augustus - september 2021

Wijkkrant

Nieuwe Park

Inhoud
Van de redactie / van het wijkteam

2

Het Bankje

2

Verkeer in de wijk
• Ophoging Van Bergen IJzendoornpark
• Viaduct Noothoven van Goorstraat
• A12 gaat dicht

3

20ste expositie GoudsWerk, een heel
bijzondere!

4

Vogels in de wijk: vinken

5

Twee Stolpersteine voor de Kattensingel
44b

6

In Memoriam mevrouw Smits

7

Gouda750 - Goudse Giganten

8

Wijkkrant oktober

8

Bouwplannen in de wijk
• Geen voortgang volière
• Winterdijk 14
• Je fiets parkeren bij het station?     
Veilig, makkelijk én GRATIS!
Creacafé

9

9

Burendag 25 september

10

Schoon, heel en veilig
• Winterdijk
• Stickers verwijderd
• Kanaalstraat

10

Gouwestein nieuws

10

Groen in de wijk
• Buurttuin Parkstraat
• Geveltuintjesprijs 2021

11

Kookboekenbieb

11

Wijkkrant Nieuwe Park							

augustus - september 2021

Van de redactie/Van het wijkteam
Door Trudie Galama

Fietsen op het Stationsplein
Wat doe je met je fiets als je te laat bent en toch de trein nog wilt
halen? Je zet hem tegenover het station op het trottoir, tussen brievenbus en Crabethstraat.
Dat is al die reizigers duur komen te staan. Terug van weggeweest
zien ze een leeg trottoir. Weg fiets! Dat is balen. Kom je moe van je
werk thuis, wil je snel nog wat boodschappen doen en het weekend
inluiden met een biertje op de bank, mooi niet.
De gemeente heeft de daad bij het woord gevoegd en alle fietsen
afgevoerd naar het fietsendepot op de Goejanverwelledijk. Daar
kunnen de fietsen weer opgehaald worden, maar eerst even afrekenen: € 35.
Borden op de toegangswegen naar het Stationsplein geven aan dat
het verboden is je fiets te parkeren op het Stationsplein, alleen in
een fietsenrek is het toegestaan.
Toen ik vrijdagmorgen de handhavers in actie zag, fietste ik door en
ging een kijkje nemen op de bovenverdieping van de oostelijke fietsenstalling; bijna helemaal leeg! Daar hadden al die fietsen  makkelijk kunnen staan.

Vrijwilligers gezocht
Gouda750
Evert zoekt hulp bij het maken van poppenkoppen en het aankleden
van de Goudse Giganten. Kijk op blz. 8
Gouwestein
Karin zoekt helpende handjes o.a. in de huiskamer en het restaurant. Kijk op blz. 10
Burendag
Kijk op blz. 10

Het Bankje

Door Trudie Galama

Mathilde en Anjelina zijn vriendinnen en wonen in
Bodegraven. Ze zitten in Gouda op school. Tot nu
toe reden ze met de schoolbus iedere dag heen
en weer. Maar nu gaan ze naar Het Segment en
dan moet je op de fiets.
Vandaag hebben ze samen met Timon, de vader
van Mathilde, de route verkend. Het was een
proefritje. Maandag begint de school echt en dan
gaan ze samen op de fiets. Ze hebben ontzettend veel zin om naar hun nieuwe school te gaan.
Ze rijden 10 km heen en 10 km terug. Vandaag
schijnt de zon, maar ook als het regent vinden ze
zo’n fietstochtje helemaal niet erg.
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Verkeer in de wijk
Ophoging Van Bergen
IJzendoornpark
Bron: gemeente Gouda

De gemeente Gouda is van
plan een deel van de weg langs
het Van Bergen IJzendoorpark
op te hogen. Het betreft het
weggedeelte vanaf de Leeuwenpoort tot de volière, zie afbeelding. Dit wegvlak is verzakt
en bij hevige regenval ontstaat
wateroverlast.
Werkzaamheden
De gemeente voert boringen uit
om de opbouw en de kwaliteit
van de fundering te analyseren.
De boringen vinden voornamelijk plaats in de bermen en
aan de rand van de rijbaan en
hebben, als u dit leest, inmiddels plaatsgevonden.

Viaduct Noothoven
van Goorstraat
Bron: gemeente Gouda

Het viaduct Noothoven van
Goorstraat is op 14 juni afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Het viaduct heeft last
van betonrot. Uit onderzoek
blijkt dat reparatie niet mogelijk is. Het viaduct moet vervangen worden. Voor auto’s en
vrachtverkeer blijft het viaduct
gesloten totdat het vervangen
is. Fietsers en voetgangers
kunnen van het viaduct gebruik
blijven maken.
De gemeente bekijkt welke
mogelijkheden er zijn om het
viaduct te vernieuwen en wat
daarvoor nodig is. De planning
is dat dit in september gebeurt.
De vervanging duurt naar
schatting ongeveer 2 jaar. De
gemeente bekijkt daarom ook
de gevolgen voor de Kadenbuurt en andere projecten.
Wordt vervolgd.

