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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Het verdronken park van Gouda
Verandert het Van Bergen IJzendoornpark in een plas met een
avontuurlijk vlonderpad en waterplanten? Dat was niet wat onze
oud-burgemeester voor ogen had. Hoe denkt onze nieuwe burgemeester erover?
Zwerfvuil
Met een prikstok en een afvalzak gaan Daan, Teunis en Mart op pad.
Maar zij zijn niet de enigen! Zo wordt onze wijk met hulp van al die
privéprikkers een stukje schoner.
De vangst van een magneetvisser ligt langs de vijver, te wachten op
Cyclus.
Brand in de vleugelnoot
Of het afsteken van vuurwerk in de 120 jaar oude boom zijn einde
zal betekenen? We moeten het afwachten. De daders zouden ingelijfd moeten worden bij de Groenwerkgroep en op de eerste zaterdag van de maand in het park aan het werk worden gezet.

Afvalbakken in het park
Door Buurtpreventie

Er zijn nieuwe afvalbakken in
het Van Bergen IJzendoorpark
geplaatst. De gemeente zegt
dat het leegmaken van de
bakken gemakkelijker gaat en
daardoor volle bakken eerder
geleegd zullen worden.
Verder zegt de gemeente dat
bij de plaatsing van de nieuwe
afvalbakken kritisch gekeken
is naar de locaties. Daarbij is
gelet op de onderlinge afstand,
de meest belopen en gebruikte
routes, bereikbaarheid voor het
ledigen, etc. Hierbij zijn vier afvalbakken komen te vervallen.
Ondanks dat er minder afvalbakken zijn geplaatst, hoopt de
gemeente hiermee een verbeterslag te realiseren. De komende tijd zal de gemeente de
situatie monitoren om te zien
of het resultaat is zoals beoogd.

Volle afvalbakken blijven
melden via de Slim Melden
app zodat dit meegenomen
kan worden bij de monitoring.
Op 5 januari is een van de bakken met vuurwerk opgeblazen.
Het was een actie van 6 jongens die nog wat vuurwerk over
hadden.

Laatste nieuws
Op 22 januari hadden twee leden van Buurtpreventie een gesprek met twee medewerkers
van de gemeente. De afspraak
vond plaats op locatie. Het resultaat: er komen twee afvalbakken bij en één bak wordt
verplaatst. Voor de opgeblazen
afvalbak is een nieuwe besteld.
Een vruchtbaar gesprek!

De gemeente verneemt
graag onze
ervaring.
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Gouwestein Nieuws
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Tuintjes tussen de
blokwoningen

Door Karin Hinke

Door Manon Vonk, wijkteamlid

Nadat we al die maanden het
coronavirus buiten de deur
hebben kunnen houden, is
het op de laatste dag van
2020 toch ook in Gouwestein
gekomen en zijn een aantal
bewoners van de verpleegafdeling besmet. De directeur
en leidinggevenden van Gouwestein hebben samen met de
technische dienst, alles op alles
gezet om zo snel mogelijk een
cohort te realiseren. Dit houdt
in dat bewoners die besmet
zijn met het coronavirus naar
een afgeschermde afdeling
overgeplaatst zijn, om zo het
besmettingsgevaar naar andere
bewoners zo klein mogelijk te
houden. Besmette bewoners
worden verzorgd door medewerkers die zich geheel in
persoonlijk beschermingsmateriaal aankleden. Dit persoonlijk
beschermingsmateriaal wordt
na gebruik samen met overig
afval en de was via een aparte
route afgevoerd. Deze werkwijze zorgt er voor dat overige
bewoners en medewerkers van
Gouwestein hier niet mee in
aanraking komen en dus ook
niet besmet kunnen worden.
Bezoek is sinds kort wel weer
mogelijk. Bewoners die niet
besmet zijn mogen in de middag bezoek ontvangen. Bewoners van de besmette afdeling

mogen ook bezoek ontvangen,
echter dit bezoek moet ook
in persoonlijk beschermingsmateriaal gekleed. Gelukkig is
op deze manier bezoek toch
mogelijk.
Voor de medewerkers valt het
niet mee om een hele dienst in
persoonlijk beschermingsmateriaal te werken. Maar we zijn er
trots op om te zien hoe ze dit
hebben opgepakt met elkaar,
hoe ze met de directie meedenken en met oplossingen komen
en hoe we met elkaar een sterk
team vormen. Dit geldt voor
alle medewerkers van alle afdelingen.
Gelukkig wordt er nog steeds
aan de bewoners en medewerkers gedacht. Komen er nog
leuke, lieve attenties binnen.
Zo hebben alle bewoners, met
medewerking van Piet van de
Verlokking uit Stolwijk vrolijke
bloembollen voor op hun kamer
gekregen.
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

Het is al weer even geleden dat de gemeente bij de
blokwoningen brieven in de
bus heeft gedaan over de
inrichting van drie tuintjes.
Inmiddels voldoen twee van
de drie aan de normen van
de gemeente. Bij het laatste
tuintje liep de communicatie
tussen enkele buurtbewoners
niet helemaal soepel. Door de
coronamaatregelen was het
onmogelijk om met elkaar
om de tafel te gaan zitten.
In overleg met de gemeente is een plan van aanpak
gemaakt dat door de bewoners gerealiseerd zal worden.
Hopelijk kan iedereen zich
vinden in de plannen en kan
iedereen weer aanschuiven
in de tuin en een gezellige
zomer tegemoet gaan. Zodra
het beter weer wordt gaan de
bewoners hard aan de slag in
samenwerking met de gemeente.

