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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Stationsplein
Het is ons beloofd: het Stationsplein zal twee jaar een chaos zijn.
Werkverkeer, bussen, auto’s, vrachtauto’s, fietsen en voetgangers
moeten hun weg zoeken over het opgebroken plein. Maar in 2022,
als Gouda 750 bestaat, ligt er een prachtig aangekleed plein en een
rode loper naar de stad. De twee oude platanen en wij gaan het
allemaal meemaken. Wilt u de voortgang volgen? kijk dan op:
gouda.nl/stationsgebied
Fotopresentatie
Is de aankondiging in de vorige wijkkrant door u over het hoofd gezien? Gemiste kans! Maar wij en de bewoners van Huize Winterdijk
hebben genoten. Het waren prachtige foto’s van de reis van Geri en
Marijke door Patagonië en de Andes. Maar het reislustige tweetal
heeft al weer nieuwe plannen. Dus u krijgt vast weer een kans.
Handen uit de mouwen
Dat kan iedere eerste zaterdag van de maand in het park, op 12
februari in het Creacafé en op 12 en 13 maart bij de Volière en de
Blokwoningen in het kader van NLdoet.

Van Bergen IJzendoornpark
Door Koen Oome

Tot enkele jaren geleden had
het Van Bergen IJzendoornpark
een vaste hovenier. Sindsdien
laat het onderhoud veel te
wensen over.
In een natuurgebied, zoals de
Reeuwijkse Plassen, is het prima om bladafval te laten liggen
en onkruid welig te laten tieren.
Sterker nog: daar spreken we
niet van onkruid, maar van biodiversiteit. In een park ligt dat

anders. Onkruid concurreert
daar met sierplanten en gazons
vol bladeren staan niet alleen
rommelig, maar wanneer het
blad daarop blijft liggen, krijgt
het gras onvoldoende licht wat
resulteert in gele en uiteindelijk zelfs kale plekken. En dat
is nog niet alles, die plekken
zorgen er in het voorjaar ook
nog eens voor dat het onkruid
vrij spel heeft.

Aan het werk in het groen
Iedere eerste zaterdag van de
maand zijn we daarom met een
aantal wijkbewoners van 9.30
uur tot ca. 12.30 uur te vinden
in het Van Bergen
IJzendoornpark. We maken dan
de meest in het oog springende
borders en gazons onkruid- en
bladvrij. Daarnaast maken we
de speeltuin schoon en ontdoen
we de prullenbakken van grafitti. Tegelijkertijd zijn we continu
in een constructief gesprek met
de gemeente over benodigde
maatregelen waarvoor wij niet
de middelen en bevoegdheden
hebben, zoals het herstellen
van oevers, het vervangen
van dode bomen of het vernieuwen van de speeltuin. Op
deze manier proberen we onze
leefomgeving netjes te houden
en dit park door te geven aan
volgende generaties.
Als je dit ook belangrijk vindt
én je tijd en zin hebt om
hieraan mee te werken, meld
je dan aan bij Koen Oome:
koenoome@hotmail.com
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Volière en Mozaïek
sofa en
Door Manon Vonk

Ondanks dat al het geregel
rondom de verbouwing van de
volière heel traag lijkt te gaan,
worden er toch belangrijke
stappen gezet. We zijn druk bezig met de vergunning. Afspraken met de gemeente staan
ingepland. De papieren voor
de aanvraag van subsidie bij
diverse fondsen worden klaar
gemaakt. Ook zijn er al mooie
foto’s genomen van de vogels
in de volière.
De voorbereidingen voor de
mozaïek sofa liggen ook niet
stil. Zoals het er nu naar uit
ziet zal de bank begin april geleverd worden.
Over de volière en de sofa leest
u weer meer in de volgende
wijkkrant.

High Tea
De medewerkers van restaurant en keuken organiseren een
High Tea. Deze is niet alleen
voor de bewoners van Gouwestein, maar ook u bent hierbij
van harte welkom. Deze High
Tea is op zaterdag 15 februari
van 15.30 – 16.30 uur in het
restaurant van Gouwestein.
Voor deze High Tea betaalt u
€ 12,50 per persoon. U kunt
zich inschrijven bij de receptie
van Gouwestein. Dit moet voor
10 februari a.s. Betalen kan
alleen met pinpas.
Pinkstermarkt
Het duurt nog even maar zet
de volgende datum alvast in
uw agenda. Op zaterdag 30
mei is er een Pinkstermarkt in
Gouwestein. Nadere informatie
volgt nog. Bent of weet u iemand die graag een kraam wil
huren op deze dag, dan moet u
dit doorgeven aan Gouwestein,
via tel 0182 515655.
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Vrijdag 13 maart wordt de
volière weer onderhanden genomen en helemaal voorjaars
klaar gemaakt. Dit is altijd een
hele klus dus extra handjes zijn
welkom.
Zaterdag 14 maart wordt er
rondom de blokwoningen weer
van alles gedaan in de tuinen
en natuurlijk krijgt de groene
speeltuin weer een voorjaars
make-over.
Dus maak een gaatje vrij in je
agenda en kom gezellig helpen.
Neer informatie in de volgende
wijkkrant

Informatieavond
bouwplan
De Blaauwe Haan
Door Peter Schönfeld

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.facebook.com/gouwestein

NLdoet
13 en 14 maart
Door Manon Vonk

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Met de feestmaand achter de
rug kijken we weer uit naar het
voorjaar. Er staan leuke activiteiten op het programma.

