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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Volière
Wie had dat nog gedacht. Na 2 jaar praten, praten, praten is de
volière gered. De gemeente neemt de kosten van de verbouwing
voor zijn rekening. Het is alsof Sinterklaas en de Kerstman samen
zijn langs gekomen met een cadeau dat onze stoutste dromen heeft
overtroffen.
Onneembaar obstakel
Er is veel gerekend en getekend aan de nieuwe brug. Het ontwerp
moest voldoen aan hoge eisen. Het brugdek moest het gewicht
van een auto kunnen dragen. De doorvaarhoogte moest geschikt
zijn voor een baggerbootje. Veel partijen hadden wat in de melk
te brokkelen, maar de vergunning kwam eindelijk rond. En nu ligt
hij daar als een onneembaar obstakel. Het bootje kan er onderdoor, maar de auto kan er niet over. De brug torent bijna een meter
boven het straatniveau uit. Wie dacht dat de Winterdijk de breedte
van een A12 had en met een ruime baan zou kunnen aansluiten op
het brugdek? Het kunstwerk zal worden aangepast, maar de bewoners zullen voorlopig gebruik moeten maken van het zandpad dat er
naast ligt.

Het is eindelijk gelukt. We krijgen
een nieuwe huis

Nieuwjaarsborrel 2022
Jammer! Maar ook dit jaar kan de Nieuwjaarsborrel vanwege de
coronamaatregelen niet door gaan. Is een Lenteborrel misschien
een alternatief? Gezellig aangeklede statafels ergens in het groen.
Kleurige parasols en een heerlijk zonnetje?

Kunst in de wijk
Door Marrianne Waalwijk

Beeldententoonstelling Gouda750

Helaas gaat de beeldententoonstelling Gouda750 niet door.
Het lukt niet om de benodigde
vergunning rond te krijgen.
Jammer voor de kunstenaars
die zich hadden aangemeld.
We hadden het graag anders
gezien. Wel willen we nog
proberen om een foto-expositie
te houden met oude foto’s van
onze wijk en het park. Maar
ook daarvoor moeten we een
vergunning aanvragen en een
nieuw budget.

De kaasboerin

De kaasboerin vordert snel. Een
team komt een paar keer per
week plakken in de koude hal
waar alle kaasboerinnen staan.
We hopen haar voor onze wijk

te kunnen behouden. Eerst
zal ze bij de volière komen te
staan en daarna hopen we op
een plekje bij de nieuwbouw
van de Blaauwe Haan.

Zeemeermin

De aanvraag voor het plaatsen van de Zeemeermin ligt
nu bij de gemeente. Hopelijk kan het kunstwerk op tijd
geplaatst worden. De nieuwe
locatie van de Zeemeermin is
in de vijver van het Van Bergen
IJzendoornpark ter hoogte van
huisnummer 31.
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Fotobord - GMF-locatie

Door Marrianne Waalwijk en Sjouk Engels

Dank jullie wel..!
In de laatste wijkkrant was
te lezen dat het fotoproject
GMF-locatie gerealiseerd kon
worden. Op 30 november hebben de mannen van Promen op
een geweldige manier geholpen om het frame met fotobord
te plaatsen op de hoek van de
Van Strijenstraat en Van Vreumingenstraat.
Iedereen kan nu zien dat de
Goudse Machinefabriek (GMF)
daar heeft gestaan en wel-

ke bedrijvigheid daar
plaatsvond. Een stukje
geschiedenis van deze
plek is nu zichtbaar
gemaakt.
Dit fotoproject is mede
mogelijk gemaakt door:
Bewoners uit onze wijk,
Andritz Gouda BV uit
Waddinxveen (voorheen
GMF), de heer W. de
Boer (oud-werknemer
van de GMF), Wijkteam
Nieuwe Park, Rien Prins
Advies BV, GoudApot,
Gemeente Gouda.

Toekomst van de volière verzekerd
Door Peter Schönfeld, voorzitter wijkteam

Na lang aandringen bij burgemeester en wethouders van
Gouda hebben zij de beslissing
genomen om de volière op te
knappen, omdat de gemeente eigenaar is van de volière.
B&W heeft hiervoor een ruim
bedrag uitgetrokken. Op basis
van deze beslissing heeft het
wijkteam afgelopen week overleg gehad met de betreffende
gemeente ambtenaren om een
en ander voor de toekomst van
de volière vast te leggen.

