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Het Bankje
Door Trudie Galama

Han ontmoet ik op het bankje bij de Jeu de 
Boules baan. Wat een toeval! Hij is net klaar met 
het onderhoud en bekijkt het resultaat van een 
afstandje.

Ook iedere eerste zaterdag van de maand is Han 
te vinden op de baan. Dan gooit hij samen met 
enkele wijkbewoners een balletje, drinkt een kop 
koffie	en	na	afloop	wat	anders.

Han vertelt dat hij ook betrokken is bij de bezor-
ging van de wijkkrant. Daarnaast maakt hij deel 
uit van het Buurtpreventieteam en slaat hij een 
nieuwe paal  voor een boombordje in het park als 
dat nodig is.

Afsluiting Van Bergen IJzen-
doornpark
Geen	vrachtwagen,	auto,	scoo-
ter	of	(elektrische)	fiets	kan	er	
meer door. Het park is afgeslo-
ten vanaf het Lombokterrein. 
Alleen de voetganger kan het 
Stationsplein nog bereiken.  

Dat betekent ook dat het Lom-
bokterrein alleen toegankelijk 
is vanuit het park. Het zware 
vrachtverkeer dat via  Vre-
debest en Stationsplein naar 
het Lombokterrein reed is nu 
genoodzaakt om door het park 
te rijden. 

Van de redactie – van het wijkteam
Door Trudie Galama

Om de veiligheid te waarbor-
gen staat een verkeersregelaar 
bij	de	kruising	Nieuwe	Gouwe	
– Van Bergen IJzendoornpark. 
Hij	heeft	als	taak	het	fiets-	en	
vrachtverkeer in goede banen 
te leiden. Ook is in het park 
een max snelheid van 15 km 
ingevoerd.

BBQ’s en Burendag
Het bruist in onze wijk. De 
rook van de BBQ’s in het park 
en de Lepelaerstraat was nog 
maar net opgetrokken of bij de 
Blokwoningen, in de Parkstraat 
en Helene Servaesstraat stond 

de	koffie	klaar	en	werden	de	
handen uit de mouwen gesto-
ken. Het groen heeft weer een 
opknapbeurt gekregen.

Kerstbomen in de Winter-
dijksloot
De pepernoten en de chocola-
deletters liggen in de winkel. En 
moeten we het nu ook al heb-
ben over kerstballen en kerst-
bomen?	Ik	vrees	van	wel.	Het	
wijkteam gaat stoppen met de 
organisatie en is op zoek naar 
iemand die dat overneemt. En 
daar kan je niet vroeg genoeg 
mee beginnen!
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Frans Beyaard, Afdelingsmana-
ger, heb ik uitgenodigd aan de 
keukentafel. Hij is afdelingsma-
nager bij Promen en werkt daar 
nu 5 jaar. Daarvoor was hij 
hoofduitvoerder bij een groot 
groenbedrijf. 

De menselijke maat als 
hoofdmotief
De menselijke maat is maatge-
vend bij Promen en dat bevalt 
hem	goed.	Groen	is	mooi,	daar	
heeft hij 30 jaar ingezeten, 
maar met mensen werken is 
vele malen leuker. Het zijn, zijn 
mannen die bedrijvig zijn in 
onze wijk. Je ziet ze regelmatig 
met oranje jassen aan in het 
groen werken. Ze verwijderen 
het onkruid uit de plantvakken 
en doen het kantsteekwerk 
van de gazons, borders en het 
wintersnoeiwerk en het knotten 
van wilgen.

Maatschappelijk verant-
woord ondernemen
Promen is van oudsher een 
Sociale Werkvoorziening die 
werk organiseert voor mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt. Maar Promen is bezig 
zich te transformeren naar een 
werkopleidingsbedrijf. Een deel 
van de mensen zal bij Promen 
blijven werken en een groter 
deel wordt begeleid naar de 
arbeidsmarkt. Promen werkt 
daarbij met werkgevers samen 
die graag maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen en die 
compassie hebben met mensen 
die een beperking hebben. 

Diensten die Promen levert zijn 
o.a.: catering, schoonmaak- en 
magazijnwerk, assemblage, 
verpakken en bezorgen. De 
mensen worden opgeleid bij 
Promen of bij het bedrijf zelf. 
Bij Johnson Wax in Mijdrecht 
werken bijvoorbeeld 60 men-

sen die vanuit Promen worden 
begeleid. Er zijn zeven ge-
meenten in de Krimpenerwaard 
die gebruik maken van Promen 
voor de re-integratie van men-
sen in het arbeidsproces.

Maatwerk
Frans ziet het als zijn taak om 
ervoor te zorgen dat mensen 
zich thuis voelen, gemotiveerd 
raken en zich verder ontwik-
kelen. “Als iemand bij Promen 
binnenkomt, probeer je maat-
werk te leveren en de persoon 
te plaatsen in die groep waar 
hij het best tot zijn recht komt. 
In het eerste gesprek probeer 
je uit te vissen wat die persoon 
kan en waar die op zijn plaats 
zou kunnen zijn. Als zo iemand 
op de juiste plek terechtkomt, 
vakvaardigheden aanleert, 
wordt het een succes verhaal. 
Maar dat lukt helaas niet altijd.”

Overspannen arbeidsmarkt
Bij de afdeling groen en schoon 
van Promen  werken circa 240 
mensen	waarvan	in	Gouda	circa	
90 mensen in het zwerfvuil en 
groen. Frans heeft de afde-
ling groen onder zijn beheer 
met circa 60 mensen. Dit zijn 
er te weinig. Dat komt omdat 
de vraag op de arbeidsmarkt 
groot is. Dit heeft tot gevolg 
dat alleen dit jaar al 8 mensen 
vanuit zijn afdeling doorge-
stroomd zijn naar het reguliere 
bedrijfsleven. Dit is waar hij het 
voor doet, maar het werk zal 
toch gewoon uitgevoerd moe-
ten worden. Ook is te merken 
dat door de grote vraag naar 
arbeidskrachten de instroom 
vanuit gemeentelijke instanties 
minder is dan voorheen. Maar 
de opdrachtgevers verwachten 
wel dat Promen de gemaakte 
afspraken nakomt. Dit geeft 
Frans de nodige hoofdbrekens. 

Waar kom je mensen van 
Promen tegen?

Je komt de mensen tegen bij 
grote werkgevers als Johnson 

Wax, Medic Waddinxveen en 
Post	NL.	In	het	Huis	van	de	
Stad werken mensen van Pro-
men in de schoonmaak en de 
catering. En natuurlijk kom je 
ze tegen in het groen. 

Een bijzonder bedrijf
Bij Promen is het werken in 
het groen niet te vergelijken 
met het werk bij een regulier 
hoveniersbedrijf. Onder een 
te  hoge werkdruk en als de 
werkgever te weinig begrip 
heeft dan haken deze men-
sen af. Promen is dan ook een 
bijzonder bedrijf. Promen zorgt 
voor een veilige werkomgeving 
en werksfeer zodat de men-
sen met plezier naar hun werk 
komen.

