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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Kaasmeisjes
Als je de loods van de Goudse Betonmortel Centrale binnenloopt, 
zie je een bonte groep van 50 Kaasmeisjes. Ze zijn 180 cm lang, 
750 kg zwaar en allemaal anders. Ze vertellen een verhaal. Bij de 
opening van Gouda750 krijgen ze een prominente plek, voor het 
stadhuis op de markt. Het mozaïek kaasmeisje rechts op foto is het 
meisje uit onze wijk.

Foutparkeren op het Stationsplein
Zet	je	je	fiets	op	het	Stationsplein	dan	loop	je	grote	kans	dat	die	na	
een paar dagen er niet meer staat. Hij heeft dan een plekje gekre-
gen	in	het	fietsendepot	op	de	Goejanverwelledijk	10.	Na	het	betalen	
van € 35 stallingskosten kan je je eigendom weer mee naar huis 
nemen.	Wist	je	dat	de	fietsenstallingen	op	het	Stationsplein	gratis	
zijn?

Huisvesting voor jongeren
De gemeente heeft besloten om gemeentelijk vastgoed niet zonder 
meer te verkopen maar te kijken naar de mogelijkheid van jonge-
renhuisvesting. De voormalige school op Winterdijk 10 (achter het 
appartementencomplex De Dijkgraef) komt in aanmerking voor de 
tijdelijke huisvesting van z’n 40 jongeren. Het gaat om een mix van 
zelfstandige en niet-zelfstandige jongeren. 
Bron: het Kontakt

Gouda750
Foto-expositie
Door Marrianne Waalwijk

Goed nieuws
We hebben bericht gekregen 
dat we een vergunning krijgen 
voor de foto-expositie in het 
park. Bij GoudApot hebben we 
een aanvraag voor een budget 
gedaan. We rekenen erop dat 
het allemaal gaat lukken.

We hebben al een aantal reac-
ties gekregen op onze oproep 
voor oude foto’s of ansichtkaar-
ten van het Van Bergen IJzen-
doornpark. 

Zoals deze foto van Suzanne 
Koemans uit de zomer van 
1944. Het zijn haar vader en 
tante met hun buurmeisje bij 
de planten met de grote blade-
ren tegenover de volière. Het 
zou toch heel mooi zijn als we 
deze vergrote foto op dezelfde 
plek zouden kunnen neerzet-
ten.

Als u nog leuke, oude foto’s of 
ansichtkaarten hebt van het 
oude Van Bergen IJzendoorn-
park,  zouden wij die graag 
gebruiken voor deze expositie.

Het Bankje
Door Trudie Galama

Mathilde en Rutger komen op 
hun knalrode brommer vaak 
naar de volière om naar de vo-
gels te kijken. Ze wonen sinds 
2 jaar in Gouda Goverwelle en 
zo’n volière dicht bij huis lijkt 
hun ook wel wat. Maar dat 
daar veel geld en vrijwilligers 
voor nodig zijn, kunnen zij zich 
wel voorstellen. Zelf hebben 
zij parkieten, die rond mogen 
vliegen in de kamer. Ze vinden 
het gekwetter gezellig, maar 
waarderen het ook wanneer ze 
ergens rustig gaan zitten en 
hun snavel houden. 

Stuur uw reactie naar: m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
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Twee Stolpersteine voor de Crabethstraat 51
Door Soesja Citroen

Het afgelopen jaar passeerden 
acht adressen met Stolperstei-
ne de revue in de wijkkrant. De 
Crabethstraat 51 is voorlopig 
het laatste adres. In november 
dit jaar komen er weer nieuwe 
Stolpersteine in Gouda. 

Pension in de Crabethstraat

In de stoep voor de Crabeth- 
straat 51 liggen twee Stolper-
steine voor Mietje Frank-Cats 
(68) en Lotty Hirsch-May (59). 
Het huis was vroeger een pen-
sion. Mietje woonde ruim zes 
jaar op dit adres, Lotty twee 
jaar met haar man Ludwig. 

Weduwe Mietje 

Mietje Frank-Cats was een ge-
boren en getogen Goudse. Haar 
vader Elias was koopman in 
manufacturen. De familie Cats 
was een oude Joods-Goudse 
familie. Mietje trouwde in 1903 
met koopman Jakob Frank uit 
Meppel, hij was 31, zij 29 jaar. 
Na dertig jaar huwelijk overleed 
Mietjes echtgenoot. Zo kwam 
ze in mei 1936 als weduwe 
terecht in het pension. Tot de 
bezetting zal ze hier in relatie-
ve rust hebben gewoond, vlak 
bij station en park en ook dicht 
bij het centrum. Daarna werd 
de situatie allengs slechter en 
kwam de genocide eraan. 

