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Van de redactie/van het wijkteam
Door Trudie Galama

De volière blijkt een monument te zijn! Dat is een grote tegenvaller 
voor het wijkteam. Het verkrijgen van de vergunning voor de ver-
bouwing wordt hierdoor ernstig vertraagd. 
De vogels moeten voorlopig in een bouwval blijven wonen. Hopelijk 
worden ze niet dakloos.

Vijf echtparen gans en vijfentwintig gansjes zwemmen regelmaat in 
het park. Het is mij een raadsel hoe ouders en kinderen elkaar altijd 
weer vinden. Heeft u ze al gezien? Of bent u al uitgegleden over die 
hoopjes ganzenpoep? 

Wij gaan op berenjacht! Hoeveel beren heeft u al “geschoten”? Er 
zijn grote en kleine beren te ontdekken achter de ramen van hui-
zen, soms half verscholen. Een leuke, avontuurlijke wandeling voor 
de kleintjes.  

Vanaf 2015 heeft het wijkteam 
Nieuwe Park de verzorging 
(inclusief de kosten voor voer 
etc.) van de volière in het Van 
Bergen IJzendoornpark op zich 
genomen. Vóór 2015 lag deze 
verantwoordelijkheid bij de 
gemeente. In de afgelopen vijf 
jaar verloopt deze verzorging 
dankzij wijkvrijwilligers (m.n. 
Manon Vonk) prima en trekken 
de vogeltjes dagelijks tientallen 
kijkers met name grootouders 
en kleine kinderen.

Helaas is het interieur van de 
volière, dat in 2015 al niet in 
erg goede staat was, verder 
verslechterd. Dit komt aan de 
ene kant door ouderdom (de 
volière is in 1962 gebouwd), 
maar aan de andere kant door 
de vogels zelf en niet onbelang-
rijk door een horde muizen en 
de laatste tijd ook ratten. De 
slechte staat van onderhoud 
en de zeer onhandige indeling 
binnen in de volière maakt het 
voor de verzorgers te zwaar en 
ook veel te ongezond. De ruim-
tes zijn heel moeilijk schoon te 
houden, waardoor het interieur 
erg onhygiënisch is. 

Deze situatie heeft het wijk-

Grote vertraging verkrijgen vergunning voor verbouwing volière
Door Peter Schönfeld
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team doen besluiten om de 
volière van binnen grondig te 
gaan verbouwen. Aan de bui-
tenkant wordt niets veranderd. 

Het wijkteam heeft het vol-
gende plan opgesteld, dat er 
toe moet leiden dat in oktober 
2020 deze verbouwing klaar is. 
Dit is een vereiste, omdat het 
niet in het koude seizoen mag 
en ook niet in de lente i.v.m. 
broedseizoen van de vogeltjes. 

De planning ziet er als volgt 
uit:
•	 Vergunning bouwaanvragen 

(gereed februari 2020)
•	 Bouwtekeningen maken en 

begroting opstellen (gereed 
maart 2020)

•	 Financiën verzamelen  via 
crowdfunding, reservering 
wijkteam, GoudApot en 
gemeente. Gedacht wordt 
aan een totaalbedrag van 
€ 30.000 dat hopelijk deze 
zomer (2020) bijeen is 
gebracht.

•	 Uitvoering verbouwing 
door aannemer (septem-
ber 2020). NB de vogeltjes 
worden dan tijdelijk ergens 
anders gehuisvest.

Helaas is het bij het eerste punt 
van de planning al misgegaan. 
Het verkrijgen van de vergun-
ning verloopt veel langzamer 
en moeizamer dan gedacht. Tot 
onze grote verbazing hoorden 
wij van het ODMH dat de voliè-
re een gemeentelijk monument 
is, voor ons volkomen nieuw. 
Wij zijn al in januari begonnen 
met het aanvragen van een 
vergunning, maar nu blijkt dat 
we onze aanvraag opnieuw 
moeten indienen. We zijn nu 
weer helemaal terug bij af en 
verliezen minimaal vier maan-
den van onze planning.
Vijf jaar geleden wilde de ge-
meente van de volière af i.v.m. 
bezuinigingen. Als het wijkteam 
zich toen niet had opgeworpen 
als nieuwe beheerder was de 
volière nu afgebroken. Door de 
reactie van de autoriteiten en 
daarbij nog de corona-perikelen 
vrezen wij dat onze planning 
dit jaar niet haalbaar zal zijn, 

tenzij de vergunning op korte 
termijn, dus binnen enkele we-
ken, afgegeven wordt. 

Daarom heeft het wijkteam 20 
april een brief met bovenstaan-
de strekking aan de burge-
meester en wethouder ge-
stuurd, waarin gevraagd is om 
snel duidelijkheid te krijgen en 
hulp bij het (op korte termijn) 
verkrijgen van een vergunning. 
Op langere termijn verzoekt 
het wijkteam de gemeente om 
een gesprek om te zien in wel-
ke	mate	de	gemeente	financieel	
zou willen bijspringen om de 
verbouwing te realiseren.

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Ook in Gouwestein hebben we 
uiteraard te maken met alle 
regels rondom het coronavirus. 
Inmiddels mag familie al een 
aantal weken niet op bezoek 
komen bij de bewoners. Dat dit 
een groot gemis is voor zowel 
familie als voor bewoners mag 
duidelijk zijn. Een paar weken 
geleden hebben we dan ook 
het skypen/beeldbellen opge-
start. Op deze manier kunnen 
de bewoners toch hun familie/
naasten even zien en spreken. 
Dit levert mooie, maar soms 
ook emotionele, beelden op. 
We zijn erg blij dat we dit kun-
nen doen voor de bewoners en 
familie. 

Verder worden we verwend 
met allerlei lekkers voor bij de 

koffie.	Krijgen	we	veel	bloemen	
en kaarten. Dit steunt ons en 
de bewoners enorm. 

Regelmatig is er op de par-
keerplaats van Gouwestein een 
optreden. De bewoners kunnen 
dit vanuit hun appartement, de 
hal of de activiteitenruimte be-
kijken. Ook zijn er binnen nog 
regelmatig activiteiten en eten 
de bewoners nog gezamen-
lijk in het restaurant. Dit alles 
uiteraard met inachtneming 
van de anderhalve meter regel. 
Gelukkig hebben we een groot 
restaurant zodat dit makke-
lijk te realiseren is. Met elkaar 
proberen we er dus maar het 
beste van te maken. 