De bewoners van de huizen die
aan het terrein van het kaaspakhuis “De Blaauwe Haan”
grenzen, zijn door de projectontwikkelaar Sens uitgenodigd
voor een informatieavond over
hun bouwplannen op dit terrein
en langs de Kattensingel. De
informatieavond vindt op 11
februari plaats.
Deze uitnodiging betreft in
dit stadium van het ontwerp,
alleen de bewoners van de
huizen aan de Van Swietenstraat, Van Bevernighlaan,
Crabethstraat en Kattensingel.

Helpende handen gevraagd!
Vrijdag 13 en zaterdag 14
maart is er weer NLdoet. Natuurlijk doen we weer mee in
de wijk.

In een later stadium van het
ontwerp wordt een informatie
bijeenkomst georganiseerd
voor alle geïnteresseerden.
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•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.

januari 2020

’s Avonds tijdens de terugreis las hij weer, als
bonus. Het gekke is dat hij na zijn pensionering
moeilijker aan de gestelde leefregel voldoet. De
druk is er van af, hoewel hij als hoofdredacteur
van de Vestdijkkroniek toch veel moet herlezen.
Hij vertelt dat hij nu bezig is met een lang artikel over de ethos in Vestdijks werk. Hij heeft net
De held van Temesa uit, een verpletterend boek,
een historische roman, met toch een actuele
strekking. Hij vraagt of ik wel eens een boek van
Vestdijk lees. Hij kan het mij aanraden!

Mijn plek in Gouda
Door Trudie Galama

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

Gouda
Gouda
Gouda
Gouderak

Het Bankje

Door Trudie Galama

Het was in december 2018 dat Piet Streng bij
zijn afscheid van Cyclus van het wijkteam een
zomereik kreeg in het Van Bergen IJzendoornpark. Hij kreeg deze boom als dank voor zijn jarenlange inzet voor de wijk. In de rubriek “Mijn
plek in Gouda” van Hermen Buurman heeft Piet
deze zomereik in het park zijn plek in Gouda genoemd. De zomereik staat langs het pad achter
het speeltuintje, richting het Bruidsbruggetje.
Het bordje bij de boom vertelt u meer.

Wilbert zag de volière en liep er heen. Hij kwam
langs de mini-bibliotheek en daar komt hij niet
voorbij zonder er in te neuzen. Hij noemt zichzelf een lezer. Voor zijn pensionering had hij als
leefregel elke dag tenminste 15 pagina’s literatuur te lezen. Dat haalde hij gemakkelijk want
hij reisde met de vroegste, nog stille bus dagelijks naar zijn werk. Klaar was hij bij aankomst!
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BRILJANTE VOETEN
Pedicure Gertina Twigt
Voetbehandeling en
Voetreflexmassage
M: 06 4547 9497
Majoor Fransstraat 26
2801 ST GOUDA
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len. Voor grote aanpassingen is het verstandig
om te wachten op de transitie visie warmte van
de gemeente.
Wil je meer weten over dit onderwerp?
Ga dan op 17 februari naar De Goudse
Schouwburg. Daar
wordt het startschot
gegeven voor de energie transitie in Gouda.
Er zijn energie coaches
aanwezig die vrijblijvend en kosteloos advies kunnen geven over
verduurzaming van je huis. De avond start om
19.00 uur. Meer info op: maakgoudaduurzaam.nl

Wijkkrant februari

Bewonersavond Blokwoningen
Door Manon Vonk

Voor de Blokwoningen is er
op 17 januari
een bewonersavond
georganiseerd
over energie
transitie.
Gouda heeft het streven om in 2040 gasloos te
zijn. Nu lijkt dat misschien nog een ver van mijn
bed show maar de tijd gaat snel. Er wordt al
druk aan de voorbereidingen gewerkt. Annemiek
Mul (Groen Links) en Bram Talman (D’66) organiseren huiskamer bijeenkomsten om te kijken
wat er bij de bewoners leeft.
Op de bewonersavond van de Blokwoningen is
informatie gegeven over de energie transitie
en hebben de bewoners uitleg gekregen over
de aangenomen wet, wat het klimaatakkoord
precies inhoudt en hoe het er landelijk aan toe
gaat.
De bewoners hebben ook een gehoord gekregen
hoe het er voor Gouda ongeveer uit gaat zien en
specifiek voor onze buurt. Alle plannen brachten een hoop emoties en vragen te weeg. Er
zijn veel vragen beantwoord. Maar de techniek
staat niet stil. Dat maakt het voor mensen vaak
moeilijk om stappen te zetten om hun huis te
verduurzamen. Toch hoef je niet stil te zitten en
kun je met kleine aanpassingen al winst beha-

Artikelen graag
aanleveren vóór 22
februari bij Trudie
en Irene / redactie
wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com

Creacafé februari
Door Manon Vonk

Binnenkort gaat de volière verbouwd worden.
Dit gaat een hoop geld kosten. Bij het Creacafé willen we graag een handje helpen om het
bedrag bij elkaar te krijgen door leuke sponsor
cadeautjes te maken. Help je mee om de sponsoractie tot een succes te maken? meld je dan
aan bij
Marrianne tel. 06 23507933 of
Manon tel. 06 40281883

Wanneer? Woensdag 12 Februari
Waar? Gouwestein
Tijd? 19:30-21.30
Kosten? €2,50

Thema? Vogelknutselarijtjes
Wat Je creatieve zelf
neem je
Creatieve ideeën te delen

