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Van de redactie/van het wijkteam
Door Trudie Galama

Bouwprojecten in onze wijk:
•
•
•
•

De Blaauwe Haan: 24 appartementen + 35 woningen
Crabethstraat 38: 15 appartementen
Winterdijk 14: 60 flexwoningen
Lombokterrein: 60 woningen.

Speciale winkeluren in
coronatijd

Als alle plannen doorgaan,
wordt het voller en nog mooier
in onze wijk!

Eerlijk is eerlijk, dit verdient
een bloemetje.
Enige tijd geleden heeft de gemeente verschillende borders in
het park zeer royaal aangevuld
met mooie vaste planten. Ter
hoogte van de Van
Beverninghlaan en het bruidsbruggetje kunt u ze zien staan.
Ik heb ze niet geteld, maar het
zijn er heel, heel veel.

Het wijkteam bestaat uit de volgende personen:
Trudie Galama
Buurtpreventie en wijkkrant				
Gerrit van Gaarden
Penningmeester 					
John Hexspoor           Bouwplannen in en rond de wijk
George Kroon
Volière en groen					
Koen Oome      
Onderhoud VBIJ en contact met de gemeente
Peter Schönfeld
Voorzitter						
Manon Vonk
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
Bergen IJzendoornpark 16, simonzomerdijk@gmail.com
Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – Petra Lich, Kattensingel 12a, petra.lich@outlook.com
Kattensingel 44c en volgende, Vredebest, Spoorstraat en Spoorlaan – Fred Wolswijk, Kattensingel
91, f.wolswijk@kpnmail.nl
Crabethstraat en Crabethpark - Cathelijn Schols, Crabethpark 14, cathelijnschols@hotmail.com
Piersonweg, Van Beverninghlaan, Van Swietenstraat - Ton van Loon, Van Beverninghlaan 19,
tovalogo@planet.nl
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Stationsgebied
Bron: gemeente Gouda

Start bouw fietsenstalling

Op 11 september ging de bouw
van de nieuwe oostelijke fietsenstalling van start. Met een
heimachine werd de spreekwoordelijke ‘eerste paal’ geslagen. In de praktijk betekent het
dat de eerste schroefpalen zijn
gedraaid. Met deze fundering
wordt een stevige, duurzame
basis voor de toekomst gelegd.
De nieuwe fietsenstalling
wordt in opdracht van ProRail
gebouwd door AntonRail. Er
komen nieuwe fietsenstallingen aan de oost- en westkant
van de stationshal. Aan de
oostzijde, tegenover het nieuwe buseiland, biedt de stalling
plaats aan circa 1.750 fietsen. Aan de westzijde kunnen
straks zo’n 600 fietsen extra
gestald worden. De bestaande
fietsenkelder wordt uitgebreid
tot circa 800 stallingsplekken.
Zodra het werk klaar is, kunnen
er dus zo’n 3.150 fietsen netjes
gestald worden rondom het
station.
De planning is nu dat eind 2020
de oostelijke stalling klaar is
en dat daarna begonnen wordt
met de bouw van de westelijke
stalling.
Nieuwe verkeerslichten op
het Kleiwegplein…

…en een nieuwe asfaltlaag,
dus dit drukke verkeerspunt in
het centrum van Gouda kan er
weer tegenaan. Het werk vond
plaats in het weekend van 4, 5
en 6 september.
Gewenning en optimalisatie
De nieuwe verkeersregelinstallatie zorgt ervoor dat fietsers
die vanuit de spoortunnel
komen, niet meer te maken
hebben met een dubbel verkeerslicht. Een nieuwe verkeerssituatie vraagt ook altijd
enige gewenning en optimalisaties in de afstemming. Vrijdag
25 september heeft de gemeente een optimalisatie in de
regeling vanuit de spoortunnel
doorgevoerd, waarmee de situatie veiliger en overzichtelijker
is geworden. De gemeente blijft
de situatie komende tijd nog
steeds nauwkeurig monitoren,
waarbij er ook nog wat onderhoud gepleegd wordt op andere
onderdelen van de kruising.
Nieuw buseiland in gebruik!

Het oude busplein wordt sinds
begin dit jaar opnieuw ingericht. Bij de start van het werk
kregen de bussen een tijdelijke
vertrekplaats voor de SPAR.
Voor busreizigers is er nu goed
nieuws: sinds kort kunnen de
bussen weer ‘gewoon’ gebruik
maken van de oude locatie,
maar nu wel in een heel nieuw
jasje. Voor iedereen is er ruimte genoeg om veilig en comfortabel op de bus te wachten.
En ook de aanlooproute is een
stuk verbeterd.
Hoewel het werk aan het buseiland helemaal op schema ligt,
zijn we nog niet helemaal klaar.
Tot en met week 45 worden
de laatste puntjes nog op de i
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gezet. Daarna kunnen we van
het eindresultaat genieten. Nog
even geduld!
Voetgangers en fietsers
krijgen voorrang

Onderdeel van de herinrichting
is het autoluw maken van het
zuidelijk stationsgebied. De
taxiplaatsen zijn verhuisd naar
de noordzijde van het station.
De centrumzijde is vooral bedoeld voor voetgangers, fietsers en reizigers met het OV.
De gewijzigde verkeersituatie
betekent onder andere dat het
verkeer vanuit het Van Bergen
IJzendoornpark niet meer langs
het station naar de Kadebuurt
kan rijden. Vanaf het Kleiwegplein en Kadebuurt kan
autoverkeer nog wel richting
station.
Het vervolg
Het straatwerk voor de SPAR is
bijna gereed. In week 44 wordt
er nog geasfalteerd. Om zo min
mogelijk overlast te veroorzaken, vindt dit werk ’s nachts
plaats. Daarmee is het straatwerk in de Vredebest afgerond
en is er een pauze in de werkzaamheden tot het voorjaar
van 2021.
De werkzaamheden zijn de afgelopen maanden voortvarend
uitgevoerd, waardoor aannemer Van Kessel voorloopt op de
planning. Om die reden wordt
er een pauze ingelast waarmee ProRail de ruimte krijgt
de oostelijke stalling verder af
te ronden. In het voorjaar van
2021 pakt Van Kessel de draad
weer op en vinden de laatste
werkzaamheden gefaseerd
plaats. Eind 2021 kunnen we,
als alles volgens planning verloopt, genieten van een mooi
eindresultaat.
3
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Lief & Leed

Door Manon Vonk, wijkteamlid

Een paar wijkkranten geleden
heb ik een stukje geschreven
over het project “Lief
& Leed”.
Inmiddels zijn we in verschillende straten van start gegaan
en zijn de eerste attenties
uitgedeeld. Deze werden heel
enthousiast ontvangen.
Misschien doet jouw straat nog
niet mee en vind je het leuk
om de verbinding bij jou in de
straat te verbeteren of wil je
graag helpen bij dit initiatief.
Kijk dan op Goudabruist.nl onder het kopje Lief & Leed.

