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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Stationsplein
Voor nu is het even pauze op het Stationsplein. De werkzaamheden worden volgend 
jaar weer hervat. Hilde Niezen en Peter Schönfeld zijn tevreden over de samenwer-
king en het resultaat tot nu toe. Het eenrichtingsverkeer voor auto’s is ingegaan. 
Maar dat kwartje is nog niet bij iedereen gevallen. Een verkeersregelaar zou hier 
een dagtaak hebben. 

Kerstverlichting
Ze staan er weer, de kerstbomen in de sloot langs de Winterdijk. Maar daar is meer 
te zien: een grillig  verlichte boom, fraai versierde regenpijpen en kerstverlichting 
aan huizen en in tuinen, van stemmig wit tot vrolijk gekleurd. Een wandeling door 
de hele wijk levert vast nog meer moois op.

nieuwjaarsborrel
Het was te verwachten. De altijd zo gezellige Nieuwjaarsborrel kan dit jaar niet 
doorgaan. We hopen snel op betere tijden. Laten we met z’n allen onze uiterste best 
doen.

Wijkteam NieuWe Park WeNst 
iedereeN Prettige kerstdageN eN 

eeN gelukkig eN gezoNd 2021
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In de laatste maanden is door 
het ontwerpteam van SENS 
hard gewerkt aan de verdere 
uitwerking van het plan waar-
door het ontwerp een steeds 
definitievere vorm heeft gekre-
gen. Het is nu gereed en zal 
binnenkort ingediend worden 
bij de gemeente voor een 
bouwvergunning.
In een online bijeenkomst op 
24 november jl. heeft de ont-
wikkelaar SENS een en ander 
aan de direct omwonenden 
toegelicht.

Het project bestaat uit 35 
zogenaamde parkwoningen op 
het oude kaaspakhuisterrein 
en ruim 20 huurappartementen 
langs de Kattensingel. Er is één 
gemeenschappelijke ingang 
voor auto’s e.d. Deze ligt naast 
de Crabethflat komende vanaf 
de Kattensingel. Bij de van Be-
verninghlaan komt een nood-
uitgang voor politie, ziekenver-
voer en brandweer. 
Halverwege het appartemen-
tengebouw komt een doorgang 
voor fietsers en voetgangers. 
Het aantal parkeerplaatsen is 
bepaald zoals wettelijk vereist 
is. Tijdens de bouw zal door de 
aannemer(s) zo veel mogelijk 
op het bouwterrein worden 
geparkeerd. De bouwaannemer 
van het project is Van Wijnen 
uit Stolwijk.

Wanneer de bouwvergunning 
door de gemeente is afgege-
ven, is de planning te begin-
nen na de zomer van 2021 als 
volgt:
• Fase 1: slopen en saneren 

(ca. 4 mnd)
• Fase 2: bouwrijp maken 

terrein (ca. 1 mnd)
• Fase 3: nieuwbouw (ca. 15 

mnd)
• Fase 4: woonrijp maken 

(ca. 2 mnd)

De woningen moeten ongeveer 
in het eerste kwartaal van 2023 
worden opgeleverd.

Teneinde eventuele schade aan 
de omliggende woningen door 
bouwwerkzaamheden te mo-
nitoren worden vooropnames 
van deze huizen gemaakt. Ook 
wordt de grondwaterstand tij-
dens de bodemsanering gere-
gistreerd.

Stand van zaken herinrichting “De Baauwe Haan”
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Beeldende kunstopdracht 
Zuidelijk Stationsgebied
Bron: gemeente Gouda

Kunst op het Stationsplein
Het zuidelijk stationsgebied on-
dergaat een metamorfose. Een 
kunstwerk zal de omgeving nog 
meer allure geven en kunnen 
dienen als ontmoetingsplek. 

Proces komst kunstwerk
Professionele kunstenaars die 

Hilde Niezen in gesprek met 
Peter Schönfeld

Het stationsgebied dat is toch 
het visitekaartje van onze stad, 
zegt Hilde Niezen. Het plan 
is eigenlijk begonnen bij het 
wijkteam, want deze mensen 
hadden ideeën over hoe we dit 
gebied beter konden maken. 
Ook de gemeente had wensen. 
Het vinden van een oplossing 
voor het grote aantal gepar-
keerde fietsen. Er is gekeken 

Busstation

Vanaf maandag 14 december is 
het nieuwe buseiland volledig in 
gebruik! Eerder reden de bus-
sen nog voor het station langs 
naar het Lombokterrein. Dat 
is dus nu niet meer het geval; 
één overzichtelijke plek voor 
iedereen die met de bus van en 
naar Gouda rijdt!

Informatie Zuidelijk Stationsgebied

Wijziging verkeerssituatie 
Zuidelijk Stationsgebied
Bron: Gemeente Gouda

‘Halve Knip’ definitief uitge-
voerd
Vanaf maandag 14 decem-
ber is de verkeerssituatie in 
het stationsgebied definitief 
gewijzigd. Vanuit het Van 
Bergen IJzendoornpark is er 
geen doorgaand verkeer meer 
mogelijk naar de Vredebest en 
Kadebuurt. Het (auto)verkeer 
heeft een verplichte rijrichting 
gekregen door de Crabethstraat 
naar de Kattensingel. Deze 
zogenaamde ‘halve knip’ is 
tijdens de werkzaamheden ook 
al een tijdje ingesteld, maar is 
vanaf afgelopen maandag dus 
definitief.

naar de veiligheid van fietsers 
en voetgangers die door het 
stationsgebied gaan.

Samenwerking
Hilde Niezen zegt goed sa-
mengewerkt te hebben met 
het wijkteam, NS, ProRail en 
de Provincie. Er wordt nu nog 
hard gewerkt door de betrok-
ken aannemers Van Kessel en 
Anton Rail. Over een jaar zal 
het klaar moeten zijn en het 
stationsplein feestelijk geopend 
worden. 

