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Wijkkrant

Nieuwe Park
Hebben jullie dit gezien:
Een school in onze wijk houdt terecht iedereen op afstand in deze coronatijd. Maar hoeveel is nu anderhalve meter? Dat zijn twee volwassen armlengtes. De poppetjes op de
tekening suggereren een grotere afstand of is het een nieuwe begroeting?
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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Hoezo, verkeerd geparkeerd? Er staat toch duidelijk 09.00 –
18.00 uur. Het betaald parkeren in onze wijk is vanaf 1 april
verlengd tot 21.00 uur! Maar het bord bij de nieuwe ingang van
de wijk aan de Borghsteegstraat is niet aangepast. Deze nieuwe
toegang is over het hoofd gezien!
De platanen op het Stationsplein krijgen een verwenkuur van
Marc Meyer, een Gouwenaar met een groen hart. De vijf groene
vlotjes in het water van de Kattensingel zijn ook een idee van
hem.
In de tweede reeks van gesprekken met bewoners wordt de
impact van de coronacrisis duidelijk. De actieve 65-plusser krijgt
nu tijd om zijn foto’s te sorteren. Voor de muzikant is het een
tijd van bezinning en nieuwe paden inslaan.

Verwenkuur voor platanen
De afgelopen maanden schudden de twee monumentale
platanen op hun grondvesten
door het zware verkeer, dat
hier reed vanwege de herinrichting van het Stationsplein. De
werkzaamheden hebben gezorgd voor een verdichting van
de bodem, die de groeikansen
van de monumentale bomen
belemmert.
Goudse parels
Ze krijgen nu een heuse verwenkuur. Onder hoge druk worden nieuwe poriën in de bodem
gemaakt, waarna die worden
gevuld met voedingsstoffen.
Met deze speciale aanpak wordt
bereikt dat de bodem weer
luchtig en vruchtbaar wordt
en de wortels kunnen blijven
groeien. “Na deze oppepper
kunnen de groene Goudse
parels zeker weer vijftig jaar
mee”, zegt Marc Meijer, directeur van Norminstituut Bomen,
die de kosten van deze verwennerij betaalt.

het kantoor van de Goudse.
Ze werden verplaatst naar het
Stationsplein.
In 2011 leek het erop dat ze
weer moesten verhuizen in
verband met grootse plannen
voor het stationsgebied. Omdat
het zeer grote bomen betreft,
platanen met een stamomvang
van respectievelijk 485 en 375
cm, was het belangrijk ze voor

te bereiden op de verplanting.
Maatregelen werden getroffen
en om de groeiplaats te beschermen werd er voor jaren
een schutting om de bomen geplaatst. Maar de verhuizing van
de bomen ging niet door, want
de plannen voor het stationsgebied belandden als onhaalbaar
in de prullenbak.
Bron: AD

Geen rustige oude dag
De bijna 150 jaar oude bomen
hebben veel meegemaakt. De
platanen groeiden op in het
Crabethpark, maar moesten in
1977, 94 jaar oud, wijken voor
2
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Voortgang werkzaamheden Spoorzone-zuid

Buseiland
Wat een verschil! In een paar
maanden tijd is er een mooi,
nieuw buseiland aangelegd bij
het station. De weg er omheen is nu nog het domein
van fietsers die naar de Noothoven van Goorstraat rijden
of daar vandaan komen. Dat
verandert zodra de bussen
van dit nieuwe eiland gebruik
gaan maken.

Vredebest
Op 15 juni zijn de werkzaamheden gestart aan de
Vredebest. Het trottoir aan
de noordzijde is opgebroken,
maar de winkels zijn bereik-

baar. Er wordt een gescheiden
rioolstelsel aangebracht.
In verband met de werkzaamheden aan de Vredebest,
is het nog niet mogelijk om
het overige verkeer over het
Stationsplein / Noothoven van
Goorstraat te laten rijden.
Vanaf 13 juli is de Noothoven
van Goorstraat weer bereikbaar voor al het verkeer.

Wijkkrant augustus
/ september

Artikelen graag aanleveren
vóór 29 augustus bij Trudie en
Irene
redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com

De werkzaamheden in het
stationsgebied kunt u op de
voet volgen door de app “Van
Kessel” te downloaden.

extra dik zomernummer
heel veel leesplezier
3

juni - juli 2020

Wijkkrant Nieuwe Park							

Nieuwe wijkteamlid:
George Kroon
Door George Kroon

we, door het zelf te doen, binnen de perken houden.
De afgelopen coronatijd zijn
we meer rond het huis bezig
en zie ik veel belangstelling
voor de volière en het park.
Ook heb ik het idee dat biodiversiteit belangrijker is geworden en wil ook daar mijn
steentje aan bijdragen.

Nieuw systeem voor
meldingen openbaar
gebied
In de vorige wijkkant hebt u
kunnen lezen dat wij sinds 1
juni een nieuw wijkteamlid
hebben. Hij stelt zichzelf aan
u voor.
Hoi, ik ben George Kroon.
Sinds een jaar ben ik er
voor de wijk en doe vrijwilligerswerk in de volière en
het park. Ik ben net aan het
pensioneren en heb de laatste
decennia voor mensen met
een verstandelijke beperking
gewerkt. Dit zorgen voor en
begeleiden in vond ik altijd
erg leuk. Ik werkte onder
andere op een zorgboerderij
en kinderboerderij. Heb daarvoor in de bloemen gewerkt.
Mijn hobby's zijn tuinieren,
bloemen en planten, vogels
en met name de vogels in de
vrije natuur en fietsen.
Vorige week heb ik mij opgegeven als tuinambassadeur.
Ik denk dan mee met mensen
over de invulling van groen
om hun huis. Ze vertellen mij
wat ze belangrijk vinden en
samen bedenken we de meest
duurzame invulling.
Groen vind ik echt een verrijking van het leven en het fijne is dat het overal past. Zelf
heb ik bijvoorbeeld een groen
schuurdak met de buren kunnen aanleggen. Hierbij denk
ik dus aan duurzaamheid en
milieu. Ook de kosten konden

Gevaarlijke situaties
Natuurlijk kunt u ook nog
steeds naar de gemeente bellen
om een melding door te geven,
via tel. 14 0182. Bij gevaarlijke
situaties moet u zelfs altijd bellen, dan kan direct actie worden ondernomen als de situatie
daarom vraagt.
Oude meldsysteem
Als u vóór 1 juli een melding
hebt gedaan in het oude systeem dan wordt deze nog
gewoon afgehandeld zoals
u gewend bent. Heeft u hier
vragen over? Bel dan via tel. 14
0182. U wordt sneller geholpen
als u een meldingsnummer bij
de hand heeft. Maakte u gebruik van de app MijnGemeente? Deze werkt vanaf 1 juli niet
meer. U kunt vanaf deze datum
de nieuw app gaan gebruiken:
Slim Melden Gouda. Deze is
voor Android en iOS beschikbaar.
Bron: www.gouda.nl

Vanaf 1 juli werkt de gemeente
met een nieuw meldsysteem
voor het registreren en afhandelen van meldingen over het
openbaar gebied: Slim Melden
Gouda.
Nieuw systeem én nieuwe
app
Inwoners die een melding hebben over iets in het openbaar
gebied kunnen dit via www.
gouda.nl/mog melden. En nu
is ook de speciale app beschikbaar: Slim Melden Gouda. Met
de app is het heel eenvoudig
om een foto van de situatie
bij de melding te voegen. Dit
maakt het voor de gemeente makkelijker om de situatie
goed in te schatten. U kunt
bestaande meldingen bekijken
op een kaart en zo direct zien
of iemand anders de situatie
al heeft gemeld. Wat nieuw is,
is dat u aan de gemeente kunt
doorgeven dat u óók last heeft
van deze situatie, zonder dat u
zelf opnieuw de melding hoeft
te doen.