A12 gaat dicht

Dit is er eentje om vast met
grote rode letters in je agenda te zetten: de A12 gaat dit
najaar tien dagen dicht. Van 27
september tot 7 oktober is de
A12 in de richting van Gouda,
tussen Oudenrijn en Nieuwerbrug, gesloten. En dat gaat
voor vertraging zorgen.
Werkzaamheden A12 richting Gouda
De reden voor de afsluiting is
het slechte wegdek. Ook de
bermen, vangrails, verlichting
en viaducten worden aangepakt. Rijkswaterstaat heeft er
bewust voor gekozen om de
A12 meerdere dagen achter elkaar helemaal dicht te gooien,
zodat er verschillende werkzaamheden uitgevoerd kunnen

worden. Dat betekent voor de
weggebruikers helaas wel flink
wat overlast.
Omrijden
De werkzaamheden aan de A12
zijn van maandag 27 september 21.00 uur tot donderdag
7 oktober 05.00 uur. Het is in
deze periode nog wel mogelijk
om bij Nieuwerbrug (tussen
Woerden en Bodegraven) de
snelweg op te gaan. Tussen
Nieuwerbrug en Reeuwijk zijn
minder rijstroken open.
Het advies van Rijkswaterstraat
is om vanaf Utrecht richting
Den Haag om te rijden via
de A2, A9 en A4. Wil je naar
Rotterdam, dan neem je tijdens
de wegafsluiting de A2, A15 en
A16.
3

Wijkkrant Nieuwe Park							

augustus - september 2021

20ste expositie GoudsWerk, een heel bijzondere!
Door Sjouk Engels

wellicht mogelijk dat u even
moet wachten. Tussen 14:00
en 17:00 uur kunt in het restaurant terecht voor een kopje
koffie/thee of een ander drankje met een hapje.
In deze wijkkrant lichten we
het werk toe van Harry Kolenbrander. Zijn foto’s in deze
expositie zijn voorzien van een
QR-code zodat u met uw telefoon extra informatie over het
boerenleven kunt vinden.
Harry Kolenbrander

In september, oktober en
november kunt u deze jubileumexpositie bezoeken in
Gouwestein. Harry Kolenbrander (fotografie), Irma Holt
(schilderijen) en Joke Spruijt
- Welings (sieraden) hebben
ervoor gezorgd dat er weer een
feestelijke expositie te bezichtigen is. Wilt u al een voorproefje nemen, kijk dan op onze
website (www.GoudsWerk.
wordpress.com). Voor meer
informatie over de kunstwerken
of een eventuele aankoop kunt
u contact opnemen met de betreffende kunstenaar.
De vrijwilligers van de exposities GoudsWerk, Janny de
Keijzer en Sjouk Engels nodigen u graag uit. Zij hebben
deze keer voor een extraatje
gezorgd door alle posters van
de voorgaande exposities bij
elkaar te presenteren.

Met mijn fotoproject ‘Het boerenleven in beeld’ wil ik het
dagelijks leven laten zien van
de boeren die in de landbouw
en de veehouderij werken.
In mijn jeugd groeide ik op in
de polder tussen Wateringen en
Delft en was regelmatig aan het
spelen op een boerderij in de
buurt. Je mocht overal komen,

alle hoekjes en gaatjes heb ik
verkend, spannend en erg leuk.
Vervolgens ben ik gaan werken in de glastuinbouw van het
Westland. Na 20 jaar stopte
mijn baas ermee en ben ik als
reisleider de wereld over gaan
zwerven. Terug in Nederland
heb ik van mijn passie mijn
beroep gemaakt, fotografie.
Inmiddels woon ik in Gouda en
ben ik alweer meer dan 14 jaar
professioneel fotograaf.
Ik wil met dit fotoproject een
verhaal vertellen. Het verhaal van de boer die zijn land
bewerkt en de koeien voert, de
boerin die haar moestuin water
geeft, de fruitteler die zijn
kersen plukt en de biologische
boer die onkruid wiedt. Boeren
die elke dag vroeg opstaan en
keihard werken om ons voedsel
te produceren.
Daarbij is het voor mij een
uitdaging om onverwachte
momenten vast te leggen. Een
koe die zijn neus door het hek
steekt, een geitenbok die rechtop gaat staan en de stal overkijkt of dat tijdens het oogsten
plotseling de zonnestralen door
de wolken breken.
HaKo Fotografie
Tel: 06 13481172
Website: https://www.het-boerenleven.nl/ & https://www.
hakofotografie.nl/