Peter bevestigt dat de ge-
meente enthousiast met het 
wijkteam in gesprek is gegaan 
om ideeën op te halen voor 
de uitwerking van de plannen. 
Die samenwerking is heel goed 
verlopen. Hij is ook enthousi-
ast over de uitwerking en vindt 
dat het busstation goed uit de 
verf is gekomen en het busei-
land een goede oplossing is. Hij 
merkt op dat de winkelstrip van 
de Goudse nieuw leven is in-
geblazen en ook de rode loper 
van station naar stad klaar ligt.

zie: https://vimeo.com/ge-
meentegouda

belangstelling hebben, kunnen 
zich melden. De oproep is o.a. 
geplaatst op www.goudaspoor-
zonezuid.nl.
 
Voor de realisatie van het 
kunstwerk is een kunstcom-
missie benoemd, die bestaat 
uit Thierry van Vugt (wethou-
der kunst en cultuur), Marc 
de Beyer (directeur Museum 
Gouda) en Marien Brand. Deze 
commissie heeft de schone taak 
om uit alle inzendingen vijf 
kunstenaars te kiezen voor het 
maken van een schetsontwerp. 
Met willekeurige bewoners  en 
schoolklassen zullen inhoudelij-
ke gesprekken worden gevoer-
de over de drie geselecteerde 
schetsontwerpen.

Projectleider
De projectleider van dit project 
is Tjitske Houkes, adviseur in 
de cultuursector en voor over-
heden. Zij heeft ruime ervaring 
met het begeleiden van projec-
ten van kunst in de openbare 
ruimte.
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Sportmakelaar? 
Wat is dat?

Mijn naam is Sabine Slootweg 
en ik ben sportmakelaar bij 
SPORT•GOUDA voor de locatie 
Gouda West. Hieronder val-
len de volgende wijken: Korte 
Akkeren, Nieuwe Park, Raam-
buurt, Westergouwe en de 
Binnenstad. 

Een sportmakelaar legt ver-
bindingen tussen bewoners / 
professionele organisaties uit 
een wijk én sport- en bewee-
gaanbieders. Je kunt aan mij 
laten weten waar je als bewo-
ner behoefte aan hebt op het 
gebied van sport en bewegen 
in jouw wijk! Ik onderzoek dan 
voor jou, geheel kosteloos, de 
mogelijkheden. Ik kan bijvoor-
beeld een persoon of groep 
doorverwijzen naar een passen-
de bestaande activiteit in Gou-
da. Is er nog geen passende 
activiteit, dan wordt er gekeken 
of er een nieuwe activiteit ont-
wikkeld kan worden. Eventueel 
samen met andere organisaties 
uit Gouda! 

Weet je nog niet wat je qua 
sport en bewegen graag wilt, 
maar wil je hier graag over 
brainstormen? Ook hier wil ik 
je graag bij helpen! Denk je 
nu: ‘dat is handig, ik heb een 
vraag’? Neem dan contact op 
via: Sabine.Slootweg@sport-
puntgouda.nl 

Ik help je graag!

Zonnewijzer in 
revisie
Door Peter Schönfeld

Onlangs kreeg het wijkteam 
het bericht van de gemeente 
dat de grote zonnewijzer in 
het Nieuwe Park gerestaureerd 
gaat worden. Het kunstwerk zal 
binnen in de werkplaats her-
steld moeten worden gezien de 
weersomstandigheden in deze 
tijd van het jaar. De zonnewij-
zer is geplaatst in april 2014 
dus nu alweer 6 jaar geleden. 
Ogenschijnlijk ziet hij er nog 
netjes uit, maar van dichtbij 
zijn er vele roestplekjes te zien. 

Dit betekent dat het kunst-
werk vanaf 21 december tot 
ongeveer eind januari weg is. 
Er zal een bordje op de sok-
kel geplaatst worden dat het 
kunstwerk tijdelijk weg is voor 
restauratie. Sinds een paar jaar 
is de gemeente weer verant-
woordelijk voor het onderhoud. 
Het wijkteam is erg blij dat de 
gemeente deze verantwoorde-
lijkheid serieus neemt en de 
zonnewijzer dus  6 jaar na haar 
installatie gaat reviseren.

Gouda Verlicht 
Door Rik Bos

De Sint is vertrokken, kerst-
bomen worden massaal naar 
binnen gesleept en de lichtjes 
fonkelen je tegemoet. Deel de 
gezelligheid van jouw versierin-
gen met de rest van de buurt 
door je aan te melden op de 
website GoudaVerlicht.nl. Ver-
geet natuurlijk niet anderen te 
attenderen om het ook te doen. 
Hoe meer er meedoen hoe gro-
ter het succes wordt. Inmiddels 
staan er al heel wat adressen 
op de kaart om een leuke wan-
deling samen te stellen. 

Als je ons project een beetje 
gevolgd hebt weet je dat we 
al even bezig zijn maar nu is 
de tijd om echt te gaan stralen 
aangebroken! En dat gaat een 
stuk makkelijker dan je denkt. 
Al met een enkel snoertje boek 
je leuke resultaten. Op de site 
GoudaVerlicht.nl staan leuke 
ideeën om low budget mooie 
versieringen te maken. Leuk 
om te doen nu er toch niet veel 
te beleven is. Nog leuker is dat 
er nog steeds budgetten be-
schikbaar zijn om samen met 
je buren jouw buurtje te laten 
schitteren. Dus laat je niet te-
gen houden en maak er samen 
iets moois van! 
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De 18e expositie GoudsWerk 
ziet er fantastisch uit. De kun-
stenaars Marrianne Waalwijk 
– van der Spree (schilderijen 
en keramiek), Jan van der 
Spree (fotografie) en Janny de 
Keijzer - Prinsenberg (vilten 
sjaals) hebben ervoor gezorgd 
dat deze expositie beslist een 
bezoekje waard is.

