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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Lenteborrel en voorzittershamer
Op 1 april gaf het wijkteam een lenteborrel om de nieuwe lente te
vieren en werd de voorzittershamer door Peter plechtig aan Cor
overhandigd. Na 11 jaar ermee gehamerd te hebben is voor hem
het timmerwerk, dat wijk heet, klaar met een prachtig resultaat.
Maar als wijkbewoner blijft Peter actief. Lees verder op blz. 12.
Gouda750
De Goudse Giganten kunnen u niet ontgaan zijn en ook de Kaasboerin ziet u niet over het hoofd. En wat denkt u van de vlaggetjes die
boven uw hoofd wapperen? En de fototentoonstelling in het park die
er gaat komen? Mooie projecten waar heel veel vrijwilligers uit onze
wijk en daarbuiten ontzettend druk mee zijn, veel waardering voor
krijgen en natuurlijk ook zelf heel veel plezier aan beleven.
Kaasboerinnen
Vanaf 15 april staan alle 50 kaasboerinnen op hun plaats in Gouda.
In onze wijk staan zelfs twee van deze stevige dames. Onze kaasboerin, beplakt met duizenden kleine stukje glas, krijgt haar tijdelijke verblijfplaats bij de volière. In de toekomst verhuist ze naar De
Blaauwe Haan. Op deze locatie stond o.a. een groot kaaspakhuis.
Ze zal zich er zeker thuis gaan voelen.
De andere Kaasboerin staat mooi te zijn bij de flexwoningen van de
Rietgors (Winterdijk 100). Een wandeling langs de boerinnen is een
leuke uitdaging. Zie de wandelkaart op blz. 15.

Gouda750

Door Marrianne Waalwijk

Kaasboerin

Foto-expositie

Ze staat er hoor, onze kaasboerin! Samen met 49 andere
kaasboerinnen, staat zij op de
markt. 50 Goudse Iconen in
een kring voor het stadhuis.

Gelukkig dat de foto-expositie
door kan gaan! Van GoudApot
hebben we een budget gekregen om de oude foto’s op
borden te laten drukken.

Dinsdag 12 april was een
prachtige dag. Er waren veel
bezoekers in de binnenstad om
de opening van Gouda750 bij
te wonen. De opening in de St.
Janskerk was alleen voor genodigden. Op een groot scherm
op de markt konden de overige
bezoekers meekijken.
Rond drie uur kwam de koning naar het marktplein om
daar met enkele makers van
de kaasboerinnen te spreken.
Na een korte toespraak vanaf
het bordes vertrok de koning
weer en konden bezoekers de
beelden bewonderen. Natuurlijk
kon iedereen ook de Goudse
Giganten zien, die ook op de
markt stonden.

We verwachten dat de borden

begin mei in het van Bergen IJzendoornpark geplaatst kunnen
worden.
Leuk dat verschillende bewoners foto’s en/of ansichtkaarten
beschikbaar hebben gesteld.
Alvast bedankt hiervoor!
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Voedselbank verhuist
Door Trudie Galama

“Het is min of meer een gedwongen verhuizing” zegt Aart.
“De hal op het Lombokterrein
is oud en moeilijk muisvrij te
krijgen. De koel- en de vriescel
zijn aan vervanging toe. Dat is
een grote kostenpost. Bovendien is er woningbouw gepland
op deze locatie. Dat waren allemaal redenen voor het bestuur
om op zoek te gaan naar een
andere plek.”
Aart Snijders noemt zichzelf
“loodsbaas”, logistiek coördinator, van de Voedselbank. Hij is
20 uur per week in touw voor
de Voedselbank. Samen met Ad
Verkleij, de andere coördinator
zorgen ze er voor dat de chauffeurs en de vrijwilligers worden
aangestuurd. Tevens hebben zij
de vele contacten met bedrijven en distributeurs die producten leveren en zorgen zij
dat de aanvoer wordt verwerkt
en eerlijk wordt verdeeld.
Maar natuurlijk doen ze dat niet
alleen. Er is een groep van zo’n
60 vrijwilligers die wekelijks in
actie komt. Heel veel mensen
werken er al jaren. Dat zegt
veel over de goede sfeer die er
is.

Nieuwe locatie

Aart Snijders

Start van de Voedselbank
De Voedselbank is op 1 oktober 2005 opgericht, een initiatief van de Raad van Kerken,
Diaconaal Platform Gouda en
Christen Unie. De eerste pakketten werden klaargemaakt in
de ontvangstruimte van de kerk
aan de Krugerlaan. Dat waren
26 pakketten!
Sinds die tijd is het klantenbestand uitgegroeid tot 270 huishoudens. De Voedselbank is
veel professioneler geworden.
Op het terrein van voedselveiligheid zijn strenge regels gekomen. De Voedselbank werkt
samen met de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA). Klanten moeten er
vanuit kunnen gaan dat ook bij
de Voedselbank op een correc-

te, hygiënische manier wordt
omgegaan met de spullen die
worden verstrekt.
Naar de Noordpool
“Aan de ene kant is het wel
jammer dat we het Lombokterrein gaan verlaten” zegt Aart.
“We zitten hier heel centraal.
Er is een goede verbinding met
bus en trein. We hebben lang
gezocht naar een geschikte
locatie. We hebben veel panden bekeken. De zoektocht is
geëindigd op de Noordpool.
Daar stond een groot gebouw,
half leeg. Nu wordt het geschikt
gemaakt voor de Voedselbank.”