Openingstijden
De openingstijden van de expositie zijn van maandag tot
en met vrijdag van 08.30 uur
tot 16.30 uur en in het weekend van 09.30 tot 16.00 uur. U
bent welkom met twee of drie
personen. Ontsmet uw handen
bij binnenkomst, mondkapje
hoeft niet meer en meld u bij
de receptie. Indien er al externen zijn voor de expositie is het
4
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Vogels in de wijk: vinken
Door Marijke van Ittersum

De vorige besproken vogel,
het kauwtje, neemt dan wel
de vierde plaats in tijdens de
vogeltelling van januari 2021,
maar de vink staat in onze
wijk stevig op plaats 5. Reden
genoeg om deze grappige en
kleurrijke vogeltjes eens nader
te bekijken. En wat blijkt? Vinken zijn vogeltjes waarover in
het verleden heel wat te doen
was en ook in onze taal hebben
ze hun sporen nagelaten.

jaarlijks bijeen in het zuiden
van ons land, België en delen
van Duitsland om de beste zanger uit te kiezen. Het gaat er
dan om welk vogeltje de meeste liedjes zingt in een uur tijds.
Dat zingen had in de 18de en
19de eeuw wel een akelig tintje: men maakte de vogeltjes
blind, in de veronderstelling dat
'blinde vinken' nog mooier konden zingen. Maar dat is (gelukkig maar) sinds 1921 verboden.

Vinken zijn zowel standvogels
als trekvogels. Dus als we in
de winter groepjes vinken bij
elkaar zien, zijn dat òf vogels
die overgekomen zijn uit Scandinavië (trekvogels), òf het zijn
mannetjes die overwinteren
in hun broedgebied (standvogels). Daar komt ook de naam
van de soort vandaan: Fringilla coelebs. Coelebs betekent
'weduwnaar' in het Latijn. De
vrouwtjes gaan namelijk wel op
vakantie naar het zuiden.

Overigens zijn vinken ook heel
aardig om te zien. Het mannetje is het meest kleurrijk.
In de broedtijd heeft hij een
oranjerode borst en wangen.
En hij draagt een blauwgrijs
petje. Het vrouwtje mist die
fraaie kleuren, zij lijkt eigenlijk
best veel op een huismus en
wordt daar ook vaak mee verward. Gelukkig hebben zowel
de mannetjes als de vrouwtjes
twee witte vleugelstrepen en
die ontbreken weer bij de mussen. Het zijn kleine vogeltjes,
ze zijn ongeveer 15 cm groot
en wegen rond de 20 gram.

Heel grappig is dat de zang
van vinken verschilt per regio.
Nu zingen de meeste vinkjes
maar twee of drie verschillende
liedjes die niet langer dan vijf
seconden duren. Ter compensatie herhalen ze hun liedjes onvermoeibaar, tot wel tien keer
per minuut. En bij alle liedjes
gaat op het eind de toonhoogte
omhoog. Dat heet de 'vinkenslag'. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er wedstrijden
gehouden worden en werden
in het zingen, de zogenaamde
vinkenzettingen. Dat gebeurde
al in de late middeleeuwen. De
eerste beschrijving van een
dergelijke wedstrijd dateert van
1595.

In maart moeten er nesten gebouwd worden en het
vrouwtje broedt op vier tot
zes eitjes. Het mannetje haalt
eten voor het vrouwtje dat
gemiddeld twee weken de
eitjes warm houdt. Voordat
de kleintjes kunnen vliegen,
moet het kroost nog eens twee

weken gevoerd worden. En
daarna blijft het gezinnetje
ook nog een kleine drie weken
bijeen. Maar dan zit de opvoeding erop. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat vinken in de
broedperiode die tot juli duurt
soms twee legsels produceren.
In deze periode eten ze ook
bijna uitsluitend insecten, omdat die meer eiwitten opleveren
dan de zaden en zachte plantendelen die normaal gezien
hun voedsel vormen.
En dan kan je ook nog op het
vinkentouw zitten, gespannen
wachten tot je je slag kunt
slaan. Die zegswijze komt
regelrecht uit de praktijk van
vogeltjesvangen. Het touw
waarmee het valnet bestuurd
werd, is het vinkentouw. En de
jager zit in gespannen afwachting om toe te slaan. Zitten er
genoeg vinken in? Dan slaan
de netten dicht. En de slavink
dan? En de blinde vink? Helaas,
ook die termen refereren aan
de onblusbare behoefte van
mensen om alles wat leeft ook
op te eten. Het stukje gehakt
dat omwikkeld wordt door een
lapje vlees (blinde vink) of spek
(slavink) lijkt op een geplukt
en gebraden vogeltje. En die
termen dateren niet uit de middeleeuwen, maar uit de 20ste
eeuw en ze zijn bedacht door
slagers uit het Gooi.