Helaas is ook niet mogelijk om 
de huidige expositie te bezoe-
ken. Daarom is in goed overleg 
besloten om deze expositie 
te verlengen tot 30 augustus. 
De expositie is zeer de moeite 
waard en het zou zonde zijn 
om deze eind mei al weer te 
verwijderen. 

We hopen van harte dat de 
coronamaatregels snel weer 
wat versoepeld kunnen worden 
en we iedereen weer kunnen 
begroeten in Gouwestein.

Wilt u bewoners een hart onder 
de riem steken door ze een 
kaartje te sturen? Dat kan naar 
het volgende adres:
Gouwestein
Van Bergen IJzendoornpark 7
2801 AA Gouda
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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
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BRILJANTE VOETEN 
 
Pedicure Gertina Twigt 
 
Voetbehandeling en  
Voetreflexmassage 
 
M: 06 4547 9497  
Majoor Fransstraat 26 
2801 ST  GOUDA 
 

 

Het Bankje
Door Trudie Galama

Mevrouw Van der Weijde woont al 7 jaar in het 
Binnenhof en mevrouw Pennewaard is er vorig 
jaar augustus komen wonen. Beide dames zijn 
op leeftijd, resp. 90 en 83 jaar oud. Ze genieten 
op het bankje van het zonnetje, want op hun 
balkon schijnt de zon nu niet. Ze vinden het 
gezellig zo samen, maar er blijft wel 1,5 meter 
tussen. Hun kinderen doen nu de boodschappen. 
Graag zouden ze zelf weer naar de winkel gaan, 
maar dat is er voorlopig niet bij.

De man van mevrouw Pennewaard wordt ver-
zorgd op de gesloten afdeling van Gouwestein. 
In het begin woonden zij samen in het Binnen-
hof, maar dat is nu niet meer mogelijk. 

Tot voor kort zocht zij regelmatig haar man op. 
Ook kwam hij wekelijks bij haar in het Binnenhof 
en dan aten ze samen. Door de strenge coro-
namaatregelen heeft ze hem al 4 weken niet 
gezien. Er is alleen telefonisch contact mogelijk, 
maar dat verloopt vaak moeilijk. Zij vraagt zich 
af of haar man haar nog zal herkennen straks 
als gewoon contact weer mogelijk is.

Paaseitjes zoeken
Door Tamara Roumimper

Jenaya en Jasmijn hebben op 1e paasdag 
helemaal zelf een paaseitjeszoektocht georga-
niseerd in het Van Bergen IJzendoornpark. Er 
kwamen heel wat kindjes op af. Voor de win-
naar hadden ze zelf een prijs gekocht! 
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Afgelopen vrijdag gingen vrij-
willigers van de Hoogvlietex-
presse op pad met 50 bossen 
tulpen van Hoogvliet. Ze waren 
bestemd voor de vaste gebrui-
kers van de ruim 9 jaar be-
staande wekelijkse boodschap-
penservice. 

Hoogvliet supermarkmanager 
Jonathan Sturm: “We dragen 
de mensen een extra warm 
hart toe in deze moeilijke tij-
den. Met een bloemetje willen 
we dat tot uiting brengen.”

Vrijwilligster Cora van Leeuwen 

Hoogvlietexpresse trakteert op tulpen
Door Wilma Neefjes

                                      Mw Petersen (rechts) neemt de bloemen in ontvangst.

ging bij het Binnenhof langs. 
“Oh, u komt met goed nieuws, 
we kunnen weer mee?” was de 
reactie van een van de bewo-
ners. 

Helaas, de Hoogvlietexpresse 
ligt sinds 11 maart stil en zal 
voorlopig vanwege het co-
ronavirus nog niet herstarten. 
Enkele vrijwilligers halen nu 
boodschappen en brengen die 
thuis bij de gebruikers, die 
geen tijdelijke andere oplossing 
hebben. 

Bij iedereen toverde de bos en 

het praatje een grote glimlach 
op het gezicht. Evenals bij de 
vrijwilligers, die de service net 
zo missen. 

Vrijwilliger Wilma Neefjes: “Al 
die korte persoonlijke ont-
moetingen doen je weer extra 
beseffen	hoeveel	rond	de	men-
sen in een klap is weggevallen 
en zorg en verdriet er is. Maar 
desondanks overheerste de 
vrolijkheid bij onze bliksembe-
zoekjes. Respect voor hoe de 
mensen zich er doorheen slaan. 
En dank aan Hoogvliet voor de 
bloemen!”

Wijkkrant mei

Artikelen graag 
aanleveren vóór 
20 mei bij Trudie 
en Irene / redactie 
wijkkrant:  

trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Piet van der Perk 
overleden

Tot het einde toe van het leven 
genietend en plannen makend 
voor de nabije toekomst is Piet 
van der Perk op 3 april plotse-
ling overleden. Hij liet vrouw, 
kinderen en kleinkinderen ach-
ter. Allen, die hem kenden zijn 
verbijsterd en intens bedroefd 
bij het horen van dit bericht.

Piet was een markant persoon 
in de wijk. Altijd was hij bereid 
ergens te helpen en met zijn 
handigheid en ervaring heeft 
hij het wijkteam dikwijls ge-
holpen om moeilijke klussen 
tot een goed einde te brengen. 
Ik denk hierbij met name aan 
de installatie van de zonnewij-
zer in het park en het jaarlijks 
plaatsen van de kerstbomen in 
de Winterdijk.

Het wijkteam en natuurlijk 
ikzelf zijn hem zeer dankbaar 
voor alles wat hij voor de wijk 
gedaan heeft. Wij zullen hem 
erg missen. 

Wij wensen zijn vrouw en kin-
deren veel sterkte in deze zo 
moeilijk tijd.

Namens het wijkteam Nieuwe 
Park, Peter Schönfeld

Piet van der Perk
Door Ton Kooijman

Daar schrok ik wel van, toen 
Peter me belde en vertelde dat 
Piet van der Perk was overle-
den. Piet was daarmee voor 
een paar seconden het eerste 
coronaslachtoffer	dat	ik	per-
soonlijk kende, maar in de 
volgende zin van Peter werd 
duidelijk dat de oorzaak een 
herseninfarct was. Veel onver-
wachter en niet des Piets, want 
je kon hem blind vertrouwen. 