Winkelconcept
In de grote hal op het Lombokterrein wordt voor iedere klant
een krat gevuld. Vanuit de
voorraad wordt beslist wat er
in die krat komt. Op de nieuwe locatie is gekozen voor het
winkelconcept. De klant loopt
langs de stellingen en neemt
mee wat hij nodig heeft. Het
winkelconcept is klantvriendelijker, toont respect voor de
eigenwaarde van de klant. Aan
de hand van een kleurenkaart,
die de klant bij binnenkomst
krijgt, is het voor de vrijwilligers te zien of het gaat om een
één- of tweepersoons huishouden of groter. “Maar het zou
ook problemen kunnen geven”
zegt Aart. ”Onlangs hebben we
600 kg aardappelen opgehaald.
3
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We kregen ook 400 bloemkolen. Die aardappelen en bloemkool moeten ook die week hun
weg vinden naar de klanten.
We moeten er dan op aandringen dat naast de zelfgekozen
producten ook de aardappelen
en de bloemkool meegaan in de
boodschappentas.

Nooit lege stellingen
De producten komen van allerlei bedrijven, particulieren en
het regionaal distributiecentrum Rotterdam van Voedselbanken Nederland.
“Vanuit het distributiecentrum
Rotterdam komt één keer in de
week een grote vrachtwagen
een paar pallets met spullen
brengen, maar dat is veel te
weinig” zegt Aart. “We halen
veel binnen dankzij een groot
aantal bedrijven uit de omgeving. Daar zijn we heel trots
op. Dat is uniek. Als voorbeeld
noemt hij HEMA. Iedere week
rijdt er een busje van de Voedselbank naar het distributiecentrum van de HEMA in Zuid-Holland. Onlangs konden we 600
blikken erwtensoep meenemen.
Daarnaast hebben we een bedrijf waar we veel fruit kunnen
ophalen. Ook komen we wekelijks bij een grote frisdrankfabrikant en twee grote kaasleveranciers. Bakkerij de Vlaam en
bakkerij van Eijk zijn wekelijks
goed voor een paar honderd
broden. Bij supermarkten gaan
we ook langs, maar het aantal
producten dat we daar ophalen
is gering. Met 3 bakjes aardbeien, 5 bloemkolen, 8 bossen
wortelen kan je geen 270 klanten tevreden te stellen. Maar
natuurlijk zijn we er blij mee.
Elke week bezoeken we zo’n
10 supermarkten. Wij zijn ook
blij met de jaarlijkse acties van
kerken en scholen.

Sponsoren

De Voedselbank heeft kleine en
grote sponsoren. De banken
en de kerken doneren jaarlijks
mooie bedragen. Particulieren
weten de Voedselbank altijd te
vinden met financiële donaties
of voedselschenkingen. “Wij
willen een gezond pakket afleveren”, zegt Aart. “Dat betekent dat we wekelijks groenten
en fruit inkopen en soms vis.
Dat gebeurt vooral van particuliere donaties.”
Officiële opening nieuwe
pand
Het streven is dat de Voedselbank begin mei gaat verhuizen.
De officiële opening is op zaterdag 18 juni.
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opgelucht ademhalen. Dankzij
een groep van heel hardwerkende vrijwilligers zijn de poppen op tijd klaar en staan nu
opgesteld in de Gouwekerk aan
de Hoge Gouwe. Het gebouw
is hoog genoeg om de 5 meter
lange poppen een dak boven
het hoofd te bieden.
Het optreden
Op 12 april stonden Graaf Floris
V, Erasmus en Jacoba van Beieren bij het stadhuis. Het was
hun eerste optreden bij de officiële opening van Gouda750.
Zij hebben statig met hun armen bewogen, sierlijk met hun
handen gewuifd, met hun hoofd
gedraaid en met hun ogen gerold om de aandacht van de
koning te trekken.
Het eerste optreden van alle
negen figuren is in mei bij de
historische optocht tijdens de
Avond Vierdaagse.

Oproep
Schoonmaakactie

Goudse Giganten
Op 30 april organiseert het
wijkteam een schoonmaakactie om ervoor te zorgen dat
de steentjes op 4/5 mei weer
schoon zijn.
De Stolpersteine liggen in
het trottoir voor de volgende
woonhuizen: Crabethstraat 36,
5 en 51 │ Van Bergen IJzendoornpark 9 │ Kattensingel 42
en 44b │ Van Swietenstraat
3│Piersonweg 4 en 6.
Help je mee?
Geef je op via de mail:
trudie.galama@hetnet.nl.

Evert Josemanders, bewoner
van onze wijk en bedenker, organisator en uitvoerder van het
project ‘Goudse Giganten’ kan

Misschien is dit een mooie
gelegenheid om kinderen te
wijzen op de Stolpersteine en
hen bij deze schoonmaakactie
te betrekken.
4
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Goudse Vossenjacht 2022
Door Rik Bos

april 2022

Nieuwe Park vlaggenlijnen Gouda750

Door Ruth Thieme

Vorig jaar is er in onze wijk de
Goudse Vossenjacht georganiseerd. Overal waren kinderen,
vaak met hun ouders, op jacht
naar de vele verklede mensen
(Vossen) in de wijk om zo hun
stempelkaart te vullen. Na het
jagen kon er met een volle
stempelkaart een cadeautje
worden opgehaald bij de Goudse Feestwinkel.
Goed nieuws
Er is goed nieuws, de editie van
vorig jaar was zo’n groot succes dat er ook dit jaar weer een
Vossenjacht in onze wijk wordt
georganiseerd!