Wijkkrant februari

Artikelen graag aanleveren
vóór 19 februari bij Trudie en
Irene
redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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NLdoet afgelast!

Vrijdag 12 en zaterdag 13
maart zouden we aan de slag
gaan. We hebben vorige week
bericht gekregen van het
Oranje Fonds dat het vanwege
de ontwikkelingen rondom het
coronavirus helaas niet door
kon gaan. Er is wel een nieuwe
datum geprikt.
Nieuwe Datum
NLdoet zal nu plaatsvinden in
het weekend van 28 en 29 mei,
Dus noteer deze datum alvast
in je agenda!

Volière

Door Manon Vonk – wijkteamlid

Misschien is het je opgevallen
dat er een groot blauw zeil over
de volière zit. Nu verdient dat
niet de schoonheidsprijs maar
het is helaas nodig. Momenteel
is er in onze regio veel last van
vogelgriep, die wordt verspreid
door trekvogels. Als een trekvogel zijn ontlasting in de kooi
laat vallen, kunnen de vogels
ziek worden en zullen ze moeten worden geruimd. Dat willen
we natuurlijk niet want we zijn
gek op onze diertjes. Nu het
met de lockdown moeilijk is
om aan materiaal te komen,
hebben we het dus zo opgelost,
niet mooi maar praktisch.

Foto’s van de volière
Door Manon Vonk – wijkteamlid

Wij zijn op zoek naar oude
foto’s van de volière. Omdat de
volière in een historisch park
staat, moet bij de verbouwing
rekening gehouden worden met
hoe de volière er vroeger uit
heeft gezien.
Heeft u misschien nog een
mooie oude foto van de volière
van lang geleden?
Neem dan contact op met Manon Vonk en bel 06 4028 1883
of mail: manonvonk@hotmail.
com

De Zeemeermin en
meer

Door Marrianne Waalwijk en Sjouk
Engels

De Zeemeermin
De meeste bewoners vinden het een leuk idee om het
beeld van de zeemeermin in
de vijver van het Van Bergen
IJzendoornpark te plaatsen.
Bij de gemeente Gouda ligt nu
de vraag of er bezwaren zijn
tegen het plaatsen dit i.v.m. bij
voorbeeld kabels en leidingen.
Als de gemeente akkoord gaat,
gaan we fondsen aanschrijven
om te proberen het benodigde
budget bij elkaar te krijgen.
Kunstwerken redden van de
schroothoop
Misschien heeft u het artikel
in het AD of in de Goudse Post
gelezen over het redden van
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kunstwerken. Ook RTV Gouwestad heeft er een mooi item
van gemaakt. U kunt het bekijken op youtube https://youtu.
be/jfuf1kRTpCo
Naast het plaatsen van nieuwe
beelden zijn we ook bezig met
het beschermen van buitenkunst. We gaan opzoek naar
geschikte locaties om beelden
te herplaatsen. Zo hebben we
ook meerdere beelden in onze
wijk kunnen herplaatsen. Ook
proberen we in de gaten te
houden dat beelden die worden
weggehaald weer worden herplaatst en niet uit beeld verdwijnen of erger op de schroothoop terecht komen.
https://www.kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.com

Mozaïek sofa

Door Manon Vonk - wijkteamlid

De werkzaamheden rondom
de mozaïek sofa hebben door
de lockdown en de feestdagen
even stil gelegen. We hebben te horen gekregen dat
de bank zo snel mogelijk weg
moet i.v.m. de verhuur van de
ruimte. We zijn dus snel weer
begonnen om er de laatste
hand aan te leggen. Maar nu
zijn de laatste steentjes geplakt
en de voegen gevoegd: de sofa
is KLAAR!
Binnenkort kan de mozaïek
sofa worden bewonderd bij de
volière.

Zodra de trekvogels klaar zijn
met hun rondje vliegen zal het
met de vogelgriep ook beter
gaan en wordt het zeil weer
verwijderd.
4
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Een ongenode gast
Door Buurtpreventie

Aan zijn volgende halve liter is
hij die avond niet meer toegekomen.
Deze keer zijn we met de schrik
vrijgekomen. De ongenode
gast had geen kwaad in de zin,
zocht alleen een warme plek
om zijn bier te drinken.
Maar als we nu van huis
gaan controleren we alle
ramen en deuren, niet één,
maar twee keer!

