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Van de redactie /  van het wijkteam
Door Trudie Galama

Kunstwerk
In de 15e expositie GoudsWerk zijn een brandblusser en een blus-
deken tot kunst verheven. Ik moet hierbij denken aan de banaan 
die met Duct tape op een muur is geplakt.

Watertuin
De stichting Singelpark Gouda heeft het idee gelanceerd om water-
tuintjes in de Kattensingel aan te leggen, drijvende miniparkjes.
Is dat misschien de oplossing voor het Van Bergen IJzendoorn-
park? Eén hele grote plas met daarin een watertuin en een wandel-
pad met bankjes eromheen. Geen verdronken bomen meer. Geen 
ondergelopen paden meer. Geen zompige grasveld meer. Dat lijkt 
mij wel wat. Hoewel, ik zou heimwee krijgen naar die oude, dikke 
bomen.

Kerstbomenroute in de sloot
Ze staan er weer, de tien kerstbomen in de sloot naast de Winter-
dijk. Het scheelde maar een haar of de “planter” van deze bomen 
had een nat pak gekregen. Pluim op de ijsmuts van de schipper. 

Verslag Creacafé 
december
Door Manon Vonk 

Traditiegetrouw maken we in 
de laatste maand van het jaar 
kerstkransen bij het Creacafe. 
Dus zo gingen we dit jaar ook 
creatief aan de gang met groen 
om de voordeuren in de wijk op 
te fleuren. Naast de traditionele 
kerstkransen was er ook nog 
gelegenheid om andere stukjes 
te maken. 

In het begin van dit jaar 
hebben Marijke en ik een reis 
gemaakt van Ushaia, de zui-
delijkste stad van Argentinie, 
door Patagonië en over de 
Andes naar Arica, de noor-
delijkste stad van Chili. We 
hadden het koud op Vuurland 
ondanks dat het daar zomer 
was. We waaiden bijna van 
de weg in Patagonië, waar 
vrijwel altijd een harde wind 
staat. En we eindigden in de 
hitte van de Atacama woes-
tijn. Nu denkt u misschien 
is het dan nog wel leuk om 
daarheen te gaan. Nou, wel 
degelijk. Wat landschap 

betreft is dit tot dusver de 
mooiste reis die we gemaakt 
hebben. 

Alleen al de gletsjers van de 
enorme Patagonische ijsvlakte 
zijn de reis waard  of de 4800 
meter hoge Paso da Jama langs 
spectaculaire vulkanen, of het 
rijden over de beroemde Carre-
tera austral langs de Chileense 
fjorden. 

Ik laat u graag wat van deze 
reis meebeleven. Niet alleen 
van de landschappen, maar ook 
van mooie steden als Salta en 
Valparaiso en de restanten van 
oude indiaanse culturen. 

Foto- 
presentatie 
is op 22 
januari a.s. 
om 19.30 
uur in Huize 
Winterdijk. 

U bent allen 
welkom.    

Fotopresentatie Patagonië en de Andes
Door Geri van Ittersum
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Voetpad langs Nieuwe 
Gouwe OZ
Door Buurtpreventie/Trudie Galama

Op ons wensenlijstje stond het 
terugbrengen van het voetpad 
dat evenwijdig liep aan het 
fietspad langs de Nieuwe Gou-
we OZ ter hoogte van 
Koemans. In de oude situatie 
was er een doorlopend pad 
vanaf het Van Bergen IJzen-
doornpark tot aan het trans-
formatorhuis ter hoogte van de 
stoplichten op het Bolwerk.
Wij hadden gehoopt dat dit pad 
bij de herinrichting van dit ge-
bied hersteld zou worden. 

Ik heb contact opgenomen 
met de gebiedsbeheerder van 
de gemeente en heb gewezen 
op de onveilige situatie omdat 
fietsers en voetgangs gebruik 
maken van dit pad. Het ant-
woord was niet om vrolijk van 
te worden: het voetpad wordt 
gezien de hoge kosten niet 
aangelegd. 

In deze beslissing is meege-
nomen dat er meer van zulke 
situaties in Gouda zijn en dat er 
een alternatief is. Toegegeven 
wordt dat dit natuurlijk wel een 
stukje om is! En verder schrijft 
de gebiedsbeheerder dat in de 
toekomst, wanneer het gebied 
wordt herontwikkeld, wel de 
wens van het voetpad wordt 
meegenomen.

Ik vrees dat die toekomst nog 
lang op zich zal laten wachten, 
dus het voetpad ook.

Bouwplannen in het 
Nieuwe Park
Door Peter Schönfeld

Op het ogenblik wordt er aan 
twee bouwplannen gewerkt: 
De Walgaarde en het zuidelijk 
Stationsgebied. 
• De eerste betreft de ver-

bouwing van het grote pand 
hoek Van Beverninghlaan/
Van Swietenstraat in een 
aantal studio’s. De verbou-
wing loopt en zal midden 
2020 gereed zijn. 

• Het tweede project, de 
herinrichting van het sta-
tionsgebied, wordt in een 
afzonderlijk stukje in deze 
krant beschreven.