Ratten

Door Fedor Klinkenberg

maar ook muizen gevangen.
In overleg met de eigenaar van
het terrein, de projectontwikkelaar en de gemeente is er
besloten om de wildgroei van
groen op het kaaspakhuisterrein aan te pakken. De diverse
acties hebben er toe geleid dat
er geen last meer wordt ondervonden van het ongedierte. Het
is mooi dat we dit op een constructieve manier met de buurt
en betrokkenen hebben kunnen
oplossen.
Update 2 - rattenplaag
Zojuist hoor ik dat er nog
steeds ratten worden gesignaleerd!

Halloween 2020
gaat niet door

Omdat het ons een leuk idee
leek om dit Gouda breed aan
te pakken, hebben we contact
gezocht met meerdere Goudse
sociale initiatieven.
Zodoende zaten we met elkaar
om de tafel voor een brainstormsessie. We hadden al
aardig wat geregeld totdat de
persconferentie van dinsdag 13
oktober roet in het eten gooide.
Helaas . . . . . . . . .
Halloween 2020
gaat niet door.
We hopen, met heel ons Halloween hart, dat we volgend
jaar wel weer met een heleboel
kinderen een superleuke
griezeltocht door de wijk kunnen organiseren!

Door Marleen de Rooy

Prikstation in het
park
Door Trudie Galama

We wisten dat we Halloween
niet konden organiseren zoals we al vele jaren doen in
de wijk, dus hadden we wat
anders bedacht: hetzelfde idee
als de berenjacht, maar dan in
Halloween stijl.

Door de huisartsen Van Dijk
en Van de Kar is op 14 oktober
naast hun praktijk een tent
geplaatst om op een veilige
manier de griepprik te kunnen
geven. Er stond een kleine rij
patiënten, veilig op anderhalve
meter van elkaar, de bovenarm
ontbloot, te wachten op hun
prik.

Update 1 - rattenplaag
De afgelopen periode is er actie
ondernomen om de rattenplaag
tegen te gaan. Netwerk NV had
meerdere klemmen gezet op
het terrein van het kaaspakhuis
De Blaauwe Haan en op diverse
plaatsen in de Van Swietenstraat. Er zijn meerdere ratten
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Het Bankje

Door Trudie Galama
•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.
Op het bankje zit Paula samen met haar
hondje, het resultaat van een vrijage tussen
een chiwawa en een pekinees.

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

Paula is 3 á 4 keer in de week in de volière
aan het werk. Zij zorgt voor de vogels en doet
klussen. Dat doet zij al vier jaar samen met
vier andere vrijwilligers. Maar vandaag liep ze
langs en had even tijd voor een praatje.

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

Er staat ons heel wat te wachten op de hoek
Stationsplein/Crabethstraat. Vanaf december kunnen we er: koffiedrinken/studeren/
werken/lunchen/taart eten/spelen/klimmen/
klauteren/borrelen/vergaderen/vieren.
Het wordt steeds leuker en mooier op het
Stationsplein.
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17e expositie
GoudsWerk
Door Sjouk Engels

Op de 17e expositie GoudsWerk in Gouwestein
zijn de schilderijen, foto’s en keramiek van de
kunstenaars Joop van der Wel (schilderijen), Will
van Leur (fotografie) en Fenna ter Haar (keramiek) te bewonderen. Om alvast een voorproefje te krijgen kunt u hun werk bekijken op
onze website GoudsWerk (www.GoudsWerk.
wordpress.com). Daarop kunt u ook de contactgegevens van de kunstenaars vinden. Bent u
geïnteresseerd in een kunstwerk en wilt u dat
van dichtbij bekijken dan kunt u een afspraak
maken met de kunstenaar zelf. Met inachtneming van het protocol van Gouwestein kunt u
alleen samen met de kunstenaar de kunstwerken bekijken.
In deze wijkkrant stelt Joop van der Wel zich
voor.
Hoe is het allemaal begonnen …………
Een vriend van mijn vader
was kunstschilder en zei
tegen mijn ouders “die
jongen heeft talent”! Als
kind was ik een dromer,
tekende veel en was altijd
bezig met het uitvinden en
maken van objecten van
verschillende materialen.
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Hesseling, die ook met thema’s werkte, naaktstudies, figuratieve stillevens en vrije expressie.
Kritiek is niet altijd leuk, maar het brengt je wel
naar een hoger plan.

Na zo’n 15 jaar heb ik afscheid genomen van
Willem Hesseling. Met een groep hebben we nu
een “schilderscollectief” opgericht en schilderen
we wekelijks in een eigen atelier.
Nu schilder ik meestal met een thema in gedachte zoals b.v. dreiging, landschappen of
gewoon vrij werk en laat ik mij inspireren door
foto’s uit de krant of wat ik om mij heen waarneem. Ik wil mij niet vastpinnen in een bepaalde stijl, maar steeds de uitdaging aangaan iets
nieuws te proberen. Schilderen geeft mij totale
ontspanning, alsof in een droom en dan neem ik
mijn omgeving niet meer waar.