•

met het definitieve ontwerp m.b.t. veiligheid/gezondheid van en makkelijk
onderhoud door de mensen
die daar werken en de veiligheid en welbevinden van
de beesten.
Na verlening van de bouwvergunning zal de aannemer gevraagd worden om
een definitieve aanneemsom te geven.

•

Opdracht door de gemeente
aan de aannemer voor de
verbouwing. Deze zal waarschijnlijk pas na september
2022 plaats vinden.

Al met al is het wijkteam na
twee jaar discussie heel blij
met het resultaat en hoopt dat
de verdere afwikkeling van de
verbouwing soepel zal verlopen.

Dit gesprek was zeer constructief en heeft geresulteerd in de volgende
afspraken:
•

•
•

•

De gemeente heeft € 75000
voor de verbouwing uitgetrokken (al goedgekeurd
door het College van B&W).
Een projectleider van de
gemeente gaat het project
trekken.
Het ontwerp van de volière
wordt afgemaakt door onze
architect Patrick Middelkoop
en voor vergunning voorgelegd aan de welstandscommissie.
Het wijkteam zal gevraagd
worden of zij akkoord gaat

Foto AD
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Bedrijvigheid in de Wijk
Door Trudie Galama

zitje, in de avondzon. Dat is
fijn als je een hele dag gefietst
hebt, of gelopen, want wandelaars zijn ook welkom. Pelgrims
te voet hebben bij ons een
streepje voor. Ze overnachten
gratis en eten met ons mee.
Vrienden op de fiets is een
organisatie die adressen beheert van mensen die een of
meer kamers van hun huis ter
beschikking stellen voor passanten. Marijke en haar man
(bewoners uit de wijk) maken
hier enthousiast gebruik van,
maar dat niet alleen. Zij houden ook gastvrij hun deur open
voor Vrienden op de Fiets.
Gastvrijheid is ontzettend belangrijk, dat hebben zij aan den
lijve ondervonden.

Wat is de reden waarom jullie hiermee gestart zijn?
Tijdens onze pelgrimstochten zijn we altijd zeer gastvrij
ontvangen door alle mogelijke
mensen waar we onderdak gekregen hebben. Dat waren lang
niet altijd pelgrimsherbergen,
maar (vooral in Frankrijk) ook
particulieren die aan pelgrims
onderdak boden. En door ons
huis open te stellen doen we
iets terug. Toen onze kinderen
uit huis waren, hadden we toch
ruimte over, dus waarom niet?
We zijn in juli 2015 gestart en
hebben in ruim zes jaar tijd
bijna 100 vrienden op de fiets
als gast ontvangen. We hebben één kamer-en-suite, dus
de gasten hebben hun eigen
badkamer. Ze kunnen op de kamer koffie of thee zetten. Niet
koken, dat is niet de bedoeling
van Vrienden op de Fiets. Ze
hebben een balkon met een

Wie zijn de mensen die aankomen fietsen?
Dat is nou juist het leuke, het
zijn heel verschillende mensen. Elke keer is weer anders.
Het zijn vaak echtparen, maar
we hebben ook regelmatig
vriendinnen gehad, moeders
en dochters, vaders en zonen
en alleengaanden. En het zijn
altijd aardige mensen. Overigens hebben de vrienden
allerlei nationaliteiten: veel
Nederlanders natuurlijk, maar
ook Belgen, Engelsen, Fransen,
Italianen, Duitsers, Canadezen,
Denen, Spanjaarden en een
keer iemand uit Nieuw-Zeeland.
Er komt dus van alles langs,
jong en oud. En natuurlijk zijn
het sportieve mensen. Kroegtijgers zul je echt niet aantreffen
onder de vrienden op de fiets.
Het is ook leuk dat het elke
keer weer anders is. Het is gezellig om een praatje te maken
en mensen echt te ontmoeten.
Als iemand bijvoorbeeld erg
moe is, zet ik een kopje thee
en dan zie je iemand weer helemaal opknappen.

Grappige voorvallen
Soms maak je bijzondere dingen mee. We hadden een keer
twee Belgische zusjes, een jaar
of vijftig. Dat was zo ontzettend
gezellig, dat die de volgende
dag pas heel laat weggefietst
zijn.

Er kwam een keer een Engels
stel aan, waarvan de man
zijn paspoort kwijt was. Dat
echtpaar moest echt tot rust
gebracht worden, ze waren zo
van streek. We hebben ze het
politiebureau gewezen (aangifte doen) en het nummer gegeven van de ambassade in Den
Haag voor het regelen van een
vervangend reisdocument.

