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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Lege agenda’s
We hebben nog net onze nieuwjaarsborrel kunnen drinken en toas-
ten op het nieuwe jaar. Maar toen ging het goed mis. Onze agenda’s 
werden leger en leger: geen Bewonersavond, geen Dag van het 
Park, geen Creacafé, geen Hoogvlietexpresse, geen Aanschuiftafel, 
geen Jeu de Boules. 
De Wijkteamvergadering doen we met ZOOM. Een aparte ervaring. 
Maar het onderhoud aan de volière en het park gaan wel gewoon 
door en ook de wijkkrant heeft u weer ontvangen.

Ergernissen
Er zijn veel ergere dingen, ik weet het. Maar als je bij je tuinhekje 
in een hoop hondenpoep stapt en op het trottoir een slalom moet 
maken om een berg afval heen, dan erger je je groen en geel.

Wandelen door de wijk
Als u al op Berenjacht bent geweest is misschien de Bomenroute of 
de Beeldenroute Nieuwe Park een idee voor een volgende wande-
ling. U vindt ze op onze website: www.nieuwepark.nl

In het april nummer van de 
wijkkrant stond een uitgebreid 
artikel over de moeilijkheden 
die het wijkteam ondervindt bij 
het  verkrijgen van de vergun-
ning voor de verbouwing van 
de volière.

Kort na het verzenden van 
onze brief naar de gemeente 
ontvingen wij een bericht van 
ODMH, waarin stond welke 
stappen het wijkteam moet 
nemen om een vergunning te 
verkrijgen. Het wijkteam is nu 
bezig om hieraan te voldoen.

Het artikel in onze wijkkrant 
heeft effect gehad! Naar 
aanleiding hiervan heeft het 
AD een stukje over de volière 
geschreven. Dit heeft weer tot 

gevolg gehad dat drie politieke 
partijen: CDA, Gemeente Be-
langen en ChristenUnie vragen 
over de volière in de Gemeente 
Raad hebben gesteld. Hopelijk 
heeft dit meedenken tot ge-

volg dat het verkrijgen van een 
vergunning en daarna het ver-
werven van financiële middelen 
makkelijker wordt.

Vergunning verbouwing volière
Door Peter Schönfeld, voorzitter wijkteam
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Door de Allesweter

Wist je dat
ze hem weer hebben gevon-
den, in oude wijkkranten: De 
Allesweter?

Wist je dat
hij alles scherp in de gaten 
hield en 35 jaar ouder en 
milder is geworden?

Wist je dat 
Piet van der Perk is over-
leden, iemand met twee 
gouden handen die altijd 
klaarstond als het wijkteam 
een beroep op hem deed?

Wist je dat
de volière aan een revisie 
toe is en de gemeente geen 
geld heeft?

Wist je dat
er een grote hoeveelheid 
hondenpoep ligt in de berm 
langs de Winterdijk en dat 
langs de spoorlijn een spe-
ciale uitlaatplaats is aange-
legd?

Wist je dat
hier in de buurt op zondag-
morgen veel Belgen aan het 
vissen zijn die zich beklagen 
over hondenpoep aan hun 
laarzen?

Wist je dat
het team staat te popelen 
om weer met de Hoogvliet
expresse te gaan rijden?

Voortgang werkzaam-
heden Spoorzone-zuid
Door John Hexspoor, lid wijkteam

Eigenlijk valt er weinig te 
melden. De uitvoering van het 
project ligt op koers, het gaat 
zelfs iets sneller dan gepland. 
Eind mei zal de inrichting van 
het busstation zijn voltooid 
qua bestrating en asfaltering. 
De eerste terreinverkenningen 
voor de bouw van de eerste 
fietsenstalling hebben reeds 
plaatsgevonden. Begin juni 
worden de werkzaamheden 
verlegd naar de Vredebest.

Om niet geheel afhankelijk te 
zijn van de berichtgeving in 
deze wijkkrant inzake de voort-
gang van dit project verwijs ik 
u naar de nieuwe website www.
goudaspoorzonezuid.nl waar 
u volledig op de hoogte wordt 
gehouden van alle wetenswaar-
digheden en voortgang van dit 
project.

Bouwproject 
Winterdijk 14
Door John Hexspoor, lid wijkteam

Als gevolg van het Covid19 
virus zijn de onderhandelingen/
gesprekken tussen Mozaïek 
Wonen en de gemeente Gouda 
enigszins vertraagd. Onder het 
grootst mogelijke voorbehoud 
kon Mozaïek Wonen wel mel-
den dat er op hoofdlijnen een 
principe akkoord is omtrent de 
doelgroep. De doelgroep zal op 
basis van de voorwaarden van 
de huisvestingsverordening in 
meerderheid bestaan uit regu-
liere woningzoekenden waarbij 
de nadruk zal liggen op jonge-
ren/starters en personen met 
een urgentieverklaring. Status-
houders en andere specifieke 
doelgroepen komen in beginsel 
niet in aanmerking voor dit 
huisvestingsproject. Een be-
perkte uitzondering kan worden 
gemaakt voor personen die be-
horen tot de groep “uitstroom 
maatschappelijke zorg”.

