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Wijkkrant

Nieuwe Park
Op zaterdagmiddag 17 juli plakken Manon en Marrianne de eerste steentjes op de
mozaïek sofa. De initiatiefnemers en motoren achter dit megaproject zijn aan zet.
Er is wat te drinken en te eten. De stukjes kaas hebben dezelfde kleur als de steentjes, maar het verschil proef je wel!
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Van de redactie/van het wijkteam
Door Trudie Galama

Woningbouw op Lombokterrein
Er liggen grootse plannen voor het Lombokterrein op tafel (zie blz.
5). Bij de ontwikkeling van dit stukje Nieuwe Park zal de gemeente
zich moeten buigen over de ontsluiting van dit gebied. De verlenging van de Burgemeester van Hofwegensingel is hiervoor de meest
voor de hand liggende oplossing. De verkeersafwikkeling door het
Van Bergen IJzendoornpark en de Crabethstraat is geen optie.
Karrepad
Wat via de gemeente niet mogelijkheid was, ligt klaar voor gebruik.
Een pad naast het fietspad. Dit is het initiatief èn het werk van een
van onze bewoners.

station Gouda circa 1900

Kleiwegplein
Een onveilig situatie is ontstaan op het Kleiwegplein. Fietsers èn
auto’s, die komen uit de spoortunnel, krijgen op het zelfde moment
groen licht en gaan rechtsaf, rechtdoor en linksaf over het Kleiwegplein. De kennis en de toepassing van voorrangsregels worden hier
in de praktijk getest. Als dat maar goed gaat! De gemeente houdt
het plein de komende tijd extra goed in de gaten. Als daar reden
toe is, worden alsnog bijstellingen verricht.
opening Karrepad

Bericht van Buurtpreventie
Fietspad Winterdijk

te oefenen. Ook een extra bord
met de tekst: “fietspad dus niet
voor brommers en scooters”
zou kunnen helpen.

Watervogels niet voeren

Zwerfafval

Het deel van de Winterdijk dat
ligt naast Nieuwe Parkerf is
alleen bestemd voor fietsers en
wandelaars.
Aan beide kanten van dit
fietspad staat een langwerpig
blauw bord met "fietspad" wat
betekent dat er geen brommers met ingeschakelde verbrandingsmotor mogen rijden.
Helaas wordt dit vaak genegeerd en rijden er brommers
en scooters met hoge snelheid
langs fietsers wat vaak tot gevaarlijke situaties leidt.
Aan politie en handhaving is
gevraagd actieve controle uit

Hang uw zak met PMD (is o.a.
plastic afval) ‘s avonds van
te voren of op de dag dat het
afval wordt opgehaald aan de
lantaarnpaal. Dat bespaart uw
omgeving veel ergernis en verkleint de kans dat uw zak kapot
wordt gepikt en het afval gaat
zwerven.

De concentratie van eenden op
sommige plekken in onze wijk
is groot. Behalve dat het water
wordt vervuld, is ook de Jeu de
boules baan onbruikbaar door
de uitwerpselen van eenden.
De gemeente schrijft dat dit op
veel plekken in de stad speelt
en een lastig probleem is. Er
loopt een proef met het plaatsen van borden om watervogels
niet te voeren. Van het voorjaar zijn er op drie hotspotlocaties borden geplaatst. De
komende periode worden deze
drie locaties gemonitord. Aan
het einde van het jaar wordt
geëvalueerd wat het resultaat
hiervan is. Dan zal ook worden
gekeken hoe hier verder mee
om te gaan.
Intussen doen wij een dringend
verzoek aan alle bewoners van
onze wijk:
Watervogels niet voeren!
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De Blaauwe Haan: ‘van een kaaspakhuis naar
wonen in het groen’
Door Peter Schönfeld

Na het bericht in de wijkkrant
van een jaar geleden volgt een
update van de ontwikkeling op
het terrein van het Kaaspakhuis De Blaauwe Haan aan de
Kattensingel.
Bewonersavond
September vorig jaar heeft
SENS real estate voor het eerst
haar plannen toegelicht aan
de klankbordgroep. In februari van dit jaar (net voor de
corona-uitbraak) heeft een
vervolgbijeenkomst plaatsgevonden waarvoor alle bewoners
van de aangrenzende percelen
waren uitgenodigd. Op deze
avond heeft SENS real estate
haar ontwerpplannen gepresenteerd. Met de bewoners is
over verschillende onderwerpen
en varianten van gedachten
gewisseld. Een aantal van deze
zaken zouden door de ontwikkelaar verder worden uitgewerkt.
Ontwerp
In navolging van de bewonersavond is, mede aan de hand
van eerdere op- en aanmerkingen van bewoners, verder
gegaan met het ontwerp. Dit
heeft geresulteerd in een plan
met meer lucht en ruimte dan
voorheen. Dit is bereikt door
een vermindering van het aantal appartementen en woningen. Tevens is de route door
het gebied gewijzigd waardoor
er aan de achterzijde van de
Van Swietenstraat en de Van
Beverninghlaan geen verkeer
meer is.
Het plan bestaat nu uit 24
huurappartementen langs de

Kattensingel variërend van
3 lagen tot 4 lagen. Achter
deze appartementen zullen 35
grondgebonden parkwoningen
worden gerealiseerd rondom
een collectief park, bestemd
voor de verkoop. Deze woningen krijgen hun entrees aan
de parkzijde. De landschapsarchitect Jos van de Lindeloof is
hard bezig een aansprekend
ontwerp voor dit park te maken. Hiermee ontstaat een
mooie, groene openbare route
vanuit de wijk het Nieuwe Park
via de nieuwe parkengordel
naar de Kattensingel en de
binnenstad.
De plannen in de huidige vorm
zijn besproken met de gemeente en de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (ARK). Aangegeven is dat met de name de
ruimtelijke kwaliteit van het
park en de architectuur worden
gewaardeerd.
Vervolg
Aan de hand van de opgehaalde informatie uit de bewonersavonden worden momenteel
de plannen definitief gemaakt
en voorbereid voor de bouwaanvraag. Wanneer dit zover is
zal SENS real estate de definitieve plannen presenteren
aan de direct omwonenden.
De vorm waarin dit gebeurt zal
afhankelijk zijn van de Covid-maatregelen. Hierna zullen
de plannen ter inzage gaan bij
de gemeente. In het najaar
zal SENS ook de verkoop van
de 35 parkwoningen opstarten. Meer informatie over het
project is te volgen via www.
deblaauwehaan.nl.
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Financiën van het
wijkteam in 2019
Door Gerrit van der Gaarden,
penningmeester wijkteam

Dit jaar is de bewonersavond
om de bekende reden niet
doorgegaan. Het bestuur wil
u toch graag informeren over
de financiële gang van zaken
van het wijkteam.
In 2019 hebben we in totaal
ruim € 14.000 ontvangen.
Van de gemeente Gouda was
dat € 4576; van GoudaPot
hebben we € 7200 ontvangen. De advertenties in de
wijkkrant hebben € 1146
opgebracht. Tenslotte hebben
we van het Oranje Fonds
voor enkele projecten
€ 1113 ontvangen.
Wat hebben we met dit geld
gedaan? Hieronder een overzicht van de belangrijkste
uitgaven:
Drukkosten: 		
Secretariaat:		
Volière :		
Bijeenkomsten:
Dag van het Park:
Halloween:		
Evenementen:		
Kinderbieb:		
Kerstbomen:		
Creacafé:		