De schok was er niet minder 
om, ik ken Piet heel lang en 
ben hem enorm gaan waar-
deren. Mag ik u vragen om de 
wijkkrant van december 2013 
op de website van het Nieuwe 
Park op te zoeken en het inter-
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view met hem nog eens te le-
zen? Dan is uw geheugen weer 
opgefrist. Dat kostte trouwens 
heel wat moeite, dat interview. 
Niet omdat ik alle antwoorden 
eruit moest zien te trekken, 
maar omdat hij het helemaal 
niet wilde. Die aandacht vond 
hij volstrekt overdreven. Toen 
hij er eindelijk van overtuigd 
was dat ontsnappen niet meer 
kon, volgde er een gezellig 
gesprek en kwam ik heel wat te 
weten. 

Bescheidenheid was inderdaad 
een van zijn vele kwaliteiten, ik 
kan me niet voorstellen dat hij 
zich ooit op zijn borst geklopt 
heeft. Hij was de rust zelve, 
een aimabele vent, betrouw-
baar, constructief en deskundig. 
Hij had gouden handen en was 
daarmee een jaloersmakende 
klusjesman. Maar nog belang-
rijker was dat hij die handen 

ook beschikbaar stelde voor 
alle meer technische karweitjes 
en zwaardere klussen die in 
de wijk uitgevoerd moesten 
worden. Zonder Piet was het 
plaatsen van de zonnewijzer 
niet gelukt of vele honderden 
euro’s duurder uitgevallen. En 
wat vindt u van zijn vondst om 
steigerpalen te gaan gebruiken 
als houder voor de kerstbomen 
in de Winterdijk? Daarbij is het 
krijgen van dat idee één ding, 
maar hij wist natuurlijk ook 
gelijk dat de uitvoering vooral 
bij hem terecht zou komen. Ik 
ken mensen die dan maar lie-
ver hun mond houden. Dat hij 
vervolgens elk jaar weer moest 
opdraven om de kerstbomen in 
die holle buizen te zetten, zo 
ver ging zijn voorspellend ver-
mogen nou ook weer niet. Maar 
ik ben ervan overtuigd dat het 
geen verschil had gemaakt. 
Dat is een zware klus, waarbij 

Zondag 15 maart. We kijken 
naar de persconferentie waarin 
bekend wordt gemaakt dat de 
scholen dichtgaan. Naast me 
zie ik een tevreden glimlach 
verschijnen. School dicht bete-
kent immers vakantie, volgens 
de logica van een vijfjarige. 

Niet helemaal, want we gaan 
flink	aan	de	bak.	Letterlijk.	
Nu deden we dat al regelma-
tig, maar voor de gelegenheid 
breiden we ons repertoire wat 
uit. Eierkoeken, brood, koekjes, 
chocolade-  en kaneelbroodjes 
komen er in de weken erna 
uit onze oven. Lekker bij het 
dagelijkse	kopje	koffie	nu	het	
hele gezin thuis zit, maar ook: 
lezen, getallen herkennen, me-
ten en wegen. 

Regenbogen - slootjessafari
Met een peuter en kleuter in 
huis hoeven we ons nog niet 
druk te maken over huiswerk. 
De	juffen	van	school	lezen	

onze hulp zich beperkte tot het 
duwen van het bootje naar de 
holle buis. De laatste paar jaar 
werd het lastiger, maar hij gaf 
geen krimp. Ik ging me steeds 
wat schuldiger voelen. 

De uitspraak dat niemand on-
misbaar is, getuigt van overma-
tig pragmatisme. Piet was voor 
Nieuwe Park echt onmisbaar en 
het wordt dus voortaan be-
helpen. Als kerst weer nadert 
komt Piet als vanzelf in beeld 
en dat idee vind ik mooi. Maar 
het mag wel wat explicieter: 
kunnen we de kerstboom die 
voor zijn huis komt zijn naam 
geven? En dan bij Sjaan, zijn 
vrouw, aanbellen op het mo-
ment van plaatsen? Dat kan 
natuurlijk alleen maar als we 
iemand vinden die de klus kan 
overnemen. Ik vind dat we dat 
aan Piet verschuldigd zijn.

Corona met kleuter en peuter: bakken, moestuintjes en eindeloos spelen
Door Mirjam Bosch - van den Berg

online een boekje voor, er is 
een letter van de week die 
we creatief invullen (de P van 
Paaskoekjes bakken, de R 
van Regenbogen op het Raam 

schilderen en de H van Heuvels 
maken in het zand) en we vi-
deobellen op gezette tijden met 
de klas - voor zover dat gaat 
met een twintigtal kleuters. 
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16e expositie Gouds-
Werk wordt verlengd
Door Sjouk Engels

De 16e expositie GoudsWerk 
zou tot eind mei 2020 duren 
maar omdat u voorlopig de 

In de vorige wijkkranten heeft 
u meer kunnen lezen over de 
andere twee kunstenaars Cas-
per Cammeraat en zijn fotogra-
fie en Erika van Bommel-Dam 
met haar schilderijen. Deze 
keer lichten we het glaswerk 
van Elly Vrolijk toe. 

Elly Vrolijk

Wat voor haar begonnen is 
met een workshop zo’n 15 jaar 
geleden, is uitgegroeid tot een 
passie voor het werken met 
glas. Het materiaal vindt zij 
prachtig om mee te werken, 
want het heeft zoveel moge-
lijkheden. Glas inspireert haar 
door de kleuren en de vele ge-
zichten die het krijgt wanneer 
het speelt met licht. Voor Elly is 
het telkens weer spannend om 
de glasoven na het bakken te 
openen om te zien hoe stukken 
glas met elkaar zijn versmol-
ten! 

Er zijn vele manieren om 

Verder is het vooral heel veel 
spelen. We gaan op berenjacht 
in de wijk, lezen eindeloos voor, 
zoeken kriebelbeestjes in de 
tuin en gaan gewapend met 
schepnet en loep op slootjessa-
fari. Lego-bouwwerken sieren 
de vensterbank en een trein-
baan kronkelt zich dwars door 
de woonkamer. 
We leven ons uit met zand en 
water in één van de Goudse 
natuurspeeltuinen en beginnen 
een moestuintje. We tellen de 
zaadjes voordat we ze planten, 
schrijven de naambordjes voor 
de groentes en zien voor onze 
ogen de wortels, radijsjes, to-
maten en peultjes groeien. Die 
krijgen trouw water, worden 
netjes uitgedund en hé, zien we 
daar de eerste bijen al rond-
zoemen? Leren door te doen en 
te	ervaren,	wat	fijn	dat	daar	nu	
zoveel tijd voor is. 

