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Van de Redactie/Van het Wijkteam
Door Trudie Galama

Help!
In het VerkeersCirculatiePlan wordt voorgesteld de Kattensingel af
te sluiten. Dit onzalige plan betekent dat vrachtwagens en auto’s
over het Stationsplein en door het park gaan rijden. Dit zet de veiligheid van fietsende scholieren op het spel. Dit verziekt het wandelgenot van ouders met spelende kleine kinderen. Dit veroorzaakt
benzinedampen in de longen van bootcamp-ende 30-plussers. Dit
bezorgt hartkloppingen bij ouderen die op een bankje zitten. Lees
verder op blz. 6
Op jacht naar hoog rendement stoppen kleine beleggers hun geld
in lege huizen om ze vol te stouwen met werknemers van over de
grens. Hun zucht naar het grote geld bedreigt het woongenot in dat
kleine gezellige buurtje. Lees verder op blz. 4
Natuurlijk zijn er ook positieve zaken die in deze krant aandacht
krijgen. Neem alle initiatieven in het groen die in het kader van
Groen moet je Doen worden opgepakt. Ook in Gouwestein komt alles weer in beweging. Er worden opnieuw gezamenlijke activiteiten
georganiseerd en er wordt zoals vanouds gegeten in het restaurant.
Alles wel op anderhalve meter natuurlijk.

Het Bankje

Door Trudie Galama

Goudse Vossenjacht - zaterdag
29 mei (15:00 – 17:00 uur)
Door Stefan Albertema

Ouderwets naar buiten op zoek naar verklede
mensen. Een heerlijk activiteit voor gezinnen,
maar ook voor iedereen die gewoon zin heeft in
iets grappigs. De vossenjacht is voor iedereen
in Gouda. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen lopen er misschien ook vossen in onze wijk
rond en anders ben je van harte welkom in een
andere wijk. Op een stempelkaart kun je de gevonden vossen bijhouden en bij een volle kaart
kun je (zo lang de voorraad strekt) een prijsje
ophalen.

De heer en mevrouw Pandelitschka zijn een half
jaar geleden van Moordrecht naar Gouwestaete
verhuisd.
Het opschrijven van de achternaam geeft mij
problemen. “Niets bijzonders”, lacht meneer “dat
maak ik mijn hele leven al mee”. Zijn voorouders
kwamen uit Tsjechië, zijn vader woonde in Wenen
en zijn moeder in Nederland. Het is dus door een
bijzondere samenloop van omstandigheden dat
Fred met zijn vrouw Wies in het park zitten en
genieten van het zonnetje.

Meld je aan als vos
Vos ben je al gauw, misschien heb je al een
kostuum, vind je iets geks in de verkleedkist of
heb je nog even tijd om iets te maken. Meld je
aan via de projectpagina Goudse Vossenjacht op
GoudaBruist.nl of door een mail te sturen aan
albertema1@hotmail.com. Er is ook een jury
voor de leukste vos, daarmee maak je ook kans
op een prijsje.
Coronaproof
We nemen uiteraard de coronamaatregelen in
acht. De vossenjacht is buiten en de afstand is
geborgd. Iedereen wandelt zelfstandig rond. Er
is geen plek van samenkomst.
2
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Kunst in de wijk
Door Marrianne Waalwijk

Dank u wel voor de vele leuke
reacties die we hebben gekregen op de mozaïek sofa die
bij de volière staat. Het is een
kleurrijke aanwinst voor het
park en een echte eye catcher!
Kaasboerin
We werden door iemand in de
wijk geattendeerd op de originele actie van de Garenspinnerij in het kader van Gouda750.
Dank u wel! De Kaasboerin
wordt 50x in beton gegoten
en die kunnen dan beschilderd
worden of . . . . . .  met mozaïek steentjes beplakt. We hebben al contact gehad met de
Garenspinnerij en als het goed
gaat staat er volgend jaar een
Kaasboerin in het park.

aan Fonds indienen omdat het
hier om een bestaand kunstwerk gaat. Musea en dergelijke
instellingen kunnen dat wel dus
gaan we contact zoeken en kijken of we daar verder komen.
Wordt vervolgd!

Ondergrondse
containers

Door Martijn Baerveldt, gebiedsbeheerder gemeente Gouda
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dat is heel vervelend. Doe een
zak met restafval of PMD niet
te vol, anders is er de kans dat
de zak in de trommel blijft hangen en scheur grote stukken
karton eerst kapot in kleinere
stukken voordat je het in de
container gooit. Zo voorkom je
verstoppingen en bijgeplaatst
afval.
Is er toch een storing? Je kunt
dan gebruik maken van een
andere container in de buurt.
Maar meldt dit ook bij de gemeente via 14 0182 of online.
In dat geval wordt de container
zo snel mogelijk gerepareerd.
Plaats je afval naast de container? Houd er dan rekening mee
dat je een boete kunt krijgen.

SPORT•GOUDA Volwassenfonds

Door Sabine Slootweg, sportmakelaar

Lijkt de ondergrondse container
vol of defect? Vaak zit er afval
klem. Het gebeurt regelmatig
dat er in Gouda afval naast de
containers te vinden is. Gouwenaars maken hier vaak een
melding over. Maar wat blijkt,
in veel gevallen zit de container
helemaal niet vol.

Beeldententoonstelling
We hebben de aanvraag gedaan voor de beeldententoonstelling die we volgend
jaar voor de festiviteiten van
Gouda750 willen houden. Er
zijn nu veertien kunstenaars
aangemeld dus we hopen maar
dat het allemaal door kan gaan.
Het zou ook goed uitkomen
als we dan ook het beeld van
Gerard Bakker De Zeemeermin
in de vijver zouden kunnen
bewonderen. Helaas konden we
geen aanvraag bij het Mondri-

Verspreid door de hele gemeente staan er containers.
De inhoud van de containers
is voldoende voor het aantal
huishoudens dat er gebruik van
maakt. Het aantal ophaaldagen
is daar ook op afgestemd. Het
komt echter regelmatig voor
dat er afval naast de container
te vinden is. In veel gevallen
is de container dan niet vol of
defect, maar zit er afval klem in
de trommel of koker.
Als er afval klem zit, is de
container niet vol, maar kan hij
niet meer gebruikt worden en