€ 3236
€ 2550
€ 2233
€ 919
€ 870
€ 743
€ 546
€ 502
€ 443
€ 402

Verder hebben we in 2019
een mozaïek sofa aangeschaft die bij de volière geplaatst gaat worden. Daarvoor hebben we in 2018 een
subsidie ontvangen. Deze
subsidie hebben we toen gereserveerd en nu uitgegeven.
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Halloween versus corona
Door Manon Vonk en Marleen de Rooij

september 2020

Nieuwe
Geveltuintjes!
Door Anneliet Schönfeld

Over een aantal weken gaan we al weer richting eind oktober. De
dagen worden korter en ’s avonds is het eerder donker . . . . . . .
Dat betekent ook dat het dan weer tijd is voor HALLOWEEN!! Hét
wijkfeest wat we elk jaar met veel enthousiasme en plezier voor de
kinderen in onze wijk organiseren.
Als organisatie weten we dat deze kinderen hier reikhalzend naar
uitkijken. We moeten ons echter dit jaar goed beraden over hoe we
het programma gaan invullen, zodat het voor iedereen een veilig en
verantwoord evenement is. We werken hierbij nauw samen met het
wijkteam en laten ons adviseren door het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt). Heb je leuke ideeën of tips om een corona-proof Halloween feest te organiseren en /of wil je hier aan mee doen?
Neem dan contact op met Manon Vonk (06 4028 1883) of Marleen
de Rooij (06 1025 9381).
Vooralsnog kunnen we dus nog niet met zekerheid zeggen of het
Halloweenfeest door zal gaan, in wat voor vorm dan ook. Maar we
gaan zeker proberen om het corona proof te organiseren, zodat er
straks weer een heleboel kinderen met blije, verwachtingsvolle gezichtjes, door onze mooie wijk lopen!
In de volgende editie van de wijkkrant hopen wij, met heel ons Halloween hart, dat we kunnen melden dat dit fantastische kinderfeest
door gaat!

Dit jaar hebben wij, als “Geveltuintjescommissie” een
nieuw plan bedacht om meer
mensen te stimuleren om een
gezellig geveltuintje te maken. We hebben ons gericht
op het wijkje dwars op de
Van Strijenstraat en het Rode
Dorp. Het leek ons leuk om
iedereen uit te nodigen om
hieraan mee te doen, met als
cadeautje in het vooruitzicht:
een leuke serie planten voor
het geveltuintje.
Wij waren ervan overtuigd
dat het een grote trekker zou
zijn, maar tot onze verbazing
meldden zich maar 3 ‘huizen’.
Deze enthousiaste “Geveltuiniers” hebben dus een kratje
met vrolijke, bloeiende planten gekregen. De deelnemers
waren: Hayo - Van Vreumingenstraat 18, Ellen & Marcel
- Van Vreumingenstraat 25
en Richard en Vita - Lepelaerstraat 3. We wensen hen
een mooie toekomst van de
tuintjes toe!
Ga even kijken naar deze
tuintjes en doe volgend jaar
ook mee! Een goede manier
om je eigen wijk wat op te
fleuren!

Wordt (griezelig) vervolgd…..
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Uitnodiging informatie avond
ontwikkeling Lombokterrein
•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.
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

Op het Lombokterrein - tussen het spoor, het
Burgemeester van IJzendoornpark en het station - wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
circa 60 koopwoningen. De ambitie is om hier
een groene wijk te maken die op een natuurlijke
manier aansluit op het bestaande park. Op dit
moment worden de randvoorwaarden voor de
ontwikkeling bepaald. Blauwhoed neemt u – als
ontwikkelaar in het gebied – graag mee in de
plannen.
Daarom informeren Blauwhoed i.s.m Gebroeders
Blokland u op 8 oktober om 19.30 via een online
informatie avond. We willen van u weten wat de
aandachtspunten en voorkeuren zijn.
Wat		
Informatie avond Lombok terrein
Wanneer
Donderdag 8 oktober 19:30 		21.00 uur
Waar
Bij u thuis via online platform
Hoe		
Via https://blauwhoed.citizenlab.
		
co/workshops/Lombok komt u
		
direct de online-workshop
		omgeving binnen.
		
Inloggen is niet nodig.
Let op: U kunt bovenstaande link alleen via
Google Chrome gebruiken op laptop of desktop.
Op de website van het wijkteam kunt u direct
op de link klikken (alleen via Google Chrome op
laptop of desktop). U kunt de informatieavond
dan alleen volgen.
Maar mocht u graag mee willen doen via een
inlog systeem, dat kan ook: maak een account
aan via: https://blauwhoed.citizenlab.co/nl-NL/

Mevrouw Van Rij woont op de verpleegafdeling
van Gouwestein en vandaag 17 juli is haar jongste dochter jarig. Op de afdeling mogen maximaal 2 personen tegelijk op bezoek komen. Dus
een feestje op de kamer van haar moeder zat er
niet in.
Annette, de jarige, viert daarom haar feestje
op het bankje in het park. En daar zitten ze:
mevrouw Van Rij, haar drie dochters en een
kleindochter tussen de koffie, het gebak en de
cadeaus.

BRILJANTE VOETEN
Pedicure Gertina Twigt
Voetbehandeling en
Voetreflexmassage
M: 06 4547 9497
Majoor Fransstraat 26
2801 ST GOUDA
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Karrepad
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Fenna ter Haar woont in
onze wijk en werkt met Goudse klei.

Door Trudie Galama

Na het afronden van de driejarige studie aan de Nederlandse Keramiek Opleiding in 2019
ben ik als keramist aan de
slag gegaan. Ik maak graag
zelf glazuren en werk met Hollandse IJssel klei.

Het is er toch van gekomen: het voetpad langs
de Nieuwe Gouwe is verlengd en sluit nu (bijna) aan op de Venroystraat. Voor de loods van
Koemans ligt evenwijdig aan het fietspad een
wandelpaadje. Voetgangers hoeven niet meer
over het fietspad.
Op dinsdag 2 september is de officieel opening
van het Karrepad. Mevrouw Vaandrager knipt
het lintje door en overhandigt Koen een fles
bubbels. Dan rijdt een karavaan van rollators
over het pad om het daadwerkelijk in gebruik te
nemen.
Koen van de Kar is de initiatiefnemer van dit
pad en heeft alle stenen stuk voor stuk zelf

17e expositie GoudsWerk
Door Sjouk Engels

En … ja hoor, we
gaan gewoon door!
De 17e expositie
GoudsWerk, locatie Gouwestein, is
prachtig. De kunstenaars Will van
Leur (fotografie),
Joop van der Wel
(schilderijen) en
Fenna ter Haar
(keramiek) hebben
hun best gedaan
om hun kunstwerken een mooi
plekje te geven.