Men was in die tijd overigens
niet erg vink-vriendelijk: vinken
werden op allerlei manieren
gevangen, voornamelijk om op
te eten. Pas in 1972 werd het
vangen van vinken afgeschaft,
wat weer leidde tot een grote
betoging in Brussel. Maar ook
nu nog komen de 'vinkeniers'
5
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Twee Stolpersteine voor de Kattensingel 44b
Door Soesja Citroen

Van maart 1941 tot half oktober 1942 woonden Ferdinand
(63) en Lily Silberberg-Schmitt
(60) op de Kattensingel 44b.
Ferdinand werd in
Hohenlimburg geboren, Lily en
hun zoon Heinz (35) in Frankfurt am Main. Na de machtsovername van Hitler in 1933
emigreerde het echtpaar naar
Nederland.
Huis in Voorburg, fabriek in
Den Haag
In Voorburg kochten ze een
huis op de Laan van Leeuwesteyn. Ferdinand zette een
exportdrukkerij annex papierfabriek op in Den Haag. Woning
en fabriek moesten ze echter
opgeven, toen ze als buitenlandse vluchtelingen de kuststreek moesten verlaten.
Berooid in hoekhuis op de
Kattensingel
Zo komen Ferdinand en Lily begin maart 1941 berooid in het
huis op de hoek van de Kattensingel en Van Swietenstraat
wonen. In november dat jaar
werden ze stateloos gemaakt
door het Duitse naziregime.
Net als het buurgezin Mogendorff kregen ze te maken met
steeds verdergaande anti-Joodse maatregelen. In mei 1942
moesten ze zichtbaar de Jodenster gaan dragen. Twee maanden later gingen vanaf Westerbork de deportatietreinen rijden
en daarna kwamen de razzia’s.

heid, maar onverbiddelijk stond
elke dinsdag de deportatietrein
klaar. In april 1944 moest het
echtpaar op de trein, naar Theresienstadt. Een half jaar later
volgde hun deportatie vandaar naar Auschwitz. Direct na
aankomst op 11 oktober 1944
werden ze vermoord.
Heinz en Reizla
Ook zoon Heinz, die in Den
Haag was gebleven, redde het
niet. Hij leidde een zaak in luxe
kristal en porselein op de Lange
Poten. In de zomer van 1942
trouwde hij met de Joods-Poolse Reizla Goldfarb. In augustus
dat jaar begonnen de razzia ’s
in Den Haag. Het stel ging naar
Leiden. Heinz werkte er als
broodbezorger en hij en Reizla
deden zich voor als niet-Joden.
Het jaar daarna kregen ze een
kind, dat ze direct na geboorte
afstonden. Daarna doken ze
onder bij een molenaarsechtpaar Heinis-Wiedijk in Sint
Pancras. Half juli 1944 werden
ze vastgezet in Westerbork en

vandaar gedeporteerd naar
Auschwitz. Heinz overleed eind
januari 1945 op een dodenmars
van Auschwitz naar Mauthausen. Reizla overleefde en hertrouwde na de oorlog.
Afgestaan kleinkindje
Twee zonen uit Reizla’s tweede huwelijk groeiden op in het
voormalige Voorburgse huis
van Ferdinand en Lily. Zoon
Wolf van den Hoek schrijft een
boek over zijn moeder. Vlak
voor haar dood vertelde ze, dat
ze uit vrees voor de nazi’s in
1942 of 1943 hun kindje hadden afgestaan. Ze moest leven
met de pijnlijke herinnering aan
haar man Heinz en hun kindje.
Als dit kleinkind van Ferdinand
en Lily nog leeft, zou het nu
tegen de tachtig zijn. In de
stoep voor de Kattensingel 44b
herinneren nu twee Stolpersteine aan het lot van Ferdinand en
Lily Silberberg-Schmitt.
(ingekort verhaal uit het boek
‘Hier Woonden - Stolpersteine
Gouda)

Westerbork, Theresienstadt,
Auschwitz
Op 13 oktober 1942 werden
Ferdinand en Lily gearresteerd
door Goudse agenten. In een
groep van zevenentwintig Joodse stadgenoten werd het
echtpaar naar Amsterdam
overgebracht. Na een week
in de propvolle Hollandsche
Schouwburg moesten ze op 22
oktober naar doorgangskamp
Westerbork. Anderhalf jaar
zaten Lily en Ferdinand vast
in dit SS-kamp. Het leven had
hier een schijn van normaal6
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•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
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In Memoriam
mevrouw Smits
Door Manon Vonk