Sinds 1 januari 2021 is de
gemeente Gouda aangesloten
bij het landelijke Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het
is een pilot voor een periode
van 1,5 jaar tot de zomer van
2022. Goudse minima kunnen
via het Volwassenenfonds de
contributie bij een sportvereniging vergoed krijgen tot
een maximum van € 250 per
12 maanden. Helaas is dit
voor cultuur in Gouda nog niet
mogelijk. Wil jij graag sporten
maar is dit niet mogelijk vanwege een minima inkomen?
Lees dan snel verder!
Wat is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur?
Het Volwassenenfonds vindt dat
alle Nederlanders recht hebben
op sporten. Het is leuk, gezond
én goed voor de sociale samenhang en contacten. Het Volwas-

3

Wijkkrant Nieuwe Park							

april 2021

Stap 4: Goedkeuring aanvraag
Is je aanvraag ingediend?
Binnen 3 weken hoor je via de
intermediair of je aanvraag is
goedgekeurd. Is de aanvraag
goedgekeurd? Dan kun je je
inschrijven bij de sportvereniging. Het Volwassenenfonds
Sport & Cultuur betaalt de
contributie rechtstreeks aan de
sportvereniging.

een leuke buurt van te maken
maar dit is vechten tegen de
bierkaai. Ik hoop dat huiseigenaren hart hebben voor hun
wijkje en als het zover komt
hun huis verkopen aan iemand
die het fijn vindt om hier te
wonen.

senenfonds maakt het in Gouda
mogelijk dat volwassenen met
een laag inkomen toch lid kunnen worden van een sportclub.
Het fonds betaalt dan de contributie/het lesgeld direct aan
de vereniging. De bijdrage is
maximaal € 250 per jaar voor
activiteiten bij een sportvereniging. Het Volwassenenfonds
Sport & Cultuur wordt gefinancierd door de gemeente Gouda
aangevuld met donaties van
lokale sponsors.
Hoe werkt het Volwassenenfonds?
• Je woont in Gouda
• Je bent 18 jaar of ouder
• Je moet rondkomen van
een minimum inkomen, dat
wil zeggen dat je inkomen
lager is dan 120% van de
bijstandsnorm of dat je in
een vastgestelde schuldsanering zit.
Stap 1: Welke sport?
Ga eerst eens kijken bij een
vereniging waar je wilt sporten.
Voel je je er thuis en is er plek
bij de activiteit van je keuze?
Vind je het moeilijk om een
sport te kiezen? Ook daar kan
de sportmakelaar je bij helpen!
Stap 2: Intermediairs en
spelregels
Het Volwassenenfonds Sport
& Cultuur werkt met intermediairs. Alleen zij kunnen de
aanvraag voor je doen. Je kunt
dus niet zelf of als sportvereniging een aanvraag indienen.
De sportmakelaar is één van de
intermediairs die je kan benaderen. Maak een afspraak met
een intermediair en ontdek samen of je in aanmerking komt
voor support vanuit het fonds.
Stap 3: Deelnemersformulier
De intermediair dient met het
door jou ingevulde deelnemersformulier een aanvraag bij het
Volwassenenfonds voor vergoeding in. Dit formulier krijg
je opgestuurd voor je afspraak.
Vul deze alvast in voor je naar
de afspraak gaat.

Voor meer informatie kijk op
https://www.volwassenenfonds.nl/
Of neem contact op met de
sportmakelaar van Gouda West
via: Sabine.Slootweg@sportpuntgouda.nl

Huisjesmelkers geïnteresseerd in de
Blokwoningen
Door Manon Vonk

Enige tijd geleden viel er een
briefje bij mij op de mat dat
ze geïnteresseerd waren in
mijn woning. Zulke praktijken
daar maak ik me zorgen over.
Inmiddels wordt er al bijna
15% van de Blokwoningen door
nieuwe eigenaren verhuurd. Ik
snap ze wel, goedkope woning
onderhoudsvrij en voor de prijs
veel inhoud. Woonpartners
vertelde me dat zelfs mensen
van buiten de regio bij Goudse
makelaars zich gemeld hebben
dat ze getipt willen worden als
er een woning vrij komt zodat
ze de woningen kunnen verhuren.
Van zulke berichten wordt ik
serieus niet vrolijk, we zijn al
een kwetsbaar wijkje en iedereen werkt er hard aan om er

Woningen die verhuurd worden
aan arbeidsmigranten of studenten geven vaak de meeste
problemen. De mensen voelen
zich niet of nauwelijks betrokken bij hun omgeving. Doordat
er veel mensen op een klein
oppervlak wonen geeft dat
vaak overlast voor de omgeving. Van geluidsoverlast tot
parkeerproblemen. Overleg met
de verhuurder heeft vaak weinig zin omdat er na korte tijd
weer nieuwe bewoners in de
woning komen en het probleem
weer van voor af aan begint.
Inmiddels speelt dit ook bij de
Unileverwoningen aan de Winterdijk en wordt het probleem
steeds groter in onze buurt.
We hebben al ruim 15 jaar
met problemen te maken, van
ontploffende vuurwerkbommen
in huis tot dronken mensen in
je bed omdat de deur toevallig
open stond. Je kan het zo gek
niet bedenken of we hebben
het meegemaakt. Mijn advies
is dan ook probeer er met de
huurder uit te komen maar
meld het vooral ook bij de Politie zodat er een dossier opgebouwd kan worden. Mocht het
verder uit de hand lopen dan
staat het in ieder geval geregistreerd.

Wijkkrant mei
Artikelen graag aanleveren
vóór 22 mei bij Trudie en
Irene
redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Bouwplannen in de wijk
Lombokterrein

Door Debby van de Werf, Blauwhoed

Op het Lombokterrein – tus
sen het spoor, het Van Bergen
IJzendoornpark en het station
- wordt gewerkt aan de ontwikkeling van circa 60 koopwoningen. Hiervoor zijn inmiddels
twee informatieavonden georganiseerd. Afgelopen maanden
hebben we verder gewerkt aan
het stedenbouwkundig plan
om zo draagvlak te krijgen
bij niet alleen omwonenden
maar ook bij de verschillende
disciplines van de gemeente,
zoals de verkeerskundige en de
stedenbouwkundige. Dit heeft
geleid tot aanpassingen van het
plan. Inmiddels is er ook bij de
gemeente voldoende draagvlak
voor het plan om de volgende
stap te zetten. Voor de komende maanden wordt een presentatie in het college en in de
raad voorbereid. Ook wordt er
een kavelpaspoort uitgewerkt
door de gemeente. Uiteraard
willen we ook graag de laatste
stand van zaken aan u presenteren.
Uitnodiging online bijeenkomst
Op 18 mei om 19:30 uur nodigen we u graag weer uit voor
een online bijeenkomst. We
willen u dan de laatste stedenbouwkundige plannen laten
zien. Via onderstaande link
kunt u op 18 mei deelnemen
aan de online informatieavond:

https://blauwhoed.citizenlab.
co/workshops/infoavondlombok2
Let op: om aan deze bijeenkomst deel te kunnen nemen,
dient u te beschikken over een
computer.
Om op de hoogte te blijven
van alle ontwikkelingen kunt u
ook een account aanmaken op
https://blauwhoed.citizenlab.
co/nl-NL/ en aangeven dat u
geïnteresseerd bent in het plan
Gouda Lombok.
Voor vragen kunt u mij ook
persoonlijk een bericht sturen:
dwerf@blauwhoed.nl of een bericht op het platform plaatsen.