De kristalglazuren die ik maak, bevatten een
hoog percentage zink waardoor er kristallen
groeien in het glazuur. Dat gebeurt bij het afkoelen, na het stoken op zo’n 1250 graden Celsius.
Glazuren maken is een beetje scheikunde, wat
geluk, en een schepje kunst. Enorm boeiend.
Daarnaast vind ik draaien heerlijk werk. Dat is
toch het echte pottenbakken. Ik ben met keramiek begonnen om even los te komen van mijn
dagelijkse werk als projectmanager. Dat werkt
prima, want je kunt nergens anders zijn met je
hoofd dan bij de draaischijf en de klei. Anders
gaat het direct mis. En klei is heel echt: je werkt
met water, vuur en aarde.
Inmiddels heb ik van klei ook mijn werk gemaakt en ‘Kleiwerkplaats Witheet’ opgericht. De
focus ligt op de kristalglazuren en het materiaal,
klei uit Gouda. Er waren hier vroeger immers
heel veel pottenbakkers, pottenbakken hoort bij
Gouda. Ik ben op zoek gegaan naar Goudse klei
en heb deze gevonden dankzij een sanering aan
de Hollandse IJssel. Deze klei wordt geschikt gemaakt voor gebruik door toevoegen van stoffen
en wordt getest op verschillende stooktemperaturen. De eerste proeven zijn gelukt. De sneak
preview – en mijn eerdere werk natuurlijk – is te
zien bij GoudsWerk.
Tel: 06 1236 6326
Website: de website voor Kleiwerkplaats Witheet
is in de maak, Mail: fth@kpnmail.nl.
Atelieradres: over enige tijd op GOUDasfalt
(Gouderaksedijk 32)

Bij Gouwestein naar binnen lopen kan nog niet.
Maar om alvast een voorproefje te krijgen kunt u
hun werk bekijken op onze website GoudsWerk
(www.GoudsWerk.wordpress.com).
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Burendag bij de blokwoningen - zaterdag
26 september
Door Manon Vonk, wijkteam

uit en je kan dus je ochtendhumeur thuislaten. De bank wordt
gemaakt bij de Kleine Johannesstraat 5.
Koffiejuffrouw
Dit jaar wordt er geen koffietafel neergezet i.v.m. de veiligheidseisen rondom corona.
We hebben een heuse koffiejuffrouw die langs de woningen
gaat voor een lekker bakkie en
wat versnaperingen.

Burendag gaat door
Ondanks dat NLdoet vanwege corona officieel is afgelast,
heeft het Oranje Fonds besloten dat Burendag op aangepaste wijze toch door kan gaan.
Omdat door ons in de tuinen
wordt gewerkt, zijn er weinig
extra maatregelen en aanpassingen nodig.
Tips welkom
Heb je leuke ideeën hoe we
deze dag op een ludieke manier
nog gezelliger kunnen maken
dan zijn tips altijd welkom!
Handen uit de Mouwen
Zoals ieder jaar gaan we aan
de slag in de tuinen om ze er
weer goed uit te laten zien.
Heb je zin om je handen uit
de mouwen te steken dan kan
dat. Je kunt je dan melden bij
de groene speeltuin of bij de
bewoners die het "Groen moet
je Doen" project beheren van
de betreffende tuinen. Maar als
je een lekker taart wilt bakken
dan is die natuurlijk ook altijd
van harte welkom.
Zithoek
Dit jaar gaan we ook een lang
liggend project afronden,
eindelijk! Al jaren staat er een
zithoek op de planning voor de
Roos van Dekemastraat. Piet
Fieret gaat op Burendag een
start maken met de bank. Wil
je helpen? Dan kan dat natuurlijk. Vergeet niet dat Piet
in 2014 de creatiefste docent
van Nederland was. Dus wie wil
daar nou niet mee werken?!?
We gaan vanaf 11 uur van start
dus je hoeft niet vroeg je bed

Wil je toch gezellig bij elkaar
zitten? Neem dan je eigen stoel
mee. Op de stoep van de hoek
Majoor Fransstraat/Roos van
Dekemastraat is genoeg ruimte
om met elkaar op voldoende
afstand te zitten. In het groen
op de veldjes kan dat natuurlijk
ook.
Start Burendag: 11.00 uur
Einde: ongeveer 15.00 uur
Heb je leuke suggesties voor
Burendag of wil je je aanmelden als extra helpende hand?
Meld je aan bij Manon Vonk:
tel. 06 4028 1883

Kinderboeken

Door Lianne van Rooijen

september 2020
thuis bij de kinderen, daar
wordt gezellig gelezen.
Kinderboeken en Dvd’s gevraagd
De biebkasten voor de kleintjes
kunnen wel weer wat boekjes
erbij gebruiken, die is momenteel wat leeg. Het gaat om de
leeftijd van 0 t/m ongeveer 7
jaar. Babyboekjes, prentenboekjes, gewone boeken en
boeken om beginnend te lezen.
Maar ook alle andere boekjes
zijn welkom, zoals leuke stripboeken, knutsel of kookboeken
voor kinderen, eigenlijk alles
wel, ha,ha,ha.
Er stonden ook een paar kinder
Dvd’s in de kast om uit te proberen of de kinderen dat leuk
vinden, al hebben sommige
ouders tegenwoordig misschien
Netflix of Disney+. Veel kinderen hebben dat niet thuis,
nou…… de Dvd’s waren heel
snel uitgeleend.
Ik wil graag een oproepje doen
aan de ouders die de afgelopen maanden misschien de tijd
hebben gehad om de zolder
of thuis op te ruimen. Heeft u
nog boekjes of kinder Dvd’s
liggen die uw eigen kinderen
niet meer lezen? De kinderen
in onze wijk maken we weer
super blij met al dat nieuwe
materiaal.
Ik krijg zoveel lieve reacties
van ouders maar zeker ook van
de kids! Wat is er mooier voor
hen, om even “weg te dromen”
met een leuk of spannend boek
in deze tijd? Die belevenis
willen we alle kinderen graag
geven, dus namens alle kinderen en mij, alvast bedankt!