Waar de gesprekken vertra-
ging oplopen als gevolg van 
het Covid 19 virus loopt ook 
de realisatie vertraging op. De 
feitelijke start van de bouw-/
plaatsing-/inrichtingsfase zal 
eerst begin 2021 een zichtbare 
aanvang tonen. Althans dat is 
de prognose.

Waar eerst de nodige terughou-
dendheid binnen het wijkteam 
met betrekking tot dit project 
aanwezig was kan op basis van 
het bovenstaande wellicht wor-
den geconcludeerd dat dit toch 
wel unieke project een verrij-
king en zeker een verjonging 
van onze wijk kan betekenen.

Om dit zeker te stellen zal een 
delegatie van het wijkteam 
Nieuwe Park medio juni 2020 
een ontmoeting hebben met de 
directie van Mozaïek Wonen om 
meer en detail op dit project in 
te zoemen.

Wordt vervolgd!

Wijkkrant juni / juli
Artikelen graag aanleveren vóór 
27 juni bij Trudie en Irene  
redactie wijkkrant:  
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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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

 

 
 
 

 
BRILJANTE VOETEN 
 
Pedicure Gertina Twigt 
 
Voetbehandeling en  
Voetreflexmassage 
 
M: 06 4547 9497  
Majoor Fransstraat 26 
2801 ST  GOUDA 
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George Kroon wordt lid van het 
wijkteam
Door Peter Schönfeld, voorzitter wijkteam

George Kroon, die in de Kanaalstraat woont, 
gaat vanaf 1 juni het wijkteam versterken. Hij 
was het laatste jaar al actief bij het helpen in de 
volière en het onderhoud van het park. Wij zijn 
blij dat George met ons verzoek, lid te worden 
van het wijkteam, heeft ingestemd. 
Daarnaast is Manon Vonk na vier jaar wijkteam-
lid herkiesbaar. Zij wil graag doorgaan. 

Normaal worden benoemingen op de bewoners-
avond besloten, maar vanwege de coronacrisis  
wordt dit nu op deze informele manier behan-
deld.

Als u bezwaar heeft tegen de benoeming van 
George Kroon en/of de herverkiezing van Manon 
Vonk als wijkteamlid, dan vragen wij u dit door 
te geven aan de voorzitter van het wijkteam 
(p.schonfeld@caiway.net).

Bij geen bezwaar gaan de 
benoeming door en zullen op 
de eerstvolgende bewoners-
avond worden bevestigd.
 

Het wijkteam bestaat nu uit de volgende personen:

Trudie Galama       Buurtpreventie en wijkkrant    trudie.galama@hetnet.nl
Gerrit van Gaarden   Penningmeester      g.gaarden@gmail.com
John Hexspoor           Bouwplannen in en rond de wijk    john.hexspoor@kpnmail.nl
George Kroon            Volière en groen     gqm.kroon@gmail.com
Koen Oome       Onderhoud VBIJP en contact met de gemeente  koenoome@hotmail.com
Peter Schönfeld     Voorzitter      p.schonfeld@caiway.net
Manon Vonk             Sociale activiteiten, volière en Blokwoningen  manonvonk@hotmail.com
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Het Bankje 
Door Trudie Galama

Joke is op doorreis van Amsterdam naar Den 
Haag en heeft in Gouda een tussenstop geno-
men. Haar vriendin heeft haar afgehaald van het 
station en vond het bankje in het park een prima 
plek om even bij te praten. Zij woont in Gouda 
en loopt of fietst iedere dag in en rondom de 
stad. Zij kent Gouda inmiddels als haar broek-
zak. 

“Het was heel rustig in trein”, zegt Joke. “Maar 
ik voelde me niet helemaal op mijn gemak. Het 
voelde alsof ik in overtreding was. Een afspraak 
met een vriendin is vast geen goede reden om 
de trein te mogen nemen.” Een mondkapje heeft 
ze in haar tas, maar niet opgezet.

De door mij aangeboden koffie met een koekje 
hebben ze afgeslagen.

Mozaïek Sofa
Door Manon Vonk, lid wijkteam

Het heeft even geduurd, maar ondanks alle co-
ronatoestanden is de mozaïek sofa zover voor-
bereid dat we van start kunnen gaan. De afge-
lopen weken is hij gegoten en opgetekend. Nu is 
het onze beurt om de afwerking te gaan doen. 
Dat kunnen we natuurlijk niet alleen, daar heb-
ben we jullie hulp bij nodig! Vind je het leuk om 
creatief bezig te zijn, zoek je een nieuwe hobby, 
heb je altijd al willen leren mozaïeken of zet je 
je graag in om de buurt wat mooier te maken? 
Kom dan helpen met het mozaïeken van de sofa.

Omdat de sofa voor alle bewoners in de wijk is, 
mogen ook (bijna) alle bewoners van 8 tot 88 er 
aan mee werken. De jonge mozaïekers van 8 tot 
15 mogen alleen mee helpen onder begeleiding 
van een ouder die ook mee doet. Op welke mo-
menten er gemozaïekt gaat worden is nog niet 
duidelijk. Dat hangt af van het aantal inschrijvin-
gen en waar dan de behoefte aan is.

