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Van de redactie/van het wijkteam
Door Trudie Galama

De herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied is begonnen! Als
voorbereiding op de bouw van de fietsenstalling zijn een aantal bomen langs het spoor gekapt. Na de zomer gaat het project echt van
start. Je kan nog steeds niet zeggen dat het met een sneltreinvaart
gaat.
Maarten adviseert om de vijvers en grachten leeg te scheppen
waardoor de opslagcapaciteit van water groter wordt en hij niet
meer met zijn bootje blijft steken in de modder.
Met NLdoet en Opschoondag hebben bewoners de handen uit de
mouwen gestoken, het slechte weer getrotseerd en onze wijk schoner en mooier gemaakt.
De organisatie van het buurtfeest Rode Dorp doet een dringend beroep op u om mee te helpen met de begeleiding van de spelletjes.
Doen dus! Weet u dat Gouda is gekozen tot beste Evenementenstad? Daar kan dit feestje zeker aan bijdragen.
Op de Bewonersavond heeft de nieuwe wijkagent ons aangespoord
om vooral 112 te bellen als we iets verdachts zien. Geef de politie
de kans om een “heterdaadje” te scoren!

Start herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied
Sinds kort staat er op het
Stationsplein een groot informatiebord over het project.
Aanleiding is de start van de
voorbereidende werkzaamheden van ProRail voor de bouw
van de nieuwe fietsenstallingen. Om ruimte te maken zijn
bomen gekapt langs het spoor
op de plek van de nieuwbouw.
Ook worden de komende tijd
kabels en leidingen verlegd.
De planning van de gemeente
is dat de werkzaamheden in het
openbaar gebied na de zomer
gaan starten. Vanaf dan gaat
het project echt van start.

De laatste boom langs het
spoor bij het busstation wordt
afgevoerd op zaterdag 23
maart jl. als eerste zichtbare
actie van de vernieuwing van
het Stationsplein. Op deze plek
komt de nieuwe fietsenstalling.

Definitief ontwerp
Het plan voor het zuidelijk stationsgebied begint definitieve
vormen aan te nemen. Het ontwerp voor de fietsenstallingen
en station zijn op onderdelen
aangepast en ook in de buitenruimte zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd.
Op 14 februari is er een informatieavond geweest om met
de bewoners van de

Crabethstraat de laatste aanpassingen in hun straat te
bespreken.
Het definitieve ontwerp van de
herinrichting zal gepubliceerd
worden op de projectpagina:
www.gouda.nl/stationsgebied.
Het ontwerp voor de buitenruimte wordt de komende
maand afgerond waarna het
uitvoeringscontract wordt opgesteld.
De aanbesteding van het werk
staat gepland voor de zomervakantie zodat er medio oktober
gestart kan worden met de
voorbereidende werkzaamheden. Deze zullen bestaan uit
het tijdelijk verplaatsen van de
bushaltes naar het trottoir voor
de Goudse verzekeringen en
het station en het inrichten van
een bufferlocatie op het Lombok terrein.
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Herinrichting Stationsplein gaat dit
jaar beginnen

maart 2019

Meldpunt Openbaar
Gebied (M.O.G.)
Door John Hexspoor

Door Peter Schönfeld

Tijdens de presentatie vertelde
Wouter de Graaf, projectleider
van de gemeente, dat dit jaar,
2019, de herinrichting van het
Stationsplein gaat beginnen.
Als u dit leest zijn de bomen
langs het oostelijk talud van
het spoor al gekapt.
Het hele herinrichtingsproject
is opgedeeld in drie delen.
1. De fietsenstallingen ten
westen-, onder- en ten
oosten van het stationsgebouw worden ontworpen en
gebouwd onder supervisie
van ProRail.
2. De verbouwing van het
stationsgebouw zelf zal
door NS worden uitgevoerd.
3. De gemeente Gouda is
verantwoordelijk voor de
herinrichting van het Stationsplein, de nieuwe bushaltes, de verbindingen met
Vredebest, Crabethstraat
en de weg naar het Van
Bergen IJzendoornpark.
ProRail, NS en de gemeente
zullen ieder een eigen aannemer hebben. De coördinatie
van deze drie partijen en de
logistieke planning ligt bij de
gemeente.
Tijdens de bouw moeten het
verkeer, de bussen, de fietsers
en reizigers altijd het station
kunnen bereiken. Dit te regelen is geen gemakkelijke klus.
De wachtplaats van de bussen zal op het Lombokterrein
zijn en in die periode zullen
de bushaltes voor het gebouw
van “de Goudse” zijn gelegen
tegenover het NS stationsgebouw.
Hopelijk is alles in 2022 klaar
en heeft Gouda dan een mooi
Stationsplein met voldoende
goede voorzieningen voor alle
gebruikers én een rustiger verkeersafwikkeling in onze wijk.