Opgepakt met wijkgenoten

Half oktober 1942 pakte de 
politie Mietje op en bracht 
haar in een grote groep Joodse 
stadgenoten over naar Amster-
dam. Onder de gearresteerden 
bevonden zich ook het echtpaar 
Engländer en hun bejaarde 
overbuurman Izak van Dantzig 
van de Piersonweg en het echt-
paar Silberberg van de Katten-
singel. De groep zal eerst nog 
een week vast hebben gezeten 
in de overvolle Hollandsche 
Schouwburg. Daarna werden 
ze vastgezet in doorgangskamp 
Westerbork. De volgende dag al 
volgde Mietjes deportatie naar 

Auschwitz. Hier werd ze direct 
om het leven gebracht. 

Vluchtelinge Lotty 

Lotty Hirsch-May werd gebo-
ren in Frankfurt am Main, haar 
echtgenoot Ludwig in Speyer. 
Ze hoorden tot de vele Duit-
se Joden, die vanwege de 
nazi-terreur naar Nederland 
waren uitgeweken. Ze vestig-
den zich in Rotterdam, maar 
mochten er niet blijven. Van-
af september 1940 moesten 
buitenlandse vluchtelingen de 
kuststreek verlaten. 

Twee jaar nog samen 

In februari 1941 kwam het 
echtpaar in het pension in de 
Crabethstraat wonen. Twee jaar 
waren ze hier samen, ze zul-
len een teruggetrokken leven 
hebben geleid. Medebewoon-
ster Mietje en bovengenoemde 
buurtgenoten werden gearres-
teerd in oktober 1942, maar 
Lotty en Ludwig waren kenne-
lijk nog niet aan de beurt voor 
deportatie. 

Grote aprilrazzia  

Op 9 april 1943 was 
het zover. Het was de 
dag van de grote raz-
zia van SS en politie 
op het Joods bejaar-
dentehuis op de Oost-
haven. Alle bewoners 
van dat tehuis werden 
die avond gearresteerd 
en ook de meeste 
overgebleven Joodse 
stadgenoten moesten 
zich daar melden voor 
arrestatie. Alleen Lotty 
werd gearresteerd. 
Haar echtgenoot 
Ludwig (66) bleef ziek 
achter. Hij overleed 
binnen enkele dagen 
na haar verdrijving uit 
Gouda en werd be-
graven op de Joodse 
begraafplaats. 

Via Westerbork naar de 
dood 
In een ellenlange trein werden 
alle gearresteerden via Rotter-
dam ‘op transport gesteld’ naar 
Westerbork en daar op de 10de 
april vastgezet. 
Lotty zat een maand gevangen 
in dit doorgangskamp, waar 
een schijn van normaalheid 
werd opgehouden. Misschien 
heeft ze er nog gehoord van 
het overlijden en de begrafenis 
van haar man. Half mei volgde 
haar deportatie naar Sobibor. 
Daar werd ze drie dagen later 
vermoord. Voor haar was er 
geen graf.
Twee Stolpersteine herinne-
ren nu in de Crabethstraat 
aan naam en lot van Mietje en 
Lotty.

(ingekort verhaal uit het boek 
‘Hier Woonden - Stolpersteine 
Gouda)



4

Wijkkrant Nieuwe Park                             februari  2022

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Langzaamaan gaan we rich-
ting het voorjaar. Na alle wind 
en regen die we afgelopen tijd 
hebben gehad, zijn we daar 
allemaal wel aan toe. We kijken 
uit naar alle bloemen in de tuin. 
Heerlijk om straks alles weer in 
bloei te zien. 

Leefcirkels

Binnenkort worden de deuren 
van de hoofdingang vervan-
gen. Dit is nodig om de leef-
cirkels in gebruik te kunnen 
nemen. De leefcirkels worden 

Wie helpt de exposi-
ties GoudsWerk ver-
der?
Door Sjouk Engels

De vrijwilligers Janny de 
Keijzer-Prinsenberg en Sjouk 
Engels zoeken een vrijwilliger 
die de organisatie van de expo-
sities GoudsWerk wil voortzet-
ten. Eén enthousiaste vrijwilli-
ger	van	de	firma	van	Drie	heeft	
al toegezegd deze taak op zich 
te willen nemen. We zoeken 
dus nog één persoon die het 
team compleet wil maken. Na-
tuurlijk zullen wij zorgen voor 
een goede overdracht.

Zeven jaar lang zijn deze ex-
posities in Gouwestein goed 
bezocht en hebben bekendheid 
gekregen in Gouda en omstre-
ken. Janny en Sjouk hebben 21 
exposities GoudsWerk geor-
ganiseerd en kijken daar met 
veel plezier op terug.  Het is zo 
mooi om kunstenaars een po-
dium te geven. Elke drie maan-
den laten drie kunstenaars, 
bekende en/of onbekende, hun 
werk zien. Bewoners, bezoe-
kers, familieleden, personeel en 
belangstellenden uit Gouda en 
de regio hebben de exposities 
zeer op prijs gesteld en heb-
ben ook regelmatig werk bij de 
kunstenaars gekocht.

Belangstellenden om deze 
mooie vrijwilligerstaak op zich 
te nemen kunnen contact zoe-
ken met Sjouk Engels, m: 06 
4629 8985 of per email sjou-
kengels@kpnplanet.nl
Op de website www.goudswerk.
wordpress.com is informatie 
over de exposities te vinden.