Wat een geluk dat we kinderstraatbieb kasten hebben staan
in onze wijk. Zij staan in de
Roos van Dekemastraat, op
het grasveld. Zeker de afgelopen maanden zijn er heel veel
kinderen langs geweest om een
boekje uit te zoeken. Er wordt
veel gebruik gemaakt van de
kasten maar nu nog meer! En
wat word ik daar blij van! Er
zijn nog steeds veel boekjes

En heb je je boek of Dvd gelezen of gezien, zet het dan
even terug in de kast, zodat
een ander kind er weer van kan
genieten.
U kunt de boekjes en Dvd’s
inleveren bij Lianne van Rooijen, Majoor Fransstraat 13. Tel.
0182 529989 of in de kinderstraatbieb kasten leggen.
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Stichting Teun Helpt
Stichting Teun is sinds maart
actief om mensen een steuntje in de rug te geven.
Zij verstrekt voedselpakketten
aan mensen die in verborgen
armoede leven, aan gezinnen
die net iets te veel verdienen
om in aanmerking te komen
voor de sociale voorzieningen
van de gemeente. Ook kleding
en klein huisraad is beschikbaar voor mensen die het
nodig hebben.
Omdat Stichting Teun geen
subsidie krijgt en niet alles
zelf kan, is alle hulp is welkom: huisraad, kleding en
schoenen. Kent u bedrijven
waar voeding en andere zaken
niet meer verkocht kunnen
worden maar nog wel bruikbaar zijn? Attendeer ze dan
op Stichting Teun. Ook een
financiële bijdrage is welkom.
Kijk voor meer informatie op
www.teungouda.nl

Rondje om de vijver
Door Trudie Galama

U ziet haar dagelijks achter
haar rollator in het park lopen
in lichtblauwe jas met capuchon. Zij is warm gekleed,
maar als het heel, heel mooi
weer is gaat er een laagje uit.
Op advies van haar arts loopt
zij 2x daags 4 rondjes om de
vijver.
En dat advies wordt strikt opgevolgd. Zij loopt, streng voor
zich uitkijkend, in hoog tempo
haar kilometer.

Mevrouw vertelt mij dat zij 82
jaar is en in Gouwestein woont
en dat zij uit Zeeuw-Vlaanderen
komt. Zij heeft astma. Er zijn
in Zeeuw-Vlaanderen heel veel
mensen die astma hebben. Dat
komt omdat je daar woont onder de rook van Antwerpen.
Het was een korte maar leuke
ontmoeting. En terwijl ik dit
schrijf zie ik haar weer voorbij
komen. Petje af voor zoveel
zelfdiscipline.

Project Station
Zuidzijde
Door John Hexspoor

Het project Station Zuidzijde
loopt nog steeds volgens schema. Het busstation nadert zijn
voltooiing, de Vredenbest is op
de schop genomen en nadert
ook zijn voltooiing terwijl de
herindeling van het Kleiwegplein voor het eerste weekeinde
van september staat ingepland.
Ook is er qua grondwerk een
aanvang gemaakt met de bouw
van de fietsenstalling. Kortom
dit is één van de projecten die
daadwerkelijk volgens planning
verloopt. Althans tot op heden.
Belangrijk is te constateren dat
tijdens het project het verkeer,
particulier en zakelijk, openbaarvervoer, fietsers en voetgangers, zich positief hebben
aangepast aan de veranderde
verkeerssituatie. Waarbij de
inzet van verkeersregelaars
een belangrijke toegevoegde
waarde vormt. Bij de aanvang
van nieuwe deelprojecten zal u
worden geïnformeerd via deze
wijkkrant. Daarnaast wijs ik
nogmaals op de app van Van
Kessel en de site van de gemeente rond dit project.
Wordt vervolgd.
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Kattensingelhobbels
Door Wil van Straaten

Wij zijn sinds oktober 2016
bewoners van Kattensingel
35. De vernieuwde kademuur,
het mooie wandelpad langs de
singel, de jonge bomen, het
scheepvaartverkeer; dit is een
aangename woonomgeving.
Echter het woonplezier van
ons (35) en van onze buren
(34, 33, 32) wordt negatief
beïnvloed door de geluids- en
trillingsoverlast, veroorzaakt
door verkeer dat met (meestal)
hogere snelheid dan 30 km/
uur bij ons voor, op de drempel
gelanceerd wordt en dan neerduikt; de oorzaak van trillingen en herrie, bij ons en onze
buren richting Bolwerk.
Dit geldt dan in het bijzonder
voor verkeer vanuit oostelijke
richting vanaf Kleiwegplein,
vooral groot-volume vrachtverkeer, bussen en verkeer met
losse materialen in aanhangers.
Zou de snelheid van 30 km/uur
aangehouden worden: geen
probleem. Maar de Kattensingel
is in de praktijk een doorgaande weg: voor politie, brandweer, ambulance en ander licht
en zwaar verkeer van en naar
Kleiwegplein. Eigenlijk kan zo’n
weg geen onderdeel zijn van
een 30 km-zone.
De bedoeling van een 30-km
gebied is: doorgaand verkeer is
niet welkom, het is een gebied
van aaneengesloten erftoegangswegen, van wonen en
winkelen; verkeer dat er geen
bestemming heeft moet worden
geweerd. Dit wordt gerealiseerd met o.a.: snelheidsremmende maatregelen (drempels,
obstakels, wegversmallingen);
parkeren aan beide zijden; fiet8
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sers op de rijbaan.
Gehandhaafd wordt er in
beginsel niet omdat zelfs de
minister stelde dat je in zo’n
gebied niet harder kán rijden
dan 30 km/uur. Zou er gehandhaafd worden; dan kan men
dit met succes aanvechten,
aangezien de inrichtingseisen
onduidelijk zijn. Een gemeente
heeft in veel gevallen onterecht
een (deel van) 30 km-zone
ingesteld, omdat niet aan de
originele doelstelling is voldaan
(geen doorgaand-, uitsluitend
woonverkeer).
Op 23 mei 2017 op de informatieavond in het Huis van de
Stad over het project “Vervangen kademuur en herinrichting
van de Kattensingel” heeft de
manager tevergeefs geprobeerd te overtuigen dat de
geplande hobbel bij ons voor
de deur een slecht plan is; juist
vlak voor woningen.

te krijgen. Ten eerste kwam dit
omdat door corona alles veel
trager verloopt. Ten tweede
omdat de volière, toen ons
eerste plan bij de gemeente
werd ingediend, een gemeentelijk monument bleek te zijn,
hetgeen we niet wisten en ten
derde blijkt dat aannemers in
het algemeen behoorlijk veel
werk hebben.
Natuurlijk blijft het wijkteam
bezig om goede offertes te krijgen zodat een aanvraag voor
vergunning naar de gemeente
gestuurd kan worden, maar
alles neemt veel meer tijd dan
gedacht. Een positief bericht tot
slot. Van een Goudse subsidie
verlener hebben we vernomen
dat zij graag helpen bij de financiering van een en ander.

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Wil de gemeente toch echt 30
km/uur realiseren, zonder overlast voor aanwonenden. Prima!!
Maar dan zonder de ontzettende overlast veroorzakende
hobbels, vlak voor woningen.
Dus weg met dit obstakel!!