Is er nog een leven mogelijke
zonder gebruik van de app? Ze
schieten werkelijke als paddenstoelen uit de grond. En
dat terwijl de lente zojuist is
aangevangen.
Ook in onze wijk kennen de
meeste bewoners inmiddels de
Buurtwacht Nieuwe Park app
waarin wij elkaar op de hoogte
kunnen stellen van gevaarlijke
en/of verdachte situaties e.d.
Ook de meer sociaal en praktisch georiënteerde app vindt
zijn weg naar vele mobiele
telefoons.
Als u als bewoner van onze wijk
geconfronteerd wordt met een
onveilige of andere minder gewenste situatie kunt u contact
opnemen met uw vertegenwoordiger van het buurtpreventieteam. Maar u kunt ook rechtstreeks contact op nemen met
het Meldpunt Openbaar Gebied
(M.O.G.). U doet dit door in
te loggen op de site van de
gemeente Gouda. www.gouda.
nl/inwoners. Rechts boven treft
u een zoekkader aan waarin u
“Meldpunt Openbaar Gebied”
intikt.
U krijgt dan de mogelijk een
meldingsformulier in te vullen.
Vul dat meldingsformulier zo
zorgvuldig mogelijk in opdat
de medewerker of medewerkster van het Meldpunt zich een
goed beeld kan vormen van het
probleem en de locatie en zo de
melding kan doorgeleiden naar
de verantwoordelijke functionaris/portefeuillehouder.
Overigens bellen kan ook
tel 0182 140182.

Kom jij ons
Buurtpreventieteam
versterken?
Door Trudie Galama

Het Buurtpreventieteam Nieuwe Park is op zoek naar twee
nieuwe straatcontactpersonen.
Er is een vacature in de volgende delen van onze wijk:
• Van Beverninghlaan/Van
Swietenstraat/Piersonweg
• Kattensingel nummers 1
t/m 44b
Wat verwachten wij van je?
De straatcontactpersoon houdt
ogen en oren open voor klachten en opmerkingen van bewoners in zijn/haar straat. Hij/
zij signaleert situaties die niet
voldoen aan ‘schoon, heel en
veilig’ en geeft deze door aan
het MOB en meldt deze in de
vergadering.
Wat houdt Buurtpreventie voor
jou in en hoeveel tijd gaat het
je kosten?
• De straatcontactpersoon zit
bij de vergadering van het
Buurtpreventieteam.
• 6x per jaar wordt er op
woensdag vergaderd van
19.30 – 20.30 uur in Gouwestein.
Wat krijg je ervoor terug?
• Contact met leuke bewoners met hart voor hun wijk
• Betrokkenheid bij de leefbaarheid van je straat en
wijk
• Een prettig leefbare wijk

bij Trudie Galama,
trudie.galama@hetnet.nl
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Verslag Creacafé maart
Sommige creatieve dingen
zijn heel leuk
en simpel.
Zoals stipjes
maken met
speciale verf
op een voorwerp.

•fysiotherapie
•manuele therapie
•psychosomatiek
•fysiotraining

Ook trainen bij ons?
Informeer naar Training op Maat,
Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move
en specifieke trainingen: COPD,
lage rugklachten en valpreventie.

Creacafé is er elke 2e woensdagavond van de
maand in Gouwestein. De inloop is vanaf 19.00
uur, de activiteit is van 19.30 tot 21.30 uur.
Kijk op www.creacafegouda.blogspot.com

Fysiotherapie Oranjestaete
0182 - 75 18 11
www.fysiostaete.nl
Julianahof 210
Const. Huygensstraat 121e
Burg. van Dijkesingel 49
Kranepoort 4A

2802 GN
2802 LV
2809 RB
2831 AK

Thuis in de gewone oven nog even ‘bakken’, en
het resultaat is verrassend.

Gouda
Gouda
Gouda
Gouderak

Het Bankje

Heb je zin om mee te doen meld je dan aan bij
• Marrianne tel 06235079
m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl of
• Manon tel 06 40281883

Crea café april

Door Trudie Galama
Wanneer? Woensdag 10 April
Waar? Gouwestein
Tijd? 19:30-21.30
Kos- €2,50
ten?
Pop-art portret
Thema?
Je creatieve zelf
Wat
neem je Creatieve ideeën te delen
mee?

Van Kunst tot Kitsch

Marnix is jarig. 8 jongens uit groep 7 zijn met
hem mee gegaan en samen hebben ze gezongen
en gegeten. Nu is het tijd voor “Wie is de Mol”,
een bewerkte versie van het bekende TV-programma.
Marnix vertelt dat ze aan de hand van foto’s
winkels moesten zoeken op de Kleiweg. Van de
eerste letter moesten ze een woord vormen.
Nu staan ze in twee groepjes aan de rand van
de vijver en moeten ze elkaar met een rode en
gele vlag letters overseinen. Dat blijkt moeilijker
dan ze dachten ook al hebben ze het alfabet van
semafoorseinen op papier staan.