Wat betreft de drie bouwplan-
nen in ontwikkeling, is niet veel 
nieuws te melden:
• Het plan voor de sociale tij-

delijke woningen op het ter-
rein van het oude Segment, 
Winterdijk 14, vordert en 
wordt elders in deze krant 
beschreven

• Over het plan voor de ver-
bouwing van Crabethstraat 
38 in appartementen is 
geen nieuws te melden.

• De planvorming over de 
Blaauwe Haan, het kaas-
pakhuis aan de Kattensin-
gel, gaat langzaam. Begin 
2020 organiseert de ont-
wikkelaar inspreekavonden 
voor de omwonenden.

GFT-containers met 
roltrommel
Door Buurtpreventie/Trudie Galama

Het onderwerp afval is in no-
vember uitgebreid in de ge-
meenteraad besproken. 
In de vorige wijkkrant schreef 
ik over de kritiek op de con-
tainers, de vervanging van de 
trommel door een klep en wat 
dat zou kosten.

De raad heeft inderdaad bud-
get beschikbaar gesteld om de 
trommels te vervangen. 
Maar er staat een groot aantal 
containers met een trommel 
in de opslag. Deze containers 
worden de komende maanden 
door heel Gouda geplaatst met 
de trommel. 

Er is ook een aantal containers 
met een klep besteld. Deze zijn 
iets minder groot en worden de 
komende weken geplaatst waar 
de grote containers niet nodig 
zijn. 

Als blijkt dat die containers 
met klep goed functioneren, 
wordt van de andere containers 
de trommel vervangen door 
een klep. Dit gebeurt in overleg 
met de bewoners want het zou 
wel eens kunnen zijn dat de 
bewoners de voorkeur geven 
aan de trommel . . . . . . .

Nieuwjaarsborrel Nieuwe Park
17 januari van 17.00 - 19.00 uur
Kantoor Bunnik Stationsplein 7
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BRILJANTE VOETEN 
 
Pedicure Gertina Twigt 
 
Voetbehandeling en  
Voetreflexmassage 
 
M: 06 4547 9497  
Majoor Fransstraat 26 
2801 ST  GOUDA 
 

 

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

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

Julianahof 210 2802 GN Gouda
Const. 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

Wijkkrant Nieuwe Park                           december 2019

Het Bankje
Door Trudie Galama

Deze keer staat het bankje niet in het park, 
maar op het Stationsplein. 
Ruud Gorissen is al ruim 25 jaar in zijn kiosk 
te vinden tussen de bloemen. Maar de houten 
behuizing heeft zijn langste tijd gehad. Een 
fraai ontwerp voor een nieuwe kiosk ligt bij de 
gemeente en wacht op goedkeuring. Als straks 
het Stationsplein klaar is, staat daar een fraaie 
bloemenwinkel met Ruud als trotse eigenaar.

Opening 15e Expositie 
GoudsWerk
Door Sjouk Engels

De opening van de 15e expositie GoudsWerk viel 
midden in het Sinterklaasweekend. Desondanks 
was er veel belangstelling van jong en oud, 
familie en vrienden van de drie kunstenaars, 
bewoners en andere geïnteresseerden uit Gouda 
en de regio. 

De nieuwe directeur van Gouwestein, Paulien de 
Graaff hield een welkomstwoord en opende de 
expositie.

Er is werk te zien van drie kunstenaars:
Vania Bouwmeester – Pentcheva en Wouter 
Eelkman Rooda met schilderijen en Didi Petri 
met bronzen beelden en digitale fototechniek.
Grappig is dat Wouter Eelkman Rooda de brand-
blusser en de blusdeken in de korte gang van 
Gouwestein heeft opgenomen in zijn presenta-
tie.
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Onder het genot van een hapje en een drankje 
was het weer een mooi moment om elkaar te 
ontmoeten, vragen te stellen aan de kunste-
naars en de kunstwerken te bewonderen.
In de volgende wijkkranten lichten we het werk 
van Wouter Eelkman Rooda en Didi Petri toe. 
Bent u al nieuwsgierig geworden? Kijk dan even 
op de website van deze kunstenaars: 
www.eelkman.nl en www.didipetri.nl

De 15e expositie GoudsWerk kunt u bewonde-
ren van december 2019 tot 29 februari 2020 op 
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 en op 
zaterdag van 09.30 tot 15.30 uur, locatie Gou-
westein van Bergen IJzendoornpark 7 in Gouda. 
Wanneer u belangstelling heeft om een kunst-
werk aan te schaffen kunt u contact opnemen 
met de kunstenaar zelf.
In het restaurant van Gouwestein zijn koffie, 
thee en andere versnaperingen te verkrijgen.

Deze expositie is georganiseerd door de vrijwilli-
gers Janny de Keijzer en Sjouk Engels.

Vania Bouwmeester – Pentcheva
Door Sjouk Engels

In deze 15e expositie 
GoudsWerk zijn wer-
ken van Vania te zien 
van 1997 tot heden.
Abstracte schilderij-
en op doek of paneel 
gemaakt met acryl, 
gemengde technie-
ken en pastellen op 
fluweel en papier.   

