
een bijdrage wilde leveren aan de bescherming 
van bedreigde diersoorten, hebben wij contact 
gezocht met de werkgroep Gierzwaluw Stads-

natuur in Gouda. Deze werkgroep heeft ten 
doel de gierzwaluw te behoeden voor uitsterven 
en het verzorgen van meer nestgelegenheid. 
De gierzwaluw wordt namelijk bedreigd door 
nieuwbouw en renovaties, maar kan beschermd 
worden door het behouden van nesten en het 
aanbrengen van speciale dakpannen en nestkas-
ten. 

In overleg hebben wij net voor het broedseizoen 
(eind april) 10 nestkasten aan ons gebouw (4e 
verdieping / stationszijde) geplaatst. Dit jaar zijn 
ze vroeg want de vogelwaarnemers hebben de 
eerste al op 7 april in Breskens gezien! 

De gierzwaluw zorgt eind april voor het zomer-
gevoel in Gouda met zijn gierende geluid, sikkel-
vormig silhouet en vliegend in groepen boven de 
stad. Het is indrukwekkend dat hij begin 
augustus al weer weg is en intussen jongen 
moet maken, leggen, uitbroeden en grootbren-
gen. Per dag eet hij zo’n 15.000 insecten en 
ruimt zijn eigen uitwerpselen op.

DONDERDAG 31 MEI 
“BRUISAVOND”GOUWESTEIN!
Door Peter Schönfeld

Al meerdere jaren organiseert “Gouda bruist” 
speciale “bruisavonden” waarbij Goudse burgers 
hun sprankelende ideeën kunnen presenteren 
aan de andere aanwezigen. Deze kunnen vragen 
stellen over het nieuwe idee, kritiek hebben of 
juist positieve toevoegingen aandragen. Bruis-
punt wordt op verschillende locaties in de stad 
gehouden. Deze bijeenkomsten zijn 4x per jaar 
en hebben een gevarieerd programma. 

Donderdag 31 mei zal er weer een “Bruisavond” 
zijn en nu in onze wijk in Gouwestein. De avond 
begint om 20.00 uur en toegang is vrij . Mocht u 
een idee hebben om tijdens deze avond te pre-
senteren neem dan contact op met Peter-Paul 
Kloosterman van “Gouda bruist” 
(peterpaul@2pk.nl).
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SOCIAAL TEAM GOUDA: VOOR 
KINDEREN, JONGEREN ÉN 
VOLWASSENEN

Het Sociaal Team Gouda is er voor jou en je 
naasten als je behoefte hebt aan ondersteu-
ning. Je kunt bij ons terecht met alle vragen 
waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. 
Bijvoorbeeld over je werk, inkomsten, wonen, 
zorg, gezondheid, mantelzorg, dagbesteding, je 
gezin, opvoedingsondersteuning, opgroeien, of 
je relatie. We zijn er voor iedere inwoner van 0 
tot 100+ jaar.

Soms heb je geen behoefte aan ondersteuning, 
maar wil je juist zelf je handen uit de mouwen 
steken. Heb je een goed idee voor de wijk of een 
buurtbewoner, maar weet je niet hoe je dit reali-
seert? Ook dan helpen we je graag op weg. 

Hoe werken we?
We denken met je mee over een passende 
oplossing voor je zorgen of wensen. Wij onder-
steunen bij jouw plan voor de toekomst. Ons 
uitgangspunt is: wat je zelf kunt, doe je zelf en 
regel je zelf of met familie, vrienden of kennis-
sen. Lukt dat niet of niet genoeg? Dan bieden of 
regelen we de juiste ondersteuning met deskun-
digen binnen en buiten het team. 

Contact
•	 Op werkdagen kun je ons bellen van 9.00 – 

17.00 uur op tel. 088 9004321. 
•	 Je mag ons ook een e-mail sturen, via 
      info@sociaalteamgouda.nl. 
•	 We kunnen bij je langskomen, je kunt ook 

bij ons binnenlopen. Ons adres is Ontmoe-
tingscentrum De Walvis, Walvisstraat 1. Vlak 
bij de Plus in Korte Akkeren. 

•	 Kijk voor meer informatie op 
      www.sociaalteamgouda.nl 

NIEUWS VAN GOUWESTEIN
Door Karin Hinke

Op dit moment is het heel mooi weer. Uitzon-
derlijk in de maand april. Maar wat genieten we 
ervan. In Gouwestein staan de gezellige zitjes 
al weer op het terras. De bewoners kunnen 
hier	een	kopje	koffie/thee	drinken	of	een	ande-
re lekkere versnapering nemen. Helaas laat de 
tuin van Gouwestein nog te wensen over. Zoals 
iedere inwoner van Gouda wel zal herkennen 

is ook de tuin van Gouwestein ernstig verzakt. 
We zijn dan ook druk bezig met plannen maken 
voor de tuin, zodat de bewoners ook hier van 
kunnen genieten. Wel komt er aan de kant van 
de parkeerplaats een zitje voor de bewoners bij. 
Direct naast de hoofdingang zodat de bewoners 
niet ver hoeven te lopen en hier heerlijk van de 
ochtendzon kunnen genieten. 

