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Wijkkrant

Nieuwe Park

Uitnodiging
Op vrijdag 1 april organiseert het wijkteam Nieuwe Park een Lenteborrel.
Van 16.00 – 18.00 uur bent u welkom voor een drankje en een hapje
in Gouwestein (Van Bergen IJzendoornpark 7).
We vieren dat we weer samen kunnen komen. Het is ook een mooie gelegenheid
om bij te praten en kennis te maken met (nieuwe) wijkbewoners.
Tot ziens op 1 april (geen grapje).
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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Lenteborrel
Ruim twee jaar geleden werd
het stil op straat. Scholen gingen dicht, horeca, sportclubs
en sauna’s sloten om 18.00
hun deuren, evenementen werden afgelast en het advies was
zoveel mogelijk thuis werken.
Nu alle maatregelen zijn ingetrokken gaan we dat vieren
met een lenteborrel. Op vrijdag
1 april bent u tussen 16.00 en
18.00 uur van harte welkom in
Gouwestein.
Gouda kiest
Ik blader het magazine door
waarin de 13 Goudse partijen zich aan mij voorstellen.

De lijsttrekkers vertellen voor
welke idealen en belangen zij
als partij opkomen. Zij krijgen
daarnaast 8 dilemma’s voorgelegd waarbij ze móeten kiezen
tussen een van de twee mogelijkheden. Een van de dilemma’s is: Kattensingel afsluiten
of openhouden voor verkeer?
Maar liefst 11 partijen zijn
tegen afsluiting van de Kattensingel en slechts 2 partijen zijn
voor.
Toch interessant om te weten.
Vrijwilligers bedankt
Overal kom je ze tegen, wijkbewoners die onze wijk een
beetje schoner en mooier maken: bij de Blokwoningen, langs
de Winterdijk, in het park en in
de volière. Maar ook onzichtbaar dragen wijkbewoners een
steentje bij om het wonen voor
iedereen aangenaam en plezierig te maken.

Het Bankje

Door Trudie Galama

Het is donderdagmorgen half elf. De juffen en
meesters van de Graaf Jan van Nassauschool
hebben een studiedag en daarom zijn Jan Willem
uit groep 5 en Adeline uit groep 3 vandaag in de
speeltuin te vinden. Samen met hun mama
zijn ze uit Goverwelle komen fietsen. Jan Willem
voelt zich al bijna te groot voor het speeltuintje,
maar het klimtoestel is toch nog wel een uitdaging. Adeline vindt de beugels het leukst. Daar
kan je over koppeltjeduiken.
De oma van Jan Willem en Adeline woont in onze
wijk. Zou hun foto in de wijkkrant een verrassing
voor haar zijn. Ze denken van wel en zullen het
niet verklappen.

2

Wijkkrant Nieuwe Park							

maart 2022

Verkeer in de wijk
Verkeerscirculatieplan Gouda

Door John Hexspoor, lid wijkteam

Eindelijk was het dan zover,
het eerste proefproject van het
Verkeerscirculatieplan Gouda
ging op 28 februari 2022 van
start met het afsluiten van
de Nieuwe Veerstal voor het
doorgaande verkeer. Met als
gevolg dat in de ochtend- en
avondspits de Kattensingel
volledig vaststaat met auto’s,
vrachtauto’s en openbaarvervoer. Fietsers rijden met enige
regelmaat over het trottoir omdat fietsen op het fietspad rond
die tijd echt levensgevaarlijk is
en er staan voetgangers tegen de gevels gedrukt om niet
aangereden te worden door
uitwegzoekende fietsers. De
slecht bestrate wandelpromenade is voor deze voetgangers
ook geen redelijk alternatief en
al helemaal niet met rollators
of rolstoelen. Kortom een mooi
voorbeeld van de uitspraak van
onze nationale voetbal filosoof
Johan Cruijff “Ieder voordeel
heb zijn nadeel”.
Als uiteindelijk blijkt en dat
sluit ik niet uit, dat het proefproject als geslaagd kan worden beschouwd en de gemeente Gouda het “positieve” advies
overneemt kunnen wij ons
gaan opmaken voor de volgende ingreep. Medio 2026/2027 is
het de bedoeling dat de Kattensingel ter hoogte van het Kleiwegplein wordt afgesloten. De

Kattensingel is dan uitsluitend
beschikbaar voor de hulpdiensten, openbaar vervoer en bestemmingsverkeer. Doorgaand
verkeer komende van bijvoorbeeld de Blekersingel richting
de A20 en de A12 kan gelukkig
nog wel via de Vredebest, het
Stationsplein, de Crabethstraat
en daarna rechtsaf de Kattensingel op haar weg vervolgen.
Nog sneller zal het gaan via het
Van Bergen IJzendoornpark,
een gemeentelijk monument,
maar wat maakt dat nu uit . .
. . . . . . Kortom voor iedere
hindernis is wel een oplossing.
Vanuit de Goudse tunnelvisie
vormt de Spoorstraat nog een
alternatief, vermits het viaduct
niet rond die tijd instort.
Ik hoop dat u, het bovenstaande gelezen hebbende, de ironie
(of misschien wel het cynisme)
inziet van mijn woordkeuze en
dat uiteindelijk alle plannen
naar de prullenbak zullen worden verwezen. Dat de binnenstad van Gouda zo verkeersluw mogelijk wordt gemaakt
onderschrijf ik van harte. Maar
bij een instroom hoort ook
een uitstroom en deze laatste
wordt op basis van de laatste
stand van zaken onderbelicht.
Overigens is tijdens de opstelling van het VCP-Gouda door
onze vertegenwoordiger reeds
gezegd dat de Nieuwe Veerstal

en het Kleiwegplein communicerende vaten zijn en dat de
afsluiting aan de ene kant tot
problemen aan de andere kant
gaat leiden, zodat een afsluiting
aan beide kanten een verkeersinfarct kan gaan veroorzaken.
Tot slot kunt u uw visie rond
dit hele gebeuren tot 3 april
2022 kenbaar maken op www.
gouda.nl/onderzoek onder de
titel “vragenlijst proef Nieuwe
Veerstal”
Alvast succes bij het invullen.