Glittergriep
Krijgen	ze	dan	helemaal	niets	
mee van de coronacrisis? Na-
tuurlijk wel. Allereerst is pap-
pa hele dagen thuis, 'want er 
is griep op werk’. We kunnen 
niet naar opa en oma 'anders 
krijgen die griep’. Eventjes 
samen een boodschapje doen, 
de favoriete ochtendbesteding 
van de jongste, is er niet meer 
bij. "In de winkel is ook griep 
hè, mamma." Zoiets, ja. We 
leggen ze uit dat er hele kleine 
stofjes zijn waarvan mensen 
ziek kunnen worden. Voor het 
gemak vergelijken we het met 
glitters. Als je daar niet mee 
oppast, zit ook alles onder. Nu 
snappen ze ook beter waarom 
we vaker onze handen wassen 
en je alleen in je elleboog mag 
niezen en hoesten.

De oudste besluit dan maar 
een medicijn tegen 'de griep' 
te maken. Ingrediënten: 
paprika, peterselie, spinazie, 
wortel, hoestdrank en kaneel. 
We brouwen een bruin-groen 
prutje, proberen er dapper een 
slokje van en concluderen dat 
het RIVM waarschijnlijk nog 
even verder moet zoeken. 

De weken vliegen voorbij. Op 
21 april kijken we weer samen 
naar 'meneer Mark Rutte' en 
'de mevrouw die met haar han-
den wappert'. De scholen gaan 
na de meivakantie gedeeltelijk 
open. Wederom een tevreden 
glimlach. "Het is toch ook wel 
weer leuk om iedereen weer te 
zien."

locatie Gouwestein niet kunt 
bezoeken, is besloten om de 
periode van deze expositie 
te verlengen tot 30 augustus 
2020. Op dit moment kunnen 
helaas alleen de bewoners en 
het personeel van Gouwestein 
de kunstwerken bewonderen. 
Gouwestein is vanwege het co-
ronavirus niet toegankelijk.

Kijk	ook	eens	op	onze	website	
www.GoudsWerk.wordpress.
com. Daarop kunt u een deel 
van de kunstwerken bekijken 
en kunt u contactgegevens van 
de kunstenaars vinden.
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Thuiswerken 2.0
Door Marleen de Rooij

Het fenomeen thuiswerken 
heeft in deze tijd een extra di-
mensie gekregen; de kinderen 
werken namelijk ook thuis!
En dat dit niet geheel vlekke-
loos verloopt, kan menig gezin 
met schoolgaande kinderen 
beamen.

De	juffen	en	meesters	com-
municeren via allerlei social 
media kanalen, waar ik van 
sommige nog nooit had ge-
hoord, laat staan dat ik weet 
hoe het werkt! Gelukkig werkt 
de helpdesk (mijn echtgenoot) 
ook thuis….
Tel daarbij op de stapels sten-
cils, werkboekjes en schriften 
wat ze in hun schoollaatje mee 
naar huis hebben gekregen, 
plus allerlei internetsites, waar 
ook nog diverse taken klaar 
staan om elke dag te doen en 
de chaos is compleet. En dan 
heb ik ‘t nog niet eens over de 
benodigde wachtwoorden die 
de kinderen schijnen te we-
ten..…

Voortgang 
“De Blaauwe Haan”
Door Peter Schönfeld

De plannen voor de huizenbouw 
op het kaaspakhuisterrein vor-
deren gestaag, waarbij zo veel 
mogelijk met de opmerkingen 
en wensen van de omringen-
de bewoners rekening wordt 
gehouden. Met de ontwikkelaar  
SENS was afgesproken om om-
streeks deze tijd een bewoners-
bijeenkomst te organiseren. 
Maar door de coronacrisis is dat 
voorlopig niet mogelijk. Zodra 
dit weer kan, wordt een nieuwe 
datum afgesproken. 

Verder wordt er in deze maan-
den op het terrein grondonder-
zoek verricht ten behoeve van 
fundering en grondkwaliteit.

met glas te werken. Door het 
volgen van diverse cursussen 
in de glaskunst heeft zij zich 
verschillende technieken eigen 
gemaakt.

Denk hierbij aan glasfusen en 
slumpen (versmelten en ver-
buigen).	Tiffany	(gekleurde	
stukjes glas gevat in lood), 
glaskralen maken en glas-in-
lood.	Door	het	aanschaffen	van	
een glasoven en verschillende 
gereedschappen heeft zij alle 
materialen in huis die nodig zijn 
om haar creaties te maken.

De vrijheid om vorm te geven 
aan glas vindt ze uitdagend, 
inspirerend en ontspannend. Ze 
werkt graag met vormen van 
vogels en vissen als uitgangs-
punt. Al haar werkstukken wor-
den handmatig opgebouwd en 
het neemt dan ook een langere 
periode in beslag om deze te 
maken.	Kunstwerken	van	glas	
gaan vaak meerdere keren de 
glasoven in met temperaturen 
tot 1000 C°. Interesse om hier 
meer over te weten? Neem ge-
rust contact met Elly op!

Glaskunst: een prachtige hobby 
met eindeloze mogelijkheden. 
Voor Elly een blijvende bron 
van inspiratie!

Een website is onder construc-
tie. Voor informatie kunt u haar 
bereiken via 
•	 glaselly.ev@gmail.com 
•	 tel. 06 1534 2366

Afijn,	we	zijn	een	paar	weken	
verder en ik denk dat ik enigs-
zins zicht krijg in de leerstof 
van mijn kinderen. Helaas voor 
mijn kinderen zij niet in mijn 
manier van lesgeven: “Staart-
deling ?” “Wat is dat mama?” 
Zucht…. Ok, dat wordt  weer 
een mailtje naar de juf en 
hopen dat we snel antwoord 
krijgen.

En zo proberen we tussen het 
schoolwerk door een wasje te 
draaien, boodschappen te doen 
(alleen!), eten te koken en oh 
ja, ik heb ook nog een werk-
gever die graag ziet, dat ik wat 
doe voor mijn salaris.

Wat nou hoge werkdruk?!
Je zou er bijna van gaan sta-
ken, al is het alleen maar om 
geen les te hoeven geven….
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Vogels in de wijk: De meerkoet
Door Marijke van Ittersum

We kunnen er eigenlijk niet 
omheen in dit seizoen: al 
die jonge watervogeltjes. De 
vijvers en sloten in onze wijk 
barsten ervan. In de “grote vij-
ver” van het Park hebben we al 
twee nijlganzen gezien, die het 
aantal van hun jongen geredu-
ceerd zagen tot twee – van de 
acht, met dank aan de meeuw 
die voortdurend op de loer lag. 
En laat er nou toch ook een 
meerkoet de moed opgebracht 
hebben een nest te maken: 
onder het beeld van Orpheus.

