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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Onze voorzitter stopt
Peter Schönfeld legt na 11 jaar voorzitter van het wijkteam te zijn
geweest de voorzittershamer neer.
Het wijkteam is op zoek naar een opvolger. Bent u geïnteresseerd
en op zoek naar een uitdaging? Wilt u samenwerken met een stel
enthousiaste, gezellige wijkbewoners aan een mooie en veilige wijk?
Kijk op blz. 8
Winterdijk 14
Bewoners van De Rietgors, hartelijk welkom in onze wijk.
Wij wensen jullie veel woonplezier en geluk in jullie nieuwe appartementen. We hopen dat er snel een gelegenheid komt om elkaar te
ontmoeten.
Afvalbakken
In Gouda zijn rond de jaarwisseling 40 afvalbakken met vuurwerk
uit elkaar geknald. In het park vielen 2 bakken in de prijzen! De
restanten zijn snel opgeruimd. Maar het duurde tot 24 januari
voordat ze vervangen werden. De levertijd was lang omdat de vraag
naar prullenbakken groot was! Aan een afvalbak hangt een prijskaartje van € 700 en dat is excl. verwijderings- en plaatsingskosten.

Het Bankje

Door Trudie Galama

NLdoet en Opschoondag 11 en 12
maart
Door Manon Vonk, wijkteamlid

Ieder jaar doen we in de wijk mee aan NLdoet en
de Opschoondag.
Vrijdag 11 maart gaan we weer aan de gang in de
volière. Heb je zin om een handje te helpen? zet
de datum dan alvast in je agenda. We starten om
10 uur en stoppen rond 3 uur als alle werkzaamheden af zijn. Er is van alles te toen van schoonmaakwerk tot kleine klusjes. Maar het wordt ook
gewaardeerd als er koffie en thee voor ons wordt
gezet; alle hulp is welkom!
Elke week leest Maria voor aan ouderen in een
verpleeghuis. Ze snuffelt weleens in een straatbieb, maar vaak neemt ze een boek van thuis
mee. Ze leest alleen verhalen voor die ze zelf
leuk of mooi vindt. Het laatste boek dat ze heeft
voorgelezen was Kort Amerikaans van Jan Wolkers. Dat was op verzoek. Daar had de dame van
93 nog mooie herinneringen aan. Zij hebben er
samen van genoten.

Zaterdag 12 maart gaan we zoals gebruikelijk in
alle buurttuinen vanaf 11 uur aan de slag. Wanneer we weer een budget krijgen van de Opschoondag gaan we zeker verder met de aanleg
van de bijenberm. Dus vond je de bijenberm een
groot succes, kom dan gezellig helpen.
Meld je aan bij Manon Vonk, tel. 06 40281883.
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Een Stolperstein tegenover de Piersonweg 6
Door Soesja Citroen

Bijna tien jaar woonde Izak van
Dantzig (84) op de Piersonweg,
de eerste jaren nog samen met
zijn vrouw Roosje van Aalst.
Izak en Roosje waren geboren
en getogen Gouwenaars en
nauw aan elkaar verwant. In
1886 trouwden ze. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Dochters Anna en Estella hadden
volgens een familieverhaal een
beperking en verbleven beiden
in een tehuis. Zoon Joop werd
geboren in 1893. Hij volgde na
de HBS in Gouda de middelbare
handelsschool in Rotterdam.
Daarna kreeg hij een goede
baan in de kunstzijde-industrie
bij de AKU.
Makelaar
Een paar jaar na zijn huwelijk
zette Izak met zijn zwager een
zaak in confectiekleding op.
Weer later werd hij makelaar.
In een advertentie in de Goudse Courant van 1920 staat: ‘belast zich met aan- en verkoop
van huizen’. Zijn adres van dat
moment staat er bij vermeld:
de Wijdstraat en ook zijn telefoonnummer: 473. Er woonden
destijds zo’n 26.000 inwoners
in Gouda, telefoons waren duidelijk nog geen gemeengoed.
Sjiek oud heertje
In januari 1933 verhuisde het
echtpaar naar de Piersonweg.
Eind 1936 stierf Roosje. Izak
bleef alleen achter in het huis.
Een ‘sjiek oud heertje’ vond
overbuurmeisje Nancy van
Blokland hem. Tijdens de bezetting kwamen de anti-Joodse
maatregelen, ook voor Izak.
Van een J in zijn persoonsbewijs, het verbod om op openbare plekken te komen tot het
verplicht moeten dragen van de
Jodenster. Half juli 1942 begonnen de gedwongen Jodentransporten, in de nazomer kwamen
er razzia’s.
Arrestatie en moord
Half oktober arresteerde de