Vania is in Bulgarije geboren. In 1994 is zij afge-
studeerd aan de Academie voor Schone Kunsten 
in Sofia, Bulgarije, met een MA in Scenogra-
fie. Na een aantal jaren in Bulgarije te hebben 
gewerkt, ging zij voor 4 jaar naar Zuid-Afrika. 
Zij is met haar echtgenoot teruggekeerd naar 
nederland. Zij wonen nu al 18 jaar in Gouda en 
Vania voelt zich echt een Gouwenaar.

Reizen daagt haar artistieke taal uit. Ze moet 
elke keer weer een nieuwe manier zoeken om 
haar ontdekkingen tot uitdrukking te brengen. 
Kleuren zijn heel belangrijk voor haar. Ze komen 
spontaan in haar werken en vormen de krachtig-
ste beschrijving van haar eerste gedachten. Zo 
brengen de kleuren een schilderij daadwerkelijk 
tot leven.

Zij wordt geïnspireerd door gevoelens en ge-
dachten, die meestal zijn voortgekomen uit haar 
reizen. Schilderen is voor haar een basisbehoef-

te. De kunstwerken weerspiegelen haar gevoel 
voor kleuren. 

Haar werken zijn een mix van spontaniteit en 
doordachte opbouw, waarbij dikke lagen ge-
bruikt worden voor textuur en dunne, afgewas-
sen lagen om diepte te scheppen. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan alvast op haar 
website www.vaniapentcheva.nl

Wijkkrant 
januari

Artikelen graag 
aanleveren vóór 20 
januari bij Trudie 
en Irene / redactie 
wijkkrant:  trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Tijdelijke woonunits 
aan de Winterdijk
Door John Hexspoor

Een samenwerkingsverband 
tussen de Gemeente Gouda en 
Mozaïek Wonen is voornemens 
een zestigtal containerwonin-
gen te plaatsen op een voor-
malige schoollocatie aan de 
Winterdijk. Deze containerwo-
ningen zullen geplaatst worden 
op de achtergebleven funde-
ringsplaten.

Deze woningen worden in 
beginsel geplaatst voor een 
periode van 10 jaar. Men sluit 
overigens niet uit dat deze 
periode wordt opgerekt naar 
15 jaar. Als potentiële doel-
groep worden met name jonge 
starters en mensen met een 
urgente tijdelijke woonbehoefte 
gezien. De jonge starters kun-
nen zo’n container huren voor 
een periode van maximaal 5 
jaar met een eenmalige ver-
lenging van 2 jaar. De overige 
kandidaten kunnen maximaal 
voor 2 jaar een tijdelijk huur-
contract krijgen zonder de optie 
van verlenging.

Het woonproject zal worden 
begeleid door een huismeester.
Het complex krijgt de beschik-
king over eigen parkeerfacili-
teiten.

Als alles volgens planning 
verloopt, zal medio mei 2020 
met de plaatsing/bouw worden 
gestart en zal het complex rond 
de jaarwisseling 2020/2021 
worden opgeleverd.

Tijdens de inloopavond op 10 
december jl. heeft het wijkteam 
zich laten informeren over dit 

project. Hierbij zijn over en 
weer diverse aspecten de revue 
gepasseerd. Met name op fa-
cilitair gebied was er weinig te 
melden.

Het wijkteam is met Mozaïek 
Wonen overeengekomen dat 
medio januari 2020 een vervolg 
bespreking zal worden belegd. 
Daarin zal niet alleen in tech-
nische zin informatie worden 
uitgewisseld maar specifiek 
worden ingegaan op verdere 
precisiering van de beoogde 
doelgroepen en de mogelijke 
facilitaire voorzieningen. 

Het vorenstaande overzien-
de: laat een ding duidelijk zijn 
het wijkteam ondersteunt van 
harte de initiatieven die de 
Gemeente Gouda en Mozaïek 
Wonen ondernemen om jonge-
ren en mensen die om wat voor 
redenen dan ook een tijdelij-
ke woonruimte nodig hebben 
tegemoet te komen. De vraag 
is alleen of de locatie aan de 
Winterdijk daarvoor de aange-
wezen plaats is en of de plan-
nen uiteindelijk gerealiseerd 
gaan worden.

Gladheidsbestrijding
Door Buurtpreventie - Trudie Galama

Als ik dit schrijf, moet je met 
een stormparaplu op stap en 
opzij springen voor opspan-
nend water van te hard voorbij 
rijdende auto. Schaatsen op 
natuur ijs kan je vergeten en 
een witte kerst zitten er ook al 
niet in. Maar de winter is nog 
lang!

Wegen worden preventief ge-
strooid als er kans bestaat op 

gladheid. Alle wegen, fiets-
paden en stoepen in Gouda 
strooien is fysiek en financieel 
niet mogelijk voor de gemeen-
te. Daarom beperkt de glad-
heidsbestrijding zich tot hoofd-
wegen, wijkontsluitingswegen 
en doorgaande fietsroutes. 

