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Van de redactie/van het wijkteam
Door Trudie Galama

Hoe het sprookje van de volière een nachtmerrie wordt
Er was eens een mooi wandelpark aan de rand van de stad.
Inderdaad, het begon als een aardig sprookje. Er tjilpten wat mussen, er koerden een paar duiven en er kwaakten flink wat eenden,
maar daarmee had je het vogelleven ongeveer wel gehad. Vijftig
jaar na de aanleg van het park kwam iemand op het idee dat aan te
vullen met fel gekleurde parkieten.
Een ambtenaar maakte een tekening voor een vogelkooi met nachtverblijf. Het was een echte vakman en na een paar uurtjes tekenen
stond de vogelkooi op papier en in 1962 stond hij er echt. Het was
een eenvoudig verblijf geworden, maar dat paste ook in die tijd.
Geen paleisje met tierlantijnen, maar een rechttoe rechtaan vogelhuis. Deze man heeft nooit kunnen bedenken dat zijn eenvoudige
schepping ooit als monument zou worden beschouwd. Dat laatste is
nu het probleem.
De inmiddels 60 jaar oude volière is aan een grondige opknapbeurt
toe. Begin 2020 vraagt het wijkteam een vergunning aan. Er vinden gesprekken plaats tussen het wijkteam/architect en gemeente/
ODMH (de regionale omgevingsdienst). De erbarmelijke staat van
het houtwerk, kapot gevreten door muizen en ratten, maakt een
verbouwing dringend noodzakelijk. Voorstellen om het ontwerp naar
standaarden van deze tijd te verbeteren worden echter van tafel
geveegd.

Moeten wij
verhuizen omdat ons huis
op instorten staat?

De conclusie van het overleg op 16 april is dat per onderdeel goed
gekeken moet worden naar de staat van de verschillende onderdelen en dat elk onderdeel in eerste instantie moet worden hersteld
naar de oude situatie. Pas als herstel niet mogelijk is mag bij vervanging gekeken worden naar verbetering!
Absurde soap
Voor de oude situatie verwijst men naar bijna onleesbaar tekeningetjes en een slecht zwart-wit fotootje, waarop men zelfs het gebruik
van twee kleuren verf heeft ontdekt! Door kleuronderzoek van de
oude verflagen op de planken zou dat duidelijk moeten worden. Zit
hier een Sherlock Holmes aan tafel?
Er zijn door heel veel mensen al heel veel uren gestoken in wat zo
simpel leek, de broodnodige opknapbeurt van de volière. Mei 2021
is het wijkteam nog geen stap verder. Hoewel, ze weten nu wat
allemaal NIET mag.
Ik wens alle betrokkenen een grote dosis gezond verstand toe bij
het realiseren van een toekomstbestendig vogelhuis. Als we zo
doorgaan zijn de parkieten op de mozaïek sofa het enige wat ons
straks herinnert aan de parkieten in de volière. Dat kan en mag niet
waar zijn.
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Verkeer in de wijk
VerkeersCirculatie
Plan (VCP)

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 op de
website van het wijkteam.
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 de
website van het wijkteam.
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
over het Stationsplein en door
het park.
Het College van B&W heeft alle
Zienswijzen laten beoordelen
en aan de hand daarvan een
Zienswijze Nota vastgesteld.
Daarin worden alle aangedragen argumenten van de zienswijzen beantwoord. Deze nota
vindt u op de site van de Ge-

meente onder de koppeling van
het VCP, zie boven. Ook staat
deze nota op de website van
het Nieuwe Park. De antwoorden op onze bezwaren tegen de
afsluiting van het Kleiwegplein
zijn niet bemoedigend, helaas.
Zowel het VCP als deze nota
zijn nu openbaar. In drie vergaderingen zal daarop door de
Gemeenteraad worden ingegaan; een eerste met inspraakmogelijkheid (2 juni), dan één
met discussie/ oordeelsvorming
(9 juni) en een besluitvormende vergadering op 16 juni.
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.
Voor meer informatie zie de
website van het wijkteam:
nieuwepark.nl
• Verkeerscirculatieplan
• Zienswijze wijkteam Nieuwe
Park
• Reactienota Zienswijzeprocedure Verkeerscirculatieplan

Afsluiting Kattensin-

gel, hoezo onbespreekbaar

Namens een aantal Kattensingel
bewoners, Marieke Bakker en Petra
Lich

Naar aanleiding van het artikel
over het Verkeerscirculatieplan
in de laatste Wijkkrant en aanvullend in de Goudse Post van
12 mei j.l. willen wij als Kattensingel bewoners graag reageren. Het Wijkteam heeft aangegeven de afsluiting van de
Kattensingel onbespreekbaar te
vinden, omdat de wijk hierdoor
volledig zou worden geïsoleerd