Op 19 augustus jl. is mevrouw Smits overleden, nu overlijden er wel vaker bewoners
in onze wijk, maar deze dame had het hart
veroverd van een heleboel bewoners in onze
buurt. Toen de Blokwoningen net gebouwd
waren, is zij hier komen wonen met haar vader en moeder. Zij heeft ze tot op het laatste
moment verzorgd. Voorheen woonde zij op
de Kleiweg waar nu de winkel van C&A staat.
Mevrouw Smits was alleenstaand en had
geen kinderen, totdat de familie Bofarha 25
jaar geleden naast haar kwam wonen. Eerst
hielp zij met de kinderen, maar naarmate
‘oma’ ouder werd droegen zij de zorg voor
haar. Mede dank zij deze goede zorgen heeft
zij tot op het laatste moment thuis kunnen
wonen, al zat ze eigenlijk meer bij de buren
in huis.
Mevrouw Smits had een duidelijke mening,
was soms een beetje eigenwijs en dol op het
koningshuis. Maar zij was ook heel erg begaan met de buurt, las de wijkkrant van voor
naar achter. Ze heeft zelfs nog een buurtbank
gekocht, zodat ze met z’n allen buiten konden BBQ-en.
Zij heeft jaren met heel veel plezier in de
wijk gewoond en is op de respectabele leeftijd van 97 jaar overleden. Haar laatste wens
was vanuit huis begraven te worden. Dit is
ook gebeurd met een liefdevol afscheid met
wat buren en naaste familie.
Rust zacht lieve oma Smits.

BRILJANTE VOETEN
Pedicure Gertina Twigt
Voetbehandeling en
Voetreflexmassage
M: 06 4547 9497
Majoor Fransstraat 26
2801 ST GOUDA
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Gouda750

Door Trudie Galama

Voor veel Gouwenaren is
Gouda750 nog ‘een ver van
mijn bed show’, maar niet voor
Evert Josemanders. Ik spreek
hem in zijn atelier in de Jan
Compagniestraat. Hij is de bedenker, organisator en uitvoerder van het project ‘Goudse
Giganten’, een groep reuzenpoppen, en hij is dringend op
zoek naar vrijwilligers.
De rol van de Goudse
Giganten
De ‘Goudse Giganten’ hebben
bij de opening van Gouda750
een prominente rol. De negen
reuzen zijn sleutelfiguren uit de
Goudse geschiedenis. Vanaf april t/m september 2022
zullen zij de evenementen en
activiteiten rond Gouda750
opluisteren. Aan het einde van
de feestperiode, tijdens de
finale op 17 september, maken
zij deel uit van een spetterende
voorstelling. De poppen variëren in lengte van 2 tot 5 meter.
De grootste is Graaf Floris V.
Dat is niet verwonderlijk want
hij was degene die nu bijna 750
jaar geleden op 19 juli 1272
aan Gouda zijn stadsrechten
gaf.
Evert vertelt dat het maken
van Graaf Floris V begint bij
het boetseren van zijn reusachtige kop. Als de klei is uitgehard brengt hij de eerste laag

papier-maché op. Dat moet
heel secuur gebeuren om te
voorkomen dat de fijne details
uit zijn gezicht verdwijnen. Als
er vijf lagen papier-maché zijn
opgeplakt en opgedroogd snijdt
hij het papier los van de klei.
Vervolgens lijmt hij de helften
weer aan elkaar en kan de kop
van Graaf Floris een kleurtje
krijgen.
Wie helpt Evert bij het plakken en het naaien?
Het opbrengen van de kleine
velletjes papier-maché op de
geboetseerde koppen vraagt
veel tijd. Evert heeft nog 8
koppen te gaan. Wie komt het
gezellige clubje vrijwilligers
uit de wijk  versterken? Evert
benadrukt dat er geen plakervaring nodig is, wel geduld en
doorzettingsvermogen. Zonder
kleren kunnen de Goudse Giganten niet over straat. Daarom zoekt Evert ook vrijwilligers
voor het naaien van de kleding.
Hij heeft al iemand gevonden
die de patronen tekent en de
supervisie houdt.
Atelier in de binnenstad
De gemeente heeft Evert een
ruimte aangeboden in de binnenstad. Deze ruimte gaat hij
inrichten als atelier waar hij
de koppen gaat kleien en de
vrijwilligers aan de slag gaan
met papier-maché en met het
naaien van de kleding.