Workshop Mozaïeken
Omdat mozaïeken niet alleen een ontspannen 
hobby is maar ook een vak, is het belangrijk om 
een basiskennis op te doen voordat je aan het 
werk gaan. Dus wil je meedoen dan is het vol-
gen van een workshop noodzakelijk. De moza-
ieksteentjes moeten goed en op de juiste plaats 
gelijmd worden zodat de sofa jarenlang kan 
schitteren bij de volière.
De workshops worden gegeven door kunstenaar 
Marlinda Weijers, zij heeft jarenlange ervaring 
met mozaïeken en het geven van mozaïekwork-
shops. Zij is ook betrokken geweest bij de twee 
andere mozaïekbanken die in Gouda staan. Je 
kunt haar werk bewonderen op www.wolkenvan-
ger.com. 

Locatie en data
De workshops gaan plaatsvinden bij Unit4Art op 
het stationsplein en voldoen natuurlijk aan de 
voorschriften van het RIVM. Je kunt je inschrij-
ven voor de volgende data: 
dinsdag 23 juni van 19.00 tot 21.00 uur
zaterdag 27 juni  van 10.00 tot 12.00 uur
vrijdag 3 juli  van 15.30 tot 17.30 uur

Er kunnen maximaal 6 deelnemers per workshop 
ingeschreven worden. Deelname is gratis. Mocht 
alles vol zitten dan worden er extra workshops 
gepland.

Aanmelden
Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan bij 
Marrianne 06 23507934 of Manon 06 40281883.

Wij zijn blij dat we ondanks de coronamaatre-
gelen toch van start kunnen gaan, hopelijk jullie 
ook!

Unit4Art 
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De fuut is met stip mijn lieve-
lingswatervogel. Ik heb een 
nest gesignaleerd in het water 
bij de Burgemeester van Hof-
wegensingel. En dat is best bij-
zonder, want futen geven over 
het algemeen toch de voorkeur 
aan een omgeving zonder 
directe bebouwing, hoewel dit 
de laatste jaren aan het ver-
anderen is. Er zijn zelfs in de 
Utrechtse grachten futen gesig-
naleerd. Maar dit futenpaartje 
in onze wijk heeft jongen. In 
de afgelopen tijd heb ik ze zien 
uitgroeien van kleine gestreep-
te bolletjes tot kleine water-
zebra's, want ook jonge futen 
blijven nog een tijdje zwart-wit 
gestreept.

In het zomerkleed zien ze er 
prachtig uit, de futen (Podi-
ceps cristatus) en je verwart ze 
daarom niet gemakkelijk met 
andere watervogels. Rondom 
hun wit 'gezichtje' dragen ze 
een roodbruine, zwarte kraag 
die rechtop gaat staan, als ze 
hun partner het hof maken. 
Tussen oog en snavel hebben 
ze een zwarte streep. Ze lijken 
soms wat diep in het water 
te liggen, maar dat kan ook 
komen, omdat ze dan jongen 
hebben die veilig – en warm – 
meegedragen worden op moe-
ders rug. Mannetjes en vrouw-
tjes zien er hetzelfde uit. En 
dan die prachtige zwarte kuif! 
En dat felrode oog eronder. De 
fuut is werkelijk een schoon-
heid onder de watervogels.

Het futenbroedseizoen is lang, 
van maart tot oktober, maar 
de meeste futen gaan zo tegen 
mei, juni eens denken aan het 
stichten van een gezin. Meestal 
houden ze het bij één broedsel 
per seizoen, maar het kunnen 
er ook af en toe twee zijn, als 
ze tenminste vroeg genoeg be-
ginnen. De twee tot zes bleke 
blauw-groene eieren moeten 
minimaal drie weken bebroed 
worden en in die tijd verkleuren 
de eieren naar geel of bruin. 

Vogels in de wijk: De fuut
Door Marijke van Ittersum

Vaak maken futen twee nesten. 
Het eerste nest, een drijvend 
platform in open water, is een 
speelnest, een liefdesnestje 
zouden we kunnen zeggen. 
Maar moeten er eieren gelegd 
worden, dan gaan de aanstaan-
de ouders naar de waterkant 
tussen het riet, want dat is veel 
veiliger. 

Aan een nest besteden ze niet 
zo heel veel aandacht. Dat 
hoeft ook niet, want als de 
kleine fuutjes er zijn, worden 
die op de rug warm gehouden 
en niet in het nest. En als de 
kleintjes er eenmaal zijn, moet 
er gewerkt worden door pa en 
ma. De jongen worden tien tot 
elf weken lang door hun ouders 
gevoerd voordat ze op eigen 
benen kunnen staan.