Zuidelijk
Stationsgebied
Bron: gemeente Gouda

In februari is de oostelijke
fietsenstalling geopend
In verband met de aankomende werkzaamheden aan
het Stationsplein, moeten alle
fietsen zoveel mogelijk in deze
nieuwe stalling worden geparkeerd. Hier is ruimte genoeg,
zeker als het bovendek ook
geopend is. Let op: de stalling
biedt geen ruimte voor scooters of bakfietsen. Zij kunnen
terecht aan de Bloemendaalzijde van het station, totdat de
westelijke stalling en de kelder-

stalling geopend zijn. Aan die
stallingen wordt nu gewerkt.
Waterberging onder Stationsplein
Binnenkort is aannemer Van
Kessel weer aan zet om aan
het werk te gaan in het stationsgebied. Het werk lag uiteraard niet stil, maar werd door
andere aannemers uitgevoerd.
Van Kessel rondde eind 2020
de werkzaamheden tijdelijk
af en gaat in de eerste week
van mei weer van start. Dat
begint met de aanpak van het
Stationsplein, dat volledig op
de schop gaat. Er wordt onder andere een systeem voor
waterberging onder de grond
geplaatst. Dit kun je zien als
een soort ‘grote spons’, die het
regenwater langer vasthoudt.
Hiermee wordt voorkomen dat
er op andere plekken in Gouda
overlast ontstaat. Het vasthouden van water en het voorkomen van overlast zijn belangrijk bij het verminderen van de
klimaatproblemen.
Er wordt dus hard gewerkt aan
het stationsgebied. Het ziet er
wellicht uit of er weinig groen
overblijft, maar geen zorgen; in
een latere fase krijgt het Stationsplein weer volop groen. We
doen er alles aan om een mooi,
aantrekkelijk stationsgebied te
realiseren!
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Winterdijk 14

Door John Hexspoor, wijkteamlid

lijk voldoende, parkeerplaatsen
opdat de aanliggende straten
gevrijwaard blijven van extra
parkeerproblemen. Wellicht dat
het verstrekken van een milieu vriendelijke deelauto aan
de toekomstige bewoners dit
probleem zou kunnen oplossen.
Maar dat terzijde.

De mini Sahara aan de Winterdijk 14 gaat binnenkort een
volgende fase in. Het terrein
is toegankelijk en begaanbaar
gemaakt voor een te plaatsen
kraan die uiteindelijk de tijdelijke woningen op hun plek moet
zetten. Ook zal het gestorte
zand gebruikt gaan worden
voor het aanleggen van, hope-

In week 19 zal de staalconstructie op de bestaande
fundering worden geplaatst. Dit
zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, 2 weken
in beslag nemen. Vanaf week
25 worden de eerste houten
Finchwoningen geplaatst terwijl
het gehele project in september
2021 zal worden opgeleverd.
Ik ga ervanuit dat dan ook de
toegezegde (extra) groenvoorziening zijn/haar plek heeft
gevonden.
Logistiek is het een omvangrijke en complexe uitdaging,
zeker waar het de aanvoer van

de houten woningen betreft.
Alleen al de draai vanuit de
H.J. Nederhorststraat naar de
Winterdijk zal de projectontwikkelaar en de uitvoerder maar
zeker ook de chauffeurs de nodige hoofdbrekens opleveren.
Om nog maar te zwijgen van
de direct betrokken bewoners
aan de Winterdijk.
Deze bewoners zijn, als het
goed is, inmiddels door Mozaïek
Wonen rechtstreeks schriftelijk
geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben
rond de uitvoering van dit
project dan kunt u contact
opnemen met Helles Honders,
de uitvoerder van De Groot
Vroomshoop, tel. 0546 666
333.
Voor andere vragen is Mozaïek
Wonen beschikbaar. Tel. 0182
692 969. Of een email naar
info@mozaiekwonen.nl

Verkeers Circulatie Plan
Door Jan Willem Eelkman Rooda

In de wijkkranten van vorige
maanden heb ik aangegeven
dat er gewerkt wordt aan het
VerkeersCirculatiePlan (VCP).
Dat plan is in concept vastgesteld in maart en er zijn twee
webinars gehouden om het aan
belangstellenden uit te leggen.
Het wijkteam heeft mij gevraagd om namens hen deel te
nemen aan het participatietraject. Voor de ondernemers is er
een apart spoor opgezet; aan
het eind zijn de beide visies
met elkaar verenigd.
Een uitgebreide uitleg over het
proces, met achterliggende
plannen, is beschikbaar via de
https://www.gouda.nl/goudawerkt-aan-de-stad/verkeerscirculatieplan/
Na de publicatie en de webinars is er gelegenheid geweest

voor iedereen om Zienswijzen in te dienen. Namens het
Wijkteam is ook een Zienswijze
ingediend. Deze staat ook op
http://nieuwepark.nl/wp-content/uploads/2021/04/Zienswijze-VCP-Wijkteam-Nieuwe-Park.
pdf.
Ons belangrijkste punt van
kritiek betreft de afsluiting van
de Kattensingel aan de kant
van het Kleiwegplein. Daardoor
is onze mooie wijk alleen nog
maar via het Hamstergat en
eventueel via de Kon. Wilhelminaweg in Korte Akkeren
bereikbaar voor auto’s. Dat zal
bovendien uitmonden in overvloedig sluipverkeer vanuit de
spoortunnel en Blekerssingel
door het park.
We hebben gemerkt dat er ook
bewoners zijn, met name van