De Vossenjacht zal waarschijnlijk op zaterdag 25 juni plaatsvinden van 15.00 - 17.00 uur.
Deze datum is nog niet definitief en zal worden bevestigd
in de volgende wijkkrant en op
goudsevossenjacht.nl.
Aanmelden
Wil je meedoen als vos? Je
kunt je aanmelden via de website: goudsevossenjacht.nl
Wil je meedoen als vossenjager? Binnenkort worden de
stempelkaarten verspreid via
basisscholen in Gouda. Je kunt
de kaart ook downloaden en
printen via de website.

Enkele weken geleden vroeg
Margrete, een van de activiteiten begeleidsters van Gouwestein, aan een bewoonster
van Gouwestaete of zij, wellicht
met enkele andere bewoonsters, vlaggenlijnen voor Gouda750 wilde naaien. Na overleg
met een viertal dames (en
een schoondochter van buiten
Gouda) konden wij aan de slag.
Een mooie tas met veel materiaal was ondertussen bezorgd.
Na het knippen van 200 witte
vlaggetjes en 400 rode vlakken, konden wij gaan naaien,
onder het genot van koffie en
thee met . . . . . Heel gezellig!
Het was een mooi gezicht: op
een grote tafel in de hal stonden drie naaimachines waar ijverig aan gewerkt werd. Behalve op enkele middagen samen
naaien en bij elkaar voegen,
hebben we ook vele uren thuis
genaaid.
Na vijf weken konden we de
vlaggen aan lange lijnen schuiven. In totaal 150 meter. Dat
viel nog niet mee, want de
vlaggetjes moesten door het
touw heen vastgenaaid worden.
Maar het is allemaal op tijd
gelukt en ook de wijk Nieuwe
Park heeft zijn vrolijke vlaggenlijnen.
Wijkbewoners en wij kunnen
er van gaan genieten: Erika,
Saskia, An, Cobie en Ruth.
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Schoon, Heel en Veilig

Kattensingel - bouwlocatie De Blaauwe Haan
Door Buurtpreventie

om een smallere strook van het
voetpad tóch open te kunnen
houden.
Bovenstaande afspraken zijn
onder voorbehoud: als blijkt
tijdens de bouw dat de transporten en voetgangers bij inen uitrit onwenselijke effecten
geven, kunnen we heroverwegen.

De sloop van De Blaauwe Haan
is begonnen. Ter hoogte van
het bouwproject is het trottoir
op de Kattensingel afgezet en is
er een omleidingsroute ingesteld over het wandelpad langs
de waterkant. In de vergadering van Buurtpreventie zijn
zorgen geuit over de voetgangers die veelal kiezen om over
de weg te lopen in plaats van
de aangegeven omleidingsroute. Wellicht speelt hierbij de
staat van het wandelpad langs
het water een rol. De situatie is
voorgelegd aan de gemeente.
Reactie van de gemeente
Na interne afstemming en
overleg met de bouwaannemer
is afgesproken om het trottoir
zo veel mogelijk vrij te geven.
Tijdens de sloopfase (ca. 4 weken) is het vanwege veiligheid
noodzakelijk om de voetgangersomleiding via de overzijde
aan te houden. De sloopfase
start naar verwachting deze of
volgende week. Er wordt nog
beoordeeld in hoeverre het
trottoir tijdens de weekenden
vrijgegeven kan worden. Ook
tijdens de opbouwfase (begin
2023) zal ook een bepaalde
periode het trottoir afgezet
moeten worden. Er wordt nog
onderzocht of het mogelijk is

De locatie van de oversteken
is gekozen bij de kruisingen
met de Van Swietenstraat en
de Crabethstraat. Dat is voor
doorgaand voetverkeer van
en naar het park/station en de
binnenstad een logische oversteek. Ook zijn automobilisten ter hoogte van kruisingen
alerter en ligt de snelheid lager,
zeker gelet op de daar aanwezige drempels. Daarnaast is
op deze locaties de waterkant
goed te bereiken, zonder dat
het ten koste gaat van groen

of parkeerplaatsen. De oversteken zijn gemarkeerd als
zebrapad. (De oversteek bij de
Crabethstraat wordt nog aangebracht.) Daarmee wordt op
een zo veilig mogelijke manier
de oversteek aangeboden. Dat
voetgangers er alsnog voor
kiezen om ter plaatse van de
afsluiting over de weg te lopen
is helaas nooit helemaal te
voorkomen.
De staat van het wandelpad
langs de singel is een lastige.
Omdat het pad gedeeltelijk op
de fundering van de kademuur
ligt, zakken de stenen ongelijkmatig. Er wordt reeds gekeken
naar een structurelere oplossing hiervoor. Dit is echter niet
gemakkelijk en niet op korte
termijn te realiseren. Wel zal
bekeken worden of het mogelijk is om op korte termijn op
een aantal plaatsen de ergste
onvlakheid te verminderen.