Futen zijn vissers. Ze vissen 
zelfs op behoorlijke diepte, 
meestal tussen de twee en 
vier meter onder water. Dat 
verklaart ook hun lage ligging 
in het water. Er zit minder 
lucht tussen de veren dan bij 
meerkoeten bijvoorbeeld. Erg 
kieskeurig zijn ze niet, ze eten 
allerlei vissen, maar ook wa-
terplanten en soms glipt er een 
ongewerveld diertje tussendoor, 
maar dat moet kunnen, vindt 
de fuut. Het is wel prettig voor 

futen als er niet al te veel 
planten in het water groeien 
en dat is ook wel logisch, daar 
kan je in vast komen te zitten 
en je kunt je prooi minder snel 
te pakken nemen. Futen kun-
nen lang onder water blijven en 
wel tien meter verderop weer 
opduiken. En, grappig detail, 
ze kunnen ook duiken met het 
kroost op de rug.

Zeldzaam is de fuut allerminst. 
Eind vorige eeuw werd de soort 
nog bejaagd, maar sinds daar 
een einde aan gekomen is, 
gaat het de soort voor de wind. 
Bovendien is de fuut nu een be-
schermde inheemse diersoort. 
Er waren in 2016 ruim 16.000 
broedparen in ons land. Het 
futenleven is afwisselend. De 
futenbalts, spectaculair om te 
zien, vindt plaats vanaf maart, 
dan krijgen we de nestelperiode 
en in het najaar wordt er ge-
ruid. De mooie zomertooi wordt 
ingeruild voor de wat saaiere 
vaalbruine, witte dracht. De 
mooie zwarte kopveren blij-
ven gelukkig behouden. Futen 
verhuizen ook na de zomer. 
Het werk zit erop, de jongen 
zijn groot en de vogels trekken 
met duizenden naar grote open 
wateren, zoals de randmeren, 
het Deltagebied, het IJsselmeer 
en de Waddenzee om daar de 
winter door te brengen. 
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Aan het einde van de Roos van 
Dekemastraat op de hoek met 
de Majoor Fransstraat, vind je 
het onderkomen van Biljart-
vereniging Impuls, opgericht 
in 1976. Tegen de buitenmuur 
staan de twee kinderstraatbieb-
kasten. Nu gaat er misschien 
bij u een lampje branden. Zo 
niet, dan heeft u een goede re-
den om ook dit stukje van onze 
wijk te gaan ontdekken.

Ik heb afgesproken met de 
voorzitter, Hannelore Vergeer. 
Zij vertelt dat er ’s middags 
en ’s avonds competitie wordt 
gespeeld. Maar het is natuurlijk 
niet verplicht om competitie te 
spelen. Ook voor een vrij potje 
biljarten, kan je bij Impuls te-
recht, dan hoef je alleen maar 
donateur te worden voor € 35 
per jaar.

De vereniging is eigenaar van 
het gebouw. Er staan twee 
biljarttafels en natuurlijk ont-
breekt ook de bar niet.

Ledenbestand
Er zijn ongeveer 40 leden, 
waarvan 6 vrouwen. Een min-
derheid dus! De gemiddelde 
leeftijd schommelt rond de 60 
jaar. Het is een vergrijzende 
sport, geeft Hannelore toe. 
Het oudste lid is een man van 
90, maar het jongste lid is een 
vrouw van 18. Als haar vrien-
dinnen nou eens allemaal lid 
zouden worden . . . . . . . . . . 

Er zijn geen voorwaarde aan 
het lidmaatschap verbonden. 
Iedereen is welkom ook als je 

Wijk in Bedrijf – Biljartvereniging Impuls
Door Trudie Galama

nog nooit een bal hebt ge-
speeld. Hannelore zegt gerust-
stellend dat er altijd wel een 
paar mensen rondlopen van wie 
je het kan leren.

Op zaterdagmiddag vanaf 
13.00 uur is het vrij biljarten 
voor alle leden. Dan wordt er 
geen competitie gespeeld. Dan 
zouden nieuwe leden kunnen 
komen kijken. Hoewel in deze 
tijd van het coronavirus ook 
deze deuren dicht zijn.

Biljart en Poolbiljart
Wat is het verschil tussen bil-
jart en poolbiljart?
Dat is simpel. Een biljart heeft 
geen gaten en speel je met een 
rode, een gele en een witte bal. 
Een poolbiljart heeft zes gaten 
en speel je met 15 gekleurde 
ballen die allemaal in de tafel 
verdwijnen. 

Op een gewoon biljart kan je 
libre of driebanden spelen. 
Toen Hannelore dat zei, dacht 
ik dat zoek ik na dit gesprekje 
even op.

 

Libre of vrij spel:
De eenvoudigste spelsoort is 
het libre of ‘vrij spel’. Er zijn 
geen restricties, de bedoeling 
is slechts om met de speelbal 
beide andere ballen te raken. 
 

Driebanden:
Bij het driebandenspel moet de 
speelbal minstens drie banden 
raken voordat de derde bal 
geraakt wordt. 

Een vrouw als voorzitter
Ik vraag enigszins verbaasd 
hoe het komt dat zij als vrouw 
voorzitter is van een biljartver-
eniging. Het is toch een echte 
mannensport? Hannelore zegt 
dat er inderdaad meer mannen 
zijn, maar dat zij niet de enige 
vrouwelijke voorzitter is. 