Om alvast een voorproefje te 
krijgen kunt u hun werk bekij-
ken op onze website Gouds-
Werk (www.GoudsWerk.word-
press.com). Daarop kunt u ook 
de contactgegevens van de 
kunstenaars vinden. Bent u ge-
interesseerd in een kunstwerk 
en wilt u dat van dichtbij be-
kijken dan kunt u een afspraak 
maken met de kunstenaar zelf. 
Met inachtneming van het pro-
tocol van Gouwestein voor deze 
expositie kunt u hun kunstwer-
ken bewonderen en eventueel 
tot aankoop overgaan.
Decembermaand is cadeautjes-
maand, misschien is het goed 
om eens een kunstwerk cadeau 
te doen.

De vrijwilligers van de expo-
sities GoudsWerk, Janny de 
Keijzer en Sjouk Engels, merk-
ten tijdens het inrichten van 
deze expositie dat de kunst-
werken al meteen de aandacht 

trokken van de omstanders.

In deze wijkkrant lichten we 
het werk van Marrianne Waal-
wijk – van der Spree toe. In de 
volgende wijkkrant kunt u meer 
lezen over het werk van Jan 
van der Spree (06 4876 1631) 
en Janny de Keijzer – Prinsen-
berg (06 1689 8822).

Marrianne Waalwijk

Ik zie 
mijzelf als 
een ver-
beeldend 
kunste-
naar, 
steeds 
heb ik 
maar weer 
nieuwe 
ideeën.

Mijn inspiratie haal ik uit de da-
gelijkse wereld om mij heen.
Met mijn werk vertel ik een 
verhaal, soms gaat dat over 
iets waarover ik mij verwonder 

18e expositie GoudsWerk van 12 december 2020 tot 27 februari 2021
Door Sjouk Engels

zoals in Land@scape. Ik heb 
dat in 2013-2014 gemaakt toen 
de bootvluchtelingen aankwa-
men op Lampedusa.

‘Reizigers’ gaat over een digita-
le reis langs de zeven wereld-
wonderen. Het idee hiervoor 
ontstond door de quote van 
Erasmus ‘reizigers zijn wij op 
deze wereld, geen bewoners’.
De prachtige mythologische 
verhalen in ‘Meet the mytho-
logy’, of waarom we nu ‘land-
schappen’ zeggen en ‘stadsge-
zichten’. . . . .  dat worden dan 
bij mij landgezichten ‘Landface’.

Elementen die in al mijn werk 
terugkomen zijn het hartje, de 
koe en het vogeltje. Het hartje 
staat voor verbinding, de koe 
omdat ik in Nederland geboren 
ben en het vogeltje ben ikzelf 
omdat ik zo’n fladdertje ben.

Website: 
www.marriannekunstidee.nl
Email: m-waalwijkvander-
spree@hetnet.nl
Tel.:  06 2350 7933
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Ook trainen bij ons?
Informeer naar Training op Maat,
Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move
en specifieke trainingen: COPD,
lage rugklachten en valpreventie. 

Fysiotherapie Oranjestaete  
0182 - 75 18 11  
www.fysiostaete.nl

Julianahof 210 2802 GN Gouda
Const. Huygensstraat 121e 2802 LV Gouda 
Burg. van Dijkesingel 49 2809 RB Gouda
Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak

• f y s i o t h e r a p i e

• m a n u e l e  t h e r a p i e

• p s y c h o s o m a t i e k

• f y s i o t r a i n i n g

 

 
 
 

 
BRILJANTE VOETEN 
 
Pedicure Gertina Twigt 
 
Voetbehandeling en  
Voetreflexmassage 
 
M: 06 4547 9497  
Majoor Fransstraat 26 
2801 ST  GOUDA 
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Crabethstraat verlicht
Door Marjan, Nicole en Marrianne

Het is gelukt! 
Twintig prach-
tige lantaarns 
hangen er in de 
Crabethstraat 
en het Crabeth-
park met de 
afbeeldingen van 
de gebroeders 
Crabeth.
Het is het idee 
van het 
Crabeth-sfeer-
team dat hard 
heeft gewerkt 
om alles op tijd 
af te krijgen.

Het is een heel leuk resultaat waar alle bewo-
ners blij van worden. Samen met de kerstboom 
in het Crabethpark, gekregen van Lichtpuntjes 
Gouda,  hebben we onze omgeving verlicht. 
Buurtbewoners kunnen in de kerstboom hun 
wensen ophangen.

Wijkkrant januari

Artikelen graag aanleveren vóór 16 januari bij 
Trudie en Irene  

redactie wijkkrant:  
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Andere tijden
Door Trudie Galama
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In tijden van corona vertellen 
bewoners uit onze wijk hoe het 
gaat. Ik praat met een leerling 
in het VWO, een student Far-
macie, een docent/stagebege-
leider in het Praktijkonderwijs 
en een afdelingsleider in de 
bovenbouw VMBO. Ik heb deze 
gesprekjes gevoerd voordat de 
lockdown werd afgekondigd en 
alle scholen en universiteiten 
vijf weken dicht zijn gaan.

Antonius College Gouda 
Thomas – 6 VWO

In het begin van coronacri-
sis was de school gesloten en 
ging alles digitaal, maar na de 
zomervakantie gaat alles weer 
“normaal”. Natuurlijk dragen 
we allemaal tijdens de wisse-
ling van de lessen een mond-
kapje. Er is geen lesuitval en 
ook de gymlessen gaan gewoon 
door. Wanneer een docent thuis 
zit in quarantaine in afwachting 
van de uitslag van zijn test, 
hebben we online contact met 
de docent. 