en er veel sluipverkeer door
het van Bergen IJzendoornpark
gaat rijden. Toch wordt de sterke mening van het Wijkteam
niet door àlle bewoners van de
wijk Nieuwe Park gedeeld. In
de ingediende zienswijze van
het Wijkteam hebben zij weliswaar kort aangegeven dat
o.a. een aantal bewoners van
de Kattensingel het niet met
hen eens is, maar werden deze
argumenten toch snel afgedaan
als minder zwaarwegend. We
begrijpen dat een vertegenwoordiger altijd een afweging
moet maken, maar middels dit
stuk willen we dan toch ook
graag de kant van de voorstanders laten horen.
Op dit moment is de Kattensingel een belangrijke route
voor doorgaand verkeer om het
centrum van Gouda. Gevolg
hiervan zijn trillingsschade,
geluidsoverlast en onveilige
situaties. Al deze problematiek
zou opgelost worden met het
afsluiten van de Kattensingel
aan het Kleiwegplein.
Allereerst de trillingsschade. Er
is slechts een korte wandeling
nodig om de gevolgen van het
zware verkeer op de, voornamelijk oude, huizen aan de
Kattensingel te aanschouwen.
Het Wijkteam vindt maatregelen hiertegen overbodig, omdat
zij aannemen dat het zwaar
verkeer straks sowieso afneemt
als het Lombokterrein wordt
volgebouwd met woningen.
Maar naast vrachtverkeer naar
het Lombokterrein rijdt er ook
veel doorgaand (vracht)verkeer
richting binnenstad, spoortunnel, Goejanverwelledijk en
KW-weg. Volgens de Gemeente
bedraagt dit 80% van het totale verkeer.
Dan het busverkeer. Het Wijkteam spreekt van ‘tientallen
bussen per uur’ over de Kattensingel, maar dit is echter zwaar
overtrokken. Het aantal lijnbussen per uur bedraagt 8 (4 heen
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en 4 terug) per uur. Daarnaast
rijden er nog een aantal bussen
van en naar de remise achter
supermarkt Hoogvliet. Wellicht
zou daar in de toekomst een
oplossing voor kunnen worden gevonden. Desalniettemin
wordt dit wel aangehaald om
afsluiting van de Kattensingel
tegen te spreken. Het busverkeer maakt dus slechts een
klein deel uit van de totale
verkeersstroom en feit blijft dat
afsluiting van de Kattensingel
zal leiden tot 80% vermindering van verkeer. Mocht in de
toekomst de verkeersdrukte
in hoge mate afnemen, dan
zouden wellicht de drempels
kunnen verdwijnen en daarmee
ook de trillingen.
Geluidsoverlast is ook een
groot probleem. Voornamelijk
gaat het hier om luidruchtige auto’s en motoren die ’s
avonds, ’s nachts of in het
weekend tot diep in de wijk
hoorbaar zijn. Het is dan ook
niet voor niets dat de gemeente Gouda het gebruik van de
auto wil ontmoedigen, dit komt
tenslotte ten goede aan het
leefgenot van de gehele binnenstad.
Het blijft straks nog steeds toegestaan voor bestemmingsverkeer om vanuit de spoortunnel
de Vredebest in te rijden en zo
de wijk in. Ook via de de KWweg of de Nieuwe Gouwe OZ
kan men de wijk in en ook weer
uit. Dat zal voor sommigen
wennen zijn, terwijl anderen
dit nu ook altijd al doen, maar
de wijk komt zo zeker niet in
een isolement. Wel zal de Gemeente bedacht moeten zijn op
sluipverkeer.

een wonder dat er nog steeds
geen dodelijke ongelukken zijn
gebeurd.
Het Wijkteam geeft als oplossing om de Kattensingel net zo
in te richten als de Zoutmansweg in Reeuwijk. In Reeuwijk
werkt dat prima, omdat daar
een goede rondweg als alternatief voorhanden is. Maar zonder
verder beperkende maatregelen is dit voor de Kattensingel en het Kleiwegplein geen
afdoende oplossing.
Conclusie: het huidige plan
van de gemeente betekent niet
alleen een verbetering van de
leefbaarheid en de veiligheid
van de wijk, maar is ook een
vooruitgang voor het gehele
aangezicht van de stad Gouda.
Het mag dan ook duidelijk zijn,
dat wij als Kattensingel bewoners het plan van harte toejuichen.

mei 2021

Reactie van het
Wijkteam
We zijn ons er van bewust
dat een aantal bewoners van
de Kattensingel liever geen
doorgaande weg meer hebben. Dat hebben we eerlijk in
onze Zienswijze vermeld. Het
Wijkteam heeft een verantwoordelijkheid voor de gehele
wijk en dus niet alleen voor
één straat. Aan het artikel in
de Goudse Post hebben ook
twee bewoners van de Kattensingel meegewerkt, die
dus ook dat bredere belang
onderschrijven.
Voor de wijk als geheel is het
zeer slecht dat er nu, evenals in het VCP van 2019, een
aparte Sector gemaakt wordt
met slechts anderhalve in- en
uitgang. Dat dus zelfs zonder
alternatieve rondweg, zoals
Marieke en Petra ook impliciet
erkennen. De gemeente is in
zijn Nota van Zienswijze (de
Beantwoording) niet op dit
punt ingegaan en probeert
ons standpunt weg te zetten
als slechts een egoïstisch
deelbelang.
Vanuit het Wijkteam is diverse malen aan de gemeente
voorgesteld om te praten over
andere oplossingen voor de
complexiteit van het Kleiwegplein. Dat hebben we gedaan,
zowel tijdens het Participatietraject als in onze Zienswijze.
Helaas hebben we daarover
vanuit de gemeente geen enkele reactie ontvangen.

En tot slot het belangrijkste
punt, de verkeersveiligheid.
Aflsuiting gaat echt zorgen voor
een overzichtelijk Kleiwegplein
en veel meer veiligheid bij
het Bolwerk. De enorme hoeveelheid scholieren op de fiets
die nu tussen de lange rijen
(vracht)auto’s en bussen door
laveren, over de stoep rijden
en door het rode licht; het is
4
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Verkeersdrempels
Kattensingel

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Door John Hexspoor, bewoner Het
Katshof

Naast een aantal andere bewoners aan de Kattensingel zijn
met name de bewoners van
het appartementengebouw Het
Katshof helemaal klaar met de
korte verkeersdrempels op de
Kattensingel in het algemeen
en de verkeersdrempel voor
hun gebouw in het bijzonder.
Daarom heeft het bestuur van
de VVE Het Katshof in tweede
termijn de gemeente Gouda
gevraagd om een nader (trillings)onderzoek. Dit van wegen
schade aan het appartementengebouw maar bovenal het
verloren gaan van een stuk
woongenot.
De grote “boosdoeners” zijn
met name het zware vrachtverkeer en de tientallen bussen
van Arriva die dagelijks de verschillende hobbels moeten trotseren. Ook al houden zij zich
aan de maximale snelheid van
30 kilometer per uur, althans
het merendeel. De bussen met
999, sorry geen dienst, lijken
altijd wat meer haast te hebben
met alle trillingen van dien.
Het Katshof heeft als mogelijke
oplossing de gemeente Gouda in overweging gegeven de
gewraakte verkeersdrempels
te egaliseren op straatniveau
onder handhaving van de
kenmerkende bestrating, zodat
er optisch wel een herkenbare
“barrière” blijft bestaan.
Wordt vervolg, zo mogelijk met
een goede oplossing.