Strooiroute
Op de gemeente kaart (gouda.
nl/Inwoners/Verkeer_en_ver-
voer/Gladheidsbestrijding) kun 
je zien waar gestrooid wordt. 
In onze wijk wordt gestrooid: 
Kattensingel, Nieuwe Gouwe 
OZ, Kanaalstraat, Nederhorst-
straat, Winterdijk, Van Bergen 
IJzendoornpark, Stationsplein, 
Spoorlaan, Spoorstraat, Klei-
wegplein, Vredebesten en 
Crabethstraat.

Alléén deze routes worden ge-
daan. Uitgangspunt is dat elke 
weg maximaal 350 meter van 
een gestrooide/geveegde weg 
af ligt. Bij sneeuw worden aan-
gepaste routes gereden. Eerst 
worden de belangrijkste wegen 
schoongemaakt en daarna de 
overige routes.

Gratis strooizout voor uw 
stoep
Jouw huisstoep en die van je 
buren wordt dus niet gestrooid 
of geveegd. Ook normale 
woonstraten niet. Bij het afval-
brengstation van Cyclus aan de 
Goudkade kun je een gratis zak 
strooizout afhalen. Kortom, ook 
jouw inzet is belangrijk. Glad-
heidsbestrijding is dus werk 
voor ons allemaal!

Nieuwjaarsborrel 
Nieuwe Park
17 januari 

van 17.00 - 19.00 uur
Kantoor Bunnik
 Stationsplein 7
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Blokwoningen van 
het gas af, hoe dan??? 
Door Manon Vonk

Er wordt al langer over gespro-
ken: de uitstoot van CO2 moet 
flink worden teruggebracht. 
Want nog meer CO2 in de 
lucht, dat warmt de aarde te-
veel op. Het Rijk heeft bepaald 
dat daarom alle woningen in 
Nederland van het aardgas af 
moeten, voor 2050. In Gouda 
wil men dat 10 jaar eerder voor 
elkaar krijgen, dus in 2040. 
Maar hoe zou dat kunnen? Wat 
gaat de gemeente doen? En 
wat moeten wij zelf gaan doen? 
Kortom: wat staat ons allemaal 
te wachten?

Bram Talman (D66) en Anne-
miek Mul (Groen Links), politici 
in Gouda, gaan op 16 januari in 
gesprek met de wijk. Zij willen 
graag weten hoe de bewoners 
van de Blokwoningen aankijken 
tegen de energietransitie en 
welke zorgen, vragen en wen-
sen er leven in onze wijk. 

Waarom komen deze politici bij 
de Blokwoningen? Omdat er in 
onze buurt een grote diversiteit 
aan achtergrond en inkomens 
is. Kortom en mooi afspiegeling 
van de Goudse samenleving. 

We worden die avond geïnfor-
meerd over waar de gemeente 
mee bezig is. Ook is er ruim 
gelegenheid voor het stellen 
van vragen en het doen van 
suggesties. Woon je niet in de 
Blokwoningen, maar ben je wel 
geïnteresseerd, dan ben je ook 
van harte welkom! De energie-
transitie gaat ons allemaal aan.

Dus kom op 16 januari naar 

het grand café in Gouwestein, 
inloop vanaf 19.45 uur,  aan-
vang bijeenkomst 20.00 uur.

Project herinrich-
ting Station 
zuidzijde
Door Wouter de Graaf (gemeente) 
en John Hexspoor

Op 17 oktober vond de offici-
ele, feestelijke starthandeling 
plaats voor de Herinrichting van 
het Zuidelijk Stationsgebied. 
Het was een mooi moment met 
gemeente, NS, ProRail, deel-
nemers van de Adviesgroep 
Zuidelijk Stationsgebied en 
omwonenden.

Sinds dat moment is de taxi-
standplaats naar de noordzijde 
van het station verhuisd en is 
de bochtverbreding richting 
het park aangelegd. Ook zijn 
de tijdelijke bushaltes voor de 
Spar aangelegd en gereed voor 
gebruik.

De aanbestedingsprocedure 
wordt deze maand afgrond zo-
dat de aannemer volgend jaar 
kan beginnen. In het eerste 
half jaar van 2020 wordt er 
gewerkt aan het nieuwe busei-
land en rond de zomer wordt 
het werk richting Vredebest en 
Kleiwegplein opgepakt. Me-
dio mei start de bouw van de 
oostelijke fietsenstalling die in 
december 2020 gereed moet 
zijn. Op de stalling worden de 
overige beelden van Jo Uiter-
waal geplaatst, zodat de oor-
spronkelijk serie weer compleet 
is en bij elkaar in het stations-

gebied staat. Deze maand zijn 
de beelden opgehaald van hun 
standplaats in de binnenstad, 
waar ze bijna 20 jaar hebben 
gestaan. In de komende maan-
den worden ze gerestaureerd 
zodat ze er volgend jaar op hun 
nieuwe plek mooi bij staan.

De start van het werk is aanlei-
ding om de communicatie rond-
om het project te intensiveren. 
Met (digitale) nieuwsbrieven 
en social media én de lokale 
krant geven we (de gemeente) 
informatie over wat er allemaal 
staat te gebeuren. Medio fe-
bruari wordt via www.gouda.nl/
stationsgebied een projectspe-
cifieke webpagina gelanceerd 
waarin alle informatie over het 
project overzichtelijk bij elkaar 
staat.