Op het moment dat u dit leest 
wordt de 21e expositie op-
geruimd.	Hoe	fijn	zal	het	zijn	
wanneer er snel weer nieuwe 
kunstwerken in de gangen van 
Gouwestein te zien zijn.
Het is zo mooi om dit als vrij-
williger te doen, dus meldt u 
aan.

GoudsWerk - bedankt

Sjouk en Janny, hartelijk 
bedankt voor al het werk dat 
jullie de afgelopen zeven jaar 
hebben gedaan om de tentoon-
stelling GoudsWerk iedere keer 
weer  op te zetten. Bekende en 
onbekende kunstenaars kregen 
dankzij jullie een podium in 
onze wijk.
Het was  voor bewoners en be-
langstellenden iedere keer weer 
genieten van de kunst die de 
gangen van Gouwestein tot een 
kunstgalerie maakten. Jullie 
waren de bedenkers van deze 
succesformule.

Nogmaals bedankt!
Wijkteam Nieuwe Park

ingezet om de bewoners van 
de verpleegafdeling pg meer 
leefruimte te geven. Een ‘leef-
cirkel’ is een zorgtechnologie 
voor mensen met dementie. 
Een bewoner draagt een pols-
bandje bij zich die zijn bewe-
gingsruimte ‘op maat’ inregelt. 
Sommige deuren gaan voor de 
bewoner open, andere deuren 
blijven gesloten. Het uitgangs-
punt is om de leefruimte, 
waarin de bewoner zich vrij 
kan bewegen, zo groot mo-
gelijk te laten zijn. De grootte 
van deze leefruimte, of ‘leef-
cirkel’, is persoonsafhankelijk 
en kan worden aangepast. De 
inzet van deze zorgtechnologie 
vermindert merkbaar de onrust 
onder bewoners. Gouwestein 
kiest voor leefcirkels om de 
bewegingsruimte van bewoners 
met dementie te vergroten en 
beweging te stimuleren. Bewo-
ners behouden hun eigen regie 
en ervaren vrijheid in bewegen. 
Ze voelen zich gelijkwaardig 
aan medebewoners, bezoe-
kers en medewerkers die in en 
uit lopen. Leefcirkels bieden 
veiligheid bijvoorbeeld door 
de leefcirkel van een bewo-
ner bewust te verkleinen. Een 
mooie aanvulling dus voor de 
bewoners. 

NLdoet

Dit jaar kunnen we gelukkig 
weer een leuke activiteit orga-
niseren voor NLdoet. Op zater-
dag 12 maart gaan we de bal-
kons van de verpleegafdeling 
schoonmaken en oppimpen. We 
hebben mooie plantenbakken 
op hoogte aangeschaft, zodat 
de bewoners zelf ook kunnen 
tuinieren. Uiteraard kunnen we 
deze dag nog hulp gebruiken. 
Het gaat dus om zaterdag 12 
maart van 10.00 – 13.00 uur. 
Heeft u zin om ons te komen 
helpen, dan kunt u dit laten 
weten aan Karin Hinke via 
email karin.hinke@zorgpart-
ners.nl 

Kijk ook eens op onze site: 
www.zorgpartners.nl/gouwes-
tein of volg ons via facebook:  
https://www.facebook.com/
gouwestein

Oproep
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De Blaauwe Haan

Begin februari heeft SENS de 
ontwikkelaar van De Blaauwe 
Haan een toelichting gegeven 
aan de omwonenden van het 
kaaspakhuisterrein over hoe de 
fase van het bouwrijp maken 
van het terrein zal verlopen en 
wanneer. De hoofdaannemer is 
de	firma	Van	Wijnen	uit	
Stolwijk	en	de	firma	Kruiswijk	

heeft het contract voor de 
bouwrijpfase gekregen.
Begin april 2022 zal begonnen 
worden met de sloop, bestaan-
de uit asbest sanering, strippen 
van de bijgebouwen, sloop van 
grote gebouwen en bodem- 
sanering. Deze fase loopt tot 
augustus	2022	waarna	de	firma	
Van Wijnen met de bouw van 
de woningen en appartementen 
zal beginnen. Het is de bedoe-
ling dat het project zomer 2024 
zal worden opgeleverd.

De aan- en afvoerroute voor de 
vrachtwagens loopt via de in-/
uitrit aan de Kattensingel en 
zal van/naar richting Bolwerk 
worden afgewikkeld. Teneinde 
schade door trillingen te mo-
nitoren worden bouwkundige 
opnames van de achtergevels 
van de omringende woningen 
uitgevoerd. Daarnaast worden 
op een aantal plaatsen continue 
trillingsmetingen genomen. Ook 
worden pijlbuizen geslagen om 
het grondwaterpeil te monito-
ren. 