Speelplek Van Bergen
IJzendoornpark
Door Trudie Galama

In week 27 wordt de valondergrond van de speelplek in het
park vervangen. De groene
kunststof bodembedekking is
zo slecht dat na hevige regenbuien plassen ontstaan onder
het veldje. Je hebt dan het
gevoel alsof je op een waterbed
loopt.
Als u dit leest zijn de werkzaamheden waarschijnlijk al
uitgevoerd. De gehele realisatie
zou drie werkdagen in beslag
nemen.
4
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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.
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Tweeënhalf jaar geleden is Maartje aan haar
leuke baan bij de gemeente begonnen. “Groen
moet je doen” is een van de projecten waar zij
zich mee bezig houdt. Super vindt zij het hoe in
onze wijk de bewoners zich hiervoor inzetten.
Overal in de wijk vind je stukjes groen die door
bewoners worden onderhouden. Buurtbewoners
werken met elkaar samen in dit groenproject en
ook aan het onderhoud van het Van Bergen
IJzendoornpark. Zij vindt Nieuwe Park een mooie
wijk met actieve bewoners.

Lief & Leedstraatjes

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

Vandaag heb ik een afspraak met Maartje van
Veen. Zij werkt bij de gemeente als accountmanager bewoners initiatieven. Omdat ik mijn
“Groen moet je doen” - project wil uitbreiden,
komt zij de locatie bekijken.
Ik vind dit een mooie gelegenheid om haar te
vragen op Het Bankje plaats te nemen. Zo kan
ik haar een paar vragen te stellen en een foto
maken. Is deze rubriek ook weer gevuld!

Gouda bruist is onlangs met een leuk initiatief
gestart; de Lief & Leedstraatjes. Dit initiatief
is over komen waaien uit Rotterdam. Daar zijn
inmiddels al 700 straatjes die meedoen aan dit
initiatief.
In deze straten besteden bewoners extra aandacht aan buren die dat kunnen gebruiken
omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn of een partner
hebben verloren, maar moeilijk de deur uit kunnen of veel alleen zijn. Een bezoekje met een
bloemetje, iets lekkers, ansichtkaart of tekening
kan dan opeens wat licht brengen. Als Lief &
Leedstraat kun je ervoor zorgen dat er in jouw
straat meer aandacht is voor elkaar, dat lief en
leed met elkaar wordt gedeeld en dat niemand
meer buiten de boot valt. Zo kun je als straat
een Lief & Leedpotje met 75 euro contant geld
aanvragen. Hiermee kun je gedurende het jaar
een bloemetje, doos chocola of ander aardigheidje cadeau geven aan een buurman- of vrouw
(of buurjongen of -meisje) die dat volgens jou
echt verdient.
Ieder straat heeft twee gangmakers die het
potje beheren en er bekendheid aan geven in
hun straat, spullen worden door Gouda bruist
aangeleverd. Met dit initiatief doe je een oproep
aan iedereen in de straat om wat meer aandacht
te hebben voor elkaar. Door Lief & Leed ontstaat
meer saamhorigheid (‘nabuurschap’) via een
klein, vriendelijk gebaar. Het potje geld is alleen
een hulpmiddel, maar moet niet de motivatie
zijn om aan dit initiatief mee te doen dit komt
vanuit je hart en de motivatie om van jouw straa
tje een betere buurt te maken. Hoe meer straten
5
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in Gouda meedoen hoe beter! Als je het geld
niet wilt ontvangen, omdat mensen geen krappe
beurs hebben, kun je je nog steeds aanmelden
als Lief & Leedstraat, want naast het bedrag
ontvang je als gangmaker ook het startpakket,
uitnodigingen voor bijeenkomsten van gangmakers en leuke ideeën voor acties.
Als je dit een leuk initiatief vindt en je wilt als
gangmaker aan de gang kun je je aanmelden
bij Gouda bruist. https://goudabruist.nl/project/6943/lief---leed---actie-blije-buren

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

Het wijkteam bestaat nu uit de volgende personen:
Trudie Galama
Gerrit van Gaarden
John Hexspoor
George Kroon
Koen Oome
Peter Schönfeld
Manon Vonk

Buurtpreventie en wijkkrant				
Penningmeester 					
Bouwplannen in en rond de wijk 			
Volière en groen					
Onderhoud VBIJ en contact met de gemeente
Voorzitter						
Sociale activiteiten, volière en Blokwoningen

trudie.galama@hetnet.nl
g.gaarden@gmail.com
john.hexspoor@kpnmail.nl
gqm.kroon@gmail.com
koenoome@hotmail.com
p.schonfeld@caiway.net
manonvonk@hotmail.com

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 Verestraat - 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 Vreumingenstraat 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
6
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Werkzaamheden rond
De Dijkgraef
Door Rik Bos

Binnenkort zal het terrein van
appartementencomplex “De
Dijkgraef” (Winterdijk 10) op
de schop gaan. De verzakte
grasmat, de slechte kades en
de verzakte bestrating worden
grondig aangepakt. Er wordt
rondom een hardhouten beschoeiing aangebracht en het
terrein wordt opgehoogd.
De werkzaamheden zullen starten in week 32 (vanaf 3 augustus) en zullen naar verwachting
ongeveer 3 weken gaan duren.

nen en uur volgeboekt”, vertelt
Hannelore. “We hebben veel
gelachen en natuurlijk gebiljart,
we hadden allemaal een goed
excuus voor ons belabberde
spel, we hadden immers allemaal al 3 maanden niet meer
gebiljart.”
Als u interesse heeft om een
potje te biljarten, bent u op zaterdagen van harte welkom bij
Impuls (hoek Roos van Dekemastraat/Majoor Fransstraat).
Maar om teleurstellingen te
voorkomen is reserveren wel
gewenst. Dit kan op het nummer 06 2537 2420.

Soesja Citroen ereburger van Gouda
Door Trudie Galama

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Rik
Bos (lid Buurtpreventieteam):
rik_bos@hotmail.com

Biljartvereniging
Impuls is weer open
Door Trudie Galama

In de vorige wijkkrant kon u alles lezen over biljartvereniging
Impuls.
De voorzitter, Hannelore Vergeer, schrijft dat zij eerder
dan verwacht weer open zijn
gegaan en nu maximaal 12
gasten kunnen ontvangen.
“Nadat bij de leden bekend was
dat we weer open mochten,
was de eerste avond al bin-

Op vrijdag 5 juni is Soesja
Citroen benoemd tot ereburger
van de stad Gouda. Burgemeester Verhoeve reikte haar
de bij de benoeming behorende
zilveren erepenning van de stad
Gouda uit nadat hij officieel een
exemplaar van haar boek: HIER
WOONDEN, Stolpersteine Gouda in ontvangst had genomen.
Soesja Citroen woont in onze
wijk en is sinds 2010 in Gouda
de drijvende kracht achter de
plaatsing van de Stolpersteine
in Gouda. In de afgelopen 10
jaar heeft zij zich ingezet om
voor alle 388 uit Gouda weggevoerde en vermoorde Joden
een Stolperstein te plaatsen.
Hiervoor heeft ze het benodigde
onderzoek gedaan, de financiën vergaard en organiseert
zij de plaatsingen. In Gouda
liggen nu 258 Stolpersteine op
64 locaties. Soesja Citroen wil

juni - juli 2020
doorgaan tot er in Gouda voor
alle Joodse slachtoffers, voor
hun voormalige woonhuis een
Stolperstein is geplaatst.