Voortgang
verbouwing volière
Door Peter Schönfeld

In de afgelopen maanden heeft
het wijkteam zich ingespannen
een goed plan te maken voor
de verbouwing van de volière
aan het Van Bergen
IJzendoornpark. Helaas zijn we
nog niet erg opgeschoten om
dit te realiseren en hiermee een
vergunning van de gemeente

Gelukkig mag familie weer op
bezoek komen. Er zijn nog wel
een aantal regels waar bezoek
zich aan moet houden. Zo
mogen er niet meer dan twee
bezoekers per bewoner per bezoek aanwezig zijn, zijn er nog
vaste bezoektijden en moet bezoek voor de verpleegafdeling
een mondkapje dragen en moet
bezoek geregistreerd worden.
Er is inmiddels een werkgroep
genaamd “Het Nieuwe Normaal” ingesteld. Deze werkgroep buigt zich over onder
andere bovengenoemde regels.
Hoe gaan we hier in de toekomst mee verder. Zo lang er
geen vaccins beschikbaar zijn,
zullen we ons aan de richtlijnen
moeten houden.
Bewoners kunnen gewoon in
het restaurant eten, we be-
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schikken gelukkig over een
grote zaal, zodat ook hier de
anderhalve meter regel aangehouden kan worden.
De meeste verenigingen voor
de bewoners zijn inmiddels ook
weer opgestart. Dit nog wel
zonder hulp van de vrijwilligers.
We hopen de vrijwilligers na de
vakantieperiode weer fasegewijs te kunnen verwelkomen in
Gouwestein.
Met de mooie zomerse dagen
die we gehad hebben zijn we
heel erg blij dat de tuin zo mooi
geworden is. Normaal is NLdoet in maart, echter in verband met corona kon dit niet
doorgaan. Wel hebben we een
bijdrage van het Oranje Fonds
mogen ontvangen. Van deze
bijdrage zijn de bloempotten
op de diverse terrassen alsnog
gevuld. Daarnaast hebben we
van de Stichting Vrienden van
Gouwestein mooie grote parasols gehad. Bij de hoofdingang
is inmiddels ook een terras
gerealiseerd. Ook hier staat
een mooie parasol en kunnen
bewoners heerlijk zitten.
Neemt u ook eens een kijkje
op onze website. Hier staan de
activiteiten die plaatsvinden in
Gouwestein. www.zorgpartners.
nl/gouwestein of volg ons via
facebook: https://www.facebook.com/gouwestein

Het patiodak van de
Goudse is dicht

Velen van u hebben de afgelopen maanden de kraan zien
staan op het Bouwmeesterplein. Die bracht de bouwmaterialen naar het dak om het
patiodak van de Goudse te
vervangen. Inmiddels is dit dak
dicht en moet alleen de vlonder
van het dakterras nog gelegd
worden.
9
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Burenpraat

Door Tineke Mocking

In deze coronatijd doen we
veel ‘dichtbijhuizige’ dingen. Zo
is ook mijn burenpraat maar
ietsje opgeschoven. Één huis
verder om precies te zijn. Rob,
wonende aan de Kattensingel.
Ik liep Rob rond het huis tegen
het lijf, natuurlijk wel op anderhalve meter afstand, en vroeg
hem meteen of hij er voor
voelde aan een ‘burenpraatje’
bestemd voor de wijkkrant mee
te doen. Waarop Rob meteen ja
zei. Leuk. Nu nog een afspraak
maken. Dat liet nog even op
zich wachten. Wat mezelf
betreft zat het weer erg in de
weg, het was veel te heet. En
daar kan ik absoluut niet tegen.

Uiteindelijk toch een afspraak
gemaakt en naar Rob gewandeld. Dan sta je eerst al voor
een prachtige voordeur in art
Deco stijl. In dezelfde stijl ook
de brievenbus. Een hele mooie
entree dus. Binnengekomen
vroeg Rob gelijk of ik het huis
wel eens gezien had. Ik was er
wel eens binnen geweest maar
dat beperkte zich voornamelijk
tot keuken en serre. Nu werden
mij de kamers van de benedenverdieping getoond. Kamers
met prachtige versieringen aan
muren, bovenkant, friezen, wat
erg mooi behouden is gebleven.
Wel zit er, sinds de Kattensingel opgeknapt is, een nieuwe
scheur in een muur. Zorgelijk
natuurlijk. Maar dan de schuifdeuren. Nog origineel. Ze lopen
als een zonnetje over de rail
en hebben nog een stop in het
midden aan de bovenkant.
Ik keek er met goedbedoelde
jaloerse blikken naar. Bij mij
lopen de, niet meer originele,

schuifdeuren nl heel zwaar en
de stop ontbreekt.

Dan het beslag. Erg mooi in
art Deco stijl. En de kers op de
taart is het sleuteltje dat gevouwen kan worden zodat hij in
het slot kan blijven zitten terwijl de deuren opengeschoven
staan. Wat een leuke binnenkomer was dit al. We hebben dus
een overeenkomst, we houden
van architectuur. Daarna gezellig aan de koffie en gingen
we buiten zitten op het terras,
uitkijkend op de tuin. Dat is
ook iets van deze coronatijd, je
bent meer thuis, zit ook vaker
in de tuin en ziet dan ook meer
aan je tuin. Je ziet het allemaal
meer groeien en bloeien, krijgt
veel meer oog voor details en
de ideeën over wat je eigenlijk
(veranderen) wilt met je tuin
borrelen op.
Dus het burenpraatje was heel
geanimeerd, begon over architectuur, vervolgens over de tuin
en kwam uiteindelijk nog even
bij Rob’s wonen in Gouda uit.
Na gewoond te hebben in Leiden en Voorschoten kwam Rob
met zijn ex-vrouw in Gouda
wonen aan de Fluwelensingel

in 1987. Een prachtig oud pand
met een bordes als entree.
Maar na vier jaar vonden ze in
de binnenstad een oud pand
aan de Westhaven, geheel
gestript van binnen, met de
mooiste voordeur van Gouda.
In 18e eeuws Lodewijk de XVe
stijl. Aldus Rob die er helemaal
wèg van was. Aan de slag dus
daarbinnen. In de kelders van
museum Gouda lagen heel veel
interieur onderdelen opgeslagen die uit monumentale oude
afgebroken panden afkomstig
waren. Die kwamen op een
gegeven moment beschikbaar,
het museum wilde er van af.
Precies toen liep Rob er tegenaan en zo heeft hij dat pand
prachtig kunnen opknappen
met o.a. een aantal binnendeuren afkomstig uit de kelders
van museum Gouda.
Uiteindelijk kwam Rob, na gescheiden te zijn en een omweg
te hebben gemaakt via Goverwelle in 2013 op de Kattensingel terecht waar hij heel erg
gelukkig is in zijn huis.
Hij vindt deze plek erg leuk.
Fijn ook dat de Kattensingel zo
mooi opgeknapt is met o.a. de
drijvende tuinen en de wandelboulevard.
Wat dat laatste betreft. Rob
heeft meegedaan aan een prijsvraag van het Gouds Watergilde. Je kon ideeën insturen.
Rob heeft toen de prijsvraag
gewonnen met, jawel, zijn
idee over een wandelboulevard
langs de Kattensingel. Die is
er, zoals bekend, gekomen. En
Rob denkt nu stiekem dat het
misschien wel zijn idee is die
tot uitvoering is gebracht.
Natuurlijk nog even gevraagd
wat de wijkkrant voor hem betekent. Fijn om op de hoogte te
blijven van wat er zoal gebeurt.
Als laatste nog een hobby van
Rob. Hij heeft een youngtimer,
een cabrio. Daarmee is hij al
door heel Europa gereisd. Het
was een leuk gesprek.
Bedankt Rob!
10
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Mozaïek Sofa
Door Trudie Galama