Ventilatie
Tot nu toe is de regel dat alle 
deuren en ramen open moe-
ten staan. Maar dat wordt nu 
heel erg fris. Vorige week zijn 
er in alle lokalen CO2-meters 
geïnstalleerd. De uitslag is 
nog niet bekend. De kantine is 
dicht, maar de aula is wel open 
en daar eten we ons brood en 
zitten net zoals in de klas aan 
tafels. Er zijn ook leerlingen 
die naar buiten gaan, maar dat 
zijn er steeds minder door het 
koude weer.

Contact met vrienden en 
familie
Op school zie ik mijn vrien-
den. Maar de vrienden die al 
aan het studeren zijn spreek 
ik online. Met grote groepen 
vrienden samen komen en met 
mijn ouders naar familie gaan 
is er nu niet bij. Mijn opa’s en 
oma’s heb ik in de coronatijd 
maar een keer gezien. Dat 
vind ik heel jammer. Mijn opa 
en oma aan de kant van mijn 
vader wonen in Oostenrijk. Om 
de twee weken hebben we een 
video call met de hele familie. 
Mijn opa en oma weten hoe je 
met technologie omgaat, dus 
dat lukt prima.

Sporten en samenkomen
Ik doe zelf aan aikido, dat is 
een Japanse vechtsport. Aan 
het begin van de coronacrisis 
waren de lessen stopgezet. Nu 
trainen we weer tweemaal in 
de week, maar wel met beper-
kende maatregelen. Gamen 
deed ik al, maar nu misschien 
wel meer. 

De coronaperiode is voor mij 
tot nu toe best goed verlopen. 
Ik ondervind er weinig hinder 
van. Maar als alles weer mag, 
wordt het weer een stuk gezel-
liger. Dan ga ik vaker afspre-
ken met mijn vrienden buiten 
school. 

Universiteit Utrecht
Daan – student farmacie 

Daan studeert farmacie in 
Utrecht en is eerstejaars. 
Hij is lid van Triton, een vereni-
ging die tussen een sport- en 
een studentenvereniging inzit, 
een sportieve studentenvereni-
ging dus.

UIT-week
Ik ben mijn jaar gestart met de 
UIT-week. Dat is de Utrechtse 
Introductie Tijd. Iedere stu-
dentenvereniging zet zijn beste 
beentje voor. Dat is altijd een 
hele happening. Zo’n week is 
bedoeld om elkaar èn de echte 
leuke dingen van de stad te le-
ren. Maar helaas, die week ging 
in de gebruikelijke vorm dit jaar 
niet door. We werden ingedeeld 
in kleine groepjes. Ik had het 
geluk bij twee leuke studie-
mentoren terecht te komen, 
waardoor ik drie fijne dagen 
heb gehad. Er waren studenten 
die het minder hadden getrof-
fen en alleen online contact 
hadden. Volgend jaar gaan ze 
het organiseren voor de eerste 
èn tweede jaarstudenten. Dus 
de echte UIT-week houden we 
tegoed. 

Studie
Inhoudelijk gaat veel online 
en dat is jammer. Ik heb het 
geluk dat ik tweemaal per 
week naar de Uithof kan. Ook 
de introductie periode was dit 
jaar anders. Normaal gaan de 
farmaciestudenten een lang 
weekend op kamp en daar leer 
je elkaar goed kennen. Dit jaar 
werden we opgedeeld in groep-
jes en kregen op de Uithof een 
rondleiding en workshops. Mijn 
groepje bestond uit 10 studen-
ten. Ik heb dus maar een heel 
klein deel ontmoet van de 300 
studenten die ik op kamp zou 
zijn tegengekomen. Maar voor 
mij is er nog een tweede kans. 
Ik ben lid geworden van de in-
troductiecommissie waardoor ik 
volgend jaar mee op kamp kan.

Minder Contacten
Normaal zit je in de college-
banken en zie je andere men-
sen. Dat is nu niet zo. Je zit 
met max. 10 studenten in een 
lokaal. Ik ken dus niet meer 
studenten dan de studenten uit 
mijn mentorgroep. Ik heb nog 
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veel contact met mijn vrienden 
van de middelbare school. Zij 
wonen, net zoals ik, nog niet op 
kamers. Elk weekend spreken 
we af en moeten we uitkienen 
wie er deze keer bij kan zijn om 
niet boven het maximale aantal 
uit te komen.

Tijd om in te halen wat nu 
niet kan
Ik vind dat alle mensen van 
de universiteit hartstikke hun 
best doet om het voor ons een 
normaal studiejaar te laten 
zijn. Daar heb ik respect voor. 
Vervelende vind ik dat ik thuis 
lange dagen maak achter mijn 
laptop. Ik hoop dat het vaccin 
snel komt en dat we weer in de 
collegebanken kunnen zitten. 
Mijn studie duurt 6 jaar dus ik 
heb nog 5 jaar om in te halen 
wat nu niet kan.

GSG Het Segment
Jacco Seinen docent/stage-
begeleider

Kleine groepen - meer aan-
dacht
Gelukkig konden de leerlingen 
na de zomervakantie weer naar 
school. Er wordt nu gewerkt in 
kleine groepjes. In plaats van 
een groep van 18 leerlingen 
zijn het nu vaak twee groep-
jes van 9. De ene helft van de 
groep is bij een praktijkvak 
en de andere helft heeft les 
in de klas. Het voordeel hier-
van is dat de leerlingen meer 
aandacht krijgen. Onderwijs 
op afstand was natuurlijk niet 
ideaal en achterstand oplopen 
moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen.

Docenten hebben minder uren 
te besteden aan het orga-
niseren van schoolavonden, 
kerstactiviteiten enzovoort. 
Omdat dit allemaal niet door 
gaat worden docenten nu vrij-

wel alleen ingezet bij de lessen. 
De saamhorigheid met leuke 
activiteiten helpt ook bij het le-
ren, maar we moeten het even 
zonder doen. We maken er het 
beste van en geven de leerlin-
gen nog wat meer persoonlijke 
aandacht, dat lukt best wel.