Talent is mooi, maar daar kun je geen brood
mee verdienen. Dus zeiden mijn ouders ga eerst
maar een vak leren. Van de Kunstacademie is
niets meer gekomen. Er begon een periode van
school en werk. In het begin heb ik nog wel contact gehouden met kunstenaars uit Dordrecht,
mijn geboorteplaats.
Naast mijn baan ben ik altijd met schilderen
bezig gebleven, heb verschillende cursussen
gevolgd om inzicht te krijgen in de verschillende
technieken zoals b.v. aquarelleren, schilderen
met acryl, maar ook het toepassen van verschillende stijlen en werkvormen. Ook heb ik zijstapjes gemaakt naar het zeefdrukken, linoleumdruk
en etsen. Dit laatste doe ik nog steeds. Jaarlijks
maak ik een ets als Kerst- en Nieuwjaarsgroet.
Na mijn (vervroegde) pensionering ben ik mij
verder gaan ontwikkelen en verdiepen in het
schilderen van met name abstracte kunst. Naast
de schilderlessen van Willem Hesseling, een
kunstschilder, die ik al jaren volgde, ben ik gedurende een aantal jaren naar de Vrije Academie
in Rotterdam gegaan. Een stimulerende omgeving een docent die mij uitdaagde buiten mijn
comfortzone te werken naar een meer abstracte
benadering. Dat gold overigens ook voor Willem

De bank is bijna klaar
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Bouwplannen in de wijk
Wij ontvingen de volgende informatie van:

De Walgaerde
Van Beverninghlaan 30

Lombokterrein
Donderdagavond 8 oktober was de online informatie avond over
de ontwikkelingen op het Lombokterrein. We hebben aan de ruim
20 aanwezigen toegelicht wat de status van de plannen is. De gezamenlijke ambitie van gemeente en ontwikkelaar is om hier een
luw, groen woonmilieu te realiseren voor rond de 60 woningen.
De nieuwe buurt moet een aanvulling op het Van Bergen IJzendoornpark zijn en een visitekaartje worden voor de stad.
Tot en met het einde van het jaar werken ontwikkelaar en gemeente gezamenlijk aan de randvoorwaarden van het plan. Hierin
staat aan welke eisen het plan moet voldoen om een financieel,
ruimtelijk en milieutechnisch passend project te definiëren. Deze
randvoorwaarden worden vastgelegd in een kavelpaspoort dat de
gemeente opstelt. Pas daarna start de ontwerpfase.
We hebben tijdens de informatieavond onder andere gevraagd
naar wat de droom van omwonenden is voor deze plek en wat
de grootste nachtmerrie. Belangrijkste input is dat de wijk mooi
moet aansluiten op het Van Bergen IJzendoornpark, dat we moeten opletten voor extra verkeer en dat er een wens is echt iets
bijzonders te doen op deze plek.

De verbouwing
is in volle gang
en vóór het
einde van het
jaar zullen de
nieuwe bewoners er intrekken.

Volière

Donderdagavond 26 november om 19.30 uur is de volgende bijeenkomst.
Ook deze bijeenkomst zal weer online worden georganiseerd. Dit
is de laatste bewonersavond voordat het kavelpaspoort wordt afgerond en vastgesteld in het college. We hopen dat u allen inlogt
om te reflecteren en input te geven voor verdere planvorming.  
U kunt inloggen via de volgende link
https://blauwhoed.citizenlab.co/workshops/lombokkavelpaspoort
Let op: U kunt bovenstaande link alleen via Google Chrome gebruiken op laptop of desktop.
Op de website van www.nieuwepark.nl kunt u direct op de link
klikken (alleen via Google Chrome op laptop of desktop). Voor
vragen kunt u ook mailen: dwerf@blauwhoed.nl

Het wijkteam is in overleg met
de gemeente met de vraag te
helpen bij het verkrijgen van
een bouwvergunning. De plannen voor de verbouwing zijn
ernstig vertraagd.
De Blaauwe Haan

De ontwikkelaar Sense heeft
de afgelopen tijd overleg gehad
met omwonenden van de Van
Beverninghlaan, Van Swietenstraat, Kattensingel en de Crabethflat om overeenstemming
te krijgen over de bezwaren
en opmerkingen van de bewoners m.b.t de gepubliceerde
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plannen. In grote lijnen lijkt er
overeenstemming bereikt te
zijn. Op het ogenblik is Sense
bezig om van de gemeente de
benodigde vergunningen te
krijgen om met het project te
mogen beginnen. Binnenkort
gaan de woningen in de verkoop.

worden binnenkort 15 kleine
appartementen gerealiseerd.
De omwonenden van dit pand
zijn van de zomer over deze
plannen geïnformeerd via een
huis aan huis brief van de eigenaar van het pand: Qmulus
Vastgoed. In deze brief wordt
een overzicht van de verbouwplannen gegeven.

Verbouwing
Crabethstraat 38

In de kapverdieping zal er enkel aan de binnenzijde (patio)
van het pand een extra dakkapel komen. De gevels en daken
zullen aan de straatzijdes
ongewijzigd blijven. Gelet op de
nabijheid van het station zullen
er voor deze appartementen
geen parkeervergunningen
door de gemeente worden
uitgegeven en worden er geen
parkeerplaatsen in de straat
toegekend.

Door Peter Schönfeld

In het bedrijvenpand
Crabethstraat 38, hoek
Crabethstraat/Crabethpark

In de tweede helft van oktober
zal de verlening van de vergun-
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ning in de Goudse Post worden
vermeld. De werkzaamheden
kunnen dan beginnen en in
het tweede kwartaal van 2021
worden afgerond.
Gedurende de bouwfase is het
te verwachten dat de omwonenden overlast zullen hebben met name wat betreft het
parkeren van de busjes van de
bouwbedrijven. Hopelijk zullen de omwonenden hierover
afspraken kunnen maken met
de eigenaar om de overlast
tot een minimum te beperken.
De eigenaar heeft beloofd dat
tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden er een contactpersoon vanuit de aannemer
bereikbaar zal zijn. Dit zal door
de aannemer t.z.t. kenbaar
worden gemaakt aan de omwonenden. Voor meer vragen kunt
u contact opnemen via
• info@qmulus.nl of
• tel. 070 2008800.