Teneinde de geluidshinder te 
verminderen zal met de sloop-
werkzaamheden pas om 8.00 
uur in plaats van 7.00 uur 
begonnen worden. Voor vragen 
of klachten met betrekking tot 
de sloop en bouw zullen spe-
ciale contactpersonen worden 
aangewezen.

Het deel dat wordt afgesloten is tussen de kruising Fluwelensingel/ Goejan-
verwelledijk en Buurtje/ Schielands Hoge Zeedijk. Ook de kruising Westhaven/ 
Nieuwe Veerstal is afgesloten. Bij de afsluitingen staan verkeersbegeleiders en 
hekken. De omleidingen staan met borden aangegeven.

Voortgang verbou-
wing volière

Zoals afgelopen december in de 
wijkkrant stond is de verbou-
wing van de volière in handen 
van de gemeente gelegd. Zij 
zijn verantwoordelijk voor 
zowel de verbouwing als de 
financiering.	Patrick	Middelkoop	
de architect, die het wijkteam 
ook al had aangetrokken, heeft 
een uitgebreide inventarisa-
tie gemaakt van de bestaan-
de situatie en daarnaast een 
ontwerp van de vernieuwde 
volière. Op basis hiervan zal er 
een bouwvergunning worden 
aangevraagd bij de gemeente. 

Wanneer deze is verleend zal 
de verbouwing waarschijnlijk in 
september 2022 plaatsvinden 
en kunnen we trots zijn op een 
hele mooie volière, die zoals nu 
gepland, voorzien zal worden 
met een infopaal en camera 
monitoring.

Verkeer

Proefafsluiting 
Veerstal
Door Peter Schönfeld, voorzitter

De geplande tijdelijke afslui-
ting van de Veerstal is on-
derdeel van het Verkeerscir-
culatieplan om te kijken wat 
deze	afsluiting	voor	effect	
heeft op de verkeersintensi-
teit van de andere wegen in 
en rond Gouda. Deze afslui-
ting zal plaatsvinden vanaf 
week 8 t/m week 12. Het 
verkeer dat dan niet meer 
via de Veerstal kan, zal wor-
den omgeleid via de Zuid-
westelijke rondweg, maar zal 
naar gevreesd wordt ook de 
route Kattensingel, Blekers-
singel en Fluwelensingel 
nemen.	Teneinde	dit	effect	te	
kunnen meten zal er ook een 
verkeersteller worden aan-
gebracht op de Kattensingel. 

Indien u meer informatie 
wilt ontvangen over dit plan 
neem dan contact op met 
Peter Schönfeld 
tel: 06 4183 6684.
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De geschiedenis van Winterdijk 14
Door Trudie Galama

Om de geschiedenis boven wa-
ter te halen neem ik contact op 
met de heer Cor Goes. Hij was 
directeur van de Rietgors. Hij 
is inmiddels 80+ en vertelt mij 
enthousiast over “zijn” school.

De eerste paal

De locatie Winterdijk 14 is 
een braakliggend terrein, een 
moeras met bomen en struiken 
en heel veel riet. Daar komt 
op 15 januari 1965 verande-
ring in als de eerste van 264 
palen de grond in gaat voor de 
bouw van de Katholieke Lagere 
Technische School “St Jozef”.  
Degene die niet uit de polder 
komt, kijkt met ongeloof naar 
de eerste paal die 20 meter in 
de blubber wegzakt.

Gemengd onderwijs

In 1976 ontstaat er een samen-
werking tussen deze katholieke 
technische school en de ka-
tholieke LHNO school Christus 
Koning. Als in 1977 de meisjes 
definitief	de	school	binnenko-
men, verandert het gedrag van 
de jongens in positieve zin. Het 
taalgebruik wordt netter en het 
wordt ook gezelliger. Jongens 
en meisjes kunnen nu kie-
zen uit zes vakrichtingen. Tot 
1984 wordt er dagelijks door 
alle leerlingen in de aula aan 
gedekte tafels met mes en vork 
gegeten. Vanwege bezuinigin-
gen wordt dat afgeschaft.

St. Jozef wordt Rietgors 

De fusie tussen beide scholen 
heeft ook een naamsverande-
ring tot gevolg. Uit de door de 
heer Goes opgezette prijsvraag 
komt weinig respons. Dus ver-
zint hijzelf de naam “Rietgors”. 
Dit vogeltje kan hij vanuit zijn 
werkkamer in het riet zien zit-
ten. De tweede betekenis slaat 
op de gorzen, de met riet be-
groeide stukjes grond die aan 
elkaar slibben en land worden. 

Zo is ook het land langs de 
Winterdijk ontstaan. 
Dat niet iedereen het eens is 
met de naamsverandering is 
te lezen in de jubileumuitgave, 
die bij het 25-jarig bestaan van 
de school in 1989 uitkomt. Een 
van de bestuursleden schrijft 
dat het hem nog steeds een 
raadsel is wat die vogel doet. 
Als hij het voor het zeggen had, 
was de naam St. Jozef blijven 
bestaan.

