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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

IJskoud

Het is een ijskoude wijkkrant 
geworden: kinderen voor het 
eerst op het gladde ijs; een 
oudere heer wandelend in de 
sneeuw; een bruidje poserend 
op sneeuwlaarzen; een lief 
hondje rillend op zijn kleine 
blote pootjes met een jasje 
aan.

Sofa soap 

Het begon al met een verplich-
te quarantaine. Vanwege de 
strenge vorst moest de sofa 
een week langer binnenblij-
ven. Dit om te voorkomen dat 
de 6000 steentjes eraf zouden 
springen. Het piepkleine plein-
tje bij de volière zou al lang 
klaar moeten zijn om het 2000 
kg wegende pronkstuk deze 
week te kunnen plaatsen. Dat 
verliep helemaal anders. 
U leest er meer over op blz. 6

Bomen en kunst

Je  wordt er een beetje treurig 
van als je de wijkkrant door-
bladert en leest over hoeveel 
bomen er gekapt zijn in onze 
wijk. En daar zijn hele oude 
exemplaren bij. 

Waar je wel vrolijk van wordt 
zijn de plannen om meer kunst 
een plek te geven. De kunst-
wandeling door de wijk wordt 
er alleen maar interessanter 
door.

Piet Slinger, gebruiker van de 
Hoogvlietexpresse in coronatijd
Door Wilma Neefjes 

Piet Slinger is sinds 2016 een van de gebruikers 
van de Hoogvlietexpresse. Of beter gezegd was, 
want de wekelijkse door vrijwilligers en leerlin-
gen van GSG Het Segment in Hoogvliet begeleide 
boodschappenservice ligt sinds 12 maart 2020 
vanwege corona stil. 

Piet woont zelfstandig in een tweekamerap-
partement. 

Hij geniet van het uitzicht op de rivier, al is zijn 
zicht zeer beperkt door de oogziekte macula. “Als 
ik naar jou kijk zie ik een gele vlek en vaag je 
contouren. Maar ik heb geluk. Het gaat niet nog 
verder achteruit zoals bij de meeste mensen wel 
het geval is.” Daarnaast loopt Piet moeilijk en 
staan is pijnlijk. De laatste jaren kwam Piet dan 
ook met een rollator naar de supermarkt. Vlie-
gensvlug door de winkel met een ervaren vrijwil-
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liger. Meestal zat Piet als eerste 
weer in de hal aan de koffie om 
te wachten op de bus en een 
praatje te maken met andere 
gebruikers en klanten. Vrijwel 
iedereen kent ‘Piet, de man uit 
Portugal’. Piet vertelt namelijk 
graag over Portugal waar hij 
na zijn pensioen zo’n 20 jaar 
heeft gewoond. Met veel plezier 
in een dorp in het midden van 
het land. Piet: ”Heerlijk zonnig. 
Heel vriendelijke mensen. Het 
enige wat ik daar echt miste 
was het water.” Piet is geboren 
en getogen Reeuwijker. Zwem-
men, zeilen, varen met boot of 
kano zijn grote passies. 

In beweging zijn, gezond 
leven is iets waar Piet heel 
bewust mee bezig is. 

“Ik heb ook heel veel gefietst. 
Ook een keer door de Pyre-
neeën. In m’n eentje van kust 
tot kust. Heel gezellig in kleine 
dorpscafeetjes. Ik sprak de 
taal gebrekkig, maar dat staat 
aan contact niet in de weg.” 
Daarnaast is Piet actief beoefe-
naar van Tantra Yoga. “Ik doe 
mijn oefeningen al jaren. Het 
biedt geestelijke verruiming en 
bevrijding. Daardoor heb ik ook 
niet veel nodig.” Na twee keer 
beroofd te zijn voelde Piet zich 
niet meer veilig in Portugal en 
is hij teruggekeerd naar Neder-
land, naar Gouda.

Als je aan Piet vraagt of hij zich 
soms alleen voelt of iets nodig 
heeft, dan krijg je zeker een 
nee als antwoord. Hij koestert 
zijn zelfstandigheid en gelooft 
in herstel op eigen kracht. Hij 
vermaakt zich nu door veel te 
luisteren naar de radio. Vooral 
naar actualiteitsprogramma’s, 
nieuwsgierig naar wat er in de 
wereld gebeurt. Door corona en 
zijn fysieke beperkingen speelt 
Piet zijn leven zich nu vooral af 
in de huiskamer op de bank bij 
de radio en in de gang voor zijn 
loopoefeningen. 

Maar Piet is ook een gezel-
ligheidsmens. Hij at 3x p.w. 
buiten de deur en deed aan 
extra activiteiten altijd mee. 
Dat alles, lag net als de Hoog-
vlietexpresse in een klap stil 
door corona. Ook de wekelijkse 
huisbezoeken door zijn maat-
schappelijk begeleider vielen 
weg. Het werden telefoontjes. 
Alleen hulp bij het wassen en 
de huishoudelijke hulp 1x p.w. 
bleven als contact thuis over. 

Corona overviel iedereen. Er 
was niet direct een alternatieve 
opvang. Zo kwam het dat de 
huishoudelijke hulp van Piet 
mij belde. “Ik las net jullie brief 
van de Hoogvlietexpresse (die 
Piet door zijn slechtziendheid 
niet zelf kon lezen). Kunnen 
jullie voor hem boodschappen 
halen? Er is niets meer in huis.” 

Zo kom ik sinds maart 2020 
thuis bij Piet. Na enkele weken 
werden de boodschappenlijstjes 
korter doordat er maaltijden 
werden gebracht. Maar soms 
ook opeens niet door tekort 
aan vrijwilligers bijvoorbeeld. 
Er is nu een structurele oplos-
sing: via het project “Hoorn-
beeck Doet” halen leerlingen 

in schoolweken boodschappen 
en ik de andere weken. En 
hij krijgt 3 warme maaltijden 
aan huis. In januari kreeg Piet 
corona. Ik trof hem heel ziek 
thuis aan. Alarmeerde de maat-
schappelijk werkster, die de 
huisarts inschakelde. De vol-
gende dag was er hulp aan huis 
en werd Piet in quarantaine 
geplaatst. Ondanks zijn leeftijd 
is Piet goed hersteld. 

Een boodschap van Piet: 
“Accepteer dat je op een 
bepaalde leeftijd een aantal 
dingen niet meer kan. Kijk 
vooral naar wat je wel kunt. 
En naar wat je kunt beteke-
nen voor een ander.“ 

Op 12 februari jl. is Piet 90 jaar 
geworden. Piet: “Een broodje 
met iets van pudding of zo, 
bloemen van de Zonnebloem 
en het inloophuis, een plant-
je, zoetigheid. En mijn nieuwe 
koffiezetapparaat is er. Ik ben 
enorm verwend! Dankbaar voor 
alle zorgen.” 