Pop-art
Pop-art is een bekende kunststroming uit de vorige eeuw. Bij deze editie van het creacafe gaan we een eigen schilderij
maken met een afbeelding die je zelf hebt uitgekozen, dit kan een foto van jezelf zijn of iets anders wat je graag wilt schilderen. Dit keer gaat er wel wat voorbereiding aan vooraf. Zoek een leuke afbeelding en stuur hem zo snel mogelijk naar
Marrianne dan kan ze het voorbereiden en kun je meteen aan de slag! Heb je zin om mee te doen meld je dan aan bij
Marrianne 06-235079 m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl of Manon 06-40281883

Pop-art is een bekende kunststroming uit de vorige eeuw. Bij deze editie van het Creacafé gaan
we een eigen schilderij maken met een afbeelding die je zelf hebt uitgekozen. Dit kan een foto
van jezelf zijn of iets anders wat je graag wilt
schilderen.
Dit keer gaat er wel wat voorbereiding aan
vooraf. Zoek een leuke afbeelding en stuur hem
zo snel mogelijk naar Marrianne dan kan ze het
voorbereiden en kun je meteen aan de slag!
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NLdoet

Door Manon Vonk

Binnen en buiten de volière
Tijdens de nationale vrijwilligers dag is er weer
hard gewerkt. Dit jaar hadden zich voor het
eerst enkele vrijwilligers aangemeld. Een team
van Croda in gele jassen heeft de handen flink
uit de mouwen gestoken.
Op vrijdag is de grote voorjaarsschoonmaak
gehouden. Het pleintje is aangeveegd, de kooi is
van binnen en buiten schoon gespoten en verse
houtsnippers zijn naar binnen gereden. Er is een
fontein geplaatst. De vogels kunnen nu drinken
en badderen op niveau. Kortom ze zitten er weer
fris en fruitig bij.

Blokwoningen
Tussen de Blokwoningen is ruim 30 kuub grond
gestort om de veldjes op te hogen en om de
tuinen van extra aarde te voorzien. De planten
worden later in het seizoen gepoot. Hopelijk is
het dan wat beter weer!

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

Groene speeltuin en moestuin
Op zaterdag is er hard gewerkt in de groene
speeltuin en is de wigwam weer hersteld. Er is
een moestuintje aangelegd en er zijn veldbloemen gezaaid bij het hekje.
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Stolpersteine
Door Tineke Mocking

moord op 11 oktober 1944. Dat
was een schok om te lezen. Ik
was niet op de hoogte gesteld
van deze geschiedenis en het
feit dat er gedenkstenen gelegd
zouden worden. Dus ik liet het
bezinken, ben mijn huis weer
binnengegaan en doorgelopen
om te voelen of het, met deze
geschiedenis voor mij anders
aanvoelde. Dat was niet zo.
Het huis voelde, en voelt nog
steeds goed.
Maar zo dicht bij mijn geveltuin liggend, de Stolpersteine,
kwam ik op het idee dat het
misschien wel mooi zou zijn om
er rechts in het hoekje ‘vergeet
me nietjes’ te planten. Aldus
gedaan.
Dat was vóór de renovatie van
de Kattensingel. Tijdens de
renovatie van de Kattensingel
bleek er opeens een hoekje
van mijn geveltuin verdwenen
te zijn en mèt dat verdwenen
stukje ook de vergeet me nietjes. Hoe wrang kan het zijn.

Tot voor een paar jaar geleden
had ik nog nooit van Stolpersteine gehoord. Tot er op een
gegeven moment, ik denk al
weer vijf jaar geleden, ‘iets’
voor mijn deur plaatsvond.
Wat, wist ik niet. Ik zag voor
mijn raam een aantal mensen
staan met gebogen hoofd, er
was iets te zien op het trottoir.
Wat er te zien was, was belangrijk want de, inmiddels ex
burgemeester, stond er ook bij.
Ik wilde niet al te nieuwsgierig
zijn en ging –nog- niet kijken.
Maar na een poosje was iedereen verdwenen. Ik ging eens
een kijkje nemen. Er lagen
bloemen op het trottoir. Toen
ik nog beter keek zag ik twee
bronzen vierkantjes met daarin
tekst gegraveerd.
Er stonden de namen ingegraveerd van twee mensen, een
echtpaar en wel het echtpaar
Silberberg, Ferdinand Silberberg en Lily Silberberg –
Schmitt. Beide gedeporteerd op
4 april 1944 naar Westerbork
en vervolgens in Auschwitz ver-

Dit voorjaar ga ik ze er weer
opnieuw inzetten, de vergeet
me nietjes. En nu dan toch
hoop ik, definitief!