Een middelgrote school

De school telt ca. 350 leerlin-
gen. Het gebouw bestaat uit 
een laagbouw en een hoog-
bouw. De entree van de school 
komt uit in een grote hal met 
een conciërgeruimte en aan 
de rechterkant de aula met 
een podium, een keuken en 
aan weerszijden van een lange 
gang zes grote praktijk lokalen. 
Aan de linkerkant van de hal 
is een lange glazen gang met 
rechts de gymzaal en links de 
docentenkamer, de toiletten, 
de administratie en de verga-
derruimte, een kamer voor de 
adjunct-directeur en de direc-
tiekamer. De hoogbouw be-
staat uit drie verdiepingen met 
theorie lokalen, tekenlokaal en 
natuurkundelokaal. 

Het gebouw heeft een vrolijke 
uitstraling. De panelen zijn in 
de Mondriaan kleuren rood, 
blauw en geel geschilderd. 
Naast de speelplaats staat pro-
minent een prachtig kunstwerk 
van Andre Volten.

De verhuizing

In 2005 verlaten leraren en 
leerlingen de gebouwen van de 
Rietgors om naar een nieuw 
gebouw aan de Groen van Prin-
sterersingel te gaan. De naam 
Rietgors verdwijnt en verandert 
in De Meander. 

De Rietgors
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Even voorstellen
Door John Hexspoor, lid wijkteam

Na Hugo de Jonge heb ik het 
“Rietgors-project” aan de 
Winterdijk kunnen betreden 
om kennis te maken met Joan 
Ondaan. 

Joan is werkzaam bij Mozaïek 
Wonen en aangesteld als All-
round Beheerder op het project 

Winterdijk 14. Dit houdt in 
dat zij zich bezighoudt met de 
intake en verhuurmutaties, de 
leefbaarheid op het complex in 
de ruimste zin van het woord 
alsmede met de inspecties, zo-
wel tussentijds als bij vertrek. 
Kortom Allround Beheer ook in 
technische zin.

Het begrip Allround Beheerder 
komt nog beter tot zijn recht 
als het begrip vereniging aan 
de orde komt. Alle bewoners 
aan de Winterdijk 14 worden 
automatisch lid van de woon-
vereniging en betalen daarvoor 
binnen de vastgestelde huur 
een	specifieke	lidmaatschaps-
bijdrage. Uitgangspunt van 
de vereniging is het inhoud 
en gestalte te geven aan het 
begrip Community Building. 
Een uniek uitgangspunt binnen 
vergelijkbare projecten, waarbij 
een centrale ontmoetingsruim-
te niet onvermeld mag blijven 
evenals een centrale ruimte 
voor het plaatsen van wasma-
chines en drogers. Zelfs GFT en 
restafvalcontainers hebben een 
plek gekregen op het terrein. 
Want Community Building gaat 
verder dan alleen maar babbe-
len. Maar hoe ga je om met je 
woonomgeving, waar restver-
werking ook bij hoort?

De gemêleerde bewonersgroep 
is deels ”aangeleverd” vanuit 
de gemeente Gouda (waar de 
zorgpartijen hun kandidaten 
hebben aangemeld) en Woning-
net:
•	 Doorstromers met bege-

leiding in de leeftijdscate-
gorie: 18 tot 23 jaar en 23     
t/m 27 jaar

•	 Spoedzoekers in de leef-
tijdscategorie: 23 tot 27 
jaar en 27 jaar en ouder

•	 Bewoners op basis van 
eigen inschrijving in de 
leeftijdscategorie 18 tot 27 
jaar.

De	specifieke	begeleiding	wordt	
verzorgd	door	de	desbetreffen-
de zorginstelling.

Buiten het beheer van het 
project, voert Joan de volgende 
taken uit:

•	 Toezichthouden op de gehe-
le woonomgeving in ver-
band met de leefbaarheid 

•	 Plaatsen van kandidaten
•	 Verzorgen van de mutatie-

opname bij leeg komende 
appartementen

•	 Plaatsten van kandidaten 
volgens de afspraken die in 
overleg met de gemeente 
Gouda en Mozaïek Wonen 
zijn overeengekomen.

Naast de beheertaken heeft 
Joan ook een intermediaire 
functie tussen de bewoners en 
hun zorgpartijen. Op dit mo-
ment zijn alle appartementen 
(studio’s en 2 kamerapparte-
menten) in gebruik.

We zijn weer terug bij Joan. 
Joan is geboren in Suriname en 
woont al 54 jaar in Rotterdam. 
Zij is een echte Feijenoordsup-
porter en heeft haar opleidin-
gen en haar (leidinggevende) 
werkzame leven voornamelijk 
doorgebracht in de corpora-
tie wereld. Joan laat zich zien 
als een open en doortastende 
professional die weet wat ze 
wil, en is zeker toegankelijk. 
Mochten zich in de toekomst 
eventuele problemen voordoen 
dan staat zij open om met de 
omwonenden tot goede afspra-
ken te komen.