Dank voor het interview Piet!
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Hoe staan de zaken 
bij de volière?
Door Peter Schönfeld, voorzitter 
wijkteam

De plannen om de volière te 
verbouwen worden eindelijk 
concreter.  Omdat de volière 
een gemeente monument 
blijkt te zijn is er voor de 
verbouwing ervan een offici-
ele bouw vergunning nodig, 
die uitgegeven wordt door 
de welstandscommissie/
ODMH. Dit feit kwam pas in 
de loop van 2020 tot ons en 
noodzaakte het Wijkteam een 
architect in de arm te nemen 
(Patrick Middelkoop),  die ons 
helpt een verantwoord ont-
werp te maken. Dit ontwerp 
is over enkele weken klaar en 
kan dan beoordeeld worden 
door de commissie. 

Wanneer we de vergun-
ning hebben gekregen 
komt de financiële reali-
satie kijken. 

Het wijkteam denkt met 
sponsoring, crowdfunding, 
GoudApot en de gemeente 
voldoende bronnen te hebben 
om de verbouwing te kunnen 
bekostigen. Als het zover is 
zult u zeker meer van ons 
horen.

Bedrijf in de wijk 
Door Trudie Galama

Heeft u een bedrijf in onze wijk 
en wilt u daarover vertellen? 
Neem dan contact op met de 
redactie van de  wijkkrant. 

Met een kort verhaal en een 
paar foto’s komt u met uw 
bedrijf misschien al in de vol-
gende wijkkrant te staan. Uw 
bedrijf krijgt dan een plaats in 
de lange rij van  bedrijven en 
bedrijfjes die in de rubriek Wijk 
in Bedrijf  even in de schijnwer-
pers stonden. 

Singelpark

Deze keer geen groen nieuws 
vanuit Singelpark Gouda, maar 
prachtige beelden van een Sin-
gelpark in het wit. Kijk op: 
https://youtu.be/B-FSmaVEo-
MA 

In vogelvlucht ziet u molen ‘t 
Slot, schaatsers op de singels, 
woonboten in de Kattensingel, 
molen De Roode Leeuw en 
vrachtschepen in de Museum-
haven. U kunt nog veel meer 
ontdekken en nagenieten van 
een mooi weekend met zon, 
sneeuw en ijs.
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De bewoners van de Van 
Beverninghlaan vierden in 
2003 hun eeuwfeest. In dat 
kader zijn toen een aantal 
opstellen geschreven met als 
onderwerp: ”De Van Beverning-
hlaan over 100 jaar”. Dit zijn er 
twee van:

De van Bergen 
IJzendoornplas

Door de stijging van de tempe-
ratuur en overvloedige regenval 
is het waterpeil wel met 80 cm 
gestegen. Het oorspronkelijke 
park is veranderd in een grote 
plas. Alle huizen aan onze laan, 
“jugendstil” (bouwjaar 1905), 
zijn op glasvezelpalen gezet, 
omhoog gekrikt en gerestau-
reerd. De huizen liggen nu 
aan het water. De trottoirs zijn 
vervangen door steigers. Natte 
voeten zullen we niet krijgen. 
Op de daken zijn daktuinen 
aangelegd. De ruimte die onder 
de huizen is ontstaan, wordt 
gebruikt als een kweekvijver 
voor “meervallen”. Vorige week 
is er een vis restaurant geo-
pend. 

Al het vervoer gaat over het 
water. De boodschappen zijn 
vandaag bezorgd door de 
besteldienst, een parlevinker. 
Vanochtend ben ik met mijn 
elektrische waterscooter nog 
naar de binnenstad geweest. 
De garages in de laan worden 
gebruikt als botenhuizen.
Het openbaar vervoer gaat via 
een lightrail, die je supersnel 
naar allerlei bestemmingen 
brengt. Het NS station is vlak-
bij. 

Het eeuwfeest

Deze week vieren we het twee-
de eeuwfeest van onze laan 
met een groot waterfeest in de 
van Bergen IJzendoornplas. Er 
wordt een barbecue gehouden 
en er vinden muziek opvoerin-
gen plaats op een dekschuit en 
er is een botanische excursie. 

De steigers zijn in de avond-
uren versierd met lichtgevende 
UVO objecten van een in onze 
straat wonende kunstenaar.
Op de oude foto uit 2003, 
genomen door een fotograaf 
die in het park woonde, zien 
we dat het park er nog was. De 

spiegeling van de gevels in het 
water leverde destijds al een 
feeëriek plaatje op. De auto’s 
van toen zijn de bootjes van 
nu. En ook nu weer is er een 
opstel wedstrijd met als onder-
werp” De van Beverninghlaan 
over 100 jaar”.
 

De Van Beverninghlaan over 100 jaar

Plastic afval - donderdagmorgen
Door Buurtpreventie

Met zekere regelmaat wordt plastic afval op de verkeerde dag 
aangeboden, met het gevolg dat de plastic zak dagenlang het 
straatbeeld ontsiert. In onze wijk wordt het plastic afval op don-
derdagmorgen (vaak heel vroeg) opgehaald. Geen probleem; u 
kunt de zak op woensdagavond buiten zetten of hangen aan de 
lantaarnpaal.

Helpt u mee met het schoonhouden 
van onze wijk?
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Opslagruimte 
gezocht

Het wijkteam is op zoek naar 
onderdak voor zijn spullen. 
Zeer binnenkort moeten wij 
onze opslagruimte bij Bunnik 
verlaten en dan staan onze 
tenten, tafels en stoelen op 
straat. Heeft u ruimte over in 
uw garage of schuur? neem 
dan contact op met Peter 
Schönfeld en mail: p.schon-
feld@caiway.net of bel: 06 
4183 6684. 
Wij zouden daar heel erg mee 
geholpen zijn.

Mozaïek sofa
Door Manon Vonk, wijkteamlid

Terwijl ik dit stukje schrijf, zijn 
we de dagen aan het aftellen 
tot de plaatsing van de Mozaïek 
sofa. Maar de gemeente houdt 
het wel superspannend voor 
ons. Als de wijkkrant op de mat 
valt, zou de sofa er moeten 
staan. Je zou denken zo moei-
lijk is het niet om dat te rege-
len, maar het blijkt toch erg 
ingewikkeld. 

De opdracht was het oude 
bankje bij de volière te verwij-
deren en het pleintje gereed te 
maken voor de nieuwe bank. 
Nu had ik de mazzel de stra-
tenmakers te treffen tijdens 
hun werkzaamheden. Ik kwam 
dus op het juiste moment. 

Het bankje verwijderen was 
geen probleem maar de hob-
bels gladtrekken dat stond niet 
op het briefje. ‘Mevrouw, dan 
moet u even contact opnemen 
met de gemeente.’ Beetje jam-
mer zo’n halve opdracht en al 
helemaal dat mijn verzoek ter 
plekke werd afgewezen. Ken-
nelijk snappen ze niet dat een 
bank van ruim twee ton niet zo 
makkelijk te verplaatsen is om 
het probleem later nog 

een keer op te lossen. De bank 
moet namelijk waterpas staan 
anders blijft er water in staan 
en wordt hij onbruikbaar. 

Dan meer weer een keer bellen 
met de gemeente, maar veel 
zin om te reageren hadden ze 
niet. Heb je meer dan 600 uur 
arbeid in een bankje gestoken 
en is het dan te veel moeite 
om mij terug te bellen en het 
verhaal in 5 minuten aan te 
horen? 