politie de bejaarde Izak. Hij
werd in een grote groep Joodse
stadgenoten, onder wie het
echtpaar Engländer van de
overkant, naar Amsterdam
overgebracht. Op de 22ste werden allen in Westerbork vastgezet. Izak moest de volgende
dag door naar Auschwitz. Drie
dagen later werd hij daar om
het leven gebracht.
Zoon Joop
Izaks zoon Joop overleefde met
zijn gezin. In 1921 was hij met
Emmy Verkozen getrouwd, ze
kregen twee kinderen. Eind
jaren 30 was hij voor zijn werk
in Wenen gestationeerd. Na de
Anschluss in 1938 moesten de
gezinsleden hun relatieve luxeleven daar achter zich laten.
Arnhem werd nu hun thuisbasis. Omdat Gouda de eerste
oorlogsdagen nog niet bezet
was, scholen ze even bij opa
Izak. Na het bombardement op
Rotterdam op 14 mei keerde
het gezin terug naar huis.
‘Zeg nooit dat je Joods
bent’
Twee maanden voor Izaks arrestatie, in augustus 1942, ging
het gezin op de vlucht naar
Zwitserland. In het in 2000
uitgekomen boekje ‘Zeg nooit
dat je Joods bent’ vertelt Joops
kleindochter Emmy van Dantzig
over hun barre tocht daarnaartoe. Oma Emmy hield in een
schriftje bij, hoe ze in veiligheid
kwamen. Helaas overleed zij
kort na aankomst aan kanker.
Trauma kleinzoon Rob
Na de oorlog werd Joop door
de AKU uitgezonden naar India.
Dochter Elly ging naar Israël
en zoon Rob maakte de middelbare school af bij tante Stel
in Den Haag. Zonder moeder,
vader en zus had Rob het heel
moeilijk. Hierdoor en door zijn
oorlogservaringen liep hij een
groot trauma op.

Emmy’s verhaal
Bij de plaatsing van de Stolperstein voor Izak vertelde Izaks
achterkleindochter Emmy:
‘Toen de oorlog in mei 1940
begon was onze vader, opa
Rob, 11 jaar oud. Toen opa Rob
uiteindelijk oma tegen kwam
en kinderen kreeg, werd hij
een gelukkiger mens maar zijn
nare verleden zat diep in hem
geworteld. Als kind voelde ik
zijn angst die hij tijdens de Jodenvervolging had gekend, zijn
haat naar de Duitsers, zijn verdriet om zijn moeder.’ Ze benadrukte, wat een groot goed het
voor Robs kleinkinderen (Izaks
achterachterkleinkinderen) was
om in een vrije wereld op te
groeien.
Trots op de Stolperstein
Ook memoreerde Emmy, hoe
fijn hun vader Rob het zou
hebben gevonden, dat hier nu
deze Stolperstein ligt voor zijn
grootvader Izak. ‘De Duitse
onderdrukking heeft Izak zijn
leven gekost en het leven van
opa Rob enorm beïnvloed. Als
kinderen van opa Rob zijn wij
heel trots op onze Stolperstein.’
(ingekort verhaal uit het boek
‘Hier Woonden - Stolpersteine
Gouda)
3
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Winterdijk 14 –
De Rietgors
Bron: Mozaïek Wonen

Hugo de Jonge, de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, bracht
donderdag 20 januari een
werkbezoek aan het wooncomplex De Rietgors.
Omdat hij zeer geïnteresseerd
is in een groene en herbruikbare manier van bouwen, kwam
hij in Gouda langs en ging in
gesprek met een nieuwe bewoner.

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

De drukke decembermaand is
weer achter de rug. Alle kerstspullen zijn weer opgeruimd.
We kijken uit naar een echte
winter, met sneeuw en ijs. Maar
helaas laat koning winter het
nog afweten. Dan maar uitkijken naar de Olympische Spelen. Ook altijd leuk om te zien.
Op een van de verpleegafdelingen pg wordt in de huiskamer
op dit moment een nieuwe keuken geplaatst. De gastvrouwen
van deze afdeling zullen vervolgens samen met de bewoners
zelf de maaltijd gaan bereiden.
Vaak blijven handelingen zoals
aardappels schillen, boontjes
doppen, de bewoners altijd
bij. Een mooie bezigheid dus.
Daarbij doet de geur van het
koken ook iets met een bewoner. U begrijpt we kijken er erg
naar uit om hiermee te gaan
starten. In de loop van het jaar
zullen ook de keukens van de
overige huiskamers vervangen
worden zodat het zelf koken
met de bewoners op de gehele

verpleegafdeling ingezet kan
worden.
Expositie GoudsWerk
De expositie is nog tot 21
februari te bewonderen. De
kunstenaars zijn Ruth Thieme
(Aboriginal stipwerk), Rien Potters (schilderijen) en Open Atelier workshop Janny de Keijzer
(viltwerk schilderijen). Voor
meer informatie over de kunstwerken of eventuele aankoop
kunt u contact opnemen met
de betreffende kunstenaar.
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. Op dit
moment is het restaurant, in
verband met de richtlijnen Corona, gesloten voor bezoek.
Kijk ook eens op onze site:
www.zorgpartners.nl/gouwestein of volg ons via facebook:
https://www.facebook.com/
gouwestein