De meerkoet (Fulica atra) is 
een heel algemeen voorkomen-
de watervogel. Je kunt hem ge-
makkelijk van het waterhoentje 
onderscheiden, omdat die een 
rode snavel met een geel punt-
je heeft en meerkoeten hebben 
een witte snavel met een witte 
bles erboven. Bovendien heeft 
een waterhoentje een staart die 
naar boven steekt en de meer-
koet niet. Beide vogels zijn 
verder donker gekleurd, bijna 
zwart. Meerkoeten kunnen 
rond de kilo wegen en worden 
gemiddeld tien jaar oud. Ze zijn 
overwegend monogaan; als ze 
eenmaal een partner gevon-
den hebben, blijven ze die ook 
trouw. Ze hebben grote platte 
zwemlobben aan hun poten, 
waar ze verrassend hard op 

kunnen lopen. Maar ja, meer-
koeten lopen dan ook liever 
dan dat ze vliegen.

En nu zien we overal meerkoet-
nesten. Niet alleen onder de 
harp van Orpheus, maar ook in 
het water bij Gouwestein, langs 
de Winterdijk en bij de Burge-
meester van Hofwegensingel 
(die vanaf Nieuwe Gouwe OZ 
naar Hoogvliet gaat). Meerkoe-
ten broeden ruim drie weken 
op hun nest, waar dan vijf tot 
tien zandkleurige eieren met 
bruinzwarte vlekjes en stipjes 
in liggen. Ze kunnen wel drie 
nesten per jaar hebben. Maar 
dat wil nog niet zeggen dat we 
tot over onze oren in de meer-
koeten zullen komen te zitten, 
want de kleine zwarte bolletjes 
met hun rode kopjes die zigzag 
over het water achter hun ou-
ders aanschieten, zijn heel erg 
kwetsbaar.

Reigers, meeuwen, snoeken en 
ook ratten worden dik en rond 
in deze tijd van al die kleine 
meerkoetjes die ze te pakken 
krijgen. De enige echte verde-
digingsstrategie die het ouder-
paar heeft tijdens de opvoed-
periode van een week of acht, 
is eigenlijk je zo goed mogelijk 
verstoppen. Maar hoe ze ook 
hun best doen, meerkoeten zijn 

geen partij voor al die rovers 
en zeker ook niet voor de grote 
ganzen, die zich in toenemende 
mate in onze wijk gevestigd 
hebben. Die verstoren ook nog 
eens de nesten om hun eigen 
territorium veilig te stellen. 

Gelukkig is de meerkoet in 
Nederland heel algemeen, er 
broeden wel 140.000 paren. 
Ze stellen geen hoge eisen 
aan hun omgeving. Nesten 
worden graag langs de water-
kant gemaakt, of liever nog, 
op kleine drijvende eilandjes, 
zo mogelijk verstopt in riet en 
planten. Maar ook (drijvend) 
afval vinden ze een prima plek 
voor	hun	nest.	Kieskeurig	met	
eten zijn ze ook al niet. Meer-
koeten zijn omnivoor, ze eten 
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wel voornamelijk waterplanten, 
maar ook waterdiertjes, zoals 
slakken, visjes en waterinsec-
ten, zelfs gras. Het is grappig 
een meerkoet te zien duiken 
naar eten. Ze hebben veel lucht 
tussen hun veren en moeten 
een klein sprongetje maken 
om	onder	water	te	komen.	Kort	
daarna komen ze als een duvel-
tje uit een doosje naar boven 
schieten.

Helaas, in de grote vijver is ook 
nog een gezin grauwe ganzen 
te vinden. Met jongen. En het 
nest van de meerkoeten onder 
de bescherming van Orpheus 
zag er vandaag verlaten uit. Ik 
hoop	maar	dat	het	goed	afloopt	
voor het hoopvolle ouderpaar 
dat zo lang en trouw op het 
nest gezeten heeft.

Burenpraat in 
coronatijd
Door Tineke Mocking

Ik was net een nieuw rubriekje 
begonnen toen het coronavirus 

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

zich begon te verspreiden. En 
voor mijn rubriekje burenpraat 
moest ik toch buurtgenoten 
persoonlijk gaan benaderen.

Maar wat een pech, ik ben zelf 
ziek geworden. Inmiddels is de 
vierde week ingegaan.
Omdat ik alle verschijnselen 
van Corona, weliswaar in milde 
vorm, heb ben ik in thuisiso-
latie gegaan. Wel direct ook 
mijn naaste buren geïnfor-
meerd over de situatie. En, ik 
heb geweldige buren, zij boden 
onmiddellijk hun hulp aan. Ze 
hebben twee weken lang iedere 
nacht de telefoon stand-by bij 
zich gehad. Dat was voor mij 
een geweldige geruststelling. 
Ze wilden ook boodschappen 
voor me doen maar dat wilde 
Auke, mijn latlief, heel graag 
voor me doen.

Mijn burenpraat de afgelopen 
weken heeft zich voornamelijk 
beperkt tot appen en ook nog 
een keer, leuk om te vertellen, 
via het balkon.
We hebben prachtig tuinweer 
gehad, we konden in deze 
coronatijd volop genieten van 
huis en tuin. Zo zat ik op een 
gegeven moment met een kop-
je	koffie	op	een	zonnig	plekje	in	
de tuin en werd ik aangespro-
ken door buurman en oudste 
dochter die op het balkon 
stonden. Dat was alleraardigst. 
Op een gegeven moment zag ik 
opeens de volgende buurman 
op zijn balkon verschijnen. Die 
is nieuw, hier pas komen wo-
nen, dus ik wuifde maar eens 
naar hem ter kennismaking. 

Hij wuifde terug. Ik weet nog 
dat hij donker haar had en had 
hij nu nog een bril en/of een 
baard?

Ik weet het niet meer. Dus na 
de coronatijd moet een nade-
re kennismaking dat toch nog 
even verduidelijken.
Zo had ik een kleine, korte en 
op	flinke	afstand	burenpraat.	
Wat toch weer een gevoel van 
vrolijkheid met zich meebracht.
Ik heb overigens van verschil-
lende andere buurtgenoten nog 
hulp aangeboden gekregen. En 
bloemetjes.	Lief	en	heel	fijn.
Ook zonder burenpraat is deze 
buurt erg prettig om in te wo-
nen.
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Het is 20 april. Ik heb opnieuw 
afgesproken met Wijnand 
Scholtens. Deze keer niet in het 
pand aan de Winterdijk, maar 
vanwege de coronamaatregelen 
hebben we de telefoon gepakt. 