de Kattensingel zelf, die vóór
afsluiting zijn. De meesten van
hen zijn dat, omdat ze last
hebben van vrachtverkeer en
bussen met name veroorzaakt
door de drempels. Afsluiting
gaat daar echter geen verbetering in brengen, omdat a) de
bussen zullen blijven rijden en
b) vrachtvervoer tegen die tijd
(2027) grotendeels al vertrokken is na de ontwikkeling van
het Lombok-terrein.
Om die reden heeft het Wijkteam de nadelen van de afsluiting zwaarder laten wegen.
In totaal zijn 115 zienswijzen
ingediend, die door het projectteam vanuit de gemeente en
adviseurs (bureau Goudappel
Coffeng) in 9 dagen (!) zijn
beoordeeld en in een nieuwe
versie van het VCP zijn gepresenteerd op 21 april. De pre6
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sentatie van die avond is ook
te vinden op de site van het
Nieuwe Park.
Voor de afsluiting, eufemistisch
Vereenvoudiging genoemd, is
bovenstaande gepresenteerd.
De uitleg bij het punt: ,,Nader toelichting in het plan om
ondersteunende maatregelen
voor bereikbaarheid, fasering
en aanpak sluiproutes te verduidelijken”; die uitleg was niet
voldoende duidelijk en concreet
om mijn zorgen weg te nemen.
Ook de vraag om, voordat een
nieuwe fase van start gaat,

april 2021

eerst te beoordelen of en in
welke mate de doelen uit de
vorige fase gehaald zijn, is niet
expliciet met ,,Ja” beantwoord.

mogelijkheid (2 juni), dan één
met discussie/oordeelsvorming
(9 juni) en een besluitvormende vergadering op 16 juni.

Er zal een Nota Beantwoording
Zienswijzen worden opgesteld
door de ambtenaren en adviseurs. Deze nota wordt onderdeel van het VCP, zoals dat
begin mei door B&W zal worden
vastgesteld. Daarna worden die
openbaar en gaan ze naar de
gemeenteraad. In drie vergaderingen zal daarop worden ingegaan; een eerste met inspraak-

Komende weken is er natuurlijk voor iedereen gelegenheid
om contact te zoeken met de
politieke partijen in de gemeenteraad.
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.

Behoefte aan een gesprek met een geestelijk verzorger?
Bericht van Transmuraal Netwerk

hier behoefte aan hebben kunnen hier gebruik van maken.

Als het in het leven tegenzit kan een gesprek met een
geestelijk verzorger wellicht
rust brengen. Het kan u en jou
helpen gedachten te ordenen
en weer zin te geven aan het
leven. Mensen uit de wijk die

Kennismakinggesprek
Via het Transmuraal Netwerk
Midden-Holland kunt u een
kennismakingsgesprek met een
geestelijk verzorger aanvragen.
Er zijn geestelijk verzorgers
van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden,
professioneel opgeleid en
toegerust voor begeleiding en
ondersteuning op het gebied
van zingeving en levensvragen. Voorheen waren geestelijk

verzorgers voornamelijk in
zorginstellingen actief, maar
tegenwoordig is het mogelijk
dat zij kosteloos ook bij u thuis
voor een gesprek langskomen,
mits u 50+ bent of palliatieve
patiënt of naaste van een palliatieve patiënt.
Meer informatie?
Bel of mail met het Transmuraal Netwerk op T: 0182 50 55
34 of M: info@transmuraalnetwerk.nl
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Activiteiten in het groen
Van Vreumingenstraat

Enkele bewoners van de
Van Vreumingenstraat
ergerden zich al jaren
aan de auto’s die over
het trottoir reden of op
de brede stoep parkeerden. Het probleem
werd bij de gemeente
aangekaart en lange
tijd hoorden ze niets.
Tot op een dag werkauto’s de straat inreden.
De tegels en het zand
werden weggehaald
en de aarde werd erin
gegooid. Het was in
een mum van tijd voor
elkaar. Met subsidie van
de gemeente, in het kader van “Groen moet je
Doen”, hebben de bewoners van nummer 23 en
25 bomen en plantjes
gekocht en het onderhoud voor hun rekening
genomen. Onze wijk
heeft er weer een mooi
stukje groen bij.

Parkstraat

De eerste bloemen
bloeien al. De tegel
“Groen moet je Doen” is
aangevraagd. De bewoners oriënteren zich nu
op een ontwerp. Daarvoor gaan zij o.a. op
bezoek bij de tegeltuin
aan de Vest. Er zijn 7
deelnemers die allemaal
even enthousiast zijn.

Venroystraat

Tussen de nieuwe
huizen aan de Borgsteeghstraat en de
Nieuwe Gouwe OZ lag
vroeger een sloot.
Bij de herinrichtings-

plannen van dit gebied
is het water op de tekeningen geschrapt. Maar
nu is het water weer
terug. Onderaan de dijk
is door de gemeente
een wadi aangelegd. De
afrastering staat er al,
maar de beplanting laat
nog even op zich wachten.

Bijenberm langs
de Winterdijk
Door Manon Vonk

Op 17 april zijn we met
een groep vrijwilligers
aan de gang gegaan om
een vrolijke bloemenberm aan de Winterdijk
te maken. Er waren ook
mensen van buiten de
wijk aanwezig, die zich
hadden aangemeld na
een oproep op Gouda
Bruist. We hebben zelfs
een enorme donatie
bloemzaadjes gehad.
Het waren meer dan
10.000 zakjes die ook
allemaal opengescheurd
moesten worden. We
hadden onze handen
daaraan vol.
Een van de vrijwilligers
had nog een tip hoe we
het aan konden pakken
om het een succes te
laten worden. Dus een
deel is ingezaaid volgens het advies van de
stadsecoloog en een
deel volgens de tip die
we die middag kregen.
Het wordt dus spannend
waar de meeste bloemen op gaan komen.
We zullen zien of ons
harde werken beloond
wordt.
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Groen in de wjk
Van Bergen
IJzendoornpark

Door George Kroon, wijkteamlid

ophogen is geen optie omdat er
dan alleen maar extra volume
bijkomt. Wordt vervolgd!!

Afgelopen zaterdag 17 april,
hebben we, de Groenwerkgroep
een groot deel van de gaten
langs het water in het park
kunnen opvullen. De gemeente
had grond geleverd en enkele
leerlingen van Het Segment
hadden een opzetje gedaan.
Het is nog niet helemaal klaar,
maar over twee weken gaan we
verder.
Nieuwe contactpersoon bij
de gemeente
Op 16 april hebben we kennisgemaakt met Peter Vos, onze
contactman bij de gemeente.
Hij is nieuw op deze post en
heeft onder andere ervaring op
gedaan bij het Vondelpark in
Amsterdam. Hij heeft kennis
van zaken en wil graag relevante informatie met ons delen.
Dit betreft onder andere grote
ingrepen in het park zoals bomenkap, herstelwerk en nieuwe
aanplant. Hij wil graag met ons
samenwerken en waardeert de
betrokkenheid van onze wijk.
We zien uit naar een prettige
samenwerking!