Het is een zonnige dag. Wij zijn
om half twaalf van huis gegaan
voor een wandeling door de
polder, brood en koffie mee.
Eind van de middag hebben
wij bij vrienden afgesproken
voor een borrel en het eten. We
zijn net van plan om naar huis
te gaan als om kwart voor elf
de telefoon gaat. De buurman
belt. Hij heeft het alarm van
ons huis gehoord en is achterom gelopen om te gaan kijken
of er iets aan de hand is.
De kamer is verlicht, zoals
altijd ook als er niemand thuis
is. Hij ziet een man aan de tafel
zitten. In de veronderstelling
dat het een bekende is, tikt
hij op het raam om contact te
krijgen en de man te vragen
het alarm uit te zetten. De man
komt toegelopen en begrijpt de
vraag niet. Hij maakt een verwarde indruk en staat onvast
op zijn benen. De buurman
stelt vast dat hier iets niet klopt
en belt 112.
De politie arriveert binnen enkele minuten en neemt de man
mee en legt hem huisvredebreuk ten laste.
Achteraf blijkt dat de man rond
kwart voor elf de tuin is ingelopen. Door de aanspringende
buitenlamp is hij niet opgeschrikt en via de keukendeur,
die NIET op slot zat, is hij naar
binnen gegaan. Via de keuken
en de gang is hij de kamer
ingelopen en aan de tafel gaan
zitten. Hij heeft een halve liter
bier uit zijn eigen tas gepakt,
opengemaakt en opgedronken.
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•

•

•

•

Schoon, heel en
veilig
Door Buurtpreventie

•

De leden van het Buurtpreventieteam, de contactpersonen in
de wijk, signaleren wat er mis
is op het gebied van schoon,
heel en veilig. Een inventarisatie van twee weken geleden
leverde het volgende lijstje op.
Deze punten zijn doorgegeven
aan Politie en Handhaving.
•
•

•

•
•
•

De papiercontainers op de
Kattensingel zaten/zitten
overvol.
Trillingen door de drempels
op de Kattensingel, met
name veroorzaakt door de
stadsbussen.
Zware motoren (trikes) en
scooters veroorzaken veel
lawaaioverlast op de Kattensingel
Het bijplaatsen van huisvuil
in de Ferd. Huyckstraat
Zwerffiets naast de bloemenwinkel van Ruud Goris
Tuktuk geparkeerd in het
Crabethpark op een plek
waar het wagentje niet mag
staan

Verkeersborden i.v.m. veranderingen staan onnodig
lang langs de weg o.a. in
Crabethpark en op Kattensingel.
Zwerfafval in Vredebest,
Crabethpark, Crabethstraat
en Winterdijk en Nederhorstpad
Stoplicht voor voetgangers
vanaf ABN AMRO richting
de Kleiwegbrug en terug,
duurt te lang waardoor
mensen door het rode licht
lopen.
Verzoek om een eigen plek
voor de vuilniscontainers
van de nieuwe huizen van
de Goudsche Stoomblekerij.
De huidige plek voor het
aanbieden van containers
staat overvol.
Over de wandelpaden in het
park die na een regenbui
onder water staan, over de
afvalbakken en de brand in
de vleugelnootboom leest
u ergens anders in deze
krant.

Inbraken Nieuwe
Park
Door Jeroen Bot, wijkagent

In 2020 zijn er in de wijk Nieuwe Park vier inbraken geweest.
Gelukkig niet heel veel, maar
nog steeds vier te veel.
Goudse inbrekers hebben er
een handje van om bij kwetsbare mensen in te breken,
zeker nu iedereen meer thuis
is. Ook komen er inbraken in
sleutelkluisjes voor, waarbij de
inbrekers vervolgens met de
sleutel naar binnen gaan.
Gaat uzelf een aantal dagen
weg? Laat u buren weten dat
u weggaat, vraag hen uw post
weg te halen en alert te zijn.
Zie u een verdachte situatie?
bel 112.
5
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Vogels in de wijk: de blauwe reiger
Door Marijke van Ittersum

Vanmorgen was het weer bijna
raak. Ik liep langs de geparkeerde auto en de blauwe
reiger die bij de achterburen
“woont”, kwam langs. Laag
scheerde hij over de heg, trok
even op voor de grote zwarte
els die op gemeentegrond staat
en …. flatsch.... op de auto.
Dak, voorruit en motorkap
moesten eraan geloven, maar
hij had mij gemist! En dat is
ook wel eens anders geweest.
In onze wijk wonen een paar
van deze grote vogels. En groot
zijn ze, deze reigers (Ardea
cinerea). De spanwijdte van de
vleugels kan ruim anderhalve
meter bedragen en de vogel
zelf is wel tot een meter hoog.
Lange dunne poten heeft hij en
hij is opvallend licht in gewicht,
ongeveer twee kilo. Mannetjes
en vrouwtjes zien er ongeveer
hetzelfde uit. Blauwe reigers
zijn echter niet blauw, maar
voornamelijk grijs. De vleugeleinden en staart zijn zwart.
Maar de kop is wit, met een
zwarte band door het oog, die
eindigt in een soort kuif. En hij
heeft lange, afhangende veren vanaf die zwarte streep op
zijn kop, over zijn keel en op
de rug. De blauwe reiger heeft
een flinke gele snavel, die in de
broedtijd wat roodachtig wordt.
Deze grote vogel vliegt wat
merkwaardig, want hij trekt
vaak zijn lange hals in een
soort S-vorm in. Zijn grote
bruine poten strekt hij in vlucht
achter zich uit. En hij beschikt
over een behoorlijk volume als
het gaat om geluid maken. Als
je hem niet hoort aankomen
vliegen, schrik je soms flink
van zijn harde gekrijs. Maar
meestal zien we reigers – vaak
op één poot – in het water
staan, terwijl ze onafgebroken
naar het water staren: ze zijn
op jacht naar voedsel.
Kieskeurige reigers bestaan
niet. Ze eten voornamelijk vis,
maar ook rivierkreeftjes (hoera!), salamanders en kikkers

