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Wijkkrant

Nieuwe Park

Dag van het Park 2018

zaterdag 2 juni 2018 | 14:00 - 17:00 uur | wijkfeest Nieuwe Park
van Bergen IJzendoornpark | bij het speeltuintje
Thema de SO~SHOW!
Zaterdag 2 juni van 14.00-17.00 uur
rond drie uur komt de 'mystery guest' (burgemeester Milo Schoenmaker)
Er zijn veel SO~ciale organisaties in Gouda maar wat doen ze nu eigenlijk?

Inhoud
Plaatsen
Stolpersteine
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8
8

9
9
10
10
10
11
12
1

Wijkkrant Nieuwe Park								

Van de redactie /
Van het wijkteam

Door Ton Kooijman

Deze wijkkrant komt precies op tijd om alle
wijkbewoners te attenderen op de Dag van het
Park die zaterdagmiddag 2 juni plaatsvindt. We
hopen u daar te ontmoeten, al is het maar voor
een half uurtje. Er is veel te doen zoals u in
deze krant kunt lezen. Het meest bijzondere is
de presentatie van een mooi uitgevoerd boekje
over de geschiedenis van het park. Dat gaan we
uitreiken aan de burgemeester en dan hopen we
dat hij ons steunt in onze inspanningen om het
park beter te behandelen dan de laatste jaren
gebeurt. Vermeldenswaard is dat de Rabobank
ons financieel heeft ondersteund om dit boekje
te maken. Het is samengesteld door Marijke van
Ittersum, die u maandelijks in onze wijkkrant
tegenkomt.
Over het park gesproken. We hebben nu twee
weekenden achter elkaar meegemaakt dat de
meeste afvalbakken op zaterdag al propvol zitten en het daaromheen dus een rotzooitje wordt
van blikjes, flesjes, plastic, papier en ga maar
door. We melden dat aan de gemeente en dan
horen we dat de melding is ontvangen, maar uit
niets blijkt dat de oplossing meer inhoudt dan
dat de bakken uiteindelijk wel een keer geleegd
worden. We boffen nog dat er mensen zijn die
deze puinhoop niet kunnen aanzien en zelf beginnen op te ruimen.
Er ontstaat een nieuw fenomeen in het park.
Iemand (?) zet bordjes aan beide kanten van de
bruggetjes met de mededeling dat ze een weekje niet begaanbaar zijn. Waarom weet niemand
van ons. Dan gebeurt er niets die week en verandert men de data naar de volgende week of
worden de borden weer weggehaald. Het heeft
veel weg van een versie van bananasplit, maar
ik kan de camera niet vinden.
Het wijkteam heeft de gemeente een brief
gestuurd met het verzoek om veel beter geïnformeerd te worden over activiteiten die de
gemeente in onze wijk gaat uitvoeren. Zo staat
er in mijn straat nu ook een toiletcabine waar we
niets van weten. Het is geen gezicht en ik geloof
niet dat hij al een keer gebruikt is, maar wie
weet gebeurt dat tijdens de Dag van het Park
een keertje. Er hangt vooralsnog toiletpapier.
Het is nu haast vier maanden geleden dat ik een
brief schreef over het ophalen van vuilnis. Daar
is nog geen antwoord op.
We maakten een praatje met Koemans, die van
het verpakkingsbedrijf aan de Nieuwe Gouwe.
De planning is nu dat ze begin volgend jaar naar
Reeuwijk gaan verhuizen, maar er is nog niemand die belangstelling heeft getoond voor het
terrein. Wij dachten zelf dat Dura Vermeer een
gegadigde was, dat bedrijf gaat naast dit terrein woningen bouwen. Maar die zijn blijkbaar al
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dolgelukkig dat ze binnenkort eindelijk kunnen
beginnen, dus willen geen mogelijk opnieuw vertragende activiteiten. Dan houden we misschien
een mooi speelterreintje over.
Nog even over de Dag van het Park, zaterdagmiddag 2 juni. We zien u daar graag.

Aanschuiftafel

Bent u alleen of een avond alleen thuis, zoekt
u gezelschap en vindt u het leuk dat er voor u
wordt gekookt, schuif dan eens aan bij een van
de koks. Alleen eten is niet erg, maar met een

paar mensen meer aan tafel is het echt gezelliger. Het is bovendien een leuke manier om contact te leggen met andere mensen uit uw buurt.
Voor € 7,50 per persoon zet de kok van de
week een heerlijk driegangen menu op tafel. Op
dinsdag of woensdag (ook wel eens een andere
dag) lopen de gasten tussen 17.30 – 18.00 uur
binnen en rond 19.30 uur na de koffie/thee vertrekken ze weer.
Wilt u meer weten?
Neem plaats aan de speciale dagvanhetparkaanschuiftafel op zaterdag 2 juni en wij laten u ook
graag proeven van onze kook- en bakkunsten.
Tot ziens,
Tineke Mocking, Trudie Galama en Simon Zomerdijk

Sociaal Team Gouda, voor
iedereen van 0 tot 100+

Het Sociaal Team Gouda is er graag bij in Nieuwe Park op het evenement 2 juni, ‘De dag van
het park’. Bij het sociaal team kun je terecht
met alle vragen waar je in het dagelijks leven mee te maken hebt. Bijvoorbeeld over je
werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid,
mantelzorg, dagbesteding, je gezin, opvoedingsondersteuning of je relatie. We zijn er voor
iedere inwoner. Ook brengen wij namens het
CJG (Centrum voor Jeugd & Gezin) informatie
onder de aandacht, over diverse interessante
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workshops en trainingen voor opa’s & oma’s,
ouders, kinderen en jongeren. Natuurlijk zorgen
wij voor een kleine verrassing voor de kinderen
deze feestelijke dag, en u kunt meedoen aan
een prijsvraag! Komt u gezellig langs? Wij kijken
er naar uit!
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Restaurant Gouwestein

Hieronder een bericht van de politie dat ieders
aandacht verdient.