Het Bankje

Door Trudie Galama

Sophie en Chloe wonen in Cambridge. Zij zijn 8 en 11 jaar oud en
voor de derde keer in Nederland. Ze hebben de kaasboerinnen gezien en een heerlijk ijsje gegeten op de markt. Vandaag hebben ze
weer hun favoriete kleren kunnen kiezen. In Engeland trekken ze ‘s
morgens hun schooluniform aan: wit poloshirt, zwarte lange broek
en rood vest met embleem van de school. Geen keuzestress en ideaal voor ouders.
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Vogels in de wijk: witte zwanen
Door Marijke van Ittersum

Niet veel vogels spreken zo tot
de verbeelding als de zwanen.
Majestueus glijden zij door het
water, alles met een aristocratische blik overziend. En wie
heeft er niet van het beroemde
ballet Het zwanenmeer gehoord
van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski,
dat geschreven is in 1875,
maar nog steeds uitverkochte
zalen trekt? En wie kent niet
het overbekende kinderliedje:
Witte zwanen, zwarte zwanen,
wie gaat er mee naar Engeland
varen? Hoewel, slechts weinigen zullen weten dat hier niet
het land van de Brexit bedoeld
is, maar 'engelland', oftewel,
de hemel. Het lied gaat over
engelen en duivels, over leven
en dood. Maar dat leidt ons
allemaal veel te ver af van de
grote vogels zelf.
Want ze waren in de wijk, de
zwanen. In de grote parkvijver,
vlakbij het bruidsbruggetje was
sinds enige tijd een paartje
te zien. Het betrof hier knobbelzwanen (Cygnus olor), de
meest voorkomende zwanensoort in ons land. Het mannetje
heeft een grote zwarte knobbel
boven zijn snavel, vandaar de
naam. Maar deze zwaan is in
alles groot: hij kan tot 160 cm
worden, met een spanwijdte
van zijn vleugels van bijna 2,5
meter. Een zwaan wordt in het
wild wel 20 jaar, weegt zeker
12 kg en heeft 25 nekwervels (wij hebben er 7). Al die
25.000 veren zijn sneeuwwit.
En het zijn trouwe huwelijkspartners, hun leven lang. Hoe
mooi wil je het hebben.

grote landingsbaan en vooral
opstijgbaan nodig hebben, is
de vijver aan de krappe kant en
spreekt het (voor hen) volkomen vanzelf dat de hele vijver
van hen is. Overigens kunnen
ze uitstekend vliegen en halen
de 95 km per uur met gemak.
En pas op als ze jongen hebben! Wij hebben eens als ware
torero's onze doorgang moeten
bevechten op een smal wandelpad met aan weerszijden
water waar nou net een nest
gebouwd was. Woest zwaaiend met jassen en rugzakken
zijn we net ontkomen. Maar
het is dan ook een langdurig proces, kleine zwaantjes
opvoeden. Eerst moeten de
eieren ruim vijf weken bebroed
worden door de vrouw. Manlief
gaat over de verdediging van
het enorme nest dat dichtbij
de waterrand gemaakt is van
takken, riet en waterplanten.
De (vijf tot acht) eieren zijn elf
cm groot. En wat ook bijzonder
is, de jonge zwanen blijven een
heel jaar bij hun ouders. Ze
worden pas verjaagd als ze hun
bruine verenkleed verliezen.
Pas na drie jaar gaan de jongen
zelf een partner zoeken.
Eten is er genoeg in onze wijk.
Zwanen eten gras, daarom zie
je ze zo vaak in de wei. Maar ze
houden vooral van waterplanten en kleine visjes. Met hun
lange nek kunnen ze ook gemakkelijk een meter diep onder
water komen. Ook grote waterplanten kan een zwaan zonder

problemen afbreken met zijn
brede snavel. En de zwaan
“grondelt”. Hij staat dan op zijn
kop in het water en trappelt
met zijn poten, de enige pose
van de zwaan die nou net niet
zo elegant overkomt.
De knobbelzwanen zijn in Nederland geen zeldzame vogels.
Ze stammen oorspronkelijk af
van om hun dons gekweekte
vogels, maar die markt stortte
halverwege de vorige eeuw in
en de zwanen werden gewoon
losgelaten. Het zwanendriften
(houden van zwanen met een
commercieel doel) is overigens
pas in 2016 echt verboden. Het
recht van zwanendrift is een
heel oud recht dat al voorkomt
in een geschrift uit 1158. Frederik Barbarossa verleende als
vorst aan edelen het recht om
exclusief zwanen te houden –
en op te eten, want gedurende
de gehele middeleeuwen gold
de zwaan als een delicatesse.
En de zwanen in onze vijver?
Helaas, niet voor niets staat
er: “ze waren in de wijk”. De
sluiting van de weg naar het
station en alle fietsers die
daardoor als een dolle over de
voetpaden en door het gras
in het park crossen, hebben
het hoopvolle zwanenpaartje
verjaagd. Misschien moeten we
er niet rouwig om zijn en we
zullen nu vast wel weer eenden
zien, maar toch... ze waren wel
erg mooi.

Is het dan allemaal rozengeur
en manenschijn met deze
sierlijke dieren? Nou, daar is
toch wel iets op af te dingen.
Kijk naar de vijver en je ziet
geen enkele eend meer. Ook
de meerkoeten gaan een eind
verderop zwemmen en zelfs
de ganzen blijven voorzichtigheidshalve een beetje uit de
buurt. Want zwanen zijn zeer
territoriaal. En omdat ze een
7
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De eerste vergadering
Door Cor von Meijenfeldt,
voorzitter wijkteam

met de gemeente en de politie over aandachtspunten op
veiligheidsgebied, die opgelost
moeten worden.
En tenslotte de komende
wijkkrant, welke stukjes door
wie nog aangeleverd kunnen
worden.