en zelfs grote insecten. Maar af
en toe een muisje smaakt ook
best en zelfs mollen moeten
oppassen voor die scherpe lange snavel die uit het niets lijkt
op te duiken. De enige echte
vijand van de blauwe reiger is
de winterkou. In de winter van
2008 stierf een derde van het
aantal reigers in ons land van
de honger. Vroeger trok een
groot deel van de vogels weg
naar het zuiden, maar met de
huidige warme winters blijven
ze hier. Zolang het water niet
dichtgevroren is, blijft er immers altijd eten te vinden.
De blauwe reiger is allang geen
zeldzame vogel meer. Vroeger,
zo'n vijftig jaar terug, waren ze
nog schuw, maar tegenwoordig
blijven ze rustig in het water
staan, als je langs loopt. Ze
houden je wel goed in de gaten
met hun grote ogen aan de zijkant van hun kop, want zo zijn
ze nou ook wel weer. En de vijvers en watertjes bij ons in de
wijk zijn een paradijs voor elke
reiger. Lekker ondiep water,
een hoop eten, fijne eilandjes
waar je ongestoord kunt vertoeven en genoeg ruimte voor
een gerieflijke landingsbaan.
Reigers broeden van februari tot eind mei. Het vrouwtje
maakt het nest (meestal in

bomen), maar het mannetje is
ingehuurd voor het aanleveren
van het bouwmateriaal: takken, riet, soms waterplanten.
Vaak wordt hetzelfde nest jaren
gebruikt en elk voorjaar een
beetje bijgewerkt. Het vrouwtje legt vier tot zes eieren die
lichtblauwgroen van kleur zijn.
En dan moet er drie tot vier
weken gebroed worden. Maar
daarna breekt er een drukke
periode aan: het ouderpaar
moet de hongerige magen vullen. Na een week of zes kunnen
de jongen zelf vliegen, maar
dan houden de zorgen van de
ouders nog niet op: de jongen
wensen nog wel drie weken
langer bijgevoerd te worden.
En wat als je een vijver met
fraaie vissen hebt? Ja, dan
koester je waarschijnlijk weinig positieve gevoelens ten op
zichte van de reiger. Plant wat
struikjes (of boompjes) langs
de vijver, of span ijzerdraad op
20 cm hoogte en op 20 cm van
de waterkant. Dan gaat de reiger echt wel een ander watertje
opzoeken als hij honger heeft.
Nee, ik ben wel blij met de reigers in de wijk; ik vind ze niet
alleen indrukwekkend, maar
ook een tikje mysterieus als ze
zo peinzend langs de waterkant
staan.

Gespot op Winterdijk 14
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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.
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

BRILJANTE VOETEN
Pedicure Gertina Twigt
Voetbehandeling en
Voetreflexmassage

Het speeltuintje en de volière met de parkieten
en de kippen zijn het vaste onderdeel in de wandeling, iedere dag.
Simon en Marije zijn in Gouda komen wonen na
hun studententijd, waardoor ze door de markt
en het appartement boven de Zalm verliefd
werden op Gouda. Nu wonen ze al weer een
paar jaar met heel veel plezier in onze wijk. Een
paar maanden geleden zijn ze verhuisd naar een
groter huis. Dat is heerlijk, zegt Marije. Omdat
we thuiswerken en de kinderopvang dicht is, zijn
we veel met z’n vieren thuis. Het is fijn dat we
de ruimte hebben om thuis te werken en voor
Lynn en Luuk is de grote woonkamer heerlijk om
te spelen.

M: 06 4547 9497
Majoor Fransstraat 26
2801 ST GOUDA
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Brand in de
vleugelnootboom

Door Koen Oome, wijkteamlid

Bericht van Sport.
Gouda

Graag houd ik iedereen in
beweging en zeker in deze
tijd. Bewegen en sporten zorgt
namelijk ook voor een betere
gezondheid!

Laten we hopen dat de boom
deze treurige gebeurtenis
overleeft. Dat zal straks in het
voorjaar moeten blijken.

Tip van de redactie:

Door Sabine Slootweg

Zoals je misschien in de vorige
wijkkrant hebt gelezen ben ik
sportmakelaar in Gouda West,
waar Nieuwe Park onder valt.