Verklein risico op inbraak tijdens vakantie
Tijdens de vakantieperiode is het risico op inbraak in woningen groter. Dat hoeft u er natuurlijk niet van te weerhouden om op vakantie
te gaan. U kunt het hele jaar door bij de politie
melden dat u niet thuis bent, zodat er een extra
oogje in het zeil kan worden gehouden.
Een fijne vakantie begint met een goede voorbereiding. Ook hoe u uw woning achterlaat. Tref
daarom minimaal de volgende voorzorgsmaatregelen:
•
•
•
•

•
•

Laat buren weten welke periode u afwezig
bent.
Indien mogelijk: Vraag iemand om uw post
uit het zicht te leggen.
Niet thuis? Licht aan! Dit kan bijvoorbeeld
met een tijdschakelaar.
Zorg dat uw woning er bewoond uitziet. Zet
bijvoorbeeld kopjes op tafel of vraag buren/
familie om afwisselend de gordijnen open en
dicht te doen.
Sluit uw ramen en deuren altijd zorgvuldig
af. Leg uw sleutels uit het zicht.
Vermeld uw afwezigheid niet op uw telefoonbeantwoorder, voicemail en sociale media.

Politie op de hoogte
U kunt nóg iets doen om het risico op inbraak
te verkleinen. Laat ook de politie weten dat u
op vakantie gaat. Agenten zullen in samenwerking met stadstoezichthouders van de gemeente
Gouda in de vakantieperiode extra surveilleren
in buurten en wijken waar relatief veel mensen
op vakantie zijn.
U kunt zich aanmelden voor deze vakantieservice door een aanmeldingsformulier in te vullen.
Zie onderstaande link. Naar aanleiding van de
ontvangen formulieren maakt de politie een
surveillance-overzicht. Het gaat hierbij dan over
extra inzet per wijk of buurt, niet per huis of
straat. Uiteraard gaan de gemeente en de politie
zeer voorzichtig met uw melding om.
https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veilig_In_en_Om_
uw_huis/Verklein_risico_op_inbraak_tijdens_vakantie/Vakantieservice

Iedereen in de wijk weet waar Gouwestein is
maar wat veel mensen niet weten is dat je ook
een hapje mee kunt eten. Daarom komt het restaurant van Gouwestein zich presenteren op de
dag van het park

Nieuw Wijkteamleden

Door Trudie Galama

Mag ik u even voorstellen: Rachel van
Popta.
Toen ze 15 was kwam ze, samen met haar
ouders en twee broers, in onze wijk wonen. Op
haar 19e vertrok ze naar Amsterdam en ging
rechten studeren. Na een paar jaar in Chicago
te hebben gewoond kwam ze met haar man
en twee kinderen (5 en 3 jaar oud) weer terug
naar Nederland. Waar ga je wonen als je vanuit
Amerika naar Nederland verhuist? Bovenaan het
wensenlijstje stonden Amsterdam en Utrecht.
Maar een huis met tuin was in die populaire steden moeilijk te vinden. Toen kwam Gouda weer
in beeld.
De ontwikkelingen in Gouda hadden niet stilgestaan, en initiatieven als de Chocoladefabriek,
Lichtfabriek Gouda en GoudAsfalt spraken Rachel
erg aan. Bovendien stond in onze wijk een mooi
huis met tuin te koop. De omgeving van het Van
Bergen IJzendoornpark was in haar afwezigheid
sterk verjongd en ook dat sprak haar aan.
Ze is lid geworden van het wijkteam omdat ze
zich wil inzetten voor de wijk, want, zo zegt ze
“met klagen bereik je niets”. Ze gaat zich o.a.
bezighouden met speelmogelijkheden voor jonge
kinderen en ziet daar wel een uitdaging in.

Koen Oome kent u natuurlijk al.
Hij is o.a. “voorman” van de Groenwerkgroep.
Iedere eerste zaterdag van de maand gaat hij
3
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samen met andere bewoners in het park aan de
slag om het park een beetje mooier te maken.
Hij maakt deel uit van de Groencommissie en
won vorig jaar de Geveltuintjesprijs. En nu kunt
u deze trotse, jonge vader ook nog tegenkomen
als wijkteamlid.
Een interview met Koen stond in de wijkkrant
van juni/juli 2015. Te lezen op onze website:
Nieuwepark.nl in de rubriek: Bijzonderheden in
de wijk, onder het kopje: bewoners.

Uitnodiging opening
9e expositie GoudsWerk
Door Sjouk Engels en Janny de Keijzer

Graag nodigen wij u uit op zaterdag 9 juni om
vier uur in Gouwestein, Van Bergen IJzendoornpark 7, voor de officiële opening van de 9e expositie GoudsWerk. We zijn blij dat er weer drie
nieuwe exposanten, Iris Rijntjes, Jan van der
Spree en Ans Kool hun prachtige kunstwerken
aan ons willen tonen. De organisatoren van deze
expositie GoudsWerk Janny de Keijzer en Sjouk
Engels verwelkomen u graag. Tijdens de rondgang langs de kunstwerken kunt u die middag
van de kunstenaars meer te weten komen over
hun werk en de technieken.