Licht(punt)jes
Door Tineke Mocking

Sinterklaas is nét voorbij en 
overal in de buurt is men al 
enthousiast begonnen met de 
kerstversiering zowel binnen 
als buiten.

Heel gezellig tijdens deze don-
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kere dagen, want donker zijn 
ze, vijf uur is het meestal al 
donker.

Al die lichtjes, wij mensen heb-
ben er behoefte aan. Zo is ook 
kaarsjesdag een jaarlijks terug-
kerend festijn. Met als hoog-
tepunt het ontsteken van de 
lichtjes in de reuzenkerstboom 
op de markt. Lichtpuntjes!

Ik stook dan graag de kachel 
en steek heel veel kaarsen aan. 
Ik koop een megagrote doos 
kaarsen aan het begin van de 
winter en zet ze door het hele 
huis. Mijn kleinkindje Olivia, 
3 jaar oud, vindt het ook al 
prachtig om al die kaarsen sa-
men met oma aan te steken.

Met de kachel is het me nog 
niet gelukt. Die weigert te 
branden. Toen ik hem aanstak 
bleef het uren roken, in de 
kachel, achter glas. Ik moet er 
nog even achter komen wat de 
oorzaak is. Maar als die ge-
vonden en opgelost is, kan hij 
er weer lustig op los branden 
en een prachtig vlammenspel 
achter glas laten zien.

Hartverwarmend in deze don-
kere dagen al die lichtpuntjes.
Fijne feestdagen en een licht 
2020!
 

Gouwestein nieuws
Door Karin Hinke

In Gouwestein zitten we op dit 
moment midden in de festivi-
teiten rondom de feestdagen. 

Direct na het vertrek van de 
Sint is een start gemaakt met 
het in kerstsfeer brengen van 
Gouwestein. Er zijn ongeveer 8 
kerstbomen versierd! Dit met 
hulp van vrijwilligers van Gou-
westein. Zonder vrijwilligers 
is Gouwestein nergens. Onder 
het genot van een hapje en een 
drankje hebben de vrijwilligers 
dan ook een fraai kerstpakket 
overhandigd gekregen. 

Kerstdiner
Voor alle bewoners, ook van 
de aanleunwoningen, is een 
kerstdiner georganiseerd. De 
voorbereidingen voor dit diner 
starten al in oktober. Dan 
mag de leidinggevende van 
de facilitaire afdeling komen 
voorproeven. Er is een heerlijk 
diner samengesteld. De bewo-
ners van Gouwestein mogen bij 
dit diner een familielid/naaste 
meenemen. 

Tuin
De tuin van Gouwestein heeft 
een metamorfose ondergaan. 
Nadat de tuin een aantal maan-
den geleden flink is opgehoogd, 
is aan de slootkant een hek-
werk geplaatst zodat de tuin nu 
veilig is voor alle bewoners. Er 
zijn paden bijgekomen. Zodra 
het weer het toelaat zal gestart 
worden met de beplanting. 
Daarnaast zullen er bankjes 
komen en een paar beweegtoe-
stellen speciaal geschikt voor 
de bewoners van Gouwestein. 
Nu maar hopen op een mooi 
voorjaar en zomer. 

Neemt u ook eens een kijkje 
op onze website. Hier staan de 
activiteiten die plaatsvinden in 
Gouwestein. www.zorgpartners.
nl/gouwestein of volg ons via 

facebook:  https://www.face-
book.com/gouwestein

Mozaïekbank
Door Manon Vonk

Het wijkteam heeft de bank 
eindelijk kunnen bestellen! 
Voordat dit kon gebeuren 
moest er nog het een en ander 
geregeld worden. Zo hebben 
we met de gemeente over-
leg gehad over de vergunning 
en over de fundering. Ook 
moesten de omwonenden hun 
instemming geven. De bank 
komt te staan bij de volière op 
de plaats van de houten bank.

Levering en ontwerp
De bank zal maart/april gele-
verd worden. Het ontwerp van 
de bank zal gemaakt worden 
door een kunstenaar uit de 
regio. Gouda heeft al twee 
mozaïekbanken, namelijk  één 
in het Regentesseplantsoen en 
één op het Erasmusplein, naast 
de Garenspinnerij.

Workshop
Er zitten heel veel uren werk 
in een mozaïekbank. Er zullen 
veel helpende handjes nodig 
zijn. Ervaring is niet nodig. Er 
zullen enkele workshops gege-
ven worden om het te leren. 
De oproep hiervoor komt in de 
wijkkrant van februari.

De RegentenSofa in 
het Regentesseplantsoen

Nieuwjaarsborrel 
Nieuwe Park

vrijdag 17 januari 
van 17.00 - 19.00 uur

Kantoor Bunnik 
Stationsplein 7
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We zijn in onze wijk bijna 
“door de beelden heen”. Maar 
we hebben ook nog andere 
kunstwerken. Het gaat bijvoor-
beeld om de drie, eigenlijk vier 
bijzondere gevelstenen aan de 
Kattensingel. Ik doel natuur-
lijk op die van De drie Noten-
boomen, de Blaauwe Haan en 
de Abessijn, en het grappige 
beeldje van de kat-tegen-de-
gevel bij de bushalte vlakbij 
het stoplicht bij het Kleiweg-
plein.