Tragisch stuk Goudse geschiedenis
Voor de plaatsing van elke
steen heeft Soesja Citroen
onderzoek verricht naar de
persoon. De verhalen van de
mensen achter de 258 Stolpersteine op de 64 locaties heeft
ze opgetekend in het boek:
HIER WOONDEN - Stolpersteine
Gouda. Met het plaatsen van de
Stolpersteine en het schrijven
van dit boek heeft Soesja
Citroen een tragisch stuk Goudse geschiedenis vastgelegd.
Stolpersteine
De Stolpersteine zijn kei-vormige gedenktekens in de stoep
van de voormalige woonhuizen van mensen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog tijdens
de naziterreur uit hun huizen
werden weggevoerd om te
worden vermoord. Kunstenaar
Gunter Demnig is de bedenker
en maker van de ‘Stolpersteine’
(Struikelstenen'). Hij heeft ze
zo genoemd, omdat je erover
kan struikelen met je hoofd en
je hart en je moet buigen om
de tekst te kunnen lezen. De
Stolpersteine zijn inmiddels
in alle landen van Europa te
vinden.
In onze wijk kunt u ‘Stolpersteine’ vinden in de stoep van
Van Bergen IJzendoornpark 3
en 9, Crabethstraat 5 en 51,
Van Swietenstraat 3 en in de
stoep van Kattensingel 42 en
44b en Piersonweg 4 en 6.
Bron: website gemeente
Gouda/deGouda.nl
7
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Burenpraat

Door Tineke Mocking

Ik had in mijn laatste burenpraat alleen nog via de balkons
met mijn naaste buren gepraat.
Kort en naar mijn buurman
twee huizen verder alleen gezwaaid.

garage en dichtbij het centrum.
Dat heeft dit huis aan de Kattensingel allemaal. Kan Joost
zijn motorfiets fijn veilig binnen
zetten. Het feit dat Joost een
motorfiets heeft schiep gelijk een band wat mij betreft.
Ik rijd al jaren motor-scooter
(is voor een motorrijder geen
echte motorfiets maar toch. Ik
ben er heel Europa mee doorgereden!).
Ze hebben ook al gemerkt dat
ze prettige buren hebben, ondanks de coronatijd!
Al wandelend door Gouda leren
ze de buurt ook steeds beter
kennen. Zo leggen ze wel eens
een handdoek neer in het Van
Bergen IJzendoornpark om
daar een boek te lezen en een
kop koffie te drinken. Alhoewel
ze ook erg genieten van hun
eigen terras en al dat groen er
omheen. De wijkkrant vinden
ze handig om op de hoogte te
blijven van de dingen die spelen in de wijk.

Want Joost is een nieuwe bewoner aan de Kattensingel. In
het voormalige woonhuis van
ex burgemeester Wim Cornelissen. Hij woont er samen met
Neeltje. Ik vroeg me in het
stukje nog af of Joost eigenlijk
wel een bril en een baard had.
Ik geloof dat ik het een dag
later al wist. Want Neeltje had,
als reactie op het stukje, een
erg leuke ansichtkaart bij me
door de bus gedaan en daarin
bevestigd dat Joost inderdaad
een bril en een baard draagt.
En dat ze ook wel nader wilden
kennismaken. Dat hebben we
gedaan. Te laat voor de vorige
wijkkrant maar dan nu toch.
Vanuit hun vorige woonplek
Voorburg gingen ze op zoek
naar een huis in die omgeving.
Maar de prijzen lagen hoog met
name in steden als Den Haag,
Rotterdam en Leiden. Toen
werden ze attent gemaakt op
Gouda, waar de prijzen van de
huizen beduidend lager liggen.
Waar ze naar zochten? Een huis
met veel buitenruimte, een

Zo hadden ze naar de bewonersavond willen gaan maar
die is door de corona uitbraak
niet doorgegaan. Ze zijn verder
van plan een cursus Italiaans
te gaan volgen in de buurt. Ook
genieten ze al van het recreëren aan de Reeuwijks plassen.
Ze hopen er uiteindelijk een
plekje te vinden bij een vereniging. Ze staan op de wachtlijst.
Joost en Neeltje zijn bij me
thuis geweest. Eind van de
middag 17.00 uur. We hebben
heerlijk buiten gezeten op mijn
terras. Ik dacht dat het gesprek
met een uurtje wel afgelopen zou zijn. Maar dat werd
tweeëneenhalf uur! Ik heb wel
drank geschonken maar heel
niet gedacht aan behoorlijke
hapjes zo rond etenstijd. Erg!
Ik voel me ernstig tekort geschoten als gastvrouw.
Waarvoor alsnog mijn welgemeende excuses.
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Onrust in de tuinen van de
Blokwoningen
Door Manon Vonk, lid wijkteam

Er is vorig jaar een schouw
gehouden in de tuinen van
de Blokwoningen omdat er
veel klachten waren over het
maaien van de veldjes. Tijdens
deze schouw werd door de
gemeente geconstateerd dat
er in sommige tuinen te veel
tegels lagen. Afgesproken werd
dat een officiële reactie van de
gemeente zou volgen. Door de
coronacrises is de brief vertraagd maar in de tweede week
van juni viel hij dan eindelijk
bij de bewoners op de deurmat
(met uitzondering van de Max
Havelaarstraat).
Creatieve oplossingen
Het gaat om drie van de zeven tuinen waar het oppervlak
met tegels te groot is en/of
verrommeling door bouwwerkjes is ontstaan. De gemeente
verwacht dat de bewoners
dit onderling zullen oplossen.
Hopelijk zal dit niet leiden tot
tegenwerking en komen de
bewoners zelf met mooie, creatieve oplossingen waardoor het
er mooier uit komt te zien en
sommige tuinen een meer open
karakter krijgen en daardoor
toegankelijker worden. Want
het zou toch zonde zijn als het
contract wordt opgezegd en
alles door de gemeente ontruimd moet worden. Dat is niet
alleen treurig voor de mensen
die er met veel plezier in zitten
en werken maar ook voor de
biodiversiteit en de bijen.
8
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Niet terug naar af
Natuurlijk is het niet leuk om
op je vingers getikt te worden
maar het blijft openbaar gebied
en voor het gebruik hiervan zijn
de regels van “Groen moet je
doen” opgesteld. Het is verstandig om hiermee zo creatief
mogelijk om te gaan en te kijken wat er binnen deze beperkingen wel kan. Op ieder veldje
zijn andere behoeftes. Sommige bewoners vinden het leuk
om in de tuin te werken anderen willen er alleen in zitten.
Er zijn ook bewoners die aan
een balkon meer dan genoeg
hebben. Als alle wensen duidelijk zijn bij de hoofdbeheerder
(degene die het “Groen moet je
doen – contract” heeft getekend) moet het toch mogelijk
zijn om met kleine wijzigingen
weer te voldoen aan de regels
van “Groen moet je doen”. We
zijn al jaren aan het werk om
de omgeving groener te maken
en het zou echt zonde zijn om
weer terug te gaan naar af.
Dan is al het harde werk van
de afgelopen jaren voor niets
geweest.

Voortgang
De Blaauwe Haan

Door Peter Schönfeld, voorzitter
wijkteam

ongeveer 30 huurappartementen.
De ingang naar en tegelijk
uitgang van het binnenterrein
is gepland naast het Crabethhuis. Bij de Van Bevernighlaan is een nooduitgang
gepland, die is afgesloten met
een zakpaal om oneigenlijk
gebruik onmogelijk te maken.
Het verkeer gaat dus vanaf de
Kattensingel het plangebied
binnen. De pijltjes in de tekening geven de mogelijke rijrichtingen aan. Een en ander
betekent dat alleen langs de
achterkant van de bestaande
Crabethwoningen een rijbaan
is. Een voordeel hiervan is dat
deze woningen een achteringang naar hun tuin krijgen.
Het bestaande achterpad achter de woningen van de Van
Bevernighlaan blijft.
Het aantal parkeerplaatsen
moet voldoen aan de gemeente eisen. Dit betekent
dat er theoretisch voldoende plaatsen zullen zijn voor
de nieuwe bewoners en hun
bezoekers. In het plan is de
ruimte tussen de woningen
ingericht als park. Het is de
intentie dat het “park” semio-
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penbaar zal zijn.
Het appartementengebouw
volgt in hoogte het profiel van
de Kattensingel. Aan de linkerzijde wordt het drie lagen
hoog, waarmee het gebouw
aansluit op Kattensingel 59.
Halverwege wordt het een
verdieping hoger waardoor
het aan de rechterzijde aansluit op het Crabethhuis. In
het midden komt een voetgangersdoorgang, die verwijst
naar de voormalige entree
van het vroegere kaaspakhuis en zorgt voor een mooie
ontsluiting voor voetgangers
vanuit het Van Bergen IJzendoornpark richting het centrum.
Wat betreft de eengezinswoningen is gekozen voor woningen met drie lagen en een
plat dak. Dit huidige ontwerp
dient als basis voor de verdere uitwerking en opstart van
de bestemmingsplanprocedure. De gemeente onderzoekt
de mogelijkheid procedures te
combineren zodat de realisering van het plan sneller zal
gaan. Hopelijk zal het plan
vóór het eind van het jaar ter
inzage liggen bij de gemeente.