Iris Rijntjes
Sieraadontwerpster Iris maakt bijzondere sieraden van zilver, staal en stof. Al zo’n 20 jaar
is ze bezig met het ontwerpen van sieraden en
(lichaams)objecten. Ze deed dit eerst naast haar
beroep als landschapsarchitecte, maar sinds 5
jaar als zelfstandig sieraadontwerpster. Ze heeft
opleidingen en cursussen gevolgd aan de Vrije
Academie Rotterdam en Vakschool Schoonhoven. In haar werk zoekt zij naar simpele, krachtige lijnen en unieke ontwerpen. Ze laat zich
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hierbij inspireren door de natuur, maar ook door
het materiaal zelf. Daarbij zoekt zij naar subtiliteit en schoonheid. Vaak ontstaat dit door het
toevoegen van andere materialen zoals bijvoorbeeld klei of (edel)stenen. Iris is lid geweest van
het kunstenaarscollectief Galerie Zone (Leiden)
en heeft een periode gewerkt in het atelier van
de Goudse edelstaal kunstenaar Menno Meyer.
Ze exposeert meerdere malen per jaar haar sieraden tijdens tentoonstellingen en kunstroutes.
Meer werk van Iris kunt u zien op haar website
www.irisrijntjes.nl. Ook kunt u altijd een afspraak maken in haar atelier aan de Van Swietenstraat in Gouda.
Jan van der Spree
Medio 1970 is Jan in de fotografie werkzaam
in een winkel, hij maakt trouwreportages en
industriële foto’s. Na ongeveer 30 jaar is hij naar
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gegaan
voor fotografie van ons cultureel erfgoed. Zes
jaar later vertrok hij naar een particulier bedrijf
met hetzelfde werk en is daar nu nog steeds
werkzaam. Sinds 1970 is Jan lid van de Goudse
Fotoclub als belangrijkste klankboord voor zijn
vrijetijdsfotografie.
Het werk is divers Landschap, met een voorkeur
voor loopafstand van zijn huis, telkens terugkerend naar dezelfde plek. Maar op straat vindt
hij zijn meeste beelden. daar zijn vaak mensen
aanwezig. Op drukke dagen is Jan in grote steden te vinden, met een voorkeur voor Amsterdam. Techniek vindt hij erg belangrijk. De foto’s
print hij zelf om de kwaliteit in eigen hand te
houden. De afdrukken zijn voor hem het eindresultaat. Hij plant ongeveer 15 dagen elk jaar
voor evenementen. Van de 6000 beelden bewaart hij er ongeveer 1000. Daarvan heeft Jan
er ongeveer 40 als zijn favoriet en deze worden
dan in Photoshop bewerkt en vervolgens wordt
er een inktjetprint van gemaakt. De laatste 10
jaar heeft dit proces ongeveer 400 beelden opgeleverd. Voordat Jan tot een keuze komt moet
de foto minstens een halfjaar oud zijn en diverse
keren bekeken zijn.
Ans Kool
Na jaren werken in de gezondheidzorg kan Ans
nu veel tijd besteden aan haar hobby's: schilderen, beeldhouwen en keramieken. Schilderen
doet ze al jaren en zelfs met haar moeder van
94 jaar. Op haar website zie je de verschillende
kunstwerken. Ans exposeert nu met schilderijen
opgezet in olieverf. Deze onderwerpen heeft ze
gekozen naar aanleiding van gebeurtenissen uit
haar leven. Zij verwijzen naar het boerenleven
zoals schapen voeren, koeien en kippen.
Daarnaast heeft ze naar aanleiding van een vakantie in Marokko de prachtige woestijn geschilderd. Meer werk van Ans kunt u zien op haar
website www.anskool.com.
Graag zien wij u bij de officiele opening van
deze 9e expositie GoudsWerk want deze exposi4
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tie is zeker de moeite waard. Daarnaast kunt u
de kunstwerken nog bekijken van 1 juni tot 31
augustus op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot
16.30 en op zaterdag van 09.30 tot 15.30 uur.

Wij houden van
muurbloempjes

Door de Groencommissie

Het is nog niet te laat om een geveltuintje aan
te leggen.
Tegel eruit

plant erin
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Inzaaien boomspiegels Kattensingel

Door Peter Schonfeld

Nadat op 24 april de Kattensingel officieel met
het doorknippen van een lint is geopend door
wethouder Niezen, ligt de Kattensingel er weer
mooi bij. Hoewel wel een beetje kaal. Zoals bekend worden de Amberbomen pas in het najaar
geplant en zouden de boomvakken tot die tijd
kaal blijven. Daarom heeft de gemeente deze
vakken op verzoek van het wijkteam ingezaaid
met een soort blauwe korenbloemen. Aanvankelijk dachten we dat dit vergeten was, want er
was niets te zien, maar de laatste week zie je
heel voorzichtig de eerste tekenen van de bloemen boven de aarde verschijnen. De bewoners
van de Kattensingel zijn zeer benieuwd wat ze
uiteindelijk gaan zien.

Creacafé macramé

Door Marrianne Waalwijk

Zo simpel is het echt! Natuurlijk ook nog wat
zand scheppen en een zak aarde in het plantvak
doen. Wij dagen u uit om aan de slag te gaan en
wie weet is de Geveltuintjesprijs 2018 voor u.

Het Bankje

Door Trudie Galama

Omdat het lekker weer was hebben deze keer
buiten bij Manon het Creacafé gehouden.
Het weer viel toch wat tegen en het macrameeën ook. Macramé is iets dat we allemaal nog wel
een beetje kenden van vroeger maar hoe zat dat
nou ook al weer? Gelukkig had Manon hele handige uitleg gemaakt zodat het naar wat getob
toch aardig gelukt is. Bekijk alle resultaten op
creacafegouda.blogspot.nl/

Annemarie en Niek genieten van de zon.
Sinds februari 2013 wonen ze met veel plezier
in Gouwestaete. Ook daar kan je buiten zitten
op het binnenplein aan de Gouwe, maar hier is
het rustiger en groener. Hiervoor woonden ze in
Reeuwijk. Deze wijk vinden ze leuk en mooi en
hij ligt bovendien op loopafstand van het centrum. Iedere maandagmorgen spelen ze met
een vast ploegje uit Gouwestaete jeu de boules
en als het uitkomt, zijn ze ook iedere tweede
zaterdag van de maand op de jeu de boulesbaan
te vinden.