Na een week lang dagelijks de 
gemeente lastig te vallen is 
mijn missie geslaagd en heb ik 
eindelijk de verantwoordelijke 
persoon gesproken. Hij stond 
zelfs op de plek waar het moest 
gebeuren. Ik was blij verrast 
over de betrokkenheid. Helaas 
was de blijdschap van korte 
duur, want toen de klus gedaan 
was bleken ze het verkeerde 
stuk opgehoogd te hebben. Ik 
heb vlak voor het weekend alle 
hulplijnen ingeschakeld om de 
boodschap op tijd af te leve-
ren. Nu maar hopen dat het 
op tijd gaat lukken en dat het 
goede stuk opgehoogd wordt, 
maar driemaal is scheepsrecht, 
toch?!? 

Bewonersavond gaat 
weer niet door
Door Peter Schönfeld, voorzitter 
wijkteam

Net als in 2020 zal in verband 
met corona de jaarlijkse Bewo-
nersavond niet worden georga-
niseerd. Het wijkteam vindt dit 
heel erg jammer, omdat dit al-
tijd een moment is dat we als 
wijk bij elkaar komen om een 
en ander wat de wijk aangaat 
te bespreken. Misschien dat we 
na de zomer een bewoners-
avond organiseren als alles 
weer veilig is. Wel komt er een 
kort jaarverslag over 2020 
in de volgende wijkkrant en 
wordt er een financieel verslag 
gepubliceerd.



7

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 
 

 
Wijkkrant maart
Artikelen graag aanleveren vóór 21 maart bij 
Trudie en Irene  

redactie wijkkrant:  
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Het Bankje
Door Trudie Galama

Negen jaar geleden zijn ze verhuisd van Rot-
terdam naar Gouda naar een nieuw en mooi 
appartement in Huize Winterdijk. Ze hebben 
daar geen moment spijt van gehad. Zo’n vier 
jaar geleden is mevrouw opgenomen op de ver-
pleegafdeling. 

Bijna iedere dag gaan ze samen op stap, heer-
lijk de buitenlucht in. Omdat het duwen van de 
rolstoel best zwaar is, wordt er halt gehouden 
bij een bankje. Na een poosje van de zon te 
hebben genoten gaan ze weer op huis aan.
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Zuidelijk Stationsgebied
Bron: Gemeente Gouda

In de vroege ochtend van 8 fe-
bruari 2021 is de eerste nieuwe 
fietsenstalling in Gouda open-
gegaan. De reizigers kunnen 
nu terecht in deze deels over-
dekte stalling. In vijf maan-
den tijd bouwde Anton Civiel 
in opdracht van ProRail deze 
fietsenstalling voor in totaal 
1400 plekken. Maar daarmee is 
het werk nog niet klaar. Later 
komen er nog 350 plekken bij 
in deze nieuwe stalling. Ook 
volgt er nog een tweede stal-
ling én een aanpassing aan de 
bestaande kelderstalling.  

Makkelijker stallen bij het 
station

Ook al wordt er minder ge-
reisd, de behoefte aan stal-
lingsplekken voor fietsen in 
Gouda is onverminderd groot. 
De fietsenzee voor het station 
is enorm. ProRail wil de reis 
van deur tot deur makkelijk 
maken. Dus is het belangrijk 
dat reizigers hun fiets goed 
kwijt kunnen en ook makkelijk 
weer kunnen terugvinden. Sa-
men met de gemeente Gouda, 
provincie Zuid-Holland en NS 
zorgen we er daarom voor dat 
het aantal stallingsplekken aan 
de centrumkant bijna verdub-
belt. 
 
De nieuwe fietsenstalling is 
gebouwd aan de oostkant van 
het station en is een open con-
structie. Het gebouw bestaat 
uit twee verdiepingen, waarvan 
de bovenste verdieping open 
is. De buitenzijde bestaat uit 
lichtrode en bruine bakstenen 
met in de muren grote roosters 
van architectonisch beton in 
een ruitmotief. Een stroopwa-
felmotief, net zoals het Huis 
van de Stad.
 
Gratis parkeren

Parkeren in de nieuwe fiet-
senstalling is gratis. De stal-
ling heeft cameratoezicht en 

wordt binnenkort uitgerust met 
een digitaal systeem dat de 
fietser laat zien waar er nog 
een plekje vrij is. Dit systeem 
wordt zo snel mogelijk na 
de opening geïnstalleerd. De 
nieuwe stalling wordt later nog 
uitgebreid met zo’n 350 extra 
fietsplekken. Dat gebeurt op 
het moment dat de aanpassin-
gen van het station klaar zijn, 
naar verwachting eind 2021 
of begin 2022. Dan wordt ook 
de stalen trap vervangen door 
een stenen trap die past bij het 
ontwerp van het station.

Tweede stalling en kelder-
stalling

De aannemer gaat intussen 
verder met de andere twee 
stallingen. Fietsers kunnen van-
af 15 februari 2021 niet meer 
parkeren in de huidige fietsrek-
ken op het Stationsplein. Die 
verdwijnen zodat daar ruimte 
ontstaat voor de bouw van de 
tweede nieuwe stalling. De kel-
derstalling is al afgesloten voor 
de verbouwing.  
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Op 16 februari heeft de tweede 
informatiebijeenkomst plaats-
gevonden over de ontwikke-
lingen op het Lombokterrein. 
Tijdens deze avond hebben de 
ontwerpers hun ideeën toege-
licht over de toekomstige land-
schappelijke en stedenbouw-
kundige opzet voor een luxe 
woonbuurt in het groen. Tevens 
zijn vragen beantwoord die 
tijdens en na de 1e informa-
tiebijeenkomst in oktober zijn 
gesteld en is inzicht verstrekt 
in de stand van zaken met de 
gemeente, ProRail en andere 
professionele partijen en het 
vervolgtraject. 

Zo’n 25 huishoudens namen 
deel aan de avond, omwonen-
den en geïnteresseerden. Zij 
zijn in de gelegenheid gesteld 
vragen te stellen en hun reac-
tie te geven op de getoonde 
ontwerpen. 

Lombok wordt een groene 
woonbuurt aan een nieuw 
te introduceren park, als 
vervolg op de 2 bestaande 
groengebieden in het Van 
Bergen IJzendoornpark. 

Het nieuwe gebied maakt 
gebruik van de bestaande 
hoogteverschillen in het ge-
bied, zodat een klimaatadaptief 
en biodivers park ontstaat. In 
tegenstelling tot het bestaande 
VBIJP zal de verkeersontsluiting 
hier merendeels achter de wo-
ningen liggen, zodat de relatie 
woning-groen versterkt wordt 
en de auto’s merendeels uit het 
zicht geparkeerd worden. Extra 
aandacht is besteed aan de 
wandelroutes, zodat het nieuwe 
park logische en aantrekkelij-
ke verbindingen krijgt met het 
bestaande park. 
 
Met de toehoorders is gespro-
ken over het voorstel de volière 
op de bestaande plek te behou-
den, dan wel te verplaatsen. 

Vooralsnog gaf het merendeel 
aan de volière op de bestaande 
plek te willen behouden. 