In de nieuwjaarsnacht hebben onverlaten een Kaukasische Vleugelnootboom in het
Van Bergen IJzendoornpark in
brand gestoken, waarschijnlijk door vuurwerk in een van
nature aanwezige holte in de
boom te steken. De volgende
ochtend werd dit ontdekt door
Ton van Loon, terwijl hij zijn
hond uitliet in het park. Ton
heeft nog geprobeerd om het
vuur met emmers water te
blussen, maar daarvoor zat het
vuur al te diep in de boom. Hij
riep daarom de brandweer om
hulp. Die was snel ter plaatse
en zag zich in eerste instantie
genoodzaakt om de boom - een
exemplaar van 120 jaar oud om te zagen. Gelukkig wist Ton
de brandweer ervan te overtuigen dat het beter was om eerst
te proberen het vuur te doven.
Daarvoor moest een opening
worden gemaakt in de boom,
zodat het bluswater kon worden ingebracht.
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Door het coronavirus zitten veel
mensen thuis en krijgen minder
beweging. Maar ook thuis kun
je aan de slag. Hoe? Dat lees je
hieronder!
• Heb je een trap in huis?
Loop dan een paar keer
meer de trap op en af.
• Loop je de trap op? Loop
deze dan eens zo langzaam
mogelijk op. Hierbij train je
gelijk je beenspieren.
• Loop een rondje door de
wijk. Dit mag met z’n tweeën dus voel je vrij om ook
eens een buurman of buurvrouw mee te vragen.
• Heb je met wandelen je
eigen buurt inmiddels wel
gezien? Ga dan met de auto
of de fiets naar een andere
buurt/wijk.
• Denk hierbij ook aan een
natuur omgeving, maar ook
aan de stad. Wie weet kom
je op plaatsen waar je nog
nooit bent geweest.
• Wil je naar iets of iemand in
de buurt? Ga dan wandelen
of fietsen en laat de auto
staan.
Houd je hierbij natuurlijk wel
altijd aan de coronamaatregelen.
Succes met deze beweegtips.
Blijf gezond en blijf bewegen,
op weg naar een gezondere
toekomst!

Kijk op www.nieuwepark.nl/
de wijk/wandelroutes voor de
“Beeldenroute Nieuwe Park”,
een wandeling langs de kunstwerken in onze wijk.

U vindt op deze pagina ook de
“Educatieve wandeling 100 jaar
Nieuwe Park”. Dit is een terugblik in de tijd aan de hand van
oude foto’s. Hiervoor hoeft u de
deur niet uit!

Voor een ommetje is de Bomenroute van Houtmansplantsoen naar Van Bergen
IJzendoornpark zeer geschikt.
U loopt langs 34 monumentale
bomen over een afstand van
2,5 km. De bomen op de route
zijn te herkennen aan de bijzondere boombordjes.
8
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Queen’s Gambit

Tuktuk

Door Marrianne Waalwijk

Word jij de nieuwe Queen’s
Gambit van Nieuwe Park?

Mijn naam is Zoran Zekusic. In
deze coronatijd zit ik thuis zoals de meeste buurtbewoners.
Inmiddels heb ik in de afgelopen maanden al ik weet niet
hoeveel spelletjes gespeeld.
Een spel blijft leuk en spannend, ook straks na coronatijd.
Schaken
Mijn favoriete spel is schaken
en daar wil ik het graag met
jullie over hebben. Ruim 25
jaar geleden kwam ik met mijn
gezin uit Bosnië en in Gouda
wonen. Vier jaar later kwam
ik in contact met schaakclub
Messemaker 1847. Sindsdien
ben ik een fanatiek schaker. Ik
ben nu lid van het bestuur. Dit
doe ik met veel plezier. Ik ben
blij dat ik me kan inzetten voor
de club en dat het gewaardeerd
wordt. Schaken is een boeiend
spel met strategie en spanning maar ook met irritaties
en mooie combinaties. Je leert
er met verlies omgaan, maar
winnen hoort daar natuurlijk
ook bij.
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OK van Gouda
Misschien weten jullie het,
maar in onze buurt is het
centrum van het OK (Open
Kampioenschap) van Gouda.
Elke eerste zaterdag in september komen alle schakers
van Nederland naar De Goudse
Waarde (Kanaalstraat) om te
schaken. M, IM, GM en IGM
zijn allemaal aanwezig naast
150 andere spelers. Nu kan dat
natuurlijk niet doorgaan maar
wie weet kunnen we er in de
toekomst samen schaken.
Groetjes van Zoran
Mijn telefoonnummer is: 06
2148 4915.

De Zonnewijzer
De zonnewijzer is maandag
18 januari terug op zijn sokkel
gezet. Hij werd een stukje naar
links gedraaid, een stukje naar
rechts, een weer een stukje
naar links . . . . . . . en toen
stond hij precies goed. Want als
je kijkt naar een zonnewijzer
moet je ook kunnen zien hoe
laat het is.

Opeens was de tuktuk verdwenen! Even dacht ik dat de
eigenaar hem eindelijk had
weggehaald of dat gemeente
Gouda zich aan zijn woord hadden gehouden en de tuktuk had
weggesleept. Maar helaas dat is
niet het geval. De tuktuk staat
nu op een andere parkeerplek
in het Crabethpark.
Hij staat op één van de twee
privé-parkeerplaatsen aan
het begin van die straat. Deze
parkeerplaatsen horen bij de
huizen die daar staan. De bewoner heeft geen toestemming
gegeven om daar te parkeren
maar weet verder niet wat hij
eraan kan doen.