2.

3.

4.

Geveltuintjes

De zomer komt eraan. Het
wordt dus tijd om het geveltuintje op te knappen of een
geveltuintje aan te leggen. Het
is fijn wonen in een groene
omgeving! Een geveltuintje
brengt sfeer, kleur en leven in
de straat.
Tips voor het maken van
een geveltuintje:
1. Verwijder het zand tot een
diepte van maximaal 30
centimeter en vervang het
zand door goede potgrond.
De tegels die je weghaalt,
moet je bewaren om even-

5.

tueel terug te leggen als je
geen tuintje meer wilt.
De maximale breedte van
een geveltuintje is 45
centimeter inclusief een
deugdelijke opsluiting van
het trottoir (bijv. door een
staande trottoirtegel).
Toegankelijkheid en bruikbaarheid van het trottoir
moeten intact blijven. Het
trottoir moet minimaal 1,5
meter breed zijn.
De grond van het geveltuintje blijft eigendom van de
gemeente.
Belangrijk is dat je de
nieuwe aanplant regelmatig
water geeft, zelfs als het
regent. Vaak komt er direct
langs de gevel van een
woning weinig regenwater
in de grond terecht. Geef
liever twee keer per week
veel water dan iedere dag
een beetje.

Geveltuintjesprijs
Wie wint de geveltuintjesprijs
2021? De prijs bestaat uit een
groene cadeaubon. In juli/augustus worden alle geveltuintjes in de wijk onder de loep
genomen.  De eigenaar van het
mooiste geveltuintje wint de
prijs.

Mammoetbomen
We hebben bij de mammoetbomen gekeken en aangegeven dat een van de twee er
slecht uitziet. Peter wil dit uit
laten zoeken door een expert.
Een paar jaar geleden stonden
er nog drie. Mammoetbomen
komen bij ons heel weinig voor
in tegenstelling tot moerascipressen, die heel vaak op een
vochtige bodem worden aangeplant, overal in Gouda.
Wateroverlast
Er is natuurlijk ook over de
wateroverlast in het park
gesproken. Het ligt best gecompliceerd omdat het pad dat
er ligt stoffen bevat die milieuonvriendelijk zijn. Er hangt dus
een behoorlijk prijskaartje aan
om dat op te ruimen. Ook even
9
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Goudse Verhalen
•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
M: 06 4547 9497
Majoor Fransstraat 26
2801 ST GOUDA

Een oproep aan mensen om hun
verhaal te (laten) schrijven.
Gerda den Hollander is samen met
andere enthousiastelingen van het
project Goudse Verhalen op zoek
naar mooie verhalen van en over
Gouwenaars en Gouda.
Dat kan van alles zijn: anekdotes; ervaringen,
een bijzondere herinnering, een historisch feit
of een portret. Heel divers, zoals je kunt zien op
de site Goudseverhalen.nl. Van kleipijp tot kaas,
van eeuwige trouw tot de verveling tijdens deze
pandemie.
We zijn ambitieus: we willen rond de viering van
750 jaar stadsrechten 750 verhalen hebben om
door te geven aan de bewoners na ons, het thema is ten slotte ‘Geef Gouda door’. De binnenstad doet het van nature al goed, maar wij willen
ook graag bijdragen over bijzondere mensen van
buiten de binnenstad en verhalen uit en over de
wijken.
Dus bij deze de vraag: welke mensen bij jullie in
de buurt verdienen een verhaal? Welke gebeurtenissen zijn de moeite waard om te beschrijven? Wat is er te vertellen over die gedreven
bewoner die het wijkteam begon, al dan niet
postuum. Wat zijn je eigen verhalen over in
Gouda opgroeien, wonen. Of is er iets waar je
juist een hekel aan hebt? Wat weet je over het
ontstaan van de wijk? Kortom, wie en wat mag
er niet ontbreken in deze caleidoscoop die een
beeld geeft van ons leven anno nu.
Die verhalen hoeven jullie niet zelf te schrijven,
al mag dat natuurlijk wel. Hoe meer stemmen,
hoe leuker. De vereisten voor een verhaal met
een foto vind je op onze website. Een filmpje maken mag ook, vooral jongeren doen dat
graag. Ben je geen schrijver/filmer, maar ken
je wel onderwerpen of mensen die een verhaal
verdienen? Geef ze aan mij door, dan gaat ons
team ermee aan de slag. En wil je graag méér
schrijven? Kom er dan bij als redacteur.
Gerda den Hollander, Redacteur/ambassadeur
Goudse Verhalen Tel.: 0182 584077 Mail: gerda.
denhollander@gmail.com
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gaan we insectenhotels bouwen. Wil je ook een insectenhotel voor de buurt maken, meld
je dan van tevoren aan zodat
dit niet te druk bezocht wordt
en we weten hoeveel materiaal
er moet zijn.

weer goed met deze potige
beesten. Het zijn de grootste
knaagdieren, planteneters, in
Europa. Ze leven in familieverband en kunnen zich goed
aanpassen in een omgeving die
gedomineerd wordt door mensen. Maar het zijn en blijven
wilde dieren die als ze bedreigd
worden vervelend kunnen worden. De enige echte vijand van
de bever in onze streken is de
mens.

NLdoet

Door Manon Vonk

Natuur langs de Winterdijk
Door Sjaak de Keijzer

Op 28 en 29 mei is het weer
NLdoet en zoals gewoonlijk
doen we weer mee.
Aanmelden bij Manon Vonk,
M: 06 40281883
Volière
Op vrijdag 28 mei gaan we aan
de slag in de volière. Vanaf
10 uur zal er weer een grote
schoonmaak zijn. Heb je zin om
te helpen dan ben je van harte
welkom! Er is genoeg te doen,
van ramen zemen tot het pleintje vegen. Meld je van tevoren
aan zodat we weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen,
zodat we de taken goed kunnen
verdelen en elkaar niet in de
weg lopen.
Groene speeltuin en tuinen
Blokwoningen
Op 29 mei gaan we aan het
werk in de Groene Speeltuin
en rondom de Blokwoningen.
We gaan alles een grote beurt
geven, oude plantjes eruit,
nieuwe erin. Helpende handjes
zijn welkom.
Voor de beheerders van de tuinen wordt het materiaal geleverd dat per veld nodig is.
Heb je zin om te helpen, meld
je dan aan bij de beheerder van
de tuin en help de tuin mooi
maken. Maar het wordt ook erg
gewaardeerd als je het rondom je eigen huis netjes maakt,
zodat we er allemaal weer mooi
bijzitten.
Insectenhotels
Naast het normale werk in de
Groene Speeltuin en de tuinen