Buurtpreventie
Door Trudie Galama

Op 2 september was het
Buurtpreventieteam te gast bij
Stefan en Rick in het appartementengebouw De Dijkgraef,
Winterdijk 10. Vanwege de
coronamaatregelen kunnen
we nog steeds niet terecht in
Gouwestein, onze vaste vergaderlocatie.
Behalve de vertegenwoordigers
uit de wijk, waren ook aanwezig Christa van de Gemeente
en Sandra en Nico van Bureau
Handhaving.

De volgende onderwerpen
kwamen aan de orde: zwerfafval, hangjongeren, overvolle
prullenbakken, de foutgeparkeerde tuktuk, geluidsoverlast,
het fietspad in het verlengde
van de Winterdijk, het voeren
van watervogels en het rattenprobleem. Ook over mogelijke
oplossingen hebben we met
elkaar gesproken.

Binnenkort lopen we de wijkschouw. Dan nemen we de
wijk onder de loep wat betreft
schoon, heel en veilig.
De bijeenkomst van 21 oktober
hebben we helaas vanwege de
strengere coronamaatregelen
moeten laten vervallen.
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Bloembinderij Ruud
Gorissen
Door Trudie Galama

kangoeroe.
Noodzakelijk onderhoud
Het zou mooi zijn als het
noodzakelijk onderhoud, het
ophogen van het voetpad, binnenkort wordt uitgevoerd. Want
wachten totdat er weer geld is
voor de renovatie van het hele
park duurt veel te lang.

Tuktuk in de
Crabethstraat
De tijdelijke blauwe container is
ruim twee weken geleden verlaten. Ruud is met zijn bloemen
verhuisd naar een fraai onderkomen, gebouwd op de plek
waar 30 jaar lang zijn oude
kiosk stond.
De nieuwe behuizing is 40m2
groot, licht en ruim. De openingstijden zijn verruimd. Je
kan van maandag t/m vrijdag
tussen half negen en zes voor
een bloemen of een plantje binnenlopen. Op zaterdag sluit hij
zijn deuren om vijf uur.
www.gorissen-bloemen.nl

Laarzen aan in het
park
Door Trudie Galama

Vorige week kon je alleen met
laarzen aan het Stationsplein
met droge voeten bereiken.
Maar mijn laarzen staan thuis
en vandaag heb ik nette schoenen met hakken aan. Schoenen
uit en met blote voeten door de
plas? Omlopen is ook geen optie want mijn trein wacht niet.
Ik neem een aanloop en kom
een meter verder in het water
terecht. Het resultaat van mijn
sprong is natte voeten. Ik had
het kunnen weten. Ik ben geen

Door Marrianne Waalwijk

21 juli weg zal slepen. Maar er
gebeurt niets . . . . . . . .
Dan staat de tuktuk ineens
bij het Crabethpark! Na een
aantal weken is het eindelijk
zover en gaat de gemeente de
tuktuk wegslepen. Maar dan
komt de neef van de eigenaar.
Hij betaalt de wegsleepkosten
contant en de tuktuk wordt
door de gemeente weer in een
parkeervak gezet en de sleepwagen vertrekt.
De gemeente heeft de eigenaar
via de neef laten weten dat de
tuktuk echt moet worden weggehaald en daarbij ook een termijn gesteld. Dit is nu 7 weken
geleden. Wordt vervolgd.
Overigens is er wel een koper
voor de tuktuk bij mij aan de
deur geweest die graag een
koffie tuktuk wil beginnen. Dat
lijkt mij een heel goed idee.

Sinds februari staat er in de
Crabethstraat een groene
tuktuk geparkeerd. De bandjes
zijn een beetje zacht en of je er
nog veilig mee kunt rijden?
In dit gebied moeten de bewoners een parkeervergunning
hebben of gebruikmaken van
betaald parkeren. Bij navraag
bleek dat er geen parkeervergunning voor de tuktuk is
en ook wordt er niet elke dag
betaald.
We zijn inmiddels maanden
verder en verschillende bewoners hebben contact opgenomen met de gemeente. De
gemeente start een wegsleepprocedure, maar dat duurt
even. De eigenaar krijgt namelijk ruim de tijd om de tuktuk
weg te halen. Er worden door
de gemeente steeds stickers
op de tuktuk geplakt met de
mededeling dat de eigenaar de
tuktuk daar niet mag parkeren en moet weghalen. Het is
inmiddels juli en er wordt een
officiële brief op de voorruit van
de tuktuk geplakt waarin staat
dat de gemeente de tuktuk op

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Helaas zijn de Covid-regels
weer aangescherpt. Gelukkig
is bezoek voor de bewoners
nog welkom in Gouwestein wel
met een aantal extra regels. Zo
is het dragen van een mondkapje voor bezoek nu verplicht
en mogen er nog steeds maar
twee bezoekers per keer per
bewoner komen.
Vanaf 1 oktober zullen ook
een aantal vrijwilligers weer
welkom zijn in Gouwestein. In
verband met de tweede Covid
golf gaat dit echter niet zo snel
als we zouden willen.
We blijven zeer voorzichtig.
Alle activiteiten zien er in
verband met de 1½ meter net
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even anders uit dan gewoonlijk.
Ook het gemis van de vrijwilligers speelt ons hierbij parten.
Door het slechtere weer zijn
de buitenoptredens niet meer
mogelijk en ook de zangvereniging mag op dit moment niet
optreden. Maar alle medewerkers doen hun uiterste best om
het de bewoners naar de zin te
maken door andere leuke activiteiten te organiseren.
Ondanks het slechtere herfstweer staat de tuin nog mooi in
bloei. Er zijn veiligheidsschermen langs het terras en de
slootkant geplaatst zodat, als
het mooi weer is, iedereen hier
op een veilige manier gebruik
van kan maken. Inmiddels
heeft de tuin een naam gekregen: Gouwehof. Onder de
bewoners en medewerkers is
een prijsvraag uitgeschreven
en uit de vele inzendingen die
we hierop hebben ontvangen,
hebben bewoners deze naam
gekozen.
Omdat externen nog niet naar
Gouwestein kunnen komen om
deel te nemen aan een activiteit, staan er op dit moment
alleen nieuwsberichten op de
website. U kunt een kijkje
nemen op www.zorgpartners.
nl/gouwestein of volg ons via
facebook: https://www.facebook.com/gouwestein