In de vorige wijkkrant heeft 
Wijnand verteld over de Ne-
derlandse	Keramiekopleiding	
(NKO).	Deze	opleiding	aan	de	
Winterdijk heeft op 16 maart 
de deuren moeten sluiten. Het 
is wachten op versoepeling van 
de coronamaatregelen.

Hij	wees	ook	op	de	Goudse	Ke-
ramiekmarkt. Hij nodigde u en 
mij uit voor zijn Open Huis op 
21 mei aan de Winterdijk. De 
markt en het Open Huis gaan 
niet door! De expositie van 
eindexamenkandidaten op 4 en 
5 juni gaat niet door. De ten-
toonstelling in MuseumGouda 
gaat niet door. De laatste twee 
evenementen kunnen hope-
lijk in het najaar plaatsvinden. 
Maar met zekerheid is onder 
deze omstandigheden niets te 
zeggen. U leest het in een van 
de volgende wijkkranten.

Lasopleiding Gouda
In het gebouw aan de 
Winterdijk is behalve de 
Keramiekopleiding	ook	de	
Lasopleiding Gouda gevestigd. 
Beide opleidingen zijn negen 
jaar geleden verhuisd van de 
Ambachtsschool aan de Graaf 
Florisweg naar de Winterdijk.

Lasopleiding Gouda is al ruim 
30 jaar het opleidingsinstituut 
voor hoogwaardige lasopleidin-
gen en lascursussen voor de 
Goudse regio. In de omgeving 
van Gouda zijn verhoudings-
gewijs veel metaalconstruc-
tiebedrijven gevestigd. Deze 
bedrijven zijn vaste klant. De 
cursisten werken 5 dagen in de 
week bij hun bedrijf en volgen 
één avond in de week van zes 
tot kwart over negen de oplei-
ding. 

Een groep bestaat uit max. 
16 cursisten, met per max. 8 
cursisten een lasinstructeur. De 
theorielessen worden apart van 
de praktijklessen gegeven. Er 
is rekening mee gehouden dat 
deze mannen geen theoreti-
sche bollebozen zijn, maar het 
liefst werken met hun handen. 
Hun werkdag begint vaak al om 
zeven uur. Praktijk en theorie 
op één avond is dan echt teveel 
gevraagd. 

Opleidingsduur
Alle cursussen van niveau I en 
II bevatten 18 lesavonden en 
voor niveau III en IV moet je 
24 avonden naar school. De 

opdrachten worden uitgevoerd 
in daarvoor speciaal ingerich-
te lascabines. De lasopleiding 
wordt afgesloten met een 
examen onder toezicht van het 
Nederlands Instituut voor 
Lastechniek (NIL). 

Vrouwen in de opleiding 
Ieder jaar zijn er wel 1 á2 
vrouwen die de lasopleiding 
volgen. Wijnand zegt dat vrou-
wen goed zijn in Tig lassen, 
het	fijnere	laswerk.	Het	wordt	
uitgebreid toegepast voor het 
maken van kwaliteitslassen 
in de nucleaire-, chemische-, 
luchtvaart- en voedingsindus-
trie. Een paar jaar geleden was 
er een vrouwelijke lasinstruc-
teur aan de opleiding verbon-
den. Maar die is verhuisd. 

AFAS Stadion 
De lassers die hieraan gewerkt heb-
ben, zijn niet bij Lasopleiding Gouda 
opgeleid!!! 

Bijscholing
Na de opleiding komen cursis-
ten vaak terug om hun vaar-
digheid te onderhouden. Een 
certificaat	heeft	een	beperkte	
geldigheidsduur. Wanneer er 
lasfouten worden gemaakt, kan 
dat grote gevolgen hebben. 
Denk aan het dak van het voet-
balstadion van Alkmaar, dat 
naar beneden stortte. 

Omscholingsproject
De Gemeente Gouda heeft geld 
beschikbaar gesteld en samen 
met Lasopleiding Gouda is een 
omscholingsproject gestart. 
Bedrijven bieden stageplaatsen 
aan. Gedurende 13 weken vol-
gen de cursisten de opleiding 

Wijk in Bedrijf/Lasopleiding Gouda
Door Trudie Galama
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van één dagdeel per week en 
krijgen een contract voor een 
half jaar bij het stagebedrijf. De 
afgelopen tijd waren er twee 
trajecten met ieder 6 à 8 deel-
nemers. De cursisten sluiten 
het traject af met een diploma.

Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkelingen staan niet 
stil.	Kan	een	robot	de	lasser	
van vlees en bloed vervangen? 
Wijnand antwoordt dat voor be-
drijven die seriematig werken 
een robot interessant kan zijn. 
Maar een robot programme-
ren is een hele klus. De robots 
worden wel steeds gebruiks-
vriendelijker. Het voordeel van 
een lasrobot is dat die niet moe 
wordt en goed ingesteld is die 
betrouwbaarder en stabieler 
dan een mens.

Samenwerking met 

Het Segment
Wijnand vertelt dat de Lasoplei-
ding Gouda graag samenwerkt 
met scholen voor beroepson-
derwijs om scholieren kennis te 
laten maken met het vak las-
sen. “Als scholen bundelen wij 
onze krachten, om de jongeren 
een gedegen technische ba-
gage en nodige kennis mee te 
geven, zodat ze succesvol aan 
de slag kunnen in het bedrijfs-
leven.	Want	met	een	officieel	
vakdiploma op zak hebben ze 
straks ook meer kans op de 
arbeidsmarkt!”

Hij vertelt dat, sinds de school 
is gevestigd aan de Winterdijk, 
samengewerkt wordt met de 
praktijkschool Het Segment. 
Als onderdeel van de opleiding 
Techniek wordt de jongeren het 
vak van lasser geleerd. Ieder 
jaar volgen 12 à 15 leerlingen 
in twee groepen de laslessen.

Ook met het Hoornbeekcollege 
(MBO) is kortgeleden een sa-
menwerkingsverband gesloten. 
Maar door de coronamaatrege-
len moest de start van de eer-
ste cursus worden uitgesteld.