Om nog even op het mooie weer terug te ko-
men, na een aantal jaren een najaarsmarkt te 
hebben gehouden, hebben we besloten om dit 
keer een voorjaarsmarkt te organiseren en we 
hopen natuurlijk op heel mooi weer. Er zijn weer 
mooie kramen. Uiteraard vergeten we ook de 
inwendige mens niet en zijn er lekkere hapjes. 
De voorjaarsmarkt is op zaterdag 26 mei van 
13.30 uur – 16.00 uur. Entree is gratis.

Kom gerust ook een kijkje nemen bij de, alweer 
achtste, expositie. Dit keer met werk van Sonja 
Oversier met schilderijen, Trudi Bos, eveneens 
met schilderijen en Menno Meyer met roestvrij-
staal sculpturen en sieraden. Deze nieuwe expo-
sitie loopt van 3 maart tot 21 mei 2018. 
U bent van harte welkom tijdens de openingstij-
den van de receptie: maandag t/m vrijdag van 
8.30 - 16.30 uur, zaterdag van 9.30 - 14.30 uur, 
zondags gesloten.

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

GEVELTUINTJES
Door de Groencommissie

Het is weer tijd om aan de geveltuintjes te den-
ken:	fleur	uw	huis	en	de	buurt	op	met	gezellige	
bloeiende en/of groene planten voor uw huis. 
Had u al een tuintje, maar heeft u het een beet-
je verwaarloosd? Sommige geveltuintjes kunnen 
wel wat aandacht gebruiken. Hoe is het met uw 
tuintje? Kunt u tussen het onkruid de bloemetjes 
niet meer vinden?  Dan is het de hoogste tijd om 



4

Wijkkrant Nieuwe Park                          april 2018

aan de slag te gaan. En als er nog altijd tegels 
onder uw raam liggen, dan is het advies: Weg 
met die saaie grijze stenen. 
Laten we met z’n allen de straat opvrolijken en 
de bloemetjes buiten zetten. Wie weet, wint u 
de prijs ‘Geveltuintje 2018’.

Heel veel succes!

DODENHERDENKING 4 MEI 2018
Stille tochten
Door Piet Streng, Consul van de Legervoorlichtingsdienst 
Stichting 4 en 5 mei Gouda

Op 4 mei herdenken wij met 
elkaar	de	slachtoffers	van	de	
Tweede Wereldoorlog en allen 
die waar ook ter wereld voor 
onze vrijheid zijn gevallen. 
Voorafgaande aan de herden-
king op de Markt te Gouda 
worden zoals gebruikelijk Stille 
Tochten gehouden met bloem-
leggingen bij de 7 door de 
Oorlogsgravenstichting erkende 
graven van omgekomen ver-
zetsmensen en militairen. 

Net als voorgaande jaren wil de Stichting 4 & 5 
mei Gouda drie Stille Tochten lopen in samen-
werking met de Consul van de Oorlogsgraven-
stichting en het Gemeentebestuur.

De Stille Tochten vertrekken vanaf de RK Be-
graafplaats aan de Graaf Florisweg, vanaf de 
Oude Begraafplaats aan de Vorstmanstraat en 
ook vanaf de IJsselhof aan de Goejanverwelle-
dijk. De aanvangstijden zijn om 19.00 uur

Hierbij nodigen we iedereen uit om mee te lopen 
met een van de drie stoeten. Iedereen, jong en 
oud, is van harte welkom om deel te nemen aan 
de stille tochten en te komen naar één van de 
startpunten van de drie tochten. Daarvandaan 
lopen de stoeten richting het herdenkingsmonu-
ment aan het Stadhuis op de Markt. U hoeft zich 
niet aan te melden maar u kunt gewoon aanslui-
ten bij de drie startpunten bij de ingang van de 
begraafplaatsen. 

De Stichting 4 & 5 mei Gouda en de Consul van 
de Oorlogsgravenstichting hopen dat de op-
komst ook dit jaar groot zal zijn. Mogen wij op 
uw aanwezigheid rekenen? Herdenken is en blijft 
een noodzaak en een belangrijk feit om mee te 
geven aan onze jongeren. Gezamenlijk herden-
ken brengt mensen samen. Door mee te lopen 
of de herdenking bij te wonen tonen we samen 
de verkregen vrijheid te waarderen en te respec-
teren. Juist in de huidige tijd van internationale 
spanningen is dit belangrijk. 

De organisatie hoopt u op 4 mei a.s. bij één van 

de Stille Tochten of op de Markt bij het herden-
kingsmonument te ontmoeten.