Zoals eerder vermeld starten
de activiteiten weer langzaam
op. En ook nu nog steeds met
inachtneming van de richtlijnen
van het RIVM. En nog alleen
voor de intramurale bewoners.
Externe gasten hopen we zo
snel mogelijk weer te kunnen
begroeten.
Op zoek naar vrijwilligers
Wij zijn voor meerdere activiteiten nog wel op zoek naar
vrijwilligers. Heeft u groene
vingers? In Gouwestein wonen een aantal bewoners (ook
op de pg afdeling), die niets
liever doen dan tuinieren. Nu
de tuin zo mooi opgeknapt is
en we hem ook graag zo willen
houden, zijn we op zoek naar
iemand die samen met een
bewoner, dode bloemetjes en
blaadjes wil verwijderen en een
beetje onkruid wil wieden. Zo
blijft de tuin mooi en hebben
bewoners een fijne dagbesteding.
Ook de weekopeningen en de
weeksluitingen voor de bewoners van Gouwestein zijn weer
opgestart. De kerkdiensten
volgen in een later stadium.
Ook bij de weekopeningen en
weeksluitingen zijn extra handjes zeer welkom. De weekopeningen starten om 10.15 uur.
De weeksluitingen starten om
19.00 uur. Het gaat ook hier
vooral om het begeleiden van
de bewoners, het koffie/thee
schenken etc. De ene week is
er een weekopening, de andere
week een weeksluiting.
Daarnaast zijn we naarstig
op zoek naar vrijwilligers die
bewoners willen helpen met het
invullen van de maaltijdlijsten.
Een maal per week kunnen de

mei 2021
bewoners hun maaltijdvoorkeur
voor een hele week op een lijst
invullen. Sommige bewoners
kunnen hier wat hulp bij gebruiken.
Vindt u het leuk de bewoners
hierbij te helpen? Dan hoor ik
dat graag. We zoeken iemand
die bewoners op maandag wil
helpen. Het gaat om ongeveer
15 bewoners die hulp nodig
hebben. In overleg kunnen we
kijken wat de beste tijd is voor
u en voor de bewoners om de
lijsten in te vullen. Meerdere
vrijwilligers voor dit werk zou
fijn zijn, dan kunnen we dit met
elkaar doen.
Heeft u zin om te komen
helpen bij een van genoemde
activiteiten, neem dan contact met me op. Dit kan via
telefoonnummer 0182 566402
of mail me via: karin.hinke@
zorgpartners.nl
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

Colofon
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
Verspreiding wijkkrant
Han Geurts tel: 06 14488093
of geurtsgeurts@gmail.com
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Bouwplannen in de wijk
De Blaauwe Haan heeft
start problemen
Door Peter Schönfeld, voorzitter
wijkteam

zal worden vertraagd. SENS
heeft laten weten dat zij met
de bezwaarmakers alsnog in
gesprek zullen gaan.

Informatiebijeenkomst
Lombokterrein – 18 mei
Door Debby van der Werf

Het Ontwerpbestemmingsplan
en Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning van de De Blaauwe
Haan hebben de afgelopen 6
weken ter inzage gelegen. Er is
een informatieavond georganiseerd om de vragen en zorgen
die naar aanleiding hiervan waren ontstaat te beantwoorden
dan wel weg te nemen. Deze
informatieavond was onderdeel
van een intensief traject van
buurtparticipatie dat de ontwikkelaar SENS de afgelopen 2
jaar heeft gevolgd. Een traject
waarin vele vragen, opmerkingen en wensen de revue zijn
gepasseerd. SENS is altijd met
open vizier het gesprek met de
buurt aangegaan, in informatieavonden met de hele buurt,
in kleiner comité en in 1-op-1
aan de keukentafel. Alles met
als doel om samen met de
bewoners tot een oplossing te
komen.
Conform hun planning zou
SENS na de zomer starten met
de asbestsanering, sloop van
het kaaspakhuis en de sanering van het (vervuilde) terrein.
Er zijn echter door een aantal omwonenden zienswijzen
ingediend tegen de plannen.
Sommige zienswijzen bevatten dusdanig veel punten dat
het enige tijd in beslag zal
nemen om hierop te reageren.
Dit betekent dat de geplande
vaststelling van het bestemmingsplan en daarmee de start
van de sanering en sloop waarschijnlijk een aantal maanden