Stageplekken
Voor de zomervakantie hebben 
we extra aandacht besteed 
aan het op orde krijgen van 
de stages. 80% was geregeld, 
maar voor 20% van de leer-
lingen hadden we nog geen 
stageplaats. Na de zomer is 
het team van stagebegeleiders 
een week eerder gestart. We 
hebben extra pogingen gedaan 
om de leerlingen binnen de 
horeca te plaatsen en dat is 
verrassend goed gelukt. Toen 
kregen we de tegenslag dat de 
horeca dichtging. We hebben 
een horecaondernemer bereid 
gevonden om op school les te 
komen geven. We hebben ook 
horecaleerlingen onder kunnen 
brengen bij bakkerijen. Ook bij 
supermarkten hebben we leer-
lingen kunnen plaatsen. Welis-
waar niet in hun studierichting, 
maar we vonden het belangrij-
ker dat leerlingen stage liepen 
en niet thuis kwamen te zitten.

Ik hoorde dat Arjan van Eijk 
in Haastrecht een prijs had 
gewonnen met de beste ban-
ketstaaf. Ik heb direct contact 
opgenomen en gevraagd of hij 
extra handen nodig had. Er is 
een leerling naar toe gegaan en 
die appte na een dag: “Ik heb 
het vreselijk naar mijn zin, wat 
een leuke bakker is dit.”

Soms hoor je berichten van 
scholen die moeite hebben met 
het vinden van stageplaat-
sen voor hun leerlingen. Ons 
geheim is dat wij goed zijn in 
het bouwen en in stand houden 
van een relaties met bedrijven. 
Zo worden we soms ook door 
bedrijven opgebeld met de 
vraag om stagiaires. Een teken 
dat we het goed doen met onze 
leerlingen.

Leerlingen hebben er ge-
noeg van
Op school is de meeste fran-
je er af. Ook buiten de school 
hebben leerlingen weinig ver-
tier. Het sporten is beperkt. Ik 
merk in mijn omgeving dat jon-
geren daar veel meer onder lij-
den dan ouderen. Wij als school 
proberen daar wat aan te doen. 
Op vrijdagmiddag bieden we de 
leerlingen van de onderbouw 
een keuzeprogramma van 
buitenschoolse activiteiten. Dat 
kan zijn: museumbezoek, spor-
ten, sieraden maken, bakken, 
muziek maken, enz.

Geen kerstmarkt
Om het jaar organiseert Het 
Segment een kerstmarkt. In de 
school staan marktkramen met 
kerstversiering en andere spul-
len die door de leerlingen zijn 
gemaakt. Buiten staan vuurkor-
ven en er is van alles te doen. 
Het is een feest bedoeld voor 
leerlingen, familie en vrienden. 
Het geeft veel gezelligheid en 
de opbrengst is voor een goed 
doel. Dat missen we dit jaar. 
We hopen dat het volgend jaar 
rond deze tijd weer is zoals van 
ouds. 

De Gouwe - CSG De Goudse 
Waarden
Ben Krijgsman – afdelings-
leider leerjaar 3 en 4 boven-
bouw vmbo

1½ meterplicht en mond-
kapje
In het VO is de 1½ meterplicht 
lastig te handhaven. Zeker in 
de pauze. Leerlingen willen 
toch bij elkaar zitten. De leer-
lingen zijn verplicht om buiten 
de lessen om hun mondkapje 
op te zetten. Hier wordt serieus 
op gecontroleerd.
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Keuken dicht
Wij hebben in het begin van de 
coronacrisis de keuken dicht-
gehouden om zo min mogelijk 
bewegingen in de school te 
hebben. De leerlingen namen 
zelf hun boterhammen mee. Na 
de herfstvakantie is de keuken 
weer open gegaan. 

Pauzes
De leerlingen gaan in de pauzes 
naar de kantine, naar buiten 
of ze zitten in de gangen. De 
pauzes verlopen normaal. In 
het begin hebben we delen van 
de school afgesloten omdat we 
graag zagen dat de leerlingen 
naar buiten gingen. Maar nu 
het weer minder wordt en de 
temperatuur daalt kan dat niet 
langer.

Uitval van docenten en leer-
lingen 
We hebben te maken met do-
centen en leerlingen die thuis 
in quarantaine zitten omdat 
een familielid corona heeft of 
omdat zij zelf getroffen zijn. De 
docenten zijn uitgerust met een 
laptop en geven als dat mo-
gelijk is de lessen online. Een 
klein aantal leerlingen ervaart 
dat als een zegen omdat zij 
zich meer op hun gemak voe-
len. Maar de meesten ervaren 
dat als een sociaal isolement. 
In het VMBO is er grote behoef-
te aan elkaar echt ontmoeten.

Stageplaatsen
Wij hebben bijna alle leerlingen 
van klas 4 aan een stageplek 
kunnen helpen. Niet alleen wij 
maar ook het bedrijfsleven was 
gemotiveerd om het voor el-
kaar te krijgen. Wij hebben ook 
stagiaires in de horeca, bakke-
rij en recreatie. Tja, en wat de 
horeca betreft hield dat weken 
geleden op. Ook het restaurant 
van onze school moest dicht. 
Dat betekent dat wij voorlopig 
ook geen gasten van buiten 
kunnen ontvangen. Wij zijn ons 
ervan bewust dat wij, gezien de 
huidige ontwikkeling van de cij-
fers, tot aan de zomervakantie 
er last van zullen hebben.
Activiteiten vervallen
Alle activiteiten die buiten de 

deur plaatsvinden, zoals een 
werkbezoek, een excursies, zijn 
vervallen. Nieuwe leerlingen 
met hun ouders, die we altijd 
in school rondleiden, konden 
we niet ontvangen. In verband 
met de RIVM-richtlijnen kon-
den de jaarlijkse open dagen 
op de gebruikelijke manier niet 
doorgaan en hebben we nood-
gedwongen de informatie over 
onze school digitaal moeten 
geven. 