Buurtpreventie
Door Trudie Galama

Afscheid nemen en welkom
heten
In de bijeenkomst van januari
hebben we afscheid genomen
van Pieter de Jong (Van Beverninghlaan) en zaten Stefan
Albertema en Rik Bos (Winterdijk) voor de eerste keer aan
tafel.

maart 2019

In de bijeenkomst van maart
hebben we Cora van Leeuwen
uitgezwaaid. Zij was het langst
zittende lid van Buurtpreventie.
Vanaf de oprichting, zo’n 13
jaar geleden, was zij actief in
het Buurtpreventieteam.
Ook het bekende gezicht van
Stadstoezicht gaan we missen.
Marcel van de Loo is bij deze
dienst vertrokken. Hij gaat de
beveiliging coördineren van het
Huis van de Stad. Hij heeft het
stokje overgegeven aan Roos
Brandhorst en Nico van de
Berg. Onderling zullen ze afspreken wie aanwezig zal zijn
bij de vergaderingen van Buurtpreventie.
Op de Bewonersavond hebben
we gesproken met Cathelijn
Schols. Zij gaat zich inzetten
voor een schone en leefbare
buurt en heeft zich aangemeld
als contactpersoon voor Crabethpark/Crabethstraat. Welkom Cathelijn!
Vacatures
De lege stoel die is ontstaan
door het vertrek van Piet
Streng (Cyclus) is nog niet
ingevuld.
Deze keer zitten Christa
Kraamer en Martijn Baerveldt
als speciale gast aan tafel. Zij
zijn sinds 1 januari werkzaam
als gebiedsbeheerders Beheer
Openbare Ruimte binnen de
gemeente Gouda. Zij bespreken
met wijk- en buurtpreventieteams hoe ze de communicatie/samenwerking met de
gemeente voor de toekomst
inhoud kunnen geven. De rol
van gebiedsbeheerder is een
relatief nieuwe rol, voor onder
andere de afstemming richting
de bewoners op het gebied van
ruimtelijke zaken.
Er staan nog 2 vacatures open:
Kattensingel (nr. 2 t/m 44B) en
Van Beverninghlaan/Van Swietenstraat/Piersonweg. Bent u
geïnteresseerd? Kijk op blz. 3
voor meer informatie.
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Kunst in de wijk: Dans
Door Marijke van ittersum

van het drijven, is een variatie
op hameren, een moeilijke en
arbeidsintensieve arbeid.
Gerard Bakker, is behalve
beeldhouwer ook zilversmid,
koperslager en edelsmid. Hij
is een autodidact, dat betekent dat hij zich het vak zelf
aangeleerd heeft. Geboren in
Apeldoorn op 27 september
1935, heeft hij zijn atelier aan
de Bloemendaalseweg te Gouda. Een heel bekend beeld van
hem is ook het Vissersmomument, een afbeelding van een
stoere vissersvrouw die aan de
boulevard van Scheveningen
stond en uitkeek over de zee.

Het beeld van Gerard Bakker
heeft vele namen. Hijzelf noemt
het “Dans”; degenen die het
beeld destijds aangekocht hebben noemen het “De danseres”
(dat staat ook op de plaquette)
en de mevrouw die er in de
wijkkrant van juni 2017 zo'n
prachtig verhaal over schreef,
noemde het beeld “de lege
jurk”. Het kunstwerk staat voor
Gouwestein.

den van Bakker zijn zogenaamde “unica”, dat betekent dat
er maar een enkel exemplaar
van gemaakt is. Beetje vreemd
woordgebruik, als je bedenkt
dat het woord unica zelf het
meervoud is van unicum, enig
in zijn soort. Maar dit woord
unica heeft wel een eigen
meervoud: unica's. Je kunt dus
als kunstbewonderaar unica's
verzamelen.

Op 26 juni 2013 is de twee
meter hoge “Dans”, zoals ik
het kunstwerk toch maar zal
noemen, feestelijk onthuld;
na een korte opknapbeurt ter
gelegenheid van de nieuwbouw
van Gouwestein. Er is sprake
van een herplaatsing, want
het beeld stond ook al bij het
“oude” Gouwestein. De kunstenaar kon een jaar of 25 geleden
de hand leggen op een aantal metalen platen en hij had
toevallig een filmpje gezien van
een Spaanse danseres in actie.
Dat inspireerde hem tot het
huidige beeld.

Terug naar het kunstwerk zelf.
Het beeld is gemaakt van gedreven platen messing. Messing, of met een ander woord
geelkoper, is een legering van
koper en zink, maar de verhouding tussen koper en zink
kan verschillen. Omdat “Dans”
zo groen verkleurd is, moet er
wel veel koper en minder zink
in de platen gezeten hebben.
Bij legeringen met meer zink,
wordt de kleur meer bronsachtig, zelfs bruin. Dat kan je goed
zien aan het tweede grote beeld
van Gerard Bakker dat Gouda
rijk is. Dat heet “Sluierdans” en
staat achter de St. Jan. Het is
inderdaad door de invloed van
de elementen bruinachtig van
kleur geworden. De techniek

Dans is ook in een ander opzicht bijzonder: er is maar één
“dans” in de wereld. Alle beel-