Wan- Woensdag 13 juni
neer?
Gouwestein
Waar?
19:30-21.30
Tijd?
€2,50
Kosten?
Op herhaling
Thema?
Je creatieve zelf
Wat neem je mee?
Creatieve ideeën te delen

Van Kunst tot Kitsch
Heb je nog een project liggen dat niet helemaal afgekomen is of heb je door omstandigheden een creacafe gemist dan is nu je kans
om he werk af te maken of nog een keer iets te doen. Woensdag 13 Juni is de laatste creacafe van dit seisoen en kun je kiezen uit
macrame, houtbranden, streetart, bulletjournaling of een cd-mandela schilderen. Geef van te voren aan wat je wilt doen dan kunnen
we hier rekening mee houden en het juiste materiaal meenemen. schrijf je in bij Manon 06-40281883 of Marrianne06-23507933
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Creacafé juni

Door Manon Vonk

Heb je nog een project liggen dat niet helemaal
afgekomen is of heb je door omstandigheden
een creacafé gemist dan is nu je kans om he
werk af te maken of nog een keer iets te doen.
Woensdag 13 Juni is de laatste creacafé van dit
seizoen en kun je kiezen uit macramé, houtbranden, streetart, bulletjournaling of een cd-mandela schilderen. Geef van te voren aan wat je wilt
doen dan kunnen we hier rekening mee houden
en het juiste materiaal meenemen. schrijf je in
bij:
• Manon tel. 06 40281883 of
• Marrianne tel. 06-23507933
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uit, bijvoorbeeld tuin en verhuisklussen, maar
ook maatjestrajecten met zowel jong als oud.
Het mooie om te zien is dat jongeren van allerlei
achtergronden met elkaar en anderen in verbinding komen. Ze investeren in Gouda en bloeien
op door de Gouden Acties die zij doen.
Op de dag van het park gaan wij ook nog een
activiteit organiseren namelijk workshop Vloggen!

Stolpersteine
Er is op 24 april in onze wijk weer een Stolperstein geplaatst, hieronder het verslag van
Soesja Citroen die steeds de organisatie voor
haar rekening neemt. Onder haar verslag staat
het gedicht van de vroegere stadsdichter Hanneke Leroux, dat ze voordroeg.

Gastvrouwen Walvis

Wij zijn Marian en Mariana gastvrouwen bij de
Walvis. Op de dag van het park kunt u met ons
komen kennismaken en kunnen wij u van alles
vertellen wat we daar allemaal doen. We proberen met ons kookkunst mensen met elkaar te
verbinden. Na het eten zingen we samen of als
je wilt kun je ook een instrument bespelen. Wil
je gezellig samen komen, laat het ons weten.
Desnoods word je opgehaald, als zelfstandig
komen moeilijk is. Laat je niet belemmeren om
bij ons een gezellige middag te hebben.
Voor meer info: 0682851011 / 0619977964 of
via facebook: ontmoetingscentrum de Walvis.

Samen voor goud

Zaterdag 2 juni zijn wij aanwezig met ons jongeren netwerk maar wie zijn wij nou eigenlijk?!
Samen voor Goud heeft als doel om hulp en netwerk te bieden aan kwetsbare mensen in Gouda.
Het unieke van ons is dat wij jongeren enthousiasmeren om zich vrijwillig in te zetten voor deze
mensen. De jongeren voeren groepsactiviteiten

Op de Piersonweg 6 waren de nazaten van Izak
van Dantzig al vroeg verzameld. Vlak bij het
van Bergen IJzendoornpark staat het vroegere huis van Izak van Dantzig, er is geen stoep
voor. Aan de overkant naast een grote heg op
een smal stoepje metselde Gunter Demnig de
Stolperstein in. De plek voor de ceremonie was
wat krap. We stonden op de weg. In de weg,
vonden enkele fietsers die zich nogal onstuimig
door de verzamelde groep op de Piersonweg
heen wrongen. Ik vertelde zoals afgesproken
met Emmy van Dantzig het verhaal van haar
overgrootvader Izak van Dantzig. Zij vertelde
heel persoonlijk en direct over de impact van de
oorlog op haar vader Rob. Hoe hij elf was toen
de oorlog uitbrak en 16, toen hij er alleen voor
stond na de oorlog, zijn school ging afmaken in
Den Haag, zijn moeder overleden was en zijn
vader ging werken in India. Emmy vertelde, hoe
de Duitse onderdrukking Izak het leven heeft
gekost en het leven van haar vader Rob enorm
heeft beïnvloed. Ze eindigde met te zeggen dat
de kinderen van haar en haar zuster godzijdank
opgroeien in een vrije wereld. En wat een groot
goed dat is. Dichter Hanneke Leroux was hier
aanwezig om heel treffend haar gedicht ‘Iedere
steen een overwinning’ voor te dragen. Eindelijk
kadisj voor Izak van Dantzig, kiezelsteentjes op
de Stolperstein en zijn naam zichtbaar terug in
de stad.
6
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Het verhaal van Izak van Dantzig (84)
Izaks grootvader, onderwijzer Eleazer Andries
van Dantzig, trouwde in 1812 met Mariana Godschalk uit Zwolle. Het echtpaar kreeg zeven kinderen, allen geboren in Zwolle. Na 1830 verhuisde het gezin naar Gouda. Izaks vader Joël was
de zesde van het kinderstel. Hij werd geboren in
1825 en groeide vanaf zijn vijfde jaar op in Gouda en kreeg daar later een handel in manufacturen. Uit zijn huwelijk met Naatje de Vries stamt
Izak van Dantzig. Izak werd in Gouda geboren
in september 1858. Net als zijn vader was hij
koopman, daarnaast was hij makelaar. In 1886
trouwde Izak met Roosje van Aalst. Ze kregen
drie kinderen. Volgens een familieverhaal hadden hun dochters Anna en Estella een mentale
en/of geestelijke beperking en verbleven beiden
in een tehuis. Anna overleed in 1903 en Estella
in 1939. Zoon Joseph (Joop) werd als derde kind
geboren in Gouda in augustus 1893. Hij ging na
de Rijks HBS –in zijn schooltijd nog op de Lange
Tiendeweg- naar de middelbare handelsschool
in Rotterdam. In 1921 trouwde hij in Gouda met
Emmy Verkozen en kreeg samen met haar twee
kinderen.
In een advertentie uit die tijd, uit de Goudsche
Courant van 1920, staat zijn vader Izak vermeld
als makelaar: ‘belast zich met aan- en verkoop
van huizen’. Een nog steeds actueel beroep. Zijn
adres staat er bij vermeld, de Wijdstraat, ook
zijn telefoonnummer: 473. Er woonden toen zo’n
26.000 inwoners in Gouda en telefoons waren
zeker nog geen gemeengoed. In januari 1933
verhuisde het echtpaar van de Wijdstraat 2 naar
de Piersonweg 6. Eind 1936 stierf echtgenote Roosje van Aalst op 78-jarige leeftijd. Izak
bleef als weduwnaar op de Piersonweg wonen.
In 1942 moest de bejaarde Izak zich melden bij
de Hollandsche Schouwburg, op transport naar
Westerbork en direct door naar Auschwitz. Op
26 oktober 1942 werd hij daar omgebracht, hij
was toen 84 jaar.
Direct na de Duitse inval in Nederland op 10 mei
1940 verbleef zoon Joop samen met zijn gezin
enkele dagen bij vader Izak op de Piersonweg.
Joop was voor de AKU gestationeerd geweest in
Wenen, maar het gezin moest door de Anschluss
in 1938 hun relatieve luxeleven daar achter zich
laten. Ze hadden nu Arnhem als thuisbasis. Omdat Gouda de eerste dagen nog niet bezet was,
weken ze even uit naar het huis van vader Izak.
Na het bombardement van Rotterdam op 14 mei
keerde het gezin weer terug naar Arnhem. In
augustus 1942 -twee maanden voor Izaks dood
in Auschwitz - begon hun vlucht naar Zwitserland. Zoon Joop had door zijn werk voor de AKU
veel reiscontacten en dat kwam hen van pas op
hun vlucht. In het dagboekboekje ‘Zeg Nooit dat
Je Joods bent’ vertelt Emmy van Dantzig over
de vlucht naar Zwitserland van Izaks zoon Joop,
zijn vrouw Emmy en hun kinderen Elly en Rob.
Haar oma Emmy van Dantzig-Verkozen hield
in een schriftje bij, hoe het hen verging op de
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vlucht. Het is een dicht op de huid geschreven
verslag, mooi geredigeerd en van extra informatie voorzien door Izaks achterkleindochter
Emmy.