“Ik leerde een vriend kennen 
die graag biljartte en zo ben ik 
erin gerold. Een vervolgens heb 
ik mijn man bij het biljarten le-
ren kennen. Hij is nu penning-
meester van de vereniging.”
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Toernooien
Hannelore vertelt dat er ook 
toernooien worden georgani-
seerd. Als de competitie afge-
lopen is, die loopt van augus-
tus tot maart, dan worden er 
onderling toernooien georgani-
seerd. Hieraan kunnen ook niet 
leden mee doen. Ook wordt het 
Zilveren Waag Toernooi georga-
niseer. Dit toernooi bestaat uit 
drie spelsoorten: libre, band-
stoten en driebanden. De prijs 
is een Zilveren Waag!

Gezelligheid of prestatie
De gezelligheid staat voorop, 
vindt Hannelore. “Als iemand 
interesse heeft is hij/zij van 
harte welkom op zaterdag als 
we weer open gaan. Wij vallen 
onder de sportkantines. Dus 
dat zal waarschijnlijk 1 septem-
ber worden.”

In de wijk ligt een jeu de bou-
les-baan. Ik vraag mij af of dit 
misschien een alternatief is. 
Drankjes en hapjes zelf meene-
men! 

Een van de belangrijkste taken 
van het wijkteam is goede 
communicatie met de bewoners 
via de Wijkkrant, die 10 maal 
is verschenen. Ton Kooijman, 
die samen met Trudie Galama 
en Irene Tielman de redactie 
vormde is hiermee gestopt 
omdat hij uit Gouda is vertrok-
ken. Wij zijn hem veel dank 
verschuldigd voor alle humo-
ristische en kritische stukjes, 
die hij in de loop van vele jaren 
heeft geschreven. 

Jaarverslag  wijkteam over 2019 - deel 1
Door Peter Schönfeld, voorzitter wijkteam

Politietoezicht in de 
vakantie
Door Jeroen Bot, wijkagent

Tijdens de vakantieperiode 
wordt er door de politie extra 
gesurveilleerd in wijken waar 
dat nodig is. Wij baseren dat op 
inbraak-, diefstal- en overlast-
cijfers. De wijken waar minder 
of niet ingebroken wordt, zullen 
hierbij niet vergeten worden. Je 
kan als burger wel een afwe-
zigheidskaart invullen. Dat gaat 
via de gemeente. Er zal dan op 
verschillende tijdstippen toe-
zicht worden gereden, al geeft 
dit geen zekerheid.

Voorzorgsmaatregelen
Wat het beste werkt is om dui-
delijke voorzorgmaatregelen te 
nemen. Zorg dat er een lamp 
met tijdschakelaar aanwezig 
is die aangaat als het donker 
wordt.
Laat iemand in je omgeving de 
post ophalen. Inbrekers maken 
vaak een verkenningsronde en 
letten op volle brievenbussen. 
Die persoon kan dan ook de 
gordijnen een keer sluiten of 
het zonnescherm laten zakken.
Als je met de Camper op va-
kantie gaat. Zet die dan niet de 

hele week voor je deur. Inbre-
kers weten dan meteen dat je 
voor een langere periode weg 
zal zijn.
Maar het allerbelangrijkste is 
dat je alles goed afsluit. Zorg 
voor goede sloten. Een alarm 
of een camera helpt ook.

Insluipingen
Insluipingen gebeuren zowel 
overdag als ‘s nachts. Inslui-
pers letten op open achterdeu-
ren en ramen. Dat doen ze ook 
als bewoners thuis zijn. Ga je 
naar boven, of ben je bezig in 
de voortuin sluit dan je achter-
deur af. Loop voordat je gaat 
slapen nog even een rondje 
door je huis en doe alles op 
slot. Doe de voordeur op het 
nachtslot. Voorkom dat een 
inbreker kan flipperen. Dat ge-
beurt door een dun stuk plastic 
langs de sluitnaad van de deur 
te halen, waardoor het slot 
opengaat.

Bel 112
Bij een verdachte situatie bel 
112. Als je denkt dat het niet 
klopt, dan klopt het vaak ook 
niet. De politie rijdt liever een 
keer voor niets.
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Ook wordt veel aandacht be-
steed aan de Website www.
nieuwepark.nl. Daar vindt u alle 
wijkkranten, rapporten, nieuw-
tjes etc. van de laatste 4 jaar. 
In maart is weer de 
Bewonersavond georgani-
seerd waar wijkteam en pro-
fessionals informatie hebben 
verstrekt over de wijk.
Het jaar begon en eindigde 
weer met de tien Kerstbomen 
in de Winterdijksloot, die mooi 
versierd waren door bewoners, 
scholen en andere organisaties, 
die langs de Winterdijk wonen 
of gevestigd zijn. 

Half januari vond de Nieuw-
jaarsborrel voor de vrijwilli-
gers en  de bewoners van onze 
wijk plaats in het kantoor van 
Bunnik. In 2019 zijn 9 Crea-
café avonden georganiseerd.