Prinses Laurentien op be-
zoek bij Promen
In het kader van De Kennis-
week Sterk aan het Werk kwam 
prinses Laurentien even langs. 
Promen heeft voor zijn me-
dewerkers online leermodules 
voor o.a. taal, rekenen en di-
gitale vaardigheden omdat het 
belangrijk is dat ook mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt mee kunnen doen in de 
digitale samenleving.

Dat is ook Promen!

Bedrijvig in onze wijk - Promen 
Door Trudie
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Vogels in de wijk: de Turkse tortel
Door Marijke van Ittersum
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De Turkse tortel is een duif. 
Maar geen gewone huis-tuin-
en-keukenduif, o nee. Met zijn 
wat bescheidener formaat, 
exotische afkomst en onwaar-
schijnlijke prestaties op het 
gebied van de voortplanting is 
hij beslist heel bijzonder. Ook 
in	Gouda	worden	Turkse	tortels	
vaak gespot: ze staan op de 
7de plaats bij de vogeltelling 
in onze wijk en we hebben 
ze zelf ook in de tuin. En dat 
was vroeger allemaal wel heel 
anders.

Turkse tortels (Streptopelia 
decaocto) zijn licht beigegrijs 
en ze hebben een zwartwit-
te halsband om. Dat laatste 
vooral onderscheidt de tortels 
van de andere duiven. Met een 
gemiddelde grootte van 30 
cm, een gewicht van 200 gram 
zijn ze kleiner en lichter dan 
andere duivensoorten. En de 
tortel heeft een langere staart. 
Ook de tortelroep verschilt van 
het gekoer van andere duiven. 
Het is een liedje van maar drie 
klanken, waarbij de tweede 
langer is dan de eerste en de 
derde. Het lijkt erg op de meest 
voorkomende regel in pop-
liedjes: I love you.... De term 
tortelduifjes zal ons ook alle-
maal bekend zijn. Deze term is 
volkomen correct, want tortels 
komen altijd in paren voor. Tot 
slot zijn Turkse tortels geen 
moeilijke vogels: ze eten van 
alles: zaden, insecten, vruchten 
en (als het even kan) granen. 
En ze bouwen hun slordige nes-
ten overal. In bomen, struiken, 
dakgoten, balkons, bloembak-
ken, regenpijpen, je kunt het 
zo gek niet bedenken. 

Toch zijn Turkse tortels nog 
helemaal	niet	zo	lang	in	Neder-
land. Het eerste geregistreerde 
broedpaartje werd genoteerd 
in 1955 vlakbij Oldenbroek. 
Oorspronkelijk komt de vogel 
uit Klein-Azië en hij begon aan 
zijn opmars via de Balkan rond 
1930.	Na	de	Tweede	Wereld-

oorlog veroverde de vogel 
Duitsland. Engeland werd in 
1953 gekoloniseerd en Ierland 
zes jaar later. Tegen het einde 
van de 20ste eeuw werd de 
Turkse tortel gevonden tot in 
het	noorden	van	Noorwegen,	in	
de Oeral in Rusland en op het 
hele	Noord-Afrikaanse	conti-
nent. Alleen IJsland hebben ze 
nog niet ontdekt. 

Wel zijn ze de oceaan al over-
gestoken. In Florida zijn ze 
door de mens geïntroduceerd 
omdat het zo'n 'grappige vogel' 
was en als 'verrijking voor de 
vogelstand'	gezien	werd.	Nou,	
dat hebben ze geweten in 
de VS. De Turkse tortels zijn 
inmiddels tot in 22 staten van 
de VS opgerukt (en in Canada), 
tot groot ongenoegen van de 
graanboeren. Maar ook in ons 
land wordt de opmars van de 
Turkse tortels soms met lede 
ogen aangezien en wordt het 
betreurd dat zij nu als 'inheem-
se soort' te boek staan. Want 
dat betekent dat je er niet op 
mag schieten (zonder vergun-
ning), terwijl die 150.000 tot 
200.000 broedparen in ons land 
letterlijk heel wat graantjes 
meepikken van de oogst.

Zijn de tortels dan invasieve 
exoten, zoals de halsbandpar-
kiet, de nijlgans of de Ame-
rikaanse rivierkreeft die ons 
land	–	en	ons	park!	–	teisteren?	

Nee,	want	invasieve	exoten	
worden hier (bedoeld of onbe-
doeld) naartoe gebracht door 
mensen, zoals dat in de VS 
gebeurde. Maar de tortels in 
Nederland	zijn	echt	helemaal	
op eigen kracht komen aanvlie-
gen. Blijft de vraag over: waar-
om	komen	ze	dan	hierheen?	
Het antwoord is heel simpel: er 
waren er gewoon veel te veel 
in hun oorspronkelijk gebied en 
dan gaat het overschot op stap. 

En daarmee kom je op de 
ongelofelijke vruchtbaarheid 
van deze tortelsoort. De eerste 
nesten verschijnen half febru-
ari, de laatste in november. Ze 
leggen (gelukkig maar) twee 
witte eieren per nest. Dan nog 
ruim twee weken broeden en 
de jongen vliegen na een dag 
of 20 al het nest uit. Tortels 
kunnen echter wel vijf keer 
per jaar nestelen en de jongen 
uit de eerste legsels worden in 
datzelfde jaar zelf al weer jon-
ge ouders. Tortels zijn mono-
gaam en omdat ze een jaar of 
15 oud worden, kun je uitreke-
nen hoeveel tortels een paartje 
in die tijd kan voortbrengen. Je 
komt op astronomische ge-
tallen. Er zijn echt maar heel 
weinig andere vogels die dat 
voor elkaar krijgen. En toch, 
toch vind ik het wel gezellig, als 
ik ze hoor roepen op het dak of 
in de bomen. I love you, I love 
you.... Het heeft wel wat.
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Twee Stolpersteine voor de Van Swietenstraat 3 
Door Soesja Citroen
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Ooit	woonde	Carla	Mogendorff	
(23) vijf jaar op dit adres, 
huishoudster Margarete Dieck-
hoff	(38)	woonde	hier	anderhalf	
jaar. 
   
Dochter des huizes Carla 
Mogendorff 
Carla	Mogendorff	werd	gebo-
ren in september 1921. In juli 
1937 kwam ze samen met haar 
vader Bram, moeder Jeannette 
en oudere zus Hetty in de Van 
Swietenstraat wonen. Vader 
Bram dreef de huidenhandel 
Interlapin op de Karnemelks-
loot samen met zijn broers Isak 
en Jacques. Carla werkte na de 
mulo als stenotypiste.

Juf van Joods schooltje
Tijdens de bezetting werd Carla 
schooljuf. Toen Joodse kin-
deren vanaf september 1941 
geen openbaar onderwijs meer 
mochten volgen, werd een 
Joods schooltje opgericht in een 
gebouw achter de sjoel (syna-
goge) op de Turfmarkt. Hier gaf 
Carla les aan de jonge Helga 
Kahlenberg, Moses Schenko-
lewski en Poldi Linder. 