Op 18 mei jl. heeft de derde
informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkelingen op het Lombokterrein. Ook
deze bijeenkomst heeft online
plaatsgevonden. Tijdens deze
avond zijn de ideeën toegelicht
over de toekomstige landschappelijke en stedenbouwkundige
opzet voor een luxe woonbuurt
in het groen. Tevens zijn vragen beantwoord die tijdens en
na de vorige informatiebijeenkomst in februari zijn gesteld.
Ook heeft Debby van der Werf
(Blauwhoed) een toelichting
gegeven op het vervolg.
Zo’n 15 huishoudens namen
deel aan de avond, zowel
omwonenden als geïnteresseerden. De aanwezigen zijn
in de gelegenheid gesteld om
vragen te stellen en hun reactie
te geven. Er kwamen vanuit de
deelnemers veel vragen over
(de grootte van) de woningen.
Dit onderwerp zal in een volgende sessie separaat aan bod
komen.
Lombok wordt een groene
woonbuurt aan een nieuw te
introduceren park, als vervolg
op de 2 bestaande groengebie-

den in het Van Bergen IJzendoornpark. Het nieuwe gebied
maakt gebruik van de bestaande hoogteverschillen in het
gebied, zodat een klimaatadaptief en biodivers park ontstaat.
Sinds de vorige bijeenkomst
is vooral over de hoofdopzet
gesproken met de gemeente
en zijn er aanpassingen gedaan
in de verdeling van de typologieën in het plan. Inmiddels is
er voldoende draagvlak bij de
gemeente en kan het plan verder worden uitgewerkt. In de
volgende stap zal aandacht zijn
voor de aansluiting op het bestaande park, de inrichting van
de parkruimte, de verkeersstromen en de relatie tussen park
en de woningen.
Met de toehoorders is gesproken over hoe ze het nieuwe
park zouden gaan gebruiken.
En wat ze als voor- en nadelen
zien van het park in eigen beheer houden. Ook is gevraagd
naar de voorkeur van groen op
deze plek. Waarbij een meerderheid heeft aangegeven
een voorkeur te hebben voor
natuurlijk groen (ecologie en
biodiversiteit).
Geïnteresseerden worden
door Blauwhoed op de hoogte
gehouden via nieuwsbrieven
en bijeenkomsten. U kunt zich
hiervoor aanmelden via https://
blauwhoed.citizenlab.co/nl-NL/,
ons participatieplatform. Verslagen van de eerdere bijeenkomsten kunt u tevens op dit
platform teruglezen.
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Door Peter Schönfeld, voorzitter
wijkteam

Het wijkteam is nu al bijna anderhalf jaar bezig om de verbouwing van de volière te realiseren, maar elke keer stoot het
haar neus op de regeltjes en de
starre houding van de autoriteiten. Het onderhoud van de volière wordt sinds 2015 door het
wijkteam gedaan en naar onze
mening op een hele bevredigende manier. De vrijwilligers
die het onderhoud doen hebben
echter steeds meer moeite om
dit op een verantwoorde manier
te blijven doen gezien de hygiëne, praktische uitvoering en
ongediertebestrijding. Dat is de
reden waarom de verbouwing
nodig is. Het wijkteam geeft
uit eigen budget geld uit om de
vogels te onderhouden en om
plannen voor de verbouwing te
realiseren, terwijl het wijkteam
geen eigenaar van de volière
is (de gemeente is eigenaar)
en onze financiële middelen als
wijkteam heel beperkt zijn. Het
feit dat de volière op gemeentelijk monumentale grond staat
wordt door de gemeente/ODMH
als argument gebruikt dat er
aan het gebouwtje uit 1962
niets mag veranderen.
Inmiddels zijn we 60 jaar verder in de tijd en is de visie op
en kennis van dierenwelzijn en
verzorging daarvan drastisch
veranderd. Deze moderne kennis willen de verzorgers graag
toepassen binnen in de volière (maar buiten willen wij zo
min mogelijk aan het uiterlijk
veranderen). Daarnaast zal de
volière ook Arbo technisch aan
de huidige wetgeving moeten
voldoen, hetgeen nu zeker niet
het geval is.
Gezien de vergeefse inspanningen van de laatste anderhalf
jaar, de financiële beperkingen
van het wijkteam en de zeer
geringe medewerking van de
gemeente staat het wijkteam
nu met de rug tegen de muur
en voelt zij de noodzaak deze

noodsituatie te gaan melden
bij de landelijke inspectiedienst.
Deze dienst zal dan een rapport schrijven over de volière
of die aan de huidige richtlijnen
voldoet.
Zoals u zult begrijpen is het
wijkteam ernstig teleurgesteld
over de gang van zaken en
hoopt dat de gemeente/ ODMH
gaat inzien dat het noodzakelijk
is de volière de 21ste eeuw in
te trekken want op de huidige
manier is haar taak niet langer
naar behoren vervullen.

Zuidelijk
Stationgebied

Bron: gemeente Gouda

De weg vanaf het Van Bergen
IJzendoornpark naar het station
wordt opgeknapt. Daardoor
is het stationsgebied tijdelijk
moeilijker te bereiken. Houd
vooral de verkeersborden en
publicaties in de gaten.
Geen fietsen meer op het
Stationsplein
Uw fiets stallen op het plein
voor het station is vanaf half
mei niet meer mogelijk. In de
oostelijke fietsstalling is meer
dan voldoende ruimte. Brommers kunnen in ieder geval
terecht in de stalling aan de
Bloemendaalzijde.
Stationsplein autoluw
We maken het gebied autoluw, dus vanuit het Van Bergen IJzendoornpark is er een
verplichte rijroute via de Crabethstraat. Voor vrachtwagens
is er een uitzondering.
Als onderdeel van het plan
worden nog de laatste bomen
gekapt. Uiteraard compenseren
we met nieuw groen.			