Op 11 januari jl. was er een
informatieavond voor omwonenden over de herontwikkeling van het kaaspakhuisterrein aan de Kattensingel.
Helaas is door de coronacrises
de geplande vervolgbijeenkomst in mei niet doorgegaan. In plaats hiervan
heeft de ontwikkelaar, Sens,
onlangs een informatiebrief
over de voortgang van het
project aan de omwonenden
gestuurd.
De tekening geeft een globale
indruk van de bebouwing van
het terrein. In totaal komen
hier 35 eengezinswoningen.
Wat niet op deze tekening
staat is de bebouwing langs
de Kattensingel. Hier komen
9
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GEVELTUIN

Het is fijn wonen in een groene omgeving! Een geveltuin
brengt sfeer, kleur en leven in
de straat: lieveheersbeestjes
tussen de blaadjes, vlinders
op de bloemen en vogels die
bessen eten.
Actiestraten
Dit jaar heeft het wijkteam de
volgende straten tot actiestraten uitgeroepen: Van Vreumingenstraat, Venroystraat,
Lepelaerstraat, Kanaalstraat,
Noorderstraat en Parkstraat.
De bewoners die een gevel-

tuintje aanleggen krijgen de
plantjes thuisbezorgd door
het wijkteam!
Is jouw straat geen actiestraat, ga dan toch aan de
slag en maak je eigen geveltuin. Verander je straat in een
fleurige straat.

Belangrijk is dat je de planten regelmatig water geeft,
zelfs als het regent, want
vaak komt er direct langs de
gevel weinig regenwater in
de grond terecht. Geef liever
twee keer per week veel water dan iedere dag een beetje.

Hoe maak je een geveltuin
Haal langs de voorkant van
je huis een paar stoeptegels
weg. Schep het zand eruit
en vul het gat met aarde.
Dan is het tuintje klaar om er
fleurige plantjes in te poten.

Geveltuinregels:
1. Het zand onder de tegels is ongeschikt om planten in te zetten. Daarom kun je beter de grond
tot een diepte van maximaal 30 centimeter (in verband met leidingen etc.) vervangen door
goede potgrond. De tegels die je weghaalt, moet je bewaren om eventueel terug te leggen als
je geen tuintje meer wilt.
2. De maximale breedte van een geveltuintje is 45 centimeter inclusief een deugdelijke opsluiting
(afbakening) van het trottoir (bijv. door een staande trottoirtegel). Er mag max. 30 cm. diep
gegraven worden. Degene die een geveltuin maakt is of eigenaar van de woning of heeft toestemming van de eigenaar.
3. Toegankelijkheid en bruikbaarheid van het trottoir moet intact blijven. Trottoirs zijn minimaal
1,5 meter breed, inclusief de ruimte die de (overhangende) beplanting inneemt. Bij stekelige
en/of irriterende beplanting is het belangrijk hierop te letten.

10
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4. Beplanting die schade aan woning of kabels en leidingen (huisaansluitingen) toe kan brengen is
niet toegestaan (bijvoorbeeld te grote struiken).
5. Bewoners zijn verantwoordelijk voor uitgroei van de beplanting in het trottoir. Woekerende beplanting, die schade aan het trottoir toebrengt, is niet toegestaan.
6. De gemeente heeft het recht overlastgevende beplanting te verwijderen en de oorspronkelijke
situatie te herstellen op kosten van de bewoners; dit uiteraard na contact over de ongewenste
situatie.
7. Indien de beplanting beschadigd wordt door werkzaamheden aan de straat, wordt deze niet
vergoed door de gemeente, of degene die in opdracht van de gemeente het werk uitvoert. Bewoners worden ruim voor de ophoging/werkzaamheden geïnformeerd, zodat de planten eventueel verplaatst kunnen worden.
8. De grond van een geveltuin blijft eigendom van de gemeente Gouda.

VASTE PLANTEN
Hosta (fortunei)

Veronica (Hebe)

Hosta is geschikt voor een tuin
in de schaduw. De bloemen
komen in juli en augustus en
zijn lichtpaars.

De uit Nieuw-Zeeland
afkomstige plant is in het
bijzonder geschikt voor
bloembakken en geveltuinen.
Het zijn typische, wintergroene struikjes met fraaie
bladkleuren. Deze struik vraagt
om een zonnige of halfschaduw
standplaats en heeft een
hoogte tussen de 30 en 50 cm.
De bloeitijd is in juni en juli.

Vetkruid (Sedum)

Klokjesbloem (Campanula)

Vrouwenmantel (Alchemilla
mollis)

Het mooie waaiervormige blad
van deze geel/groene plant
is opvallend. De bloemen
komen in juni tot september
in pluimen. Deze plant, met
een hoogte van 40 cm, stelt
weinig eisen en is daardoor
geschikt voor een zonnige of
schaduwrijke plaats.

Zomerbloemen

Voor bodembedekking is deze
vaste plant, die varieert in
hoogte tussen de 10 en 50 cm,
een goede keuze. Hij verlangt
een zonnige standplaats en is
in diverse kleuren verkrijgbaar.
De bloeitijd is juni - september.

Deze vaste plant is geschikt
voor verwildering en de hoogte
is afhankelijk van de variant.
Bloemen vormen verschillende
in losse trossen in de kleuren
blauw, rosé en soms wit.

Als zomerbloemen kun je
bijvoorbeeld kiezen voor
Geranium, Leeuwenbek,
Petunia en Viooltje. Deze
planten bloeien in de zomertijd
zeer uitbundig en zijn in diverse
kleuren verkrijgbaar. Deze
plantensoorten hebben veel
zon nodig. Voor schaduwrijke
geveltuinen zijn bijv. geschikt:
Vlijtig liesje, Astilbe of
Sleutelbloem.

11
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Vogels in de wijk: de stadsduif
Door Marijke van Ittersum

Duiven in de stad kampen
met een imago-probleem. Ook
in Gouda. Het gaat dan om
de stadsduif natuurlijk. “Die
koert dag en nacht onder je
slaapkamerraam, maakt drie
slordige nesten per jaar in je
dakgoot waardoor de hele boel
verstopt en hij poept voortdurend je auto onder”, althans
dat zeggen de duivenhaters,
die duiven graag als “vliegende
ratten” bestempelen. Natuurlijk
is daar wel wat op af te dingen.
Zeker bij ons in de wijk. We
hebben zeker wel stadsduiven
in de wijk, maar niet in grote
aantallen en er zijn ook andere
soorten duiven. Er zitten zelfs
tortelduiven in onze vogelkooi.
De mannetjes worden doffer
genoemd, de vrouwtjes duivin,
of gewoon 'duif'. En de duif
kent vele ondersoorten. Ter
illustratie: in Wikipedia alleen al
zijn 270 soorten duiven beschreven, van de Antilliaanse
treurduif tot de Zwarte koekoeksduif. Maar in Nederland
hebben we voornamelijk te maken met houtduiven als meest
voorkomende soort, en dan nog
Turkse tortels, holenduiven,
zomertortels en stadsduiven.
De stadsduif (Columba livia) is
een gedomesticeerde soort van
de rotsduif die in ons land niet
voorkomt. De soort is verwilderd en kan zich uitstekend
redden in stedelijk gebied.
Stadsduiven kunnen er heel
verschillend uitzien. Je hebt
witte, grijze, blauwige en
groengrijze duiven. En de duif
heeft zeker ook een positieve
reputatie. De duif als symbool
van de vrede kennen we allemaal. In de christelijke wereld
staat de duif symbool voor de
Heilige Geest. Maar ook de
islam staat positief tegenover
duiven. Er is een legende die
verhaalt hoe een duif ooit Mohammed op zijn vlucht wist te
beschermen. In het oude Egypte staat de duif voor onschuld,
bij de oude Grieken en Ro-