augustus - september 2021
Evert heeft het druk
Evert is naast professioneel
poppenmaker ook muzikant.
Hij is een van de leden van Het
Groot Niet Te Vermijden, een
5-koppige Nederlandse band
die met een show, bestaande
uit een combinatie van muziek
en cabaret, langs de theaters
trekt.
Hij las het bericht van het programmateam Gouda750 waarin
bewoners werden opgeroepen
met ideeën te komen voor de
viering van Gouda750. Zijn
voorstel om op de markt een
indrukwekkend, muzikaal liveevent neer te zetten met de
Goudse Giganten werd direct
omarmd. De multi inzetbare
reuzenpoppen gaan er komen
en over de muzikale voorstelling tijdens het slotfeest op
de markt is Evert nog volop in
overleg.
Oproep aan vrijwilligers
Voor het einde van dit jaar
moet bijna alles klaar zijn.
Evert is met spoed op zoek
naar papier-maché plakkers en
kledingnaaisters. Handen uit de
mouwen! Lijkt het je wat? Heb
je nog vragen? Neem contact
op met Manon Vonk, zij coördineert de vrijwilligers die samen
met Evert gaan werken aan
de Goudse Giganten voor een
spetterend Gouda750.
Manon Vonk:
Tel. 06 40281883
mail: manonvonk@hotmail.com

Wijkkrant oktober
Artikelen graag aanleveren
vóór 16 oktober bij Trudie en
Irene

redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Bouwplannen in de wijk
Geen voortgang
volière
Door Manon Vonk

Wat is het probleem? Het gaat
hier niet over een kunststof
dakkapel op een monumentaal
pand maar over een vogelverblijf dat op instorten staat en
dat hoognodig gerenoveerd
moet worden.

Winterdijk 14
Bron: AD

Aan het begin van de vakantie
is er een gesprek geweest met
de gemeente, ODMH, het wijkteam en de wethouder over de
verbouwing van de volière. Het
leek een goede start, maar al
snel bleek dat ons hele voorstel
van tafel werd geveegd: geen
kunststof kozijnen en geen
verlaagde instap. De buitenkant
en de binnenkant moeten ongewijzigd blijven. Het voorstel
van de gemeente is dat de hele
renovatie in hout moet worden
uitgevoerd. Dit houdt in dat het
onderhoud ons veel extra werk
en geld gaat kosten.
Na 1½ jaar en vele gesprekken
zijn we nog geen stap verder
en de conditie van de volière
wordt steeds slechter.
Omdat de volière eigendom van
de gemeente is, heeft het wijkteam het volgende voorgesteld:
Wij gaan ermee akkoord dat alles in hout wordt uitgevoerd en
de stenen muur niet verlaagd
wordt, op voorwaarde dat de
gemeente het onderhoud van
de volière voor zijn rekening
neemt. Het wijkteam beschikt
niet over de mensen en de
middelen om dit onderhoud te
kunnen bekostigen. We zijn per
slot van rekening verzorgers
van de vogels en geen gerenommeerd klusbedrijf.
We zouden snel antwoord
krijgen, maar inmiddels zijn we
weer dik twee maanden verder.

bovenverdieping en de stalling heeft cameratoezicht. En
over een tijdje is er zelfs een
digitaal systeem waarmee je
in één oogopslag ziet waar er
nog een plekje vrij is. Zo wordt
het fietsparkeren bij het station
wel heel makkelijk.
Last but not least: jouw fiets
stallen is helemaal gratis.
Onze oproep: maak gebruik
van de fietsenstalling. Aan de
voorkant bij het station staat
nog steeds een grote ‘fietsenzee’, maar na de zomervakantie worden deze fietsen
verwijderd. De Oostelijke
fietsenstalling ligt slechts 50
meter verderop!

Creacafé

Door Manon Vonk

Door de schaarste aan bouwhout in Europa loopt de bouw
van de zestig flexwoningen grote vertraging op. De woningen
zouden uiterlijk 21 september
worden opgeleverd. Dat wordt
nu eind november. Voor die
tijd moet ook de brug worden
geplaatst op de plek waar nu
de dam ligt.

Je fiets parkeren bij
het station? Veilig,
makkelijk én GRATIS!
Bron: gemeente Gouda

Gouda en fietsen horen bij elkaar. Dat zie je bij het station:
er staan veel fietsen van mensen die met trein of bus verder
op pad gaan. Voor al die fietsen
zijn volop (nieuwe) stallingsplekken gemaakt, bijvoorbeeld
in de Oostelijke fietsenstalling.
Die stalling is in februari geopend en biedt nu plek aan 1400
fietsen. Er is een beneden- en

Door alle maatregelen rond
corona is er al anderhalf jaar
helaas geen Creacafé geweest.
Omdat er wel versoepelingen
zijn, maar ook weer aardig wat
besmettingen, gaan we voorlopig nog niet in de oude vorm
van start. Maar voor alle creatievelingen in de wijk hebben
we wel iets leuks in het vooruitzicht rond Gouda750.
Kaasboerin
We hebben ons als Creacafé
ingeschreven om een beeld van
de kaasboerin te gaan versieren. Inmiddels hebben we de
toezegging gekregen en gaan
we de kaasboerin mozaïeken.
We zijn inderdaad nog niet af
van de mozaïekkriebels! Deze
activiteit gaat medio november
van start.
Goudse Giganten
Als je de wijkkrant al hebt
doorgespit, heb je kunnen lezen dat onze wijkbewoner Evert
Josemanders, 9 reuzenpoppen, de Goudse Giganten, gaat
maken. Dit project is zo groot
dat hij helpende handjes nodig