Leraren en leerlingen van GSG 
Het Segment zijn de volgende 
bewoners. Het is voor een korte 
periode. Want in 2010 vertrek-
ken ze naar hun spiksplinter 
nieuwe school, een stukje ver-
derop aan de Winterdijk. 

De sloop

In	2017	komt	het	definitieve	
einde van de Rietgors. Dat gaat 
de heer Goes aan het hart. Hij 
is trots op zijn school. Hij heeft 
er bijna 35 jaar met heel veel 
plezier gewerkt.

Na de sloop krijgen struiken en 
bomen vrij spel en groeien bij-
na tot in de hemel. De funda-
menten verdwijnen onder een 
deken van mos. Het wordt een 
paradijselijke, groene oase aan 
de Winterdijk. Totdat Mozaïek 
Wonen met plannen komt om 
er 60 appartementen te bou-
wen. Die mooie plannen zijn 
inmiddels werkelijkheid gewor-
den.

Bewoners van de 
Rietgors aan het 
woord
Door Trudie Galama
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Kunst in de wijk 

De Zeemeermin
Door Marrianne Waalwijk

Ramon start eind 2020 zijn 
zoektocht naar een woning. Hij 
heeft een studentenkamer in 
Den Haag van 11 m2. In coro-
natijd voelt dat heel, heel klein. 
De lessen zijn op afstand en 
ook zijn stage doet hij vanuit 
huis. De muren komen op hem 
af. Maar als student zonder 
vast inkomen is het vinden van 
woonruimte niet simpel. In Den 
Haag lukt het hem niet. Hij 
komt oorspronkelijk uit Gouda 
en schrijft zich in bij Mozaïek 
Wonen. In mei vorig jaar ziet 
hij deze woningen op de web-
site staan. Aan zijn inschrijving 
moet hij een motivatie toe-
voegen. “Ik heb blijkbaar een 
hele mooie brief geschreven”, 
zegt hij lachend. Er volgt een 
gesprek met een succesvol-
le	afloop.	Het	woonconcept	is	
bijzonder en aan de nieuwe be-
woners worden bepaalde eisen 
gesteld om het project kans 
van slagen te geven. 

“Het voordeel van dit gloed-
nieuwe huis is dat je niet wordt 
opgezadeld met de keuzes van 
de vorige bewoner” zegt Ra-
mon. Zijn kledingkast heeft hij 
in de ruime gang gezet zodat 
er in zijn slaapkamer ruimte is 
voor een werkplek. Het huis is 
gasloos, energiezuinig en com-
fortabel. Het staat op een leuke 
locatie, dicht bij het station en 
bij het stadscentrum. Het ter-
rein was een groene wildernis, 
daarna een kale zandvlakte en 
nu wordt het langzaam steeds 

groener. Ramon is helemaal 
tevreden.

De vereniging van bewoners is 
nog in het stadium van oprich-
ting. Centraal onderdeel van 
het woonconcept is de ont-
moetings- en recreatieruimte. 
Die ruimte gaat in de toekomst 
gebruikt worden voor het or-
ganiseren van activiteiten met 
als doel de bewoners bij elkaar 
te brengen. Maar er is al wel 
een WhatsApp groep waarin 
informatie wordt uitgewisseld 
en oproepen kunnen worden 
geplaatst. Bij voorbeeld voor 
het lenen van een boormachi-
ne. “Heel handig en het werkt”, 
zegt Ramon.
Aan de toegang tot het terrein 
kan nog wel wat verbeterd wor-
den,	merkt	Ramon	fijntjes	op.	
“Wij willen geen eiland in de 
wijk zijn, maar er een onder-
deel van worden. We zullen de 
overburen uitnodigen om ken-
nis met ons te komen maken.”

Inka is ingeschreven voor een 
woning maar het is lange tijd 
onduidelijk of zij in aanmer-
king komt voor een studio. 
Dan krijgt ze te horen dat ze is 
uitgekozen en de volgende dag 
de sleutel kan komen halen. Ze 
heeft een eigen huis, een één-
kamerwoning van 30 m2! Zij 
is in de wolken. Er is ook nog 
plaats voor een kooi met vier 
kortharige, aaibare beesten. Ze 
neemt er een op haar arm. Ze 
heeft mij overtuigd.

In het begin moet ze erg wen-
nen aan al die houten planken. 
De muren en het plafond, alles 
is van hout. Maar ze vindt het 
heerlijk om in een nieuw huis 
te wonen. Het voelt schoon en 
fris. Ze is bang dat ze wakker 
gaat liggen van het lawaai van 
de trein. Maar het huis is pri-
ma geïsoleerd. Ze hoort bijna 
niets. De buurt vindt ze leuk en 
als het binnenterrein groener 
wordt, is het hier nog mooier 
wonen. 

Ik word aan Joana voorgesteld 
door een vrijwilliger, die net 
haar voordeur heeft beplakt 
met folie voor wat meer priva-
cy. Joana heeft ook hulp gehad 
bij het verven en het leggen 
van het laminaat. Ze is een van 
de oudste bewoners en woont 
sinds 15 december in een 
tweekamer appartement. Ze is 
trotst op haar meubels, die ze 
zelf heeft uitgezocht. 