Ik loop de loods van Bunnik
binnen en neem de steile houten trap naar het tijdelijke atelier waar de mozaïek sofa staat.
Driemaal in de week wordt er
gewerkt aan de sofa. De vaste kern is er altijd. Natuurlijk
houdt iedereen de 1½ meter
corona-afstand in de gaten.

ject vindt zij de contacten met
buurtbewoners die je anders
niet tegen zou komen.
Maaike heeft samen met haar
zoon Ethan (9) de workshop
mozaïeken gevolgd. Ethan
houdt meer van techniek maar
vindt af en toe plakken best
leuk. Hij is de jongste deelnemer. Maaike plakt vanmiddag
een stukje blauw en heeft er
alle vertrouwen in dat het resultaat goed wordt.
De sofa is van alle kanten
prachtig. Het zal nog een
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puzzel worden om hem als die
klaar is zo neer te zetten dat hij
van alle kanten bewonderd kan
worden. Want dat verdient deze
mozaïek sofa!
Manon, Marrianne en Oksana
mogen zich expert noemen en
houden het plakproces in de
gaten. Als achteraf blijkt dat
het toch net iets anders had
gemoeten, dan gaan de verkeerd geplakte steentjes er
gewoon uit. Er zijn al 5.000
steentjes met zorg en liefde geplakt en nog 10.000 steentjes
te gaan . . . .

Oksana zegt dat ze niet had
gedacht dat het werk zo verslavend was. Ze probeert er
iedere keer bij te zijn. “Het is
zo gezellig” zegt ze lachend. De
“experts” bekijken de moeilijke
stukjes, zoals de kop van een
parkiet, en samen wordt een
oplossing gevonden. Oksana is
inmiddels een van de experts.
Binnenkort vertrekt ze naar
Oekraïne om haar zieke oma te
gaan helpen. Het team zal haar
dus een poosje moeten missen.
Ook Marleen is driemaal in
de week aan het plakken. Ze
kijkt ernaar uit. “Heerlijk even
zonder kinderen”, zegt ze. “Het
plakken is reuze ontspannend.
Je hoeft er niet bij na te denken. Je ziet de parkieten onder
je handen langzaam mooier
worden. Het is een dubbel sociale bezigheid: je werkt in een
team aan een sofa die straks
voor iedereen is.”
Manon geeft toe dat ook voor
haar het werk aan de sofa verslavend is. Zij heeft mozaïeken
als hobby. Thuis liggen nog verschillende projecten die afgemaakt moeten worden, maar
nu gaat de sofa voor. Een van
de leuke dingen aan dit pro11
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Vogels in de wijk: de zilvermeeuw
Door Marijke van Ittersum

De zilvermeeuw (Larus argentatus argenteus) was in het
verleden niet zo vaak te zien
in de wijk, maar dat is drastisch veranderd. Er is deze
weken een vast groepje dat
elke dag wel even komt kijken
of er iets te halen is. Nu zijn
meeuwen opportunisten, maar
zilvermeeuw legt daar nog een
schepje bovenop. En omdat er
nog steeds mensen zijn die bij
de vijvers de “eendjes” voeren
en er tegenwoordig ook weer
regelmatig pizzadozen met
resten en andere eetbare overblijfselen van picknicks in het
park liggen, zijn deze afvalverwerkers ook steeds vaker ter
plekke.
Toch is de zilvermeeuw geen
vogel die oorspronkelijk in een
stad thuishoort. Het is een
kustvogel, algemeen voorkomend in het noordwesten van
Europa. Ze broeden graag in de
duinen, maar daar zijn steeds
meer vossen gekomen, die de
nesten plunderen. En steden
zijn immers een waar meeuwenvoedselparadijs, dus komen
ze bij ons. Ook de gewoonte
om afvalbergen te overdekken,
zorgt ervoor dat meeuwen de
stad in gaan, want een meeuw
heeft altijd honger. Hij eet
zoveel als hij maar kan. Soms
zelfs zoveel, dat hij bijna niet
meer kan vliegen.

aanwijzing dat het water goed
van kwaliteit is.
Maar nu broeden zilvermeeuwen dus ook in de stad, gewoon in een slordig nest van
alles wat ze maar te pakken
kunnen krijgen, bovenop balkons en daken. Het zijn vooral
lawaaiige buren om op je dak
te hebben. Met een beetje gaas
en gespannen draden kun je
nesten wel voorkomen, maar
de meeuw gaat dan wel op het
dak of balkon van de buren
bouwen. Zilvermeeuwen broeden maar een keer per jaar,
meestal zijn er drie, soms twee
eieren, vrijwel nooit vier. Het
zijn gevlekte eieren, zo groot
als een kippenei, maat M en ze
zijn olijfgroen, soms wat bruinig van kleur.
Het is trouwens nog niet zo gemakkelijk om uit te maken of je
met een zilvermeeuw te maken
hebt, want er zijn vele soorten
meeuwen. Maar jonge zilvermeeuwen zijn bruin met een
donkerder staart en vleugels.
Een jaar later worden ze al wat
lichter, maar pas het derde jaar
krijgen ze een volwassen kleuring: een witte kop, staart en
onderkant. Rug en bovenkant

van de vleugels zijn zilvergrijs.
Afhankelijk van de ondersoort
hebben ze roze, gele of groenige poten, maar de zilvermeeuw
is wel de enige die een rode
vlek op zijn ondersnavel heeft.
En zilvermeeuwen zijn nog slim
ook. Allerlei methodes om ze
weg te houden, zoals vliegers
met afbeeldingen van roofvogels, plastic valken, doosjes die
roofvogelgeluiden uitstoten,
maar ook het ophangen van
(kapotte) dvd's of spiegeltjes,
het helpt allemaal maar heel
kort. Ze hebben al snel in de
gaten dat er geen echt gevaar
dreigt en trekken zich er binnen
een paar dagen niets meer
van aan. Ook het verstoren
van nesten, of het weghalen,
vervangen of doorprikken van
eieren heeft niet veel zin, ze
leggen gewoon nieuwe. En je
bent nog strafbaar ook als je
een broedsel verstoort, want
meeuwen zijn beschermd. Het
enige dat helpt, is ervoor zorgen dat er niets meer te eten
is. Dus niet al een dag tevoren
de zakken met plastic afval aan
de straat, geen etensresten in
het park achterlaten en . . . . . .
geen eendjes voeren.

En dit jaar hebben ze in het
park extra geluk. Eerst zijn er
elf jonge nijlgansjes om van te
smullen (en nu weer negen in
een tweede nest) en de aanhoudende hitte heeft ervoor gezorgd dat de zoetwatermossel
in de vijvers (de zwanenmossel) het niet meer uithoudt. Die
komt bovendrijven en ja hoor,
een heerlijk hapje voor een
hongerige meeuw. Je kunt de
lege schelpen overal in het park
vinden. Overigens is het een
goed teken dat er zoetwatermosselen in onze vijvers leven,
want ze zuiveren het water en
hun aanwezigheid is een sterke
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nog veel meer in het net: krabben, zeesterren, knorhaantjes,
pietermannen en platvisjes. Dat
ging allemaal overboord, behalve de garnalen. Die gingen ter
plekke in een grote kookpot.
De schipper legde uit hoe je ze
pelt. Dat is een handigheidje
dat we snel onder de knie kregen. Ze smaakten heerlijk.”

samen gekozen voor Biddinghuizen. We hebben het echt
naar ons zin gehad. Het was
een mix van vakantiewoningen
en een camping. Ik heb na 30
jaar weer met de bingo meegedaan. Maar over 30 jaar is het
weer vroeg genoeg.”