Maar daar staat men toch veel
minder voor open dan in 'gezonde' tijden.
Ik ben tijdens de eerste golf in
het voorjaar al ziek geweest.
Corona? ik weet het niet zeker,
er werd nog niet getest als je
maar in lichte mate ziek was.
Het heeft wel acht weken geduurd, ik had veel symptomen
dus ik vermoed dat het corona
was. En ik heb nu de stille hoop
en ook wel wat vertrouwen
dat ik nu toch beter gewapend
ben tegen deze tweede golf. Je
bent ook al helemaal ingesteld
op zoveel mogelijk thuisblijven
en anderhalve meter afstand
bewaren. Alhoewel dat eigenlijk
nooit went. Afstand bewaren, ik
kom liever dichterbij.
Kom dichterbij is hierbij mijn
oproepje. Kom een praatje
maken met me of ik kom naar
jou toe. En ik maak er een leuk
stukje van voor de wijkkrant.
Je kunt contact opnemen met
mij via de mail,
cathmemocking@gmail.com
of bellen, 0654224455

Parkeren onder 1100
zonnepanelen
Door Trudie Galama

Burenpraat in code
donkerrood
Door Tineke Mocking

Het is er deze
maand niet
van gekomen.
Een gesprekje
met een van
mijn buren.
De tweede coronagolf ontwikkelde zich in rap tempo. Gouda
verkleurde steeds donkerder
op de kaart, tot het uiteindelijk donkerrood gekleurd was.
Natuurlijk kun je dan gesprekken voeren op gepaste afstand.

Het parkeerterrein van de BAM
langs de Nieuwe Gouwe OZ lag
er wekenlang bij als één grote
bouwplaats. De voorbereidingen voor een zee van zonnepanelen waren in volle gang.
Ik bel met John Loendersloot.
Hij is werkzaam bij BAM Concernhuisvesting, de landelijke
organisaties die o.a. het beheer
en onderhoud van de BAM ge-
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bouwen verzorgt. John vertelt
dat het kantoorgebouw in Gouda ca. 10.000 m2 groot is. Het
is een van de 30 kantoorlocaties die door BAM in Nederland
wordt gebruikt.
Energielabel A
BAM heeft allerlei duurzaamheidsambities. Daarnaast is er
veel wetgeving op het gebied
van duurzaamheid van kantoorgebouwen. In Gouda kwam dat
bij elkaar. Zowel de eigenaar
van het gebouw als BAM wilden
het gebouw naar een hoger
energielabel A brengen.
Aanvullende isolatie en zonnepanelen
Het project is gestart eind
2019. Allereerst is onderzocht
wat er allemaal aan het gebouw moest gebeuren om het
te verlabelen naar energielabel A. De conclusie was dat
het gebouw aanvullend moest
worden geïsoleerd (spouwmuren en daken). Maar daar bleef
het niet bij. Op het parkeerterrein en het parkeerdek werden
carports geplaatst met zonnepanelen: 1100 stuks van 2 x
1,25 meter.
Besparingen
Met de 1100 panelen wordt
295.500 kWh elektriciteit per
jaar bespaard. Het resultaat
van de verbeterde isolatie is
dat het gebouw in de winter
minder verwarmd hoeft te worden. Dat levert een besparing
op van 5600 m3 gas. In de zomer hoeft het gebouw minder
gekoeld te worden waardoor
elektriciteit wordt bespaard.
Minder CO2 uitstoot
Met deze besparingen wordt
jaarlijks 76.000 kg minder CO2
uitgestoten. Even voor alle
duidelijkheid. 76.000 kg CO2 is
te vergelijken met een autorit
van 450.800 km, 532 vluchten
naar Parijs en een treinreis van
1.200.000 km.
BAM is in Gouda goed bezig!
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Vogels in de wijk: de bosuil
Door Marijke van Ittersum

Corona is het land nog niet
uit. En door de maatregelen
om de pandemie in te dammen, waren veel wijkbewoners
deze zomer dan ook veel vaker
thuis. Ik ook. Het kan dan
bijna niet anders of je hebt 's
nachts de onheilspellende roep
van een uil gehoord. Ik werd
er zelfs soms wakker van. Dan
vloog er eentje vlak langs het
slaapkamerraam en dat gaf
mij een onrustig gevoel. Niet
voor niets wordt het “'hoe-oeoe-oe” (mannetjesuilen) graag
gebruikt in griezelfilms. De uil
heeft een reputatie als sluipmoordenaar – en we kunnen
niet anders dan concluderen
dat deze reputatie volkomen
verdiend is.
De bosuil (Strix aluco), want
daar gaat het om in onze wijk,
is best groot met zijn ruim 40
cm en de spanwijdte van de
vleugels van bijna een meter.
Het vrouwtje is zelfs iets groter.
Toch moet je overdag nog goed
kijken om er een te zien, want
dan houdt de vogel zich heel
stil. Vaak tegen de stam van
een boom aangedrukt, valt
hij bijna niet op, omdat zijn
bruin-grijze verenkleed een
prachtige camouflage-outfit is.
Er is zelfs een apart werkwoord
voor dat overdag rusten en slapen van vogels: roesten.
De uil is een beetje plomp,
met een relatief grote kop die
bijzonder wendbaar is. Zozeer
zelfs, dat hij achter zich kan
kijken zonder zich helemaal om
te draaien. Dat moet ook wel,
want waar de meeste vogels
de ogen aan de zijkant van de
kop hebben, kijkt de uil naar
voren. En als je dan een ritselend geluidje hoort van een
muisje, moet je natuurlijk wel
meteen – en in stilte – kunnen
zien waar dat lekkere hapje
zich bevindt. De uil vliegt ook
vrijwel geruisloos. Dat kan best
vervelend zijn, want als een uilenpaartje jongen heeft, vinden
de aanstaande ouders het he-