meinen is hij een symbool van
liefde en vernieuwing van het
leven. Zelfs in het verre oosten
denkt men positief over duiven:
in China en Japan staat de duif
voor een lang leven.
De meeste mensen vinden
duiven ook wel best. En de
stadsduif floreert. Dat komt
omdat hij echt alles en vooral
zwerfafval eet. Duiven broeden
twee tot vier keer per jaar en
dan leggen ze twee eieren in
een wat rommelig nest. Graag
op een harde ondergrond,
stadsduiven hebben een voorkeur voor hoge plekken, zoals
balkons, kasten op de veranda, zolders en als ze de kans
krijgen onder pannendaken,
want een donker nest vinden
ze prettig. Duiven broeden
16-20 dagen. Heel bijzonder
is dat ze de jongen de eerste
dagen voeren met duivenmelk.
De jongen zijn dan nog blind
en hebben geel dons, want ze
krijgen pas na elf dagen veren. Zowel de mannetjes als de
vrouwtjes produceren een soort
zachte kaasachtige substantie
in de krop, die de jongen eruit
pikken. Er zijn maar weinig vogelsoorten die deze gewoonte
hebben, flamingo's en keizerpinguïns behoren daar ook toe.
Over hoe schadelijk duiven
voor onze gezondheid zijn, verschilt men van mening. Duivenbestrijders zullen u melden dat
in de duivenpoep allemaal nare
bacteriën zitten, die longklachten veroorzaken. Maar de GGD
Rijnmond is milder. Slechts in

8% van de gevallen vinden ze
in duivenpoep de veroorzaker
van de papagaaienziekte, een
infectieziekte die inderdaad
kan leiden tot longontsteking.
Overigens kunnen niet alleen
duiven, maar ook parkieten,
kippen, kalkoenen, eenden,
kanaries en andere vogels deze
bacterie in hun ontlasting bij
zich dragen.
Men doet er in steden van alles
aan om duiven te bestrijden.
Rijtjes ijzeren pinnen verhinderen dat duiven (en andere
vogels) daar neerstrijken en/
of nestelen. Je ziet die veel in
raamkozijnen en op stations
onder de overkapping. Maar de
beste methode is op te houden
met eten op straat te gooien.
Het fenomeen “eendjes voeren”
is beslist iets waar duiven erg
blij mee zijn. En vooral: ophouden met het eindeloos bijvoeren van de duiven, een geliefde
bezigheid van toeristen. Minder
eten betekent minder nesten,
dus minder jongen en op den
duur minder duiven.
Tot slot, ja, duiven kun je ook
opeten. De stadsduif staat op
de verkooplijst van de KvhOD
(de Keuken van het Ongewenste Dier), samen met de Schipholganzen, de rivierkreeften,
en de My Little Ponyburgers....
Je kunt duiven ook gewoon bestellen bij de duivenbestrijders
van grote steden, die de gezonde exemplaren panklaar bezorgen. Duiven hebben duidelijk
vrienden en vijanden onder de
mensen.
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Wijk in Bedrijf – BOOTCAMP
Door Trudie Galama

mers van verschillende leeftijden en niveaus. “De groep
neemt je mee en al snel merk
je een verbetering” zegt Maria. “Dat vind ik ook leuk aan
bootcamp. Ik let op iedereen
en pas de oefening altijd aan:
iets makkelijker of juist moeilijker. Zo gaat iedereen tevreden naar huis.”
Als je door het Van Bergen
IJzendoorn loopt, zie je tweemaal in de week op het grasveld naast Villa Honk sportief
geklede vrouwen en mannen
trainen. Zij rennen en springen, doen aan krachttraining,
estafette en wedstrijdjes en
hebben veel lol! Zij zijn in
groepsverband buiten aan
het sporten onder begeleiding
van een trainer. Dat is Bootcamp. Degene die de sporters
aanmoedigt is Maria van der
Velde, de trainer van de bootcamp.
Wie is Maria van der Velde
Maria vertelt dat zij op school
altijd als laatste werd gekozen
bij gym. “Ik was totaal niet
sportief. Pas sinds 2013 ben
ik begonnen met sporten en
gezonde voeding. Ik ken dus
beide kanten van de medaille.
De enorme positieve gevolgen
die ik nog steeds dagelijks
ervaar dankzij het bewegen
en goed eten, wil ik via mijn
werk ook aan anderen geven.”
In 2013 begon zij met fitness
en bootcamp. Na een aantal
jaar is zij CrossFit gaan doen
en dat doet zij nog steeds
met veel plezier. Het is ook
een inspiratiebron voor haar
bootcamplessen! Naast de
twee uur bootcamp per week,
geeft zij personal training en
kleine groepstraining in haar
eigen studio theLifeClub in
Reeuwijk.

Weer of geen weer
Ook bij wind en regen gaat
de bootcamp door. “Ik heb
zelfs wel eens in de sneeuw
gestaan”, zegt Maria. “Dat is
ook een onderdeel van het
plezier. Doordat je ook het
weer trotseert, voel je je nog
energieker en frisser. Als het
zonnetje schijnt is het top
en sta je te genieten. Als het
regent vraag je je wel eens
af: Waarom doe ik dit? Dan
moet je een knop omzetten
en denken aan die warme
douche na afloop. Je gaat dan
echt met een voldaan gevoel
naar huis.”
Locatie Van Bergen
IJzendoornpark
De organisator van Bootcamp
Team heeft het park uitgekozen. “Ik ben daar graag, want
ondanks alle bedrijvigheid
eromheen is het toch een

rustig groen plekje. Als je in
het park bent, voel je dat je
in de natuur bent, als is het
maar een heel klein stukje.
Er is niet zo’n zelfde plek in
Gouda en bovendien ligt het
centraal en is het makkelijk te
vinden.” Maria vertelt dat zij
al bijna drie jaar twee keer in
de week, op woensdagavond
en zaterdagmorgen in het
park bootcamp les geeft.
Over de organisatie
Bootcamp Team is een sportorganisatie met meer dan
180 outdoor trainingen per
week. Zij trekt professionele en enthousiaste mensen
aan, zoals Maria, die verspreid over voornamelijk de
randstad, training geven. Het
Bootcamp Team regelt o.a. de
reserveringen, de betalingen,
berichten op social media
en advertenties. De trainers
onderling hebben verschillende bijeenkomsten per jaar
over sport en coaching. “Daar
ga ik altijd heen”, zegt Maria,
“om mijn collega’s te zien en
kennis te delen.”
Loop eens door het park als
Maria les geeft of neem een
kijkje op www.bootcampteam.
com voor meer informatie.

Niveau van de bootcamp
Een groep bestaat uit deelne13
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Door Trudie Galama

Door de coronacrises hebben
we nog steeds te maken met
beperkende maatregelen.
Hoewel er al heel veel wel mag,
hebben we ons nog te houden
aan voorschriften die van invloed zijn op ons doen en laten.
Ik ben opnieuw in gesprek
gegaan met vier wijkbewoners:
een huisarts, een scholier, een
muzikant en een 65-plusser en
heb aan hen gevraagd hoe ze
dat ervaren.