Hobbyisten
De lasopleiding is een kostba-
re aangelegenheid omdat de 
groepen klein zijn. De meeste 
cursisten zijn beroepslasser in 
wording. Het aantal hobbyisten 
wordt steeds kleiner, maar toch 
nog zo’n 12 cursisten per jaar. 
Vroeger kwamen er veel man-
nen die een oldtimers hadden. 
Nu is het nog maar een enke-
ling. Het hebben van een oldti-
mer	is	fiscaal	niet	meer	aan-
trekkelijk. Wijnand vertelt dat 
het afgelopen jaar er iemand 
was die een aluminium boot als 
bouwpakket had gekocht. Tja, 
en om van al die onderdelen 
een boot te kunnen maken, 
moet je wel kunnen lassen.

U vindt meer informatie over 
Lasopleiding Gouda op: www.
lasopleidinggouda.nl

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE

•	 Hélène Servaesstraat, Aart Luteijnstraat, Vincent Hamanstraat, Roos van Dekemastraat, Nieuwe 
     Parkerf – Rik Bos, Winterdijk 10-104, rik_bos@hotmail.com
•	 Majoor	Fransstraat,	Kanaalstraat	-	Han	Geurts,	Majoor	Fransstraat	20,	geurtsgeurts@gmail.com	
•	 Rode Dorp – Monique Havelaar, Noorderstraat 14, debestegastouder1967@hotmail.com 
•	 Max	Havelaarstraat,	Merijntje	Gijzenstraat,	Kleine	Johannesstraat,	Jan	Compagniestraat,	Eline	Veres-

traat	-	Herman	Kievit,	Majoor	Fransstraat	24,	herman5011@hotmail.nl
•	 Winterdijk – Stefan Albertema, Winterdijk 10-104, albertema1@hotmail.com
•	 Van Bergen IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, van Bergen IJzendoornpark 15, 
     trudie.galama@hetnet.nl
•	 Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat, Verspuystraat, Lepelaerstraat –Simon Zomerdijk, Van Vreu-

mingenstraat 8, simonzomerdijk@gmail.com
•	 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, f.wolswijk@kpnmail.nl
•	 Crabethstraat en Crabethpark - Cathelijn Schols, Crabethpark 14, cathelijnschols@hotmail.com
•	 Piersonweg, Van Beverninghlaan, Van Swietenstraat - Ton van Loon, Van Beverninghlaan 19,          

tovalogo@planet.nl
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Andere tijden
Door Trudie Galama

We zitten nu al zo’n vier weken 
in een Intelligente Lockdown.
Dat wil zeggen we hebben ons 
te houden aan maatregelen die 
ons beperken in ons doen en 
laten. Ik heb aan zes wijkbe-
woners gevraagd hoe ze dat 
ervaren. 

Emma 16 jaar - 
eindexamen havo

Ik ben geslaagd ook al heb ik 
geen eindexamen gedaan. Dat 
is	fijn	omdat	je	niet	de	stress	
van een examen heb, maar 
ook jammer omdat ik mijn 
middelbare school niet heb 
kunnen afsluiten. Ik wist niet 
dat mijn laatste schooldag de 
laatste dag op school was. Ik 
heb geen afscheid kunnen ne-
men. De eerste week dachten 
we nog wel dat de eindexa-
mens door zouden gaan. Toen 
hebben we nog hard geleerd 
voor de herkansing. Ik stond 
er redelijk goed voor en ik 
verwachtte wel dat ik het eind-
examen zou halen. Ik zou wel 
erg gestrestst zijn geweest. Ik 
ben dus wel gelukkig dat ik dat 
niet mee heb hoeven maken.

Klasgenoten	die	niet	graag	
naar school gingen, missen nu 
de school heel erg. Als ze alles 
terug konden draaien, zouden 
ze er waarschijnlijk meer voor 
doen. Ze realiseren zich nu 
dat het een goed gedeelte van 

hun leven is. De motivatie voor 
school zou hoger liggen. 
De afgelopen vier weken 
thuiszitten was voor mij geen 
probleem. Ik kan mijzelf goed 
vermaken. Ik heb vrienden die 
het wel lastig vinden en heel 
graag met anderen zijn. Ik 
heb een baantje bij een su-
permarkt. Iedereen moet 1,5 
meter afstand houden. Er wordt 
heel erg voor gezorgd dat we 
elkaar niet aanraken. Als straks 
weer alles normaal is, zal dat 
voor sommige mensen ook 
weer erg wennen zijn.

Emma is er een paar dagen 
tussen uit en zit met haar 
vriendin in een vakantiehuisje 
ergens op de Utrechtse Heuvel-
rug. Ze zijn cupcakes aan het 
bakken. Op 11 april hing haar 
schooltas aan de vlaggenstok.
Ze heeft zich aangemeld bij de 
Hogeschool Den Bosch voor de 
studie toegepaste biologie.

Ineke – 
lerares basisonderwijs

Ik heb groep 3 en 4. Er zitten 
24 kinderen in mijn klas met 
11 verschillende nationaliteiten! 
U denkt misschien dat is zo’n 
dure internationale school. Nee 
hoor, het is een gewone basis 
school in een kleurrijke woon-
wijk. 

Tweemaal in de week start ik 

mijn dag om negen uur met 
overleg met mijn collega’s. 
Iedereen zit thuis achter zijn 
PC en heeft het programma 
“teams” ingeschakeld. 

Mijn schooldag met de kinde-
ren begint om half negen met 
de	voorleesfilm.	Ontbreekt	er	
iemand dan pak ik de telefoon 
en zoek contact. De video is 
van tevoren opgenomen. Ik zit 
in een grote voorleesstoel en 
mijn man maakt de opname. 
Daarna begeleid ik de kinderen 
via Snappet met lezen, rekenen 
en taal. Ik kan via mijn scherm 
alle kinderen volgen en zie of 
ze goed bezig zijn. Lukt het 
iemand niet, of zit een kind in 
een verkeerde opdracht, dan 
grijp ik in. En natuurlijk kunnen 
ze ook met mij contact maken 
en vragen stellen.

Tussendoor ga ik met 4 kinde-
ren video-lezen of heb ik een 
gesprek met een ouder.
’s Middags heb ik tijd om kinde-
ren te bellen, zes per dag. Dus 
aan het einde van de week heb 
ik ze allemaal minstens een-
maal “gezien” en gesproken.