lemaal geen goed idee als een
nachtelijke wandelaar te dicht
bij het nest komt. Die indringer
moet dus snel verjaagd worden
en de argeloze passant krijgt
de schrik van zijn leven.
Uilen zijn elkaar hun leven lang
trouw en dat is best lang, want
ze worden tien tot vijftien jaar.
Bovendien blijven ze bijna altijd
in hetzelfde gebied. En hun
jongen ook, als die groot zijn.
Uilen broeden meestal in een
holte in een boom, maar zijn
ook zeer dankbaar voor nestkasten. Ze broeden één keer
per jaar tussen februari tot mei
en het vrouwtje legt twee tot
vier witte eieren die een maand
lang door haar alleen warm
gehouden worden. De eerste
maand van hun leven blijven de
kleintjes in het nest, de eerste
tien dagen zijn ze zelfs blind,
maar daarna gaan ze op ontdekkingsreis in de takken van
de boom. De kleintjes worden
dan '”takkelingen”' genoemd.
Ze gaan het nest echt uit na
nog eens drie maanden, want
dan kunnen ze goed vliegen.
Maar pas als het herfst is,
vinden de ouders dat het echt
mooi geweest is en worden
de jongen definitief het huis
uitgezet.
Overigens zijn uilen heel nuttige dieren. Ze eten werkelijk
van alles. Van kleine zoogdie-

ren (muizen, ratten) tot kikkers, padden, soms zelfs een
visje – als ze die te pakken
kunnen krijgen. En natuurlijk
ook andere vogels. Niet alleen
helpen ze ons van hinderlijke duiven af, maar geen jong
vogeltje is veilig voor hen, ook
niet de meest aandoenlijke
baby-koolmeesjes; uilen zijn
echte nestrovers. Ze eten hun
vangst met huid en haar op.
Dat kan ook prima, want de onverteerbare delen braakt de uil
gewoon uit. Dat zijn de braakballen die je nogal eens kunt
vinden onder een boom waarin
een uilennest zit.
De bosuilen voelen zich helemaal thuis in ons park. Niet alleen zijn er fijne, grote loofbomen met gaten en holtes waar
je een heel plezierig nest kunt
maken (en nestkasten). Maar
de bomen zijn meteen een
mooie uitkijkpost om lekkere
hapjes te spotten die zich van
geen kwaad bewust door het
gras rennen en zich onder de
struiken verstoppen. Vergeefs,
want de bosuil heeft een fantastisch gezichtsvermogen. Zijn
grote, zwarte ogen zien alles,
tot insecten en regenwormen
aan toe. En even fenomenaal
is zijn gehoor. Zijn grote oren
zitten weliswaar verstopt onder
veren, maar geen geluidje
ontsnapt hem. Kortom, de uil is
een bijzondere vogel. Fijn dat
hij in onze wijk woont!
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VerkeersCirculatie Plan
Door Jan Willem Eelkman Rooda

Een goed doorstromend verkeer voor zowel auto’s, fietsers,
OV als wandelaars is al jaren
een knelpunt in Gouda. De gemeente heeft daarom afgelopen
jaren gewerkt aan een Mobiliteitsplan, dat in 2017 door de
gemeenteraad is aangenomen.
Daarna is op basis daarvan
gewerkt aan een verkeerscirculatieplan (VCP) dat in oktober
2019 is behandeld in de gemeenteraad. De uitkomst daarvan was dat het ,,terug naar
de tekentafel” moest omdat er
geen zorgvuldige participatie
vanuit de bewoners en ondernemers was geweest.
Nu is een nieuw traject opgestart met als deelnemers vertegenwoordigers van wijkteams,
maar ook Rover, de Fietsersbond, Gouda Sterk a/d IJssel,
Driestar etc. Het wijkteam
heeft mij gevraagd om daaraan
namens hen deel te nemen.
Voor de ondernemers is er een
apart spoor opgezet; aan het
eind zullen de beide visies met
elkaar verenigd moeten worden.
Het participatietraject is -vertraagd door de corona- inmiddels gestart. Een uitgebreide
uitleg over het proces, met
achterliggende plannen, is

beschikbaar via https://www.
gouda.nl/Inwoners/Verkeer_
en_vervoer/Verkeerscirculatieplan
Inmiddels zijn er twee sessies
geweest. De eerste, fysieke,
bijeenkomst werd gebruikt voor
een algemene uitleg over de
achtergronden en het proces.
Op de tweede - online via MS
Teams – werd ingegaan op de
verschillende algemene verkeersbeelden, voor elk ,,vervoermiddel" één: dus een voor
voetgangers, een voor fietsers,
voor OV, voor auto's en een
voor vrachtvervoer. De huidige
situatie en de gewenste situatie
(2030) zijn doorgenomen. In
onderstaande figuur staat als
voorbeeld de gewenste situatie
voor het autoverkeer in 2030.
Na de eerste twee sessies zal
de nadruk gaan liggen op de
afwegingen en oplossingsrichtingen, gegeven de knelpunten
en problemen. Ieder zit natuurlijk met zijn eigen achtergrond
in die discussie. Wat mij betreft
zijn voor onze wijk de volgende
punten belangrijk:
1. Bereikbaarheid: een doorgang naar andere delen van
de stad, maar ook Reeuwijk, Haastrecht, de A12 en
de bereikbaarheid van de
scholen en tehuizen langs
de Winterdijk;

2. tegengaan / verminderen
sluipverkeer langs Station
en over Kattensingel en
door het park van en naar
Nieuwe Gouwe OZ;
3. respecteren van de 30km
zonering via inrichten en
handhaven.
Daarnaast heb ik op mijn
eerdere oproep aan de e-mailadressen in de wijk opmerkingen gekregen over:
• rijgedrag buschauffeurs
t.o.v. fietsers op de singels
en het stationsplein;
• parkeerknelpunten in de
Crabethstraat door vergunninghouders / bewoners
van de oostkant van sector
2 die naar het station gaan;
• trillingen en scheuren in
muren door de verkeersdrempels op de Kattensingel.
Deze opmerkingen worden door
mij in het proces ingebracht.
De afwegingen die gemaakt
moeten worden gaan tussen
ruimtelijke kwaliteit (= rust en
ruimte), economie en gezondheid / duurzaamheid.
Tussen die punten zit een
zekere spanning en ik sta dus
ook open voor ideeën daarover,
ook als je vindt dat er dingen
ontbreken of accenten verlegd
moeten worden.