De eerste twee gevelstenen 
herinneren aan een belangrijke 
tak van industrie in Gouda, die 
van het wassen en bleken. Al 
in de 16de eeuw waren er was-
serijen en blekerijen gevestigd 
aan de Kattensingel. Het was 
een zeer geschikte plek: er wa-
ren grote grasvelden voor de 
bleek, er was genoeg brandstof 
(turf en hout) om de was te 
koken en ook was er genoeg 
water voorhanden in de sin-
gel. Gouda was beroemd om 
zijn zuivere en zachte water. 
En tot slot was het gebied ook 
nog eens heel dichtbij de stad 
gelegen, namelijk net buiten 
de poorten. In 1709 wordt de 
naam “De drie Notenboomen” 
voor het eerst vermeld in de 
Goudse archieven. In 1829 
kwam het bedrijf in handen 
van de was-en-bleekgigant 
aan de Kattensingel, de heer 
Lambertus Jaspers en zijn 
zoon Anthonius. En onder hun 
beheer is de poort met de de 
gevelsteen gebouwd, in 1849. 

Hoewel wassen en bleken vroe-
ger natuurlijk handwerk was, 

Kunst in de wijk: drie bijzondere gevelstenen (en een klein beeldje)
Door Marijke van Ittersum

bleef dat niet zo. In de tweede 
helft van de 19de eeuw deed 
de stoommachine zijn intrede. 
Elk voordeel heb z'n nadeel, 
zoals een bekend Nederlander 
placht te zeggen, want stoom-
machines produceren vieze 
lucht en roetneerslag. Vandaar 
dat er wasserijen en blekerijen 
kwamen aan de Winterdijk (bij-
voorbeeld  “De blaauwe druif”  
in 1875), waar men verzekerd 
was van schoongebleekte was. 
Maar in de loop van de tijd 
kwam toch de klad in deze be-
drijfstak. Men begon, zeker na 
de Tweede Wereldoorlog steeds 
meer zelf thuis te wassen, 
zeker nu men de beschikking 
kreeg over chemische wasmid-
delen en wasmachines en van 
de meer dan 70 (!) blekerijen 
bleef er niet eentje over. Het 
bedrijf van de familie Jaspers 
sloot in 1972. Na een lange 
periode van neergang van het 
pand, werd het gerenoveerd en 
op 25 februari in 2010 als rijks-
monument geopend. Nu is de 
Thomasstichting erin gevestigd, 
maar de prachtige gevelsteen 
en de blauwe toegangspoort 
herinneren nog aan de oor-
spronkelijke bestemming van 
“De drie Notenboomen”.

De tweede gevelsteen aan de 
Kattensingel die herinnert aan 
de wasserijen, is De Blaauwe 
Haan.  Alleen is de prachtige 
blauwe haan zelf nu verdwe-
nen. Wat rest aan de gevel is 
nog het opzetstuk en de gevel-
steen met de naam. De familie 
Jaspers (van De drie 
Notenboomen) kocht in 1801 
het pand op de Kattensingel. 

Het bleef echter niet lang een 
wasserij. Het pand wisselde 
een paar keer van eigenaar 
en werd in 1882 gekocht door 
P. van Hofwegen, die er een 
badinrichting van maakte. Bij 
zijn dood zeven jaar later, werd 
het pand gekocht door C. van 
Eijck, die het als (woonhuis en) 
kaaspakhuis inrichtte. En nu 
wordt het hele complex ge-
sloopt om plaats te maken voor 
woningbouw, zoals in de laatste 
wijkkrant ook al aangekondigd 
is. 

Overigens herinneren ook meer 
straatnamen in Gouda aan deze 
verdwenen bedrijfstak. Wat te 
denken van de Blekerssingel, of 
de Karnemelksesloot (met kar-
nemelk werd ook gebleekt)? En 
nog een leuk detail: de verdwe-
nen wasserijen en blekerijen 
hadden vaak prachtige namen. 
Je had “Het springende Paard”, 
“De Dubbele Gieters”, “De rij-
zende Zon”, “De Pelikaan”, “De 
Witte Lelie”, “De Grote Zwaan”. 
Tussen de drie Notenboomen 
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en de Blaauwe Haan is nog een 
gevelsteen, al is die wat ver-
dekt opgesteld. In de ingang 
van het appartementencom-
plex De Abessijn kun je nog de 
gevelsteen van de gelijknamige 
voormalige zeepfabriek vinden 
op de muur aan je rechterhand. 
Tot slot kun je nog een heel 
grappig beeldje van een kat 
vinden tegen een gevel aan op 
de Kattensingel. Een singel die  
overigens niets speciaals met 
katten van doen heeft, maar zo 
genoemd is naar Jan Katten die 
daar in de 16de eeuw een stuk 
grond bezat en er ook woonde. 
Maar deze kat is erg grappig en 
hij valt tegen zijn goudgeverfde 
achtergrond ook op. En zo is er 
altijd meer te zien in onze wijk 
dan je denkt.