Naast de Winterdijk, het pad
dat onze wijk verbindt met het
Groenhovenpark, ligt tussen de
beide spoorbanen een stukje
verwilderd poldergebied. Dit
gebiedje is na de ontginning
rond 1100 nooit echt als boerenland in gebruik genomen.
Het bleek daarvoor te drassig
en weinig vruchtbaar. Het kon
daardoor weer een veenwildernis worden, wild, zompig en
ontoegankelijk. Daarbij moeten
we denken aan moerassen,
rietlanden, grienden, met bomen zoals de zwarte els, wig,
berk en natuurlijk ook dieren
zoals de bever (Castor Fiber).
Als niet toegankelijk natuurgebied, midden in de stad
en tegen de verdrukking in,
geeft het nu een beeld van het
landschap zoals dat er voor de
ontginning mogelijk heeft uitgezien. Het is weliswaar maar
klein stukje natuur maar het
is rijk aan planten en dieren.
Langs spoorbanen treft men
vaker dergelijke uiterst waardevolle natuurgebiedjes aan.
De bever, bijzondere wijkbewoner
De bever was in Nederland in
1826 uitgestorven. Sinds de
herintroductie in 1988 gaat het

Ook in dit gebiedje nestelde
zich weer een bever. Het is toch
heel leuk en wonderlijk dat we
zo'n onvermoede wijkbewoner hebben. Tot nog toe is het
een solitair levende bever die
ook gewend is geraakt aan de
vele treinen die daar dagelijks
passeren. Laat onze beverkluizenaar daar maar lekker blijven
wonen. Daar is nog ruimte, het
is er veilig en wellicht komt er
ooit nog gezelschap.

Drijvende tuinen in
de Kattensingel

Van Singelpark, de initiatiefnemer van deze drijvende tuinen,
ontvingen wij op 8 april de
volgende informatie:
“De tuinen worden onderhouden, alhoewel de natuur ook
zijn best zal doen. Zoals je wellicht hebt gemerkt is vandaag
de losgeraakte tuin weer op
de plek gelegd. Later zullen ze
worden klaargemaakt voor een
nieuw jaar vol groen en leven!
Zelf wat vuil eruit halen (als
dat erin ligt) met een lange
grijper mag natuurlijk altijd!”
Helemaal gerustgesteld zijn wij
nog niet.
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Vogels in de wijk: de grauwe gans
Door Marijke van Ittersum

In het water naast de Burgemeester van Hofwegensingel
woedt een strijd op leven en
dood. Het futenpaartje heeft
dezelfde wankele plek als vorig
jaar uitgekozen om een nest
te maken, maar nu zijn er acht
ganzen die het water onveilig
maken, grauwe ganzen. Dezelfde soort die ook in de vijver
van ons park al trots met zijn
jongen paradeert. Maar ook in
de sloot naast de Winterdijk en
verder langs de doorsteek naar
de Van Reenensingel zijn elk
jaar meer ganzen.
De grauwe gans (Anser anser)
is de grootste van het geslacht
Anser. Het tweede ganzengeslacht in Europa, is de Branta,
waartoe bijvoorbeeld de brandganzen, rotganzen en Canadese ganzen behoren. Alle ganzen
zijn gehaat door boeren, omdat
ze een ware kaalslag plegen
op de velden. Een gans eet per
dag tussen een pond en een
kilo gras en plantenwortels (en
de resten van de oogst, als die
er zijn). En dat moet ook wel,
want wel 80% verlaat onverteerd het lichaam in de vorm
van ganzenkeutels. Elke vier
minuten eentje. Niet erg efficiënt dus.
En hij is groot, de grauwe gans.
Het mannetje (de ganzerik of
gent) weegt makkelijk zeven
pond en is bijna een halve
meter hoog. Hij kan geduchte hamerslagen met zijn kop
uitdelen. Het vrouwtje, dat

eenzelfde verenkleed heeft, is
wat lichter en kleiner (en net
zo agressief). Ganzen kunnen
wel 30 jaar worden en gaan op
zoek naar een partner als ze
anderhalf jaar oud zijn. Maar
broeden doen ze (gelukkig)
pas in hun derde of vierde jaar.
Jonge gansjes heten pullen.
Partners blijven levenslang bij
elkaar, ook buiten broedtijd.
Dat klinkt heel schattig, maar
als een broedpaar toch uitelkaar valt, heeft de overblijvende gans in een mum van
tijd weer een andere partner
opgeduikeld.
De grauwe gans is bruingrijs
van kleur. Hals en kop zijn
lichter dan het lichaam en de
ondervleugels hebben twee
kleuren: donker met een lichtgrijze voorkant. Een heel herkenbare eigenschap is de kleur
van de poten en de snavel. Die
zijn oranjeroze. Het is ook een
stevige snavel en dat moet
ook wel, want de gans graast
naar voedsel. Ze leggen een
keer per jaar, meestal vier tot
zes wittige eieren. De jongen
worden bijzonder goed bewaakt
door het ouderpaar. Dat is ook
een van de redenen dat verscheidene steden maatregelen
(moeten) nemen om overlast
door grote groepen ganzen
tegen te gaan.
Want dat is eigenlijk het probleem met de ganzen in Nederland: er zijn er gewoon teveel,
in het afgelopen jaar zo'n twee

miljoen. En er komen er steeds
meer. Hoewel de grauwe gans
van origine een trekvogel is,
blijft hij hier lekker wonen,
want het Nederlandse gras is
van uitstekende kwaliteit en je
zal als gans toch wel gek zijn
als je zo'n rijk gedekte tafel laat
staan en afreist naar gebieden waar het gras veel minder
lekker is en de omstandigheden
zwaarder zijn. Want in ons land
is ook de jacht op ganzen in
1999 officieel gesloten.
Men probeert natuurlijk van
alles om toch de ganzen te verjagen: vlaggen, vogelverschrikkers, flitsmolens, maar ook
knalapparaten en vogelafweerpistolen (waarvoor je gelukkig
een vergunning nodig hebt).
Het meest radicale middel, het
afschieten van ganzen mag
alleen als je zelf een jachtaktehouder bent en als er speciale
omstandigheden zijn, zoals
bijvoorbeeld bij luchthavens.
Opvliegende vogels in de motoren van vliegtuigen vormen
een heel reëel gevaar voor het
vliegverkeer. En de bijvangst
van deze laatste strategie is dat
'schipholgans' verkocht en opgegeten mag worden. In 2014
alleen al 15.000 stuks. Ze staan
als een delicatesse te boek.
Nee, het zijn niet mijn vrienden, de ganzen. Maar hoezeer
ik ook wens dat die lawaaiige
vogels ver uit de buurt blijven
van mijn favoriete vogelsoort;
zo'n drastische aanpak vind ik
nou ook weer niet nodig.
Je kunt er ook voor
zorgen dat je het
minder aantrekkelijk maakt voor
de ganzen om hier
te blijven, bijvoorbeeld door rolklaver
of luzerne aan het
door hun geliefde
Engels raaigras toe
te voegen. Want dat
vinden ze helemaal
niet lekker!
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Door Trudie Galama

gaat rijden? ik weet het niet.
Ik ben weer een jaartje ouder.
Mevrouw De Rooij had ook nog
een tip voor als je niet kan slapen: een banaan eten!