Het materiaal messing kennen
we waarschijnlijk vooral van
de Stolpersteine, die we ook in
onze wijk op diverse plaatsen
kunnen vinden. Stolpersteine zijn de vierkante stenen
met een messing plaatje erop
van 10 bij 10 cm. Daarop zijn
naam, geboortedatum, deportatiedatum, plaats en datum
van overlijden gestanst van de
slachtoffers van het nazi-regime. Gunter Demnig ontwierp
(en maakte de meeste) Stolpersteine, die over heel Europa
verspreid zijn. In Gouda zijn er
238, er komen er nog 148 bij.
De naam Stolpersteine komt
van stolpen, struikelen. Demnig
zegt erover: ”Je struikelt met je
hoofd en je hart en je moet je
buigen om de tekst te kunnen
lezen.”
Maar het beeld bij Gouwestein,
daar worden we alleen maar
blij van. Er zit zoveel levensblijheid en vitaliteit in, dat je
bijna zelf zin krijgt om mee te
dansen.
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Buurtfeest Rode Dorp
zaterdag 20 april
Door Eveline van der Zijden

men sminken zou ook een leuke aanvulling zijn. Kun je ons
helpen mail dan naar eveline.
vander.zijden@hotmail.com.
Op korte termijn zullen de bewoners van het buurtje nog een
flyer met aanvullende informatie ontvangen samen met de
kleurplaat voor de kleurplaatwedstrijd.

Zoals in de vorige wijkkrant al
aangegeven is er op 20 april
een buurtfeest voor het Rode
Dorp.
De geplande onderdelen zijn
bewegingstheater, spelletjes,
een kleurplaatwedstrijd en een
borrel.
Het feest staat gepland tussen
15:00 uur en 17:00 uur. Het
feest kan tot stand komen door
een subsidie van GoudApot die
de kosten (grotendeels) dekt.
Een voorwaarde van GoudApot
bij verstrekken van subsidie
is dat de buurt zelf ook d.m.v.
geld of inspanning bijdraagt
aan het initiatief. Mede daarom
hebben wij niet gekozen voor
een duur entertainmentbureau dat de organisatie van de
spelletjes in zijn geheel op zich
neemt, maar de buurtbewoners
te vragen zelf een handje toe
te steken en een spelletje te
begeleiden.
Er hebben zich nog geen mensen aangemeld naar aanleiding
van de oproep in de vorige
wijkkrant daarom doe ik hierbij de oproep opnieuw. Er zijn
nog minimaal 3 mensen nodig.
Als er echt geen aanmeldingen
komen zullen we dit onderdeel
moeten schrappen, want we
kunnen niet overal te gelijk zijn
en we zijn wel verantwoordelijk
voor de materialen.
Ook is er nog steeds behoefte
aan iemand die ons kan helpen
aan het begin van de middag
met de tafels en partytenten
uit het depot van het wijkteam
te halen en 's avonds terug te
brengen. Iemand die kan ko-

Dan ook nog het vriendelijke
verzoek de parkeerplaats in de
Parkstraat op 20 april vrij te
laten.

Verslag bewonersavond 12 maart
Door Peter Schönfeld

Dinsdag 12 maart heeft de
jaarlijkse Bewonersavond van
het wijkteam Nieuwe Park
plaatsgevonden. Ondanks het
bar slechte weer waren ruim
vijftig bewoners naar
Gouwestein toegekomen.
Na een kopje koffie heeft Rien
Prins, de gespreksleider van de
avond, de aanwezigen welkom
geheten.
Peter Schönfeld gaf een toelichting op de drie speerpunten
van het wijkteam in de komende jaren:
• Verbouwing van de volière
omdat die in zeer slechte
toestand is. Een nieuw ontwerp voor het binnenwerk
van de volière is getoond.
• Vergroening van drie buurten in de wijk: omgeving
Winterdijk, het Rode Dorp
en GMF / de Drie Notenboomen. Het wijkteam zal hier
een nieuwe werkgroep voor
oprichten.
• Verbetering en uitbreiding
van de kinderspeelplaatsen
in de wijk. Er bestaat reeds
een werkgroep die zich
hiervoor inzet.

maart 2019

Wat betreft de samenstelling
van het wijkteam zijn we blij
dat John Hexspoor toegezegd heeft lid te worden van
het wijkteam. De termijn van
Trudie Galama en Peter Schönfeld was beëindigd, maar beide
hebben toegezegd herkiesbaar
te zijn en zich te blijven inzetten voor de wijk in de volgende
termijn. De vergadering heeft
hiermee ingestemd.
Gerrit van der Gaarden heeft
de financiële situatie van het
wijkteam toegelicht en de kascommissie heeft de inkomsten
en uitgaven gecontroleerd en in
orde bevonden.
Trudie Galama gaf toelichting
over Buurtpreventie en Koen
Oome over de toestand van het
Van Bergen IJzendoorn Park en
dat de samenwerking met de
gemeente een positieve ontwikkeling laat zien.
Het tweede deel van de avond
bestond uit drie presentaties:
• Tijdelijk wijkagent Jeroen
Bot
• Christa Schut, voorzitter
van “Tuinambassadeurs
Gouda”, met als onderwerp “Actie Steenbreek” en
“Groen moet je doen”
• Wouter de Graaf, Projectleider gemeente Gouda, voor
de herinrichting van het
Zuidelijk Stationsgebied.
Elders in de wijkkrant staat
hier meer over.
De avond werd zoals gebruikelijk afgesloten met een drankje
en hapje.