Afgelopen week heb ik mijn
eerste vergadering gehad als
nieuwe voorzitter van het wijkteam.
Waar ging het over?
We bespraken de diverse bouwplannen in de wijk. Wat zijn de
ontwikkelingen? Zijn de bewoners in de buurt goed op de
hoogte? Moet er nu een reactie
komen en wie kan dit het beste
doen? Is er een rol voor het
wijkteam?
De financiën van het wijkteam
werden besproken, waaronder
de voortgang van de diverse
subsidieaanvragen voor activiteiten in de buurt.
Verder bespraken we het verkeerscirculatieplan van de gemeente en met name de proef
afsluiting Veerstal, waardoor de
Kattensingel regelmatig dichtslibde. Een zorgelijke bijwerking!
De voortgang in de verbouwing
van de Volière was een onderwerp met veel gezucht. Nu de
gemeente (eindelijk) positief
meewerkt moet de omgevingsdienst ODMH nog in de goede
stand komen te staan.
De recente en komende activiteiten in de wijk werden
besproken, waaronder: de
schaaktafel, de (tijdelijke)
plaatsing van een kaasmeisje
bij de Volière, een foto-tentoonstelling in het park rond
Gouda750, enz.
Verder heeft het Buurtpreventieteam recent overlegd

Al met al was het voor mij
een nuttig overleg, gericht op
concrete acties voor concrete
problemen, met een ingewerkt
team van mensen die deskundig en zeer betrokken zijn.
Daar krijg ik energie van!

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

april 2022
een nieuwe expositie georganiseerd met werk van:
Annet Perdijk met schilderijen,
en Wendy van den Heuvel met
fotografie.
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. Wilt u wel uw
handen ontsmetten bij binnenkomst en 1,5 meter afstand
van de bewoners houden.
Kijk ook eens op onze site:
www.zorgpartners.nl/gouwestein of volg ons via facebook:
https://www.facebook.com/
gouwestein

Schaaktafel in de
wijk

Door Trudie Galama en Manon Vonk

Enthousiaste schakers

NLdoet in Gouwestein. Het is al
weer even geleden maar met
dank aan de vrijwilligers zijn
de plantenbakken weer gevuld
met vrolijke bloeiers. Zowel op
de balkons van de verpleegafdeling als in de binnentuin. En
met dit groeizame weer, regen
en nu weer zon, doet alles het
heel erg goed.
In Gouwestein besteden we elk
jaar aandacht aan de Dag van
de Zorg op 12 mei.
12 mei is de geboortedag van
Florence Nightingale. Op deze
dag zetten we alle medewerkers in het zonnetje in de vorm
van bijvoorbeeld een uitgebreid ontbijt of lunch, of een
cadeautje. Dit jaar hebben we
gekozen om alle medewerkers
een cadeautje te geven. Wat dit
cadeautje is verklappen we nog
niet.

Zoran Zekusic is een van de
enthousiaste schakers in onze
wijk. Op blz. 14 leest u zijn
verhaal over een door hem georganiseerd toernooi. Het was
een zeer geslaagde middag.
Voor hem zal het dan ook een
koud kunstje zijn om zo’n
schaakfeest voor onze wijk te
organiseren.
Deze ingrediënten zijn er al:
enthousiaste schakers, leergierige kinderen, een schaaktafel
en schaakstukken. Het mooie
weer komt eraan. Wat ontbreekt nu nog?
U leest er meer over in de volgende wijkkrant.

Expositie GoudsWerk
Er is een nieuwe expositie! De
nieuwe vrijwilliger kunst, Saskia, heeft het stokje overgenomen van Sjouke en Janny, en
8
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Bouwplannen in de wijk

Bron gemeente Gouda
Via de rode loper naar de
stad
De renovatie van het Zuidelijk
Stationsgebied zit er bijna op.
Prachtig op tijd voor de festiviteiten rond Gouda750! De start
van dat mooie feest ligt inmiddels achter ons met de opening
door Koning Willem-Alexander.
De activiteiten lopen nog door
tot en met 17 september. Het
hoogtepunt ligt in de zomer,
op 9 juli is het precies 750 jaar
geleden dat Gouda stadsrechten ontving van Graaf Floris V.
We verwachten deze zomer
daarom veel bezoek in de stad.
Hoe fijn dat we goed bereikbaar zijn vanuit het station. De
rode loper ligt als het ware voor
je klaar.
In deze nieuwsbrief een update
van het werk: aan het Stationsplein, aan de Oostelijke fietsenstalling en in de kelderstalling.
Natuurlijk is er aandacht voor
het fietsparkeren: de overlast
van de vele fout geparkeerde
fietsen was drie jaar geleden

een belangrijke aanleiding voor
de renovatie van het gebied.
Heeft u het nieuwe groen al
gezien in en rondom het station? Mooi he, die nieuwe, jonge
aanplant. Voor we het weten
groeit het allemaal uit en staat
het Zuidelijk Stationsgebied er
fris en groen bij dit voorjaar.
Werk in uitvoering
Begin 2022 bereikte het Stationsplein een mijlpaal. Voor de
ingang van de stationshal is de
bestrating en inrichting gereed,
waarbij onder meer zitjes op de
groenbakken zijn gemaakt. Dus
net als bij het busstation is ook
dit nu een fijne plek als je even
moet wachten tot je trein of
bus vertrekt. Tussen de stationshal en de Oostelijke fietsenstalling wordt er nog gewerkt.
De ondergrondse waterberging
wordt doorgetrokken. Hierdoor
blijft het overtollige water, bij
hevige regen, niet op de straat
staan, maar wordt afgevoerd
richting de vijver in het Van
Bergen IJzendoornpark. Dit
werk wordt in mei afgerond.