Ook is een eerste schets ge-
toond van mogelijke woningty-
pen, waaronder stadswoningen, 
patiobungalows, herenhuizen, 
(half)vrijstaande woningen en 
een tweetal landhuizen met ap-
partementen. Woningtypen die 
kunnen bijdragen aan doorstro-
ming in de wijk. 

 

Informatieavond ontwikkelingen Lombokterrein
Door Blauwhoed / Debby van der Werf

Geïnteresseerden wor-
den door Blauwhoed op 
de hoogte gehouden via 
nieuwsbrieven en bijeenkom-
sten. 

U kunt zich hiervoor aanmelden 
via https://blauwhoed.citizen-
lab.co/nl-NL/, ons participa-
tieplatform. Verslagen van de 
eerdere bijeenkomsten kunt u 
tevens op dit platform terugle-
zen. 
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Kunst in de wijk
Door Marrianne Waalwijk

De Zeemeermin 

Komende week is er nog een 
gesprek met de gemeente 
Gouda over het beeld van de 
Zeemeermin. Ik denk dat het 
positief zal zijn en dus gaan 
we op zoek naar fondsen en 
bijdragen voor het beeld. Voor 
suggesties kunt u mij mailen 
(m-waalwijkvanderspree@het-
net.nl) of bel mij even 
(tel. 06 23507933).

De Blaauwe Haan

Ook op het terrein van De 
Blaauwe Haan komt kunst.
De projectontwikkelaar SENS 
real estate heeft daar een be-
drag voor gereserveerd.
Daar zal het vooral om de ge-
schiedenis van de locatie gaan.
Lees ook het bericht op blz. 11

Gouda750 (2022)

Volgend jaar zullen er festivi-
teiten rond Gouda750 worden 
georganiseerd. In dat kader 
wil het wijkteam een beelden-
tentoonstelling organiseren in 
het Van Bergen IJzendoornpark 
met Goudse kunstenaars. Het 
thema is ‘Gouda’. Dus moet er 
een link zijn met b.v. handel in 
kaas, aardewerk, water, enz.
De tentoonstelling zal ongeveer 
van medio mei tot eind augus-
tus 2022 gehouden worden.
Er zijn inmiddels een aantal 
kunstenaars bereid gevonden 
om mee te doen, maar er is 
plaats genoeg. Dus als u zelf 
of iemand weet die daaraan 
zijn of haar medewerking zou 
willen verlenen, dan horen we 
dat graag. De tentoonstelling is 
buiten in openbaar gebied dus 
het kunstwerk moet daar wel 
tegen kunnen!

Als u wilt helpen met de or-
ganisatie vooraf of tijden de 
tentoonstelling bent u ook van 
harte welkom!
Aanmelden: m-waalwijkvander-
spree@hetnet.nl

Oude en nieuwe 
kunstwerken bij 
station 
Door Sjouk Engels 

In de kranten heeft een oproep 
gestaan om mee te doen met 
een beeldende kunstopdracht 
in het zuidelijk stationsgebied. 
Kunstenaars zijn gevraagd om 
zich aan te melden vóór 18 ja-
nuari. Marrianne Waalwijk-van 
der Spree (kunstmakelaar) en 
Sjouk Engels (vrijwillig advi-
seur kunst) zijn als bewoners 
betrokken bij dit kunstproject. 
Het eerste digitale overleg met 
diverse partijen is achter de 
rug.

De kunstcommissie heeft vijf 
kunstenaars uitgenodigd om 
een schetsontwerp te maken.
Daarover zal breed gediscussi-
eerd worden en uiteindelijk een 
keuze worden gemaakt. 
In de metamorfose is meege-
nomen dat op de nieuwe fiet-
senstalling vier oude beelden 
worden herplaatst die op het 
voormalige (bus)station hebben 
gestaan.

Gebroeders Crabeth

In mijn fotoarchief vond ik een 
foto van het beeld op sokkel 
van de gebroeders Crabeth 
voor het oude station. Vanwe-
ge herinrichting van dit gebied 
heeft dit beeld tijdelijk een 
plek gekregen in de Museum-
tuin. Het beeld wat we daarna 
kregen waren al die de fietsen-
rekken.

Wat geweldig zou het zijn wan-
neer alle stationsbeelden weer 
teruggeplaatst worden. De 
serie oude en nieuwe beelden-
de kunst kunnen prima samen. 
Naast het herplaatsen van de 
oude stationsbeelden, kijken 
we vol belangstelling uit naar 
de nieuwe serie kunstwerken. 

Een feestje in Gouda750 
waard.
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18e expositie Gouds-
Werk is met 3 maan-
den verlengd tot 29 
mei 2021
Door Sjouk Engels

Wilt u meer weten, kijk dan 
op onze website (www.Gouds-
Werk.wordpress.com). Ook de 
contactgegevens van de kun-
stenaars zijn daarop te vinden.

In de 18e expositie GoudsWerk 
in Gouwestein, is het werk te 
zien van de kunstenaars Marri-
anne Waalwijk – van der Spree 
(schilderijen en keramiek), Jan 
van der Spree (fotografie) en 
Janny de Keijzer - Prinsenberg 
(vilten sjaals). 
Vindt u een kunstwerk mooi en 
wilt u het origineel zien, maak 
dan een afspraak met de 
kunstenaar zelf. Met inacht-
neming van het protocol van 
Gouwestein voor deze expo-
sitie kunt u de kunstwerken 
bewonderen en eventueel tot 
aankoop overgaan. Nu we nog 
meer thuis zijn is de aanschaf 
van een kunstwerk misschien 
een mooi cadeau. U hebt meer 
plezier van uw geld boven de 
bank dan op de bank.

De vrijwilligers van de expo-
sities GoudsWerk, Janny de 
Keijzer en Sjouk Engels, gaan 
gestaag door en hopen, wan-
neer de vaccinaties achter de 
rug zijn, u weer te kunnen ont-
moeten bij de officiële opening 
van een volgende expositie 
GoudsWerk.

In deze wijkkrant lichten 
we het werk van Janny de 
Keijzer-Prinsenberg toe.

Janny de Keijzer-
Prinsenberg

Al vele jaren woon ik in de wijk 
Nieuwe Park. Samen met Sjouk 
Engels organiseer ik met veel 
enthousiasme de exposities 
GoudsWerk in Gouwestein.
Meer dan 20 jaar ben ik crea-
tief bezig met ruimtelijke vor-
men van keramiek, hout, steen 

De Blaauwe Haan – definitief plan en ruimte voor Kunst
Door Peter Schönfeld, voorzitter wijkteam

Na het bericht in de wijkkrant 
in het najaar van 2020 volgt 
hierbij een update van de ont-
wikkeling op het terrein van het 
Kaaspakhuis De Blaauwe Haan 
aan de Kattensingel. 

Door de maatregelen omtrent 
corona is het niet mogelijk 
geweest een fysieke bijeen-
komst te organiseren. Dat is 
waarom in november 2020 een 
digitale informatieavond heeft 
plaatsgevonden waarvoor de 
bewoners van de aangrenzende 
percelen waren uitgenodigd. 
Op deze avond heeft SENS real 
estate haar definitieve plannen 
gepresenteerd, waarna enkele 
vragen zijn behandeld. 