Op zoek naar schakers
Omdat alles op slot is door
de coronamaatregelen ben ik
actief op zoek naar mensen die
schaken leuk vinden of schaken zouden willen leren. Als
je wilt leren schaken of als je
kan schaken en je wilt schaakstrategieën leren, dan zou ik
graag met jou afspreken voor
een potje schaken. Misschien
kunnen we zelfs een buurtcompetitie starten!
9
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VerkeersCirculatiePlan
Door Jan Willem Eelkman Rooda

In de wijkkranten van oktober
en november heb ik aangegeven dat er gewerkt wordt aan
het participatietraject voor het
VerkeersCirculatiePlan (VCP).
In dat traject wordt gewerkt
met deelnemers van wijkteams,
maar ook Rover, de Fietsersbond, Gouda Sterk a/d IJssel,
Driestar, de St. Jan 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.
Een uitgebreide uitleg over het
proces, met achterliggende
plannen, is beschikbaar via de
https://www.gouda.nl/goudawerkt-aan-de-stad/verkeerscirculatieplan/
Inmiddels zijn er zes sessies
geweest; de laatste bijeenkomst kregen alle deelnemers
de gelegenheid om in korte
presentaties hun visie op de
optimale situatie te geven, met
ook oog voor oplossingen van
knelpunten die daardoor ongetwijfeld zouden ontstaan. Op
basis van al die bijdragen en de
uitgevoerde onderzoeken wordt
nu gewerkt aan het concept
VCP door bureau Goudappel
Coffeng en de gemeente. Ik
heb dat nog niet ontvangen,
maar tegen de tijd dat u dit
leest wel. Dan is het intussen
ook besproken in de zevende
bijeenkomst, op 26 januari.

sluipverkeer langs station
en over Kattensingel en
door het park van en naar
Nieuwe Gouwe OZ;
3. Respecteren van de 30 km
zonering via inrichten en
handhaven.
De algemene ontwikkeling in
dit proces is, dat het toe gaat
naar:
• Nadruk op rondwegen
N207, ZW en Oost (Goverwelle-, Goudse Hout-) en
Noord (Van Reenensingel):
dus verkeer wordt zo veel
mogelijk langs de rondwegen geleid en wordt ontmoedigd de kortste weg
door de woonwijken te
nemen;
• Tegengaan regionaal verkeer door de stad: vooral
verkeer van buiten Gouda
zou de rondwegen moeten
gebruiken;
• Ruimte voor fietsers, wandelaars: autoverkeer wordt
ontmoedigd in met name
de binnenstad;
• Verlagen snelheid naar 30
km/u breed in de stad:
afgezien van de rondwegen
gaan we naar een situatie

•

•

•

waarin in de gehele stad
30km/u de max. snelheid
zal zijn;
Inrichting wegen en kruispunten: gericht op doorstroming (rondwegen) en
bevoordeling langzaam
verkeer (overige kruispunten);
Parkeren aan randen van de
stad, rondom: meer parkeergelegenheid buiten de
stad, mogelijk parkeervrije
grachten met respect voor
bewoners;
Kleiwegplein is complex in
de verkeersafwikkeling;
herinrichting zal gepland
worden met mogelijk een
afsluiting vanaf de Kattensingel onder de spoortunnel
door.

Zoals gezegd, het VCP zal binnenkort in concept uitgebracht
worden en daarna nog worden
besproken met alle deelnemers
aan het traject.
Stuur me gerust een bericht via
jwerooda@rooda.nl, doe een
brief in de bus: Van Swietenstraat 22 of bel 0182 517316
als je vragen of opmerkingen
hebt.

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
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18e expositie GoudsWerk
Door Sjouk Engels

Op de website (www.GoudsWerk.wordpress.com) kunt u
zien welke prachtige kunstwerken in deze expositie zijn tentoongesteld. In de 18e expositie GoudsWerk in Gouwestein,
tonen de kunstenaars
Marrianne Waalwijk -van der
Spree (schilderijen en keramiek), Jan van der Spree (fotografie) en Janny de Keijzer Prinsenberg (vilten sjaals) hun
kunstwerken. Op de website
GoudsWerk vindt u de contactgegevens van de kunstenaars.
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 voor deze expositie kunt u hun kunstwerken
bewonderen en eventueel tot
aankoop overgaan. Nu we nog
meer thuis zijn is de aanschaf
van een kunstwerk misschien
een mooi cadeau voor uzelf of
om weg te geven.
In deze wijkkrant lichten we
het werk toe van Jan van der
Spree.

fotografie van ons cultureel
erfgoed. Zes jaar later ben ik
naar een particulier bedrijf vertrokken en doe daar nog steeds
hetzelfde werk.
Vrijetijdsfotografie
Sinds 1970 ben ik lid van de
Goudse Fotoclub die als belangrijkste klankbord fungeert voor
mijn vrijetijdsfotografie.
Mijn werk is divers ‘landschap’,
met een voorkeur voor loopafstand van mijn huis, telkens
terugkerend naar dezelfde
plek. Maar op straat vind ik
mijn meeste beelden, omdat
daar vaak mensen aanwezig
zijn. Op drukke dagen ben ik
in grote steden te vinden, met
een voorkeur voor Amsterdam.
Techniek vind ik erg belangrijk.
De foto’s print ik zelf om de
kwaliteit in eigen hand te houden. De afdrukken zijn voor mij
het eindresultaat.
Ik plan ongeveer 15 dagen per
jaar voor evenementen. Van de
6000 beelden die ik dan maak
bewaar ik er ongeveer 1000.
Daarvan heb ik er ongeveer 40
als mijn favoriet en deze worden dan in Photoshop bewerkt
en vervolgens maak ik er een
inktjetprint van. De laatste 10
jaar heeft dit proces ongeveer
400 beelden opgeleverd. Voor-