Ook kwam er een keer een
Italiaanse dame op een krakkemikkige fiets langs. Zij was
totaal de weg kwijt. Zij fietste
zonder kaart, zonder gps. Ze
bleef heel gezellig glazen wijn
meedrinken op ons terras (het
was zomer) en de volgende
morgen is mijn man met haar
opgefietst naar het eerstvolgende punt op de knooppuntenroute. Ze belde ons diezelfde dag 's avonds om elf uur
op om te melden dat ze veilig
aangekomen was . . . . . .
We hadden ook een keer een
ouder echtpaar, dat heel “deftig” was. De man vertrouwde
mij toe bij vertrek dat hij toch
wel een puntje van aandacht
had: er was maar één lepeltje
bij de theekopjes op de kamer
te ontwaren geweest. Ik vond
het erg grappig.
Iedereen blij
We hopen het nog lang te kunnen doen. Nu met corona is het
wat ingewikkelder. Er wordt sowieso veel minder gereisd dan
voor corona. Maar elke keer
is anders en elke keer is weer
leuk. En als je dan de volgende morgen de vrienden uitzwaait, en ze draaien zich om
en zwaaien terug, daar wordt
iedereen toch blij van?
4
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Vogels in de wijk: de Vlaamse gaai
Door Marijke van Ittersum

Als ik één ding geleerd heb
door het schrijven over vogels
in de wijk, is het wel dat vogels
zulke bijzondere en vaak bijzonder slimme dieren zijn. Het
is een goed idee dat er steeds
onderzoek gedaan wordt naar
hun intelligentie, want zoveel
weten we daar nog niet van.
Ik stuitte per ongeluk op zo'n
onderzoekje, over de Vlaamse gaai. En toen ik er ook nog
eentje zag, tijdens een coronarondje in het groen vlak bij
het spoor, was de keuze voor
de vogel van de maand snel
gemaakt: de Vlaamse gaai.
De wetenschappelijke naam
van de Vlaamse gaai is Garrulus glandarius, te vertalen als
'voortdurend krassende eikelzoeker'. Niet vaak kom je in
vogelland een naam tegen die
zo accuraat de eigenaar kenschetst. Populaire aanduidingen
voor deze prachtig gekleurde
vogel is dan ook 'schreeuwekster' en in het Duits 'Eichelhäher' wat 'eikelschreeuwer'
betekent. De link tussen de
Vlaamse gaai en eiken is dan
ook niet over het hoofd te zien.
Overigens is het toevoegsel
'Vlaamse' overbodig, omdat
de vogel vanaf 1999 officieel
als 'gaai' te boek staat. Maar
in Roots (een gerenommeerd
natuurtijdschrift) staat in april
2021 uitgelegd dat mensen
alleen gaai te kaal vinden. Het
blijft dus Vlaamse gaai.

truc om zelf niet opgegeten te
worden. En je kunt – als je een
jonge gaai tam maakt – het
dier zelfs een paar woordjes
leren.
Zeldzaam zijn ze niet. Vroeger
kwamen ze alleen in bossen
voor, maar met meer groen
en vooral meer bomen is de
Vlaamse gaai een heel gewone
vogel geworden in steden in
het westen van ons land. Gaaien zijn standvogels; ze trekken
niet, maar blijven en broeden
in hun eigen domein. Speciale eisen stelt een ouderpaar
niet aan een nest. Tegen de
boomstam aan bouwen ze een
komvormig nest op een dikke
tak. Ze stoppen de gaatjes keurig dicht met modder of mos,
zodat hun zes eieren lekker
zacht liggen. Dan is het twee
tot drie weken broeden geblazen. De jongen zitten een week
of drie op het nest en daarna
willen ze graag nog zes weken
bijgevoerd worden. Maar dan
hebben pa en ma er schoon
genoeg van: als de kids komen
bedelen om voedsel worden ze
hardhandig weggejaagd.
Dan nu het minpuntje van de
Vlaamse gaaien: ze eten –
als ze de kans krijgen – met
graagte de eieren en jongen
van hun collega-vogels. Maar
op het menu staan veel vaker
wormen, fruit, zaden, insecten