9

Wijkkrant Nieuwe Park							
heeft. Het lijkt Evert leuk om
dit project met buurtbewoners
te doen. Hiervoor is hij op zoek
naar mensen die willen helpen
bij het maken van de koppen
die met papier-maché bekleed
moeten worden. Deze poppen
hebben ook kleding nodig,
dus als je handig bent met de
naaimachine en je hebt genoeg
ervaring met het maken van
kleding, dan kan hij jou ook gebruiken. Deze activiteiten gaan
in een speciaal ingericht atelier
in de binnenstad eind september van start. Is het niet gaaf
om te kunnen zeggen dat je
hebt geholpen met dit sensationele project?
Heb je zin om mee te doen aan
een van deze activiteiten? meld
je dan aan bij Manon Vonk:
Tel 06 40281883.

Burendag
25 september

Door Manon Vonk, wijkteamlid

ten ze de dag af met een hapje
en een drankje. Iedereen is uitgenodigd om naar het resultaat
te komen kijken, want ze zijn
er terecht heel trots op.
Start
We starten om 11.00 uur en
gaan door tot 15.00 uur. De
activiteiten vinden plaats in de
Helene Servaesstraat, bij de
Blokwoningen, in de Groene
speeltuin en in de Parkstraat.
Als je een uurtje over hebt, of
de hele dag de tijd, kom dan
gezellig langs en steek je handen uit de mouwen.
Organisatoren
• Helene Servaesstraat:
Marleen tel. 06 10259381
• Blokwoningen/
Groene speeltuin:
Manon tel. 06 40281883
• Parkstraat:
George tel. 06 18877895
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ciale gedrag. Nog geen maand
later zijn de stickers van de
containers verwijderd en lag
er een instructie op de deurmat hoe je beter je afval kunt
scheiden.
Kennelijk heeft de gemeente
er niet zo veel moeite mee om
twee keer per week het afval,
dat naast de containers staat,
weg te halen. Maar misschien
hadden ze beter een routebeschrijving naar het grofvuil in
de bus kunnen doen.
Kanaalstraat

Schoon, heel en
veilig
Door Buurtpreventie

Winterdijk

Op 25 september viert heel
Nederland weer Burendag en
ook wij doen dit jaar weer mee!
Ieder jaar gebeurt er al het een
en ander bij de Groene speeltuin en de Blokwoningen, maar
dit jaar gaan ze ook aan de
slag in de Helene Servaesstraat
op het gemeenschappelijke
veldje. Door het inzaaien van
bloemmengsels in de boomspiegels zijn niet alleen de
bloemetjes gaan groeien, maar
ook het idee om het er definitief kleurrijk uit te laten zien.
De boomspiegels worden dus
opnieuw aangepakt.
De foto’s ziet u in de volgende
wijkkrant.
In de tuin in de Parkstraat, die
dit voorjaar is aangelegd, gaan
ze ook aan de slag. Daar slui-

In de Kanaalstraat zijn borden
geplaatst om fietsers en automobilisten duidelijk te maken
dat er een fietspad ligt dat
bedoeld is voor fietsers in beide
richtingen.
De beschoeiing langs het
smalle stuk van de Winterdijk
is hersteld. Het pad lijkt breder, maar is toch echt alleen
bedoeld voor wandelaars en
fietsers; dus niet brommen.
Maar een bordje alleen helpt
helaas niet.
Stickers verwijderd
In de vorige wijkkrant was te
lezen dat er grote ergernis is
over zwerfafval en het illegaal
dumpen van afval naast de
containers. Er waren stickers
geplakt om mensen aan het
denken te zetten over hun aso-