De plannen zijn daarna ge-
reed gemaakt om te kunnen 
indienen ter toetsing bij de 
gemeente en ter verkrijging 
van de diverse vergunningen. 

De gemeente is momenteel 
bezig om deze te toetsen. Naar 
verwachting zal in 3e kwartaal 
2021 begonnen worden met de 
bouw. 

Kunst in De Blaauwe Haan

Door de wijk loopt de beelden-
route Nieuwe Park. Met de aan-
leg van een groene route over 
het terrein van De Blaauwe 
Haan, ontstaat de mogelijkheid 
om deze route uit te breiden 
door kunst toe te voegen. Om 
hier invulling aan te geven is 
contact gezocht met Marrianne 
Waalwijk. Zij zal met de ont-
wikkelaar zoeken naar mo-
gelijkheden voor kunst in het 
nieuw aan te leggen park. 

*aan deze figuur kan men geen rechten ontlenen
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en gemengde technieken.
Mijn stijl is figuratief met 
expressionistische trekken, 
meestal grappig.

In 2019 
was mijn 
inspira-
tie met 
gemengde 
technieken 
een beetje 
gedaald en 
kwam ik 
een cursus 
“vilten” 
tegen. 

Dat bleek een schot in de roos. 
Het materiaal, de kleurschake-
ring en mogelijkheden en de 
techniek, maar vooral het rust-
gevende proces gaven mij weer 
nieuwe inspiratie. Het uitzoe-
ken van kleurcombinaties en 
vervolgens wat in mijn hoofd 
zit met mijn handen uitbeelden 
vind ik fijn.
Ik kan uren aan de slag zijn in 
mijn atelier en intens genieten 
van het proces en het resultaat.
Voorlopig ben ik nog niet uit-
gekeken met het maken van 
sjaals en stola’s. Ieder exem-
plaar is uniek en aan beide 
zijden net even anders.

In dit coronatijdperk waarin we 
veel niet mogen of waarin veel 
niet doorgaat, heb ik een leuke 
creatieve uitlaatklep.
Geweldig dat de mogelijkheid 
zich nu voordoet om te expo-
seren in Gouwestein waar deze 
sjaals nu zichtbaar hangen.

Belangstelling voor een bezich-
tiging of aankoop? Stuur dan 
een bericht aan janny@dek-
eijzer.org of bel me op 
tel. 06 16898822.

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Gelukkig kunnen we melden 
dat alle afdelingen weer open 
zijn. Wel houden we nog steeds 
vast aan alle richtlijnen van het 
RIVM, zo is er één bezoeker 
per bewoner per dag welkom, 
kunnen de bewoners helaas 
nog niet met elkaar eten in het 
restaurant en zijn er nog geen 
gezamenlijke activiteiten opge-
start. De activiteitenbegeleid-
sters gaan hier echter creatief 
mee om. Zo zijn er per gang 
activiteiten en doen de bewo-
ners vanuit hun deur van het 
appartement mee. Daarnaast 
proberen we met elkaar de be-
woners een beetje persoonlijke 
aandacht te geven. Gelukkig 
mogen de bewoners wel naar 
buiten en hebben er een aantal 
van de sneeuw kunnen genie-
ten. Heerlijk even een frisse 
neus halen in de mooie tuin. 

De eerste vaccinatie 

Maar bovenop dit alles zijn we 
natuurlijk het meest verheugd 
over het feit dat nagenoeg alle 
bewoners hun eerste vaccinatie 
hebben gehad. We hebben er 
een feestelijk tintje aan gege-
ven. Het is tenslotte toch wel 
een mijlpaal na een lang en 
moeilijk jaar. 

Ook veel van de medewerkers 
hebben inmiddels hun vaccina-
tie gehad. Dit betekent echter 
niet dat we weer terug kunnen 
naar “normaal”. We moeten 
met elkaar voorzichtig blijven 
en moeten getest worden bij 
verkoudheidsklachten en in 
quarantaine als een familielid 
corona heeft. Voorkomen blijft 
nog steeds beter dan genezen. 

Voor Valentijnsdag hebben de 
activiteitenbegeleidsters een 
leuk filmpje gemaakt. Wilt u 
hem bekijken, You Tube: Va-
lentijnsgroet uit Gouwestein of 
via de link: https://youtu.be/
uRgClkejixI 
Diverse medewerkers en be-
woners hebben aan dit filmpje 
meegewerkt. 

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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Platanen
Bron: Gemeente Gouda

De vernieuwing van het Sta-
tionsplein gaat onverminderd 
door. Belangrijk voor de gebrui-
kers van het station is dat de 
Oostelijke fietsenstalling van-
af 8 februari geopend is. Een 
week later, zodra alle fietsende 
bezoekers hun weg naar de 
stalling hebben gevonden, star-
ten de werkzaamheden aan de 
Westelijke fietsenstalling. 

Om deze stalling te kun-
nen bouwen is het helaas 
nodig om een paar bomen 
te kappen. Dit is inmiddels 
gebeurd op 19 februari.

In het stationsgebied is veel 
aandacht voor groen. Zo zijn 
er langs de Vredebest nieuwe 
bomen geplant. Ook blijven de 
monumentale platanen na-
tuurlijk behouden en worden 
deze goed verzorgd. Rondom 
deze mooie bomen zijn fraaie 
plantvakken gerealiseerd. Veel 
groen is overigens niet alleen 
mooi, maar ook belangrijk! 
Bijvoorbeeld voor de afvoer van 
(overtollig) water en om hit-
testress tegen te gaan.

Winterdijk 14
Door John Hexspoor, wijkteamlid

Op 18 februari heeft een ge-
sprek plaatsgevonden met de 
verantwoordelijke projectfuncti-
onaris van Mozaïek Wonen. 

Samenvattend komt het hier 
op neer dat Mozaïek Wonen 
heeft moeten constateren 
dat het bestaande groen van 
een dusdanige lage kwaliteit 
was dat het noodzakelijk was 
dit te snoeien/rooien. Ook de 
grondbelasting in relatie tot 
de wortelstructuur maakte dit 
noodzakelijk.

Een tegenvaller voor de omwo-
nenden qua uitzicht maar zeker 
ook voor Mozaïek Wonen qua 
kostenpost. Dat laatste omdat 
Mozaïek Wonen zich verplicht 
voelt en mij heeft toegezegd 
dat er naast de geplande aan-
plant van bomen e.d. extra 
nieuwe aanplant zal plaatsvin-
den en wel in die mate en die 
hoeveelheid dat na verloop van 
tijd de bewoners van de Win-
terdijk weer kunnen genieten 

Benne Van Popta, be-
woner van onze wijk, 
benoemd tot Officier 
in de Orde van Oran-
je-Nassau
Bron: Gemeente Gouda

Burgemeester Pieter Verhoeve 
heeft op donderdag 21 januari 
een Koninklijke onderschei-
ding uitgereikt aan Benne van 
Popta tijdens zijn afscheid 
als bestuursvoorzitter van 
het Pensioenfonds Metaal en 
Techniek (PMT). Van Popta is 
benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau voor zijn 
bijzondere verdiensten voor 
de nationale en internationale 
pensioenwereld.

van een groene “oase”.