Van Kunst tot Kitsch
Binnenkort gaat de volière verbouwd worden. Dit gaat een hoop geld kosten. Bij het
creacafe willen we graag een handje helpen om het bedrag bij elkaar te krijgen door leuke
sponsor cadeautjes te maken. Help je mee om de sponsoractie tot een succes te maken?
meld je dan aan bij Marrianne 06-23507933 of Manon 06-40281883
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Bewonersavond Nieuwe Park
Door Peter Schönfeld

Noteert u het alvast in uw
agenda dat de Bewonersavond
dit jaar gehouden zal worden op dinsdag 17 maart om
20.00 uur in Gouwestein. Alle
wijkbewoners, zeker ook de
nieuwe, zijn van harte welkom!
De avond wordt georganiseerd
door het wijkteam Nieuwe Park.
Informatietafels
Evenals vorige jaren zullen er
tafels met informatiemateriaal
over de verschillende activiteiten in de wijk zijn. In de
volgende wijkkrant volgt een
overzicht hiervan. Bij de bijeenkomst zullen we heel kort stil
staan bij de gebeurtenissen van
2019 en onze financiële situatie, maar ons verder concentreren waar we nu mee bezig zijn
en op de activiteiten die het
wijkteam in 2020 zal organiseren.

Informatie over Bouwplannen
Er zal informatie gegeven
worden over de verschillende
bouwplannen in de wijk: de
verbouwing van de volière, het
Zuidelijk Stationsgebied, de te
bouwen 60 container woningen
aan de Winterdijk, Huize Walgaarde, het terrein van kaashandel De Blaauwe Haan, de
bouw van appartementen in het
pand Crabethstraat 38.
Specifieke thema’s
Verder zal er aandacht zijn
rond specifiek thema’s, zoals de
Dag van het Park, onderhoud
van het groen in onze wijk, het
gebruik van de Jeu de Boules
baan, veiligheid in de wijk door
onze wijkagent, kunst in de
wijk, creacafé, etc.
Heeft u een punt voor de
agenda?
Als u zelf een specifiek onderwerp graag op de agenda wilt
zien: laat het ons weten! Waar
mogelijk nemen we uw wensen
graag mee. Trudie Galama, Peter Schönfeld en Irene Tielman
organiseren de avond. U kunt
uw ideeën bij hen melden (zie
adressenlijst in de wijkkrant).
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Verkeerssituatie
Piersonweg /
Van Strijenstraat
Door Buurtpreventie

De bewoners van de Piersonweg en Van Strijenstraat zijn
ongelukkig met de verkeerssituatie in dat deel van de
wijk. Er zijn klachten over
het doorgaande (sluip)verkeer in combinatie met het
vrijwel structureel te hard
rijden.
Het wijkteam heeft contact
opgenomen met de gemeente en een positieve reactie
gekregen van de afdeling
Ruimtelijk Beleid en Advies.
Er werd afgesproken dat de
gemeente een uitnodiging
zou sturen naar de desbetreffende bewoners. In de
bijeenkomst zou de gemeente in een open gesprek met
de bewoners het plan bespreken. Maar op het laatste
moment werd deze bijeenkomst afgeblazen. De desbetreffende ambtenaar had
te horen gekregen dat zijn
contract niet werd verlengd.
Het is nu wachten totdat zijn
opvolger is ingewerkt, het
dossier uit de kast heeft gepakt en in de voetsporen van
zijn voorganger treedt.
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Nieuwsbrief Zuidelijk Stationsgebied
Door de gemeente

De komende jaren werken gemeente Gouda, ProRail en NS aan dé
entree van Gouda; het Zuidelijk Stationsgebied. Dit is mede mogelijk door financiële ondersteuning van de provincie Zuid-Holland.
Bezoekers en inwoners lopen vanaf deze kant van het station zó de
stad binnen. Het is dus een echt visitekaartje voor de stad en moet
er daarom netjes uitzien. Een opknapbeurt was hard nodig.
De werkzaamheden voeren we de komende twee en een half jaar
gefaseerd uit, waarbij het belangrijkste doel is om de verkeer- en
verblijfsituatie rond het station te verbeteren en veiliger te maken:
voor fietsers, voetgangers en reizigers met het OV.
Alle plannen op een rij:
• Met twee nieuwe fietsenstallingen is er ruimte voor 3150 plekken.
• Een nieuw buseiland zorgt voor meer comfort en overzicht voor
reizigers.
• Nieuwe inrichting van het gebied tussen het Van Bergen IJzendoornpark en het Kleiwegplein met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
• Het gebied wordt autoluw door een ‘halve knip’ voor autoverkeer bij het station.
• Meer groen en aandacht voor duurzaamheid; de historische platanen blijven behouden.
• Het stationsgebouw wordt opgeknapt en op het stationsplein
staan niet langer kriskras fietsen.
Extra aandacht voor:
• Meer groen voor het station, op het buseiland en bij het Bouwmeesterplein. Er komen plantvakken met grote randen waar je
kan zitten. Bestaande en nieuwe bomen krijgen meer ruimte om
te groeien en dragen bij aan de opname van regenwater. Door
aanpassingen aan de ondergrond verbetert de waterberging en
is er minder wateroverlast.
• Bij het station wordt ruimte vrijgehouden voor een kunstwerk.