Kerstviering
We hebben de laatste dag voor 
kerst geen grote bijeenkomst 
voor de hele school, maar een 
kleine kerstviering in de klas. 
De kerstgedachte laten we op 
verschillende manier horen. 
Ook wordt er gegeten en ge-
dronken met elkaar. Zo wordt 
het kalenderjaar anders maar 
toch mooi en sfeervol afgeslo-
ten.

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

De maand december staat ook 
in Gouwestein bol van de activi-
teiten. Zo heeft de goedheilig-
man ons een bezoekje gebracht 
en had voor alle bewoners een 
kleinigheidje bij zich. Bewoners 
hebben met elkaar kruidnootjes 

gebakken en is er een gezellige 
bingomiddag geweest. 
De rest van de maand staat 
uiteraard in het teken van 
Kerstmis. De vier advent bo-
men hangen al weer aan het 
plafond, Iedere week mogen de 
lichtjes van een van de bomen 
aangestoken worden. Op de 
parkeerplaats is een mooie gro-
te kerstboom geplaatst. 
Dit is o.a. mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van de Stich-
ting Vrienden van Gouwestein. 
Daarnaast heeft een aantal be-
drijven waar we nauw mee sa-
men werken de boom gespon-
sord. De boom is midden op de 
parkeerplaats geplaatst zodat 
zo veel mogelijk bewoners er 
plezier van hebben, zowel de 
bewoners van Gouwestein, 
maar ook de bewoners van het 
Binnenhof en Gouwestaete. In 
de tuin van Gouwestein staat 
een vlaggenmast met hieraan 
een draadkerstboom, dus ook 
de bewoners die aan de andere 
kant van het gebouw wonen, 
kunnen genieten van een kerst-
boom. 

Heeft u ook zo genoten van de 
film Gouda bij kaartlicht 2020 
op TV West op vrijdag 11 de-
cember? Een aantal bewoners 
en medewerkers van Gouwes-
tein hebben meegewerkt aan 
deze film. We zijn heel erg trots 
op hen. De film is o.a. mogelijk 
gemaakt door Zorgpartners. 
Het mooie Gouwestein is een 
van de 15 locaties van Zorg-
partners.

Omdat externen nog niet naar 
Gouwestein kunnen komen om 
deel te nemen aan een activi-
teit, staan er op dit moment 
alleen nieuwsberichten op de 
website. 

U kunt een kijkje nemen op 
www.zorgpartners.nl/gouwes-
tein of volg ons via facebook:  
https://www.facebook.com/
gouwestein
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Vogels in de wijk: de aalscholver
Door Marijke van Ittersum

We hebben er een hoop in 
onze waterrijke wijk: aalschol-
vers. Grote vogels zijn het, de 
grootste kunnen een kleine 
meter hoog worden met een 
spanwijdte van de vleugels 
van bijna anderhalve meter. 
En grappig genoeg kun je ze 
het meeste en het beste zien 
bovenop de lantaarnpalen langs 
de Nieuwe Gouwe. Ze zitten 
dan bovenop de lantaarnpaal 
met hun vleugels gespreid. 
Nooit samen, altijd maar een 
vogel per lantaarnpaal. En die 
pose maakt de aalscholvers 
heel herkenbaar en ook best 
bijzonder. Er zijn namelijk niet 
veel vogels die er een dergelij-
ke gewoonte op na houden.

De aalscholver (Phalacrocorax 
carbo) komt nu veel voor in ons 
land. Maar dat is niet altijd zo 
geweest. Tot een halve eeuw 
geleden werd de soort sterk 
bejaagd en ook de slechte kwa-
liteit van het water zorgde voor 
achteruitgang van het aantal 
aalscholvers. Gelukkig behoort 
dat tot het verleden en komen 
er weer heel veel kolonies voor 
in Nederland. Hoewel; niet 
iedereen is zo positief over de 
aalscholvers. En dan denk ik 
vooral aan leden van visvereni-
gingen (en zeker ook professi-
onele vissers), want de aal-
scholver is een geduchte jager 
op allerlei soorten vis. En hij 
eet nog veel ook: een pond vis 
per vogel per dag en als er een 
gezin te onderhouden is, kan 
dat oplopen tot een kilo! Maar 
de aalscholver is beschermd 
sinds 1979 en het jagen op de 
vogels is dus strafbaar, net als 
het verstoren van nesten.

En hoe jaagt de aalscholver? 
Hij duikt in het water en kan 
met zijn zwemvliezen behoor-
lijk diep komen, zeker 20 meter 
en dan kan hij ook nog eens 
rustig twee minuten onder 
water blijven. Hij zwemt blik-
semsnel onder water de vissen 
achterna. Dat is ook meteen de 
verklaring van dat eindeloze in 

de zon en wind zitten met de 
vleugels gespreid. Om zo diep 
te kunnen duiken en zo lang 
onder water te kunnen blij-
ven, hebben aalscholvers juist 
geen goede waterafstotende 
laag op hun veren. Met andere 
woorden: het verenpak wordt 
kletsnat en dat moet eerst dro-
gen voor er weer gedoken kan 
worden.  