Hierna werd het activiteiten
programma voor 2019 doorgenomen. In de wijkkrant van
januari jl. is hier uitgebreid op
ingegaan.
8
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Verslag opening
GoudsWerk
Door Sjouk Engels

westein, Van Bergen IJzendoornpark 7 in Gouda.
Ook is het mogelijk om in het
restaurant een drankje of hapje
te gebruiken.
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Vergroening
Kleiwegplein en
Spoorstraat
Door Trudie Galama

U bent van harte welkom!

Joke Pols een van de
kunstenaars
Als kind zat ze altijd te tekenen. Met potlood, kleurpotlood,
pen en inkt of waterverf.
Zo kon ze haar eigen wereld
fantaseren ...
De 12 expositie GoudsWerk is
meer dan een bezoek waard.
Op zaterdag 2 maart om 16.00
uur waren ongeveer 70 belangstellenden gekomen voor de
officiële opening van de 12e expositie GoudsWerk. De vrijwilligers van deze exposities Janny
de Keijzer en Sjouk Engels vonden het geweldig dat er weer
zoveel belangstelling was.
De interim directeur van Gouwestein, mevrouw Tjeerds,
heette de kunstenaars Joke
Pols, Loes de Graaf en Renée
Geneste, bewoners van Gouwestein/Gouwestaete en onze
wijk Nieuwe Park, vrijwilligers
en belangstellenden uit Gouda
en de regio van harte welkom.
Vol enthousiasme verklaarde
zij de 12e expositie GoudsWerk
voor geopend.
Dat tijdens de openingsbijeenkomst de kunstenaars over hun
werken, technieken en inspiraties vertelden, was interessant
en werd bijzonder gewaardeerd. Om iets meer van de
kunstenaars in deze GoudsWerk expositie te weten, kunt u
hieronder lezen.

Als volwassene volgde ze, in
Gouda en Gorinchem, lessen in
de aquarel-technieken.
Joke heeft ook enige jaren
aan beeldhouwen gedaan in
Boskoop. In Gouda volgde ze
cursussen voor het boetseren
met klei. In Frankrijk nam ze
deel aan schilderlessen waaronder werken met pastel en acrylverf op papier en doek. Van
de figuratieve en romantische
aquarellen werden de schilderijen steeds abstracter.
Zo ontstond er een eigen
signatuur, soms ingetogen en
verstild, soms uitbundig en
kleurrijk. Sfeerbeelden van
verre reizen of juist van de
eigen achtertuin, alles kan een
inspiratiebron zijn.
Zo creëert ze – nog steeds –
haar eigen wereld.
Op deze expositie vraagt ze de
toeschouwer om mee te gaan …
een reis door een zelfverzonnen
verhaal. Joke is per email te
bereiken j.c.pols@hetnet.nl

“Een singelpark rondom de
Goudse binnenstad. Een doorlopende route waar groen en
water optimaal met elkaar
verbonden zijn. Waar het oude
karakter van Gouda volop tot
z’n recht komt en de aandacht
van bezoekers getrokken wordt
naar historische kenmerken.
Waar bewoners en bezoekers
van de stad kunnen ontmoeten, wandelen, spelen, sporten,
vertoeven, genieten en verwonderen.”
Dat is de droom van Singelpark
Gouda.
Deze droom is al een stukje
werkelijkheid geworden. Het
Kleiwegplein ligt weliswaar aan
de andere kant van de singel
maar mag ook in de vergroening delen. De grote boom
stond er al. De plantjes zijn nog
piepklein, maar zij zullen straks
het Kleiwegplein/Spoorstraat
een groen en kleurig gezicht
geven.