Ophoging Van Bergen
IJzendoornpark
Bron: Gemeente Gouda

De gemeente Gouda gaat een
deel van de weg langs het Van
Bergen IJzendoornpark ophogen. Het betreft het weggedeelte vanaf de Leeuwenpoort
tot de Volière. Dit wegvak is
verzakt en bij hevige regenval
ontstaat er wateroverlast. De
weg wordt met een lichtgewicht
ophoogmateriaal opgehoogd tot
het oorspronkelijke aanlegpeil.
De inrichting blijft na ophoging hetzelfde. Waar mogelijk
hergebruiken we de bestaande
materialen. Daarnaast worden
er nieuwe duikers aangelegd
tussen het water in het Van
Bergen IJzendoornpark en het
water aan de noordzijde (de
zijde van het Lombokterrein).
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Bomen
De bestaande bomen in het
noordelijk groenvak zijn in
slechte staat en overleven de
ophoging niet. Deze worden
bij de start van de werkzaamheden gekapt en vervangen
door 8 zwarte elzen. Daarnaast
wordt het groenvak opnieuw
ingericht. De bomen in het Van
Bergen IJzendoornpark blijven
behouden en worden beschermd tegen de werkzaamheden. Zo zal er bijvoorbeeld
geen materiaal voor de werkzaamheden in het park opgeslagen worden.
Planning
De werkzaamheden starten
op 7 maart 2022 en duren
naar verwachting tot 10 mei
2022. De werkzaamheden
worden door Van Drie Gouda
uitgevoerd en starten met het
inrichten van het werkterrein
en de kap van de bomen in het
noordelijk groenvak.
Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden
wordt het wegvak tussen de
Volière en de Leeuwenpoort
afgezet en wordt verkeer omgeleid via de Kattensingel of via
het Stationsplein.

Omleidingsroute

Overlast
We streven ernaar de overlast
tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Enige vorm
van overlast kunnen we echter
niet uitsluiten of voorkomen.
Wij vragen hiervoor uw begrip.
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Stolpersteine
Door Trudie Galama

Wegafsluiting

Vincent Hamanstraat / Winterdijk

Vanwege werkzaamheden aan
de brug naar de Rietgors (Winterdijk 14) is de weg in beide
richtingen volledig afgesloten
voor alle verkeer, dus ook voor
voetgangers en fietsers.
Uitvoeringsperiode
• Brugdek: 04-04, 07:00 tot
16:00 uur
• Brugdek: 25-04, 07:00 tot
16:00 uur
• Kruising herstraten + riool
werkzaamheden: 26-04,
07:00 tot 13-05, 16:00 uur

Voor onze wijkkrant heeft
Soesja Citroen in 9 afleveringen
een rondje langs 9 adressen
met Stolpersteine in onze wijk
’gelopen’. Van elke plek heeft
zij het verhaal verteld, net zoals zij dat deed voor heel
Gouda in haar boek ‘Hier Woonden - Stolpersteine Gouda’. Het
is een treurige reeks geworden
van aangrijpende verhalen. Ik
realiseer mij juist nu dat vrijheid een groot goed is.
Schoonmaakactie
Eind april wil het wijkteam een
schoonmaakactie organiseren
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 en vermeld
ook welke zaterdagen je in april
kan helpen. Misschien is dit een
mooie gelegenheid om kinderen
te wijzen op de Stolpersteine
en hen bij deze schoonmaakactie te betrekken.
Als alle aanmeldingen binnen
zijn bepalen wij een geschikte
zaterdag in april en de locatie
en ontvang je een poetswijzer
en poetsspullen.
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Fietsendiefstal

Door Jeroen Bot, wijkagent

In 2021 is 338 keer aangifte
gedaan van fietsendiefstal.
Vanaf 1 januari – 1 maart 2022
zijn al 35 aangiftes ontvangen.
De wijkagent weet niet hoeveel
elektrische fietsen het betreft,
maar het overgrote deel is
zeker elektrisch. Landelijk is
in 2021 meer dan 21000 keer
aangifte gedaan van diefstal
van een elektrische fiets. Dit is
een 25% meer dan in 2020 en
75% meer dan in 2019.
Deze explosieve stijging heeft
o.a. te maken met de enorme
afzetmarkt voor deze fietsen.
De daders gaan zeer geraffineerd te werk. Ze werken
vaak met een valse sleutel.
Deze sleutel is glad gemaakt
en past hierdoor makkelijk in
een ringslot. Door wat kracht
te zetten met bij voorbeeld een
tang, kan je binnen 20 seconden een fietsslot openen. De
fiets wordt vervolgens koud gezet, dat wil zeggen op een plek
die niet op valt. Ook verdwijnen
de fietsen vaak in een busje.

Wijkschouw
Door Buurtpreventie

Op maandag 28 februari lopen
4 leden van het Buurtpreventieteam de wijkschouw. Dit is
een jaarlijkse wandeling door
de wijk, waarbij zij met ogen
op steeltjes door de wijk lopen.
Schoon, heel en veilig, dat is
het streven voor het openbaar
gebied. Wanneer daar iets mis
mee is, geven zij dat door aan
het Meldpunt Openbaar Gebied
van de gemeente.
Het wordt een hele lijst:
scheefliggende en loszittende
stoeptegels, zwerfvuil, groenafval, verwaarloosde groenstroken, omgewaaid verkeersbord,
kapotte staatlantaarn, graffiti
en achtergebleven verkeerspaaltjes.