Om deze rubriek af te sluiten
ben ik op bezoek gegaan in
Gouwestein. Ik heb met drie
dames gesproken en hun gevraagd hoe de periode was die
achter hen ligt.
Welke impact corona had op
hun leven in het verzorgingshuis. De rode draad is een
groot gevoel van eenzaamheid.
Mevrouw J. De Rooij - van
Nieuwpoort is 96 jaar.
Zij heeft 1 zoon en 1 dochter,
7 kleinkinderen en 20 achterkleinkinderen.
Het ergste van de afgelopen
periode vond ik dat ik op mijn
kamer moest blijven. Ik heb
mij toen erg eenzaam gevoeld.
’s Middags ging ik altijd achter
mijn rollator naar beneden voor
een kopje koffie. Dat kon niet
meer. Maar het troostte mij dat
ik niet de enige was. Ik was blij
als de zuster kwam dan kon ik
een praatje maken. Ik vulde
mijn lange dagen met lezen
en het maken van Doorlopers
en Zweedse puzzels. Toen het
weer was toegestaan, kwam
mijn dochter op bezoek, maar
natuurlijk alleen. Mijn zoon
sprak ik via de telefoon.
Ik vind het heerlijk dat we nu
weer beneden kunnen eten. Op
mijn kamer in mijn eentje eten
vond ik erg ongezellig. Het eten
smaak dan lang zo lekker niet.
Ik ging graag in de rolstoel
met vrijwilligers naar buiten. Ik
zou willen dat dat weer wordt
georganiseerd. Heerlijk de stad
even in. Ook de Hoogvlietexpress was een uitje. Of ik dat
straks nog kan als die weer

Mevrouw H. Oudshoorn – de
Haan is 88 jaar.
Zij heeft 3 zonen, 1 dochter en
6 kleinkinderen
Ineens mocht ik mijn kamer
niet meer af, dus niet meer
naar beneden voor een kopje koffie met elkaar. Het eten
werd rond twaalf uur op mijn
kamer gebracht. Ik voelde
mij een gevangene. Het ergste vond ik het alleen zijn. Ik
voelde me eenzaam. Ik word ’s
morgens om 7 uur uit bed geholpen en ’s avonds om 9 uur
er weer in. Ik ben dan moe en
dan ben ik blij dat ik lig. Maar
dat is toch een lange dag.
Alle gezamenlijke activiteiten
werden stopgezet. Ook kon ik
niet naar de kerk. De Hoogvlietexpress kwam te vervallen.
Dat was voor mij altijd een
uitje. En ook de wandelclub op
wielen werd geschrapt. Toen ik
weer bezoek mocht ontvangen
kwam mijn zoon uit Doetinchem of mijn zoon uit Zaltbommel in het weekend langs. Zij
kwamen dus alleen. Mijn dochter woont in Gouda en komt
tweemaal in de week. Maar
mijn zes kleinkinderen heb ik
al heel lang niet gezien. Ik vind
het een moeilijke tijd.
Toen de deuren open gingen en
wij weer naar buiten mochten,
ging ik er met mijn elektrische
rolstoel op uit. Dat was voor
mij een lichtpuntje. Vorige
week toen het mooi weer was
ben ik helemaal naar de markt
gereden en op de terugweg heb
ik leuke plantjes gekocht bij
Gorissen op het Stationsplein.
Daar word ik vrolijk van. Ik ben
blij dat de activiteiten in Gouwestein weer begonnen zijn.

Nu zie je weer andere mensen.
Ik kijk uit naar de dag waarop
mijn zes kleinkinderen weer
kunnen komen. Ook de grote
witte herder van mijn dochter
mag er nog steeds niet in. En
ook die mis ik.
Mevrouw S.C. Bomer - de
Weerd is 85 jaar.
Zij heeft 2 zonen en 1 kleinkind.
Als ik vraag hoe voor haar de
coronacrises begon, vertelt ze
over haar schoondochter die
vorig jaar 50 werd. We zouden
met de hele familie naar Oostenrijk gaan, een wintersportvakantie. De koffers stonden
gepakt. Twee dagen van tevoren kregen we te horen dat het
niet door ging.
Een paar weken later zat ik
hier opgesloten op mijn kamer.
Ik vond het een grote ellende.
Ik heb veel gehuild. Ik heb de
gezelligheid van de mensen om
mij heen ontzettend gemist.
Op de gang kwam je altijd wel
mensen tegen die in waren
voor een gezellig praatje.
Ik ben er een keer uit geweest
op bezoek bij mijn zoon en
toen ik thuis kwam zat er een
brief op de deur dat ik 5 dagen
in quarantaine moest! Dat had
ik mij van tevoren niet gerealiseerd. Weer opgesloten zitten!
Ik vond dat verschrikkelijk.
Hoe ik mijn dagen vul? Ik speel
graag een spelletje patience.
’s Avonds kijk ik graag naar de
TV. Eerst het nieuws en dan
een quiz of een spelletje. Gelukkig komen mijn twee zonen
regelmatig op bezoek, maar
natuurlijk wel alleen!
Iedere vrijdagmiddag ging ik
naar beneden om te klaverjassen. Dat kan sinds kort weer.
Alleen de twee bewoners uit
Gouwestaete mogen vanwege
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Wijkkrant Nieuwe Park							
corona nog niet in Gouwestein
komen. We zijn dus op zoek
naar twee klaverjasenthousiasten die in Gouwestein wonen.
Ik beloof mevrouw Bomer dat
ik dat op zal schrijven.

nen de bewoners weer bewegen op muziek, wordt er weer
gehandwerkt en nog veel meer.
De mooie nieuwe tuin komt
langzaamaan in volle bloei. We
genieten hier heel erg van. Zeker met mooie zonnige dagen.
Een aantal activiteiten hebben
al in de tuin plaatsgevonden.