De Oostelijke fietsenstalling
maken we dit voorjaar af:
de tijdelijke trap – buitenom
- wordt vervangen door een
vaste trap en zo loop je vanaf
de fietsenstalling rechtsreeks
naar je trein! Je fiets parkeren
kan straks ook in de Kelderstalling die in juni gereed is en
waar ruimte is voor nog eens
800 fietsen. De ingang vind je,
zodra de kelder is opgeleverd,
tussen de stalling en de stationshal.
Als alle werkzaamheden in dit
deel klaar zijn, wordt de tijdelijke bestrating tussen de ingang
van het station en de Oostelijke
fietsenstalling vervangen door
vaste bestrating. Dan wordt de
weg even kort afgesloten.
Het laatste werk vindt plaats
in de hoek aan de Noothoven
van Goorstraat. Daar staan nu
nog bouwketen en -containers,
maar die maken straks plaats
voor een mooi, groen parkje
met bomen en een paadje naar
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Volop ruimte voor de fiets
We zeiden het al vaak: een van
de redenen voor de grote opknapbeurt van het stationsgebied was om de fietsenoverlast
tegen te gaan. Er zijn inmiddels
2000 fietsparkeerplekken en
voor elke fiets of brommer is er
wel een eigen plek: hoe groot
of hoe bijzonder ook! Met de

oplevering van de Kelderstalling
en de uitbreiding van de Oostelijke staling komt het totaal
zelfs op 3230 stallingsplaatsen.
Veel mensen weten de weg
naar de Westelijke stalling te
vinden, maar er ligt nog een
uitdaging om je fiets ook op de
juiste plek te zetten.

de Oostelijke fietsenstalling. De
aanleg start in april en de aanplant van het groen is in november. Na april kun je namelijk geen groen meer planten.
In het voorjaar 2023 staat het
groen er prachtig bij.

Op de planning in 2022

De Volière

Door Manon Vonk, lid wijkteam

Kortom het is een hele puzzel
om iedereen tevreden te maken
maar er wordt zeker hard aan
gewerkt.

De omwonenden zijn door de
gemeente met een brief op
de hoogte gebracht van deze
plannen.

De bewoners van de volière
ervaren gelukkig geen enkele
stress maar zijn druk met hun
lente kriebels en bouwen knus-

De Blaauwe Haan
Bron: het Kontakt

Winterdijk 10
Bron: gemeente Gouda

Geregeld wordt me gevraagd
hoe het met de volière gaat,
Mijn standaardantwoord is,
laten we het gezellig houden. Ondanks dat er hard aan
gewerkt wordt bij de gemeente worden er voor ons soms
onbegrijpelijke keuzes gemaakt
en voelt het als een grote frustratie. Het is in ieder geval een
heel gepuzzel om een monument zo aan te passen dat het
volledig voldoet aan de huidige
normen om dieren te houden.
Wat wij aanzien voor schroot,
schijnt toch nog van enige
waarde te zijn. Daarnaast is het
natuurlijk ook belangrijk om te
kijken hoe er in de toekomst
goed onderhoud gepleegd kan
worden zonder dat het te veel
stress oplevert voor de vogels.

foto AD

De gemeente Gouda onderzoekt of het leegstaande
schoolgebouw geschikt gemaakt kan worden voor tijdelijke woonruimte voor jongeren.
In het tweede kwartaal van
dit jaar moet duidelijk worden of dit plan haalbaar is.
De gemeente heeft als doel
de woonruimte uiterlijk in het
eerste kwartaal 2023 in gebruik
te nemen.

Het project De Blaauwe Haan is
afgetrapt. Op maandag 4 april
voerde wethouder Tetteroo van
Ruimtelijke Ordening de feestelijke start-sloop handeling uit.
Het project betreft een herontwikkeling van het terrein
aan de Kattensingel 61-69 met
een lange geschiedenis van
kaasmakerij. Gekozen is voor
35 parkwoningen en 24 appartementen. In het ontwerp
is gezocht naar en relatie met
de omgeving. De parkachtige
inrichting tussen de woningen
zorgt hiervoor.
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Groen in de wijk
Boomspiegels

Door George Kroon, lid wijkteam

gemeente. Je kunt mij ook bellen (M: 06 18877895). Ik help
je dan verder. Van de gemeente krijgt je eenmaal € 15 voor
de plantjes en tuinaarde. Het
wordt in de wijk nog mooier en
fleuriger.

Bomenleed, groen
verdriet
Door Tineke Mocking

Guerilla gardening
Deze manier van tuinieren is
ontstaan uit "guerilla gardening", een activiteit die erop
gericht is om in een stedelijke
omgeving méér groen en bloemen te realiseren. In Gouda
mag dat gewoon, vooral als je
een groene tegel aanvraagt!