In de onderduik
Half juli 1942 begonnen de 
gedwongen Jodentransporten, 
al snel kwamen er razzia’s. Eind 
september 1942 dook het gezin 
Mogendorff	onder	in	Amster-
dam. Carla’s hartsvriendin 
Mieke Steensma hielp hen. Ze 
was apothekersassistente, haar 
ouders	waren	in	Nederlands-In-
dië en zijzelf zat in een pleeg-
gezin. Ze was kind aan huis bij 
de	Mogendorffs	en	kreeg	hun	
onderduikadres en valse namen 
te horen. 

Helpster Mieke overleefde
In Amsterdam ging Mieke bij 
hen langs. Ze stuurde hen 
brieven en zorgde voor voed-
selbonnen, maar werd verraden 
en gearresteerd. In juli 1943 
werd Mieke naar kamp Vught 
gestuurd vanwege ‘joden-
begunstiging’. Ze overleefde 

deportatie naar Ravensbrück en 
vertelde later over haar erva-
ringen op scholen.

Carla opgepakt en vermoord
Ook Carla werd gearresteerd. 
Ze werd begin mei 1944 vast-
gezet in Westerbork. Daar 
ontmoette ze oom Sam en 
tante Susanna Leefsma-Mo-
gendorff	van	de	Krugerlaan.	Op	
19 mei volgde hun deportatie 
naar Auschwitz. Haar oom en 
tante werden direct na aan-
komst vermoord, Carla kwam 
eind september of mogelijk nog 
later om in Midden-Europa. 

Verder leven met verlies
Carla’s ouders en zus Hetty 
overleefden en kwamen na de 
oorlog weer in de Van Swieten-
straat wonen. Ze rouwden om 
het verlies van dochter Carla. 
Zoals	het	gezin	Mogendorff	van	
om de hoek op de Kattensingel 
42 rouwde om het verlies van 
dochter Simone, Carla’s nichtje.

Huishoudster Margarete 
Dieckhoff 
Sinds februari 1941 woonde 
Margarete	Dieckhoff	als	huis-
houdster in bij het gezin Mo-
gendorff.	Ze	had	in	Duitsland	

een naaiatelier voor gegoe-
de dames geleid en was half 
1939	gevlucht	naar	Nederland.	
Enkele weken nadat het gezin 
Mogendorff	was	ondergedoken,	
verliet ook Margarete het huis. 
Onder de naam Maria Lands-
heer kwam ze op de Bodegraaf-
sestraatweg terecht bij de heer 
Kraan. Zijn vrouw was kort 
daarvoor overleden. Ze werkte 
er als huishoudster en zorgde 
voor de kinderen. 

Margarete verraden
Een	NSB’er	uit	Reeuwijk	ver-
raadde haar en in juli 1943 
werd ze gearresteerd. Ze 
vertelde vermoedelijk onder 
druk,	wie	er	bij	de	Mogendorffs	
over de vloer kwamen. Zo werd 
Carla’s vriendin Mieke verra-
den. Op 28 juli werd Margarete 
vastgezet in Westerbork. Eind 
augustus volgde haar depor-
tatie naar Auschwitz, na aan-
komst werd ze direct vermoord. 
In de stoep voor de Van Swie-
tenstraat 3 herinneren nu twee 
Stolpersteine aan naam en lot 
van Carla en Margarete.

(Ingekort verhaal uit het boek 
‘Hier Woonden - Stolpersteine 
Gouda’)		
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Ook trainen bij ons?
Informeer naar Training op Maat,
Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move
en specifieke trainingen: COPD,
COVID en valpreventie. 

Fysiotherapie Oranjestaete  
0182 - 75 18 11  
www.fysiostaete.nl

Julianahof 210 2802 GN Gouda
Const. Huygensstraat 121e 2802 LV Gouda 
Burg. van Dijkesingel 49 2809 RB Gouda
Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak

• f y s i o t h e r a p i e

• m a n u e l e  t h e r a p i e

• p s y c h o s o m a t i e k

• f y s i o t r a i n i n g

 

 
 
 

 
BRILJANTE VOETEN 
 
Pedicure Gertina Twigt 
 
Voetbehandeling en  
Voetreflexmassage 
 
M: 06 4547 9497  
Majoor Fransstraat 26 
2801 ST  GOUDA 
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Bomen in het Park
Door de Groenwerkgroep

Verschillende bomen in het park krijgen extra 
aandacht. De boomspiegels worden met voeding 
geïnjecteerd om de boom extra groeikracht te 
geven.	Dat	gebeurt	met	“Deutsche	Gründlich-
keit”.

De werkgroep is met de gemeente in gesprek 
over de vervanging van dode bomen, heesters 
en beplanting van borders. Ook is gesproken 
over de wip die geen wip meer is omdat die 
wacht op een onderdeel.

Wijkkrant november
Artikelen graag aanleveren vóór 19 november 
bij Trudie en Irene  

redactie wijkkrant:  
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Gouda,	17	oktober	2021
Beste buren, 

Er zijn niet veel situaties waar-
bij ik me afvraag wát er nu 
precies gebeurt en hóe we dit 
oplossen. In de meest opmer-
kelijke omstandigheden vind ik 
wel een oplossing en kunnen 
dingen worden besproken. 
Maar wat er nu bij ons in de 
straat	speelt?	Ik	heb	geen	
idee. Het buurttuintje is name-
lijk zo’n situatie. Het voelt als 
vechten tegen het onzichtbare 
systeem waar je gegarandeerd 
van gaat verliezen want wie 
ben	jij?	Nou,	wij	zijn	als	men-
sen heel wat. Maar, wat schetst 
mijn verbazing: dit prachtig 
stuk groen wordt zeer binnen-
kort in opdracht van de ge-
meente ontruimd. 
Ik woon ernaast, help 2x per 
jaar op burendag met onkruid 
wieden en die inspanning is 
niks vergeleken met de buren 
die het buurttuintje dagelijks 
onderhouden. Zij hebben er 
een waar paradijs van ge-
maakt! 

Waarom wordt deze tuin nu 
ontruimd?	NB:	Dit	is	mijn	
perspectief op deze vreemde 
situatie. 
 
Er is/ zijn een onbekende 
persoon/ personen die klagen. 
Ok, dat kan gebeuren. Terzijde, 
enkele jaren terug heb ik zelf 
ook geklaagd over deze buur 
toen de muziek om 4am mijn 
bed deed trillen maar mensen 
veranderen, mensen groeien, 
zo ook deze buur. 
Er is dus iemand die klaagt. 
De gemeente geeft via via aan 
wat de klacht is. Dit wordt door 
de buur direct aangepast. (Het 

was te gesloten, prima, er werd 
direct een open, toegankelijke 
ruimte van gemaakt voor zover 
dat mogelijk is met groene 
planten die ruimte en licht 
innemen). Er komt vervolgens 
een nieuwe klacht (last van de 
vuurkorf, deze is direct verwij-
derd). Er komt weer een trits 
klachten.	Geen	idee	wat	die	
klachten zijn, door wie er wordt 
geklaagd en waarover, dat 
wordt ons immers niet 
verteld (!). 
Nu	is	er	een	(nieuwe)	ambte-
naar die geen klachten meer 
wil (nee duh, wij ook niet 
maar WIE klaagt er dan en 
WAAROVER?	en	waarom	komt	
de klager niet direct naar de 
bewoners	toe?!).	Dus	deze	
onzichtbare persoon krijgt 
voorrang op de hardwerkende 
mensen die zeer gemotiveerd 
zijn hier wat moois van te ma-
ken met eigen geld. En dat is 
waar de schoen wringt. 
Er zijn ik weet niet hoeveel 
handtekeningen opgehaald 
van allemaal mensen die langs 
komen in deze tuin om aan te 
geven dat het écht een buurt-
tuin is en er écht goed gebruik 
van wordt gemaakt. Dat is toch 
de bedoeling van groen moet je 
doen?