GoudsWerk

Heeft u de 21e expositie al
bezocht?
Door Sjouk Engels

januari 2022
groep kunstenaars. Alle leden zijn gedreven bezig met
een eigen kunstdiscipline. Zij
stimuleren en inspireren elkaar
en worden geacht zelfstandig
te kunnen werken. De huidige
disciplines zijn schilderen, boetseren, pottenbakken, textiel,
papier en glasobjecten. Het
ontstane werk wordt een paar
keer per jaar tentoongesteld
voor het publiek. Ook worden
er workshops verzorgd voor
groepen mensen binnen en
buiten het Open Atelier.
De werken in deze expositie
GoudsWerk komen van een
workshop ‘nat vilten’ gegeven
door Janny de Keijzer uit Gouda. De cursisten kregen uitleg
over het materiaal, de werkwijze en mogelijkheden.
Hier ziet u het resultaat van
de viltwerken waar met plezier
aan gewerkt is door;
Corrie Noorlander, Cora van
Leeuwen, Diana Landlust, Elly
Vrolijk, Henny van Velzen,
Hetty Stoel, Janny de Keijzer,
Jeanette Ehlert, Loes de Graaf
en Virginia Hendriks.
Stichting Open Atelier
Dorpshuis De Batavier
Batavierlaan 4
2913 SG Nieuwerkerk a/d
IJssel
www.stichtingopenatelier.nl
Openingstijden
maandag
13.00-16.00
dinsdag
19.30-22.30
donderdag
13.00-16.00
vrijdag
9.30-12.30

Tot eind februari kunt u de
prachtige kunstwerken in deze
expositie GoudsWerk nog bekijken in Gouwestein.
In deze wijkkrant lichten we
het werk toe van de kunstenaars van de stichting Open
Atelier. Deze kunstenaars komen uit Gouda en de regio.
Stichting Open Atelier
Een plek voor creatieve mensen
die zelfstandig kunnen werken
en kennis delen.
Stichting Open Atelier is een
4
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Vogels in de wijk: het ijsvogeltje
Door Marijke van Ittersum

Waar de fuut mijn favoriete watervogel is, komt het ijsvogeltje
(Alcedo atthis) wel heel dicht in
de buurt van mijn meest geliefde 'landvogel'. En ze zijn er! In
onze eigen wijk. IJsvogeltjes.
Het klinkt misschien ongelofelijk, maar de buurman heeft
er tussen Kerstmis en Oudjaar
nog eentje gespot langs het
spoor op het fietspad in het
verlengde van de Winterdijk.
Had ik mijn enkel niet verstuikt, dan zou ik nu met een
camera in de aanslag in hinderlaag liggen, om fraaie foto's te
maken!
Waarom heet een ijsvogel een
ijsvogel? De naam komt waarschijnlijk van het Duitse Eisenvogel. Dat betekent ijzervogel
en slaat op de metaalblauwe
kleur van de veren van het
diertje. Maar sommigen menen
ook dat de naam ontleend is
aan het vissen van het vogeltje
aan de rand van een wak in het
ijs in de winter. Want vissen
doet een ijsvogel. Het kleine
beestje (17 cm groot) is een
uitstekende visser. Met ruim
70 km per uur scheert hij over
het water en ineens duikt hij er
dan in. De vissen die ruim 80
procent van zijn dieet uitmaken, zijn kansloos. Daarna gaat
hij met zijn prooi op een tak
zitten, slaat de vis dood tegen
de tak aan en slokt hem – kop
eerst – naar binnen.
En ijsvogels zijn prachtig om te
zien. Als ze stilzitten tenminste,
anders blijft het bij een blauwe
flits die voorbij schiet, want alleen de borst is oranje, de keel
is wit, wat weer fraai afsteekt
bij de felgekleurde blauwe rug
en wat donkerder vleugels en
korte staart. IJsvogels onderhouden hun verenpracht goed.
Ze zijn de enige vogels die met
de binnenkant van de vleugel
over hun kop strijken. En ze
baden graag, door wel twintig
keer achter elkaar in het water
de duiken.

Tegen februari, maart gaan de
solitair levende vogels op zoek
naar een partner, vaak dezelfde
als in jaren ervoor. In de oevers, tussen wortels van bomen
graven ze een tunnel van wel
een halve meter en aan het
einde maken ze een nestkamer.
Meestal zijn er zes of zeven
eieren. Na een kleine drie
weken komen de jongen blind
en naakt ter wereld. Ze worden door de ouders drie weken
warm gehouden en gevoerd.
Ijsvogels hebben meer legsels
per jaar en worden minstens
zeven jaar oud. Dat we nog
niet tot over onze oren in de
ijsvogels zitten, is te danken
(of te wijten) aan het feit dat
ze niet zo goed overweg kunnen met koude winterperiodes.
Bij een strenge winter kan het
voorkomen dat de helft van de
totale ijsvogelpopulatie sterft.
Erg veel natuurlijke vijanden
heeft een ijsvogel verder niet.
Er zijn natuurlijk hongerige
wezels, nertsen of bunzingen,
maar de holen zijn lastig te
bereiken en ook roofvogels
vangen maar heel zelden ijsvogels, omdat die veel te snel en
te laag vliegen.
Een heel grappig detail is dat
er geen onderlinge concurrentie tussen de jongen is bij het
voederen, want daar hebben de
baby-ijsvogeltjes een slim systeem voor bedacht. Ze zitten in
het hol in een stervorm met de