Andere tijden
Door Trudie Galama

Door de coronacrises hebben
we nog steeds te maken met
beperkende maatregelen, ook
vakanties moesten worden
geschrapt. In het beste geval
moest naar en andere bestemming worden gezocht. In
sommige gevallen zat er niets
anders op dan thuis te blijven
en het beste ervan te maken.

Bali werd een bungalow in
Biddinghuizen

Ik ben opnieuw in gesprek
gegaan met drie wijkbewoners en mijzelf en heb aan hen
gevraagd hoe ze dat hebben
ervaren.
Strandvakantie Turkije werd
een biertje op Texel

Rik en zijn vriend Stefan hebben een vakantie in Turkije
geboekt, all inclusive. Lekker
even nietsdoen en genieten van
het mooie weer. Twee weken
voor de vertrekdatum krijgen
ze te horen dat hun reis echt
niet doorging. Ze waren ook
wel opgelucht en hadden al bedacht de reis zelf te annuleren.
Het werd een retourtje Texel.
“Bijna alle Waddeneilanden
hebben we bezocht alleen Texel
ontbrak nog in het rijtje” vertelt
Rik. “We vonden een leuke huis
in een vakantiepark, maar door
alle coronamaatregelen was
het in het park en op het eiland
minder gezellig. We troffen
het dat de horeca weer open
mocht, dus een biertje op een
terras maakte dat weer een
beetje goed.
We zijn met de auto en natuurlijk ook met de fiets het eiland
gaan verkennen. We zijn in
Oudeschild aan boord gegaan
van een kotter en hebben op
garnalen gevist. Maar er kwam

Marjolein zou met haar gezin
naar Bali gaan. De oudste is
15, een leeftijd waarop je nog
wel met je ouders op vakantie
wilt en zeker naar Bali.
“Wij hadden in december de
vliegtickets en de locaties op
Bali geboekt. Want reis je in
het hoogseizoen dan moet je
er vroeg bijzijn. Toen kwam
de coronacrisis. Het werd
spannend of de reis wel door
kon gaan. We hebben het niet
lang afgewacht en de locaties
geannuleerd. Het bleef lang
spannend of we het geld van de
vliegtickets terug zouden krijgen of dat we met een voucher
zouden blijven zitten.
We moesten op zoek gegaan
naar wat anders. Het werd een
weekje Biddinghuizen en een
weekje Duitsland.
Wij gaan al 15 jaar in Europa
op vakantie met vrienden die
kinderen hebben in dezelfde
leeftijd. Vorig jaar waren we tot
de conclusie gekomen dat, nu
de kinderen nog met papa en
mama op vakantie willen, het
mooi zou zijn om met elkaar
een verre reis te maken. De
vrienden hadden tickets voor
Thailand en wij voor Bali geboekt.
Toen we het dus dicht bij huis
moesten zoeken, hebben we

Was het niet doorgaan van de
reis naar Bali voor de kinderen
een grote teleurstelling?
“Zij zijn nooit buiten Europa op
vakantie geweest dus ze wisten
niet wat ze konden verwachten. Ze vonden het ook leuk
om weer met de vrienden op
vakantie te zijn. We hebben
een speedboot gehuurd en de
kinderen hebben er achter gehangen op een vlotje. We zijn
naar Walibi geweest en hebben
leuke plaatsjes bezocht. We
hebben met z’n allen genoten.”
Feest in Engeland werd
Het Marokkaanse zwembad
werd een opblaas bad in de
achtertuin
Ze is moeder van drie kinderen.
Ze heeft geen familie in Nederland en mist haar familie in
Marokko heel erg. Zoals altijd
zou zij ook dit jaar weer, samen
met haar man en drie kinderen op vakantie naar Marokko
gaan. Maar de corona-crises
haalde een streep door de
plannen. Het was moeilijk een
alternatieve vakantiebestemming voor haar gezin met drie
chronisch zieke kinderen te
vinden. Alle geschikte vakantieparken zaten vol.
Zij heeft een groot opblaasbaar zwembad gekocht voor
in de tuin. Daar hebben ze
alle drie met heel veel plezier
in gespeeld en gesprongen. ’s
Avonds gingen zij vaak naar
de Reeuwijk Plassen, wanneer
daar de grootste drukte voorbij
was.
Nu zijn ze alle drie weer naar
school en heeft ze weer een
beetje lucht gekregen, want
zegt ze “moeder ben je 24x7
uur”. De afgelopen maanden
13
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waren zwaar voor haar. Het
begeleiden van haar drie kinderen bij de online lessen en hun
huiswerk was niet makkelijk en
ook niet altijd gezellig.
Een bruisend feest werd
ZOOM-sessie
Mijn broer in Engeland gaat zijn
70e verjaardag groots vieren.
Wij zijn met z’n allen uitgenodigd; mijn broer Willem uit
Amsterdam, mijn drie zussen,
Hannie, Monie, Maria en ik,
Trudie. Allemaal met partner. Er
gaan ook nog een paar nichtjes
mee. Het Nederlandse aandeel
bestaat uit 13 familieleden,
het Engelse gezelschap uit een
veelvoud daarvan. Het gaat
bruisen in het slaperige dorp
Felden. Maar dan komt corona.
De partytent, de taarten en de
champagne worden afbesteld.
Engeland gaat op slot. We
hebben inmiddels een nieuwe
uitnodiging voor volgend jaar
ontvangen. De datum staat
genoteerd.
Op zijn 70e verjaardag hebben
we mijn broer via ZOOM gefeliciteerd. We zaten allemaal thuis
met koffie en een gebakje voor
ons neus. De 1½ meter kwam
geen enkele keer in gevaar.

Kijk op Straat
Door Geri van Ittersum

zag. Het thema van het Goudse
jubileumjaar is dan ook: Geef
Gouda door. Gouda heeft ruim
1100 straten; deze zijn verdeeld over 70 buurten, die elk
toebedeeld zijn aan een fotograaf (zowel professionele als
amateurfotografen doen mee).
Tussen juli van dit jaar en
december volgend jaar gaan
ze op pad met hun camera. Zo
ook in Nieuwe Park. Onze wijk
is verdeeld in 3 buurten met
in totaal 45 straten. Eric van
de Wetering en ik zijn hiermee al aan de slag. Kijkt u er
niet raar van op als uw tuin of
gevel wordt gefotografeerd.
Ook kunnen bewoners worden
gefotografeerd. Dan zullen we
wel eerst om toestemming voor
publicatie vragen. Een selectie
van de foto's zal namelijk in
2022 worden tentoongesteld en
in een fotoboek worden gebundeld.
Meer informatie over het project kunt u vinden op www.
kijkopstraat.nl. Er is ook een
gelijknamige facebookpagina
waar u ook zelf foto's van uw
straat op kunt posten.