Als je hem zo ziet zitten, zou 
je denken dat de aalscholver 
zwart is. Maar dat is niet zo, de 
veren zijn diep donker brons-
groen en elk veertje van de 
bovenvleugels heeft een zwart 
randje. In het voorjaar zijn ze 
best mooi met felwitte wangen 
en dijen, evenals een witte 
kruin en nek. De (onbeveder-
de) keel wordt dan geel. Maar 
die fraaie kleuren verdwijnen in 
de loop van het broedseizoen, 
dat overigens al eind december 
kan beginnen. Dan is het in 
een kolonie ook best lawaaiig. 
De mannetjes maken de nes-
ten en gaan daar dan bovenop 
zitten met hun aantrekkelijke 
witte dijen om een vrouwtje te 
lokken. Meestal zijn er per jaar 
twee legsels van drie tot vier 
eieren, vaak veilig in een boom, 
maar soms ook goed verscho-
len in het riet op de grond. De 
toekomstige ouders broeden 
een kleine maand en daarna 
duurt het nog wel anderhalve 
maand totdat de kleintjes kun-
nen vliegen. 

Aalscholvers zijn niet echt trek-
vogels, in ons land zijn dan ook 
voornamelijk vaste kolonies. 
Maar als de winter hier erg 
koud wordt, gaan ze toch voor 
de zekerheid een eindje ver-
derop naar het zuiden, richting 
Middellandse Zee. De afgelopen 
zachte winters zijn verreweg 
de meeste aalscholvers echter 
gewoon in Nederland gebleven. 
Bijnamen hebben ze ook, waar-
onder de naam “schollevaar”, 
wat niet alleen een bijnaam is, 
maar ook nog eens een ana-
gram. Zelfs een NS-station is 
naar hen vernoemd: Capel-
le-Schollevaar. 

En dan hebben wij in onze wijk 
ook nog twee “vaste” aalschol-
vers in de grote vijver van het 
Van Bergen IJzendoornpark. 
Maar die vangen geen vis. Het 
zijn replica's van het beeld op 
het herdenkingsmonument 
voor burgemeester Van Bergen 
IJzendoorn in het Houtmans-
plantsoen. Sinds 2010 staan 
ze – in brons gegoten – bij een 
van de eilanden eeuwig hun 
vleugels te drogen.   
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Deze maand ben ik weer te-
rug op de Kattensingel waar 
een stukje verderop, richting 
Bolwerk, Jacob Pot vorig jaar 
gehuisvest is. Hij woont al 
sinds 1987 in Gouda. Aanvan-
kelijk kwam hij in de Vogel-
buurt terecht waar hij 17 jaar 
gewoond heeft. Zijn volgende 
woonplek werd gedurende 15 
jaar het Regentesseplantsoen 
om vervolgens vorig jaar over 
te steken naar een apparte-
ment aan de Kattensingel, hoek 
van Strijenstraat. Van daar uit 
kan hij, samen met zijn vrouw, 
volop genieten van een panora-
misch uitzicht over de Katten-
singel. 

Jacob is opgegroeid in de 
Zaanstreek, in Krommenie. 
Hij heeft rechten gestudeerd 
in Amsterdam en werkt op dit 
moment nog als ambtenaar in 
de Tweede Kamer. Dit doet hij 
met veel plezier. 
Maar zijn grote hobby is schrij-
ven. En hetgeen hij schrijft ook 
aan te vullen met tekeningen. 
Onderwerpen waren veelal die-
ren. Op zijn 9e heeft hij al eens 
twee stripboeken gemaakt. 
Figuurtjes die daar in voor kwa-
men waren o.a. Boris Bij, Willy 
Wesp en Brom de Bromvlieg. 
 
Actueler is een boek dat in 
2019 is uitgegeven: Doornen 
en Sterren. Het is zijn debuut 
en public en werd gepresen-
teerd in de Garenspinnerij. 
Maar op 20 jarige leeftijd heeft 

Jacob al de basis voor dit boek 
gelegd. Hij heeft er toen al 
een wereldkaart bij getekend, 
een eigen verzonnen wereld. 
Tegenwoordig spreken we nog 
wel eens over ‘iets in de week 
leggen’. Dat kun je wel zeggen 
van dit boek, het heeft 35 jaar 
in de week gelegen. Toen heeft 
Jacob het weer opgepakt. Hij 
ging op vakantie en heeft het 
boek in één ruk in drie weken 
geschreven. Doornen en Ster-
ren is een zeer gedetailleerde 
fantasy. Het is grappig, filoso-
fisch en avontuurlijk en speelt 
zich af in de wereld Albura. 

Het is een spannende zoek-
tocht. Jacob Pot heeft bij elke 
streek die bezocht wordt een 
zelf getekende kaart gemaakt 
en een aparte uitleg bijgevoegd 
over de unieke kenmerken. 
Elk hoofdstuk wordt door een 
kaart, in kleur, voorafgegaan. 
Hoewel de plaatsen verzonnen 
zijn kun je er veel van onze 
wereld in herkennen. Net zoals 
in het echt zijn er bijna over-
al regels en is er sprake van 
machtsmisbruik. 
Dit originele verhaal wordt op 
magische wijze afgesloten, 
waarin kritiek op onze maat-
schappij subtiel verwerkt is. 

 
Meer weten over dit boek? Dat 
kan bij jacobpot60@gmail.com 
Of bestellen? Dat kan via de 
website: https://www.elikser.
nl/doornen-en-sterren.htm 

Burenpraat - Kennismaking met een schrijver
Door Tineke Mocking

Ook eens een gesprekje aan-
gaan met Tineke? 
Bel 06 5422 4455 of mail 
haar: cathmemocking@gmail.
com 
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Tuktuk
Door Marrianne Waalwijk

In de wijkkrant van oktober 
schreef ik over de tuktuk. He-
laas moet ik berichten dat het 
autootje nog steeds bij ons in 
de straat geparkeerd staat. 

De A-4tjes die erop geplakt 
zaten en de stickers dat de 
tuktuk 21 november zou wor-
den weggesleept zijn er weer 
af gehaald. Het autootje is een 

Mozaïek sofa
Door Manon Vonk 

We hadden het zo goed ge-
pland, een voegavond waarbij 
iedereen aanwezig was zo-
dat we de sofa in een keer af 
konden maken. Maar helaas, 
het verkeerde voegmateriaal 
was geleverd. Dat was vreselijk 
balen. Maar een nieuwe avond 
staat al gepland. We kunnen 
er binnenkort weer tegenaan! 
Daarna volgt nog heel veel 
poetswerk voordat hij kan glim-
men op zijn nieuwe plek. 