snavels naar de opening. Het
kuiken voor de ingang krijgt
als enige voedsel. Dan schuift
de hele ster een plekje op. Op
deze manier krijgt ieder jong
dus eten. Voordringen wordt
door de andere kuikens hardhandig afgestraft. Heel bijzonder. Als de jongen na ongeveer
25 dagen het nest verlaten,
worden ze nog een paar dagen
gevoerd en dan is het mooi
geweest. Vaak is het ouderpaar dan al begonnen aan een
volgend legsel en worden de
jongen weggejaagd.
Wat kunnen wij nu zelf doen
om die grappige blauwe flitsvogeltjes te lokken? Zorgen voor
schoon water met veel kleine
visjes en insecten, bijvoorbeeld
libellen(larven). Prettige takken
die boven het water hangen;
lekker laten zitten. Ze vormen
een mooie uitvalsbasis voor ijsvogels. En oevers maken waarin ze kunnen nestelen. Er zijn
overigens speciale ijsvogelnestkasten te koop en in sommige
natuurgebieden worden zelfs
ijsvogelwanden gebouwd. Iets
voor onze wijk? Het ijsvogeltje
is gewoon een erg leuk beestje
en dat vonden onze voorouders
ook al. Wist u dat er op het
beroemde schilderij van Jeroen
Bosch, De Tuin der Lusten uit
begin 16de eeuw, een ijsvogel
afgebeeld is? En in het watermerk van het laatste Nederlandse tienguldenbiljet staat hij
ook: de ijsvogel!
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Gouda750
Foto-expositie
Door Marrianne Waalwijk

Helaas gaat de beeldenexpositie in het park niet door. We
hebben nu een aanvraag voor
een foto-expositie gedaan. We
hopen dat we daar wel een
vergunning voor krijgen.
Het idee is om oude foto’s
vergroot te laten afdrukken op
dibond-platen en die dan op de
locaties te zetten waar de foto’s
ooit gemaakt zijn.
Als u nog originele foto’s of
ansichtkaarten heeft, zouden
we die graag even lenen om
die op een hoge resolutie in te
scannen.

Goudse Giganten
Door Trudie Galama

Ik ga op zoek naar Evert Josemanders. Hij is de bedenker,
organisator en uitvoerder van
het project ‘Goudse Giganten’.
Ik spreek hem in zijn tijdelijke
atelier aan de Lange Tiendeweg
78. Daar gebeurt het nu allemaal. Zijn atelier aan huis in
de Jan Compagniestraat was te
klein geworden.

Neem contact op met Marrianne Waalwijk:
m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl

Abdellah Laaguili (de eerste
gastarbeider in Gouda) en het
Kaasmeisje. Deze figuren zijn
gekozen door de programma
commissie Gouda750.
Schilderijen en Foto’s
Niet van alle figuren was een
nauwkeurige afbeelding te vin-

den. Belangrijke figuren uit het
verleden werden niet frontaal
geportretteerd, waardoor informatie over bij voorbeeld de
breedte van de neus en de kin
ontbrak. Die gegevens moest
ik dus zelf invullen, zegt Evert.
Je probeert de karakteristieke
trekken uit een kop naar voren

De rol van de Goudse
Giganten
De ‘Goudse Giganten’ hebben
bij de opening van Gouda750
een prominente rol. De negen
reuzen zijn sleutelfiguren uit de
Goudse geschiedenis. Vanaf april t/m september 2022
zullen zij de evenementen en
activiteiten rond Gouda750 opluisteren. De poppen variëren
in lengte van 2 tot 5 meter. De
grootste is Graaf Floris V. Dat is
niet verwonderlijk want hij was
degene die 750 jaar geleden
aan Gouda zijn stadsrechten
gaf. De andere figuren zijn:
Erasmus, Coornhert, Jacoba
van Beieren, Anna Barbara van
Meerten-Schilperoort, burgemeester James, Leo Vroman,
6
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te brengen waardoor
je de gelijkenis krijgt
en mensen de figuur
hopelijk zullen herkennen. Abdellah Laaguili
woont nog in Gouda.
Die ga ik dan ook in
levenden lijve ontmoeten, zegt Evert.
Van hem kan ik waarschijnlijk een beter
lijkende kop maken.
Uren werken aan
een kop
Binnen een dag maakt
Evert, heel grof een
kop in klei en daarna
komt de detaillering.
Dat fijne en secure
werk kost heel veel
tijd. Met de kop van
Erasmus (80 cm hoog)
is hij drie weken bezig
geweest. Daarna gaan
de plakkers aan de
slag. Vele lagen papier
maché worden erop
geplakt.
Op de meest cruciale plekken zoals de
neus, de mond en in
de buurt van de ogen
worden stukjes papier
met een afmeting van
een postzegel geplakt.
Met de kop van Jacoba
van Beieren zijn de
plakkers bij elkaar 60
uur bezig geweest.
Bij het maken van de
papier maché wordt
houtlijm gebruikt. De
kop kan dus tegen een
klein regenbuitje. De
kleding is een ander
verhaal. Bij een plensbui blijven de Giganten binnen.
Het ontwerpen van
de kleding
De kleding voor de
mannelijke giganten
is ontworpen door Eva
Arends, een Utrechtse
kledingontwerpster.
Voor de stoffen heeft
Eva de complete