Natuurlijk is het voor haar nog 
wennen in deze nieuwe om-
geving. Ze maakt makkelijk 
contact maar heeft momenten 
waarop ze zich eenzaam voelt. 
Iedere donderdagmorgen doet 
ze haar boodschappen op de 
markt. Haar boodschappentas 
op	wielen	staat	klaar.	Een	flinke	
wandeling, maar de zon schijnt. 
Even later kom ik Joana tegen 
op de Winterdijk.
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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 
 

 
Wijkkrant maart 
Artikelen graag aanle-
veren vóór 16 maart bij 
Trudie en Irene  
redactie wijkkrant:  
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Ze zwemt maar rondjes maar weet nog steeds 
niet zeker of ze kan komen en mag blijven.
Heel jammer dat alles zolang duurt, want nu zal 
ze waarschijnlijk te laat zijn voor de start van de 
festiviteiten rond Gouda750.

Ook voor de kunstenaar Gerard Bakker en zijn 
vrouw Carla Rodenberg is het spannend. Zij zou-
den de Zeemmeermin ook graag in de vijver van 
het Van Bergen IJzendoornpark zien staan. Maar 
we moeten geduld hebben en een lange adem. 
Ik denk dat een Zeemmeermin een hele lange 
adem heeft . . . . . . .
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Vogels in de wijk: de rietgors 
Door Marijke van Ittersum
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Maar liefst 60 nieuwe, duurza-
me, circulaire en zelfs gasloze 
woningen zijn verrezen op de 
funderingen van de schoolloca-
tie 'de Rietgors'. En gelukkig is 
de naam behouden. Nu moet 
ik bekennen dat ik daar in de 
buurt nog nooit een rietgors 
gezien heb, maar ze zitten er 
vast wel. Er staat namelijk heel 
wat riet in dat gedeelte van 
onze wijk en de school zal des-
tijds die naam vast niet voor 
niets gekozen hebben. Hoog 
tijd dus tijd om de rietgors wat 
nader te bekijken.

De gorzen behoren tot de grote 
familie van de zangvogels. 
Daar behoren ook huismussen, 
vinken, kwikstaarten en nog 
veel meer soorten toe, maar 
die gorzen alleen al: dat zijn 
er best veel. Er zijn meer dan 
40 soorten gorzen waarvan de 
rietgors (Emberiza schoeniclus) 
wel de meest voorkomende is. 
Toch zullen velen van ons ook 
wel van de geelgors, de groene 
gors en de grauwe gors ge-
hoord hebben. 

De rietgors is een klein vogel-
tje. Hij is maar 15 cm lang en 
hij weegt ongeveer 20 gram. 
De mannetjes zijn nog het 
beste herkenbaar en wel in het 
voorjaar en in de zomer. Ze 
hebben dan een zwarte kop, 
keel en bovenborst, een witte 
streep die als een soort sjaal 

gedragen wordt en een ge-
streept lijfje. Maar dat zwarte 
kopje verdwijnt in de winter en 
dan is het niet zo gemakkelijk 
meer de mannetjes-rietgors 
te onderscheiden van vinken, 
piepertjes of zelfs huismussen. 
Vrouwtjes hebben nooit een 
zwart kopje en worden dus 
maar al te gemakkelijk verward 
met andere zangvogeltjes. Het 
enige echt onderscheidende 
kenmerk van de rietgors is de 
snavel. De bovenste helft past 
keurig in de bredere, diepere 
onderhelft en heeft een gekar-
telde snijrand. Dat is gemak-
kelijk bij het eten van zaden 
en een laatste grappige eigen-
schap is dat een rietgors aldoor 
op en neer wipt als hij ergens 
zit en dan tegelijk zijn staart 
spreidt. 

Er zijn heel veel rietgorzen. Ze 
komen voor in een brede strook 
van West-Europa tot aan het 
Verre Oosten en zelfs op de ei-
landen van Japan. Een deel van 
de Nederlandse rietgorzenbe-
volking trekt in het najaar naar 
het zuiden en komt in het voor-
jaar hier weer broeden, maar 
dat doen ze lang niet allemaal. 
Bovendien trekt een deel van 
de Scandinavische rietgorzen 
naar ons land om te overwinte-
ren, zodat de hoeveelheid van 
de soort hier vrij constant is. 

De naam zegt het al: rietgor-
zen hebben riet nodig. En dat 
is er genoeg in onze wijk. De 
ruige, natte stroken begroeiing, 
boomopslag en water dicht-
bij de Winterdijk en tussen de 
sporen van de NS in, zijn een 
prima leefgebied voor riet-
gorzen. In het voorjaar zou je 
daar dus de mannetjes kunnen 
spotten. In de toppen van de 
struiken en vooral bovenin het 
riet zitten ze te zingen dat het 
een lieve lust is. Dat doen ze 
natuurlijk om een vrouwtje te 
strikken. Want zodra zij gevon-
den is, er een nest gebouwd is 
en zeker als er kleintjes zijn, 
dan hoor je ze niet. Heel slim 
natuurlijk: wat zal je als jon-
ge vader lawaai maken als je 
jongen hebt om te bescher-
men? En mocht een rover toch 
op de kleintjes uit zijn, dan 
doen de ouders net of ze met 
een gewonde vleugel vluchten. 
Zo lokken ze de slechterikken 
weg bij hun kroost. Erg slimme 
vogeltjes dus. 