Iedere steen een overwinning
Oorlog honger angst en vluchten
Ik struikel en
sta in jouw stappen
Mijn voeten passen niet
Ik struikel en
raak jouw Stolperstein aan
Mijn hand heelt niets
maar verbindt ons
Twee minuten van bezinning
en niets daartussen
Iedere steen een overwinning
weggevoerde stadgenoot
mij rest niets anders dan jouw naam te kussen

Kunst in het park:
de Zonnewijzer

Door Marijke van Ittersum

Trots glimt hij in de
zon aan het begin
van het park aan de
zijde van de Nieuwe
Gouwe: de Zonnewijzer.
De Zonnewijzer
is in het park aan
zijn tweede leven
begonnen, want hij
heeft er immers al
vijftig jaar “in het
openbaar” opzitten.

Niek Both, witlofteler en verantwoordelijk voor
veel werknemers in Gouda, wilde de gemeente
Gouda in 1961 een gift doen toekomen, als dank
voor alle hulp die hij van de gemeente ontvan7
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gen had bij de instandhouding en uitbreiding van
zijn bedrijf. Dat dit royale geschenk de vorm van
een zonnewijzer aannam, was de keuze van de
gemeente, dat wilde Nico Both zo. De gemeente
besloot tot een vergrote versie van de zonnewijzer die in de tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam stond. De NV Goudsche Machinefabriek
vervaardigde het kunstwerk. Van de onthulling
destijds in 1961 op 5 december, heeft in de wijkkant van december 2013 een foto gestaan. Hij is
toen geplaatst op het Albert Plesmanplein.
Maar na vijftig jaar ging het plein helemaal en
definitief op de schop en de gemeente wist niet
goed raad met het gevaarte. Het moest maar
weg, vond men. En zo belandde de fraaie Zonnewijzer in een hoekje op het terrein van Cyclus.
Beschadigd en verwrongen, want de verwijdering was niet zachtzinnig uitgevoerd. Vanzelfsprekend was niet iedereen het ermee eens
dat er zo lichtvaardig omgegaan werd met een
toch historische gift. En zo kwam het Wijkteam
in beeld. Wij hadden wel een mooi plekje voor
zo'n fraai monument en kunstwerk- in-een, vond
men in het Wijkteam. De onderhandelingen, het
bij elkaar krijgen van de noodzakelijke financiën
en de herstelwerkzaamheden konden een aanvang nemen.
De Zonnewijzer is groot, de sokkel alleen al anderhalve meter hoog, de open bol (met bol erop)
nog een meter meer. Hij staat op een enorme
bout met een grote moer en is draaibaar. Dat
moet natuurlijk ook, voor de precieze afstelling
van de tijd. Daar heeft een landmeter van de
gemeente mee geholpen toen de Zonnewijzer in
ons park geplaatst werd. Het was toch niet helemaal goed gegaan, meldde gepensioneerd hoogleraar Fockens uit Reeuwijk, (wijkkrant december 2013); hij stond ruim een graad verkeerd.
Overigens is een zonnewijzer een ingewikkeld
instrument, als je hem echt wil gebruiken voor
de aanduiding van de precieze tijd. We hebben
immers zomertijd en wintertijd. Wij hanteren de
tijd zoals die in Berlijn genoteerd wordt, maar
dat scheelt eigenlijk wel 40 minuten zonnetijd
met de tijd in Gouda, wij liggen immers meer
naar het westen. Daarbij komt dat de aarde in
een ellips en niet in een cirkel rond de zon draait
en de aardas staat ook nog eens niet loodrecht op de aardbaan. Dat zou je allemaal mee
moeten nemen in je berekening van de exacte
zonnetijd als je je horloge zou willen afschaffen.
En uiteraard hebben we het dan nog niet eens
over de wolken die voor de zon schuiven, want
bij schaduw is er uiteraard helemaal niets af te
lezen.
Het opknappen van de Zonnewijzer is een enorm
karwei geweest. Het Gouds Staalconstructiebedrijf Slangenstaal heeft hem schoongestraald,
het staal gerepareerd en alles in de grondlak gezet. Het wijkteam en vaklui hebben zich bezig-
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gehouden met het aflakken en het aanbrengen
van de juiste cijfers, nummers en aanduidingen.
Het bladgoud komt van Henk Natte, de bekende
verfwinkel in het centrum. Het bedrijf verzekerde het Wijkteam dat de komende 25 jaar op dat
punt in ieder geval geen onderhoud nodig zou
zijn.
De sokkel is geplaatst op 23 oktober 2013, op
5 november 2013 heeft de Goudse Betonmortel
Centrale de Zonnewijzer zelf op de sokkel gezet.
En op 14 april 2014 kon de Zonnewijzer feestelijk onthuld worden in aanwezigheid van directe familieleden van Both en een groot aantal
parkbewoners en genodigden. En omdat er op
het moment van onthulling net even wat zon
was, kon de heer Fockens de werking “in real
life” toelichten. Sindsdien staat de Zonnewijzer
te glinsteren en te pronken, een bijzonder fraai
en waardig sieraad voor het park.