Annemarie, huisarts in een
groepspraktijk
Annemarie werkt drie dagen
in de week in een praktijk met
4 huisartsen en zij doet gemiddeld eenmaal per maand
een dienst bij de HAP (HuisArtsenPost). De gevolgen van
de coronamaatregelen waren
dat wij vrij abrupt geen mensen meer zagen op de praktijk.
We moesten heel anders gaan
werken. Normaal zitten we als
arts op onze eigen kamer, maar
nu zat een arts bij de assistente om direct de telefonische
vragen van mensen te kunnen
beantwoorden.
Van luchtwegspreekuur
naar Nood HAP
In het begin, toen de Nood HAP
nog niet was georganiseerd,
hadden we een eigen “luchtwegspreekuur”. We zaten dan
in pak en droegen een spatbril,
speciale mondkap, schort en
handschoenen. We zagen dan
de mensen die luchtwegklach-

ten hadden of koorts en echt
gezien moesten worden. Dat
heeft twee weken geduurd. Op
20 maart werd de Nood HAP
geopend bij het Groene Hart
Ziekenhuis. Hier konden de
mensen, die mogelijk besmet
waren met het coronavirus,
terecht voor een consult.
Wij moesten telefonisch beoordelen of dat iemand met adviezen thuis kon blijven of gezien
moest worden bij de Nood Hap.
Dan maakten we een afspraak.
Op de Nood HAP deden wij als
huisarts extra dienst, dag en
nacht. We hadden een korte
dienst van 4 uur omdat het
werken in zo’n beschermend
pak niet lang vol te houden is.
Patiënten wachten met een
bezoek aan de huisarts
Ja, en dat kan voor sommige dingen. Maar het kan zijn
dat daardoor de behandeling
van een aandoening wordt
uitgesteld, met schadelijke
gevolgen. Er kwam bij mij een
vrouw op het spreekuur met
hartritmestoornis. Ik wilde haar
doorsturen naar het ziekenhuis,
maar zij durfde niet omdat zij
bang was corona te krijgen. Ik
moest erg mijn best doen om
haar ervan te overtuigen dat
het noodzakelijk was. Het is
uiteindelijk gelukt en zij heeft
een pacemaker gekregen. Dat
had dus een voorbeeld kunnen
zijn van iemand die te lang had
gewacht.
Maatregelen op de praktijk
Omdat er niet te veel mensen tegelijk in de wachtkamer
mogen zitten, hebben we de
spreekuren anders moeten verdelen. Het was ook wat rustiger
waardoor er tijd was om alle
protocollen na te kijken, dingen
op te ruimen en zaken te organiseren die ook belangrijk zijn.
Terug naar normaal
Het gaat nu langzaam weer
terug naar normaal. Het was

gisteren een ouderwets drukke
dag. We triëren nog steeds de
mensen of ze op het gewone
spreekuur kunnen komen of
niet. We hebben nu weer een
witte jas aan, mondkapje en
handschoenen alleen als we
fysiek contact moeten hebben.
e-consult
Het is niet altijd noodzakelijk
om iemand te zien om een
goed advies te kunnen geven.
We doen ook veel met e-consult. Dit is een positieve ontwikkeling die door de corona
crises in een versnelling is
geraakt. Ons vak zal nooit helemaal digitaal worden want dan
mis je veel van de meerwaarde
van het contact. Wij zijn dan
ook weer heel blij dat we de
mensen weer kunnen zien en
je waardeert je vak weer meer
door zo’n gekke tijd.

Maryse, leerling Goudse
Waarden, klas 2a van het
gymnasium
De Goudse Waarden is op dinsdag 3 juni weer open gegaan.
Maar dat betekent geen echte schoolweek zoals vóór de
coronacrises, zegt Maryse. Ik
heb op woensdag 2 of 3 uur
les: handenarbeid, muziek of
natuurkunde. Op vrijdag ga ik
voor 2 uur LO naar school. De
andere dagen zit ik thuis achter
mijn PC en volg de vakken online en doe mijn huiswerk.
Les volgen op afstand
Maryse vertelt dat ze via het
programma Teams iedere dag
contact heeft met verschil14
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lende docenten. Wij horen en
zien hen wel, maar zij zien en
horen ons niet. Als je een vraag
hebt, kan je je “handje” opsteken. Soms praten mensen
door elkaar, soms is het chaotisch of de verbinding valt weg,
maar meestal werkt het wel.
Wel hebben veel minder lessen
waardoor het soms moeilijk is
om met een docent in contact
te komen als je een vraag hebt.
PWA-kazerne
Onze school is gevestigd in
de oude PWA-kazerne. Van de
4 verdiepingen zijn er maar
2 in gebruik. Ik vind het niet
het meest gezellige gebouw,
maar het is een goede tijdelijke oplossing. Ze hebben in de
gangen verschillende opdrachten van beeldende vorming
opgehangen om voor wat kleur
te zorgen. Onze school aan de
Heemskerkstraat wordt gerenoveerd.
De laatste loodjes
Voor zover ik weet gaan we zo
door tot aan de vakantie. In de
laatste 2 weken voor de vakantie leveren wij de boeken in en
nemen afscheid van de klas.
Dat zijn hele relaxte weken
waarin je nog maar een paar
keer naar school hoeft. Vorige
week had ik een toetsweek. De
toetsen tellen niet mee voor
het eindcijfer. Als je de toets
niet goed hebt gemaakt, krijg
je een herstelopdracht.
1,5 meter afstand bewaren
Ik zit op rugby en dat was
gestopt. Maar de trainingen zijn
1 juni weer begonnen. Zeilen is
mijn favoriete sport. Het zeilseizoen zou 1 april beginnen.
Maar dat is ook uitgesteld en
daar baalde ik nog het meest
van. Mijn zeilmaatje en ik varen
in een tweemansboot en dan
is het moeilijk om 1,5 meter
afstand te houden. Maar ook
het zeilen is op 1 juni weer begonnen. Met mijn vriendinnen
hield ik contact door buiten af
te spreken. Nu zie ik ze af en
toe op school bij de lessen. Het
onderwijs op afstand is mij best
bevallen. Normaal zit ik met

33 leerlingen in de klas en dat
is soms heel onrustig. Nu zit
iedereen thuis en volgen we de
lessen online. Ik mis de drukte
in de klas niet en kan mij nu
beter concentreren.
Vakantieplannen
We hebben te horen gekregen
dat we naar Frankrijk kunnen.
We hebben een huisje bij een
meer en kunnen daar lekker
zwemmen. Lopen vind ik wel
leuk, maar alleen als het een
beetje avontuurlijk is. Nog een
paar weken en dan eet ik heerlijk vers stokbrood met hagelslag als ontbijt.

(fotograaf: Oscar Limahelu)