Onder het motto eerst zien en 
dan geloven hoop ik dat Mo-
zaïek Wonen haar toezegging 
nakomt. Wij, als wijkteam, zul-
len in ieder geval e.e.a. kritisch 
blijven volgen. 



14

Wijkkrant Nieuwe Park                              februari 2021

Goudse Brandweer
Door Trudie Galama

Ik heb afgesproken met Claudia 
Prins. Claudia is kazernema-
nager Gouda| Sector Brand-
weerzorg| Brandweer Hollands 
midden en Adviseur Gevaarlijke 
stoffen| Veiligheidsregio Haag-
landen en Hollands Midden.

Was brandweervrouw wor-
den een droom?
Als dochter van een brandweer-
man ging ik als klein meisje 
met mijn vader naar de kazer-
ne. Ik vond het fantastisch als 
de rolluiken opengingen en de 
grote rode wagens naar buiten 
reden. Toen ik ouder werd trok 
mij vooral het onvoorspelbare, 
het avontuur. 

Brandweermannen en 
-vrouwen 
Binnen het cluster Beroeps van 
Brandweer Hollands Midden 
zijn er 140 mannen en vrouwen 
in vaste dienst, verdeeld over 
4 beroepskazernes. In Gouda 
zijn 36 van deze beroepsbrand-
weerlieden gestationeerd. Zij 
hebben als taak de basisbrand-
weerzorg: het optreden bij 
brand en ongevallen. Daarnaast 
heeft Gouda specialistische 
taken; er is een eenheid ge-
vaarlijke stoffen en een duiker-
steam. 

Vrijwilligers
Daarnaast  zijn er in Gou-
da 22 vrijwilligers actief. Zij 
hebben dezelfde taak als hun 
36 beroepscollega’s, zoals het 
optreden bij brand en ongeval-
len. Daarnaast zijn zij verant-
woordelijk voor het groot water 
transport en het faciliteren van 
de COPI-bak, een unit waar 
overleg in plaats vind bij groot-
schalige incidenten.

Jeugdbrandweer
“Zelf ben ik begonnen bij de 
jeugdbrandweer”, zegt Claudia. 
De jeugdbrandweer is bedoeld 
voor jongens en meisjes tus-
sen 12 en 18 jaar. Tijdens de 
opleiding leer je, tijdens the-
orie- en praktijklessen, alles 

over brand, hulpverlening en de 
brandweerorganisatie. Ook doe 
je mee aan wedstrijden waarbij 
je tegen jeugdkorpsen uit het 
hele land speelt. 

Opleiding tot brandweer-
man of -vrouw
Bij de beroepsbrandweer volg 
je een dagopleiding van enkele 
maanden en als vrijwilliger volg 
je de opleiding in de avond-
uren. Deze duurt twee jaar. 
Beide opleidingen worden afge-

sloten met hetzelfde examen.

Hoe worden de vrijwilligers 
opgeroepen?
De vrijwilligers wonen of wer-
ken meestal in de omgeving 
van de kazerne. Sommigen 
werken thuis of draaien nacht-
diensten op hun werk en zijn 
dan overdag beschikbaar. Zij 
worden opgeroepen via een 
pieper. Degenen die het eerst 
arriveren gaan met de wagen 
mee. De laatkomers hebben 
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pech. Soms staat iemand zijn 
plek af aan een collega die een 
paar keer net iets te laat was 
om bij de eersten te zijn. De 
vrijwilligers worden per uur 
betaald. Is er geen plaats meer 
op de wagen dan krijgen ze 
een kleine vergoeding voor hun 
opkomst.

Wanneer wordt er een be-
roep gedaan op korpsen in 
de omgeving? 
Vroeger kwam de Goudse 
brandweer tot aan de gemeen-
tegrenzen van Gouda. Sinds 
een aantal jaren hebben ze 
operationele grenzen en daarbij 
kijken we welke brandweerka-
zerne het snelst ter plaatste 
kan zijn. Als Haastrecht het 
eerste ter plaatse kan zijn in 
dat deel van Gouda, dan wordt 
Haastrecht opgeroepen. Bij 
incidenten rond de A12 spelen 
Reeuwijk, Moordrecht en Nieu-
werkerk een rol.
Brand in een container of een 
automatische brandmelding zijn 
bijna dagelijkse kost.

De brand bij Croda was van een 
andere orde. Op maandagoch-
tend 18 januari brak brand uit 
in een opslagtank van vetten. 
De bedrijfsbrandweer van 
Croda is direct zelf begonnen 
met blussen. De brandweer van 
Gouda rukte uit met veel mate-
rieel. De brand was snel onder 
controle.

Hoeveel vrouwen werken er 
bij de Goudse brandweer.
Claudia lacht en zegt ‘veel te 

weinig’. Bij de beroepsbrand-
weer werken 2 vrouwen en 
34 mannen, bij de vrijwillige 
brandweer werken 2 vrouwen 
en 20 mannen. Bij de jeugd-
brandweer zitten 15 jongens en 
2 meisjes.

Een mannenberoep?
Uit de aantallen zou je kunnen 
afleiden dat het een typisch 
mannenberoep is. Claudia is 
het daar niet mee eens. Als je 
sportief, actief en sociaal bent 
en je hebt technisch inzicht, 
is het een beroep dat zowel 
door mannen als door vrouwen 
uitgeoefend kan worden. De 
een is wat leniger, de ander wat 
sterker. Je bent nooit alleen. 
Het is juist de kwaliteit van de 
verschillen die elkaar aanvullen 
in een ploeg. 

Het werken in een mannen-
wereld 
Claudia werkt inderdaad met 
veel mannen, maar dat ervaart 
ze als heel positief. Ze houdt 
van de directheid van mannen. 
De grote onderlinge kameraad-
schap vindt ze mooi. Als ka-
zernemanager geeft ze leiding 
aan de operationele dienst van 
de kazerne Gouda. Haar taak 
als adviseur gevaarlijke stoffen 
houdt in dat ze adviseert bij 
incidenten waarbij gevaarlij-
ke stoffen betrokken zijn. Als 
voorbeeld noemt ze de brand 
bij Croda. Je bent ter plaatse 
om te adviseren hoe je het inci-
dent het beste kan oplossen. Je 
bent daar de verbindende fac-
tor tussen de bedrijfsspecialist 
van Croda en onze brandweer 
officieren.

Kom je wel eens voor een 
verrassing te staan? 
Meestal, zegt Claudia. Ze ver-
telt het verhaal van een man 
die meldde dat de CO-melder 
van zijn buren was afgegaan. 
Hij heeft daarmee zijn buren 
gered van een CO-vergiftiging 
door een kapotte geiser. Ver-
volgens zag de politie via zijn 
openstaande voordeur, dat hij 
allemaal potjes en flesjes in 
zijn huis had staan. In totale 
onschuld knutselde hij wat met 
chemicaliën. Ze is er toen bij 
geroepen en moest hem vertel-
len dat een privé laboratorium 
niet in een woning thuis hoort. 
De man was zich niet van het 
gevaar bewust.
 