Er ligt een vergrootglas op dit 
veldje, alles wat aangepast zou 
moeten worden gebeurt name-
lijk ook op de andere naast-
gelegen veldjes en daar mag 
het wel (Omdat er geen on-
zichtbaar persoon is die erover 
klaagt?	Omdat	deze	buur	zich	
anders gedraagt dan wat wordt 
gezien	als	wenselijk	gedrag?	
Waar gaat het hier nu werkelijk 
om?).
De impact die deze tuin op 
mensen heeft is gigantisch. 
Het sociale aspect is huge. 
De tuin geeft letterlijk léven: 
aan dieren (er leeft een egel & 
beschermde salamanders), bij-
zondere planten, voeding voor 
mens en dier. Deze tuin geeft 
betekenis aan wat te doen met 
je vrije tijd, zorgen voor de na-
tuur, voorzien in voedsel voor 

de buurt, zingeving, plezier, 
samen zijn. Daar wordt volledig 
aan voorbij gegaan. Ik heb dat 
ook aangegeven aan de vorige 
ambtenaar die hiermee betrok-
ken was en op een dag bij mij 
aanbelde. Kijk eens naar het 
sociale aspect. Kijk eens wat 
voor impact het heeft op deze 
buren dat ze zich zo inspannen 
voor dit stuk groen, hoeveel 
plezier zij hiervan ervaren: hoe 
belangrijk	is	dat?	

Alleen de onbekende klager 
krijgt m.i. hierin nu alle ruimte, 
en dat vind ik bizar.

Ik lees mee met de brieven die 
de gemeente deze man stuurt 
omdat hij zich elke keer weer 
vertwijfeld afvraagt ‘wat doe ik 
nou	fout?	wat	moet	ik	nou	doen	
dat	het	wél	goed	is?’	Het	stuk	
groen ziet er immers uit om 
door een ringetje te halen! 

Er zijn altijd meerdere perspec-
tieven in 1 situatie, de kunst is 
dat iemand anders iets totaal 
anders kan beleven, en dat dat 
helemaal ok is ook al begrijp je 
zelf niks van de keuze die de 
ander maakt. Leven en laten 
leven, wat mogelijk is omdat 
hier niemand kwaad wordt 
aangedaan. 
Oorzaak & gevolg van individu-
ele keuzes wordt steeds duide-
lijker, welke invloed 1 persoon 
heeft op deze wereld is gigan-
tisch. Daar kan zoveel moois 
uit voortkomen. Dat zie je aan 
deze tuin die van 2 mensen zo-
veel aandacht en liefde krijgt. 
Dus	Gemeente	Gouda,	het	is	
nog niet te laat. Fiets vandaag 
eens langs en zie de pracht 
hiervan.	Ga	ajb	in	gesprek	met	
deze ambtenaar die vasthoudt 
aan zijn standpunt én met de 
bewoner die zich zo inspant, 
ook hij wil graag gehoord 
worden. En cancel alsjeblieft 
de verwijdering van deze tuin. 
Daar doe je écht groen aan.

Een bezorgde buuf, 
Dorien Ketel 

Ingezonden brief 
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Bouwplannen in de wijk

Wijkkrant	Nieuwe	Park	 	 	 	 	 	 	 																								oktober	2021

Het Van Bergen IJzendoornpark 
is vanaf 18 oktober (07.00 uur) 
tot medio december afgesloten 
vanaf de Crabethstraat tot het 
Lombokterrein. 

Het Stationsplein alleen toe-
gankelijk voor voetgangers
In deze periode zijn er daarom 
omleidingen voor autoverkeer, 
fietsers	en	voetgangers.	Dat	
kan uiteraard tot extra reistijd 
leiden. Slim om hier vóór je 
reis al rekening mee te hou-
den. Het werk dat we uitvoe-
ren maakt het stationsgebied 
wel weer een stuk mooier: de 
bestrating wordt verwijderd en 
opnieuw geplaatst, het riool 
wordt vervangen en er komen 
nieuwe inrichtingselementen, 
zoals (aanwijs)borden en prul-
lenbakken. 

Crabethstraat doodlopend
Vanaf 25 oktober starten ook 
de werkzaamheden aan de 
kruising Crabethstraat-Sta-
tionsplein, waardoor de Cra-
bethstraat vanaf die periode 
doodlopend is. Voor bewoners 
van de Crabethstraat worden er 
parkeerplaatsen gemaakt; deze 
staan aangegeven met gele 
borden.

Afsluiting weg Van Bergen IJzendoornpark
Bron: Gemeente Gouda

Voortgang De Blaauwe 
Haan
Door Peter Schönfeld, voorzitter 
wijkteam

Op 6 oktober jl. heeft de 
gemeenteraad het nieuwe 
bestemmingsplan voor het 
voormalige kaaspakhuisterrein 
goedgekeurd. Dit betekend 
dat nu met de voorbereidingen 
voor de bouw van De Blaauwe 
Haan, bestaande uit 35 een-
gezinswoningen en 24 huurap-
partementen, begonnen kan 
worden. Deze voorbereidingsfa-
se duurt tot maart/april waarna 
daadwerkelijk het fysieke werk 
zal beginnen.

In de afgelopen maanden heb-
ben zich rond de 800 geïnteres-
seerden voor de koopwoningen 
en 200 voor de huurapparte-
menten	aangemeld.	Nu	het	be-
stemmingsplan is goedgekeurd 
gaat	de	ontwikkelaar	SENS	be-
ginnen met de verkoop. Vanaf 



Winterdijk 14
Bron: Mozaïek Wonen

Het lege frame aan de Winter-
dijk, waar over een paar weken 
de eerste huurders intrekken, 
wordt langzamerhand gevuld 
met de kant-en-klare wonin-
gen. Op donderdag 7 oktober 
plaatste wethouder Rogier Tet-
teroo met militaire precisie de 
laatste woning in het complex 

De 20ste expositie 
GoudsWerk verrast 
Door Sjouk Engels

Tot eind november kunt u 
prachtige foto’s, schilderijen 
en	sieraden	bekijken	in	Gou-
westein. Wellicht zit er een 
cadeautje bij voor de komende 
feestmaand.

Harry Kolenbrander (foto-
grafie), Irma Holt (schil-
derijen) en Joke Spruijt 
- Welings (sieraden) zijn in 
deze expositie de drie kunste-
naars. Op onze website (www.
GoudsWerk.wordpress.com)	
zijn	alle	exposities	GoudsWerk	
te zien. Voor meer informatie 
over de kunstwerken of even-
tuele aankoop kunt u contact 
opnemen	met	de	betreffende	
kunstenaar.