Utrechtse lapjesmarkt
afgestruind.
Het optreden
Begin april moeten
Erasmus, Coornhert
en Jacoba van Beieren acte de présence
geven bij de officiële
opening van het feest.
Het eerste optreden
van alle figuren is in
mei bij de historische
optocht tijdens de
Avond Vierdaagse.
In het atelier aan de
Tiendeweg zullen de
poppen wisselend in
de etalage staan met
een QR code waardoor het verhaal over
de historische figuren
gelezen kan worden.

Lijkt het je wat om
me te werken aan de
Goudse Giganten voor
een spetterend Gouda750?

januari 2022
Neem contact op met
Manon Vonk:
• Tel 06 40281883
• manonvonk@hotmail.com

Is er een toekomst
voor de Goudse
Giganten?
Wij zijn op zoek naar
ambassadeurs uit
de cultuursector en
uit het bedrijfsleven,
die de poppen willen
adopteren, zegt Evert.
De poppen kunnen
dan behouden blijven
zodat ze ook bij andere toekomstige evenementen en activiteiten ingezet kunnen
worden.
Oproep aan vrijwilligers
Voor het laten optreden van de grootste
giganten zijn minimaal
3 mensen per pop nodig. Dus als het hele
gezelschap uitrukt
moeten er 22 vrijwilligers klaar staan.
Leuk om te doen, zegt
Evert. Wie gaat deze
uitdaging aan? Ook
voor het naaien van
de kleding kan Evert
nog helpende handen
gebruiken.

Kunst in de wijk
Door Marrianne Waalwijk

De Zeemeermin
De Zeemeermin moet nog steeds geduld hebben. Er gaat nu een ambtenaar kijken naar de
zichtlijnen om te bepalen of het kunstwerk op
onze beoogde locatie kan komen. Vervolgens
moeten we de aanvraag voor een vergunning
indienen bij weer een andere commissie.
We hopen dat het allemaal nog op tijd gaat
lukken. Het zou natuurlijk leuk zijn als de
Zeemeermin bij het begin van de festiviteiten
van Gouda750 in de vijver staat en om zich
heen kan kijken en zich kan verwonderen over
haar mooie omgeving.
7
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Voorzitter Peter Schönfeld
stopt
•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
Voetbehandeling en
Voetreflexmassage
M: 06 4547 9497
Majoor Fransstraat 26
2801 ST GOUDA

Beste wijkbewoners,
Na ruim elf jaar voorzitter van het wijkteam
Nieuwe Park te zijn geweest, wil ik hiermee
stoppen en het stokje aan iemand anders overdragen. In 2010 vroeg de toenmalige voorzitster
Wilma Neefjes of ik haar plaats wilde overnemen. Dat heb ik dus gedaan en heb in de afgelopen jaren met heel veel plezier samen met de
andere wijkteamleden en vele vrijwilligers aan
goede communicatie via de wijkkrant gewerkt.
Ik zat vaak aan tafel met de gemeente en andere organisaties. Ik heb aan veel activiteiten en
festiviteiten in de wijk meegewerkt.
In de afgelopen jaren is de wijk steeds meer
volgebouwd. Op De Blaauwe Haan en het Lombokterrein na is de wijk helemaal af. We hebben
een hele mooie en leefbare wijk waar het goed
en veilig wonen is.
Omdat ik dit jaar 77 wordt, vind ik dit een goed
moment dat een ander mijn taak overneemt.
Daarom zijn we op het ogenblik op zoek naar
een nieuwe voorzitter. Mocht iemand ervoor
voelen het wijkteam te versterken, laat het mij
weten. Tel: 06 41836684 of
p.schonfeld@caiway.net
Peter Schönfeld

Wijkkrant februari
Artikelen graag aanleveren vóór 16 februari bij
Trudie en Irene
redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com

8

Wijkkrant Nieuwe Park							

Nieuw lid
Buurtpreventie

Hierbij stel ik
mij aan u voor.
Ik ben Ben van
Leeuwen.