en vooral: eikels. In de herfst
kunnen ze honderden eikels per
dag ingraven. Voor later, in barre tijden. En omdat ze ook wel
eens een verstopplekje vergeten, komen daar eikenbomen
van. Daarom wordt de gaai ook
wel de bosbouwer genoemd.
Bij dat verstoppen gaat de gaai
heel slim te werk. Als hij in de
gaten krijgt dat er een andere
gaai aan het opletten is, komt
hij later terug om de eikels
weer op te graven en ergens
anders weer onder de grond te
stoppen. De lawaaischopper is
ook heel stilletjes in de weer
als hij zijn schatkamers inricht.
En andersom is de gaai die op
de loer ligt om straks andermans ondergrondse verstopplaats te plunderen, ook heel,
heel stilletjes.
Arme Vlaamse gaaien. Dit jaar
is een van die jaren dat de
bomen bijzonder weinig mast
produceren. Beukennootjes,
kastanjes, het zijn er niet veel.
Maar het meest rampzalig is de
oogst van eikels. Waar in andere jaren miljoenen eikels naar
beneden vallen, is het dit jaar
leeg op de vloer van het bos.
Daarom moeten we de Vlaamse gaaien maar flink bijvoeren
in de komende winter. Vooral
met ongepelde pinda's. Daar
heeft hij, in tegenstelling tot
de meeste andere vogels een
prima harde snavel voor.

Ze zijn zo'n 35 cm groot en de
vrouwtjes en mannetjes zien er
precies hetzelfde uit. Best bijzonder in het dierenrijk. Beigebruin van kleur met een lichte
keel en onderkant, een witte
stuit en een zwarte staart. Het
meest opvallende is echter de
zwart-blauwe streepjescode op
de vleugels. En wat kunnen ze
schreeuwen: hees en vooral
hard. Als er gevaar dreigt. De
hele omgeving wordt gewaarschuwd. Maar de Vlaamse gaai
is ook een uitstekende imitator. Hij kan heel goed andere
vogels nadoen, een handige
5
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Ontruiming groenstrook Kleine
Johannesstraat
•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,
COVID 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

Met verbazing heeft het wijkteam kennisgenomen van de ontruiming/vernietiging van de
groenstrook van de Kleine Johannesstraat.
Met name de wijze waarop en de mate waarin
deze ontruiming heeft plaatsgevonden past niet
in een democratische samenleving die Nederland in het algemeen en Gouda in het bijzonder
probeert te zijn.
Natuurlijk zijn er voorstanders en tegenstanders met betrekking tot de inrichting van een
groenstrook. En in goed overleg komt men er
in de regel wel uit. Maar van deze maatregel en
de wijze waarop deze werd uitgevoerd wordt
niemand beter. Of je nu voorstander of tegenstander bent.
Het wijkteam is voornemens om op de korte
termijn in gesprek te gaan met het management
van de verantwoordelijke gemeentelijke afdeling
om in ieder geval te bereiken dat dit soort acties
niet meer zullen plaatsvinden dan wel dat bij te
nemen maatregelen het wijkteam Nieuwe Park
vroegtijdig op de hoogte wordt gebracht opdat
zij mogelijkheden krijgt om eventuele oplossingen aan te dragen.
Wordt vervolgt.
Wijkteam Nieuwe Park

Voetbehandeling en
Voetreflexmassage
M: 06 4547 9497
Majoor Fransstraat 26
2801 ST GOUDA

Wijkkrant januari
Artikelen graag aanleveren vóór 22 januari bij
Trudie en Irene
redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Aanschuiftafels
Door Trudie Galama

Een Aanschuiftafel is een gastvrije tafel. In onze wijk staan
er drie. Een keer in de twee
weken is er een gedekt. Om
even voor zessen komen de
gasten binnen en schuiven aan.
De kok van de week heeft die
middag in de keuken gestaan
en een menu met drie gangen
voorbereid. Zij vindt het iedere
keer weer leuk om de uitdaging
aan te gaan en voor zes mensen iets verrassends op tafel te
zetten.
Ondanks de corona maatregelen blijft het gezellig aanschuiven. Het aantal gasten is
beperkt, dat wel.
Met het maximaal toegestane
aantal gasten van 4 bij je thuis,
zit de tafel snel vol.

Janny: Voor mij is de aanschuiftafel een baken op zee:
ik woon nu 2 jaar in Nieuwe
Park. Gouda was voor mij volkomen nieuw. Hoewel ik een
goed netwerk heb via internet,
is de mogelijkheid om gezellig
met nieuwe mensen te praten
over wat telt in het leven erg
belangrijk: de warmte die je
voelt als je samen geniet van
heerlijk goedverzorgd eten, de
aandacht en (h)erkenning van
buurtgenoten: allemaal noodzakelijk om de eenzaamheid
van deze donkere dagen even
te overwinnen. Als alleenwonende kom ik meestal niet verder in de keuken dan afwisselende roerbakgroenten voor de
tv naar binnen te werken, maar
via de aanschuiftafel komt een
gevarieerd culinair plezier weer
te voorschijn, zoals ik dat herken van mijn vroegere leven.
Zeer de moeite waard, ik hoop
dat dit wijkinitiatief nog lang
blijft bestaan!