Belastingaangifte
Papierwinkel en
Bibliotheek helpen u
daarbij

Bijna iedere inwoner moet
binnenkort zijn of haar belastingaangifte regelen. Soms
is dit lastig of vormt dit een
probleem. Het is dan ook altijd
fijn om hulp te krijgen als dat
nodig is. Daarom helpen de
Papierwinkel en Bibliotheek
Gouda inwoners die weinig te
besteden hebben.
Maak een afspraak

De slechte staat van sommige
trottoirs is opvallend. Ze komen
zelfs een “sinkhole” tegen.
Nog dezelfde dag zijn er paaltjes bijgezet en de volgende
dag was het gat gerepareerd.

Hoe kan je een fietsendiefstal
proberen te voorkomen?
Als je je fiets parkeert, zorg
ervoor dat de fiets met twee
sloten vaststaat, zowel met het
ringslot als met een kettingslot
met een aparte sleutel. Parkeer
je fiets in een druk gebied en
laat je fiets niet ‘s nacht staan.
Zie je iemand verdacht bij een
fiets staan, bel 112! Vind je
een fiets die op een afgelegen
plek is gestald en je vertrouwt
het niet, bel 0900 8844. Het
is vaak zo dat als je denkt dat
iets niet klopt, het vaak ook
niet klopt.
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Als u hulp wilt bij het doen van
uw belastingaangifte is het
belangrijk om van te voren een
afspraak te maken. Bel hiervoor naar Sociaal Team Gouda
op telefoonnummer: (088) 900
4321. De Papierwinkel en Bibliotheek Gouda bieden in april
gratis hulp aan. De vrijwilligers
plannen een afspraak voor u
in. Er zijn 4 locaties waar deze
hulp wordt aangeboden, namelijk:
• Van Noord, Lekkenburg 1
• De Walvis, Walvisstraat 1
• Nelson Mandela Centrum,
Bernadottelaan 79
• De Bibliotheek,
Chocoladefabriek, Klein
Amerika 20
U kunt geholpen worden met
uw belastingaangifte als u een
DigiD heeft, recht heeft op
zorgtoeslag en een inwoner van
Gouda bent.

U kunt uw melding doen via:
• meldpunt openbaar gebied
(formulier staat op de site
van de gemeente Gouda)
• tel 14 0182
• app Slim melden Gouda

Kijk voor meer informatie op de
website van Sociaal Team
Gouda:
www.sociaalteamgouda.nl
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Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

GoudsWerk
Wat zullen we ze gaan missen,
de vrijwilligsters Sjouk Engels
en Janny de Keijzer. Sjouk en
Janny hebben 21 exposities
georganiseerd in Gouwestein.
En wat waren de exposities
een succes. Heel voorzichtig
gestart met één kunstenaar is
het al snel uitgegroeid tot een
professioneel geheel. Met per
expositie drie kunstenaars met
schilderijen, foto’s, keramiek,
sieraden etc. Te veel om op te
noemen. Sjouk en Janny hebben te kennen gegeven er nu
mee te willen stoppen. Uiteraard hebben we respect voor
hun keuze, maar zoals gezegd,
we gaan ze missen. Ze hebben
ons echter niet zomaar in de
steek gelaten. Ze hebben gezorgd voor waardige opvolging.
Saskia Serlé gaat Gouwestein
voortaan voorzien van nieuwe
exposities. Saskia is zelf kunstenaar en betrokken bij kunstcentrum “Firma van Drie”. We
zijn ervan overtuigd dat zij een
goede opvolger is van Sjouk en
Janny. We kijken uit naar de
eerstvolgende expositie. Maar
dank Sjouk en Janny!!!
Leefcirkels
In Gouwestein zijn nu echt de
leefcirkels in gebruik genomen.
Een heel spannend moment
voor de medewerkers als ze
bewoners die normaal op de
afdeling verblijven, nu ineens
beneden in het restaurant zien
lopen. Het voelt voor hen nog
een beetje tegenstrijdig, maar
de ervaring in andere locaties
heeft geleerd dat dit goedkomt.

king. Deze mensen kunnen
vaak niet vluchten en hebben
dus alle hulp nodig.
Het geld wat bij Zorgpartners
wordt opgehaald wordt geschonken aan Stichting SOFT
Tulip. Hiervan koopt de stichting goederen, worden kwetsbare mensen opgevangen in
de Karpaten waar men veel

naartoe vlucht en worden de
leefomstandigheden in de internaten verbeterd.
Kijk ook eens op onze site:
www.zorgpartners.nl/gouwestein of volg ons via facebook:
https://www.facebook.com/
gouwestein

Lentetentoonstelling in Gouwestein
Door Saskia Serlé, kunstadviseur Gouwestein

Vanaf 2 april tot en met 2 juli
kunt u de Lentetentoonstelling met zachte zeefdrukken
van Wendy van den Heuvel en
aardse abstracten van Annet
Perdijk komen bekijken.
Wendy is naar de academie
voor beeldende vorming in
Tilburg gegaan, waar zij in
1998 afstudeerde in de richting
fotografie. Sinds 2014 is zij ook
gaan zeefdrukken.
Wendy: “Ik merk dat ik het
prettig vind om me niet tot één
discipline te beperken, ik heb
de afwisseling tussen fysiek
aan het werk zijn en achter
de computer zitten heel hard
nodig.”

Voor haar zeefdrukken blijft ze
altijd dicht bij zichzelf, onderwerpen en voorwerpen uit haar
directe omgeving, dingen die
haar aanspreken, maar ook
zelfportretten. Kenmerken van
haar werk zijn: humor, ironie,
betrokkenheid, kleur.