De gemeente is langs geweest 
voor overleg over de plek van 
de sofa. In verband met de 
boom, die voor de volière staat, 
kan hij niet op het plekje van 
de oude bank worden neer-
gezet. De sofa zou te zwaar 
drukken op de wortels van de 
boom. Daarom is besloten hem 
aan de overkant te plaatsen. 
Daar staat hij goed in het zicht 
en is zowel de voor- als de ach-
terkant goed te zien. 

Het Bankje
Door Trudie Galama

De Groenwerkgroep kwam 
afgelopen zaterdag in het park 
weer in actie. Het gras en de 
paden lagen bezaaid met naal-
den van de moerascipres. Met 
bladharken werd alles bij elkaar 
geveegd. Het resultaat: roest-
bruine molshopen in het gras.
Rinus, Jacco, Jos, George en 
Koen hadden tussendoor nog 
even tijd voor een foto op en 
bij Het Bankje.

plekje opgeschoven.  Ik heb 
de gemeente maar weer eens 
gebeld. Ik zou worden terug-
gebeld . . . .  . Na een week 
toch maar weer een melding 
openbaar gebied gemaakt. Ik 
kreeg een mail dat er contact 
opgenomen is met de eigenaar 
(?) en dat de tuktuk binnen een 
week zal worden verplaatst. 
Dat verplaatsen gebeurt dus 
steeds één parkeervak verder. 
Wij willen de tuktuk graag ver-
wijderd zien en niet geparkeerd 
op een parkeerplek waar ieder-
een voor moet betalen. Het is 
vaak net dat laatste plekje en 
dat is dus balen! 

Ik heb inmiddels wel een 
nieuwe locatie voor de tuktuk 
bedacht: voor het Huis van de 
Stad. Eens kijken hoe lang hij 
daar kan staan  . . . . .
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Winterdijk 14

De tijdelijke toegangsweg is 
gerealiseerd. Heel veel zand 
is gestort in de sloot van de 
Winterdijk en op het bouwter-
rein waar strak de flexwonin-
gen komen te staan. Voor de 
doorstroming van het water 
zijn twee buizen gelegd.
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De zeemeermin
Door Marrianne Waalwijk

We hebben al heel wat posi-
tieve reacties op het beeld van 
de zeemeermin gekregen. Er 
is ook iemand die het gewoon 
geen mooi beeld vindt. Maar de 
meeste mensen zijn enthousi-
ast. Dus we gaan verdere stap-
pen ondernemen om te kijken 
wat het allemaal gaat kosten 
om het beeld te plaatsen. 

Veel mensen vinden een fon-
tein, eigenlijk een lage golf 
waaruit de zeemeermin oprijst, 
ook een leuk idee. Heeft ie-
mand verstand van zulke fon-
teinen? Het zou mooi zijn als 
we dat allemaal zouden kunnen 
realiseren. We gaan ook nog 
opzoek naar sponsors.

Kerstbomen langs de 
Winterdijk
Door Peter Schönfeld

Onder deze keer redelijke 
weersomstandigheden zijn 
op zaterdag 12 december 10 
kerstbomen “geplant” in de 
sloot langs de Winterdijk. 

Omdat onze unieke “kerst-
boomplanter”, Piet van der Perk 

Papierophaaldag

Omdat het vrijdag 1 januari 
Nieuwjaarsdag is, wordt in onze 
wijk het papier opgehaald op 
zaterdag 2 januari.

dit jaar is overleden, moesten 
we een andere oplossing vin-
den dan die met het wankele 
bootje van Piet. Na wat onder-
zoek is het bedrijf J. Bos en ZN 
bereid gevonden de bomen met 
behulp van een mobiele kraan 
te installeren. Dit is hetzelfde 
bedrijf dat vorige week begon-
nen is met het ophogen van 
het terrein Winterdijk 14 ten 
behoeve van de 60 flexwo-
ningen. Dankzij de kraan ging 
het plaatsen van de 10 bomen 
makkelijk en snel, hoewel Frits 
Plugge (bewoner Winterdijk) en 
Gerard van het bedrijf J. Bos 
en ZN behoorlijk vies en nat 
geworden zijn. 

We zijn blij dat de 10 kerst-
bomen, ook dit jaar weer, met 
hun lichtjes boven het water 
van de Winterdijk branden. Net 
als andere jaren zijn de bo-
men versierd door de scholen: 
CSG De Goudse Waarden, Chr. 
Basisschool Park en Dijk, GSG 
Het Segment en  Zorgcentrum 
Gouwestein, Thomashuis  en 
vijf omwonenden: Marleen de 
Rooij, Cora van Leeuwen, Dora 
de Wit, Marianne Selbach en 
Karin Suur.

Iedereen natuurlijk heel harte-
lijk bedankt! 
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ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN

Gerrit van der Gaarden 
Trudie Galama 
John Hexspoor
George Kroon 
Koen Oome
Peter Schönfeld
Manon Vonk

Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Bergen IJzendoornpark 15
Kattensingel 36
Kanaalstraat 11 
Van Swietenstraat 16
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36

Tel. 0182 524996
Tel. 0182 523525
john.hexspoor@kpnmail.nl
gqm.kroon@gmail.com
koenoome@hotmail.com
Tel. 0182 678939
Tel. 0182 585357

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE

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

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

dijk, 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

Originele plek 
voor 
kerstversiering

Aan de regenpijpen van 
de laatste huizen op de 
Winterdijk hangen groe-
ne takken met kerstver-
siering. ’s Avonds is het 
nog mooier want dan 
gaan ook de lampjes 
aan.
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