Sinds drie jaar wonen Marianne
en ik aan de Kattensingel.
Wij wonen daar heel prettig
en voelen ons aangetrokken
door alles wat daar gebeurt en
gedaan zou kunnen worden. Ik
ben in Buurtpreventie gestapt
om daaraan een bijdrage te
leveren.
Met veel plezier ga ik hier in
2022 aan beginnen.

Kerstbomen weer uit
het water

Zoals de meesten van de wijkbewoners gezien hebben stonden er rond Kerstmis en oud
en nieuw weer tien kerstbomen
langs de Winterdijk te stralen.
Dit keer met meer lichtjes en
betere batterijen.
Afgelopen week zijn deze
boompjes weer weggehaald
met hulp van een kraanwagen
van de firma J. Bos ZN. uit
Moordrecht. Dankzij hun hulp
ging dit werk een stuk sneller
en daarom willen wij ze erg bedanken voor hun belangeloze
hulp. Hopelijk willen ze dit ook
volgend jaar doen. Natuurlijk
bedanken we ook alle boomversierders en vrijwilligers die
hielpen bij het plaatsen en
aftuigen van de bomen.
Ondergetekende, die de laatste
jaren de kerstbomenactie organiseerde, stopt er mee. Maar
gelukkig heeft hij een goede
opvolgers gevonden in de personen van Rik Bos en Stefan
Albertema, die in De Dijkgraef,
langs de Winterdijk wonen.

januari 2022

Jaarverslag wijkteam 2021
Door Peter Schönfeld, voorzitter

Net als in 2020 werden de activiteiten van het wijkteam in het
afgelopen jaar zwaar gehinderd
door de coronamaatregelen.
Een belangrijk deel van onze
jaarlijkse activiteiten, zoals de
Nieuwjaarsreceptie, de Bewonersbijeenkomst, Dag van het
Park, kon daardoor niet doorgaan. Maar de wijkkrant kwam
dankzij de inspanningen van
Trudie Galama en Irene Tielman en de bijdragen van onze
wijkbewoners gelukkig wel weer
10 keer uit. Het lijkt wel of de
wijkkrant dankzij corona er nog
beter op is geworden.
De werkgroep Creacafé heeft de
eerst helft van het jaar honderden uren gewerkt aan het
mozaïeken van de sofa. Het resultaat is fantastisch en de mozaïek sofa staat nu te pronken
bij de volière. Nu is de werkgroep bezig met het mozaïeken
van een van de 50 kaasmeisjes
voor Gouda750.
Gelukkig was het wel mogelijk
Halloween te organiseren, met
groot succes, evenals de Goudse Vossenjacht. Ook andere
activiteiten konden geheel of
gedeeltelijk doorgaan, weliswaar rekening houdend met
de coronamaatregelen: Burendag, Opschoondag, Bijenberm,
Geveltuintjesprijs, Buurtbarbecues, Aanschuiftafel en GoudsWerk. Het jaar werd afgesloten
met de plaatsing van de kerstbomen in de Winterdijk.
Verder is er regelmatig door de
Groenwerkgroep in het park gewerkt. Ook is er een klein nieuw
parkje in de Parkstraat door
omwonenden gerealiseerd.

De bijeenkomsten van het
wijkteam en Buurtpreventie
konden min of meer doorgaan
via ZOOM. Heel fijn dat dit
ondanks alle praktische problemen mogelijk was.
Eind november zijn de eerste
bewoners hun nieuwe woningen
aan de Winterdijk 14 betrokken. Het geheel ziet er mooi en
netjes uit. Hopelijk komt het
nieuwe groen deze zomer goed
op. De andere twee bouwplannen in onze wijk, De Blaauwe
Haan en het Lombokterrein
vorderen gestaag, waarbij het
eerste plan daadwerkelijk met
de werkzaamheden gaat starten.
De werkzaamheden aan het
Stationsplein zijn ver gevorderd. Voor het oog lijkt het
bijna af. Alleen de tweede toegang tot de fietsenkelder onder
het station en de ophoging van
de Crabethstraat, grenzend aan
het Stationsplein, moeten nog
worden gerealiseerd.
De discussies over het VerkeersCirculatie Plan hebben de
gemoederen bezig gehouden
met als hoogtepunt de mogelijke afsluiting van de Kattensingel bij het Kleiwegplein.
Eindelijk heeft de gemeente
ingezien dat de volière moet
worden opgeknapt. Zij heeft nu
een ruim budget vastgesteld
voor groot onderhoud. Daarnaast heeft de gemeente een
studie laten verrichten hoe het
park er in de toekomst uit moet
gaan zien, waarbij met name
aandacht is besteed aan het
wel of niet verhogen van het
terrein.