2021

Voortgang verbouwing
volière verder
vertraagd

mei 2021

2022
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Wijk in Bedrijf – Keck (Stationsplein 1E)
Door Trudie Galama

Keck is een nieuwe horecagelegenheid op het Stationsplein. Het kan u niet ontgaan
zijn. Maanden waren de ramen
dichtgeplakt met nieuwsgierig
makende teksten en plaatjes
van kopjes koffie, verleidelijke
zoete lekkernijen en gezonde
gerechten. Maar nu zijn ze een
klein beetje open, voor koffie
bij voorbeeld.
Bescheiden open met het
take-away luik
Keck is in februari van start
gegaan met de opening van het
take-away luik. We verkopen
nu 4 soorten sandwiches, verschillende soorten yoghurt en
zoete lekkernijen, zegt Jochem.
Naast het luik is in mei onze
service uitgebreid met een terras in miniformaat. Het is heel
vervelend dat het weer niet erg
meezit waardoor het terras nog
niet open kan zoals we zouden
willen, zegt Kelly. Het terras is

nu slechts open voor een kopje
koffie met iets lekkers of een
drankje. En voor de kou ligt
er op iedere stoel een warm
dekentje.
Wie is Kelly, wie is
Jochem?
Kelly is locatiemanager van
Keck en verantwoordelijk voor
alle dingen die in de bediening
gebeuren, voor de inkopen en
de sollicitaties. Kortom ervoor
verantwoordelijk, samen met
Jochem, dat Keck goed gaat
draaien. Jochem is de chef en
verantwoordelijk voor al het
lekkers dat uit de keuken komt.
Daarnaast is hij ook de chef
van Museumcafé Gouda.
Keck en ‘Gouda Gastvrij’
Sharon en Lennart van Gastel zijn de eigenaren van vier
unieke horeca zaken onder de
noemer ‘Gouda Gastvrij’. Keck

en ook De Lichtfabriek, Museumcafé Gouda en Relais &
Chateau Hotel Weeshuis Gouda
horen in dit rijtje thuis. Ieder
met een eigen identiteit en een
heel eigen gezicht.
Keck, geen standaard
horeca gelegenheid
Bij Keck wordt gegeten, gedronken, gewerkt én gespeeld.
Onze hobby’s zijn het verzorgen van ontbijtjes, lunchen en
borrels, zegt Kelly. Daarnaast
zijn wij gek op koffie en daarbij
serveren wij zoete lekkernijen,
vult Jochem aan. En dat doen
we tussen zeven uur ‘s morgens en zeven uur ’s avonds.
We gaan ook kinderfeestjes
doen, zegt Kelly enthousiast,
En er komen picknickmanden/
rugzakken voor een picknick in
het park of een dagje erop uit
met de fiets. Ze bruist van enthousiasme en heeft nog meer
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plannen in petto. Ze meent het
van harte als ze zegt: ‘Kom
langs als het weer mag en
proef al dat lekkers en de sfeer
van Keck.’
Klimmende en klauterende
kinderen en studerende en
werkende ouders, gaat dat
samen?

kopje koffie drinken. Vrienden
of vriendinnen kunnen even
ongestoord bijpraten. Het is de
veelzijdigheid die mensen bij
ons zal aanspreken.
Wij bieden net die sfeer waardoor een kopje koffie speciaal
wordt. Ook de inrichting zorgt
ervoor dat je even weg bent
uit je dagelijkse omgeving.

Onze gasten komen allemaal
door dezelfde voordeur, maar
gaan daarna ieder naar hun
eigen zone. De flexwerkplekken
zijn enigszins afgescheiden van
de rest. Ook zijn er twee geluiddichte telefoonhokken en is
er een geluiddichte speelhoek.
Dankzij de indeling kan er gewerkt en vergaderd worden en
is er ruimte voor gewoon even
bijpraten.
Waarom is het voor de
bewoners van onze wijk
aantrekkelijk om naar binnen te gaan?
Voor onze bijzondere ontbijtjes
komen de wijkbewoners beslist
hun bed uit. Kelly weet dat zeker. Voor gezinnen met kinderen hebben we iets bijzonders
gecreëerd. We hebben een
geluiddichte speelhoek waar de
kinderen heerlijk kunnen spelen
en zich kunnen vermaken. De
moeders kunnen dan rustig een

mei 2021
renchef van Weeshuis Gouda).
Ze lijken op pancakes, dikke
pannenkoekjes, maar net even
iets anders, iets lekkerder, zegt
Jochem.
Verhuur van hippe fietsen
Voor wat beweging kun je bij
Keck een fiets huren. Er staan
60 fietsen klaar waaronder citybikes om Gouda op de fiets te
verkennen. Met de toerfietsen
is het een uitdaging om een
tocht te maken rond de Reeuwijkse Plassen of door een ander deel van Het Groene Hart.
Met een e-bike ga je fluitend de
polder in, zelfs met tegenwind.
Geen spetterende opening
in coronatijd

Wat is het meest bijzondere
op de kaart?
Op de kaart staan heerlijke
ontbijtgerechten en lunches.
De kaart van Keck is bewust,
gezond en er is ruimte voor
snoeperij. Het meest bijzondere
zijn de crumpets. Zij zijn het
resultaat van een brainstormsessie tussen Jochem (chef van
Keck) en Martijn (de Ierse ster-

Kelly vindt het niet passend om
in deze tijd een spetterende
opening op touw te zetten. We
hopen dat de coronamaatregelen snel worden versoepeld.
We kunnen dan laten zien wat
we allemaal in huis hebben en
onze volledige menukaart presenteren. Dus zodra het mag,
gaan de deuren open en is
iedereen ook binnen van harte
welkom voor een ontbijt, een
lunch of een borrel.
Waar komt de naam Keck
vandaan?
Tot slot wil ik toch nog weten
waar de naam Keck vandaan
komt. Kelly aarzelt, maar vindt
het toch leuk om te vertellen.
Sharon en Lennart, de twee
eigenaren, hebben een hondje dat Keck heet. Toen er een
korte, pakkende naam voor
deze horecagelegenheid bedacht moest worden, vonden
zij dat de naam van hun hondje
prima paste bij dit concept. Zo
werd het Keck. Keck betekent
in jongerentaal: tof, stoer en
eigenwijs.