Hulp aan Oekraïne
Ook Zorgpartners wil haar
steentje bijdragen en Oekraïne
hulp bieden in de vorm van een
geldbedrag. Medewerkers, bewoners en familie kunnen bij de
kassa een geldbedrag storten.
Het geld wordt besteed aan
hulp voor ouderen en mensen
met een verstandelijke beper-

Annet is autodidact. Na meer
dan 20 jaar in het basisonderwijs en na een jarenlang
schilderproces ontwikkelt zij
een eigen unieke stijl. Zij werkt
vanuit intuïtie en een gevoel
6
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voor vrijheid zonder vooropgezet plan. De schilderijen komen
tot stand door emoties met verf
en kleur te combineren en te
laten stromen. Annet maakt op
een speelse manier ook gebruik
van mixed media materialen
zoals inkt of modelleerpasta,
wat resulteert in grote werken,
die kracht en stoerheid laten
zien. Elk werk is uniek. Kenmerken van haar werk zijn:
aards, gelaagd, doorwerkt, dynamisch. Het motto van Annet
is: Listen to your art.
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Officiële Oproep
Voorzitter wijkteam Nieuwe
Park
In de wijkkant van januari heeft u kunnen
lezen dat Peter Schönfeld na 11 jaar de
voorzittershamer neerlegt.
Het wijkteam is dus op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Taken:
• Het leiding geven aan het wijkteam en het voorzitten van
vergaderingen.
• Het initiëren van wijkactiviteiten.
• Het onderhouden van contacten met gemeente en andere
organisaties.
• Het informeren van wijkbewoners in bijeenkomsten en wijkkrant.
Er heeft zich één kandidaat gemeld: Cor von Meijenfeldt. Hij
stelt zich op deze pagina aan u voor. Tegenkandidaten dienen zich voor 1 april a.s. aan te melden bij Peter Schönfeld
(p.schonfeld@caiway.net).
.
Mochten er geen bezwaren zijn tegen bovengenoemde kandidaat
en geen tegenkandidaten zich aanmelden, dan wordt op 1 april
(tijdens de lenteborrel) Cor von Meijenfeldt benoemd tot voorzitter
van wijkteam Nieuwe Park.
Omdat het op korte termijn niet mogelijk is gebleken een bewonersbijeenkomst te organiseren, gebruiken wij de lenteborrel om
een nieuwe voorzitter aan u voor te stellen.

Graag stel ik me aan
u voor
Ik ben Cor Von Meijenveldt en
kandidaat-voorzitter wijkteam
Nieuwe Park.

Het verbeteren van de leefbaarheid gaat het beste als we
dat met velen doen en ik hoop
dan ook dat er velen zijn in
de wijk die hieraan willen mee
doen.

Sinds 4 jaar ben ik woonachtig in de wijk (aan het Van
Bergen IJzendoornpark). Ik
ben 68 jaar en getrouwd met
Ruth de Jongh. We wonen met
veel plezier in de wijk en ik wil
graag een bijdrage leveren aan
het werk van het wijkteam om
de leefbaarheid in de wijk te
verbeteren.
Lentetentoonstelling in
Gouwestein
Openingstijden: dagelijks van
8.30-16.30 uur en in het weekend van 9.30-16.00 uur.
Verdere informatie: 0182723723.

Mijn werkzame leven was ik
bij rijksoverheden actief in het
bos- en natuurbeheer en ik
hoop onder meer mijn kennis
van het werken bij overheden
in te kunnen zetten voor onze
wijk. Want voor veel zaken is
contact met de overheid nodig.
7
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Groen in de wijk
1150 vaste planten de
grond in
Door Koen Oome, Groenwerkgroep

Op zaterdag 12 maart hebben
we in het Van Bergen IJzendoornpark met 6 mannen van
onze Groenwerkgroep én de
groenbeheerder van de gemeente, Peter Vos, een groot
perk langs de Van Beverninghlaan voorzien van meer dan
1150 nieuwe vaste planten (12
soorten).
We hadden hiervoor een mooie
deal gemaakt met de gemeente: de gemeente heeft het
betreffende perk opgehoogd
en de nieuwe planten geleverd,
het wijkteam heeft vervolgens
de arbeidskrachten geleverd
om de planten in de grond te
zetten. Op dit moment oogt het
perk nog kaal, maar dat is over
ongeveer 2 maanden totaal anders. Het zal hier dan, evenals
langs de Winterdijk, een Eldorado zijn voor bijen en vlinders.
Kom maar op met het voorjaar!
Wil je graag af en toe meedoen
aan het onderhoud van het
Van Bergen IJzendoornpark?
Stuur dan een mailtje naar:
koenoome@hotmail.com

Groene longen op de schop
Bron: AD

Gouda trekt miljoenen uit om
de groene longen grondig op de
schop te nemen. Twee miljoen
bloembollen planten, struiken
en planten vervangen en paden
ophogen: Gouda geeft parken
en groen in de stad de komende jaren een grote opknapbeurt. En dat is een prijzige
klus.
De gemeente wil in totaal bijna
1,7 miljoen euro uitgeven aan
de groenprojecten. Hiervan
gaat het meeste geld naar het
opknappen van het Van Bergen
IJzendoornpark: ruim 600.000
euro. Omwonenden van het
park pleiten al jaren voor een
flink budget voor onderhoud,
ophogen, het opstellen van
een herbeplantingsplan en het
verbeteren van de waterkwaliteit. Dit omdat het park ernstig
in verval is geraakt. Het Goudse
college deelt de zorgen over de
staat en gaat in ieder geval een
deel van het park en de paden
ophogen.

da. Een waarschijnlijke optie is
een deel ophogen en een deel
laten wegzakken. Dat is niet
voldoende, vindt wijkteamvoorzitter Peter Schönfeld. ,,Of je
hebt een park, of je hebt het
niet. Als het veel regent, kun
je momenteel niet door het
park lopen wegens de plassen.
Moeras hebben we al genoeg.
In het Van Bergen IJzendoornpark moet je kunnen genieten
van de natuur en kinderen
kunnen spelen. Als wijk willen
we de ‘droge’ oplossing, dus
ophoging. Een nat park is geen
park”.
Niet alleen voor het Van Bergen
IJzendoornpark wil de gemeente een flinke som uittrekken.
Het groen in Park Atlantis is
inmiddels zo ver verzakt, dat
het niet meer te onderhouden
is. Met een bedrag van een half
miljoen euro gaat Gouda de beplanting in het park zo vervangen, dat het geschikt is voor
een moerassig, nat park.