Overigens laten de mannetjes 
het bouwen van de nesten aan 
de vrouwtjes over. De nes-
ten zijn goed verstopt, tussen 
rietpollen, van rietstengels 
gemaakt en vaak gevoerd met 
zacht rietpluim. Er zijn meest-
al twee legsels per jaar met 
vier of vijf eieren per keer. De 
kleintjes komen na twee weken 
ongeveer uit het ei en kunnen 
weer twee weken later al zelf 
vliegen. Rietgorzen eten allerlei 
soorten insecten, vooral spin-
nen, maar later in het seizoen 
ook zaden. 

Ik zal dus op zoek moeten naar 
rietgorzen in onze wijk. Want 
reken maar dat die er zijn. 
Gouda zakt immers weg waar 
je bij staat en dat resulteert in 
water, riet en insecten. En daar 
houden ze van. Laten we hopen 
dat de nieuwe bewoners van de 
Rietgors zich ook snel thuisvoe-
len in onze mooie wijk. Net als 
de rietgors.
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In de tuinen en de 
berm Winterdijk

Zaterdag 12 maart 
Buurttuinen, Bijenberm en 
Bijenhotel klaarmaken voor het 
voorjaar

Buurttuinen

Zoals ieder jaar gaat er weer 
hard gewerkt worden in de 

In de volière

Vrijdag 11 maart worden 
in de volière helpende handen 
gezocht. 

Een uurtje over

Het is tijd voor de grote 
schoonmaak in de volière. Naar 
alle waarschijnlijkheid is dit de 
laatste keer dat we in de voliè-
re “in oude staat” aan het werk 
gaan. Je hoeft natuurlijk niet de 
hele dag te komen. Heb je een 
uurtje over dan ben je ook van 
harte welkom. 

De werkzaamheden
Er is heel veel te doen: hokken 
leeg scheppen, verzorgen van 
het groen, ramen zemen, bui-
tenkant volière afspuiten met 
de hoge drukspuit, spullen 
afsoppen, kippenhokken op-
knappen en natuurlijk het ma-
ken	van	koffie,	thee,	soepje	of	
iets ander lekkers. Kortom voor 
iedereen is er een klusje! 

De tijden
We starten op 11 maart om 
9.30	uur	met	een	bak	koffie	en	
gaan door totdat we klaar zijn. 
Dat zal tussen 15.00 en 16.00 
uur zijn. 

Aanmelden 
Wil je komen helpen? meld je 
dan aan bij Manon Vonk tel. 
06 4028 1883.

NLdoet in de wijk
Door Manon Vonk, lid wijkteam

buurttuinen zodat de tuinen er 
weer spik en span uitzien voor-
dat het mooie weer komt. 

Bijenberm

Maar dit jaar is er een extra 
klus! Vorig jaar hebben we een 
start gemaakt met het aanleg-
gen van de bijenberm langs de 
Winterdijk. Het resultaat was 
een groot succes! 
We hebben voor de Opschoon-
dag extra budget gekregen om 
de bijenberm langs de Winter-
dijk af te maken, zodat die er 
overal	fleurig	uit	gaat	zien.	Heb	
jij vorig jaar ook zo genoten 
van	de	fleurige	berm?	kom	dan	
helpen om de berm nog groter 
te maken.

Opschoondag	is	officieel	een	
week later maar omdat ieder-
een toch al op de been is met 
NLdoet combineren we deze 
twee dagen. Maar als we de 
klus niet af hebben dan is er 
ruimte voor een uitloop in de 
week erna. 

Bijenhotel

We gaan ook het bijenhotel 
restaureren. De kast heeft door 
de verhuizing geleden en dus 
extra aandacht nodig.

Aanmelden

Heb je zin om te komen hel-
pen? meld je dan aan bij Ma-
non Vonk tel. 06 4028 1883. 

Afsluiting Noothoven van Goorstraat (naast 
het viaduct) wordt opgeheven
Door Buurtpreventie

Om diverse redenen (weer, uitval personeel, onverwachte tegen-
vallers tijdens werkzaamheden) is het afronden van de werkzaam-
heden op de bouwlocatie naast het viaduct uitgelopen.
De aannemer excuseert zich voor het in gebreke blijven bij de 
aanpassing van de aanvraag. De verwachting is dat de straat voor 
fietsers	vrijdag	25	februari	vrijgegeven	zal	worden	na	afronding	
van de laatste werkzaamheden in de straat.



Borden op het 
Stationsplein. 

Wie kan hier nog 
wijs uit?