Voor meer informatie zie:
keckingouda.nl
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Groen in de wijk
Bijenberm
Door Manon Vonk, wijkteamlid

Het blijft toch een beetje spannend of er naar al dat harde
zwoegen daadwerkelijk bloemetjes gaan bloeien in de berm
langs de Winterdijk. Maar het
zaaigoed lijkt toch aan te slaan.
Inmiddels zijn er afspraken met
de gemeente gemaakt over het
maaien. Dit zal pas in september gaan plaatsvinden zodat we
de hele zomer bloemen hebben.
Met NLdoet gaan we bijenhotels
bouwen. De bijen hebben dan
ook plekjes om zich voort te
planten. Zo ziet niet alleen de
wijk er mooier uit, maar helpen
we de natuur ook een handje.

Parkstraattuintje

Door George Kroon, wijkteamlid

Door Trudie Galama

Cinthia en Ryan hebben
met elkaar afgesproken.
Het is hun eerste date!
Zij komt uit Schiedam,
hij uit Vianen. Gouda is
makkelijk te bereiken
en werd dus uitgekozen
voor hun eerste ontmoeting. Het is ook hun
eerste kennismaking met
deze stad. Ze hebben de
markt gezien en zijn om
de Sint Jan heengelopen.
Mooie oude stad, maar
er was weinig te beleven.
Verder lopend kwamen
ze met z’n tweeën op
een bankje in het park
terecht.

Stap Mee in Gouda
West
Door Sabine Slootweg,
Sportmakelaar Gouda West

SPORT•GOUDA en gezondheidscentra in de wijken Korte
Akkeren en Goverwelle slaan
hun handen ineen voor een
fitte en gezondere toekomst!
Dit doen we door samen iedere week te wandelen. Loopt u
ook mee?

Samen met mijn buurjongen
heb ik zijn gedoneerde vijg
geplant. Het Parkstraattuintje
begint er al heel leuk uit te
zien, mede dankzij donaties uit
de buurt en hulp van bewoners.
Het tuintje krijgt ook financiële
hulp van de gemeente en van
Mozaïek Wonen. Voor dat geld
worden planten gekocht en een
mooi bank aangeschaft.
Wordt vervolgd.

Het Bankje

mei 2021

We wandelen elke week 1 uur
gezamenlijk. Natuurlijk houden we rekening met ieders
niveau. Het is dus niet erg
als u (nog) niet zo ver kunt
lopen. Naast de gezamenlijke
wandeling raad ik u wel aan
om ook zelf te gaan wandelen.
Informatie van Stap Mee… in
Gouda West:
• Wie: omdat wandelen
voor iedereen positieve
effecten kan opleveren, is
iedereen van harte welkom om mee te lopen!
• Wanneer: dinsdagavond
• Tijd: 19:00 – 20:00 uur
• Waar: we verzamelen
bij de achteruitgang van
Gezondheidscentrum
Korte Akkeren (Jacob van
Lennepkade 4, Gouda)
• Kosten: € 2,50 per wandeling
Heeft u vragen over Stap Mee
of wilt u mee gaan wandelen?
Neem dan contact op via:
Sabine.Slootweg@sportpuntgouda.nl
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Kunst in de wijk

Door Marianne Waalwijk en Sjouk Engels

Kunstwerk in het  
Stationsgebied
Op 22 april hebben vijf kunstenaars hun schetsontwerpen
gepresenteerd aan de kunstcommissie. De architect en
projectleider van de herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied en ProRail waren daarbij als adviseurs. Er zijn drie
kunstenaars geselecteerd. Hun
schetsontwerpen zullen in een
participatietraject met willekeurig geselecteerde bewoners
en scholieren worden getoetst.
Ook de pers zal hiervoor worden uitnodigt, zodat er breed
over gecommuniceerd kan
worden. Enkele bewoners in
het stationsgebied hebben al
een uitnodiging gekregen om
te komen kijken en vooral om
te laten weten welk schetsontwerp zij het mooist vinden en
waarom. Ook de Adviesgroep
Zuidelijk Stationsgebied zal
worden uitgenodigd. Wij zijn
erg benieuwd naar de ontwerpen. Misschien kunnen we ze
in de volgende wijkkrant laten
zien.

Beeldententoonstelling Gouda750

We hebben inmiddels andere
fondsen aangeschreven en
hopen op een positief resultaat.
Misschien is er wel een private
investeerder in onze wijk, dat
kan ook een bedrijf zijn, die het
beeld wil schenken …...
U kunt ons mailen m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl

Helaas hebben we nog geen
reactie gekregen op onze aanvraag voor Gouda750 voor de
beeldententoonstelling. Hopelijk gaat het door en kunnen we
volgend voorjaar de beelden
van 14 Goudse kunstenaars in
het Van Bergen IJzendoornpark
bekijken.

De Zeemeermin
Het zou fantastisch zijn als we
bij Gouda750 ook het beeld van
Gerard Bakker de Zeemeermin zouden kunnen onthullen.

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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Buurtkater

Door Manon Vonk, lid wijkteam
•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

Lange tijd hadden we een buurtkater rondlopen
bij de Blokwoningen, een grote rode kater die
door iedereen vertroeteld werd. Maar de laatste tijd ging hij er steeds slechter uitzien, want
niemand nam echt de verantwoording. Op het
social media kanaal Nextdoor waren heel veel
mensen die zich zorgen maakten. Hierop is actie
ondernomen en hebben we de kater op laten halen door de dierenbescherming. Zijn gezondheid
was slecht. Hij had teken, wormen, wonden van
het vechten en wie weet wat nog meer. In het
asiel zal hij opgelapt worden en geresocialiseerd
omdat het een buitenkat is en niet meer aan
huiselijke omstandigheden gewend.
Mocht je de kater missen, maak je geen zorgen,
hij is in goede handen.
Heb je interesse om de grote rode kater een gezellig thuis te geven, neem dan contact op met
Dierenasiel Gouda.