Nat park

Twee miljoen bloembollen

Maar met het beschikbare
bedrag kan niet het hele park
worden aangepakt, aldus Gou-

Verder ziet Gouda graag geld
gaan naar het verzorgen van
de seizoensbeplanting in de
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binnenstad (10.000 euro),
het planten van twee miljoen
bloembollen op vier verschillende locaties in de stad (140.000
euro) en het vervangen van
planten en bloemen in het Leo
Vromanpark en in het Houtmansplantsoen (50.000 euro).

schaaktafel vinden zij beslist
veel te weinig. Je hebt meerdere schaaktafels nodig om van
schaken een feestje voor kinderen te maken. Wij denken dan
ook aan een schaaktafel voor 6
personen.

Ploffen en bemesten

Wat zijn de voordelen van
schaken?

Dat Gouda bomen in de stad
daadwerkelijk gaat behouden,
blijkt uit het beschikbare budget van 350 duizend euro. Bomen hebben het moeilijk, aldus
de gemeente. Door de bodemdaling hebben wortels steeds
minder ruimte om te groeien,
vooral bij bomen geplant in
bestrating. Wat Gouda daaraan
gaat doen? Bemesten, ploffen (opheffen van verdichting)
en lucht toevoeren. Prioriteit
ligt bij bomen op de grotere
parkeerplaatsen zoals Middenmolenplein, Swadenburg,
Driewegplein, Groenheuvel en
Gildenburg. Want, gezonde
bomen kunnen een grotere bijdrage leveren tegen hittestress.
Maar voorlopig moet de verbetering van het groen op de
verschillende locaties nog beginnen. Dit zal nog dit jaar en
volgend jaar plaatsvinden. Voor
de aanpak van de twee parken
is langer nodig.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die schaken beter presteren
op school. Door schaken leren
ze zich beter te concentreren,
worden ze creatiever en leren
ze goed na te denken over een
oplossing voor problemen. Het
zou mooi zijn als er elke week
op een vaste dag en tijdstip
les gegeven wordt geschaakt
wordt. Een beetje zoals bij een
sportclub. En natuurlijk staat
het iedereen vrij om met zijn
schaakstenen onder de arm
aan een tafel plaats te nemen
en zijn tegenstander uit te
dagen. Dat geldt voor jong en
oud!
De plannen liggen er al, de locatie is bekend (Noorderstraatlinks van de Jeu de boulebaan)
en nu de schaaktafel nog. U
leest er meer over in een volgende wijkkrant.
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Geld besparen met de
Groene Bon
Bron: gemeente Gouda

De gemeente Gouda biedt voor
de 3e en laatste keer de Groene Bon aan. Dit is een waardebon waarmee u voor maximaal € 75 energiebesparende
producten kunt kopen bij: EOS
verlichting, Gamma, Praxis en
de webshop van de woonwijzerwinkel.
U kunt de groene bon aanvragen via
www.gouda.nl/groenebon
U kunt ook het formulier ophalen aan de balie in het Huis van
de Stad.

Naar verwachting zullen de
werkzaamheden aan het Van
Bergen IJzendoornpark en
Park Atlantis in 2024 en 2025
starten.

Schaaktafel in de
wijk

Door Trudie Galama en Manon Vonk

Enthousiaste schakers
We hebben een gesprek gehad
met twee enthousiaste schakers uit onze wijk. Zij geven al
enige tijd les in schaken aan
kinderen uit de wijk en zijn super enthousiast over het plaatsen van een schaaktafel. Eén
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Op wereldreis in een huis op wielen
Door Dorien Ketel

Het is je wellicht opgevallen dat
er af en toe een oude brandweertruck in de wijk stond.
Deze is van ons, Piet & Dorien
en recent zijn wij er fulltime in
gaan wonen! Ons huis is verkocht, alle spullen zijn verkocht
op wat persoonlijke spullen in
de opslag na. Wij verlaten dus
(tijdelijk?) deze fijne wijk.
Al jaren leefde bij ons de wens
om te reizen maar we wilde
onze oudste zoon de gelegenheid geven de basisschool af
te maken, hij had het daar zo
naar z’n zin. Het duurde even
voordat we antwoord hadden
gevonden op de vraag ‘hoe’
we zouden gaan reizen. Toen
we op social media een gezin in een truck zagen wonen
ging bij ons een lampje aan:
wij willen een truck! Het heeft
echt maanden en héél veel tijd
op google gekost voordat we
deze truck uiteindelijk vonden.
De combinatie van een ‘crew
cabine’ en 4x4 wielaandrijving
maakte deze zoektocht haast
onmogelijk, maar we gaven
niet op!
Uiteindelijk heeft het 6 maanden geduurd voordat alles werd
omgebouwd naar een huis
op wielen. Het chassis werd
verlengd, de unit verhoogd
en verlengd. Alles werd uitermate goed geïsoleerd en stap
voor stap kreeg het steeds
meer vorm. Echt alles wat je in
een normaal huis ook hebt zit
erin: toilet, douche, keuken,
stapelbed, tweepersoonsbed,
linnenkast, ‘woonkamer met
eettafel’. . . . . alleen is het nu
een tikkeltje anders. We werkten dagen van 15 uur, dat kan
ik niemand aanraden, het was
gekkenwerk maar we hadden
een doel: op pad. Ja, de hele
woonunit heeft Piet eigenhandig opgebouwd, knap staaltje
werk.