Eeva: Ik vind het leuk om
andere wijkbewoners te leren
kennen en gezellig met elkaar
te praten tijdens het eten. Ik
eet iedere keer erg lekker en ik
hoef zelf niet te koken!
Waar staan de
Aanschuiftafels?
• Tineke Mocking –
Kattensingel 44B
• Marijke van Ittersum – Van
Bergen IJzendoornpark 31
• Trudie Galama – Van Bergen IJzendoornpark 15
Meer weten?
Wilt u meer weten over aanschuiven aan de aanschuiftafel of wilt u ons team komen
versterken door ook eens in de
2 maanden een aanschuiftafel
te verzorgen?
Bel 06 2135 9844 of stuur
een mail naar trudie.galama@
hetnet.nl.

Een paar gasten aan het
woord
Corry: Ik schoof ruim 12 jaar
geleden aan bij Cora en Jan. Zij
waren de initiatiefnemers van
de Aanschuiftafel. Toen zij in
2015 verhuisden hebben Tineke
en Trudie het voortgezet en 2
jaar geleden is Marijke erbij
gekomen. Het zijn voornamelijk
vrouwen die de stoelen bezetten, heel gezellig. Je eet uitstekend voor een klein prijsje. ik
verheug me er altijd erg op.
Wilma: Ik vind het een heel
leuk initiatief. Je leert er mensen uit je eigen wijk kennen en
treft elkaar vaak weer bij een
volgende 'tafel' of gelegenheid
(of gewoon op straat). Het is
altijd heel gezellig en ook erg
lekker.

Een fotogeniek hoofdgerecht
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Veel kleur in de 21e
expositie GoudsWerk
Door Sjouk Engels

Ook maakte ik een serie subtiele kleurrijke aquarellen met het
bovenaanzicht van de polder.

Tot 26 februari is deze expositie
GoudsWerk te zien in Gouwestein. De kunstenaars zijn Ruth
Thieme (Aboriginal stipwerk),
Rien Potters (schilderijen) en
Open Atelier workshop Janny
de Keijzer (viltwerk schilderijen).

Vanuit Gouwestein wensen we
iedereen mooie kerstdagen en
vast een goede jaarwisseling
toe.

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Ik woon sinds kort in Gouwestaete en ben al jaren bij
Kunstcentrum Firma Van Drie.
Ik heb de academie voor beeldende kunst in Rotterdam gedaan, werk met aquarel-, acrylen olieverf en heb al in vele
exposities mijn werk getoond.
Ik ben geïnteresseerd in mensen, hun gedrag en in dat wat
ze wel en niet kunnen. Mijn
werk is veelal figuratief en
realistisch, vervormd en vaak
absurd en dromerig. Ik vind
het fascinerend dat ik mensen
kan laten zweven. Ik laat onder
meer bizarre strand- en bedscènes in olieverf op doek, op
paneel en in aquarel zien.
De uitvoering van de stranden bedscènes zijn realistisch,
fijnzinnig van penseel en vertekend. Ik laat ook een serie
absurde aquarellen zien met
wisselende thema's over mensen, hun doen, hun wensen en
dromen.

hoe de bewoners, samen met
maximaal drie familieleden/
naasten, hiervan genieten. De
medewerkers van de keuken/
restaurant hebben een heerlijk diner samengesteld. Op
eerste kerstdag is er voor alle
bewoners die op dat moment
in Gouwestein zijn, ook een
extra lekkere maaltijd met een
kersttintje.
Oud en Nieuw
En daarna gaan we al weer
richting Oud en Nieuw. Twee
leidinggevenden storten zich
elk jaar op het oliebollen
bakken. En voor 84 bewoners
is dat een flinke klus, maar uiteraard wordt dit met een hoop
plezier en lol gedaan.

Op onze website (www.GoudsWerk.wordpress.com) zijn de
exposities GoudsWerk te zien.
Voor meer informatie over de
kunstwerken of eventuele aankoop kunt u contact opnemen
met de betreffende kunstenaar.
Misschien zit er een cadeautje
bij voor de feestdagen?