U bent van harte welkom om
tot 26 mei te komen genieten
van de prachtige schilderijen,
keramiek en glaskunst.
De exposities GoudsWerk zijn
te bezoeken in de locatie Gou9
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Vervuiling van de Goudse grachten en vijvers
Door Maarten ter Meulen

Al meer dan 5 jaar vaar ik
met mijn motorbootje door de
Goudse grachten, soms voor
een boodschap, soms om naar
de plas of de Hollandse IJssel
te varen en soms om naar een
kroeg te gaan die staat aan één
van die grachten. Tegenwoordig vaar ik ook regelmatig met
gasten, heen en weer in deze
grachten en doe dan één van
onze gezellige terrassen aan
die gelegen zijn aan het water.
Zo kom ik ook met de boot in
de gracht langs Achter de Kerk,
de Motte en de Spieringstraat.
Met de uitleg over het ontstaan
van Gouda en de veranderingen welke in de loop der jaren
hebben plaats gevonden, vermaken deze gasten zich prima.
Me dunkt, we hebben het dan
ook over één van de mooiste
omgevingen van Nederland.
Maar zijn deze grachten en
vijvers nu ook echt zo mooi?
Ik zal u snel uit de droom helpen, nee, deze grachten lijken
mooi maar zijn volgens mij de
smerigste wateren van heel
Nederland. Met name in de
genoemde omgeving is sprake
van ernstige bodem-vervuiling.
De wateren horen tenminste
anderhalve meter diep te zijn
maar halen nog niet de halve
meter. Met als gevolg dat ik
met deze gasten aan boord,
keer op keer vast loop in de
stinkende modder.
Wat een reclame zeg!

Wat is hiervan de oorzaak?
Daar kan ik snel antwoord op
geven. De Goudse grachten en
vijvers worden tenminste 40
jaar niet meer schoongemaakt
of uitgebaggerd. Maar wel volgeladen met resten van bomen,
gevulde vuilniszakken, fietsen,
bouwafval en ga zo maar door.
Wat gebeurt er wanneer dit onderwerp aan de orde komt?
Dan ontstaat er een spel van
wijze betrokkenen. Een spel
waarin met name onze gemeente goed in is, door te
wijzen naar andere instanties
zoals het Waterschap. Wat ook
gebeurt is dat men uit gaat
leggen hoe de wateren vroeger
schoongehouden werden. Een
voorbeeld hiervan is het z.g.n.
“schuren” dat heel vroeger in
de binnenstad, met een bepaalde regelmaat plaats vond.
Dit schuren was in het park
niet mogelijk, maar de oudere
bewoners kunnen zich ook niet
herinneren wanneer de vijvers
voor het laatst zijn schoon
gemaakt of uitgediept en dit
is nu juist het wrange van dit
aandachtsgebied.
Gemiste kans
Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen bestoken
ons al jaren met voorstellen en
adviezen om voorzieningen te
treffen in tuinen, met als doel
de opslag van water te verbeteren. E.e.a. is het gevolg van
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de verandering van het klimaat
waarbij lange periodes van
droogte worden afgewisseld
met lange termijnen van hevige
regenbuien. Met name gedurende de natte periodes wordt
de behoefte aan opslagcapaciteit groter. Het verwijderen van
tegels uit tuinen, het plaatsten
van regentonnen of ondergrondse opslagreservoirs, zal
hier ongetwijfeld aan bijdragen, echter de grootste winst
in het creëren van opslagcapaciteit moet toch gevonden
worden in het fors uitdiepen
van vijvers, singels en grachten. Het is dan ook wrang
dat de overheid de bewoners
dwingt tot het aanpassen van
hun tuinen maar zelf al jaren
nalatig blijft door de wateren
niet schoon te houden of uit te
diepen.
Wat is de oplossing?
Alle grachten en vijvers vanaf
de kade of een stevig vaartuig
leegscheppen met een kleine of grote dregline, net als
wat enkele jaren geleden bij
het herstel van de kade in de
Kattensingel is gebeurd. En
vervolgens nagaan of dat z.g.n.
“Schuren” van deze grachten
weer in ere kan worden hersteld.
In het park moeten de randen rondom de vijvers worden
opgehoogd, eventueel met
de grond welke uit de vijvers
wordt gehaald.
Pas dan kunnen we praten over
een schone en opgeruimde
stad.

Wijkkrant april:
Artikelen graag aanleveren
vóór 20 april bij Irene /
redactie wijkkrant:
i.tielman@gmail.com
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STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hélène Servaesstraat, Aart Luteijnstraat, Vincent Hamanstraat, Roos van Dekemastraat, Nieuwe
Parkerf – Rik Bos, Winterdijk 10-104, tel 06 12202270
Majoor Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 0182 521553
Rode Dorp – Monique Havelaar, Noorderstraat 14
Max Havelaarstraat, Merijntje Gijzenstraat, Kleine Johannesstraat, Jan Compagniestraat, Eline Verestraat – Saskia Verkooyen, Eline Verestraat 8, tel. 06 42451882
Winterdijk – Stefan Albertema, Winterdijk 10-104, tel, 06 330 89484
Van Bergen IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, van Bergen IJzendoornpark 15,
tel. 0182 523525
Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat, Verspuystraat, Lepelaerstraat –Simon Zomerdijk, Van Vreumingenstraat 8, tel. 06 24279413
Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – vacature
Kattensingel 44c en volgende – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, tel. 0182 538392
Crabethstraat en Crabethpark - Cathelijn Schols, Crabethpark 14, cathelijnschols@hotmail.com
Piersonweg, Van Beverninghlaan, Van Swietenstraat - vacature

Even voorstellen

krant. Ik ben al meer dan
40 jaar actief als vrijwilliger
in verschillende functies bij
verschillende verenigingen en
instanties. In deze functies,
schreef ik iedere maand wel
een artikel in een club- of contactblad. Dit wordt nu gecontinueerd in deze Wijkkrant.