Zeeland als ‘try-out’ en daarna
Brabant. Werkelijk alles wat
mis kan gaan ging mis: lekkages, zonnepanelen die niet
oplaadden, accu’s die onverwachts leeg zijn. . . . . wat
kostte er nu zoveel stroom?
Bijzonder stressvol maar we
zien het als een grote leerschool, niemand heeft ooit in
deze truck gewoond, er is dus
geen gebruiksaanwijzing, die
moeten wij nu maken.
Het is nu zondag 13 maart en
ik schrijf dit vanuit de Chocoladefabriek. De afgelopen week
stonden we zonder remmen
op Klein Amerika, daar moest
wat aan worden gerepareerd.
Nu hopen we dat het laatste
onderdeel morgen uit België
komt en we eindelijk groen
licht hebben. De kinderziektes

hebben we overleefd en de
eerste ontspannen momenten
beginnen zich aan te dienen.
Helaas dus nog geen spannende verhalen of mooie plaatjes
om te delen, die komen vanzelf. Zoals je weet is het goed
toeven in Gouda maar wij gaan
nu toch echt graag de grens
over. Mocht je ons willen volgen
dan kan dat via Instagram @
allrightletsgo.nl, de website:
www.allrightletsgo.nl en het
eerste filmpje voor YouTube
ben ik nu aan het editen.
Graag tot ziens in de online
wereld en bedankt voor de fijne
tijd die wij in deze wijk hebben
gehad.
Piet Fieret, Dorien Ketel, Eli
& Beate (&Max de kat is ook
mee!)

Ons huis voor en
na de verbouwing.

1 maart zijn we officieel vertrokken, eerst een rondje
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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 april
Artikelen graag aanleveren vóór 13 april bij
Trudie en Irene
redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Vogels in de wijk: het winterkoninkje
Door Marijke van Ittersum

In het laatste weekend van
januari vond de Nationale
Tuinvogeltelling 2022 plaats.
Het is een sinds 2001 jaarlijks
terugkerend onderzoek, georganiseerd door de Vogelbescherming Nederland en Sovon
Vogelonderzoek Nederland.
Ook in onze wijk is geteld.
Maar er zijn dit jaar jammer
genoeg geen bijzondere soorten uitgekomen. En ik had nog
wel zo gehoopt op een winterkoninkje. Maar misschien
is een half uur tellen ook wel
niet genoeg om dit piepkleine
vogeltje te spotten, dat maar al
te graag scharrelt op de grond
en dan nog het meest lijkt op
een muis. Hij is er echter wel:
het winterkoninkje is een keer
gespot, gewoon in de tuin van
een buurvrouw.
Voor zo'n klein vogeltje heeft
het winterkoninkje wel een
ambitieuze naam. Maar dat
komt ergens vandaan. Op een
dag in de winter hielden de
vogels in het bos een wedstrijd.
Wie het hoogst kon vliegen,
mocht zich koning noemen. De
arend kwam natuurlijk met stip
het hoogste. Maar net toen hij
dacht dat hij gewonnen had en
aan zijn afdaling begon, vloog
er een klein vogeltje op uit
zijn veren en pakte er nog een
paar meter bij. Tja, nu zaten
de juryleden met een probleem
en zij pasten de regels aan. Het
(valsspelende) deelnemertje
werd inderdaad koning, maar
alleen in de winter, want dan
waren de meeste vogels toch
weg.

90 decibel (!) schettert hij zo
hard dat hij 500 meter verderop nog te horen is. En tijdens
de broedtijd, zingt hij de hele
dag. Dat moet wel indruk maken op de vrouwtjes. Ja inderdaad, vrouwtjes, in meervoud.
De winterkoning-man maakt
van half april tot in juli een
paar nesten en het vrouwtje
kiest er eentje uit. En als het
vrouwtje dan rustig op de vijf
tot acht piepkleine, rood gestippelde eitjes zit, probeert
de kleine opportunist nog een
ander vrouwtje te lokken in een
van zijn andere nesten. En nog
een, als hij de kans krijgt. De
vrouwtjes broeden twee weken. En de jongen zitten nog
eens twee tot drie weken in het
bolvormige nest. In die korte
periode worden ze net zo groot
als hun ouders. Als de jongen
het nest verlaten hebben, worden ze nog eens een kleine drie
weken gevoerd.
In Nederland zijn ruim een
half miljoen broedparen, dus
zeldzaam is het winterkoninkje
niet. Hij is wel bijna het kleinste vogeltje van Nederland.
Hij is nog geen 10 cm hoog en
weegt nog geen tien gram. Alleen het goudhaantje is kleiner.
Verder is het maar een onopvallend beestje, bruin met donkerbruine strepen, een lichte
'wenkbrauwstreep' en een spits
snaveltje. Het beste kun je een

winterkoninkje nog herkennen
aan zijn bekende opgerichte
staartje. En bij een heel koude
winter komt het voor dat ze in
hele groepen in een boomholte heel dicht op elkaar gaan
zitten, om zo niet onderkoeld te
raken. Want in tegenstelling tot
wat hun naam doet vermoeden,
zijn deze vogeltjes bepaald niet
winterhard.
Wat kunnen wij doen om winterkoninkjes naar onze wijk te
lokken? Vooral de rommel in de
tuin laten liggen in de winter
en het voorjaar. Zaadjes onder
bomen en struiken strooien.
Ook bestaan er speciale winterkoninkjes-nestkasten. Hang
ze vooral op. Ze worden door
de beestjes niet echt gebruikt
voor nesten, maar wel om
lekker beschut de winter door
te komen tot het voorjaar weer
aanbreekt.
En tot slot: wist u dat een
winterkoninkje een geluksbrenger is? Tenminste, dat zegt het
volksgeloof. Een winterkoninkje
in de tuin brengt de eigenaar
vreugde en geluk. En verjaag
ze maar niet: de hand die een
winterkoninkje kwaad doet,
blijft eeuwig trillen. In Engeland
hebben ze er zelfs een spreekwoord voor: cursed is the man
who kills a robin or a wren. En
dat betekent: vervloekt is hij
die een roodborstje of een winterkoninkje doodt.