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan 
zijn wij bereikbaar via het volgende mailadres 
Stichting4en5meiGouda@gmail.com 

KAASPAKHUIS
Door Ton Kooijman

In het weekend van 21-22 april  was het ge-
vaarlijk wandelen langs het kaaspakhuis aan de 
Kattensingel. Want er vielen stukken beton naar 
beneden van de gevel. Als u er langs loopt en 
goed kijkt is dat wel vaker gebeurd, want langs 
de hele gevel ziet u vooral langs de hoekranden 
van het beton op allerlei plekken forse beschadi-
gingen, zodat zelfs de bewapening bloot komt te 
liggen.  

Blijkbaar vindt Bouw- en Woningtoezicht het 
niet ernstig genoeg om maatregelen te nemen.  
Wel zijn er korte tijd hekken geplaatst zodat de 
wandelaars wat afstand van de gevel nemen, 
maar die zijn een dag erna  alweer verdwenen. 
Er heeft wel een gesprek plaatsgevonden met de 
huurder/eigenaar. De huurder is De Producent, 
die volgend jaar naar een ander pand gaat in 
Gouwe Park. Wat er dan met dit gebouw gaat 
gebeuren is ons niet bekend. Maar nog een jaar-
tje wachten en niks doen alvorens maatregelen 
te nemen, bijvoorbeeld omdat er dan gesloopt 
gaat worden, lijkt ons een  slecht idee. Ons ad-
vies is om daar maar langs de stoeprand te gaan 
lopen. Leuker is natuurlijk om het kadepad te 
nemen, dat ligt er prachtig bij. 
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Het sociaal team west stuurt ons het volgende 
bericht:
 
DE PAPIERWINKEL

De Papierwinkel is een laagdrempelige, ver-
trouwde, voorliggende voorziening in de buurt 
voor vragen die te maken hebben met geld, 
administratie, regelingen en schulden. Op vier 
plekken in de stad kun je terecht:
•	 met vragen over geld, regelingen en schul-

den;
•	 voor uitleg van moeilijke brieven;
•	 voor hulp bij het invullen van (digitale) for-

mulieren;
•	 voor tips en ondersteuning bij het uitzoeken 

en sorteren van je post en administratie;

HET BANKJE (1)
Door Trudie Galama

Ze genieten samen van de zon. 
Rosalyn is 5 maanden oud en heeft zich heerlijk 
laten rijden naar het park. Een loopje van  20 
minuten. Haar moeder komt uit Polen en spreekt 
naast Pools ook  Engels. Ze verstaat het Neder-
lands goed, maar het spreken  kost nog moeite. 
Omdat haar vriend een Nederlander is wordt 
thuis Nederlands en Engels gesproken. Ze is van 
plan om weer naar school te gaan en Nederlands 
te leren als Rosalyn wat groter is en zij makke-
lijk een oppas kan vinden.

•	 en ook als je een andere vraag hebt, kun je 
die stellen. 

Een getrainde vrijwilliger kan je helpen bij wat je 
(nog) niet zelf kunt. Heb je meer ondersteuning 
nodig dan de vrijwilliger kan geven? Dan kun je 
een afspraak maken met een sociaal werker van 
het Sociaal Team Gouda.
 
Openingstijden en plaatsen
Iedere Papierwinkel is één dagdeel per week 
geopend: 
•	 Papierwinkel West – Ontmoetingscentrum De 

Walvis, Walvisstraat 1, 
•	 donderdag 09.30 – 11.30 uur
Een afspraak is niet nodig. Het is wel aan te 
raden om minstens een half uur voor het einde 
te komen.
 
Onze folder kunt u downloaden op de website: 
https://www.sociaalteamgouda.nl/papierwinkel/
 

GROENSTROKEN BIJ DE 
BLOKWONINGEN
Door Manon Vonk

Het voorjaar is begonnen en de tijd om meer 
buiten te zijn is weer aangebroken. Zo ook bij de 
blokwoningen. De bewoners hebben daar geen 
eigen tuin, maar we willen ze wel stimuleren om 
lekker in het groen te gaan zitten en van hun 
omgeving te genieten. Op verschillende veldjes 
zijn er terrasjes met ‘zit’ gelegenheden. Vaak 
zijn deze aangelegd door de initiatiefnemers van 
“Groen moet je doen”. Bijna ieder veldje heeft 
een of meerdere terrasjes. Deze terrasjes zijn 
vaak achter de huizen van de initiatiefnemers. 
Hier is bewust voor gekozen zodat de andere 
bewoners zo vrij mogelijk uitzicht hebben. De 
zitjes zijn wel  voor iedereen bruikbaar want het 
blijft per slot van rekening openbaar gebied. Dus 
heb je geen zitje maar wil je wel lekker buiten 
zitten vraag dan even aan je buurman of het 
een bezwaar is. Hierdoor krijgen we onderling 
meer contact en wordt de betrokkenheid met de 
leefomgeving vergroot.  