Evert, een muzikale entertainer
Voor Evert zijn de gevolgen van
de coronacrises heel drastisch
omdat hij midden in een afscheidstournee zat met Het
Groot Niet Te Vermijden . . .
Dit theatergezelschap bestaat
uit vijf multi instrumentalisten.
Zij brengen korte muzikale
sketches met een humoristische inslag. Het is muziektheater met een twist. Evert
bespeelt met name koperblaasinstrumenten.
Lege agenda
We hadden in april, mei en
juni 45 theatervoorstellingen
in de agenda staan en deze
zijn van de één op de andere
dag geschrapt. Ik had dus een
volle agenda en toen helemaal
niets. Dat is heel apart en dat
is zachtjes uitgedrukt. Het is
nu zoeken naar nieuwe data;
wordt het maart of september
2021? Maar dan kom je in het
nieuwe theaterseizoen dat al is
gepland en botst het met voorstellingen die al vast staan.
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Tijd voor een pas op de
plaats
Als 8-jarige was ik al bezig met
het maken van eigen liedjes en
inmiddels treed ik al 22 jaar als
freelance professioneel muzikant op voor klein en groot
publiek. Het heeft weinig nut
om te performen terwijl ik de
mensen niet live kan bereiken. Anderhalve meter in het
theater geeft te weinig zaalbezetting om uit de kosten te
komen. De trombone is na de
laatste voorstelling van Het
Groot Niet Te Vermijden amper
de koffer uit geweest. Tijd voor
een pas op de plaats.
Nieuwe initiatieven
Ik heb op het conservatorium
trombone gestudeerd, jazz en
pop. Maar wat mij daarnaast
altijd boeide is de muziek
afkomstig van het Appalachen
gebergte in Noord Amerika,
ook wel bekend als bluegrass
muziek. Daar komt helaas geen
trombone in voor maar alleen
snaarinstrumenten, dus ik kon
daar ook niet echt iets mee.
Nu alles stil ligt heb ik volop
de ruimte om mijzelf gitaar
en mandoline te leren spelen.
Ik heb een strak trainingsplan
opgezet.
Tijdens de ochtendwandeling
met de hond bedenk ik dagelijks een nieuw liedje dat ik
dezelfde dag nog uitwerk in
mijn studio. Een arbeidsintensief proces maar zeer leerzaam. Trail and error. Al jaren
ben ik groot fan van Kate Lee
O’Connor, een countryzangeres uit Nashville. Haar tour is
eveneens gestopt en ik vond
haar bereid om mijn liedjes in
te zingen! Mijn droom werd
werkelijkheid. De mooiste stem
op aard binnen handbereik.
Ze heeft inmiddels acht liedjes
ingezongen en we moeten er
nog vier. Het wordt een album
dat straks op Spotify te vinden
is. Het idee is niet commercieel
bedacht maar uit een passie
en een behoefte geboren. Wel
probeer ik via crowdfunding
een bedrag bij elkaar te krijgen
om de muzikanten van de band
15
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en de eindmix te financieren.
Een album kost al gauw 15.000
euro en dat geld is er niet.

(fotograaf:-Oscar Limahelu)

Aalscholver
Maar er staat meer op stapel.
Sinds kort vorm ik met vier
muzikanten “Aalscholver”. Wij
brengen hiermee een deel uit
mijn ‘coronaliedjes’-repertoire maar dan met nederlandse
teksten. Dutch Folk Music. De
thema’s hebben betrekking op
deze streek, het groene hart.
We hadden ons debuut bij de
opening van Gouda Cheese
Experience en het werd direct goed ontvangen. Op het
ogenblik bekijken we de mogelijkheid om onder andere de
terrassen op de markt muzikaal
leven in te blazen.
Deze crisis geeft mij een dubbel
gevoel. Alles waar ik mee bezig
was moest stoppen, maar aan
de andere kant krijg ik de ruimte om weer te creëren vanuit
mijn passie voor muziek. Daar
is het immers als 8-jarige telg
ook mee begonnen.

Geri, een actieve en reislustige 65-plusser
Als ik opbel, vraagt hij mij of ik
op 1,5 meter van de telefoon
zit?! Hij is snip verkouden en
laat zich vanmiddag testen.
We spreken af dat hij mij een
berichtje stuurt als de uitslag

binnen is.
Alleen luxe problemen
Alle maatregelen die genomen
zijn vanwege het coronavirus
hebben mijn doen en laten
nauwelijks veranderd. Ik zit,
zoals altijd, een groot deel van
de dag op mijn thuiskantoor. Ik
schrijf voor tijdschriften artikelen over kanalen, bruggen
en spoorlijnen. We gaan wel
minder vaak naar onze kinderen en kleinkinderen. Hoewel
we nu de bezoekjes weer een
beetje aan het opbouwen zijn.
Wij hebben alleen luxe problemen. Wij hadden in de planning staan om eind mei/begin
juni verder te gaan met onze
wandeltocht door Denemarken.
We zouden Vadstena in Zweden in juni hebben bereikt. De
heilige Brigitta heeft daar een
klooster gesticht. Wij hadden
er nog nooit van gehoord, maar
je zoekt een nieuw doel na
naar Santiago de Compostella
en Rome gelopen te zijn en in
Ierland in de voetsporen van
Sint Patrick.
In februari/begin maart zijn
we in zuidelijk Afrika geweest.
We konden nog maar net voor
de lockdown terugvliegen. Dat
was spannend. We hebben
een ander vliegticket moeten
boeken om thuis te komen. Dat
is gelukt. Dat zijn luxe zaken
in vergelijking met mensen die
hun baan kwijt zijn.
Amateurfotograaf
De fotoclub, waarvan ik lid ben,
was gestopt, maar is nu weer
voorzichtig opgestart. Het is
een ouwe heren club. Veel van
de leden zijn rond de 65 met
ieder zijn eigen kwaaltjes. Ze
zitten dus allemaal in de risicogroep en zijn niet happig
om naar de club te gaan. Dat
neemt niet weg dat voor mij
mijn hobby, het fotograferen
gewoon doorgaat. Ook heb ik
de afgelopen maanden benut
om mijn foto’s wat beter te
ordenen.
“Kijk op straat”
Ik ben betrokken bij “Kijk op
straat”, een fotoproject in het
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kader van Gouda 750. In de
volgende wijkkrant vertel ik
daar meer over.
Geri en zijn vrouw Marijke
zijn reislustige 65-plussers.
Een fraaie en bijzondere website geeft een inkijkje in hun
avontuurlijke en actieve leven:
www.vanittersum.nl
Laatste nieuws: Geri is niet besmet door het coronavirus; het
bleek een gewone verkoudheid
te zijn.

Jaarverslag deel 2
Door Peter Schonfeld

Sinds 2015 is het wijkteam
verantwoordelijk voor het onderhoud van de volière, dat
door Manon Vonk en andere
vrijwilligers wordt uitgevoerd.
In 2019 is er begonnen met
het maken van een plan voor
een zeer noodzakelijke grote
verbouwing.
Net als vorig jaar heeft het
wijkteam meegedaan met de
Oranje Fonds Collecte. Dankzij de inspanning van de collectanten is er € 350 in de kas
van het wijkteam bijgekomen.
Onlangs werd echter het bericht ontvangen dat het Oranje
Fonds hiermee stopt.
Groencommissie
Zoals elk jaar is door de
Groencommissie de noodklok
geluid over de slechte staat
van onderhoud van het Van
Bergen IJzendoornpark. Dit
jaar is per 1 januari het onderhoud van Cyclus overgenomen
door Promen. De gemeente
heeft toegezegd dat het onderhoudsniveau van het groen
met ingang van 1 januari zal
16
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worden verhoogd naar niveau
B, maar het blijft nog steeds
moeilijk te zien wat het verschil
is tussen niveau B en C. In
aanvulling op wat Promen doet
is de Groenwerkgroep 8x bij
elkaar gekomen en heeft zich
beziggehouden met het verwijderen van onkruid in de perken
van het VBIJ, het onderhoud
aan de leibomen bij de Blokwoningen en het verwijderen van
stickers van prullenbakken en
lantaarnpalen.
Buurtpreventie
In 2019 is het Buurtpreventieteam 6x bij elkaar gekomen om
de situatie in de wijk samen
met de Gemeente, Politie en
Handhaving te bespreken. Piet
Streng (Cyclus) is opgevolgd
door Christa Kramer en Martijn
Baerveldt. Zij zijn Gebiedsbeheerder Openbare Ruimte
binnen de gemeente Gouda.
Er is afscheid genomen van de
wijkagenten Marvin van Batenburg en Heidi Valkenburg. Zij
zijn opgevolgd door Jeroen Bot.
Marcel van der Loo heeft het
Buurtpreventieteam verlaten
en is opgevolgd door Nico van
de Berg. Verder hebben zich
binnen de groep van straatcontactpersonen enkele wijzigingen voorgedaan. Vertrokken:
Dawid Jarzynka, Pieter de Jong
en Cora van Leeuwen. Nieuwe
leden: Stefan Albertema, Rik
Bos, Petra Lich, Ton van Loon
en Cathelijn Schols.