Ter gelegenheid van het vijf-
jarige bestaan is in april een 
Buurtfeest in het Rode Dorp 
georganiseerd. Hopelijk is dit 
een aanzet om het ieder jaar te 
doen. Op 1 juni vond de Dag 
van het Park plaats onder het 
motto “Huiskamer van de wijk” 

met vier verschillende mu-
ziek optredens. Het weer was 
prachtig. We zijn de organisato-
ren veel dank verschuldigd voor 
hun originele ideeën en grote 
inzet.

In november werd het altijd 
weer succesvolle Halloween 
voor de jongere jeugd georga-
niseerd. Ook dit keer hebben 
minstens 50 kinderen deelge-
nomen, die het groots opge-
zette parcours afliepen. Voor 
de kinderen was het een hele 
spannende middag/avond. 

Al tien jaar verzorgt super-
markt Hoogvliet in nauwe sa-
menwerking met vrijwilligers en 
het wijkteam, de Hoogvlietex-
presse. Dit is een busdienst 
op woensdagmorgen, waarvan 
ook dit jaar door veel ouderen 
gebruik is gemaakt.

De Jeu de boules-baan werd 
elke maandagmorgen gebruikt 
door de bewoners van Gou-
westaete. Op de tweede za-
terdag van de maand werd er 
door wijkbewoners gespeeld 
en dit werd afgesloten met 

een drankje. De baan is voor 
iedereen toegankelijk en wordt 
onderhouden door enkele leden 
van het Buurtpreventieteam.

Gedurende het jaar zijn meer-
dere kunstexposities ge-
weest in de beneden gangen 
van Gouwestein. Het blijkt dat 
onze wijk en ook Gouda veel 
“kunstenaars” heeft, die graag 
gebruik maken van deze mo-
gelijkheid tot exposeren. Sjouk 
Engels en Janny de Keijzer 
hebben deze tentoonstellingen 
georganiseerd. 

In de wijk zijn weer “Stolper-
steinen” geplaatst, deze keer 
in de Crabethstraat. Naast de 
bestaande straatbieb bij de 
volière en in de Eline Verestraat 
is er een derde straatbieb ge-
plaatst in de Roos van Deke-
mastraat. Deze is speciaal voor 
de jongeren in onze wijk.

In de volgende krant vindt u 
jaarverslag deel 2.
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Andere tijden
Door Trudie Galama

We zitten nu al zo’n acht weken 
in een Intelligente Lockdown, 
die beetje bij beetje wordt 
versoepeld. Dat wil zeggen we 
hebben ons nog steeds te hou-
den aan regels die ons beper-
ken in ons doen en laten. 

Ik ben in gesprek gegaan met 
vijf wijkbewoners en gevraagd 
hoe ze dat ervaren. 

GSG Het Segment – school 
voor praktijkonderwijs
Docent Jacco Seinen - 
stagebegeleider

Toen ik hoorde dat de school 
dicht moest, was dat een hele 
grote teleurstelling. Geen 
onderwijs kunnen volgen en 
gedwongen thuiszitten zou voor 
de leerlingen een grote leegte 
betekenen met alle problemen 
van dien. 

Stages moesten worden 
afgezegd 
Bij Het Segment krijgen leer-
lingen theorievakken maar ligt 
de nadruk op de praktijkvak-
ken. Vanaf klas 3 is stage een 
belangrijk onderdeel van het 
onderwijs. Samen met andere 
collega’s ben ik verantwoorde-
lijk voor de stages. Vanaf half 
maart ging de school dicht en 
stopten ook de stages. Geen 
school en ook geen stage, je 
vraagt je af wat hebben de jon-
geren dan voor dagbesteding?

Voor leerlingen die in het 
laatste jaar zitten, hebben we 
geprobeerd om de stageplaats 
vervroegd om te zetten in een 
baan en dus een arbeidscon-
tract te krijgen. Op die manier  
konden ze aan het werk blij-
ven. Bij een aantal leerlingen is 

dat gelukt. Bij de leerlingen die 
stage liepen in de horeca is dat 
niet gelukt omdat de horeca 
moest sluiten.

Thuiswerken
Alle leerlingen hebben een 
mentor en een stagebegeleider. 
In samenspraak met directie en 
collega’s  is het thuisonderwijs 
geregeld. De mentor moest aan 
de slag met lessen op afstand. 
Uit eigen initiatief hebben een 
aantal leerlingen contact opge-
nomen met hun stagebedrijf en 
gevraagd of ze via een bijbaan-
tje aan de slag konden blijven. 
Gelukkig hebben een aantal 
bedrijven daarmee ingestemd. 
Tuinders en hoveniers konden 
wel een paar extra handen 
gebruiken.

Zorgen om thuissituatie
Om sommige leerlingen maak 
ik mij zorgen. Je vraagt je af 
of het allemaal wel goed gaat. 
Het lukt niet iedereen om goed 
met elkaar om te blijven gaan 
in een lockdown situatie. De 
mentoren houden contact met 
de leerlingen. Dan kun je op 
afstand toch iets betekenen. 
Maar toch voelt dat ongemak-
kelijk. Vooral als er problemen 
zijn. 