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

In de zomermaanden is het in
verband met de vakanties van
de medewerkers altijd weer
even puzzelen om het rooster rond te krijgen. Gelukkig
beschikt Zorgpartners over een
10
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flexbureau. Medewerkers van
het flexbureau kunnen ingezet
worden bij alle locaties van
Zorgpartners. Uiteraard proberen we de open diensten zoveel
mogelijk met medewerkers
van Gouwestein op te lossen
zodat de bewoners niet te veel
vreemde gezichten zien. Maar
de zomer schiet al weer op en
dus ook het vakantieseizoen.
Veel gezelligheid in Gouwestein
De zomer loopt ten einde, maar
niet zonder een gezellige afsluiting in Gouwestein!
Op zaterdag 25 september is
het weer officieel burendag. Na
een lange periode met weinig
activiteiten doen we dit jaar
weer mee aan Burendag en
zorgen we voor gezelligheid in
de wijk. We organiseren dan
een rommelmarkt met koffie/
thee van de Baristabar met
de tuktuk (eerste kopje koffie
gratis) en kunt u een superwafel kopen bij Bakkerij Markus.
Daarnaast er kramen met allerlei spullen en uiteraard lekker
hapjes zoals bijvoorbeeld een
broodje kroket of frikandel.
Voor de kinderen zijn er oud
Hollandse spelletjes.
De dag is van 10.00 uur –
15.00 uur.
Parkeerplaats nodig?
Het is mogelijk om een vaste
parkeerplaats in de parkeergarage van Gouwestein/Gouwestaete te huren. Deze parkeergarage is altijd afgesloten
maar voor huurders 24 uur per
dag bereikbaar. Uw auto staat
hier dus droog en veilig.
De kosten voor een parkeerplaats bedragen € 90,70 per
maand en is per maand opzegbaar. Indien u meer informatie
wilt kunt u contact opnemen
met de afdeling Verhuur van
Zorgpartners: 0182-356000 of
via email: verhuur@zorgpartners.nl
Zin in vrijwilligerswerk?
Voelt u welkom in Gouwestein!
Bijvoorbeeld helpen in de huiskamer op de verpleegafdeling
pg, wandelen met een bewo-

ner, helpen in het restaurant.
Kortom genoeg waar we blij
zijn met extra helpende handjes. Heeft u interesse neem
gerust contact met me op, via
telefoonnummer 0182 515 655
of via de mail: karin.hinke@
zorgpartners.nl
Kijk ook eens op onze site:
www.zorgpartners.nl/gouwestein of volg ons via facebook:
https://www.facebook.com/
gouwestein

Groen in de wijk
Buurttuin Parkstraat
Door George Kroon, wijkteamlid

De Buurttuin heeft het deze
zomer goed gedaan. Een buurman zei verwonderd te zijn dat
alles zo goed groeit. Het verschil met de kale tuin van vorig
jaar is enorm! Veel mooie
bloemen en ook de groentetuintjes geven veel plezier. Niet
alles doet het zo goed als we
hadden verwacht. Maar ook
zijn er verrassingen zoals de
komkommer en de pepers. Die
doen het uitstekend.
Burendag 25 september
Op Burendag willen we van
13:00 tot 15:00 uur de tuin en
de omgeving aanpakken. Er
staat een tafel klaar met koffie,
thee en een drankje en extra
aandacht voor de producten uit
“onze” tuin. We geven dan de
pompoenen een bestemming.
Voor de kinderen is er natuurlijk ook wat! Iedereen is welkom.

Geveltuintjesprijs
2021

Door Anneliet Schönfeld (Groenwerkgroep)

De zomer gaat al weer richting
de herfst, dus het is tijd om de
geveltuintjes in onze wijk eens
even goed te bekijken. Het lijkt
er op, dat de corona hier positieve invloed heeft gehad, want
er waren opeens veel meer
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tuintjes dan andere jaren. Er
waren nu zelfs kruidentuintjes
en veel mooi verzorgde bloemen en struikjes. Het lijkt er
op, dat de geveltuintjes dus
echt zijn aangeslagen in onze
wijk. Ieder jaar wordt het wat
meer. Deze keer waren we
echt verrast door de Helene Servaesstraat, waar bijna
alle aanliggende huizen bij de
voordeur bloemen en of planten hadden. AL was het een
moeilijke keus, wij kwamen tot
de conclusie dat het “tuintje”
van Greetje de Gruijl ‘t mooist
was. Zij heeft inmiddels een
bloemenbon van 25 euro ontvangen. Wij hopen dat dit weer
veel andere buurtbewoners zal
stimuleren om ook een mooi
geveltuintje te maken, volgend
jaar!

Kookboekenbieb

Door Manon Vonk, wijkteamlid

In de Roos van Dekemastraat
staat naast de kinderbiebjes
een kookboekenbieb. Sinds
corona worden de straatbibliotheken in onze wijk druk bezocht. Nu staat er dus ook een
kookboekenbieb. Hier kun je
kookboeken brengen die je niet
meer gebruikt, of even snuffelen en een boek meenemen als
er iets leuks bij zit. Naast kookboeken staan er ook spulletjes,
die je mee mag nemen.
Pluk uit de tuin gerust ook wat
munt voor een lekkere kop thee
of een gerecht. Door spullen te
delen maken we Gouda duurzamer. Op de facebookgroep
‘straatbieb Gouda’ kun je ook
andere initiatieven vinden, leuk
om langs te wandelen of te
fietsen.
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Buurttuin

Het winnende geveltuintje