Tip voor thuis
Claudia zegt met klem dat 
naast een rookmelder in ieder 
huis ook een CO-melder moet 
hangen. CO is een sluipmoor-
denaar. Vaak is een kapot-
te geiser of een CV-ketel de 
boosdoener, maar ook met een 
nieuwe installatie kan iets aan 
de hand zijn. Voor meer tips 
verwijst ze naar de website 
www.brandweer.nl.

Het werken bij de brand-
weer verbindt
We hebben allemaal andere 
achtergronden, andere oplei-
dingen, andere religies, als 
vrijwilliger andere werkkringen, 
man of vrouw, maar wat ons 
verbindt is de brandweer. Daar-
naast is het een sociaal beroep, 
je komt om te helpen en je 
staat midden in de maatschap-
pij. Ik vind dat mooi.
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Wat hebben we een prachtige 
winterweek gehad begin febru-
ari. Maar nu is koning Winter al 
bijna weer vergeten; de tem-
peratuur loopt geweldig op en 
dat de dagen lengen, hadden 
we allang gemerkt. En meteen 
hoor je ze weer, vooral vlak 
voor zonsopgang: de merels. Ik 
liep vanmorgen al om half acht 
naar de Hoogvliet en onderweg 
hoorde ik er drie. Mannetjes 
natuurlijk, want die zingen 
het hoogste lied om indruk te 
maken op een aardig vrouwtje. 
Een betere voorbode van de 
lente is er niet.

De merel (Turdus merula) is 
een van de meest bekende 
vogels van Nederland. Niet de 
meest voorkomende, maar bij 
de Nationale Tuinvogeltelling in 
het laatste weekend van janua-
ri 2021 stond hij in Gouda toch 
maar mooi op de derde plaats. 
De 744 deelnemers aan de tel-
ling in Gouda hebben in totaal 
9.348 vogels gespot. Goud was 
voor de koolmees (1355 stuks), 
zilver voor de huismus (881) en 
de merel nam de bronzen plak 
in ontvangst met 871 vogels. 

En dat terwijl 2020 een bij-
zonder slecht jaar geweest is 
voor de soort. Er ging name-
lijk onder merels een venijnig 
virus rond, het usutuvirus (niet 
besmettelijk voor mensen). 
Afkomstig uit Afrika wordt dit 
virus overgebracht door steek-
muggen die trekvogels steken. 
En die hebben in 2020 voorna-
melijk merels (en uilen) be-
smet. Er is niets tegen te doen. 
Merels kunnen niet gevacci-
neerd worden, ze gaan gewoon 
dood. En plaatselijk op zo'n 
grote schaal, dat in sommige 
Duitse steden de merel in de 
zomer volledig verdwenen was 
uit parken en tuinen. Gelukkig 
is het bij ons in de wijk niet 
zover gekomen.

De merel is ook best mooi om 
te zien. 

Vogels in de wijk: de merel
Door Marijke van Ittersum

Mannetjes zijn glanzend zwart 
en hebben een gele oogring en 
een gele snavel. 
Vrouwtjes (en jongen) zijn don-
kerbruin en soms wat gevlekt – 
en in het bladerdek van bomen 
en struiken dus minder goed te 
zien door rovers. De vleugel-
spanwijdte gaat tot bijna 40 cm 
en daarmee is de merel be-
paald geen klein zangvogeltje. 
De staart is opvallend lang en 
ze wegen gemiddeld een 100 
gram. Ze worden ongeveer vijf 
jaar.

Merels zijn alleseters: insec-
ten, wormen, bessen, slakken, 
vruchten en zaden. Ze hebben 
graag een eigen territorium, zo 
groot ongeveer als een tuintje. 
Hun nesten bouwen ze nooit 
erg hoog in de struiken, of de 
kruin van een lage boom. Maar 
je kunt ook merelnesten vinden 
op tuinhuisjes, raamkozijnen, 
onder afdakjes en zelfs in dak-
goten. Het zijn fraaie nesten. 
Het vrouwtje is er een hele 
poos druk mee. Er moet een 
diep holletje gemaakt worden 
van droog gras en mos en aan 
de binnenkant komt eerst een 
laagje modder en daaroverheen 
weer fijn plantenmateriaal en 
gras.

Merelnesten worden vaak 
door rovers ontdekt en daar-
om hebben ze drie, soms 
wel vier legsels per jaar, van 
maart tot in juli. De eieren 

zijn blauwgroen, het zijn er 
meestal vier en ze worden 
in twee weken uitgebroed. 
Babymereltjes zijn, als ze 
uit het ei komen, helemaal 
naakt en ze houden zich 
doodstil. Maar als een van de 
ouders op de rand van het 
nest neerstrijkt, gaan direct 
de kopjes omhoog en de sna-
veltjes wagenwijd open. Als 
ze het nest verlaten, na nog 
eens twee weken, hebben ze 
een volledig verenkleed, 
maar ze kunnen nog niet vlie-
gen. De ouders vliegen daarna 
nog drie weken af en aan met 
eten. Relatief veel nesten wor-
den gevonden door roofvogels 
of katten, maar als een nest 
leeggehaald wordt, beginnen 
de vrouwtjes onmiddellijk aan 
een nieuw gezin.

Merels zijn geliefd, vooral 
om hun prachtige gezang. 

Het mannetje kiest een hoog-
gelegen punt uit (op de schoor-
steen) en zingt zijn lied 's mor-
gens vroeg en 's avonds laat. 
Merel is ook een bekende meis-
jesnaam, een duidelijke blijk 
van waardering, want je noemt 
je dochter toch echt niet ekster, 
of koekoek. Nog een laatste, 
grappig feitje: de druivensoort 
Merlot (die zulke verrukkelijke 
wijn oplevert) is ooit genoemd 
naar de merel. 

Veel hoger kan je toch niet 
stijgen als vogel.
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Op 17 februari is de grote 
treurwilg bij het bruidsbrugge-
tje omgezaagd. Met een grote 
plons viel het laatste gedeelte 
in het water en het was nog 
best een toer om de stam er 
weer uit te krijgen. Zoals je 
kunt zien, was de treurwilg 
aangetast door houtrot en hij 
was dus kennelijk bij de laat-
ste schouw door de gemeente 
op de 'dodenlijst' gezet.

Bij die laatste controle consta-
teerde de Gemeente dat er in 
totaal 246 bomen waren die 
een veiligheidsrisico vormden. 
Daling van de bodem zorgt 
voor instabiliteit, houtrot, 
schimmels en zwammen tas-
ten de stammen aan, of soms 
hebben soorten te lijden van 
ziektes.

Van dit aantal worden er 227 
herplant. De andere bomen 
bevinden zich of in een bos-
plantsoen, waardoor herplan-
ting niet nodig is, of ze staan 
op een dusdanige plaats dat 
herplanting niet mogelijk is. 
Het principe dat gehanteerd 
wordt is: boom eruit = boom 
erin. Maar dat klinkt mooier 
dan het is. Er worden vaak 
heel zielige kleine boompjes 
teruggeplaatst, waarvoor ook 
nog niet eens goed gezorgd 
wordt. Zie de meest recen-
te herplantingen in het park, 
o.a. de nieuwe jonge mam-
moetboom die tegenover villa 
Elisabeth op hetzelfde plekje 
herplant is als de oude stond, 
maar die het zal moeten af-
leggen tegen zijn grote broers 
omdat hij gewoon niet genoeg 
licht krijgt. 