Rien
Potters

december 2021

Het einde van het jaar is al
weer in zicht, en wat is het jaar
weer snel voorbij gegaan. Gouwestein is weer geheel in kerstsfeer gebracht. Op elke afdeling
staat een mooie kerstboom. U
begrijpt, het was een hele klus.
We bedanken de activiteitenbegeleidsters en de vrijwilligers
die hebben meegeholpen dan
ook hartelijk.
Kaarsjesavond
Sinds een aantal jaren is Zorgpartners de trotse sponsor van
Gouda bij Kaarslicht. In alle
locaties van Zorgpartners wordt
dus extra aandacht besteed
aan kaarsjesavond. Zorgpartners trakteerde alle bewoners
op kerstbrood en gezamenlijk
konden de bewoners naar het
ontsteken van de boom op de
markt kijken. Gelukkig zijn de
beperkingen voor de bewoners
in verband met corona beperkt
gebleven en mogen de bewoners deelnemen aan dit soort
activiteiten. De kerstdiners in
de private dining room zijn ook
gestart. Het is mooi om te zien

Expositie
De expositie GoudsWerk is
nog tot 21 februari te bewonderen: viltwerk gemaakt door
kunstenaars van Open Atelier,
Aquarellen van Rien Potters en
aboriginal stipwerk schalen en
vazen van Ruth Thieme.
Het is mogelijk om de expositie te komen bekijken, u
bent welkom met twee of drie
personen. Ontsmet uw handen
bij binnenkomst, mondkapje
verplicht, meld u even bij de
receptie. Indien er al externen
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. 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).
Kijk ook eens op onze site:
www.zorgpartners.nl/gouwestein of volg ons via facebook:
https://www.facebook.com/
gouwestein
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Bouwplannen in de wijk
Lombokterrein –

informatie bijeenkomst
stedenbouwkundig plan

Door Debby van der Werf, Blauwhoed

De transformatie van het Lombokterrein naar wonen gaat
in stapjes, waarin we u graag
meenemen. In november is het
stedenbouwkundig plan afgerond voor deze locatie. Het plan
is in lijn met eerder gepresenteerde studies, maar nu verder
uitgewerkt met ruimtelijke
onderzoeken zoals ecologie,
parkeerstudies en watercompensatie.
Deze maand geeft de gemeente
aan of er voldoende plankwaliteit is om met elkaar door te
werken aan een kavelpaspoort
dat wordt vastgesteld in de
raad. Graag presenteren wij
ons stedenbouwkundig plan
aan u, nog voordat het in besluitvorming genomen wordt.
Deze avond ligt de nadruk op
de openbare ruimte en de aansluiting van de bebouwing op
deze openbare ruimte.

Winterdijk 14
Bron: Mozaïek Wonen

Oplevering 15 december
Inmiddels zijn de woningen
aangesloten op water, elektra
en internet en zijn ze klaar voor
de eerste bewoners. Zij krijgen op 15 december de sleutel
overhandigd.
De brug blijft voorlopig liggen
Zoals al direct bij het plaatsen
werd opgemerkt, ligt het dek
van de brug te hoog.
Deze zal aangepast moeten
worden. Van de Gemeente
hebben wij hiervoor nog geen
concrete planning ontvangen.
De bewoners zullen tijdelijk nog
gebruik moeten maken van de
dam die er nu al ligt.

Zuidelijk
Stationsgebied
Bron: Gebr. Van Kessel

De nieuwe inrichting wordt
steeds meer zichtbaar.
Er wordt hard gewerkt aan het
Stationsplein en alles verloopt
voorspoedig. De werkzaamheden aan het riool zijn afgerond
en het riool is volledig vernieuwd. Op dit moment wordt
het straatwerk aangebracht.

Daartoe nodigen we u uit voor
een online informatiebijeenkomst op dinsdag 18 januari
om 19.30 uur. Via onderstaande link kunt u 18 januari deel
nemen aan de online informatieavond: https://blauwhoed.citizenlab.co/workshops/
infoavondlombok3 Let op: om
aan deze bijeenkomst deel
te kunnen nemen, dient u te
beschikken over een computer.
Het platform werkt niet via uw
mobiele telefoon of IPad.
Op ons participatie platform (
https://blauwhoed.citizenlab.
co) kunt u de vorige presentaties terugvinden en via de
knop ‘plaats je bijdrage’ kunt u
uw reactie of uw vragen posten. Door u te registreren als
geïnteresseerde wordt u ook
tussen de bijeenkomsten door
op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen.
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Vier Stolpersteine voor de Crabethstraat 5
Door Soesja Citroen