Stuur me gerust
een bericht via
jwerooda@rooda.nl
of doe een brief in
de bus:
Van Swietenstraat
22 of
bel 0182 517316.
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Door Trudie Galama

Door de coronacrises hebben
we nog steeds te maken met
beperkende maatregelen.
De contacten moeten op een
andere manier gelegd worden
en onderhouden. Veel mensen
moeten hun werk noodgedwongen thuis doen, soms aan de
keukentafel. Anderen hebben
hun clubjes moeten opgeven en
bellen of whatsappen. De kerken leggen een beeldverbinding
aan om in contact te blijven
met hun gemeenteleden.
Ik ben opnieuw in gesprek gegaan met drie wijkbewoners en
heb aan hen gevraagd hoe ze
dat ervaren.
Janny van der Veen-Mulder,
78 jaar

Janny woont nog niet zo lang
in onze wijk. Ik vraag haar
waarom ze juist in Gouda is
gaan wonen. “Ik heb een appartement in Gouda gekocht
om dichter bij mijn dochter te
kunnen wonen. Mijn dochter
woont in Rotterdam en werkt
bij de Goudse. Na kantoor kan
zij dus makkelijk even aanwippen. Dat ging tot voor kort heel
plezierig. Toen kwam corona.
Zij werkt nu helemaal thuis. Ze
probeert eenmaal in de week
langs te komen. De afstand
is klein. Met het mooie weer
kwam ze op de fiets.

ruimte was te klein.
Ik kwam regelmatig in het Taalcafé. Dat is moeten stoppen,
maar gaat nu weer beginnen.
Ik heb mijn twijfels of dat gaat
lukken want op anderhalve meter frans met elkaar praten lijkt
mij niet makkelijk.
Ik ben lid geworden van de
senioren vereniging Midden
Holland. Maar ook daar geldt
de anderhalve meter en dat
doet veel afbreuk aan de gezelligheid en maakt een goed
gesprek moeilijk. Ik heb daar
wel een goed contact aan
overgehouden. Ik ontmoet deze
dame van 80 tweemaal per
week. We praten met elkaar
over het leven, de kinderen en
kleinkinderen. Ons stamcafé is
de HEMA.
Ook was ik een vaste gast aan
de aanschuiftafel, maar die
wordt sinds maart niet meer
gedekt.
Ik ben niet eenzaam
Op mijn vraag of ze zich weleens eenzaam voelt, antwoordt
ze: “Ik ben niet eenzaam. Uit
mijn vroegere leven in Zutphen, dus voordat ik in Gouda
kwam wonen, heb ik allerlei
contacten over gehouden.
Vanwege corona worden er

geen reünies meer georganiseer. Maar via whatsapp, email
of een telefoongesprek worden
deze contacten onthouden.
Het zijn waardevolle contacten
omdat ze ook mijn verleden
bestendigen. Zo heb ik vriendinnen van de lagere school
(4), het lyceum (11), en uit
mijn studietijd (3). Contacten
op allerlei niveau helpen tegen
de eenzaamheid! “
Janny bedankt me voor het
gesprekje en zegt: “Ik vond het
leuk even over dit onderwerp
te spreken. Het deed me ook
weer realiseren hoe goed ik het
eigenlijk nog heb.
Murielle van Diepen,
dominee
Hoe ziet een dag van een dominee eruit in coronatijd? vraag
ik aan Murielle. “Als ik veel
moet lezen of een dienst moet
voorbereiden, werk ik thuis. Op
andere dagen ben ik op pad.
Contacten
Als dominee heb je een contact
beroep. Maar in deze coronatijd
is het moeilijker om contacten
te onderhouden terwijl je merkt
dat contacten juist in deze tijd
heel belangrijk zijn. Ik bel dan
ook veel en probeer toch zo

Veel activiteiten kwamen te
vervallen
Toen ik een jaar geleden in
Gouda kwam wonen heb ik erg
mijn best gedaan om allerlei
activiteiten in mijn nieuwe stad
te ontplooien. Ik ben lid geworden van een sportclubje. Maar
dat is vanwege de anderhalve
meter maatregel gestopt. De
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af en toe bij mensen langs te
gaan. Bij zo’n bezoek ontsmet
ik mijn handen, vraag of het
dragen van een mondkapje
op prijs wordt gesteld en let
goed op de anderhalve meter.
Ik merk dat mensen het fijn
vinden als je even langs komt.
Sommige mensen zien niet veel
andere mensen.
Diensten
We begonnen met diensten
zonder kerkleden in de zaal.
Aanwezig waren alleen de mensen die een taak hadden in de
dienst. Daarna mochten we het
aantal mensen opschalen naar
dertig en later naar honderd
mensen.”
Beeld en geluid
Hoe bereik je de mensen die
niet bij de dienst aanwezig
kunnen zijn?“We hebben tot
nu toe alleen geluidsverbinding
en hebben gemerkt dat veel
mensen naar onze diensten
luisteren. We zijn nu al heel ver
in het realiseren van een beeldverbinding. Waarschijnlijk vanaf
begin november kunnen de
mensen de dienst volgen met
beeld en geluid. In de dienst
noemen we de namen van
mensen bij wie wat is gebeurd
en zo blijven mensen bij elkaar
betrokken.
Weer terug naar dertig
De mensen kunnen elkaar na
de dienst niet ontmoeten en
dat is een groot gemis. Toen
wij nog met honderd mensen
bij elkaar kwamen, dronken we
op afstand een kop koffie en
maakten we een praatje. Dat
is op dit moment vanwege de
strengere maatregelen niet

meer mogelijk. We zijn nu ook
weer terug naar dertig.
In de periode dat we met
honderd mensen een viering
konden houden ben ik bevestigd als predikant in Reeuwijk.
Daar was ik heel blij mee. Hoewel een maximum van honderd
mensen natuurlijk te weinig
was voor al mijn familie, vrienden en gemeenteleden.
Paul, informatie analist