Wijkkrant juni- juli
Artikelen graag aanleveren vóór 26 juni bij
Trudie en Irene
redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Stolperstein in de stoep voor Van Bergen IJzendoornpark 9
(voorheen 3a)
Door Soesja Citroen

Jood stateloos en dus nog rechtelozer dan hij al was.

Voor de wijkkrant maak ik dit
jaar een rondje langs negen
adressen met Stolpersteine in
onze wijk. Van elke plek vertel
ik het verhaal, net zoals ik dat
deed voor heel Gouda in mijn
boek ‘Hier Woonden - Stolpersteine Gouda’.
Het Van Bergen IJzendoornpark
9 is het tweede adres van de
Stolpersteine-tour door de wijk.
Hier woonde Günther Bernstein
ooit tien maanden.
Günther (33) werd op 13 februari 1909 geboren in Berlijn
en groeide daar op met zijn
ouders Alfons en Selma. Na de
machtsovername van Hitler in
1933 emigreerden zijn ouders
naar het Britse mandaatgebied Palestina. Günther week
in 1935 uit naar Nederland.
Hij was toen 24 jaar, ging in
Den Haag wonen en werkte in
Amsterdam als commissionair
in effecten. Na september 1940
moest hij het kustgebied uit
als buitenlandse vluchteling.
Zo kwam hij in februari 1941
in Gouda terecht, op de La
Reylaan. Eind augustus 1941
verkaste hij vandaar naar het
Van Bergen IJzendoornpark 3a.
Zijn beroep uitoefenen mocht
Günther toen al niet meer. In
november werd hij als in het
buitenland wonende Duitse

Vanaf eind juni 1942 moesten
alle Joodse mannen van 16 tot
40 jaar verplicht gaan ‘werken’
in Duitsland. Ze kregen een
oproep tot ‘werkverruiming in
het Oosten’, lees deportatie.
Ook Günther zal op 4 juli de
oproep per post binnen gekregen hebben en zich vertwijfeld hebben afgevraagd, hoe
hij hieraan kon ontkomen. De
volgende dag werd zijn lot al op
een andere manier beslist door
agent Oudenaarden van de
Politieke Politie. Hij arresteerde
Günther ‘in opdracht van de
Sicherheitspolizei’ (Sipo). Het
staat keurig genoteerd in een
Gouds politierapport van 5 juli.
Als reden voor Günthers arrestatie gaf Oudenaarden aan, dat
deze ‘zich als jood begaf in de
woning van een niet jood’.

den. Het gedenksteentje werd
verplaatst. Zo memoreert nu
een Stolperstein voor nummer
9 naam en lot van Günther
Bernstein.

Zo begon Günthers reis naar
het einde. Op 6 juli leverden
agenten hem uit aan de Sipo
in Rotterdam. Vanaf 18 juli zat
hij drie maanden gevangen
in kamp Amersfoort. Op 22
oktober kwam hij tenslotte aan
in Mauthausen, het kamp dat
bekend stond om zijn dodelijke
slavenarbeid in de steengroeve.
Binnen drie weken na aankomst
was zijn leven moedwillig beëindigd. Het was 10 november
1942, hij was 33 jaar oud.
Bij de plaatsing van de Stolperstein in 2016 was onduidelijk
waar het huis op nummer 3a
ooit had gestaan. Het gedenksteentje kwam voor nummer 3
te liggen. ‘Het gaat erom, dát
Günther Bernstein wordt herdacht’, mailde de bewoonster
van dat huis indertijd.
Toen medewerkers van het
SAMH (Streekarchief) later
nog eens allerlei bronnen in
het archief doorspitten, bleek
dat er na de oorlog een omnummering plaats had gevon-
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Vogels in de wijk: koolmezen en pimpelmezen
Door Marijke van Ittersum

Al dagenlang wil een koolmeesje per se een plekje vinden
onder het dak van ons huis.
Het vliegt heen en weer langs
de dakgoot, parkeert zichzelf
af en toe op de stenen van de
muur en probeert zo wanhopig
aan een fijn plekje te komen,
dat het zelfs in zijn ijver een
keer tegen mijn pas gezeemde
ramen aanvloog. Het diertje
weet van geen opgeven. Wat
bezielt hem toch?
Die vraag is makkelijk te
beantwoorden: de koolmees
(Parus major) zoekt een plekje voor zijn nest en hij is een
holenbroeder. Net zoals de
pimpelmees (voorheen: Parus
caeruleus, na DNA-onderzoek
hernoemd tot Cyanistes caeruleus). Veel mezen hebben een
voorkeur voor een boomholte,
nestkasten of zeer beschermde
plekjes, onder een dakbij voorbeeld. En er zijn een heleboel
mezen. De 58 vogeltellers in
onze wijk hebben bij de Nationale Vogeltelling van 2021
maar liefst 497 vogels gespot
en daar waren 104 koolmezen
(eerste plaats) en 57 pimpelmezen (derde plaats) bij.
De twee mezen zijn uit elkaar
te houden door een even makkelijk als grappig ezelsbruggetje. De zwarte borststreep over
het gele buikje en het zwarte
petje van de koolmees zijn zo
zwart als steenkool. Maar het
petje van de pimpelmees is
juist blauw, zoals de neus van
iemand die van flink  pimpelen
houdt. Koolmezen zijn ook iets
groter (tot 15 cm, tegen 13
cm) en flink zwaarder (16 gram
tegen 10 gram). En ze worden
gemiddeld ouder: drie jaar voor
de pimpelmees, tegen tien jaar
voor de koolmees. Maar je hebt
ook oude pimpelmezen van tien
jaar en oude koolmezen van
vijftien.