Nu denk je misschien, ‘de tegels bij de terras-
jes dat is niet echt groen’. Daar zijn wij het 
helemaal mee eens! Toch hebben we hiervoor 
gekozen vanwege de slechte conditie van de 
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veldjes. Door de hoge grondwaterstanden is het 
gras vaak drassig. Door de tegels kunnen de 
zitjes toch intensief gebruikt worden zonder het 
gras kapot te trappen of natte voeten te krijgen. 
Daarnaast is het praktischer met maaien; zo 
hoeft niet alles versleept te worden en is het on-
derhoud beter vol te houden. We willen de tegels  
tot een minimum beperken zodat het niet in een 
stenen woestijn verandert, want dat is niet de 
bedoeling.

Wil je ook wat in de tuin gaan doen en helpen in 
het groen?  Bespreek dit dan met de initiatief-
nemers van “Groen moet je doen”. Zij hebben 
de eind verantwoordelijkheid en moeten zich 
naar de gemeente kunnen verantwoorden. Met 
de gemeente zijn hier duidelijke afspraken over 
gemaakt. En voor iedere tegel moet er natuur-
lijk minimaal een plantje terug. Dus kom deze 
zomer je huis uit, geniet van de omgeving en 
maak er een leuke tijd van met elkaar. Voor 
vragen kun je altijd even aankloppen op Majoor 
Fransstraat 36 of kom even aanwaaien in de 
tuin.

WIJK IN BEDRIJF – 
BRILJANTE VOETEN
Door Trudie Galama
      

                 

Ik bel aan, word vriendelijk begroet door Gertina 
en mag doorlopen naar de praktijkruimte. Ik zit 
prinsheerlijk in de behandelstoel. Gertina is in 
juli 2017 komen wonen in de Majoor Fransstraat 
en gestart met haar pedicurepraktijk. 

Het buitenland trekt
Lang geleden vliegt ze uit naar Nieuw-Zeeland, 
maar krijgt heimwee en komt weer terug naar 
Nederland. Is Nederland toch te klein? In 1995 
vertrekt ze naar Ierland en verbouwt samen met 
haar toenmalige echtgenoot een ruïne tot een 
B&B en een aantal vakantiehuisjes. In 2001 zakt 
door de aanslag op de Twin Towers (9/11) en het 
uitbreken van een zeer besmettelijke virusziekte 
(mond-en klauwzeer) de toeristenmarkt in.

Het roer gaat om en Gertina begint in Ierland 
een bruidszaak. In het begin naait ze de kle-
ding voor bruid en bruidsmeisjes zelf maar als 
de vraag groter wordt komt er ook confectie bij. 
Na 6 jaar verkoopt ze haar bedrijf en komt weer 
terug naar Nederland. 

Pedicuren wordt haar passie
Gertina werkt nog steeds parttime als facilitair 
medewerker bij Metalektro, een opleidingsfonds 
in de groot metaal. Een door het bedrijf uitge-
voerde job scan maakt echter duidelijk dat het 
beroep van pedicure uitstekend bij haar past. 
En zo begin ze met veel plezier aan de opleiding 
pedicure die ze met succes afrondt.
Over mijn vraag: Wat is er nou aantrekkelijk 
aan andermans voeten? hoeft ze niet lang na te 
denken. Het zijn al die “verschillende voeten” en 
het contact met mensen dat het vak zo boeiend 
maakt. Bovendien geeft het haar een goed ge-
voel als de cliënt na de behandeling dankbaar uit 
de stoel opstaat.

Gratis advies
Je kunt zelf veel doen om je voeten in goede 
conditie te houden, zegt Gertina. Het op de 
juiste manier knippen van je nagels, een goede 
voethygiëne en het dragen van passende schoe-
nen voorkomen veel voetproblemen. Meestal 
word je je pas bewust van je voeten op het 
moment dat bijvoorbeeld een likdoorn pijn gaat 
doen of omdat een nagel verkeerd geknipt is. 
Dan kan een afspraak bij de pedicure uitkomst 
bieden.

Ik stap op want Gertina moet haar tas nog 
pakken. Ze vertrekt vanmiddag als een van de 
begeleiders met 80 jongeren voor drie dagen 
naar een vakantiekamp in Noord-Brabant. Dus 
vandaag is de praktijk gesloten, maar u bent op 
een ander moment van harte welkom.

 

 
 
 

 
BRILJANTE VOETEN 
 
Pedicure Gertina Twigt 
 
Voetbehandeling en  
Voetreflexmassage 
 
M: 06 4547 9497  
Majoor Fransstraat 26 
2801 ST  GOUDA 
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Naast (gespecialiseerde) fysiotherapie 
bieden wij diverse trainingen onder 
begeleiding van een fysiotherapeut:
- Training op Maat,
- Afvallen op Maat,
- Fitplus,
- Fit to move
en specifieke trainingen voor COPD,
lage rugklachten en valpreventie. 