Even voorstellen: Gebr. van
Kessel Wegenbouw
Eind 2019 heeft de gemeente
Gebr. van Kessel Wegenbouw
opdracht gegeven voor de
uitvoering van de werkzaamheden voor het project Herinrichting Zuidelijk Stationsgebied.
Uitvoerder Ricardo Schoonderwoerd en projectleider John de
Wit gaan het project uitvoeren!
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Planning
Eind januari gaan de werkzaamheden van start. Het
eerste half jaar wordt er
gewerkt aan het nieuwe
buseiland.
Vanaf het 2e kwartaal starten de werkzaamheden aan
de oostelijke fietsenstalling.
Het werk aan de weg wordt
in fases uitgevoerd, waarbij
gestart wordt aan de Vredebest. Deze wordt in de
zomer opnieuw ingericht.
In korte werkvakken wordt
er geleidelijk richting het
station gewerkt. Over de
planning en fasering worden
regelmatig updates gepubliceerd waarin enkele maanden vooruit wordt gekeken.
Kees Vos van vervoersorganisatie Arriva: “Wij zijn voor
onze reizigers zeer blij dat er
een nieuw busstation komt
in Gouda. Ook de extra fietsenstallingen langs het spoor
aan de centrumzijde van het
station zijn een mooie verrijking. De bestaande perrons
zijn dan tijdelijk buiten gebruik tot eind 2020, dus dat
geeft tijdelijk wat ongemak.
Alle buslijnen blijven gewoon
naar het station rijden. Ze
stoppen langs de rijbaan,
zodat reizigers voor het station kunnen uitstappen. De
instaphaltes komen tijdelijk
aan de overkant van de weg.
Naar verwachting duurt deze
situatie tot eind 2020 en
wordt het nieuwe busstation medio december 2020 in
gebruik genomen.”
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Een mooie toekomst
Deze afbeeldingen laten het
eindresultaat in 2022 zien:
het nieuwe aanzicht van de
stationshal en het toekomstige buseiland. Met alle halteplekken bij elkaar op één
eiland krijgen reizigers veel
meer comfort.

Wat betekent dit voor u als reiziger?
De werkzaamheden zullen helaas wat hinder voor reizigers en bezoekers met zich meebrengen. Iedereen die bij het project betrokken is wil deze hinder natuurlijk zoveel mogelijk beperken. Daarom
zijn de taxistandplaatsen en parkeerplaatsen voor het station al
eerder verplaatst naar de Bloemendaalzijde. Fietsers worden tijdens
de werkzaamheden veilig langs het werk geleid en het parkeren van
de fiets zal voor een deel ook naar de Bloemendaalzijde verplaatst
worden. Alle veranderingen samengevat:

De opvallende platanen die
iedereen kent vanuit de oude
situatie, blijven een rol spelen: ze zijn omringd met veel
groen en krijgen een mooie
betonnen omranding, waar
je heerlijk op kan zitten.
De nieuwe fietsenstallingen
zorgen voor veel gemak: de
stallingscapaciteit is uitgebreid en fietsen die nu verspreid staan over het gebied,
worden overdekt of bovenop
het dek gestald.

Bus
Het huidige busstation verdwijnt en er komen tijdelijke haltes voor
het station en langs het trottoir bij de Spar. Het nieuwe busstation
is, als alles volgens planning verloopt, in december 2020 klaar.
Taxi
De taxistandplaatsen zijn al verhuisd van de Stadszijde naar de
Bloemendaalzijde en dit zorgt voor een overzichtelijke situatie.
Fiets
Fietsers worden verwezen naar de Bloemendaalzijde. Aan de zuidelijke kant van het station zijn er vanaf het begin van de werkzaamheden minder parkeerplekken beschikbaar

Verdere informatie
Tijdens de werkzaamheden
blijven we iedereen zo goed
mogelijk informeren. Kijk op
de website voor meer updates en informatie: gouda.
nl/stationsgebied.

Wijk in Bedrijf – Huisartsenpraktijk Van Dijk Van de Kar
Door Trudie Galama

Geschiedenis
In 1968 verhuisde dokter Van
Jaarsveld van de Graaf Florisweg naar het Van Bergen
IJzendoornpark. Hij liet de
serre aan zijn woonhuis afbreken om er een praktijkruimte te
bouwen. Dat ging niet zonder
slag of stoot. In die tijd waren
de “deftige” omwonenden bang
voor overlast in het rustige
park en zij tekenden protest
aan. Dat mocht niet baten. Er
werd afgebroken en gebouwd.

In 1973 nam dokter Lafeber de
praktijk van dokter Van Jaarsveld over.
In 1994 lazen Koen en
Marleen een advertentie waarin een huisarts werd gevraagd
voor een nieuwe vestiging in
Gouda. Zij hebben gesolliciteerd en werden aangenomen.
Het aanbod hield ook in dat
een van beiden, in de aanloop naar de nieuwe praktijk,
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assistent kon worden bij dokter
Lafeber, die na anderhalf jaar
met pensioen zou gaan.
Maar het liep toch iets anders. Na een paar maanden
stelde dokter Lafeber voor
om de praktijk van hem over
te nemen in plaats van een
nieuwe praktijk op te zetten.
Koen en Marleen zeiden hierop
ja en sinds 1996 vormen zij de
huisartsenpraktijk Van Dijk Van
de Kar. Zij hebben verschillende
generaties uit één familie in de
spreekkamer.
De keuze voor huisarts
Voor Koen gaf de middelbare school geen problemen en
vooral in de exacte vakken
was hij goed. Hij dacht eraan
natuurkunde of bouwkunde te
gaan studeren. Maar hij vreesde het contact met mensen
kwijt te raken en hij koos voor
geneeskunde. Op mijn vraag
waarom de keus op huisarts is
gevallen, antwoordt hij dat hij
zich zelf minder geschikt vindt
om in een ziekenhuis te werken waar een strenge hiërarchie heerst. Als huisarts heb je
meer vrijheid.
Samen met je partner in één
praktijk
Koen ziet alleen maar voordelen. Je kan bij je partner je
verhaal kwijt. Je kent allebei
de patiënten. Ook het werk
kan soepel worden verdeeld en
overgenomen. Maar vrije tijd
is vrije tijd en dan kan hij het
werk goed loslaten. Hij vertelt
dat hun praktijk in Gouda de
enige ‘praktijk aan huis’ is. Een
bijzondere situatie die vroeger
heel gewoon was.