In onze wijk worden 26 
bomen vergunningsplichtige 
bomen gekapt en nog eens 
11 waarvoor geen vergun-
ning nodig is. 

Waar ze staan? Op het kaart-
je van de gemeente staan ze 
precies aangeduid: https://
gis.gouda.nl/viewer/app/inter-

net_kapvergunning. Zo staan 
er 8 langs de Nieuwe Gouwe, 
2 in het nieuwe gedeelte van 
het Van Bergen IJzendoorn-
park en 9 in het oude gedeelte 
van het park. Vier bomen in 
de Van Swietenstraat moeten 
eraan geloven en 5 in de Noor-
derstraat. Sommige daarvan 
zijn intussen al verdwenen.

Treurwilg gekapt
Door Marijke van Ittersum

Het is treurig dat bomen 
verdwijnen (en soms door 
een foutje: zie de verdwenen 
bomen aan de Winterdijk), 
maar soms moet het. Dat snapt 
iedereen. Maar plaats dan 
tenminste bomen terug die er 
niet veertig jaar over doen om 
de gapende leegtes op te vullen 
die nu overblijven. 
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IJspret?
Door Tineke Mocking

Wat heerlijk dat opeens de win-
ter in ons midden was.
Het zou heel erg koud worden. 
Eerst hevige sneeuw en vervol-
gens strenge vorst. Het begon 
meteen te kriebelen bij me, ik 
werd aangestoken door een 
virus, ik had de schaatskoorts 
te pakken!

Maar, waar waren mijn schaat-
sen eigenlijk? Jaren niet meer 
op de schaats gestaan.
Ik ben ooit begonnen op kunst-
schaatsen. Op mijn 14e. Ik had 
een seizoen tomaten geplukt 
in de kassen van mijn oom en 
daarmee een paar schaatsen 
bij elkaar gespaard. Ik had 
toen schoenmaat 40. Ik dacht 
dat ik misschien uiteindelijk wel 
maat 42 zou krijgen dus kunst-
schaatsen maat 42 gekocht, op 
de groei. Maar de voeten zijn 
daarna niet meer gegroeid. Het 
is bij maat 40 gebleven. 
Apetrots was ik op mijn schaat-
sen. Met mijn toenmalige 
klas spraken we af te gaan 
schaatsen op een schaatsbaan. 
Gewapend met mijn kunst-
schaatsen en een paar dikke 
geitenharen sokken, trok ik 
er op uit. We gingen op een 
gegeven moment in een lange 
slinger schaatsen, ik ergens 
achteraan. Dan maak je echt 
geweldige slingers. Degene 
die voor me reed in de slinger 
sloeg haar schaats wild uit, 
recht in de neus van mijn spik-
splinternieuwe kunstschaats. 
Meteen beschadigd. Wat vond 
ik dat erg! 

Ik ben, nadat ik in 2007 ge-
scheiden ben, vertrokken zon-
der schaatsen. Dus toch even 
geïnformeerd of mijn schaatsen 
nog ergens lagen. En ja hoor, 
de kunstschaatsen met bescha-
digde neus lagen er nog. Mijn 
Noren, die ik jaren later ook 
nog aangeschaft had (maat 
40!), waren onvindbaar. Maar 
op Marktplaats werden erg veel 
schaatsen aangeboden. Uitein-
delijk pas zaterdagmorgen een 
paar Noren in Waddinxveen 
gehaald. Direct laten slijpen 

en uiteindelijk kon ik zaterdag-
middag de Kattensingel gaan 
uitproberen. Joepie! Bij de eer-
ste poging, aan de kant van de 
Kattensingel, stroomde er gelijk 
water op het ijs en sprong er 
een scheur in. Ik klauterde er 
meteen weer uit. 

Maar na een paar uur zag ik 
toch wat schaatsers op de Kat-
tensingel verschijnen. Ik ben 
naar de overkant, het Regen-
tessenplantsoen, gegaan. Daar 
zijn prettige aanlegsteigers 
waar je heel fijn je schaatsen 
aan kunt doen en het ijs op 
kunt gaan. Ik heb geschaatst. 
Nou, het was meer gekrabbel. 
Lag het aan de schaatsen die 
een beetje te wijd zaten? Ik 
weet het niet. En hoe was het 
met de buren? Ik zag geen van 
de buren op het ijs. Wel werd 
er door mijn naaste buren, die 
gezellig binnen aan tafel zaten, 
enthousiast gewuifd. Ik heb 
enthousiast teruggewuifd. In 
wuiven ben ik goed geworden 
in de coronatijd.

Een week eerder had het hevig 
gesneeuwd. Ik ben onmiddel-
lijk aan de slag gegaan om een 
pad achter mijn huis vrij van 

sneeuw te maken. Toen ik hier 
pas kwam wonen, eind 2011, 
heeft het in januari 2012 ook 
een keer gesneeuwd. Prach-
tig vond ik het. Maar van mijn 
toenmalige buren, die al 50 
jaar woonden op deze plek, 
kreeg ik te horen dat het de 
bedoeling was dat iedereen de 
stoep voor zijn huis schoon-
houdt. Dat wist ik niet. Gebo-
ren, getogen en altijd op het 
platteland blijven wonen had 
ik nooit een stoep naast mijn 
huis. Oké, ik heb dus toen een 
sneeuwschuif aangeschaft. 

Die kon ik nu na 9 jaar weer 
tevoorschijn halen. Ik heb 
sneeuwschuif, strooizout en 
bezem naast mijn keukendeur 
klaargezet voor het begon te 
sneeuwen. En heb mijn stoep 
rondom mijn huis, althans een 
pad, vrijgemaakt van sneeuw. 
En dat is erg belangrijk. Ik heb 
eens om me heen gekeken in 
Nieuwe Park en gezien dat lang 
niet iedereen doordrongen is 
van het belang van het schoon-
maken van de stoep voor je 
deur. De Van Swietenstraat, 
Van Beverninghlaan en ook Van 
Bergen IJzendoornpark laatste 
deel, werden op een gege-
ven moment spiegelglad. Mijn 
partner is op de Van Beverning-
hlaan/hoek Piersonweg vrese-
lijk uitgegleden. Hij viel op zijn 
rug, zijn hoofd klapte er ook 
nog even achteraan. Hij heeft 
nog steeds last van zijn rug.

Ik ben dol op de winter, met 
name als het vriest. Heerlijk die 
sneeuw en dat ijs. Maar laten 
we er om denken de stoep 
schoon te houden rondom onze 
huizen. Op de Kattensingel is 
dat erg goed gelukt. Laten we 
het allemaal doen in onze wijk. 
Is het niet deze winter dan toch 
de volgende.
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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

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

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

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@caiway.net 
website: www.nieuwepark.nl
bankrekening: NL69 INGB 0002 2575 20 
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