Eind jaren 30 woonden circa 200 Joodse stadgenoten
in Gouda. Toen buitenlandse
vluchtelingen in september
1940 de kuststreek moesten
verlaten, kwam er een toevloed
van Duitse Joden naar Gouda.
Ook het bombardement van
Rotterdam vier maanden daarvoor zorgde voor enige toename van de Joodse bevolking.
Zo woonden in 1941 ongeveer
500 Joodse stadgenoten in onze
stad en ook in onze wijk. Een
mix van nieuwkomers en mensen die hier soms al generaties
lang woonden.
familie Kobijlinski
De familie Kobijlinski behoorde
tot de nieuwkomers. Het gezin bestond uit Julius (64) en
Hertha Kobijlinski-Naumann
(53) en hun zonen Walter (31)
en Erich (22). Ze kwamen hier
in februari 1941 wonen. Vader
Julius woonde hier een jaar,
moeder Hertha en beide zonen
ruim anderhalf jaar.
Berlijns gezin
Het gezin was afkomstig uit
Berlijn. In oktober 1911 trouwden Julius en Hertha. Na een
jaar werd zoon Walter geboren
en in 1921 Erich. Julius was
handelsagent in elektrische
artikelen en had een zaak op de
Niebuhrstrasse in Berlijn-Charlottenburg. Erich was volgens
een politierapport monteur,
Walter boekhouder.

werden de gezinsleden als in
het buitenland wonende Duitse
Joden stateloos gemaakt door
het Duitse naziregime.
park ‘Voor Joden verboden’
Ze kregen daarnaast met allerlei steeds verdergaande anti-Joodse maatregelen van het
Nederlandse bezettingsbestuur
te maken. Sinds september
al hingen op allerlei openbare
plekken plakkaten met ‘Voor
Joden verboden’. Daarmee
werd het nabijgelegen Van Bergen IJzendoornpark verboden
gebied voor hen, evenals het
zwembad, de bioscoop, bibliotheek en de markt.
deportatie vader Julius
Na een jaar in de Crabethstraat
liepen de wegen van de gezinsleden op noodlottige wijze
uiteen. Julius werd op woensdag half februari 1942 gearresteerd in opdracht van de
SD te Rotterdam. ‘Aanhouding’
staat er neutraal vermeld in de
kantlijn van een politierapport.
Een reden voor de aanhouding
staat er niet bij. Hij werd meteen die dag overgebracht naar
kamp Amersfoort, daar zat hij
vijf maanden vast. Op 16 juli
werd hij direct via Westerbork
gedeporteerd naar Auschwitz.
Midden augustus werd hij daar
vermoord.

overige gezinsleden ‘geëvacueerd’
Twee maanden na zijn dood,
die hen ongetwijfeld niet bekend zal zijn geweest, werden
ook de overige gezinsleden Kobijlinski opgepakt. Een politierapport van vrijdag 30 oktober
getuigt van hun aanhouding ter
‘evacuatie naar Westerbork’.
Agenten Oudenaarden en Van
der Vlies van de politieke politie
brachten hen samen met een
andere Joodse stadgenoot over
naar Amsterdam. Na misschien
nog een kleine week in de
overvolle Hollandsche Schouwburg moesten ze door naar
Westerbork.
Stolpersteine ter herinnering
Drie dagen later volgde hun
verdere deportatie. Moeder
Hertha stierf direct na aankomst in Auschwitz. Zonen
Walter en Erich zullen nog
dwangarbeid hebben verricht.
Hun administratieve sterfdatum
in Midden-Europa is eind maart
1944. In de Crabethstraat
herinneren nu vier Stolpersteine aan het echtpaar Julius en
Hertha en hun zonen Walter en
Erich.
(ingekort verhaal uit het boek
‘Hier Woonden - Stolpersteine
Gouda)

liquidatie elektrozaak
In 1936, het jaar dat de Joden
geen professionele functies
meer mochten uitoefenen in
Duitsland, werd Julius’ elektrozaak geliquideerd. Dat jaar
emigreerden de Kobijlinski’s
naar Nederland. Eerst vestigden
ze zich in Den Haag.
naar Gouda
Noodgedwongen verhuisde het
gezin in februari 1941 naar
de Crabethstraat in Gouda. Ze
kwamen in huis bij Carolina
Niermans. In november dat jaar
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De kerstbomen stralen weer in de winterdijksloot
Door Peter Schönfeld, voorzitter
wijkteam