druk mee: elk jaar moet er
gras en mos verzameld worden, maar wol, dierenhaar of
veertjes vormen ook een welkome aanvulling. Dan worden
er acht tot dertien witte eieren
gelegd die rode vlekken hebben
en dan moet er ongeveer twee
weken gebroed worden. De
jongen zitten bijna drie weken
op het nest. Het behoeft geen
betoog dat dan beide ouders
nodig zijn om veertig tot zestig
keer per dag al die kleintjes
te voeden! En als ze eenmaal
kunnen vliegen, worden ze nog
eens drie weken gevoerd. Een
uitputtingsslag voor de ouders.
In principe onderneem je zo'n
klus als mees zijnde, dan ook
maar een keer per jaar.
Mezen zijn standvogels, dat wil
zeggen dat ze in de winter hier
blijven. En dat kan problemen
opleveren. Ze eten insecten,
larven, spinnen, torretjes en
rupsen, maar die zijn in de
winter niet zo gemakkelijk te
vinden. Gelukkig eten ze ook
allerlei zaden, zodat ze een
veel geziene gast zijn op voedertafels van aardige buurtbewoners. En dat bijvoederen is
nodig ook, want in strenge winters – zelfs in een korte, zeer
koude periode – kan er een
massale sterfte optreden onder
de mezenbevolking. Pinda's en
mezenbollen houden de mezen
letterlijk in leven.

En bij grote hitte dan? Ook dat
is gevaarlijk, in het bijzonder
voor jonge mezen die nog in
of rond een nestkast zitten.
Ze raken oververhit als het
huisje in de zon hangt. Pas
daar dus voor op, als je een
mezenpaartje naar je tuin wilt
lokken. Je kunt in noodgevallen
ook een tijdelijk zonnescherm
bouwen boven het nestkastje, want dat zal de vogels niet
verschrikken. Een platte schaal
met water is ook een goed idee
als het erg warm is. Ze kunnen
dan lekker afkoelen in hun badje. En een snack van smakelijke meelwormen is bij extreme
temperaturen helemaal het
einde!
Maar de mezen doen ook wat
terug. Ze zijn onverzadigbaar
in het eten van allerlei hinderlijke insecten, met name
eikenprocessierupsen, die ook
in onze wijk voorkomen. De
giftige brandharen van die
kruipers roepen akelige allergische reacties op bij mensen,
wat zich uit in jeuk, huiduitslag
en zelfs ontstekingen van neus,
mond en ogen. Nee, het is heel
prettig dat de mezen zo hun
best doen om zo'n vijftig van
die nare rupsen per dag aan elk
lid van hun gezin te voeren. We
kunnen dus niet genoeg mezen
in de wijk hebben.

Een nest maken is een serieuze aangelegenheid voor deze
mezen. De vrouwtjes zijn er
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Nieuwe expositie in Gouwestein
Door Sjouk Engels

zijn voor de expositie is het
wellicht mogelijk dat u even
moet wachten. U kunt terecht
tijdens de openingstijden van
de receptie: van maandag
tot en met vrijdag van 8.30 –
16.30 uur, zaterdag en zondag
van 9.30 – 16.00 uur. Het is
nog niet mogelijk om het restaurant te bezoeken.
Else Hofstede

De 19e expositie GoudsWerk
is in de maanden juni, juli en
augustus te bezoeken in Gouwestein. De kunstenaars Else
Hofstede (collages van stoffen),
Henny van Velzen (keramiek)
en Joke Pols (schilderijen)
tonen graag hun prachtige
kunstwerken. Wilt u al een
voorproefje nemen, kijk dan
op onze website (www.GoudsWerk.wordpress.com).
De vrijwilligers van de exposities GoudsWerk, Janny de
Keijzer en Sjouk Engels, zijn
super enthousiast over de
diversiteit van de kunstwerken
en vinden het heel leuk als u in
de komende maanden de expositie gaat bezoeken.

Helen en spelen
Een collage van stof is spelenderwijs ontdekken, leren en
verbinden. Van jongs af aan
teken ik al. Voor mij is het een
manier om me creatief te uiten.
In 2001 ben ik cum laude afgestudeerd als beeldend docent
en in 2006 ben ik als zeilmaker
voor mezelf begonnen. Ik wilde
met mijn handen werken. Van
de restmaterialen uit de zeilmakerij maakte ik kunst.
In 2017 wilde ik mijn creatieve
manier van kunst maken graag
delen met anderen en begon ik
met het geven van teken- en
schilderlessen.
Ik wilde nog meer gebruik
maken van wat er al was en in

mijn geval was dat een palet
aan stoffen en kleuren vanuit
mijn zeilmakerij.
Het thema gebruik maken van
wat je hebt en doen met wat
er is past bij mij. Eerst ben ik
zelf collages gaan maken van
stof en vond dat zo leuk, maar
ook helend door de manier van
werken, dat ik dat ben gaan
aanbieden in workshops en
kunstlessen op scholen, Museum Gouda en kinderfeestjes.
Ik vind dat heel leuk om te
doen, maar wilde ook meer
verdieping, meer kunnen
betekenen dan het aanbieden
van workshops. In 2021 heb ik
de opleiding kinder-coaching
gedaan. Daarvoor had ik al bij
Civas de opleiding creatieve
therapie en creatief werken
met kinderen gedaan.
Nu heb ik een palet aan mogelijkheden dat ik kan aanbieden,
zoals het coachen van kinderen, maar ook de workshops,
kunstlessen en zoals nu een
expositie van mijn eigen beeldend werk.
Els Hofstede: tel. 06 20915053
www.elsehofstede.nl

Mocht u meer willen weten over
een kunstwerk, dan kunt u
contact opnemen met de kunstenaar. Telefoonnummers en/
of emailadressen zijn terug te
vinden op onze website.
Houdt erbij uw bezoek rekening
mee dat Gouwestein vasthoudt aan de richtlijnen van
het RIVM. Dat betekent dat per
keer twee personen welkom
zijn. Ontsmet uw handen bij
binnenkomst, draag een mondkapje en meld u even bij de
receptie. Indien er al externen
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