Koninklijke onder-
scheiding voor Toos 
van der Gaarden
Bron: gemeente Gouda

Burgemeester Pieter 
Verhoeve heeft woensdagavond 
20 november een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt aan 
Toos van der Gaarden - van der 
Linden. Dit voor haar buitenge-
wone inzet voor de maatschap-
pij. Zij is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. 

Toos is ruim 31 jaar secreta-
ris van het christelijk vocaal 
ensemble Cantare. Ook is zij 
vanaf 1989 vrijwilliger in de 
Sint Janskerk en was lid van de 
voormalige commissie ‘Behoud 
Gouda’s Sint Jan’.  Zij is ook 
actief in de Goudse Waag en 
enkele jaren geleden heeft ze 

Vuurwerkvrije zone 
rond de volière 
Door Peter Schönfeld

Omdat de vogels in de volière 
schrikken van vuurwerk wat 
dichtbij wordt afgeschoten 
heeft het Wijkteam Nieuwe 
Park via een huis aan huis 
enquête de bewoners aan de 
noordkant van het Van Bergen 
IJzendoornpark gevraagd of 
zij mee willen werken om van 
het gebied rond de volière met 
Oud en Nieuw een vuurwerk-
vrije zone te maken. Dit is niet 
alleen belangrijk voor de vogels 
in de volière maar ook voor de 
dieren die door Het Segment 
worden verzorgd, de vogels 
en eenden in het park en voor 
de dieren die achter sommige 
huizen langs de noordkant van 
het Van Bergen IJzendoornpark 
gehouden worden. 

Het verzoek voor een vuur-
werkvrije zone kwam van Ma-
non Vonk, de verzorgster van 
de volière. Zij heeft in voor-
gaande jaren gemerkt dat de 
vogels enorm schrikken van de 
knallen van het vuurwerk. Deze 
vuurwerkvrije zone beslaat de 
huizen tussen de Winterdijk en 
Leeuwenpoort. Het gaat hierbij 
om 12 huizen.

Op grond van de reacties van 
de bewoners van deze huizen 

kamerkoor Amicanto opgericht, 
speciaal voor 55-plusser's. 

Maar deze opsomming is niet 
compleet. Toos zat ook jaren-
lang in de redactie van onze 
wijkkrant. 

Het wijkteam en de redactie 
feliciteren Toos van harte met 
deze onderscheiding.

Kerstbomen aan de 
Winterdijk
Door Peter Schönfeld

Op vrijdag 13 december zijn 
de Kerstbomen in de sloot van 
de Winterdijk geplaatst. Onder 
erbarmelijke omstandigheden 
(het regenden pijpenstelen) 
hebben Cora van Leeuwen, 
John Hexspoor, Irene Tielman, 
Pieter Verhagen, Jan Willem 
Eelkman Rooda, Trudie Galama, 
Peter Schönfeld en natuurlijk 
Piet van der Perk de kerst-
bomen in de Winterdijksloot 
geplaatst. Door de weersom-
standigheden was het dit keer 
een lastige klus. Daarom zijn 
we erg blij dat de tien kerstbo-
men weer in het water staan en 
de lichtjes branden.

Piet van der Perk heeft de 
kerstbomen, geknield in een 
wiebelend bootje,  in hun 
standaard gezet, midden in het 
water. Ieder jaar is dat weer 
een hele belevenis. 

De bomen zijn ook dit jaar 
weer versierd door:
• Zorgcentrum Gouwestein, 
• Thomashuis
• GSG Het Segment
• School Park en Dijk
• CSG De Goudse Waarden
• Cora van Leeuwen
• Karin Suur
• Dora de Wit 
• Marleen de Rooij
• Marianne Selbach

Iedereen natuurlijk hartelijk 
dank voor hun medewer-
king!  Als het goed is, gaan de 
lampjes rond 17.00 uur aan 
en branden dan tot 23.00 uur. 
In de eerste helft van januari 
worden de bomen weer wegge-
haald. 

is dit jaar voldoende draagvlak 
gebleken voor de instelling van 
zo’n zone. Met de gemeente is 
afgesproken dat zij de forma-
lisering van een en ander voor 
hun rekening zullen nemen.
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VluchtelingenWerk is verhuisd 
van Crabethstraat naar Stati-
onsplein 7-A. Dat is voor mij 
een aanleiding om eens langs 
te gaan. Ik loop het Lombok-
terrein op en even later zit ik 
bij Astrid Verlinden aan tafel. 
Zij is sinds 1 januari teamlei-
der in Gouda, de enige betaal-
de kracht. 
 
Loopbaan
In 1994 start Astrid als vrij-
williger bij VluchtelingenWerk 
Gouda. In 1997 wordt zij 
aangesteld als coördinator, 
een baan met salaris. Na 11 
jaar veranderd zij van baan en 
houdt zich 3 jaar bezig met de 
inburgering van vluchtelingen. 
Daarna keert zij weer terug in 
haar oude functie van coördi-
nator, deze keer in Leidschen-
dam. Op 1 januari wordt zij 
teamleider in Gouda en is te-
rug van weggeweest. Zij werkt 
samen met 20 vrijwilligers aan 
de begeleiding van vluchtelin-
gen. Dit doet zij in opdracht 
van de Gemeente Gouda.