Al vele
jaren,
sommigen
zeggen 10
jaar, zorgt
het wijkteam
tijdens de
kerst- en
nieuwjaarsperiode
voor wat
verlichting
in de donkere Winterdijksloot.
De versiering van de tien
bomen wordt verzorgd door
instanties of scholen grenzend
aan de Winterdijk, zoals Gouwestein, GSG Het Segment,
Het Thomashuis, Park en Dijk
en de praktijk school van De
Goudse Waarden. Ieder jaar
doen ze weer met enthousiasme mee. De andere vijf bomen
worden door omwonenden
versierd. Bijna altijd dezelfde
mensen. Veel dank daarvoor!
Het installeren van de bomen in
het water werd vroeger gedaan door Piet van der Perk in
een klein roeibootje. Misschien
herinnert u zich nog de foto’s in
deze wijkkrant. Vorig jaar voor
het eerst hebben we het bedrijf
J. Bos en ZN uit Moordrecht
gevraagd ons te helpen. Zij
zijn de grondaannemer van het
bouwterrein Winterdijk 14. De
firma Bos heeft ons nu voor het
tweede jaar met hun kraanwagen geheel belangeloos bijgestaan. Daarvoor veel dank!

Villa30 - vervolg
Hoek Van Beverninghlaan/Van Swietenstraat
Door Tineke Mocking

Ik heb in de vorige wijkkrant
een interview geschreven dat
ik heb gehad met Simon en
Magda Slob, de nieuwe bewoners van Villa30. Maar helaas
is het interview niet volledig in
de wijkkrant terecht gekomen.
Vandaar nu het vervolg.
Magda heeft de opleiding maatschappelijk werk en sociale
dienstverlening gevolgd en is
sociaal werker in Bodegraven/
Reeuwijk.
Dat die sociale kant ook zichtbaar is geworden in huis blijkt
wel uit het feit dat er rekening
is gehouden met noodopvang voor jongeren tussen de
18-25 jaar. Er zijn 2 kamers
beschikbaar hiervoor met een
gezamenlijk keukentje en wc/
douche.
Mooi! Mooi! Mooi!

december 2021
per 2 maanden koken voor de
aanschuiftafel?
Het is nog niet helemaal klaar.
Er komt o.a. nog een 60! jaar
oude Lindeboom aan.
Verder nog 3 leilinden en 3
fruitlinden. Dat wordt lekker
groen in de tuin. En wat zag ik
van de week toen ik langsfietste? Er werden 2 grote bomen in
de tuin geplaatst waaronder de
Lindeboom. De tuin begint ook
aangekleed te worden. Vóór
de Kerst wordt de rest van de
bomen nog aangeplant.
Fijn, zo wordt de wijk weer een
stukje groener.
Het was erg leuk met jullie te
spreken. Simon en Magda zijn
een zeer positief en hardwerkend stel.
Fijn jullie te mogen verwelkomen in deze wijk. Heel veel
geluk op jullie nieuwe stek!

Het Bankje

Door Trudie Galama

Het huis is prachtig, zowel van
buiten als van binnen.
De entree is al geweldig met
de ingang bovenaan het trapje
naar het bordes. Dan, na een
halletje, treedt je het huis echt
binnen in een prachtige vestibule. Heel veel hout! Houten
lambrisering, houten trap/leuning. Indrukwekkend. Ik zou
haast zeggen, 'chateauwaardig'. (Om met een guilty
pleasure van me te spreken).

Bart Jan en Nicole zijn en paar
dagen in Gouda voor het regelen van hun bruiloft.
Ze wonen en werken in Londen.
De roots van Nicole liggen in
Quito (Ecuador), die van Bart
Jan in Gouda. Na veel overleg
hebben ze de knoop doorgehakt en besloten om in het
Goudse Stadhuis te trouwen.
De bruidsjurk is gekocht in
Londen en het bruidsboeket is
besteld in Gouda.

Simon vindt koken leuk.
Ik ben het vergeten te vragen
maar misschien eens één keer

Worden er trouwfoto’s gemaakt
op het bruidsbruggetje? Daar
wordt nog over nagedacht.

Het plaatsen van de bomen
heeft op zaterdag 11 december
plaatsgevonden en sindsdien
staan ze als het goed is in
het donker te stralen. Omdat
vorige jaren de verlichting op
zijn zachts gezegd matig was,
hebben we dit jaar drie maal
zoveel lampjes in de boom
gehangen en zwaardere batterijen toegepast. Hopelijk is het
verschil goed zichtbaar.
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Kerst in de wijk

Wijkteam Nieuwe Park wenst iedereen
prettige kerstdagen en een gelukkig
en gezond 2022