BRILJANTE VOETEN
Pedicure Gertina Twigt
Voetbehandeling en
Voetreflexmassage
M: 06 4547 9497
Majoor Fransstraat 26
2801 ST GOUDA

HUISKAMER VAN DE STAD
Dit jaar hebben we in Gouda alweer voor de zesde keer het evenement ‘Huiskamer van de Stad’.
Verspreid over heel Gouda kunt u in huiskamers
of vergelijkbare plekken luisteren naar muziek.
Er zijn overal drie optredens en tussen de uitvoeringen krijgt u tijd om zich te verplaatsen.
De happening begint en eindigt op de markt ook
weer met muziek. Het volledige programma
kunt u vinden op de website ‘huiskamer van de
stad’.
Onze wijk doet goed mee.
Hieronder een uitnodiging
van Heleen van Andel en
een verslag van Theo Geels
over de happening bij hem
een jaar geleden. Hij doet
ook nu weer mee.

Optredens huiskamer van de
stad in onze buurt!

Door Heleen van Andel

Vier optredens in drie huiskamers en een extra
verrassingsact op een veranda! Dat heeft de
8
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wijk Goudse Poort te bieden tijdens het festival
Huiskamer van de Stad. Op 3 juni kun je komen
kijken. Net als in vijf andere huiskamers in Nieuwe Park en nog tientallen andere in de rest van
de stad. Mijn buren en ik staan in het schema
met optredens genoemd onder Goudse Poort,
maar we krijgen altijd de wijkkrant Nieuwe Park,
dus daar rekenen we onszelf bij.
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te verbeteren. Onze winst bestaat uit de sociale
en duurzame meerwaarde die we bieden aan de
samenleving. Met de kracht van delen, kunnen
wij steeds meer mensen blij maken! Kom met
ons kennis maken op de dag van het Park

Voor onze huiskamers aan de Nieuwe Gouwe
moet je heel even gas geven op de fiets. Maar
dan heb je ook wat: een leuk verstopt mini-wijkje, prachtig gelegen aan de Gouwe. Makkelijk
parkeren met de de auto ook trouwens. En we
liggen tussen twee patatkramen in, dus mocht
je na al die optredens vette versterking nodig
hebben….. Welkom dus!
Meer informatie op www.huiskamervandestadgouda.nl

HUISKAMER VAN DE STAD
Pinksteren 4 juni 2017
Door Theo Geels

Bijdrage vanuit Gouwestein

Door Karin Hinke

Rebels in je huiskamer!
De Goudse Ierse band Tuesday Rebels trad op
4 juni op tijdens het festival De Huiskamer Van
De Stad in een huiskamer van onze wijk. Op
het adres Van Swietenstraat 15 werden de bank
en de stoelen zo geplaatst dat er met gemak
plek was voor meer dan twintig man. Meer dan
genoeg dacht de eigenaar van het pand Theo
Geels. Daar had hij zich behoorlijk in vergist! Op
de drie optredens gedurende de middag kwamen
er met gemak honderd man kijken en luisteren
naar de band Tuesday Rebels waarin hij zelf ook
zingt. Ze stonden in de gang en in de open keuken en genoten allemaal bijzonder van de Ierse
ballads en kroegliederen. De twee gitaristen, de
fluitist en de twee zangers van de band konden
hun ogen niet geloven. Deze opkomst was volkomen onverwacht, het maakte de dag compleet
zowel voor de band als voor de aanwezigen die
het, zo verzekerde men, een erg leuk optreden
hadden gevonden.
Op naar volgend jaar. Als het aan Theo Geels ligt
wordt het dan ook weer supergezellig!

Thuisafgehaald
Thuisafgehaald is een
community van thuiskoks,
afhalers en samenwerkingspartners.
Wij geloven dat we meer
kunnen bereiken samen als
we delen. Via Thuisafgehaald kun je in heel Nederland maaltijden met je
buurtgenoten delen.
Je geniet van elkaars kookkunsten én leert gelijk
je buur kennen! We ondernemen om de wereld