Belijning van de
fietsstroken op de
Kattensingel
Door Peter Schönfeld

Mijn naam is Maarten ter Meulen en inmiddels weer 27 jaar
woonachtig in de Van Swietenstraat. Daar woon ik in het huis
waar mijn ouders in 1936 zijn
komen wonen en ikzelf, 67 jaar
geleden, evenals mijn 7 oudere
broers, ben geboren. Allen in
dezelfde slaapkamer, met hulp
van dezelfde huisarts, dokter
Kettler.
Daar mijn echtgenoot 1½ jaar
geleden is overleden, woon ik
hier nu op mijzelf. Daar ik in
alle kamers wel mijn bezigheden heb, zal ik hier voorlopig
ook blijven wonen. Mijn hobby’s
zijn o.a. schilderen, fotografie,
varen, familiearchief digitaliseren, golfen, oppassen, etc. etc.
Door Peter Schönfeld ben ik
gevraagd deel uit te maken
van de redactie van de wijk-

Voor het oog was de herinrichting van de Kattensingel vorig
jaar al helemaal klaar. Alleen
het planten van de Amber
bomen langs de waterkant
liet nog op zich wachten. Dit
voorjaar zijn deze geplant en
hoewel ze nog zonder bladeren
zijn, ziet het er toch een stuk
beter uit. Een paar weken geleden zijn een aantal van deze
bomen vervangen omdat sommige van slechte kwaliteit waren. Ook de bodembedekkers
rond de bomen zijn nu aangeplant. Dus nu is het wachten
op veel zon en regen zodat het
groen goed kan aanslaan en de
Kattensingel een goed voorbeeld kan zijn van een welgeslaagd herinrichtingsproject van
de gemeente Gouda.
Tenslotte is het belangrijk
hieraan toe te voegen dat de
gemeente heeft toegezegd
om in de komende maanden
belijning aan te brengen tus-

sen het zwarte asfalt en de
rode fietsstroken teneinde de
veiligheid van de fietsers met
name wanneer het donker is te
verhogen.

Wijkfeest
Dag van het Park
zaterdag 1 juni 2019
Door Marrianne Waalwijk

Het feest is ’s middags van
14.00- 17.00 uur in het Van
Bergen IJzendoornpark.
Dit jaar is het thema ‘Huiskamer van de wijk’, met een
knipoog naar de ‘Huiskamer
van de stad’ die op zondag 2
juni wordt gehouden.
We willen alvast een preview
laten zien van kleinkunst,
iedereen kan meedoen! Zang,
dans, toneel, cabaret alles
mag.
Dus als u iets wil laten zien of
horen laat het ons dan even
weten!
We kunnen die middag ook nog
wel wat helpende handen gebruiken bij: koffie, thee en andere barzaken, op- en afbouw
van de partytenten, maken van
foto’s en/of video en andere
hand-en-spandiensten.
Werkgroep wijkfeest Manon,
Marleen en Marrianne tel 06
23507933 m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
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Wijkfeest zaterdag 1 juni 2019

maart 2019

Onbegrijpelijk dat een ondernemer zijn klanten
zo wilt ontvangen en dat een school zijn leerlingen niet ter verantwoording roept. Na 10 zakken
zwerfvuil hebben we de moed opgegeven en zijn
we verder gegaan rondom de Blokwoningen.
De hele slootkant is zover mogelijk schoongemaakt en alle zwervende stenen zijn verwijderd.
Het was een behoorlijke buit. Helaas hebben we
niet alles kunnen doen. Er waren te weinig vrijwilligers om de hele klus te klaren.

Opschoondag in het park
Door Koen Oomen

Op zaterdag 23 maart zijn we voor de eerste
keer in 2019 weer aan de slag gegaan met het
onderhoud van het park. Tussen de speeltuin en
de brug richting het station hebben we verschillende perken en gazons ontdaan van bladeren en
takken en zwerfvuil opgeruimd.
Op zaterdag 6 april nemen we weer de schoffel
en bladhark ter hand. Heb je tijd en zin om dan
mee te helpen? Je bent van harte welkom om
09:30 uur t.h.v. de speeltuin, waar we de ochtend
beginnen met koffie, thee en iets lekkers.

Opschoondag omgeving Hoogvliet
en Blokwoningen
Door Manon Vonk

Zaterdag 23 maart was weer de landelijke opschoondag. We begonnen vol goede moed rondom Hoogvliet met afval prikken. Iedereen heeft
waarschijnlijk wel eens gezien dat daar meer vuil
ligt dan wenselijk, maar wat we daar aantroffen
was niet normaal en niet met een schoonmaakactie te verwijderen.
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