Peter Schönfeld
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Mijn naaste buurtjes, Trijntje en Truitje
Door Tineke Mocking

Sinds september heb ik nieuwe bewoners in mijn tuin, 2
kippen. Ik ben geboren en
getogen op het platteland waar
ook altijd kippen waren. Kippen
zijn gezellige dieren. Ze maken geluiden, we noemen het
tokken. Maar dat tokken kan
op verschillende toonhoogtes.
Ook kan het harder of zachter
zijn, kortom, ze communiceren
ermee. Tokken kan gezellig
keuvelend klinken, ook opgewonden of blij, of zelfs verontwaardigd als je er oor voor
hebt. Ik was nog niet op het
idee gekomen om zelf kippen te
nemen in mijn kleine stadstuin
tot ik bij één van mijn broers,
die ook een stadstuin heeft,
op bezoek was en zag dat hij
2 kippen had genomen. Ik was
meteen om.
Mijn stadstuintje was toevallig aan een renovatie toe, het
moest opnieuw bestraat worden. Dat kwam goed uit, kon ik
gelijk een nieuw hoekje inplannen voor de komende kippen.
De volgende stap was op zoek
te gaan naar een nacht/leghok
voor 2 kippen. Dat was heel
snel gevonden, je vindt er te
kust en te keur op internet.
Maar het stond laag, slechts op
pootjes van 15 cm. Dat was te
laag. Ik wilde de ruimte in het
rennetje zo optimaal mogelijk
benutten dus heb ik het hok
op hoge poten gezet en er
een passend loopplankje aan
bevestigd.
Toen begon de zoektocht naar
jonge hennetjes. New Hampshire hennetjes moesten het
worden. Het ras is zachtaardig
(heel fijn met kleinkinderen),
vliegen niet omdat ze te zwaar
worden en leggen goed eieren.
Ik ging eens op Marktplaats
kijken wat er zoal aangeboden
werd. En, wat fijn, vlakbij in
Stolwijk bleek een groot bedrijf
te zitten dat allerlei soorten
kippen had. Helaas, geen New
Hampshire hennetjes. Ze zouden uitkijken voor me.

Ondertussen verder gezocht
en ja hoor, in Zuid-Beijerland
werden jonge New Hampshire hennen van 4 maanden
aangeboden. Daar naartoe
gereden en 2 prachtige jonge
hennetjes mee naar huis genomen, Trijntje en Truitje.
Maar omdat ze nog erg jong
en ook nog heel licht waren
konden ze het rennetje toch
nog uitvliegen. Trijntje vond
dat vooral leuk. Geen nood, ze
kwamen in mijn omsloten tuintje terecht waar ik ze weer kon
oppakken en terugzetten in de
ren. Ik vond het een veilig en
geruststellend idee. Tot ik op
een geven moment 's avonds
thuiskwam en ik nog maar één
hennetje aantrof in de ren. Na
enig zoeken vond ik Trijntje,
ze lag dood en aangevreten
op de grond. De grote kat die
haar te pakken gekregen had
zat naast haar. Ik was in shock.
Nog nooit gehoord dat een kat
een kip doodgebeten heeft.
Maar misschien omdat ze nog
jong was en zich klem gelopen
had in een hoekje waar ze geen
kant meer op kon. Wat een
drama.
Ook voor Truitje die alleen
achtergebleven was en nu zielig
alleen in het rennetje zat.
Dus haastig op zoek naar een
vriendinnetje voor haar. Niets
in Stolwijk. Niets in ZuidBeijerland maar, oh wat fijn,
wel in Nieuwerbrug. En zo aldaar Trijntje 2 opgehaald. Maar
wat bleek al snel, Trijntje 2 zat
onder de veerluis. Dat sprong
onmiddellijk ook over op Truitje
dus een bestrijdingsmiddel
gehaald en beide hennetjes
behandeld. Dat moest na 2
weken nog een keer herhaald
worden. Aldus gedaan. Maar
het leed was nog niet over. Een
paar weken later begon Truitje
er opeens slechter uit te zien.
Haar snavel bleef ook openstaan en dat hoort absoluut
niet. Een paar dagen aangezien en toen naar de dierenarts

gegaan. Daar komen meestal
honden en katten, niet zo vaak
kippen. Dus de boeken geraadpleegd en toen kwam de diagnose, Truitje had het geel, een
vreselijke en ook nog eens besmettelijke kippenziekte. Tong
en klieren in de keel zwellen
op, ze kunnen niet meer eten
en drinken en verhongeren of
verstikken.
Truitje moest ik achterlaten bij
de dierenkliniek, ze heeft een
spuitje gekregen. Waarschijnlijk
heeft Trijntje 2 haar besmet
zei de dierenarts. Dus moet je
even 3 weken wachten of ze
ook ziek wordt. Maar ik zag al
na 2 weken dat daar niks mee
aan de hand was. Dus weer op
zoek naar een nieuw maatje,
dit keer voor Trijntje 2. Weer
een New Hampshire natuurlijk.
Ditmaal vond ik er een in Udenhout, een prachtige kip van 8
mnd. oud, Truitje 2. Ik wilde
niet zo'n jong hennetje want
Trijntje 2 schatte ik al op 6/7
mnd. Ze zijn nog steeds aan
het wennen aan elkaar. Wat
voor huisdieren je ook neemt,
je moet er voor zorgen en
hebt er ook zorg aan zoals je
hierboven kunt lezen. Ik hang
altijd vetbollen en pindanetjes
in mijn tuin op. Het hangt ook
in de boom boven het rennetje
van de kippen. Hebben ze wat
te zien en valt er ook nog wat
naar beneden. Je moet ze wel
een beetje entertainen natuurlijk!
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Bouwplannen in de wijk
Transformatie Lombokterrein
Door Tineke Groenewegen - Blauwhoed