De Latijnse naam Troglodytes
troglodytes betekent 'holbewoner' (naar de vorm van het
nestje), maar daarbij heeft het
winterkoninkje allerlei bijnamen. Klein Jantje, duimpje,
tuinkruipertje, muuske (=muisje); allemaal omdat het zo'n
klein wezentje is. Het winterkoninkje is maar in één opzicht
groot: in de hoeveelheid geluid
die hij kan produceren. Met zijn
12
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Hondenpoep in de wijk
Een diepe buiging voor ons park
Door Jacco Seinen

Ze paste zomaar in m’n handpalm. Het leek wel een molletje, maar het was een hondje.
Kinderen van de school in de
Oekraïense stad Berehove waar
we met een groep jongeren een
werkvakantie deden, kwamen
er mee aanzetten. Een plastictas met twee pasgeboren
hondjes. Waarschijnlijk geworpen door een straathond en
wat moeten we er mee? Lastig
want we zijn een school aan
het opknappen en geven de
kinderen een leuk activiteitenprogramma. Ondertussen maar
wat proberen met een speentje
en melk, Zuza (die naam kreeg
ze), vond het heerlijk en voor
de kinderen was ze een attractie. Helaas haalde haar broertje
het niet.
Na twee weken reisde ze mee
terug naar Nederland. Jaren
hebben we genoten van haar.
Ze is 11 jaar geworden. Ze
heeft duizenden kilometers
afgelegd in ons mooie Van Bergen IJzendoornpark. Wij genoten van dit mooie stukje natuur
in de stad. Iets om zuinig op
te zijn. Destijds viel ons op dat
lang niet iedereen hondenpoep
opruimde. Uit naam van Zuza
schreven we een brief aan zoveel mogelijk hondenbezitters
met als motto: ruim de hondenpoep op voordat het hier
verboden wordt voor honden en
zorg dat anderen ook van het
park kunnen blijven genieten.

reden om hondenpoep te laten
liggen. Het heeft te maken met
leefbaarheid, dat doen we met
elkaar. Dat doen de vrijwilligers
van de volière, de groep van
het park-onderhoud, het wijkteam en al die andere (stille)
vrijwilligers.
Misschien is het je al opgevallen dat iemand ijverig de Nederlandse driekleur prikt in de
hondenpoep in het park als stil
protest. Wat zijn het er veel!
Fijn voor de bootcampers, de
spelende kinderen en de picknickers om de kaasprikkertjes
in de gaten te houden.
Toch vind ik dat de vlag
pas echt uit kan als we
(alle hondenbezitters) zorgen
voor een hondenpoep-vrij park.
Kom op doe je best, ons park is
die diepe buiging waard!

Regels voor mijn
baasje
Door buurtpreventie

Als hondenbezitter heb je je
aan regels te houden. Loop je
met je hond binnen de bebouwde kom, dan moet je viervoeter
aangelijnd zijn. Er zijn ook een
aantal plekken waar je helemaal niet mag komen met je
hond. Honden zijn verboden op
kinderspeelplaatsen, in zandbakken, op speelweiden, op
begraafplaatsen en een deel
van het Goudse Hout.
Voor het opruimen van hondenpoep geldt een simpele regel:
dat moet je altijd zelf doen.
Ruim je de hondenpoep niet op,
dan kun je daar een boete van
€ 140 voor krijgen.

Ondertussen, zijn we een hond
verder, Luna, ditmaal een exemplaar uit Roemenië en net zo
lief. Ook zij laat wel eens wat
achter. Geen punt om een diepe
buiging te maken voor ons park
en haar rommel op te ruimen.
Zuinig zijn op ons mooie park!
Helaas krijgt het park veel minder onderhoud en aandacht dan
het verdient, maar da’s geen
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Wijk in Bedrijf – STADSKANT
Door Trudie Galama

Net als je denkt: “Ik ben bij
alle bedrijven in de wijk al een
keer binnengelopen” doe je een
nieuwe ontdekking.

daar omheen zit. Het moest
ook laagdrempelig zijn.”

Op het Lombokterrein is sinds
begin maart STADSKANT
gevestigd, “De plek waarbij
(bijna) alles kan”. Het is een inspirerende plek om te flexwerken, te exposeren en ruimte te
huren voor kleine
evenementen. Ook voor het kopen van sieraden, kunst of interieuradvies kun je hier terecht.

“We zijn in december gestart
met verbouwen en begin maart
konden onze deuren open. Alles
wat je hier ziet en waar je op
zit kan je kopen”, zegt Marielle: ”inclusief de kunstwerken.
Dus waar je nu naar kijkt, waar
je op zit, waar je aan werkt,
staat er misschien volgende
maand niet meer. Het interieur
verandert steeds. Het is geen
statische werkplek, maar een
plek die kan groeien, net als
de ondernemer die er gebruik
van maakt. Er zijn 4 ruimtes.
Je mag zitten waar je wilt: in
de kantine; aan een bureau;
aan de vergadertafel; maar ook
buiten.”