Fysiotherapie Oranjestaete  
0182 - 75 18 11  
www.fysiostaete.nl

Julianahof 210 2802 GN Gouda
C. Huygensstraat 121e 2802 LV Gouda
Burg. van Dijkesingel 49 2809 RB Gouda
Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak

• f y s i o t h e r a p i e

• m a n u e l e  t h e r a p i e

• p s y c h o s o m a t i e k

• f y s i o t r a i n i n g

BEWONERSAVOND
Door Ton Kooijman

Dinsdag 17 april vond de jaarlijkse bewoners-
avond plaats in Gouwestein. Een prima plek met 
ruimte op maat. Het wijkteam ontving er een 
kleine vijftig wijkgenoten, die behalve luisteren 
ook informatie konden inwinnen over allerlei 
activiteiten die in de wijk plaatsvinden. Voorzit-
ter Peter Schönfeld opende de avond met een 
korte terug- en vooruitblik. De Dag van het Park 
is op 2 juni en we krijgen dan de burgemeester 
op bezoek. Marijke van Ittersum heeft een mooi 
boekje gemaakt over ons park en we overhandi-
gen dan het eerste exemplaar aan onze burge-
meester. Peter vertelde ook dat dit boekje gratis 
in de wijk verspreid gaat worden. Een aanwinst 
voor iedere boekenkast dus. Op 31 mei komt 
Gouda bruist naar Gouwestein. Ze organiseren 
een paar keer per jaar een brainstorm bijeen-
komst om ideeën uit te wisselen: hoe maken we 
Gouda nog aantrekkelijker? Een leuke happe-
ning, dus ga even langs. Eind mei is ook weer 
de jaarlijkse collecte van het Oranjefonds. De 
helft van de opbrengst is voor de wijk, dus wees 
gul. Prorail is nog steeds aan het kibbelen met 
de gemeente over het extra geld nodig om het 
stationsplein opnieuw in te richten. Bij de voor-
bereidingen ontdekten ze plotseling dat er leidin-
gen liggen die in de weg zitten. Te knullig voor 
woorden. Dus er ontstaat een behoorlijke ver-
traging. Het zou me niet verbazen als de bomen 

ondertussen al wel gekapt zijn/worden, daar zijn 
ze meestal erg goed in. U weet dat Gouwestein 
continu exposities heeft van een drietal kunste-
naars. Een leuke mededeling was dat Jan van 
Lokhorst dit najaar werk laat zien. 

Onze penningmeester Gerrit van der Gaarde 
lichtte	onze	financiële	positie	toe.	Onze	belang-
rijkste sponsor is nu GoudApot. Dat contact 
loopt nog niet altijd even soepel, maar met veel 
geduld en overleg krijgen we toch voldoende 
geld binnen om de kernactiviteiten te kunnen 
uitvoeren. Maar wel op een heel wat lager pitje 
dan tot een paar jaar geleden. De kascommissie 
heeft vastgesteld dat de penningmeester een 
goed beheerder van onze middelen is. 

We hebben twee nieuwe bestuursleden.  Rachel 
van Popta, een jonge moeder die vooral gaat 
kijken hoe peuters/kleuters in onze wijk leuke 
dingen kunnen doen en Koen Oome, een jonge 
vader die vooral het groen in onze wijk in de ga-
ten houdt. Met deze twee erbij is de gemiddelde 
leeftijd van het wijkteam behoorlijk verbeterd. 

Sander Speleman vertelde enthousiast over het 
Thomashuis en andere woonvormen voor men-
sen met een geestelijke beperking. Er zijn nu in 
Nederland ruim honderd Thomashuizen en daar 
wonen acht à negen mensen zo zelfstandig mo-
gelijk. Hij was kritisch op de aanpak in Neder-
land van mensen met een lichte beperking. Die 
worden veel te bevoogdend behandeld en zitten 
vaak onnodig opgesloten. De bewoners van het 
Thomashuis helpen mee aan activiteiten in de 
wijk. Ze brengen bijvoorbeeld de wijkkrant rond 
en zorgen voor een griezeltuin met Halloween. 

Het witte gebouwtje op het stationsplein, waar 
Stadstoezicht in zat, is nu van de Stichting Jong 
die zich ontfermt over jongeren van acht tot 
veertien jaar die extra aandacht nodig hebben. 
Een paar jaar geleden lag het accent op het 
corrigeren van gedrag, nu heeft de aandacht 
een meer preventief karakter gekregen. Vooruit-
gang dus. Het gebouwtje wordt nu opgeknapt en 
krijgt vooral een administratieve en kleinschalige 
functie. U zult er niet wekelijks tientallen jonge-
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ren	aantreffen.	