Vertrek uit AZC
Als de vluchteling de deur van 
zijn woonruimte in een AZC 
achter zich dichttrekt, wat 
staat hem dan te wachten? 
Astrid legt uit dat er heel veel 
op een vluchteling afkomt 
wanneer hij een voorlopi-
ge verblijfsvergunning heeft 
gekregen en het AZC verlaat. 

Hij heeft een woning nodig, die 
hij moet inrichten. Ook gas, 
water en licht moet er zijn. Hij 
moet een inkomen regelen, een 
bankrekening openen, instan-
ties bezoeken, verzekeringen 
afsluiten, zich inschrijven bij 
de tandarts en de huisarts, een 
school zoeken voor de kinde-
ren en zich inschrijven voor de 
inburgeringscursus. Dat en nog 
veel meer moet gebeuren ter-
wijl hij nu pas Nederlands mag 
leren! Hij staat voor een enor-
me uitdaging. Wie wijst hem de 
weg en helpt hem daarbij? 

Maatschappelijk begeleider
De maatschappelijk begeleider 
van VluchtelingenWerk staat 
hem bij in al deze zaken. Hij 
zorgt ervoor dat hij zelfred-
zaam wordt en ondersteunt 
hem bij het opbouwen van een 
sociaal netwerk. Hij vormt de 
brug naar een nieuw bestaan in 
het complexe Nederland. 
Deze intensieve begeleiding 
duurt één jaar. Na dat jaar 
kan hij gebruik maken van het 
inloopspreekuur van Vluchtelin-
genWerk. Dit informatiepunt is 
er voor iedereen. 

Wat wordt van een 
Maatschappelijk begeleider 
gevraagd:
• Je hebt minimaal mbo-ni-

veau en je kunt werken met 
een computer. 

• Je bent betrokken en 
nuchter en je respecteert je 
cliënt.

• Je beschikt over analytisch 
en empathisch vermogen 
en je bent in staat te stimu-
leren en te motiveren.

• Je bent bereid trainingen te 
volgen en je te houden aan 
de richtlijnen en afspraken 
van VluchtelingenWerk.

Astrid vertelt dat de inwerk-
periode 2 maanden duurt. De 
begeleiding wordt gedaan door 
ervaren vrijwilligers. Na deze 
inwerkperiode ga je aan de 
slag. Er wordt van je verwacht 
dat je 8 á 12 uur per week, 
verdeeld over 2 dagdelen, be-
schikbaar bent.

Zorgeloos feest voor 650 
vluchtelingkinderen
Maandenlang zien vluchteling-
kinderen nog weinig anders 
dan hun school en AZC. Zij 
zijn nog in afwachting van een 
verblijfsvergunning. Maar op 
22 november stonden zij in een 
gigantische concertzaal met 
een groot orkest. Dat alleen is 
al grandioos.

Hebben jullie goed geoefend!?’ 
vraagt de dirigent aan hon-
derden uitzinnige vluchteling-
kinderen. ‘Jááá!’ klinkt het 
oorverdovende antwoord in 
de concertzaal van TivoliVre-
denburg. Even later staan de 
kinderen glunderend op hun 
stoelen, de armen gespreid, 
hun lijven meedeinend met de 
liedjes die ze wekenlang oefen-
den in de klas. Tijdens het slot-
concert van project Samenspel 
van VluchtelingenWerk, laten 
650 vluchtelingkinderen hun 
zorgen even achter zich.

Informatie en contact
Voor meer informatie over het 
werk van Vluchtelingenwerk 
Nederland, kijk op: www.vluch-
telingenwerk.nl

Is het werk van Maatschappe-
lijk begeleider iets voor jou? 
neem dan contact op met 
Astrid Verlinden: averlinden@
vluchtelingenwerk.nl of tel. 
0182 541 580.

Wijk in Bedrijf – VluchtelingenWerk
Door Trudie Galama
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John, Cora en Trudie op de versiertoer

Peter en Jan Willem sjouwen de CD-boom

Nieuwjaarsborrel 
Nieuwe Park
Door Peter Schönfeld

Op vrijdag 17 januari van 17.00 tot 19.00 
uur organiseert het wijkteam haar jaarlijkse 
Nieuwjaarsborrel. Wij hopen dit jaar heel veel 
bewoners en met name de nieuwe bewoners 
van o.a. de Goudsche Stoomblekerij  te mo-
gen begroeten en samen te proosten op het 
nieuwjaar.
 
Wij zullen weer te gast zijn in het kantoor 
van Bunnik, Stationsplein 7. Het gebouw ligt 
langs het spoor op het Lombokterrein meteen 
rechts als je het terrein oploopt. 

Tot ziens in het nieuwe jaar!

Pieter en Trudie in actie

Piet op weg naar zijn plantstek
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7 dec 16.00 uur Opening 15e expositie GoudsWerk Gouwestein
7 dec 9.30 uur Werken in het park Van Bergen IJzendoornpark
9 dec 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein
11 dec 19.30 uur Creacafé Gouwestein
13 dec 9.30 uur Kerstbomen langs de Winterdijk Winterdijk

Agenda
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