Wijk in Bedrijf –
Edelsmid Rob Timmer
Door Trudie Galama

Wat zit er achter het grote
raam op nummer 44 in de Van
Strijenstraat? Om daar achter
te komen moet je aanbellen,
want naar binnen kijken lukt
niet.
Ik kom binnen een grote,
mooie, lichte ruimte. Het is het
atelier van Rob.

U heeft waarschijnlijk al in de
lokale kranten gelezen dat het
project Kijk op Straat is opgestart. Het is een van de projecten in het kader van Gouda
750. De bedoeling is om van
alle straten in Gouda foto's te
maken om zo te komen tot een
tijdsbeeld van Gouda anno nu.
Volgende generaties kunnen
dan zien hoe de stad er nu uit-

Wie is Rob?
“Ik ben Rob Timmer, net 40
en vader van 3 kinderen (6, 4
en 0 jaar jong). Ik ben geboren in Zwolle en opgegroeid in
Vinkenbuurt, een klein boerendorpje in de gemeente Ommen
(Overijssel). Op mijn achtste
zijn mijn ouders naar Berkenwouden verhuisd, 10 km van
Gouda. Ik heb op het Antonius
College op school gezeten en
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na wat omzwervingen ben ik
in Utrecht Geschiedenis gaan
studeren. Ik ben business intelligence specialist en heb een
ICT-technische kantoorbaan in
Utrecht. Dat doe ik drie dagen
in de week.”

Naast ICT werken met je
handen
Rob wilde niet alle dagen op
kantoor zitten. Hij wilde naast
ICT iets heel anders doen: “Met
mijn handen werken en iets
moois maken.”
Hij startte ruim 10 jaar geleden
de opleiding goud- en zilversmid aan de Vakschool Schoonhoven. Als goudsmid ontwerp
en maak je onder andere sieraden. Je leert alle technieken
om goud en zilver te kunnen
bewerken, maar ook kunststoffen en natuurlijke materialen.
Opleiding Vakschool
Schoonhoven
“Met de theoretische vakken,
die op MBO-niveau liggen, had
ik geen problemen. De praktijkvakken kostten mij wat meer
moeite, maar ook die heb ik
allemaal gehaald. Ik heb de
opleiding in deeltijd gedaan.
Mijn medestudenten zaten
in de leeftijd van 25-50 jaar.
Op school zaten ook heel veel
jongeren die de dagopleiding
volgden. Schoonhoven heeft de
enige vakopleiding. Maar er zijn
ook goudsmeden die cursussen hebben gevolgd bij goudsmeden die hun opleiding in
Schoonhoven hebben gedaan.
Dus indirect heeft bijna iedereen de opleiding in Schoonho14
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ven gevolgd. Maar voor een
opleiding mèt diploma moet je
naar Schoonhoven.
Ik heb stage gelopen bij galerie KRIJN (Krijn Maartens), die
was gevestigd in een heel oud
pandje op de Lange Tiendeweg.”
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je niet permitteren of je moet
heel veel geluk hebben. Er zijn
in Gouda 5 of 6 goudsmeden
die een werkplaats hebben
waar je binnen kunt lopen.”

ging aan het werken aan grote
objecten met kleine details in
de stijl van een goudsmid. Ik
vind dat leuk om te doen en ik
denk dat ik daar goed in ben.”

Ik maak ook in opdracht. Ik
heb laatst oorbellen gemaakt
en kreeg ook de opdracht er
een collier bij te maken. Ik
werk dan de opdracht uit in
mijn eigen stijl. Komen mensen met een exact omschreven

Is alles te koop?
“In principe verkoop ik alles behalve het zwaard. Daar heb ik
zoveel uren ingestoken, dat zou
daarom alleen al onbetaalbaar
zijn.” Rob laat mij het zwaard
zien. Het heeft en prachtig
handvat. Het is een kunstwerk,
betoverend mooi.
Wil je meer weten of een afspraak maken met Rob?
Mail naar:
robtimmerrob@hotmail.com

Een eigen Werkplaats
“In Utrecht ben ik voor mijzelf
begonnen. Tot voor kort had ik
mijn werkplaats in het gebouw
Westhaven 11, waar een school
voor hoogbegaafden is gevestigd. Maar vanwege de toename van het aantal studenten
moest ik vertrekken.”
Rob heeft nu zijn werkplaats
thuis ingericht en daar is hij
terecht apetrots op. Het blad
van zijn werkbank is gemaakt
van eikenhout en komt uit het
atelier van Brian van Depot24
gevestigd op GOUDasfalt. Er
naast staat op een voetstuk
een antieke plaat en octogoon
wals. Tegen de muur staat
een oude letterkast met brede
laden. Daarin bewaart hij zijn
“schatten”, die hij gebruikt voor
zijn creaties. Hij trekt een lade
open en daar zie ik o.a. koraal,
versteend hout en agaat liggen.

Tijdelijke woningen
aan de Winterdijk
Door John Hexspoor

opdracht dan verwijs ik ze door
naar een collega die daar veel
beter in is. Zo’n opdracht levert
mij geen plezier op maar geeft
mij stress.
Wat vind je belangrijk in je
werk?
“Ik vind het belangrijk dat ik
blijf groeien en daarom wil ik
nieuwe dingen blijven maken.
Er zijn goudsmeden die goed
zijn in het uitvoeren van reparaties. Er zijn ook goudsmeden
die het leuk vinden om veel
hetzelfde te doen. Ik heb daar
heel veel moeite mee. Ik wil
altijd iets nieuws maken. Dat
is aan de ene kant mijn succes
en aan de andere kant mijn
beperking.
Naast sieraden ben ik bezig
met het maken van een schip.
Ook ben ik bezig met het versieren van een wandelstok van
een oude tak die ik heb gevonden. Ik heb een zwaard gesmeed. Ik vind nu mijn uitda-

Even een korte update. De
Omgevingsdienst Midden
Holland (ODMH) heeft namens
de gemeente Gouda de beslissingstermijn voor het plaatsen
van 60 tijdelijke woningen
aan de Winterdijk ter hoogte
van nummer 14 met 6 weken verlengd. Achtergronden
van dit besluit zijn vooralsnog
onbekend. In verband met de
sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor deze krant is
dit nu niet te achterhalen.
In de volgende wijkkrant hoop
ik u verder te kunnen informeren.

Kun je als goudsmid je
brood te verdienen?
“Als je als goudsmid aan de
slag gaat, moet je geen hoog
salaris verwachten. Als je voor
jezelf werkt, kun je ervan rondkomen, maar veel luxe kan je
15
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Heb je dit gezien?

Bord zonder voetpad
Leeuw met mondkapje

Drijvend singeltuintje met
bewoners
(foto: Karin van Rooij Bouck)

BAM parkeren onder zonnepanelen

Zondagmorgen heeeeeeel vroeg

Man met board op zoek naar water
16