Irma Holt
Ik ben een veelzijdige autodi-
dact die creativiteit en vakman-
schap moeiteloos combineert. 
Al van jongs af aan blijk ik te 
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begin november kunnen geïnte-
resseerden zich daadwerkelijk 
gaan inschrijven.

In januari/februari 2022 zal 
de aannemer een bijeenkomst 
voor buurtbewoners organise-
ren waarbij hij de uitvoerings-
plannen voor de sanering van 
het terrein en daaropvolgend 
de bouw zal toelichten.

Je fiets stallen bij 
station Gouda?
Bron: Gemeente Gouda 

In	de	Oostelijke	fietsenstalling	
bij het station is voldoende 
plek	voor	heel		veel	fietsen.	Er	
is een beneden- en bovendek 
en de stalling ligt pal naast het 
station. Medio oktober maken 
we het je nog makkelijker: dan 
gaat ook de Westelijke stalling 
open. Daar zijn plekken voor 
scooters,	bakfietsen,	fietsen	
met een krat en e-bikes.

Aantal fietsplekken
In	de	Oostelijke	fietsenstaling	
zijn	1750	gratig	fietsplekken	
en	in	de	Westelijke	fietsenstal-
ling	600		gratis	fietsplekken.	In	
de		bewaakte	fietsenkelder	is	
plaats	voor	800	fietsen	en	staat	
je	fiets	de	eerste	24	uur	gratis.

aan de Winterdijk. De wonin-
gen zijn bedoeld voor jongeren, 
starters en spoedzoekers.

Rogier Tetteroo, wethouder 
gemeente	Gouda,	mocht	met	
behulp van de aannemer één 
van de woningen in een frame 
plaatsen.	Net	lego,	maar	dan	
in het groot. Rogier Tetteroo: 
"Een mooie mijlpaal in het rea-
liseren van een grote hoeveel-
heid sociale huurwoningen in 
Gouda,	waarmee	veel	jongeren	
eindelijk een woning kunnen 
betrekken.” 

beschikken over een creatie-
ve geest met een talent voor 
tekenen.

Ruim 20 
jaar gele-
den nam ik 
het besluit 
om mijn 
oude liefde 
schilderen 
weer seri-
eus op te 
pakken. 

Voor het eerst in mijn leven 
nam ik les en al snel bleek dat 
mijn talent niet aan kracht had 
ingeboet. Ik ging op zoek naar 
een eigen stijl en vond die in 
benen of beter gezegd in het 
prikkelen van de fantasie van 
de kijker door het toepassen 
van de kunst van het weglaten. 
Vanaf het eerste schilderij in 
deze stijl, de Damesbenen, kan 
de toeschouwer het verhaal zelf 
vormgeven.
Toen ik mij naast het schilde-
ren ook ging toeleggen op het 
maken van tassen en sieraden, 
bleek dat ik ook daar bijzonde-
re aanleg voor heb. Vele oude 
fietsbanden	worden	verknipt	en	
verwerkt in sieraden. Tijdens 
workshops laat ik zien hoe je 
van	een	fietsband	in	combinatie	
met andere materialen een leuk 
sieraad kan maken. Het rubber 
van	fietsbanden	wordt	ook	ge-
bruikt om de unieke tassen van 
gerecycled materiaal, veelal 
leer, een eigen accent te ge-
ven. Deze tassen zijn origineel 
van vorm maar tegelijkertijd 
ook praktisch en zeker geschikt 
voor dagelijks gebruik.
Inmiddels heb ik mijn werk 
op diverse plaatsen mogen 
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Schoon, heel en 
veilig
Door Buurtpreventie

De laatste 12 maanden verga-
derde het Buurtpreventieteam 
via ZOOM en kwam daarnaast 
ook twee keer bij elkaar in 
De Dijkgraef. Wij vinden het 
belangrijk dat politie, hand-
having en gemeente ook weer 
aanschuiven en aan de verga-
dertafel meepraten over pro-
blemen en oplossingen. In de 
afgelopen periode werd via de 
mail gecommuniceerd. Voor de 
volgende vergadering is ieder-
een weer uitgenodigd. 

In de vergadering van 13 
oktober is gesproken over het 
groot	aantal	fietsen	dat	kriskras	
wordt geparkeerd in het Cra-
bethpark, Crabethstraat en op 
het Stationsplein. Het voorstel 
is om zodra de werkzaamheden 
aan het Stationsplein zijn afge-
rond een lange periode streng 
te handhaven.

Door de politie werd gemeld 
dat	er	fietsen	waren	gestolen	
uit	de	noordelijke	fietsenstalling	
op het bovendek. Deze stalling 
wordt beveiligd met camera’s. 
Met	een	dubbel	slot	op	je	fiets	
maak je het de “nieuwe” eige-
naar moeilijker. 

Verder werd gesproken over 
kapotte rubber tegels in de 

speeltuin, fout parkeren en 
dode bomen die nu vervangen 
moeten worden. Er zijn ver-
schillende bewoners die met 
een knijper het zwerfvuil ver-
wijderen, maar het blijft dwei-
len met de kraan open. Ook het 
bijplaatsen van restafval is een 
probleem. De gemeente zou 
hierin een actievere rol moeten 
spelen. 
Met de hondenpoep schijnt het 
mee te vallen. Maar toen ik 
voor	mijn	tuinhekje	een	flinke	
hoop zag liggen, er bijna in-
stapte en bij het opruimen met 
moeite mijn lunch kon binnen-
houden, dacht ik er echt anders 
over.

World Clean-up Day
Door Manon Vonk, lid wijkteam

Op 18 september was het Wor-
ld Clean-up Day. In 180 landen 
gaan mensen dan aan de gang 
om zwerfafval op te ruimen. 

Bij ons in de wijk was ook een 
actie geprikt. De vrijwilligers 
van de Partij voor de Dieren 
hebben hun best gedaan rond-
om supermarkt Hoogvliet. In 

anderhalf uur tijd zijn 18 zak-
ken zwerfafval opgehaald. Op 
het eerste gezicht leek het al-
lemaal wel mee te vallen, maar 
er lag vreselijk veel verborgen 
afval onder de brug en in de 
oerbosjes. Er is zelfs iemand 
op de sub bezig geweest om 
de oerbosjes schoon te maken. 
Maar dat bleek onbegonnen 
werk omdat daar heel veel 
plastic in het water lag! 
Het is schandalig hoeveel afval 
er	in	zo’n	uniek	stukje	Goud-
se natuur ligt. Waarom neemt 
niemand de verantwoording 
voor	al	dit	afval?	Waarom	wor-
den bedrijven en scholen niet 
verplicht hun omgeving schoon 
te	houden?	Dit	moet	toch	te	re-
gelen	zijn	vanuit	de	gemeente?	
Zolang de verpakkingsindustrie 
nog op volle toeren draait, zou 
er meer ambitie moeten zijn 
om de stad schoon te houden.
 