De scholen zijn weer 
begonnen!
Op 2 juni komen de leerlingen 
weer naar school. Voor iedere 
leerling is één dag gereser-
veerd. Er is onvoldoende ruimte 
om alle leerlingen naar school 
te laten komen. Ook op school 
moet de 1 1/2 meter in acht 
worden genomen.

We hebben alle stagebedrijven 
afgebeld. Bij de meeste stage-
bedrijven kunnen ze op 2 juni 
weer aan de slag. Ook ben ik 
al druk bezig met de plannen 
voor volgend jaar. Voor 200 
leerlingen moet een stageplaats 
geregeld worden. Het organise-
ren van stages, het begeleiden 

van de leerlingen en ook van de 
begeleiders op de stages is een 
dagtaak voor mij en 5 andere 
collega’s. Alle stageplaatsen in 
de horeca en voor een groot 
deel ook in de zorg zullen afval-
len. De laatste sector is terecht 
heel voorzichtig. Ook heeft een 
stagiaire goede begeleiding 
nodig. Op dit moment heeft de 
zorg genoeg aan zichzelf. 

Eindexamenfeest
Vorig jaar was er een groot 
eindexamenfeest in de schouw-
burg. Dit jaar hadden we dat 
ook weer gepland. We zijn druk 
aan het denken over hoe we 
er toch een feest van kunnen 
maken en de leerlingen een ge-
denkwaardig afscheid kunnen 
geven.

Een uitdaging
Ik ben op de korte termijn niet 
hoopvol. Maar ik denk dat het 
goed komt. Vanuit de overheid 
zijn er altijd regelingen ge-
weest voor mensen die minder 
kansen hebben op de arbeids-
markt. En als ik er een schepje 
boven op moet doen om leer-
lingen geplaatst te krijgen bij 
een stagebedrijf, dan doe ik 
dat graag. Dat is voor mij een 
uitdaging.

Fatima 7 jaar 
leerling groep 4 van de 
basisschool

Toen Fatima hoorde dat ze 
voorlopig niet meer naar school 
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hoefde, was ze niet blij, zegt 
haar moeder Fedua. Ze vond 
het moeilijk om de opdrach-
ten te doen zonder de juf. Ze 
kon haar juf wel een berichtje 
sturen en om hulp vragen. Ook 
Fedua kon via een speciaal 
programma in contact komen 
met de juf. Ook heeft de juf 
verschillende keren gebeld om 
te vragen hoe het ging en ook 
met Fatima gesproken.

Nu de basisscholen sinds twee 
weken weer gedeeltelijk open 
zijn, gaat Fatima op dinsdag en 
vrijdag naar school. Ze vindt 
het daar weer hartstikke leuk. 
Haar schoolvriendinnen kan ze 
weer zien en ook haar juf in 
levende lijve. Op de dagen dat 
Fatima thuis werkt heeft ze 3x 
op een dag een videomeeting 
met haar juf. 

De eerste dagen dat ze niet 
naar school kon had ze echt 
een vakantiegevoel, zegt Fe-
dua. Maar toen ze niet buiten 
mocht spelen was dat snel 
over. Nu speelt ze weer buiten 
als ze klaar is met haar huis-
werk. Thuis werken is ze ook 
leuk gaan vinden. Ze wordt 
daar niet afgeleid door andere 
kinderen.

Fedua heeft een vitaal beroep 
(apothekersassistent) en ook 
haar man kan niet altijd thuis 
zijn voor de kinderen. Haar 
broertje gaat naar de crèche 
en Fatima naar een van haar 
tantes.  

Nu het ramadan is worden de 
contacten met de familie erg 
gemist. Fedua komt uit een 
groot gezin en alle broers en 
zussen wonen in Gouda. Soms 
spreken ze af met een ander 
gezin als niemand klachten 
heeft, maar niet te vaak. Dus 
ook geen groot feest als de 
ramadan is afgelopen. Mijn 
ouders hebben een hele grote 
tuin, zegt Fedua, dus misschien 
gaan wij daar naar toe en is het 
toch een beetje feest.

Farah 13 jaar
Leerling Wellantcollege

Het was voor mij geen verras-
sing dat de school dicht ging. 
Universiteiten en  hogescholen 
waren al gesloten. In eerste 
instantie dacht ik geen school 
te hebben, maar toen bleek 
dat de lessen online gegeven 
zouden worden. Ik vond dat 
wel een goede vervanger. In de 
eerste week moest er een app 
worden gemaakt, dus ik dacht 
lekker rustig. Maar we kregen 
huiswerk!

De school belt regelmatig op 
om te vragen hoe het met me 
gaat. Natuurlijk mis ik het con-
tact met mijn docenten. Want 
een beeldscherm blijft behel-
pen. Ook mis ik mijn klasgeno-
ten. Je praat minder met ze nu 
je thuis zit. In de klas werk je 
samen en praat je over school.

Het thuiswerken was wel 
wennen, maar je raakt eraan 
gewend en je gaat het zelfs al 
normaal vinden. Ik zit op een 
groene school. Heel veel prak-
tijkvakken zijn vervallen. We 
krijgen schriftelijke opdrachten, 
maar doen dus niets met onze 
handen. Dat vind ik jammer.