Medewerkers
Naast de twee huisartsen zijn
twee praktijkassistentes en
twee praktijkondersteuners
werkzaam in de praktijk. Bij de
praktijkondersteuners kun je
terecht voor: diabetes mellitus controle, cardio-vasculair
management, begeleiding bij
stoppen met roken, longfunctie-onderzoek en begeleiding
COPD. Ook bezoeken zij kwetsbare ouderen thuis.
Een derde praktijkondersteuner
is speciaal voor de Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ). Hij is
er speciaal voor patiënten met
psychische en/of psychosociale
klachten. Hierbij kun je denken aan klachten zoals stress,
somberheid, relatie-, werken/of opvoedingsproblemen.
Maar ook aan aandoeningen
zoals een angststoornis, depressie, burn-out, verslaving
of eetstoornis. Bij deze klachten heeft de patiënt eerst een
gesprek met de huisarts. Hij
bepaalt samen met de patiënt
welke zorg nodig is of brengt
hem in contact met de praktijkondersteuner GGZ.

Wachtkamer
In de wachtkamer hangt een
schilderij met appels. Het is
gemaakt door de Gouwenaar
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Victor Honig van den Bossche.
Wat zie je erin? Een advies om
verstandig te snoepen? Door de
zure appel heen bijten? Tijdens
het wachten heb je de tijd om
daarover na te denken.
Patiëntenbestand
Bij de start van de praktijk
zaten de patiënten over de
hele stad verdeeld. Nu nemen
Marleen en Koen alleen nog
patiënten aan met postcode
2801. Door natuurlijk verloop
wonen de patiënten dus voor
het grootste deel in Nieuwe
Park en Binnenstad. Het patiëntenbestand is gevarieerd, maar
de groep 80+ is royaal vertegenwoordigd. Marleen is huisarts èn kaderhuisarts ouderengeneeskunde. Je zult begrijpen
dat Huize Winterdijk voor haar
bekend terrein is. Huize Winterdijk heeft een afdeling met
27 demente bejaarden. Tegenwoordig is 90 jaar worden geen
uitzondering. En ook als je je
honderdste verjaardag viert in
Huize Winterdijk, ben je niet
meer uniek.
Het bordje van de huisarts
raakt vol
Er komt steeds meer werk op
het bordje van de huisarts te
liggen. De toenemende vergrijzing speelt hierbij een grote
rol. Koen wijst ook op het
grote aantal ouderen, dat deel
uitmaakt van het patiëntenbestand. De oudste is 102. Met
het toenemen van de leeftijd
neemt vaak ook het aantal
kwalen en kwaaltjes toe. Er is
een toename van patiënten met
psychische en/of psychosociale
klachten.
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Appels en peren vergelijken
Ik vraag Koen of je de huisartsenpraktijk kan vergelijken met
een bedrijf. Hij vindt het appels
met peren vergelijken. Een
huisarts voert ook geen reclamecampagne om zijn product
aan de man te brengen. Hij
gaat niet op pad om klanten te
werven, die komen vanzelf.
Anekdote
Hij vertelt het verhaal van een
vrouw die met haar zoontje van
2 naar de praktijk is gekomen.
Zij zit met haar gewicht van
ruim 120 kg op een stoel tegenover hem. Dan springt het
zoontje bij haar op schoot. De
draagkracht van de stoel wordt
hiermee overschreden en de
poten gaan in spagaat. Moeder
en zoontje zitten op de grond.
Dat was schrikken!

Nieuwjaarsborrel
Nieuwe Park
Door Trudie Galama

Het was gezellig druk bij de
borrel. Het is inmiddels traditie
dat we gebruik kunnen maken
van de Bar van Bunnik op het
Lombokterrein.
Lang niet alle bewoners van
Nieuwe Park waren er. Ik zag
wel veel bekende en een paar
nieuwe gezichten. Goed dat
die nieuwkomers uit onze wijk
er waren, want daarvoor is de
borrel natuurlijk ook bedoeld.
Peter Schönfeld (voorzitter
wijkteam) vertelde iets over
de bouwprojecten in onze wijk
en de renovatie van de volière.
Maar er bleef voldoende tijd
over om met elkaar te praten
en te drinken op het nieuwe
jaar.