Er zijn best veel boomspiegels
in onze wijk. Maar eerst, wat
is een boomspiegel? Niet een
spiegel zoals bijvoorbeeld in
de badkamer. Het is het stukje
open grond onder de boom.
Meestal zo groot als de kruin
van de boom als hij geplant
wordt.
Deze boomspiegel geeft lucht
aan de wortels van de boom.
Soms doet men daarvoor zelfs
beluchtingsbuizen de grond in.
De grond wordt na verloop van
tijd hard en minder doorlatend.
Wormen, insecten en mollen
zorgen voor een luchtigere
bodem. Wormen maken bovendien van plantenresten voedsel
(heel fijne stof) voor de haarwortels van de boom.
Boomspiegel adopteren
Om de grond wat meer leven te
geven is het goed om er planten in te laten groeien.
Nu is het mogelijk om zo'n
boomspiegel te adopteren!
Staat er een boom voor je huis,
dan kan je daar jouw tuintje
van maken!
Als je een "Groen Moet je
Doen" stoeptegel aanvraagt
is dat een aanwijzing voor de
groenvoorziening om bij deze
boom niet te schoffelen. Je
kunt de tegel aanvragen bij de

Geveltuintje

Door de Groenwerkgroep

Heeft u nog van die grauwe
grijze tegels naast uw voordeer liggen? Wordt het geen
tijd om die eruit te halen en er
een vrolijk geveltuintje van te
maken?
Ook dit jaar wordt er in september weer een geveltuintjes-prijs uitgereikt aan degene
die het leukste, mooiste, kleurigste en origineelste geveltuintje heeft aangelegd.
Aan de slag dus met schop,
aarde en een paar vrolijke
planten. Niet vergeten daarna
water te geven en wie weet
wint u dit jaar de Geveltuintjesprijs.

Nieuwe Park is een fijne wijk
met heel veel groen. Met name
het gedeelte Kattensingel, Van
Swietenstraat, Van Beveringhlaan en Van Strijenstraat heeft
ahw een prachtige ‘binnentuin’.
Tuinen met oude bomen die tot
grote hoogte en breedte zijn
uitgegroeid. Waardoor je vanuit
verreweg de meeste huizen
aan de achterzijde een prachtig
groen uitzicht hebt.
Ik heb helaas, in de 10 jaar
dat ik hier nu woon, al heel
wat groen in deze ‘binnentuin’
zien verdwijnen. Ik woon hoek
Kattensingel/Van Swietenstraat. Toen ik mijn huis kocht
december 2011 zag ik vanaf
mijn terras alleen het huis van
mijn achterburen, verder keek
ik naar links alleen maar op het
groen uit van de ‘binnentuin’.
Ik was erg blij met een hele
grote buur magnoliaboom die
een meter boven mijn schuurtje uitkwam en er ook helemaal
overheen hing. Dat was genieten geblazen. Maar dat was van
korte duur, na drie jaar werd
het buurhuis verkocht en bleek
de grond in de tuin vervuild te
zijn. Die moest dus gesaneerd
worden. Dat hield in, de grond
afgraven en alles verwijderen
11
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wat er in stond. Ik heb er een
traantje om moeten laten. Maar
er stond ook nog een 70 jaar
oude beuk in de tuin die als
monument beschermd werd, en
dus, (gelukkig) moest blijven
staan.

Tot buurvrouw Colette eind
vorig jaar tegen me zei, kom
eens kijken naar de beuk. En
daar zag ik het vonnis al geveld

voor mijn ogen, er groeiden
reuzenzwammen onder tegen
de stam. En reuzenzwammen
betekenen de dood voor een
boom. Ze tasten het wortelgestel aan. Heel gevaarlijk zo’n
enorme boom vlakbij huizen.
Met al die zware stormen die
regelmatig over ons land razen
natuurlijk een grote dreiging.
Vanwege de monumentenstatus van de boom werd eerst
contact gelegd met de gemeente die er een boomchirurg op af
stuurden. Diagnose, het proces
van verrotting is niet meer te
stoppen.
De prachtige, inmiddels 80 jarige, beuk moest gekapt worden.
En dat is gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Met behulp van
een enorme kraan is de boom,
nadat hij van kleinere takken
ontdaan was en onder doorgezaagd, in zijn geheel opgetild
en over de garage heen naar de
straat getild. Een spectaculair
gezicht! Maar zo jammer! Na-
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tuurlijk is er nieuw aangeplant.
Maar die zal ik nooit meer hoog
boven mijn schutting uit zien
tornen. Geen prachtig lichtspel
meer tussen de takken door die
zich tegen de lucht aftekenen.
Het is een heuse kaalslag. Maar
niet te voorkomen helaas.
Dan toch nog de voordelen,
veel, veel meer licht. En ook
langer zon. Waar mijn kipjes
ook weer van genieten, kippen
nemen graag een zandbad in
de zon.
Een paar stukken hout zijn
bewaard gebleven. De buren
hebben van de enorme stam
wat ronde schijven bewaard, ze
kunnen als tafelblad fungeren.
Ik heb een leuk stammetje gevraagd om in te gaan hakken/
beeldhouwen.
Ter herinnering aan een prachtige, machtige beuk die 80 jaar
mocht groeien!