Het Sociaal Team West gaf acte de presence  en 
stelde vast dat onze wijk weinig gebruik maakt 
van de mogelijkheden voor hulp. Omdat ze nut-
tige dingen doen vindt u elders in deze wijkkrant 
wat meer informatie. 

We hebben in de wijk een school voor speciaal 
onderwijs voor kinderen van vier tot dertien: De 
Regenboog. De school zit op de eerste verdie-
ping van het gebouw waar ook Park en Dijk zit. 
Het gaat om kinderen met aangeboren gedrags-
stoornissen en die kun je ook hebben met een 
hoog IQ. Dus het is een uitdaging om aan deze 
kinderen les te geven. Er zijn zes klassen en de 
school groeit uit haar vestje. Er is wellicht een 
andere locatie in de wijk. De school zou het leuk 
vinden als de wijk wat meer kan gaan betekenen 
voor de activiteiten die de school organiseert. 

Koen Oome, ons nieuwe bestuurslid, vertelde 
iets over zijn ‘groen’ inspanningen, die vooral 
in het park liggen. Het prachtige park was een 
paar jaar geleden een belangrijke reden om 
in onze wijk te komen wonen. Hij ziet nu met 
lede ogen aan hoe de kwaliteit van het park 
de laatste jaren achteruit is gegaan. Veel dode 
bomen, veel meer dan de gemeente er telt, en 
een niveau van onderhoud waarmee het park 
naar de knoppen gaat. Dat is nu opgepakt, maar 
de gemeente lijkt toch het gevoel van urgentie 
te missen en zegt te gemakkelijk dat er voor 
een grondige opknapbeurt geen geld is. Wijkbe-
woners komen de eerst zaterdag van de maand 
bijeen om onderhoud uit te voeren en u bent 
van harte uitgenodigd om daar een bijdrage aan 
te leveren. 

Onno Trim vertelde over de vorderingen met het 
plan voor een lichtboog op het Kleiwegplein. Dat 
is gepresenteerd aan de gemeenteraad en aan 
B&W en daar positief ontvangen. Het streven is 
nog steeds om de poort te hebben staan bij het 
750 jaar bestaan van Gouda in 2022. Het is nu 
als een prachtig voorbeeld van een burgerinitia-
tief opgenomen als onderdeel van de visie op de 
binnenstad, waar het nieuwe college aan moet 
gaan trekken. 

Al deze zaken werden ruim binnen twee uur ge-

presenteerd en de avond werd met een drankje 
en hapje afgesloten. 

JEU DE BOULES SEIZOEN GEOPEND
Door Trudie Galama en Han Geurts

Op zaterdag 12 mei a.s. wordt het Jeu de boules 
seizoen	officieel	geopend!	Vindt	u	het	leuk	om	
een balletje te gooien dan wordt u om 15.30 uur 
verwacht in de Noorderstraat. We zetten een 
parasol neer dus u kunt de baan niet missen. 
Natuurlijk	zorgen	wij	voor	koffie/thee	met	een	
koekje en een glas water of wat anders.
De spelregels worden uitgelegd en ook voor 
ballen wordt gezorgd. Uw eigen ballenset mee-
nemen kan natuurlijk ook.

Bij voldoende belangstelling worden iedere 2e 
zaterdag van de maand de ballen gegooid.
Dus noteer in uw agenda: 12 mei, 9 juni, 14 juli, 
11 augustus, 8 september en 13 oktober.

Voor zaterdag 12 mei kunt u zich opgeven bij:
Trudie Galama: trudie.galama@hetnet.nl of tel. 
06 2135 9844 / tel. 0182 523525
Han Geurts:  geurtsgeurts@gmail.com
dan weten wij hoeveel kopjes en glazen wij klaar 
moeten zetten. Alleen komen kijken kan natuur-
lijk ook.

De Jeu de boules baan ligt achter Gouwestein. 
U	fietst/loopt	de	Winterdijk	op	en	neemt	de	
eerste straat links (Ferd. Huyckstraat) en vervol-
gens komt u in de Noorderstraat. 

KUNST IN DE WIJK 
DE AALSCHOLVERS
Door Marijke van ittersum

Iedere wijkbewoner weet waar ze staan: in de 
grote vijver aan de noordkant, je ziet ze als je 
op weg naar het station bent. Ze horen er hele-
maal bij. 

In 2009 ontstond het idee al bij het wijkteam 
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om een herdenkingsteken voor de burgemees-
ter te plaatsen, die het park mogelijk gemaakt 
heeft. Op het herdenkingsmonument in het 
Houtmansplantsoen is een aalscholver afgebeeld 
die vroeger water spoot. Het mechanisme van 
de fontein is nu al jaren kapot, maar het beeld is 
nog altijd even mooi. Waarom dat nu een aal-
scholver is? Dat is niet bekend. Men speculeert 
dat burgemeester Van Bergen IJzendoorn wel-
licht de aalscholver een mooie vogel gevonden 
zou hebben, maar zeker weten doen we het niet. 