Wil je meer weten over zwerf-
afval en wat het doet met jouw 
omgeving, kijk dan eens op 
de	website	van	de	Zwerfinator.	
Zwerfinator,	vrolijke	strijder	te-
gen zwerfafval en plastic soep 
https://zwerfinator.nl

0

tentoonstellen en de reac-
ties, veelal positief, zijn mede 
een inspiratie om mij verder 
te blijven ontwikkelen. In de 
10de	expositie	GoudsWerk	heb	
ik mijn tassen en sierraden 
getoond.
06-13740050
irma.holt@planet.nl
www.irmaholt.nl
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Lief en Leedstraten
Door Manon Vonk, lid wijkteam

Op 23 september was er een 
bruisende Happening voor 
Gangmakers	van	de	Goudse	
Lief en Leedstraten in de aula 
van	de	Goudse	Waarden.	Gou-
da Bruist organiseerde deze 
bijeenkomst als opwarmer voor 
de Verkiezing van de Liefste 
Straat. Inmiddels doen er 73 
straten mee verspreid over alle 
wijken	van	Gouda.	Wethouder	
Corine	Dijkstra	ziet	de	Gang-
makers als waakvlammetjes in 
de buurt. Verschillende organi-
saties	vertelden	in	flitspresen-
taties wat ze voor de gang-
makers kunnen betekenen. 
Dit najaar start een leertraject 
voor	Gangmakers	die	zich	door	
willen ontwikkelen tot buurt-
verbinder.

Bij ons in de wijk zijn er al ver-
schillende straatjes aangemeld.
Wil jij met jouw straat ook een 
Lief en Leedstraat worden, dan 
kun je je aanmelden en/of kijk 
voor meer info op 
goudabruist.nl

Kerstbomen in de 
Winterdijksloot
Door Trudie Galama

Het wijkteam denkt erover om 
een punt te zetten achter deze 
jarenlange traditie. Dat bete-
kent geen 10 kerstbomen in 
het water langs de Winterdijk, 
maar één grote boom aan het 
begin van de Winterdijk bij de 
kruising met het park.

Het plaatsen van 10 bomen is 
namelijk geen peulenschilletje. 
Het kost vaak halsbrekende 
toeren en levert mooie plaatjes 
op, dat wel. Ook de organisatie 
eromheen kost veel moeite en 
tijd.

Het	besluit	is	nog	niet	defini-
tief, maar dan moeten er wel 
bewoners zijn die de (kerst)bal 
van het wijkteam willen over-
nemen en de kar gaan trekken.

Kerstboom in je 
buurtje
Door Manon Vonk, wijkteamlid

Vorig	jaar	zijn	door	Gouda	
Bruist	100	kerstbomen	in	Gou-
da neergezet om het gezelliger 
te maken in de buurten.  De 
actie was zo’n groot succes dat 
dit jaar 150 kerstbomen wor-
den weggegeven.

Wil je ook in aanmerking ko-
men voor een kerstboom in 
jouw buurt, hou dan de website 

Zeemeermin en Beel-
dententoonstelling 
Gouda750
Door Marrianne Waaliwjk

Goed	nieuws:	beide	gaan	door!
Gerard	Bakker,	de	kunstenaar	
van de Zeemeermin, gaat het 
kunstwerk schenken aan de 
jarige	stad.	De		Goudse	Ver-
zekeringen gaat het plaatsen 
van het beeld sponsoren. We 

beginnen nu met de aanvraag 
voor de vergunning om het 
beeld te kunnen plaatsen in 
de vijver van het Van Bergen 
IJzendoornpark.

Beeldententoonstelling
De beeldententoonstelling kan 
ook doorgaan alleen in een wat 
uitgeklede versie omdat we 
minder subsidie zullen ont-
vangen. We wachten nu op de 
vergunning en daarna beginnen 
we met de organisatie.

Er staan nu 15 kunstenaars op 
onze lijst die gaan deelnemen 
aan de beeldententoonstelling 
die in het oude gedeelte van 
het park gehouden zal worden. 
We gaan proberen om, net 
als de vorige keer,  een beeld 
in de stationshal te plaatsen 
zodat duidelijk is dat er een 
beeldententoonstelling in het 
park is. De beelden zullen op 
verschillende plekken en op de 
eilandjes geplaatst worden. Het 
thema	is	Gouda750.	We	zijn	
benieuwd naar de inzendingen 
van de kunstenaars.

van	Gouda	Bruist	in	de	gaten.	
Half november gaat de actie 
van start. 

Goudaverlicht
Naast	de	kerstbomenactie	kun	
je natuurlijk ook weer mee 
doen	met	Goudaverlicht	en	je	
versierde huis aanmelden op de 
site goudaverlicht.nl
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Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

De blaadjes vallen van de bo-
men,	maar	de	tuin	van	Gou-
westein ligt er nog heel mooi 
bij. De bewoners en medewer-
kers genieten er dagelijks van, 
ondanks dat het weer niet erg 
meewerkt.	Gelukkig	was	het	op	
burendag, 25 september wel 
mooi weer en konden de kra-
men buiten opgesteld worden. 
Met dank aan de medewerkers 
en vrijwilligers die hier een bij-
drage aan geleverd hebben is 
het een topdag geworden. We 
hebben een mooie opbrengst 
kunnen realiseren. Hiermee 
zal een uitje voor de bewoners 
georganiseerd worden. 

Op dit moment wordt er hard 
gewerkt aan het nieuwe jaar-
plan voor 2022. Met het gehele 
managementteam wordt het 
jaarplan opgesteld, dus van 
alle afdelingen hebben we weer 
mooie uitdagingen. Digitalise-
ring is allang niet meer weg 
te denken uit de zorg. Denk 
aan de elektronisch cliënten-
dossiers, digitale medicijndis-
pensers, slimme sensoren en 
ook de zorg op afstand via de 
Smart	Glasses.	Stuk	voor	stuk	
producten die bijdragen aan 
de	kwaliteit	en	het	efficiënter	
maken van de zorg. De Smart 
glasses is in het jaarplan van 
Gouwestein	opgenomen.	

De smart glasses is een bril die 
verbonden is met de computer. 
Wat de medewerker ziet door 
deze bril, kan een behandelaar 
op afstand op de computer ook 

zien. De smart glasses biedt 
veel mogelijkheden, met name 
voor consulten op het gebied 
van wondverpleging, ergothera-
pie, logopedie en fysio. Door de 
smart glasses kunnen specialis-
ten een situatie op afstand be-
oordelen en advies geven aan 
de medewerkers op de locaties. 
Dat scheelt heel veel tijd. Een 
mooie vooruitgang dus.

Vanaf eind augustus is er weer 
een mooie nieuwe expositie in 
Gouwestein	dit	keer	met	werk	
van Irma Holt met schilderijen, 
Harry Kolenbrander met foto-
grafie	en	Joke	Spruijt-Wellings	
met sieraden. Het is moge-
lijk om de expositie te komen 
bekijken, u bent welkom met 
twee of drie personen. Ontsmet 
uw handen bij binnenkomst, 
mondkapje hoeft niet meer en 
meld u even bij de receptie. 
Indien er al externen zijn voor 
de expositie is het wellicht mo-
gelijk dat u even moet wach-
ten. U kunt terecht tijdens de 
openingstijden van de recep-
tie: van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 – 16.30 uur, 
zaterdag en zondag van 9.30 – 
16.00 uur. In de middag kunt in 
het restaurant terecht voor een 
kopje	koffie/thee	of	een	ander	
drankje met een lekker hapje 
erbij (van 14.00 uur – 17.00 
uur). 