Lenteborrel Nieuwe Park
Door John Hexspoor, lid wijkteam

Nadat de  fictieve kruitdampen
van de covid-19 pandamie waren opgetrokken en de bewegingsvrijheid zich herstelde,
maar nu weer overschaduwt
door de echte kruitdampen
in de Oekraïne, heeft het
wijkteam Nieuwe Park toch
gemeend een Lenteborrel te
organiseren.
Onder het motto “een nieuwe
lente een nieuw geluid” stond
deze borrel in het teken van
het afscheid van onze voorzitter Peter Schönfeld.
Na ruim elf jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd heeft Peter deze, letterlijk
en figuurlijk, overgedragen
aan zijn opvolger Cor von
Meijenfeldt. Cor bleek de enige
kandidaat te zijn, ondanks onze
oproep, dus kon een uitgebreide selectieprocedure achterwege blijven.

Peter, als voorzitter, nog een
keer “geanalyseerd en gekarakteriseerd”. Dit alles vanzelfsprekend met een glimlach. Als dank voor zijn vele
inspanningen kreeg Peter een
“bomenbon” aangeboden. Een
bon voor een boom, te plaatsen wanneer de tijd daar rijp
voor is, in ons park. Het is een
Hazelaar geworden omdat deze
boom, volgens de Keltische
kalender, past bij zijn geboorte
periode.

Terug naar de borrel. Het samenzijn had een voorspelbare
opkomst van oude getrouwen
aangevuld met een aantal nieuwe gezichten. De sfeer was als
vanouds gezellig en de verzorging, inclusief de bitterballen,
was uitstekend. Toch zou het
prettig zijn als meerdere, nieuwe, bewoners van het Nieuwe
Park eens zouden langskomen
tijdens zo’n borrel al is het
maar om even “kennis te maken” met de nieuwe voorzitter.

Tijdens het afscheid werd
12
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•fysiotherapie
•manuele therapie
•psychosomatiek
•fysiotraining

Ook trainen bij ons?
Informeer naar Training op Maat,
Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move
en specifieke trainingen: COPD,
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

Wijkkrant mei
Artikelen graag aanleveren vóór 18 mei bij
Trudie en Irene
redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Schaaktoernooi voor bewoners asielboot
Door Zoran Zekusic, wijkbewoner

Regels in de prullenbak
Tijdens het inschrijven wilde ik
mij aan alle regels houden die
ik bedacht had. Maar dat bleek
in de praktijk niet te doen. Namen die voor mij onuitspreekbaar waren, indelen in verschillende niveaus, verschillende
groepsnummers. De bewoners
maakte het allemaal niet uit.
Zij wilden maar een ding en dat
was zo snel mogelijk beginnen.
Hup, daar verdwenen de regels
in de prullenbak en het toernooi was begonnen.

Al enige tijd had ik het idee om
iets te willen betekenen voor
de mensen die op de asielboot
wonen. Zoals jullie al eerder
gelezen hebben, ben ik een
groot schaakliefhebber. Zo is
het idee begonnen om een
schaaktoernooi te organiseren.
Zo moeilijk kan dat niet wezen dacht ik nog: een indeling
maken voor 22 mensen, een
spelschema opstellen en de
regels naleven. Dan kunnen ze
lekker aan de gang.
Een kleurrijk gezelschap
Wat ik mij niet gerealiseerd had
is dat de spelers niet dezelfde
taal spreken. Zodra ik het schip
betrad was ik niet meer in
Nederland maar bevond ik me
in een kleurrijk gezelschap. De
bewoners waren afkomstig uit
verschillende culturen, hadden
verschillende nationaliteiten en
converseerde in verschillende
talen.
Tussen al die verschillende
mensen zag ik toch paar bewoners schaken. Deze mensen zaten gebogen over hun
schaakbord en waren in gedachte over een volgende zet.

Trillende benen, concentratie,
ogen gericht op het schaakbord
met daarop 32 stuken. Deze
taal, deze stilte rond de tafel,
begrijp ik ook.
Ondanks dat ik deze taal begrijp, had ik twijfels en vragen.
Hoe moet ik de regels van
het toernooi gaan uitleggen
voordat we van start gaan? Er
komen bij schaken veel emoties kijken. Schaken kan irritaties opwekken, frustreren. Dus
ik vroeg me af of het wel een
goed idee was dat ik hieraan
was begonnen.
Gelukkig kwamen enkele bewoners helpen. Ook kwamen
er twee clubgenoten langs. Al
mijn twijfels verdwenen. Het
toernooi kon beginnen!

In de grote ruimte waar het net
nog rumoerig was, viel plotseling een stilte. Ronde één ging
van start. Ronde na ronde werd
gespeeld. Elke speler vocht
voor een punt. Elke speler
was diep in gedachte over zijn
volgende zetten. Winnen of
verliezen het maakte eigenlijk
niet uit. Iedereen verliet met
een lachend gezicht de tafel.
Na de 5e ronden begon het tellen. De helft van de spelers had
een score van 60% of hoger.
Zelf twee spelers hadden een
score van 100%.
Hulp is welkom
Alles is klaar, spullen zijn ingepakt, nog even uitrusten en napraten. Uit de korte gesprekken
met de spelers blijkt dankbaarheid en tevredenheid over de
avond. Maar één vraag hadden
ze allemaal: Wat is mijn volgende zet? Ik ben dankbaar
voor deze mooie avond. Dank
ook aan alle deelnemers en
alle mensen die mij geholpen
hebben.
Wil je ook een handje helpen
om deze mensen nog meer
mooie momenten te bezorgen?
laat het dan even weten:
redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Peter bedankt voor
11 jaar
voorzitterschap