Dat fraaie is echter ook objectief wel te onder-
schrijven. Een aalscholver is een grote water-
vogel tot wel een meter lang en zijn vleugels 
hebben een spanwijdte tot anderhalve meter. Hij 
is helemaal zwart, op een opvallende witte wang 
na met een gele plek, daar waar de snavel van 
de bek begint. Een aalscholver kan uitstekend 
zwemmen, want hij heeft zwemvliezen tussen de 
voortenen en hij vangt vis door te duiken. Vaak 
zijn aalscholvers te zien als zij zitten op de lan-
taarnpalen langs de Nieuwe Gouwe, de vleugels 
wijd gespreid. 

Dat doet de vogel niet voor niets; hij laat zo zijn 
veren drogen. Het drijfvermogen van een water-
vogel die door (diep) duiken in zijn voedsel moet 
voorzien (een volwassen vogel eet zeker een 
pond vis per dag!), is vanzelfsprekend niet al 
te hoog. Daarom moeten de doorweekte veren 
vaak drogen. Het is altijd weer een leuk gezicht 
een rijtje aalscholvers op de lantaarnpalen te 
zien zitten. 

Het zou dus een aalscholver worden. Liever nog 
twee! Maar een beeld plaatsen gaat niet vanzelf. 
Er kwamen om te beginnen allerlei vergunningen 
aan te pas. Het Van Bergen Ijzendoornpark is 
een groen monument, dus dat werd een mo-
numentenvergunning en een bouwvergunning. 
Toen moest het beeld van het Houtmansplant-
soen nog van de gemeente geleend worden te-
gen een behoorlijk bedrag. En toen pas konden 
de twee beelden gegoten worden. Een van de 
vogelbeelden is anoniem geschonken, de twee-
de is bekostigd door de verkoop van bronzen 
replica's aan wijkbewoners. Het wijkteam paste 

het	ontbrekende	bedrag	bij	vanuit	een	financiële	
meevaller (een onverwachte subsidie omdat het 
park 100 jaar bestond). 

De zomer van 2010 was heel erg warm en 
daarom kon het brons niet gegoten worden. 
Het duurde daarom tot na de zomer, maar toen 
stonden ze allebei in het water en de wijkbewo-
ners konden hun replica's in ontvangst nemen. 
De twee aalscholvers vormen een fraai plaatje 
en zo door de jaren heen geven ze ook nog heel 
regelmatig onderdak aan andere watervogels, 
die dankbaar daar hun nest bouwen.

VERSLAG CREACAFÉ MAART
Door Marrianne Waalwijk

We hadden een hele leuke activiteit bij het Crea-
café stencil-art en onderdeel van street-art.
Met behulp van een zelf gesneden sjabloon wor-
den mooie afdrukken op een eerder gekleurde 
ondergrond gemaakt. Met verrassende resul-
taten! Meer van ons werk kunt u zien op www.
creacafegouda.blogspot.nl

Het Creacafé is er elke 2e woensdagavond van 
de maand behalve in de zomermaanden in het 
Grand café van Gouwestein. We beginnen om 
half acht met de activiteit tot half tien;
vanaf	zeven	uur	staat	de	koffie	en	thee	klaar.
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KOORDDANSER
Door Trudie Galama

Soms bij mooi weer kan je hem zien balanceren 
op het slappe koord ergens in het park. Tussen 
twee dikke bomen loopt hij heen en weer. Het is 
een sport. Zoals de een achter een bal aanholt, 
de ander op de rug van een paard zit, loopt hij 
over een strak gespannen touw. Voor hem is het 
ook een vorm van meditatie. Zo af en toe doet 
hij een doek voor zijn ogen om zijn concentratie 
te verhogen. 

Het touw schommelt hevig en hij probeert zijn 
evenwicht weer te vinden . . . . . . het lukt deze 
keer en hij loopt door. Maar bij deze sport is val-
len en opstaan heel gewoon en het gras is zacht.

CREACAFÉ MEI
Door Manon Vonk

Woensdag 9 mei gaan we de kunst van het kno-
pen ontdekken oftewel macramé. Je kunt er ver-
schillende dingen van maken van armbandje tot 
planten hanger. Heb je zin om mee te knopen?!? 
Schrijf je dan in 
bij Manon tel. 06 40281883 of 
Marrianne tel. 06 23507933

Van Kunst tot Kitsch 

Wan-
neer? 

 

Waar? 
 

Tijd? 
 

Kosten? 
 

Thema? 
 