Aanschuiftafel
Door Tineke Mocking

Het project aanschuiftafel in
onze wijk bestaat al weer ruim
zeven jaar. Gestart door Cora
Mostert en, na haar verhuizing
naar Zutphen, overgenomen
door een team van twee kooksters en inmiddels koken we
met vieren om de week.
De aanschuiftafel is opgezet
voor mensen die alleen wonen/
eten. Want wat is er gezelliger
dan in huiselijke sfeer met elkaar aan tafel te gaan. Degene
die kookt stelt zijn/haar tafel
beschikbaar. De tafel zit vol
met maximaal acht personen.
Inmiddels schuift een grote
groep graag aan. Je leert elkaar
ook steeds beter kennen en het
wordt zodoende ook steeds gezelliger. Als je hier als eenling
in de wijk komt wonen is de
aanschuiftafel een erg toegankelijke manier om mensen in
de buurt te leren kennen. Er is
zoveel animo op dit moment
dat we mensen af moeten
wijzen.
We houden dus bij wie er wanneer aangeschoven is. Zodat
niet steeds dezelfde mensen
aanschuiven of afgewezen
worden.
Voor degenen die nog niet bekend zijn met deze aanschuiftafel, het is meestal op dinsdagavond, drie gangen + koffie/
thee/glaasje voor €7,50.
Meld je aan om aan te schuiven of om mee te gaan koken
bij Tineke Mocking, tel. 06
54224455
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Gouda Stevige Stad

De bodem onder onze binnenstad daalt, net als in veel
steden in Noord- en West-Nederland, al eeuwen. Soms leidt
dat tot overlast. Ook nu is dat
het geval. Om daar oplossingen
voor te bedenken zijn de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland het project
Gouda Stevige Stad gestart.
Deze oplossingen komen te
staan in het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Dit plan
wordt in februari 2020 gepubliceerd.
Ik woon buiten de binnenstad,
wat betekent de peilverlaging
voor mij?
Voor de meeste Gouwenaren
buiten de binnenstad heeft het
plan geen directe gevolgen.
Alleen als u in het invloedsgebied van de stadsboezem
woont, kan het plan gevolgen
voor u hebben. Dat hangt af
van de keuze die gemaakt
wordt over het gebied waarin
het peil wordt verlaagd. Op dit
moment is een van de opties
die wordt doorgerekend een
variant waarbij het peil in het
gehele gebied van de stadsboezem wordt verlaagd. Daarbij
wordt heel goed gekeken naar
de gevolgen voor gebouwen die
op houten palen staan. In het
Kaderplan Bodemdaling Binnenstad dat begin 2020 wordt
gepubliceerd kunt u lezen welke optie wordt voorgesteld.
Wilt u meer lezen over Gouda Stevige Stad? kijk dan op
www.gouda.nl/stevigestad
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Kunst in de wijk:
tien banken op het schoolplein van De Goudse Waarden
Door Marijke van Ittersum

Het laatste kunstwerk in onze
wijk dat ik wil bespreken, is
de groep banken die op het
schoolplein staat van De Goudse Waarden. Ze zijn van de
hand van Joep van Lieshout en
dateren uit 1993. Ze zijn best
opvallend en niet alleen als
“kunst” te beschouwen, want je
kunt ze gewoon gebruiken en
erop zitten (of staan). Daar zijn
banken namelijk voor bedoeld.
Ze zijn gemaakt van staal en
dus behoorlijk bestendig tegen
weer, wind en ruw gebruik.
Joep van Lieshout werd op 28
september 1963 in Ravenstein
geboren als Johannes Petrus
Antonius van Lieshout. Hij zat
op de middelbare school in Oss
en werd al op 16-jarige leeftijd toegelaten tot de Willem
de Kooning Academie te Rotterdam. Daarna studeerde hij
verder aan Ateliers '63 in Haarlem en na die opleiding ging hij
terug naar Rotterdam om daar
aan de slag te gaan.
Van Lieshout maakt en maakte
objecten die op de grens liggen
van beeldende kunst en toegepaste kunst, zoals we ook
in “onze” banken kunnen zien.
In 1995 richtte hij Atelier Van
Lieshout op, waar hij tot op de
dag van vandaag werkt met
een internationale groep, voornamelijk jonge kunstenaars.
Hij gebruikt veel verschillende
disciplines en veel uiteenlopende materialen, maar werken
met polyester steekt daar toch
wel bovenuit. Overigens werken er in zijn Atelier niet alleen
beeldend kunstenaars, maar
ook vormgevers, architecten,
technische medewerkers en
kunsthistorici.
Van Lieshout blinkt uit in grote
objecten. Zijn kunst is te zien
over de hele wereld. En onomstreden is zijn werk soms ook

1993
2020

niet. Om Bikinibar, een (holle)
enorm grote beeltenis van een
vrouw gekleed in bikini zonder
hoofd, armen en benen, waar
je ook in en uit kunt klimmen,
schrok in 2014 alle machinisten op toen het vlak naast het
spoor bij Lisse kwam te liggen.
Het is daar weggehaald en naar
IJmuiden vervoerd, waar het
geplaatst is naast “Domestikator”, ook al een zeer omstreden beeld. Domestikator werd
destijds geweigerd voor een
tentoonstelling door de directeur van het Louvre en kwam
toen tijdelijk bij het Centre de
Pompidou te staan. Daarna