Gouwestein Nieuws

Voor de balkons van de verpleegafdeling hebben we mooie
nieuwe terrasstoelen aangeschaft. De Stichting Vrienden
van Gouwestein heeft deze
gefinancierd. De doelstelling
van de Stichting is het verwerven en beheren van gelden ten
einde financiële ondersteuning
te bieden bij de ontwikkeling
van culturele en ontspanningsactiviteiten ten behoeve van
bewoners van Gouwestein,
Binnenhof en Gouwestaete.
Dit in de breedste zin van het
woord. De Stichting heeft als
doel het welzijn te bevorderen
van de bewoners van Gouwestein. Dit kan zijn een leuke
activiteit voor de bewoners, het
aanschaffen van bijvoorbeeld
tuinmeubilair, geluidsapparatuur, diverse materialen voor
de verenigingen etc.

Door Karin Hinke

Gelukkig gaan we nog steeds
de goede kant op. Een flink
percentage van de bewoners is
inmiddels gevaccineerd. Bewoners eten weer gezamenlijk in
het restaurant (met 1,5 meter
afstand), maar er kunnen ook
weer activiteiten georganiseerd
worden. Zo hebben we onlangs
weer een optreden gehad, kun-

Fietsen Alle Jaren Gouda
verzorgt ritten met deze riksja.
Dat doen ze met name voor

april 2021
mensen die door ouderdom of
door een beperking niet (meer)
kunnen fietsen. Het is immers
heerlijk: met de wind door
je haar genieten van de buitenlucht. Fietsen Alle Jaren
Gouda wil dat gevoel weer
teruggeven aan de bewoners
van Gouwestein. Samen met
een familielid of begeleider
gaat de bewoner in een rustig
tempo door de stad. Sinds kort
staat de riksja bij Gouwestein
in de parkeergarage en kan
deze gereserveerd worden. Een
vrijwilliger van Fietsen Alle
Jaren Gouda bestuurt de fiets.
De bewoner kan samen met
een familielid plaats nemen in
de riksja. We zijn erg blij deze
mogelijkheid aan te kunnen
bieden aan de bewoners. Er
zijn al de nodige reserveringen
gemaakt.
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

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 26, 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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Een vrolijk paaspresentje van de
Hoogvlietexpress
Door Wilma Neefjes, coördinator
Hoogvlietexpress

“Een kleine attentie van ons.
We zijn u niet vergeten. Goede
paasdagen!” Met deze boodschap zijn vrijwilligers van de
Hoogvlietexpress bij 41 gebruikers langs geweest. “Oh
wat een verrassing. Heel erg
bedankt, ook Hoogvliet en de
leerlingen! Gaat de service
weer beginnen?”
De wekelijkse begeleide boodschappenservice, waarbij senioren worden opgehaald met
busjes op 4 locaties, ligt sinds
12 maart 2020 vanwege corona
stil. Het is helaas nog niet te
zeggen wanneer een herstart
veilig weer mogelijk is. Maar de
contacten, soms al sinds 2010
toen we begonnen, worden
door zowel gebruikers als ons
team van vrijwilligers gemist.
Ook personeel van Hoogvliet
doet iedereen de hartelijke
groeten.
“Het is fijn als ik straks zelf
weer mijn boodschappen kan
kiezen. Kan zien wat er allemaal te koop is”, aldus een
ruim 80-jarige gebruikster. Ze
is net hersteld van corona. Het
is geen gemakkelijk jaar geweest voor vrijwel iedereen.
En nog niet. Door heel beperkt
persoonlijk contact met familie
of vrienden, geen activiteiten,
ziekte en verlies van naasten.
Maar iedereen straalt aan de
deur. Een 93-jarige kwieke
dame: “Hoe mooi is het dat we
naar elkaar blijven omkijken.”
De presentjes zijn gesponsord
door supermarkt Hoogvliet en
feestelijk ingepakt door leer-

lingen van Praktijkschool GSG
Het Segment. Via WEP (=Werk
Ervarings Project)-stages helpen leerlingen de vrijwilligers
bij de Hoogvlietexpress. Als de
service er is ...
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Pipo Paashaas

18e expositie GoudsWerk nog te zien in
mei 2021
Door Sjouk Engels

We heten u van harte welkom
Hoe leuk zou het zijn om samen met de kunstenaar deze
expositie te gaan bekijken.
Bezoekadres is als vanouds in
de locatie Gouwestein aan het
van Bergen IJzendoornpark 7.
De kunstenaars Marrianne
Waalwijk - van der Spree
(schilderijen en keramiek), Jan
van der Spree (fotografie) en
Janny de Keijzer - Prinsenberg
(vilten sjaals) zijn graag bereid
om samen met u de kunstwerken te bekijken.
Bel gerust voor een afspraak
nu het nog kan. Voor Marrianne
belt u 06 2350 7933, Jan kunt
u bereiken op nummer 06 4876
1631 en het telefoonnummer
van Janny is 06 1689 8822.
Wilt u al een voorproefje nemen, kijk dan op onze website:
www.GoudsWerk.wordpress.
com
De vrijwilligers Sjouk en Janny  
zijn op dit moment de 19e
expositie aan het voorbereiden.
Deze nieuwe expositie is vanaf
begin juni te bezoeken door
twee à drie personen tegelijk.
U hoeft dan geen afspraak
vooraf met de kunstenaar te
maken. We kunnen nu alvast
verklappen dat ook deze expositie wederom een lust voor het
oog zal zijn.

Eerste paasdag was er iets ergs
gebeurd, Pipo Paashaas was
zijn eieren verloren in de tuin
bij de Merijntje Gijzenstraat.
Hij had het niet eens door dat
hij ze verloren was want hij lag
gewoon rustig te slapen in het
tuinhuisje. Maar gelukkig hebben de kinderen onder leiding
van  Buurman Evert, die zelfs
een mooi liedje geschreven
had voor Pipo Paashaas, hem
wakker gemaakt en hadden ze
binnen een kwartier alle eitjes
gevonden. Na het zingen van
het liedje en het verdelen van
de eitjes ging hij er als een
haas vandoor. Hopelijk komt hij
volgend jaar weer een bezoekje brengen aan de buurt want
de kinderen vonden het heel
gezellig dat hij er even was.
Deze actie is mogelijk gemaakt door een bijdrage van
de Vereniging van de Blokjeswoningen en van de Lief- en
Leedstraten.
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