Geveltuintjeprijs

Schoonmaakactie

Om in aanmerking te komen
voor de vergoeding van € 250
van de gemeente heeft het
Buurtpreventie het actieplan
voor het jaar 2019 aangeleverd. De gemeente is hiermee
akkoord gegaan en heeft het
geld overgemaakt naar het
Wijkteam. Buurtpreventie werd
genomineerd voor de Goudse
Veiligheidsprijs, die door de
gemeente voor de eerste keer
is uitgereikt.
Op ons verzoek is belijning op
de Kattensingel toegepast om
de scheiding tussen fietsstrook
en rijbaan extra te accentueren.

NLdoet
Schoonmaakactie
In samenwerking met Cyclus
en Handhaving is een schoonmaakactie gehouden. Enkele

wijkbewoners en een groot
aantal leerlingen van De Goudse Waarden waren ook dit jaar
weer actief.
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Traditiegetrouw is bij de Blokwoningen en de volière NLdoet georganiseerd en in het
verlengde daarvan vond bij de
Blokwoningen de Opschoondag
plaats.

plaats van de herinrichting van
het Stationsplein en omgeving.

Mozaïek Sofa

Door Manon Vonk – wijkteamlid

De Geveltuintjesprijs werd
ook dit jaar georganiseerd en in
de Van Strijenstraat uitgereikt.
Voor een groep ouders en een
oppasoma uit onze wijk is de
cursus kinder-EHBO georganiseerd. De deelnemers hebben
allemaal hun diploma behaald.
In 2019 is de WhatsAppgroep gegroeid naar 125 deelnemers. Bijna alle straten zijn
nu vertegenwoordigd.

ontdekken.
Het echte werk
We hopen in de tweede week
van juli van start te gaan met
het echte werk. Het heeft
storm gelopen bij de inschrijving voor de workshops, alles
zat vol! Er staan nog een paar
namen op de reserve lijst, dus
er komt een extra workshop op
donderdag 16 juli. Mocht je nog
willen meedoen, dan kan je je
aanmelden bij
Marrianne tel 06 23507933 of
Manon tel 06 40281883

Hebben jullie dit
gezien?

Het Van Bergen IJzendoornpark is tot vuurwerkvrijezone
uitgeroepen.

Door Trudie Galama

Aanschuiftafel / eten kun
je ook samen is een initiatief van wijkbewoners. Vanuit
de gedachte dat eten samen
gezelliger is, worden mensen
uit de wijk uitgenodigd om aan
te schuiven aan hun tafel. De
aanschuiftafel is 20 keer georganiseerd op 4 verschillende
adressen in de wijk.
De financiële situatie over
2019 van het wijkteam is
nog steeds gezond dankzij de
basisbijdrage van € 3000 van
de gemeente en de bijdrage
van “GoudApot”. We doen nog
steeds zuinig aan. Ondanks dat
blijkt er nog steeds veel mogelijk te zijn.
In 2019 is John Hexspoor tot
het wijkteam toegetreden. Hij
zal zich met name bezighouden
met de bouwactiviteiten in
onze wijk. De 23 huizen van De
Goudsche Stoomblekerij zijn
opgeleverd. Er liggen nieuwe
plannen voor De Blaauwe Haan,
het kaaspakhuisterrein aan de
Kattensingel, Crabethstraat 38
en het terrein Winterdijk 14,
waar Mozaïek Wonen 60 tijdelijke woningen wil bouwen.
Wanneer met de bouw wordt
begonnen is onbekend. Op 17
oktober vond het startmoment

Workshop
Na wat tegenslag zijn we
eindelijk begonnen! De eerste workshops zijn gegeven,
helemaal corona proof. In de
workshop krijg je instructie hoe
je moet mozaïeken, specifiek
gericht op het mozaïeken van
de sofa. Je leert knippen en
hoe je het beste vormen kunt
vullen en benadrukken. Nu
zal niet iedereen de kwaliteit
bezitten van een mozaïek kunstenaar maar er komt vanzelf
talent bovendrijven. De een
is beter in steentjes knippen
en de ander kan weer secuurder plakken. Een ander heeft
misschien alleen het talent om
koffie te zetten ;-)
Het is de kunst om alle talenten
op de juiste manier in te zetten
om tot een mooi eindproduct
te komen. De workshop is een
mooi middel om je talent te

De redactie is op zoek naar
bewoners die iets onbekends of iets bijzonders of
iets actueels of iets moois
of misschien iets heel lelijks
hebben gezien.
Maak daar een foto van en
stuur die op naar de redactie. Misschien staat jouw
foto de volgende keer op
de voorkant van de wijkkrant. Als je er een kort
verhaaltje bij wil schrijven
mag dat, maar dat hoeft
niet.
Wij zijn benieuwd naar de
resultaten van je speurtocht of toevallige ontdekking in de wijk.
Redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Verlenging 16e
expositie GoudsWerk
Door Sjouk Engels

In goed overleg met de 3
kunstenaars Casper Cammeraat, Erica van Bommel-Dam,
Elly Vrolijk en Gouwestein
hebben we besloten de 16e
expositie GoudsWerk te verlengen tot eind augustus.
De komende maanden worden de bezoekmogelijkheden
in Gouwestein verruimd. Zodra bekend wordt wanneer u
de prachtige foto’s, schilderijen en glaswerken in deze expositie kunt komen bekijken,
melden wij of Gouwestein dat.
Tot die tijd kunt u de kunstwerken zien op onze website
GoudsWerk.wordpress.com
De vrijwilligers Janny de
Keijzer en Sjouk Engels hopen
u weer snel in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.

de volgende dag een ander
gat te zijn gegraven. Nadat
onze buurman had aangegeven ook 3 keer overdag een
rat te hebben gezien, heb ik
een mail gestuurd naar zoveel
mogelijk bewoners op de
even-nummers van de Van
Swietenstraat om te vragen
of meer mensen hier last
van hebben. Het bleek inderdaad dat veel mensen ratten
in de tuin hebben gezien.
De huizen grenzen aan het
terrein van het Kaaspakhuis.
Bekend is dat ratten zich
in een gunstige biotoop, en
dat is deze omgeving tussen
water, braakliggende grond
met wilde begroeiing en een
leegstaand pand, zich snel
voortplanten.
Cyclus komt in actie
Direct is er actie ondernomen.
Gemeente Gouda is gebeld en
verwees ons door naar Cyclus. Cyclus gaf aanvankelijk
aan dit zelf niet op te pakken
en adviseerde dat we zelf een
ongediertebestrijder moesten
inschakelen. Toen duidelijk
werd dat het om een hele
straat ging in combinatie met
het achterliggende terrein van
het Kaaspakhuis heeft Cyclus
dezelfde dag nog Netwerk
NV opdracht gegeven en is er
een afspraak gemaakt. In de
tussentijd hadden we offertes
opgevraagd bij twee verschillende ongediertebestrijders,
maar deze bleken niet nodig
te zijn op het moment dat
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Cyclus Netwerk NV had ingeschakeld.

Klemmen worden geplaatst
Netwerk NV heeft op woensdag 10 juni jl. klemmen
geplaatst. Deze klemmen
zijn kindvriendelijk en niet
gevaarlijk voor vogels, katten etc. De bakken met de
klemmen zijn geplaatst aan
de achterkant van de schuttingen van de huizen van de
Van Swietenstraat (op het
terrein van het Kaaspakhuis)
en in het gangpad tussen de
huizen Kattensingel 46 en
47. Wekelijks zullen de klemmen worden gecontroleerd
en onderhouden. We zijn nu
in overleg met de projectontwikkelaar van het Kaaspakhuis (Sens Real Estate) om
te kijken of we de wildgroei
van laag groen en struiken
rondom en op het terrein van
het Kaaspakhuis kunnen laten
aanpakken en onderhouden.
Wordt vervolgd.

Rattenoverlast
Door Fedor Klinkenberg

Op een mooie zomerse dag
zaten wij in de tuin en zagen
ineens op klaarlichte dag een
grote bruine rat voorbij lopen.
De rat schoot zo langs de
regenpijp naar beneden. Na
het gat bij de regenpijp direct
te hebben gedicht, bleek er
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tuin blokwoningen 2015

leibomen worden geplant
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