Paul is informatie analist bij
een grote financiële instelling
in Rotterdam. Paul werkt sinds
17 maart thuis. In de tussentijd
is hij incidenteel op kantoor
geweest. De organisatie volgt
de adviezen van het RIVM.
Rotterdam is rood gekleurd op
de kaart, dus daar moet je nu
niet zijn, zegt hij. Hij heeft zijn
zolderkamer als werkplek ingericht. “Vanuit huis log ik in op
het werk alsof ik in Rotterdam
achter mijn bureau zit. Ook
mijn telefoon is doorgeschakeld. De klant merkt niet dat ik
in Gouda op tweehoog zit.
Teams
Het contact met mijn collega’s gaat via het programma
“Teams”. Standaard begin ik de
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dag met een overleg. Nadeel
van deze manier van werken is
dat het veel zakelijker, onpersoonlijker is geworden. Er
is minder ruimte voor sociale
gesprekken. Het vragen naar
iemand zijn vakantie of weekend, daar neem je geen tijd
voor. Je maakt geen afspraak
met een collega om gezellig bij
te praten. Dat deed je op kantoor terloops bij een kop koffie.
Dat vind ik een enorm gemis.
Op tijd voor het eten
Een voordeel van deze manier
van werken is dat ik geen reistijd heb en altijd op tijd voor
het eten thuis ben. Daarnaast
heb ik de ruimte om tussen
de overleggen door een boodschap te doen of de kinderen
uit school te halen. Een nadeel
is dat er geen duidelijke scheiding is tussen mijn werk en
privé. Wanneer ik met de trein
vanuit Rotterdam naar Gouda reis helpt mij dat om mijn
hoofd leeg te maken. Nu is de
scheiding tussen werk en privé
slechts twee trappen en kom ik
minder makkelijk los van mijn
werk.
Thuiskantoor
Het pak met stropdas blijft bij
mijn collega’s in de kast hangen en is vervangen door een
makkelijk zittende broek en
polo. Er zijn collega’s die geen
aparte werkruimte hebben en
dus aan de keukentafel zitten.
Ik krijgt dan een inkijkje in hun
privé. Soms zie ik een huisgenoot in pyjama door het beeld
lopen of een grote kater over
het toetsenbord sluipen.”

Bericht van de gemeente Gouda
Wat vinden inwoners van hun
leefomgeving of van de dienstverlening van de gemeente?
Hoe zouden inwoners en gemeente moeten omgaan met
digitale criminaliteit en wat
vinden ze van vuurwerk rond
de jaarwisseling? Dit en meer
vragen kunnen inwoners invul-

len in een speciaal daarvoor
ontworpen app: Gouda Denkt
Mee.
Gouda Denkt Mee
De app is nieuwe manier van
de gemeente om de mening
van inwoners te peilen en sluit
aan op de trend dat meer en
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meer mensen, ook ouderen
veel online doen. Zoals online aankopen doen, informatie
opzoeken en delen, en gebruik maken van social media.
Inwoners kunnen via de app
op een laagdrempelige manier
meedoen aan onderzoeken en
meedenken over plannen van
de gemeente. Met deze aanvullende vorm van burgerparticipatie bereiken we ook een
bredere doelroep dan bijvoorbeeld tijdens een algemene
inloopavond. Een voordeel om
dit vanuit één app toegankelijk
te maken is dat de enquêtes
overzichtelijk op een plek staan
en dat op één plek alle resultaten van de enquêtes terug te
lezen zijn.
De app kun je downloaden door
de onderstaande QR-code te
scannen met de camera van je
telefoon. Of je kunt de app zelf
opzoeken in je appstore door
te zoeken naar ‘Gouda denkt
mee’.

Voor wie wel mee wil doen met
onderzoek, maar liever niet via
een app, staan de onderzoeken
ook op de website www.gouda.
nl/onderzoek.

Ondersteboven van de
mozaïek sofa
Door Marrianne Waalwijk

Twaalf weken, bij elkaar zo’n
300 uur zijn we al bezig aan
de mozaïek sofa. Drie keer
per week zijn ongeveer vier
personen aan het knippen en
plakken op locatie. Ook werken
knipsters zelfs thuis!
Na alle ‘gemakkelijke’ plekken
zijn nu ook de lastige stukken
aan de beurt. We moeten dus
af en toe even onderuit voor
het plakken van de steentjes.
We blijven het ontspannend en
gezellig vinden en het resultaat
is fantastisch.
En dan te bedenken dat de mozaïek sofa met al die vrolijke
kleuren straks bij de volière zal
staan. Dat maakt een bezoekje
aan de volière nog leuker.

Ook voor meer informatie over
de app kunt u terecht op onze
website.
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Burendag
Blokwoningen

Door Manon Vonk, wijkteamlid

Ondanks al het corona gedoe
kon Burendag 2020 “gewoon”
door gaan. Met wat kleine
aanpassingen hebben we er
een hele gezellige dag van
gemaakt. Dit jaar was er geen
koffietafel maar een koffiejuffrouw, die rondjes door de
buurt reed om alle hard werkende mensen te voorzien
van versnaperingen. Het eind
resultaat mocht er ook zijn. Het
snoeiafval lag bergen hoog. Er
zijn -tig plantjes geplant en er
is ruim 5 kuub aarde verreden.
Groene speeltuin
Ook de groene speeltuin ligt er
weer mooi bij en is winterklaar.
Daar was veel werk te verzetten. Er was helaas het een
en ander gesloopt wat weer
gemaakt moest worden. Helaas komen er soms kinderen
zonder begeleiding spelen en
dan wil het wel eens mis gaan.
De buurt vindt dat erg jammer.
Dus als je ziet dat het mis gaat,
wordt het erg op prijs gesteld
de kinderen uit te leggen dat
dat niet de bedoeling is. Heb
jij kinderen die het leuk vinden
om daar te spelen, leg ze dan
ook uit dat iets kapot maken
geen spelen is. Zo kunnen we
met zijn allen lang van de groene speeltuin genieten.

Wijkkrant november
Artikelen graag aanleveren vóór 21 november bij Trudie en Irene
redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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