dat ik tot een keuze kom moet
de foto minstens een halfjaar
oud zijn en diversen keren bekeken zijn.
Tentoonstelling in
Gouwestein
Alle foto’s voor deze tentoonstelling zijn in de afgelopen
winter gemaakt bij en rond de
surfplas in Reeuwijk. Nog voor
de zon opkomt ben ik aanwezig
op locatie. Ik werk zonder statief omdat dat mijn creativiteit
belemmert.
Het is gebruikelijk dat ik van 1
uur fotograferen wel eens meer
dan 15 afdrukken maak.
De lat leg ik steeds hoger en
corona dwingt mij tot meer
verdieping in het landschap.
Dit omdat evenementen en
straatfotografie voorlopig niet
mogelijk zijn. Dichtbij huis en
eenvoudige onderwerpen inspireren mij. Veel tijd en geld gaat
naar software om mijn fantasie
uit te kunnen beelden. De nabewerking is geïnspireerd op de
16e-eeuwse schilderkunst. Een
uitwerking kan soms wel dagen
in beslag nemen.
Heeft u interesse in een bezichtiging of aankoop dan kunt
u mij bellen op tel. 06 4876
1631.

Jan van der Spree
Sinds medio 1970 ben ik werkzaam in de fotografie in een
winkel en maak trouwreportages en industriële foto’s.
Na ongeveer 30 jaar ben ik
naar de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag gegaan voor
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Huize Winterdijk
Door Trudie Galama

Huize Winterdijk is een woonzorgcentrum dat huisvesting en
zorg combineert en uitgaat van
de Gereformeerde Gemeente in
Nederland. Er werken ruim 160
enthousiaste medewerkers.
Ik heb afgesproken met Jannie
Drost. Zij is Kwaliteitsverpleegkundige in Huize Winterdijk.
Zij werk daar nu 7 jaar. De
eerste 5 jaar in de zorg, daarna
2 jaar als teamleider en sinds
juli vorig jaar als Kwaliteitsverpleegkundige. Een van de
vragen waar zij zich mee bezig
houdt is: Leveren we de juiste
zorg, passend bij onze bewoners?
Huize Winterdijk heeft 130
appartementen, bestaande uit
1-, 2- en 3-kamerwoningen. De
bewoners wonen zelfstandig,
maar kunnen (op afroep) gebruik maken van de thuiszorg.
Daarnaast heb je Het Baken.
Deze afdeling bestaat uit drie
kleinschalige woongroepen voor
dementerende ouderen en ouderen die veel lichamelijke zorg
nodig hebben.

Een heftig jaar
2020 was voor iedereen een
heftig jaar. In de eerste lockdown was bezoek niet toegestaan. In overleg met de GGD
hebben we kunnen organiseren
dat de bewoners met hun fami-

lie naar buiten konden. Zo was
het toch mogelijk om elkaar te
zien en te spreken.
Beperkt bezoek
In de tweede lockdown is het
bezoek beperkt, maar niet verboden. Op Het Baken staan we,
vanaf het begin van de coronacrisis, één persoon per dag toe
om het risico van besmetting
zo klein mogelijk te houden.
Voor de appartement gelden
de landelijke richtlijnen. In de
gemeenschappelijke ruimtes is
het dragen van een mondkapje
verplicht. Daar zijn we al heel
snel mee begonnen, nog voordat het dragen van een mondkapje verplicht was gesteld.
Coronapatiënten
De situatie van vandaag (22
januari) is dat 2 bewoners en
1 medewerker besmet zijn.
Gelukkig blijft het beperkt.
Nieuwe extra maatregelen
Het maximum van één persoon
per dag geldt in Huize Winterdijk nu ook voor de bewoners
van de appartementen. Dat
is voor iedereen zwaar, want
de bewoners willen graag hun
familie zien. De meesten leven
van bezoek naar bezoek. Nu
het nog maar één persoon per
dag mag zijn, zitten de bewoners het grootste deel van de
dag alleen. De gezamenlijke
activiteiten zijn vanaf het begin van de coronacrisis afgeschaald. Onderlinge ontmoe-

tingen zijn niet meer mogelijk.
Dat geldt nu al bijna een jaar.
Dat gemis wordt steeds groter.
Het gevoel van eenzaamheid
onder de bewoners neemt toe.
De ingestelde avondklok zal
geen gevolgen hebben voor de
meeste bewoners. De bewoners die ’s avonds nog op pad
willen zullen voor 21.00 uur
thuis moeten zijn. Voor de
medewerkers geldt dat ze een
verklaring van de werkgever bij
zich moeten dragen.