verhuisde het naar IJmuiden,
waar een actie gestart werd om
het weg te krijgen. Het werd te
seksueel getint gevonden.
In 2008 richtte Joep van
Lieshout de AVL-Mundo op.
Het is een stichting bedoeld
om cultuur te stimuleren en
ook om het werk in het Altelier
toegankelijk te maken. Er is
een beeldentuin en tentoonstellingsruimte, niet alleen
met werk van Van Lieshout
zelf, maar ook van anderen.
In 2017 werd de depotruimte
opengesteld voor publiek. Hij
heeft over een periode van
12
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bijna dertig jaar vele prijzen in
ontvangst genomen, waaronder
de beroemde “Prix de Rome
Beeldhouwen” in 1992.
Ook is Joep van Lieshout geïnterviewd in 2006 in het programma Zomergasten, destijds
gepresenteerd door Joris van
Luyendijk. Het is zeer positief
ontvangen en zette een beeld
van Van Lieshout neer als een
gedegen en vakbekwaam ambachtsman en kunstenaar en
dat lijkt geheel in stijl met onze
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wijkervaringen, want ik denk
dat er weinig negatieve opmerkingen te maken zijn over onze
tien banken op het schoolplein
van De Goudse Waarden, al
hebben ze wel een ander jasje
gekregen. De afkortingen op
de zijkanten, verwijzend naar
de verschillende schoolsoorten
waren niet meer van deze tijd.
Nu zijn er vier roze banken,
drie rode en drie oranje. De
overkapping is ook weggehaald.

En met deze 17de aflevering
van kunst in de wijk, zijn we
aan het einde gekomen van
deze rubriek.

kunstenaar zelf.

die je er mee kan maken. Het
katoen dat door de tape verweven zit maakt dit materiaal
uniek en interessant.

Maar ik mag
van de redactie wel weer
een nieuwe
serie starten, over de
vogels in de
volière.

Expositie GoudsWerk
Door Sjouk Engels

Als u de expositie gaat bekijken
kunt u meteen het restaurant
van Gouwestein bezoeken.
Daar zijn koffie, thee en andere
versnaperingen te verkrijgen.
Deze expositie is georganiseerd
door de vrijwilligers Janny de
Keijzer en Sjouk Engels.
Wouter Eelkman Rooda

De 15e expositie GoudsWerk
kunt u bekijken tot eind februari 2020 op maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 16.30
en op zaterdag van 09.30 tot
15.30 uur, locatie Gouwestein
van Bergen IJzendoornpark 7 in
Gouda.
In de vorige wijkkrant hebben
we uitvoerig het werk van
Vania Bouwmeester–Pentcheva
onder uw aandacht gebracht.
In deze wijkkrant kunt u meer
lezen over de andere twee kunstenaars, Didi Petri en Wouter
Eelkman Rooda. Wanneer u
belangstelling heeft om een
kunstwerk aan te schaffen kunt
u contact opnemen met de

Wouter woont niet meer in
Gouda maar woont en werkt
in Amsterdam waar hij zich in
2014 is gaan verdiepen in abstracte kunst. De expositie van
Wouter bestaat uit een selectie
van zijn schilderijen van 2018
en 2019. Met sporttape maakt
hij abstracte, minimalistische
werken. Deze vorm van tape
fascineert hem vanwege de
structuur en de combinaties

Werkwijze
Hij begint met het aanbrengen
van tape op de ondergrond,
daarna brengt hij verf of een
ander materiaal aan op de
tape. Vervolgens verwijdert hij
het geheel en plaatst de stroken in een andere volgorde
opnieuw op de ondergrond. Dit
wordt herhaald tot de compositie naar zijn zin is.
Inspiratie
Door veel kunst te bekijken is
hij zijn eigen stijl gaan ontwik-

13

Wijkkrant Nieuwe Park							
kelen. Hij laat zich inspireren
door alles om hem heen in de
stad of natuur en krijgt ideeën
door te spelen met het materiaal en te experimenteren. Vaak
ontstaan de mooiste structuren door een opzet weer los te
trekken of kapot te scheuren.
De toevallige schoonheid die
daarmee ontstaat boeit hem
elke keer weer.
Het werk van Wouter kunt u
bekijken op zijn website www.
eelkman.nl

weinig talent zat) heeft ze toch
weer de klei en boetseerwas
ter hand genomen. Nu exposeert zij regelmatig in diverse
galeries door het hele land. Zij
volgt regelmatig workshops in
bronsgieten en modelstudies.

veel mogelijk te treffen is voor
haar een boeiende zoektocht.
Creëren betekent voor haar
plezier, spelen en experimenteren, uit het niets iets opbouwen, geduld en vertrouwen,
positieve energie, voelen,
bewustwording, verwerking,
vrijheid in denken en doen.
In haar werk is zij op zoek naar
emotie, spanning, balans en
beweging in vorm, lijnen en
kleurvlakken.
De intentie van haar werk is
om het materiaal te laten leven
zoals de mens kan leven in
vloeiende lijnen en gratie om zo
de hand van de kijker te verleiden het beeld aan te raken en
te strelen.

Didi Petri

Moeder en dochter

Didi is geboren te Den Haag in
1958 en is voornamelijk autodidact. Boetseren is haar grootste passie. Na een tijd niets
aan kunst te hebben gedaan,
(nadat een docent vond dat er
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Inspiratie
Over het algemeen is haar
werk figuratief en organisch,
maar abstractie is haar ook niet
vreemd. De essentie van het
lichaam en zijn bewegingen zo-

Digitale kunst
Tegenwoordig richt ze zich
meer op de digitale kunst, het
schilderen en tekenen met
diverse teken-, fotografie- en
schildersoftware. Zij maakt ook
kleurrijke abstracte en figuratieve digitale schilderijen.
Didi werkt ook in opdracht.
Op de website van Didi kunt u
zowel de bronzen beelden als
haar schilderijen bewonderen.
www.didipetri.nl

agenda
4 febr
10 febr
12 febr

9.30 - 12.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Werken in het park
Wijkteamvergadering
Crecafé