In de loop van de week maak 
ik het programma  voor de 
volgende week. De cruciale 
doelen blijven overeind, maar 
de ballast gaat eruit. Op za-
terdag maak ik werkpakketjes 
klaar. Want de lessen worden 
niet alleen digitaal gegeven. 
Met mijn tas vol ideeën ga ik 
naar school om ze verder uit te 
werken in verschillende niveaus 
en in veelvoud te kopiëren. Ook 
gaat er een rooster mee. Naast 
de schriftelijke opdrachten en 
knutselwerkjes gaan ook de 
muziek- en dramaopdracht in 
de tas. Ook zit er een tekenop-
dracht bij. Op de pakketjes 
schrijf ik de naam van het kind 
en zet ze klaar voor maandag 
wanneer ze worden opgehaald. 
Blijft een pakketje staan, dan 
ga ik daar achteraan!  

Ook op zaterdag maak ik de 
instructiefilmpjes	voor	de	nieu-
we lesstof.  Dat betekent met 
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sheets	naar	“de	filmset”	waar	
een collega staat te wachten 
om	de	film	te	maken.	Als	ik	ge-
luk heb, kan ik er ook een paar 
plukken van internet.

Ik zie de afgelopen vier we-
ken als een hectische periode. 
Maar ik heb mensen op een 
andere manier leren kennen, 
niet alleen mijn collega’s, maar 
ook ouders en kinderen. Petje 
af voor ouders en voor kinde-
ren. Het succes van dit digitale 
coronatijdperk staat of valt met 
een goede directeur die leiding 
geeft en de collegialiteit van 
het team. En die heb ik!

Tiny 85 jaar - bewoonster 
Binnenhof

Ik mis heel erg de aanschuif-
tafel. Samen met mijn vriendin 
Tina schoof ik eenmaal in de 
veertien dagen aan. Het eten 
was altijd lekker, maar het is 
vooral de gezelligheid die ik 
nu mis. Met meer mensen aan 
tafel is toch anders dan in je 
eentje je bord leeg eten. 

Ik krijg nog regelmatig bezoek. 
Maar het is veel stiller gewor-
den om mij heen.
Ik heb veel plezier van Shiwa, 
mijn reusachtige, eigenwijze 
kater.

’s Middag ga ik altijd even rus-
ten. Ik zorg zelf voor mijn eten. 
Voor boodschappen kom ik de 
deur nog uit.  Ik loop achter 
mijn rollator naar Hoogvliet of 
Spar. Op mijn balkon zit ik niet 
of nauwelijks. Het is daar vaak 
te koud. Verder kom ik weinig 
buiten. Dat zou ik meer moeten 
doen, zomaar een blokje om.

Gertina -  pedicure en 
facility manager

De pedicure praktijk is dicht, 
maar voor een noodgeval sta ik 
klaar. Als het ernstig is, of als 
iemand veel pijnklachten heeft, 
dan behandel ik hem of haar. 
Het zijn je voeten die je li-
chaam dragen en met zere voe-
ten lopen, dat gaat niet. Na-
gels knippen dat kan wel even 
wachten. Ik werk altijd met een 
mondkapje en handschoenen 
aan. Ik zit op afstand, maar het 
hangt van de beenlengte af of 
de 1,5 meter haalbaar is.

Naast mijn werk als pedicure 
ben ik facilitair medewerker. Ik 
houd een bedrijfskantine draai-
ende. De kantine is open met 
in achtneming van de maatre-
gelen. Handen reinigen en 1,5 
meter afstand is verplicht. Er 
hangen doorzichtige kunststof 
borden boven de afhaalbalie als 
bescherming. Veel werknemers 
werken thuis. Met 5 mensen zit 
de kantine nu “vol”. In andere 
tijden zitten er ruim 30 eters. 
Maar nu lunchen de overge-
bleven werknemers achter hun 
bureau. 

Han 65+  - geniet van zijn 
pensioen

Ik doe rond 09.00 uur de bood-
schappen en beperk dat tot 1 
à	2	adressen.	Voorheen	fietste	
ik dagelijks naar Hoogvliet, nu 
spaar ik de boodschappen op.  
Het valt mij op dat het nieuws, 
de nieuwsrubrieken en de ge-
sprekken nergens anders over 
gaan dan over corona. 
Ik ervaar soms een vijandige 
sfeer in de winkels. Misschien 
is het de angst die mensen uit-
stralen wanneer de 1,5 meter 
niet haalbaar is.  

Ik geniet van het mooie weer, 
het lezen van de krant en mijn 
biertje. Als 65+er heb ik geen 
zorgen om een baan of inko-
men. Ik vind het leven nu heel 
relaxed, het went al!

Lianne -  ’t Speelhuys 
Gastouderopvang

In verband met het coronavirus 
moesten de scholen, de crèches 
en de gastouderopvang  op 15 
maart dicht. Dat betekende dat 
ik geen kindjes meer mocht 
opvangen. Ik ben toen begon-
nen met het maken van knut-
sel- en activiteitenpakketten 
voor de ouders en de kinderen. 
De kinderen hebben o.a. een 
verrekijker en een vergrootglas 
gekregen waarmee ze in hun 
eigen tuin mieren, spinnetjes, 
pissebedden en andere diertjes 
kunnen zoeken en pootjes tel-
len en verder heel veel knutsel 
materiaal.
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Ik heb vervolgens een groepsapp aangemaakt 
en via die app krijgen de ouders regelmatig 
knutsel en speelopdrachtjes, die ze samen met 
hun kinderen kunnen doen. Ik heb ook aan de 
ouders gevraagd of ze de groepsapp willen ge-
bruiken	om	foto’s	en	filmpjes	van	hun	kinderen	
en knutselwerkjes  op te zetten. Er wordt veel 
gebruik van gemaakt. Dat is voor de ouders, de 
kinderen en voor mij heel leuk omdat je  elkaar 
zo toch blijft zien. De ouders wisselen via de 
groepsapp zelf ook ideeën uit. Op deze manier 
blijft een leuke band bestaan tussen de kinde-
ren, de ouders en mij.

Uitzwaai raam
Vanaf 11 mei gaan we weer open. Van de 
gastouderbureaus krijgen we nog richtlijnen over 
hoe de opvang weer gaat starten. Vervolgens 
kijk ik hoe mijn opvang  opgestart kan worden 
op een verantwoorde en veilige manier. De huis-
regels zullen tijdelijk aangepast moeten worden. 
Er zullen  ook andere breng- en afscheidsrituelen 
komen voor de kinderen. Ik denk eraan om van 
het openslaande raam aan de voorkant van mijn 
huis een vrolijk  “uitzwaai raam” te maken. 