De zomer nadert al weer met rasse schreden.
Maar we hebben al mooie dagen achter de rug.
We maken dan ook al weer veel gebruik van de
terrassen van Gouwestein. In overleg met de
cliëntenraad van Gouwestein is er besloten om
er nog een terrasje voor de bewoners bij te gaan
maken. Dit terras komt aan de voorzijde direct
bij de uitgang. Hier schijnt in de ochtend heerlijk
de zon en het is makkelijk bereikbaar voor de
bewoners. We gaan zo snel mogelijk tuinmeubilair aanschaffen zodat het terras nog voor de
zomer in gebruik genomen kan worden.
Gouwestein houdt zich ook bezig met duurzaamheid. Er is een werkgroep opgesteld die
zich hier speciaal mee bezig houdt. Zo wordt het
afval al gescheiden verzameld. Omdat de huidige containers niet meer voldoen, zullen er vier
nieuwe containers geplaatst worden, o.a. voor
het verzamelen van groen afval, papier, restafval
ed. Uiteraard wordt er door de medewerkers al
gelet op het verbruik van energie. Zo nemen de
medewerkers, waar mogelijk, al de trap in plaats
van de lift. Het mes snijdt zo aan twee kanten,
en we verbruiken minder energie, en het is goed
voor de vitaliteit van de medewerkers.
Vanuit Waardigheid & Trots (extra gelden vanuit
de regering), heeft een van de medewerkers
complementaire zorg in Gouwestein opgezet.
Complementaire zorg ondersteunt de reguliere
en medische zorg, vult die waar mogelijk aan,
maar vervangt die nooit. Deze zorg richt zich
namelijk op het welzijn, welbevinden en comfort
van de cliënt. Een aantal medewerkers van Gouwestein is hier speciaal voor opgeleid. Er wordt
samengewerkt met het kennisinstituut Complementaire Zorg in de Zorg (Kicozo). Alle producten die worden gebruik zijn 100% natuur zuiver.
9
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Complementaire zorg houdt oa in: aanraking
en massage, aromazorg, aquazorg en ontspanningsoefeningen. Bewoners genieten hier zichtbaar van.

deze bouw ook snel gaan en het is de verwachting dat de huizen komende zomer 2019 klaar
zullen zijn.

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

Door Buurtpreventie

Diefstal elektrische fiets
Fietsendieven hebben het massaal op
de e-bike gemunt.
Naar schatting
wordt van elke tien
nieuw verkocht e-bikes er één gestolen.

Jeu de boules

Door Ton Kooijman

We hadden zaterdag 12 mei onze eerste jeu
de boules middag. Het was prachtig weer en er
was veel belangstelling. We waren met twaalf
enthousiaste boulers. De baan had met de hulp
van Han Geurts de winter prima overleefd. Het
prepareren ervan was tot in de puntjes uitgevoerd, geen grassprietje meer te zien, geen
storende oneffenheid aanwezig. Eigenlijk hebben
we er verder nauwelijks onderhoud aan, dus ook
complimenten naar het bedrijf dat de baan al
weer jaren geleden heeft aangelegd.
Het was te zien dat de deelnemers uit Gouwestaete vaker oefenen want ze presteerden als
beroepsboulers. Het volgende schrijf ik na enige
aarzeling, omdat twaalf mensen eigenlijk precies genoeg is. Je speelt dan in teams van drie
de helft van de tijd. Maar dan toch maar: het is
echt een leuk spel en we nodigen u uit ook eens
mee te komen doen. Elke tweede zaterdag in de
maand vanaf half vier. En als het echt drukker
wordt zijn er nog drie of vier andere zaterdagen
in die maand.

Hoe voorkom je dat jouw e-bike gestolen wordt?
Gebruik een tweede slot. Het kost de dieven
meer tijd om twee sloten te forceren en verkleint dus de kans op diefstal. Bovendien zijn
veel dieven gespecialiseerd in één soort slot. Gebruik daarom twee (of drie) verschillende sloten,
bijvoorbeeld een ringslot, een beugelslot en/of
een kettingslot. Zet dit tweede slot aan frame en
voorwiel aan de “wereld” vast: een fietsenrek of
brug bijvoorbeeld. Zo kan een dief de fiets niet
meenemen naar een onopvallende plak om daar
op zijn gemak het slot te forceren.
Voor nog meer tips om te voorkomen dat je
e-bike gestolen wordt, ga naar de website van
de ANWB: https://www.anwb.nl/fietsen/elektrische-fietsen/diefstal/11-tips-om-te-voorkomendat-je-e-bike-gestolen-wordt

Wijk in Bedrijf:
O21 (Onderwijs in de 21e
eeuw)

Door Trudie Galama

Ik kom de fraaie hal binnen van de Goudse,
Bouwmeesterplein 1
Sinds 2008 biedt de Goudse Verzekeringen aan
een select aantal jonge, startende ondernemers
met een goed verhaal en dito proposities onderdak in het reusachtige pand om hun ambitie
waar te maken.

Voortgang ontwikkeling
Drie Notenboomen terrein

Door Peter Schönfeld

Vorige week weer contact gehad met Dura
Vermeer, de ontwikkelaar van het Drie Notenboomen terrein. Ze hebben per eind mei alle
23 huizen verkocht! Een positief bericht. Ook
het voorbelasten van het bouwterrein verloopt
volgens plan. Dura verwacht eind van de zomer
te kunnen beginnen met het verwijderen van de
voorbelasting en daarna in de loop van oktober
met de uiteindelijke bouw. Dura kennende van
de bouw van het Rode dorp 5 jaar geleden, zal

Het Ondernemershuis
Ik praat met Henk van de Hoef. Hij is 42 jaar,
vader van drie kinderen en woont in Reeu10
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wijk-Brug. Hij is een van die ambitieuze ondernemers. Na 6 jaar werkzaam te zijn geweest in
het onderwijs en ruim 6 jaar bij een ICT-bedrijf
maakt hij een combinatie van beide en start in
2012 als ZZP-er zijn eigen bedrijf O21 onder het
dak van de Goudse. Hij krijgt de beschikking
over één kamer op de begane grond met uitzicht
op de Crabethstraat. Hij wordt een van de bewoners van “Het Ondernemershuis”.
Onderwijsachtergrond en veel ICT-kennis
O21 is een onderwijsadviesbureau met specialisten die een brede onderwijsachtergrond hebben
èn veel kennis van ICT. Het bureau is gegroeid
naar een bedrijf met 6 mensen in dienst. Daarnaast maken zij gebruik van een grote kring
van deskundige freelancers. Zij verkopen geen
ICT-producten, maar hebben er wel heel veel
kennis over en kunnen zo onafhankelijk advies
geven. O21 verzorgt opleidingen en coachingstrajecten waarmee ze een brug slaan tussen
onderwijs en ICT vanuit de schoolpraktijk.
Bij de integratie van ICT nemen zij de onderwijskundige visie en de te behalen opbrengsten als
vertrekpunt. Zij weten waar ze het over hebben,
omdat de organisatie uit onderwijsprofessionals
bestaat die de dagelijkse praktijk van binnen
uit kennen. Zo waren collega’s van Van de Hoef
voorheen bijvoorbeeld intern begeleider, ICT-er
of schoolleider.
In hun werk merken ze dat veel leerkrachten
aanhikken tegen verdergaande digitalisering.
Dat is niet per se leeftijdgebonden, stelt Van de
Hoef. “We zien leerkrachten die zestiger zijn en
heel digitaalvaardig. Tegelijkertijd zien we ook
jongeren die van de Pabo komen en nog stappen
moeten zetten.”