Zin	in	vrijwilligerswerk?	Voel	u	
welkom	in	Gouwestein!	Bij-
voorbeeld helpen in de huis-
kamer op de verpleegafdeling 
pg, wandelen met een bewo-
ner, helpen in het restaurant. 
Kortom genoeg waar we blij 
zijn met extra helpende hand-
jes. 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/gouwes-
tein of volg ons via facebook:  
https://www.facebook.com/
gouwestein

Creacafé
Door Manon Vonk, lid wijkteam

Kaasboerin
Door alle beperkingen rondom 
corona hebben we nog steeds 
een alternatief aanbod voor 
het creacafé. We zijn van start 
gegaan met het mozaïeken van 
de	kaasboerin	voor	Gouda750.	
Aan	de	overkant	van	de	Gouwe	
staan alle kaasboerinnen verza-
meld in een grote loods. Deze 
loods is dus goed bereikbaar 
vanuit de wijk. Verschillende 
kunstenaars zijn ook al hard 
aan de slag. 

Goudse Giganten
Met de poppen van Evert gaat 
het iets minder soepel. Er 
waren wat problemen met het 
vinden van een geschikte ruim-
te. Het zijn geen kleine poppen 
dus een hele hoge ruimte is 
noodzakelijk.	Gelukkig	is	er	
inmiddels een locatie gevonden 
aan de Lange Tienderweg. Hij 
verwacht in november te kun-
nen beginnen.

Heb je zin om met een van 
deze twee projecten mee 
te doen (mozaïeken of pa-
pier-machéen of  kostuums 
naaien) meld je dan aan. Ma-
non Vonk, tel.  06 4028 1883.
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Buurtbarbecues en Burendag

Twee Buurtbarbecues 
Door Simon Zomerdijk

Afgelopen jaar zijn we in de 
zomerperiode binnen de wijk 
verhuisd. De maand septem-
ber was traditiegetrouw ook 
de maand waarin in onze oude 
straat een buurt barbecue werd 
gehouden en wat bleek ook in 
onze nieuwe straat was in sep-
tember een vergelijkbaar initi-
atief. Super leuk om direct je 
buren te leren kennen! Helaas 
konden beide evenementen 
vorig jaar niet doorgaan. 

Gelukkig	werden	we	afgelopen	
september zowel in onze oude 
als onze nieuwe straat uitgeno-
digd. Toeval wil dat beide bar-
becues ook nog eens op dezelf-
de dag waren, wat een feest.
Het feest begon aan de vijver 
van het Van Bergen IJzen-
doornpark. Een super goed 
verzorgde en gezellige barbe-
cue waar iedereen iets lekkers 
had meegenomen en er voor 
de kinderen ook nog voor een 
mooi waterpistool gezorgd was. 
Voor ons de perfecte manier 
om (eindelijk) al onze buren 
te leren kennen en dat is dan 
ook goed gelukt. Door het 
mooie weer en de waterpistolen 
hadden we ook geen omkijken 
naar onze kinderen en was het 
voor iedereen een mooi feest 
tot het rond 21:00 uur donker 
werd. Een mooi moment om 
af te sluiten en de kinderen op 
bed te leggen.

Met de babyfoon aan en al een 
gezellig feestje achter de rug 
besloten we om nog een kijkje 
te gaan nemen in onze oude 
straat. Toen we de hoek om 
draaide zagen we direct dat het 
een mooi vervolg ging worden. 
Gezellige	partytenten,	lampjes,	
statafels en een DJ booth met 
daartussen lachende en gezellig 
pratende mensen. Zoals ieder 
jaar was ook dit keer de barbe-
cue weer uitstekend verzorgd 
en werd iedereen van een lek-

ker hapje en drankje voorzien.
We hebben het eind van deze 
barbecue niet meegemaakt, 
maar gingen na twee geslaagde 
buurtfeesten met een voldaan 
gevoel naar bed. Bedankt voor 
de organisatie!

Burendag in de hélè-
ne Servaesstraat 
Door Marleen De Rooij

Na	wat	jaren	meegedaan	te	
hebben bij de Burendag van de 
Blokwoningen, vond ik het tijd 
om het in mijn eigen buurtje te 
organiseren. Mijn eigen buurtje 
is de Helene Servaesstraat, de 
Vincent Hamanstraat, de Aart 
Lutijnstraat en een gedeelte 
van de Winterdijk.

Zo gezegd, zo gedaan: samen 
met mijn medeorganisatoren 
Dora de Wit, Wil Vleeskens 
en Ton Jaartsveld, vierden wij 
onze Burendag op zaterdag 
25 september. Alle spullen 
waren voorbereid, het weer 
was	prachtig	en	de	koffie	met	
lekkers ( Kroatische oliebollen 
gemaakt door een buurvrouw) 
stond klaar.

Ons buurtje van 36 woningen 
heeft een gezamenlijk grasveld 
waar verspreid 6 bomen op 
staan. In het voorjaar hadden 
we al tijdelijke boomspiegels 
gemaakt, gevuld met een bloe-
menzee voor de bijen en vlin-
ders. Voor Burendag hadden 
we bedacht om deze boomspie-
gels permanent te maken.
Na	een	bakkie	koffie	en	wat	
lekkers gingen we met vereen-
de krachten aan het werk.
De grenen borderrollen voor de 
boomspiegels werden ingegra-
ven, gevuld met verse aarde 
en daarna werd er een diver-
siteit aan winterharde planten 
ingezet.	Nog	even	goed	water	
geven en klaar!

Voor de inwendige mens werd 
ook goed gezorgd. We hadden 
vers gemaakte Hongaarse gou-
lashsoep (gemaakt door onze 
Hongaarse buurman) en beleg-
de broodjes.
Na	deze	lekkere,	maar	vooral	
gezellige lunch, zijn er nog wat 
plekken onkruidvrij gemaakt en 
is alles weer netjes opgeruimd.
We hebben deze geslaagde Bu-
rendag, met zo’n 20 bewoners 
afgesloten met een drankje en 
gezellig nagepraat.
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Buurtpraat
Door Tineke Mocking

Ik heb geen sticker op mijn 
brievenbus, sterker nog, ik 
heb hem er, toen ik in dit huis 

Iedereen was zeer positief over 
deze eerste Burendag in dit 
buurtje en plannen voor een 
volgende buurtactiviteit zijn al 
gemaakt!