Ik ging iedere week boodschap-
pen doen met mijn vader. Maar 
met zijn tweeën boodschap-
pen doen is niet handig. Dus 
ook dat mis ik een beetje. Na 
het eten als het lekker rustig 
is maak ik een wandelingetje 
met mijn vader, een frisse neus 
halen. Maar naar winkels gaan 
doe ik niet. Ik zit meestal in de 
tuin.

Wat kan nu niet? Afspreken 
met vriendinnen en familie en 
leuke dingen doen. De afgelo-
pen twee maanden heb ik mijn 
vriendinnen niet gezien. Ik 

praat wel met ze over de tele-
foon. Maar ik mis ze erg. Nu je 
afstand moet houden, merk ik 
hoe belangrijk de mensen om 
mij heen zijn.

Met de ramadan gingen we 
altijd heel veel op bezoek bij 
familie en dat is heel gezellig. 
Dat kan  nu ook niet, nu zitten 
we thuis. Je moet rekening 
houden met mensen die kwets-
baar zijn. Ik kan niet naar mijn 
opa en oma, want je wilt niet 
dat ze ziek worden. Die moeten 
nu ook alleen het feest vieren. 
We zouden dit jaar naar fa-
milie in Marokko gaan. Maar 
de grenzen zijn dicht dus dat 
gaat niet door. Toen dat tot mij 
doordrong moest ik wel even 
slikken.

Pieter Verhage en Cora van 
Leeuwen
twee pensionado’s

Zij deden beiden veel vrijwilli-
gerswerk. Ik vraag aan Pieter 
wat er voor hem veranderd is 
sinds de coronamaatregelen 
van kracht zijn.

Ik doe mee aan “Goudazoe-
kers”, een historisch avonturen-
project voor de hoogste klassen 
van het basisonderwijs. Ik 
speel een historisch figuur en 
sta drie dinsdagen bij de Rot-
terdamse Poort als poortwach-
ter. Per dinsdag komen er drie 
groepen kinderen langs en ik 
vertel over de Spaanse bezet-
ting in de 16e eeuw in Gouda. 
Dat is gestopt. 

Ik begeleid een jongen van 12 
jaar met dyslexie. Ik ga naar 
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hem toe of hij komt hier thuis. 
We doen samen oefeningen. 
Dat is gestopt. 
Ik ben voorlezer van de Voor-
leesexpres. Ik ga wekelijks 
naar mijn voorleesgezin om 
voor te lezen. Dat is gestopt.
De afspraak was dat ik tijdens 
de jeugdavondvierdaagse 
langs de kant zou staan en een 
aantal basisschoolleerlingen 
een cadeautje zou geven. De 
avondvierdaagse is afgeblazen.

Ik heb nu dus een lege agen-
da, maar ik verveel mij geen 
seconde.  Ik ben een echte 
kranten- en boekenlezer. Cora 
en ik fietsen ook veel en graag. 
Vandaag hebben we een tocht 
gemaakt van 40 km. We nemen 
boterhammen en water mee 
voor onderweg. Soms hebben 
we geluk en komen we war-
me chocolademelk of een ijsje 
tegen. We genieten samen ook 
erg van de tuin. Dat is de trots 
van Cora.
Pieter gaat de vaatwasser 
leeghalen en ik krijg Cora aan 
de lijn.
Is jouw agenda ook leeg?

De Hoogvlietexpresse is stop-
gezet. Dus het begeleiden van 
ouderen bij het boodschappen 
doen in de supermarkt is weg-
gevallen. Ik doe voor een van 
de vaste klanten van de Hoog-
vlietexpresse nu de boodschap-
pen. Ik haal woensdag het 
boodschappenlijstje bij haar op 
en ga lopend met haar bood-
schappentas op wielen naar 
Hoogvliet, op een stil moment 
van de dag. 

Ik kook om de week voor een 
begeleid wonenproject van 
Gemiva-SVG Groep. Dat is ook 
stopgezet. Nu is mijn agenda 
een stuk leger. 

Maar vervelen doe ik mij niet. 
Achter ons huis ligt een groot 
rozenperk van de gemeente. In 
het kader van “Groen moet je 
doen” heb ik een aantal jaren 
geleden het onderhoud op me 
genomen. Door omstandighe-
den heb ik dat verleden jaar 
verwaarloosd. Ik heb dagen 

onkruid en klimop lopen trek-
ken. Vervolgens stond ik twee 
uur in de wachtrij bij het afval-
brengstation van Cyclus om het 
groenafval weer kwijt te raken. 
Er waren dus meer mensen die 
de tuin hadden opgeruimd of 
een kast hadden leeggehaald. 

Pieter en ik fietsen samen met 
plezier en ik wandel veel met 
mijn vriendinnen. 
Het huishouden is natuurlijk 

hetzelfde gebleven en koken 
doe ik graag. Nu ik meer tijd 
heb, staat er dikwijls wat bij-
zonders op tafel.

Ik hoop heel erg dat we deze 
zomer met onze kleinkinderen 
kunnen kamperen en onze ja-
renlange traditie voort kunnen 
zetten.

Impressie van de Mozaïek sofa