Dinsdag 18 januari 2022 vond
alweer de 4e informatiebijeenkomst vanuit de ontwikkelaars
plaats over het plan Gouda
Lombok. Ontwikkelingsmanager
Debby van der Werf startte de
avond met een presentatie over
de voortgang van het proces,
een toelichting op de aanpassingen op het stedenbouwkundig plan, inclusief ontsluiting
en parkeren. Het plan krijgt
een nieuwe naam, namelijk
ParCour, waarbij ParCour staat
voor de belofte van het leven
in het groen en een groeiende
dynamiek.
In de presentatie werden ook
de eerste ideeën (schetsen)
van de woningtypen getoond:
stadswoningen die vooral geschikt zijn voor jongere gezinnen, levensloopbestendige
bungalows voor vitale ouderen, ruime herenhuizen voor
doorstromende gezinnen, luxe
villa’s en een kleinschalig blokje
met riante appartementen. De
stijl van deze huizen is voorzien in een moderne, maar ook
ambachtelijke sfeer.
De deelnemers van de avond
werd gevraagd wat zij zouden
willen zien als bewoners. Hier
werd er gesproken over de
tuinen, er werd ingegaan op
vragen over de veiligheid, privacy en ook zichtlijnen vanuit
de deels open tuinen. Zo is er
gesproken over lage begroeiing
als afsluiting van de tuin, zodat
de tuin naast privacy ook meer
veiligheid krijgt, maar toch een
logische en groene aansluiting
heeft op het nieuwe park.

Aansluitend is er een presentatie gegeven door Sander Rombout van Copijn, landschapsontwerper. Er is hier gesproken
over de karakteristieken en
inrichting van het nieuwe park,
dat m.b.v. hoogteverschillen
een speelse en klimaatadaptieve inrichting krijgt en zo ruimte biedt voor een interessant
flora en fauna. Het park zal een
stoere uitstraling krijgen met
verwijzingen naar het spoorverleden, waar materialen hergebruikt zullen worden. Dit zal er
mede voor zorgen dat het park
onderhoudsarm is en bestendig
is tegen vandalisme.
Ook hier werd de deelnemers
gevraagd naar input en reacties. Daarbij werden zorgen
rond bestaande problemen
gedeeld rond beplanting,
waterstand en beheer van de
(semi) openbare ruimte. Zo zou
iemand graag één of meerdere
bomen zien op de voorziene
eilandjes en waren er vragen
over de voetgangersroutes.
De aankomende maanden
zullen er beslissingen gemaakt
worden die de toekomst van
het plan zullen bepalen. Om op
de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen en volgende
bewonersavonden waar u uw
mening kunt laten horen, kunt

u zich registreren op https://
blauwhoed.citizenlab.co/nl-NL/
projects/gouda-lombok-1.

De Blaauwe Haan

Door Peter Schönfeld, voorzitter

Nu project ontwikkelaar SENS
alle vergunningen voor de ontwikkeling van de bouwplannen
voor het Blaauwe Haan terrein
rond heeft, werd het hoog
tijd voor het echte werk. De
firma Kruiswijk uit Berg Ambacht heeft het contract voor
de sloop, grondreiniging en
bouwrijp maken van het terrein
gekregen. Vorige week zijn zij
begonnen met het kappen van
alle bomen. De grootste boom
was zonder twijfel de immense
treurwilg die achter de huizen
van de Van Beverninghlaan
stond. Het kostte twee dagen
voordat ze hem klein kregen.
Hij laat een grote kale plek
achter.
Hierna volgt in de komende
maanden het slopen van alle
bebouwing, het reinigen van de
grond en het bouwrijp maken
van het terrein. Teneinde de
omwonenden van het bouwterrein op de hoogte te brengen
van het programma van deze
werkzaamheden zal SENS eind
januari een online informatie
avond voor hen organiseren.

Problemen ondergrondse afvalcontainer
Waarschijnlijk heeft iedereen met een afvalpas wel eens te maken
gehad met storingen bij de afvalcontainer. Bij een storing wordt
mogelijk wel je zak in rekening gebracht zonder dat je je afval
kwijtraakt. Jij bent dus het slachtoffer.
Prop geen afval in de container dat er eigenlijk niet in past.
Maak melding van problemen bij meldpunt openbaar gebied (MOG)
en vraag je geld terug.
Je kan controleren of er inderdaad een aanbieding is geteld op de
site van cyclus: cyclusnv.nl/mijngegevens
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Op de locatie De Blaauwe Haan is
de grote treurwilg gekapt.
Foto’s zijn van Marie-Christien Hermans
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