Het park
Gouwestein
Gouwestein

4 maart

19.30 uur

Buurtpreventie

Gouwestein

Nldoet

Volière en rondom
blokwoningen

13 en 14
maart

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN
Gerrit van der Gaarden
Trudie Galama
John Hexspoor
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Koen Oome

Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Bergen IJzendoornpark 15
Kattensingel 36
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36
Van Swietenstraat 16

Tel. 0182 524996
Tel. 0182 523525
john.hexspoor@kpnmail.nl
Tel. 0182 678939
Tel. 0182 585357
koenoome@hotmail.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 - Herman Kievit, Majoor Fransstraat 24
Winterdijk – Stefan Albertema, Winterdijk 10-104, tel. 06 330 89495
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 – Petra Lich, Kattensingel 12a, petra.lich@outlook.com
Kattensingel 44c en volgende, Vredebest, Spoorstraat en Spoorlaan – Fred Wolswijk, Kattensingel
91, tel. 0182 538392
Crabethstraat en Crabethpark - Cathelijn Schols, Crabethpark 14, cathelijnschols@hotmail.com
Piersonweg, Van Beverninghlaan, Van Swietenstraat - Ton van Loon, Van Beverninghlaan 19,
tovalogo@planet.nl

De vogels in de Volière, een stukje geschiedenis
Door Marijke van Ittersum

Iedereen in de wijk kent hem:
onze volière tussen de nrs
31a/b en de Klaproos aan het
Van Bergen IJzendoornpark,
op het kleine pleintje bij het
bankje met de straatbieb. Bijna
iedereen weet ook wel dat het
niet allemaal even gemakkelijk gaat met het behoud van
onze vogelkooi. Maar.... er zijn
oplossingen! Daarover zal in de
komende tijd veel geschreven
worden in de wijkkrant. En dat
is maar goed ook, want er zijn
zoveel leuke, mooie en grappige vogels in de volière, dat
mijn nieuwe rubriek over vogels in de wijk eigenlijk alleen
maar met deze vogeltjes kan
beginnen.
Maar hoe is het allemaal zo
gekomen?
Dat zat zo. Het park moet op
gezette tijden opgehoogd worden, dat behoeft geen nadere
toelichting. En zo was het in
1960 ook weer zover. Maar
deze keer bracht de ophoging
een grote verandering in de
structuur van het park. Het
Halve maantje verdween. Wat
het Halve Maantje was? Daarvoor gaan we nog verder terug
in de tijd. Wie het oorspronkelijke plan van het park bekijkt,
ziet direct hoe toepasselijk de

naam is. Het was een hoekje
van het park, dichtbegroeid
met heesters en bomen, met
op een veilige, bijna onzichtbare plek een bankje.
Maar daar was niet iedereen
in Gouda gelukkig mee.
Al in 1922, vlak na de aanleg,
twijfelde Gemeentewerken
eraan of de bezoekers van juist
dit stukje park wel zo geïnteresseerd waren in het natuurschoon om hen heen. Het viel
op dat het Halve Maantje juist
in de avonduren veel bezoekers

trok. Vooral jonge mensen, in
tweetallen. Men moet de kat
niet op het spek binden, nietwaar? Het zal dan ook niemand
verbazen, dat men vanuit
“zedelijkheidsoogpunt” van dit
verdorven stukje Gouda afwilde.
Crisistijd
Er kon echter geen plan bedacht worden waar een meerderheid het mee eens was. En
toen werd het crisistijd. Ambtelijke molens malen langzaam
en zo bestond het Halve Maan-
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tje nog steeds toen het oorlog
werd. Vlak voor de capitulatie
in 1940 waren er Nederlandse
soldaten gelegerd, tijdens de
bombardementen op het station in november 1944 schuilden
er Duitse soldaten. Het werd
weer vrede, maar de onvrede
over het Halve Maantje bleef.
Het parkonderhoud kwam na
de oorlog op een laag pitje te
staan, zodat zelfs de gebruikelijke driejaarlijkse ophogingen
uitbleven.
En toen het echt niet langer
kon, zo rond 1960 moest er
dus ook flink opgehoogd worden. En zo verdween het Halve
Maantje dan toch en er kwam
een volière. Als vervanging, zei
de gemeente. Als doekje voor
het bloeden, mopperden de
wijkbewoners. Een vogelkooi
moet je echter wel goed onderhouden. En wie gaat dat betalen? En zo zijn we in de huidige
situatie beland. De gemeente
heeft het sinds 2015 helemaal
af laten weten en wilde de volière slopen. Het wijkteam kwam
in opstand en zo is de zorg voor
de vogelkooi beland bij het
wijkteam, waarbij Manon Vonk
het aanspreekpunt is voor alles
wat met de vogels te maken
heeft. En nu komen de vogels

dan eindelijk zelf in beeld.
Er zijn kanaries, parkieten,
valkparkieten, zebravinkjes,
tortelduiven, een turquoisine
parkiet, en er lopen ook nog
wat kippen rond. Buiten de
kooi scharrelen vaak enorme
muskuseenden rond, die zich

dit stukje van het park toegeëigend hebben en altijd op zoek
zijn naar eten. Ze blazen naar
elke passant en maken soms
een nogal dreigende indruk.
Ook zij komen aan bod. Voor
een volgende keer dus: de vogels van de volière.
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