Ik raak in gesprek met Marielle. Lucia Zavaglia en Marielle
Bijlsma zijn de initiatiefnemers
van dit project.
Flexwerken en ontmoeten
“We zochten samen een werkplek”, vertelt Marielle. “Maar
eigenlijk wilden we een groter
pand huren waarin we aan kleine ondernemers een platform
konden bieden waar verschillende disciplines
samenkomen. We zochten een
plek waar zij een paar dagen in
de week konden werken, andere mensen konden ontmoeten
en gesprekken konden voeren
over waar je als ondernemer
tegen aanloopt. Dat wilden we
gieten in een leuke omgeving
waar je ook workshops kon
organiseren en
genieten van kunst en alles wat

Geen statische werkplek

Top locatie
“We zitten op 1 minuut lopen
van het station. Ideaal voor
flexwerkers”, vindt Marielle. “De
locatie is uitstekend geschikt
voor het maken van werkafspraken met collega’s die uit
verschillende delen van
het land komen. De koffie is
gratis.”
Ruimtes te huur
“Overdag zijn de ruimtes
bedoeld als werkplek, maar

’s avonds en in het weekend
zijn ze te huur. Je zou er een
bijeenkomst voor de boekenclub of een vergadering van het
wijkteam kunnen organiseren.
De vergaderruimte is geschikt
voor 25 mensen en ook buiten
hebben wij een terrein dat
verhuurd kan worden. We staan
open voor iedereen die initiatieven heeft om een evenement te
organiseren; een lezing of
yogales wil geven of iets anders
leuks wil doen. Kom vooral naar
ons met ideeën. Stadskant
kan dan de ruimte faciliteren ”
Publiciteit
“We hebben een website, maar
ook via social media zoals Facebook en Instagram zoeken we
publiciteit”, merkt Marielle op.
“We hebben een flyer gemaakt
die elke maand opnieuw uitkomt en gebruiken ook de
plaatselijke huis-aan-huis
krant. Daarnaast organiseren
we verschillende exposities.
Vanaf 9 april zijn de werken
van de Goudse kunstenaar
Koos de Bruin te zien, dit valt
samen met de Open Atelierdagen waar we aan mee doen.
Dat levert ook weer publiciteit
op.”
Voor meer informatie, kijk op:
www.stadskant.com of bel: 06
2041 4998 of mail:
stadskant@gmail.com
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Gouda750

Door Manon Vonk, lid wijkteam

In de volière
Vrijdag 11 maart werden de
handen weer uit de mouwen
gestoken in de volière.
Heel veel vrijwilligers hadden
zich aangemeld, maar helaas
op de dag zelf waren er ziekmeldingen en spijbelaars. We
moesten dus een tandje bijzetten om de klus te klaren!
De mensen die er wel waren
hebben dan ook keihard gewerkt. Om ons extra te motiveren kwam Wil ons heerlijke
appeltaart en koffie brengen.
Er was een spontane actie van
de dierenambulance en van een
buurtbewoner. Zij kwamen ons
lekkere dingen brengen. Het
was een hele gezellige dag.
Hoornbeeck College
De leerlingen van het Hoornbeeck College hebben zich
geweldig ingezet. Zonder te
mopperen hebben ze de vieste
klussen aangepakt. Hopelijk
komen ze ons volgend jaar
weer helpen. We hebben dan
een prachtige nieuwe kooi
staan waar we ons makkelijk
in kunnen bewegen zonder ons
hoofd te stoten. Volgens mij is
iedereen met een bult op zijn
hoofd naar huis gegaan! De
vogels zitten er weer prachtig
bij. Ze hebben nieuwe muiswerende voerbakken, verse wilgentakken en heel sjiek Frans
schors op de bodem gekregen.
Er wordt dankbaar gebruik van
gemaakt. De zebravinken zijn
druk bezig met het bouwen van
nestjes in de wilgentakken. Als
je goed kijkt, zie je ze zitten.
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In de tuinen zijn perkjes aangelegd en alles is opgehoogd
met verse aarde.

Bijenberm langs de
Winterdijk
Maar dat was niet de grootste
klus, dat was het aanleggen
van de bijenberm. Er zijn 150
zakken aarde geleverd. Die
moesten vrijdagavond een
plekje krijgen om vervolgens
op zaterdagmorgen uitgekruid
te worden. We hadden een
gestroomlijnd team: zaadjeswegers, zakopenknippers,
kruiwagenvullers, kruiers,
bermaanharkers en bermstampers. Omdat we zo goed op
elkaar ingespeeld waren was de
klus om twee uur geklaard.
Alle helpende handen waren
natuurlijk wel omgekocht met
een lekkere lunch. Op zaterdag
19 maart “Opschoondag” wordt
het allerlaatste stukje berm gedaan. Daarna komt het zwaarste werk, het wachten tot de
bloemetjes komen en daarna
gaan genieten!     

Foto-expositie
Helaas weten we nog steeds
niet of de foto expositie
Gouda750 met oude foto’s
van het Van Bergen IJzendoornpark door kan gaan.
Wel hebben we leuke reacties gekregen van bewoners.
Hier een leuke foto uit 1960
van twee broertjes en vier
zusjes Galama bij de volière.

De Zeemeermin
Ook over het kunstwerk van
Gerard Bakker de Zeemeermin is nog niets te vermelden. Het is jammer dat alles
zo lang duurt want het idee
van Gerard was dat het een
cadeau zou zijn voor de jarige stad Gouda. Dat gaat nu
niet meer op tijd lukken.

Bij de blokwoningen
Niet alleen bij de volière is er
hard gewerkt, de dag erna is er
bij de Blokwoningen ook veel
gebeurd. De groene speeltuin
heeft een opfrisbeurt gekregen.
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