Wat neem 

Woensdag 9 Mei 
 

Gouwestein 
 

19:30-21.30 
 

€2,50  
 

Macrame 
 

Je creatieve zelf 
 

Creatieve ideeën te delen  

 

Woensdag 9 mei gaan we de kunst van het knopen ontdekken oftewel macramé. Je kunt er verschillende dingen van maken van 
armbandje tot planten hanger. Heb je zin om mee te knopen?!? schrijf je dan in bij Manon 06-40281883 of Marrianne06-23507933 

HET BANKJE (2)
Door Trudie Galama

Ineens zit ze daar. Ze moet daar zijn neergezet 
want benen om te lopen heeft ze niet. Ze heeft 
zakjes vol vogelzaad bij zich. Een dag later zit 
ze op een ander bankje. En nog een dag later 
ligt ze achter een struik, in stukken. Zou ze ge-
vochten hebben met een hond? Ik raap haar bij 
elkaar en ze eindigt in de grijze kliko. 

Een mirakel in onze wijk, een metaalplant die uit 
een afvalbak komt groeien
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KATTENSINGEL
Door Ton Kooijman

De Kattensingel was vijf dagen afgesloten, van 
woensdag  4 tot en met zondag 8 april. De 
toplaag asfalt moest nog worden aangebracht, 
er moest nog aardig wat aarde in de boomspie-
gels en er viel nog heel wat te bestraten; op alle 
kruisingen en langs het nieuwe wandelpad. Dat 
was dus hard aanpoten en op zondagmiddag 
waren bij de kruisingen nog heel wat man aan 
de gang (zie foto).  

Eind zondagmiddag gingen de laatste stenen 
erin en was het dus gelukt om de Kattensingel 
de volgende morgen vroeg aan het verkeer vrij 
te kunnen geven.  Prima planning en goed werk.  
En nu kunnen we dus aan weerskanten langs de 
Kattensingel wandelen. Ook de zeilboten hebben 
de prachtige kade al gevonden. Maar er is altijd 
wel wat, want nu vormt het gammele pakhuis 
van de kaashandel een obstakel, lees het be-
richt elders in deze krant. En tot mijn verbazing 
zag ik dat er langs de nieuwe kade nu ook een 
woonboot te koop staat; blijkbaar iemand die 
het wat rommeliger wil hebben.  

Dinsdagmiddag 24 april hebben we de aanwinst 
Kattensingel gevierd.  Peter Schönfeld sprak 
lovende woorden over de aanpak van dit project 
en de wethouder sprong daarop in  met de sug-
gestie dan nu ook maar eens een goed lopend 
project te evalueren. Misschien leren we daar 
wel meer van dan van allerlei gemaakte fouten.  
Er is nog een discussie gaande over de vraag of 
de	afscheiding	tussen	fietsbanen	en	middenbaan	
niet met een stippellijn moet worden aangege-
ven, maar we gaan het eerst een tijdje zonder 
proberen en dan … natuurlijk ook weer evalue-
ren.  

Vervolgens knipte de wethouder een over de 
Kattensingel	gespannen	lint	door	en	konden	fiet-
sers en auto’s over de nu echt geopende singel 
verder rijden. Er werd uiteraard een drankje 
gedronken op een prachtige aanwinst voor de 
stad en voor onze wijk in het bijzonder. En weet 
u wat?  Ik zag een aantal auto’s verbazingwek-
kend rustig rijden over dat gladde asfalt. 

AGENDA

9 mei om 19.30 uur     
•	 Creacafé in Gouwestein

14 mei om 19.30 uur 
•	 Wijkteamvergadering in Gouwestein

2 juni om 14.00 uur
•	 Dag van het Park op het grasveld bij Villa 

Honk



12

Dag van het Park
Zaterdag 2 juni van twee tot vijf uur in het van 
Bergen IJzendoornpark naast villa Honk in de 
buurt van het speelplaatsje.

Dit jaar staat de Dag van het Park geheel in het 
teken van de So-show.

Veel sociale organisaties in Gouda die van alles 
organiseren voor bewoners zijn aanwezig.
Zoals bijvoorbeeld; 

•	 Buurman wat kookt u nu? De lekkerste 
maaltijden om te delen, nieuwsgierig? kijk 
op thuisafgehaald.nl

•	 De aanschuiftafel. Bent u alleen? Misschien 
vindt u het leuk om eens aan te schuiven. 

•	 De Walvis komt om lekkere hapjes te maken 
en te serveren.

•	 Samen voor goud is een netwerk dat inves-
teert in de Goudse samenleving door jonge-
ren.

•	 Kunt u speed-daten met Evert&Co….

•	 Maar er is ook een kleedjesmark voor kinde-
ren; u kunt zich nog aanmelden!

•	 Leuke workshops o.a. met Oksana lekkere 
swirls hapjes maken.

•	 Creacafé bloempotjes versieren voor de 
“Vergeet-mij-nietjes”

•	 Rond drie uur verwachten wij onze mystery 
guest; Milo Schoenmaker, burgemeester van 
Gouda

•	 En natuurlijk zijn er volop hapjes en drank-
jes;  dit mag u niet missen!

uitnodiging
Dag van het park
Zaterdag 2 juni 

van 14.00 - 17.00 uur