Reken- en taalschriften verleden tijd
Een hot topic zijn digitale adaptieve leermiddelen als Snappet en Gynzy. Deze nieuwe generatie software maakt reken- en taalschriften
overbodig. Een kind gaat op zijn tablet met
rekenen aan de slag en de software meet van
welk niveau er sprake is en waar het kind zich
op de leerlijn bevindt en past zich daar vervolgens voortdurend op aan. Het kind krijgt direct
te horen of het gegeven antwoord goed is fout
is. De leerkracht ziet meteen van de hele klas of
het goed of fout gaat en stuurt waar nodig direct
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bij. Voor dit soort systemen geeft O21 begeleiding aan teams van leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders. Een ander vraagstuk
is het verantwoord omgaan met sociale media,
bijvoorbeeld WhatsApp en Facebook. Zij bieden
leraren en directeuren scholing aan op het gebied van mediawijsheid voor de groepen 6, 7 en
8 in het basisonderwijs.
Werkterrein
Van de Hoef en zijn team is werkzaam in het
Goudse basisonderwijs voor o.a. Stichting Klasse, De Groeiling en Vier Windstreken.
Van de Hoef zijn passie is om beter onderwijs te
(helpen) realiseren, waarbij ICT een belangrijk
middel is.

Een taal spreken en leuke
mensen ontmoeten

Door Beatrijs Lubbers

Op school heb ik Duits, Engels en Frans “geleerd” in vier, vijf en zes jaar. Later nog Spaans
en een paar woorden Portugees. Maar makkelijk
praten, ho maar. Ik blijf in mijn hoofd zitten en
ben ook bang om fouten te maken. Diepe
bewondering heb ik daarom voor mensen met
een andere moederstaal die hier nu wonen en
zich in het Nederlands moeten zien te redden.
Taalmaatje zijn vond ik daarom leuk en ik oefen
nu regelmatig met een van oorsprong Vietnamese vrouw. Zij was in Utrecht een keer naar het
taalcafé geweest en daarna zijn we een keer
samen gaan kijken en vragen hoe zij het opgezet hebben. Niets is zo simpel als dat. Gewoon
een café waar een vlaggetje op tafel staat van
het land waarvan de taal gesproken wordt. In
Gouda hebben we dat nu ook. Kortgeleden zijn
we verhuisd naar Bodega32 aan de Markt, naast
de Zalm. Iedere eerste woensdag van de maand
kun je daar binnenlopen op zoek naar andere
mensen om een taal naar keuze te spreken. En
opeens is het spreken van een taal anders
geworden. Het gaat er niet om dat je geen
fouten mag maken. Je zit niet meer op school.
Het is gewoon erg leuk om met andere mensen
met een heel andere achtergrond te praten. En
iedereen die er komt staat open voor contacten,
de sfeer is goed, het is gezellig. Toegang is
gratis, je moet alleen je eigen consumpties betalen. Weer je er meer over weten? Kom even
langs bij mij op de Parkdag van 2 juni. Dan
praten we er even over, in het Nederlands,
11
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Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans of Portugees en anders met handen en voeten.

Smartphone – Fotografie Workshop

Dag van het Park 2018
Voor het maken van een
boeiende foto heb je geen
dure camera nodig. Bijna
iedereen heeft een mobiele telefoon waarmee je op
ieder moment foto’s kunt
maken. Deze workshop is
voor jong en oud, en je
krijgt tips en trucs aangereikt hoe je de camera nog
beter kunt gebruiken.

We gaan met de tips in de praktijk aan de slag.
En aan het einde van de workshop worden de
foto’s met elkaar besproken en afgedrukt voor
een “ tentoonstelling “.
Deze workshop wordt gegeven door Nelle Vanlier, ze is een bevlogen en enthousiaste amateurfotograaf. Ze verstaat de kunst om verbindingen met de camera vast te leggen tussen
mensen, objecten en natuur. Nelle is lid van het
Fotografen Netwerk Groene Hart.
Lijkt het je een uitdaging, kom dan naar de
workshop!
Thema de SO~SHOW!

zaterdag 2 juni 2018 | 14:00 - 17:00 uur | wijkfeest Nieuwe Park
van Bergen IJzendoornpark | bij het speeltuintje
Zaterdag 2 juni van 14.00-17.00 uur
rond drie uur komt de 'mystery guest' (burgemeester Milo Schoenmaker)
Er zijn veel SO~ciale organisaties in Gouda maar wat doen ze nu eigenlijk?
Op deze middag stellen zij zich voor en kunt u met hun kennis maken.
aanwezig zijn:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Sociaal team Gouda west
De Walvis komt lekkere hapjes maken en serveren
Buurman wat kookt u nu? Thuis afgehaald. De lekkerste maaltijden om te delen.
De aanschuiftafel, heeft u nog een plaatsje vrij aan tafel? Of wilt u aanschuiven?
Samen voor goud, kom leren vloggen met het jongeren netwerk
Speed-meet-met-de-buren
Taalcafé met Beatrijs Lubbers
Gouwestein restaurant
Workshops o.a. met Oksana spring rolls maken
Workshop smart-phone fotografie Nelle Vanlier (14.15-16.15)
Creacafé bloempotjes versieren om niet achter de geraniums te verdwijnen
Kleedjesmarkt voor kinderen

Uw gastheer en gastvrouw van deze middag zijn het
het spraakmakende duo Pieter Prietpraat en Karin Kakelbont

Dus mis hem niet de Dag van het Park 2018!
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