Burendag
Door Manon Vonk, wijkteamlid

Dit jaar werd Burendag weer 
gevierd in verschillende delen 
van de wijk. Zelfs de weergo-
den hadden hun beste beentje 
voorgezet. Op zo’n prachti-
ge dag is het al snel gezellig 
ondanks al het werk dat verzet 
moet worden. Vaak zijn er heel 
veel plannen en is er veel te 
weinig tijd waardoor het al snel 
verandert in een burenweek-
end. In alle tuinen tussen de 
Blokwoningen is hard gewerkt 
om de boel weer mooi te ma-
ken. De pluktuin in de Roos 
van Dekemastraat heeft een 
grondige opfrisbeurt gehad en 
ook in de groene speeltuin zijn 
door jong en oud de handen 
uit de mouwen gestoken. In de 
Majoor Fransstraat zijn mooie 
bakken rondom de boomspie-
gels geplaatst. 

De buurttuin in de Parkstraat 
deed dit jaar voor het eerst 
mee. Daar waren heel veel 
plannen en was te weinig tijd, 
maar dat mocht de pret niet 
drukken. De bewoners hadden 
onderling een etentje geregeld 
en hebben hiermee de dag ge-
zellig afgesloten.

kwam wonen, afgehaald. Dat 
valt nog niet mee. De nee/nee, 
ja/nee stickers hebben een hele 
sterke, standvastige lijmlaag. 
Begrijpelijk, anders kan iede-
re reclamebezorger de sticker 
er zomaar afhalen. Je moet 
dus even doorzetten als je de 
sticker er af gaat halen. Ik 
kon daar natuurlijk uitgebreid 
de tijd voor nemen, het was 
tenslotte mijn eigen deur, mijn 
eigen brievenbus.
Ik wil dus gewoon reclame op 
de mat. Ik kijk het door, haal 
eruit wat ik kan gebruiken en 
deponeer het vervolgens in de 
blauwe container.  

Wie bezorgen toch altijd weer 
de	reclamefolders	in	de	wijk?
Dat zijn vaak scholieren. Ze 
verdienen er een centje door 
bij.	Zo	ook	Nynke.	Nynke	is	15	
jaar. Haar broer Casper van 
18 heeft vóór haar ook recla-
mefolders	bezorgd.	Nynke	is	
hem	daarin	opgevolgd.	Nyn-
ke's ouders, Corinne en Chris 
zijn in 2001 vanuit Rotterdam 
naar	Gouda	gekomen.	Corin-
ne's roots liggen in Brabant. 
Die van Chris oorspronkelijk in 
Rotterdam maar hij heeft op 
verschillende andere plekken 
in	Nederland	gewoond	omdat	
zijn ouders, door hun werk, 
vaak	verhuisd	zijn.	Nadat	ze	
in de Van Swietenstraat zijn 
neergestreken hebben ze hun 
huis	flink	onderhanden	geno-
men. Zoals zoveel bewoners 

in de Van Swietenstraat doen 
en hebben gedaan. Uiteindelijk 
hebben ze iedere kamer in hun 
huis, met respect voor de vele 
originele details, opgeknapt. 
Nynke	is	hier	dus	geboren	en	
getogen.
Welke stappen worden er gezet 
als er een nieuwe bezorger aan 
de	slag	moet	gaan?
•	 Er komt een regionaal 

hoofd op bezoek.
•	 Zij vertelt over het werk, 

wat het precies inhoudt 
en	controleert	de	officiële	
gegevens van de bezorger/
ster. 

•	 Er	zijn	ook	instructiefilm-
pjes over bezorgen. 

•	 Waar moet je op letten als 
bezorger/ster?

•	 Je moet uiteraard letten op 
de ja/nee, nee/nee stickers.

•	 Woonboten horen erbij.
•	 Een goede routeplanner is 

ook handig.

Straten kunnen gesplitst zijn 
zoals bv het geval is met de 
Van	Swietenstraat.	Nynke	be-
zorgt in de Van Swietenstraat, 
Kattensingel, Crabethstraat en 
Vredebest. Zo'n 100 huizen.
Lopend met haar karretje is 
dat in drie kwartier gebeurd. 
Ze bezorgt één keer per week 
op zondag. Heb je vakantie dan 
moet je dat melden. Men heeft 
het liefst dat je zelf voor een 
vervanger/ster zorgt.

Nynke	zit	op	het	Antoniuscol-
lege. Ze heeft het er erg naar 
haar zin. Ze is goed in wis- en 
natuurkunde. Ze weet nog niet 
precies wat ze wil gaan doen 
maar liefst iets technisch.
Een leuke bijverdienste dus 
voor	Nynke	die	het	een	leuke	
aanvulling vindt op haar zak-
geld. Ze spaart op dit moment 
voor een nieuwe telefoon.
Daarbij helpt de kerstbonus 
natuurlijk reuze. Want het fooi-
tje aan het eind van het jaar is 
natuurlijk erg motiverend. De 
kers	op	de	taart!	Nog	maar	een	
week	of	8	Nynke!
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Eindelijk, het leukste wijkfeest 
voor kinderen komt er weer 
aan! Op zaterdag 6 november 
organiseren we weer een grie-
zeltocht in de wijk met allerlei 
spelactiviteiten en griezelige 
opdrachten.

Het Halloweenfeest is voor alle 
kinderen tussen de 4 en 11 
jaar. Kinderen die jonger dan 7 
jaar zijn, brengen een begelei-
der	mee.	Natuurlijk	is	het	nog	
leuker als de kinderen verkleed 
en eventueel geschminkt ko-
men.

De griezeltocht is tussen 17.00 
en 19.00 uur. Het is nog niet 
bekend waar vandaan de tocht 
gaat starten, maar als alle aan-
meldingen binnen zijn, krijgen 
jullie nog een email met alle 
informatie hierover.

VRIJWILLIGERS 
GEVRAAGD:           
•	 Gastvrouw/man:	voor	ont-

vangst van de kinderen
•	 Schminkers voor het 

schminken van de kinderen
•	 Griezelhuizen:	Vind	je	het	

leuk om een griezelact 
neer te zetten en je huis in 
Halloween stijl te versie-
ren?	Dan	krijg	je	van	ons	
een decoratiepakket en een 
traktatie voor de kinderen.

•	 Spelbegeleid(st)ers op 
locatie: In de wijk worden 
op verschillende plekken 
spelactiviteiten gedaan. Een 
decoratiepakket en traktatie 
worden aangeleverd.

•	 Begeleid(st)er van een 
groep: Je gaat samen met 
je groep de route lopen 
langs de aanbelhuizen en 
spelactiviteiten. Een deel 
van de route loop je in het 
donker.

•	 Versierde huizen: Ben je 
geen vrijwilliger, maar wil je 
toch het initiatief steunen, 
versier en verlicht dan je 
huis aan de buitenkant in 
Halloween stijl.

Aanmelden als vrijwilliger? 
Neem	contact	op	met	Manon	
(06 4028 1883) of Marleen (06 
1025 9381).             

HAPPY HALLOWEEN 

Dus	kom	je	ook	lekker	griezelen	in	de	wijk?	Lever	dan	het	volledig	ingevulde	strookje	vóór	woensdag	3	
november in bij Marleen (Helene Servaesstraat 10).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:
Straat + huisnr.:
Emailadres (voor de info):
Telefoonnummer:
Leeftijd:
Ouder mee als begeleiding: ja / nee
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