Hoe heeft u de afgelopen
periode als verpleegkundige
ervaren?
Ik zit in het coronacrisisteam.
Ik ben het hele jaar erg betrokken geweest bij het coronagebeuren. Regels moesten
worden toegepast en veranderingen doorgevoerd. Ik vond
het een heftig jaar, maar je
zit in een overleefstand. Er is
veel werk, maar je gaat door.
In hele drukke periodes werk
ik mee in de zorg. Als er zieke
medewerkers zijn en de diensten kunnen niet meer worden
opgevuld dan spring ik bij,
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maar dat is niet structureel.
Wat zijn de vooruitzichten
nu het vaccin er is?
Dat onderwerp ligt gevoelig.
Wij zijn een identiteitsgebonden huis. Gelukkig hebben
wij een keuzevrijheid daarin.
Iedereen zal er over na moeten
denken of hij/zij gevaccineerd
wil worden. Kunnen wij dat
in overeenstemming brengen
met ons geloof? We krijgen
daarbij goede ondersteuning.
Wij hebben een pastoraalwerker aan wie we vragen kunnen
stellen. Ook binnen het privéleven bespreek je dat onderwerp.
Daarnaast hebben we Marleen
van Dijk, onze kaderhuisarts,
die op medisch gebied vragen
kan beantwoorden.

Lombokterrein

Lombokterrein

Door Blauwhoed/Debbie van der Werf

Op het Lombokterrein – tussen het spoor, het Van Bergen
IJzendoornpark en het station
- wordt gewerkt aan de ontwikkeling van circa 60 koopwoningen. Hiervoor is op 8 oktober
2020 een eerste informatie-avond georganiseerd. Met
deze input, een nadere cultuurhistorische analyse én externe
factoren als geluid en kabels en
leidingen is de opzet van het
plan enigszins gewijzigd.

januari 2021
nog niet goedgekeurd door de
gemeente maar heeft voldoende draagvlak om verder uit te
werken en te bespreken met
alle stakeholders. Deze gesprekken vinden komende twee
maanden plaats.
Uitnodiging online
bijeenkomst
Op 16 februari om 19.00 uur
nodigen we u graag weer uit
voor een online bijeenkomst.
We willen u dan de nieuwe
stedenbouwkundige plannen
laten zien en uw input vragen
op specifieke onderwerpen. U
kunt deze avond inloggen op
https://blauwhoed.citizenlab.
co/nl-NL/ Voor vragen kunt u
mij ook persoonlijk een bericht
sturen: dwerf@blauwhoed.nl

Op het Lombokterrein – tussen het spoor, het Van Bergen IJzendoornpark en het sta
gewerkt aan de ontwikkeling van circa 60 koopwoningen. Hiervoor is op 8 oktober 20
informatie-avond georganiseerd. Met deze input, een nadere cultuurhistorische ana
factoren als geluid en kabels en leidingen is de opzet van het plan enigszins gewijzigd
Graagdeze
informeren
wij u daarom
informeren wij u daarom over
herziening.
Een plan met dezelfde ambitie: een l
over deze herziening. Een plan
met dezelfde
ambitie:
een luxe
woonwijk die op een natuurlijke
manier
aansluit
op het bestaande park. Dit plan is n
groene woonwijk die op een
goedgekeurd door de gemeente
maar
heeft
voldoende
draagvlak om verder uit te w
natuurlijke
manier
aansluit
op
het bestaande park. Dit plan is
bespreken
metvoor
alle
Deze gesprekken vinden komende twee maanden
Of
het vaccin hoop
de stakeholders.
toekomst biedt? Het is een lastige
vraag. Ik vind het een spannende tijd.

16 februari, 19;30u nodigen we u graag weer uit voor een online bijeenkomst. We w
nieuwe stedenbouwkundige plannen laten zien en uw input vragen op specifieke ond
kunt deze avond inloggen op https://blauwhoed.citizenlab.co/nl-NL/ Voor vragen ku
persoonlijk een bericht sturen: dwerf@blauwhoed.nl

Cultuurhistorische analyse Lombok terrein
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Voor informatie over adverteren in de wijkkrant
kunt u terecht bij Trudie, tel. 0182 523525

REDACTIE WIJKKRANT
Trudie Galama, en Irene Tielman. Inleveren kopij
per e-mail: trudie.galama@hetnet.nl en
i.tielman@gmail.com.
Verspreiding wijkkrant
Han Geurts tel: 06 14488093 of
geurtsgeurts@gmail.com

De wijkkrant is een uitgave van de Stichting
Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54 2801
CC Gouda, tel. 0182 678939
e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net
website: www.nieuwepark.nl
bankrekening: NL69 INGB 0002 2575 20

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 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, Venroystraat –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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Nieuwe fietsenstalling 8 februari open
Bron: gemeente Gouda

Goed nieuws! De nieuwe fietsenstalling aan de Stadszijde
is vanaf 8 februari geopend.
Dat betekent 1400 nieuwe
fietsparkeerplekken.

naar het fietsdepot gebracht
aan de Goejanverwelledijk.

Na 1 februari gaat de kelder
namelijk tijdelijk dicht voor
werkzaamheden.

Fietsenkelder dicht
Let op: Sinds 18 januari is het
stallen van je fiets in de fietsenkelder niet meer mogelijk.
Staat je fiets hier nog? Dan
kun je die nog tot 1 februari
ophalen. Fietsen die na 1 februari nog in de fietsenkelder
staan, worden verwijderd en

Waterpark

Door Jacco Mebius

De regelmatige bezoeker van het park weet het al: als het geregend heeft kun je over de wandelpaden
niet lopen zonder natte voeten te krijgen. De Groencommissie zal dit punt blijven opbrengen in de gesprekken met de gemeente. Nu maar hopen dat die in actie komt.
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