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Van de redactie/van het wijkteam
Door Trudie Galama

Feest op het Stationsplein

Op vrijdag 8 juli wordt de vernieuwing en herinrichting van het 
Zuidelijk Stationsgebied op feestelijke wijze afgesloten. Drie jaar 
lang hebben bewoners en reizigers zigzaggend over het Stations-
plein	moeten	fietsen	en	lopen.	Als	de	nieuwe	bestrating	dicht	lag,	
ging die weer open. Toegangswegen werden voor korte tijd afge-
sloten. Zwaar werkverkeer reed af en aan. Maar nu alle obstakel 
zijn	opgeruimd,	de	plantenbakken	gevuld	en	de	fietsen	staan	waar	
ze	moeten	staan,	kunnen	we	genieten	van	een	heel	mooi	en	groen	
Stationsplein. Zie blz.  

Tentoonstelling in Gouwestein

20 foto’s uit het boek “Kijk op straat” hangen tijdelijk in Gouwes-
tein. Een van de 48 fotografen die aan dit vrijwilligersproject heeft 
meegewerkt	is	Geri	van	Ittersum,	een	bekende	fotograaf	uit	onze	
wijk. U herinnert hem misschien van zijn foto-presentie in Gouwes-
tein of Huize Winterdijk. Zie blz. 

Berm met bloemen en een brug

De groene berm langs de Winterdijksloot is veranderd in een veel-
kleurig,	250	meter	lang	veldboeket.	Het	is	een	wandeling	over	de	
Winterdijk zeer zeker waard. Loopt u dan ook even door tot bij de 
Flexwoningen. De onneembare brug is aangepast. Na 6 maanden 
rekenen,	tekenen	en	aanpassen,	kunnen	de	bewoners	eindelijk	via	
de	officiële	weg	het	terrein	van	de	Rietgors	oprijden.

 
 

Het Bankje
Door Trudie Galama

Lex en Mies Mijnders wonen pas 15 dagen in 
Gouwestaete.

Lex komt oorspronkelijk uit Utrecht en Mies uit 
Maastricht. Ze hebben bijna 40 jaar met heel veel 
plezier	op	de	Abel	Tasmanlaan	gewoond.	Toen	
Mies vijf weken geleden haar heup brak en Lex 
ernstig	ziek	bleek	te	zijn,	stond	hun	leven	op	z’n	
kop. Ze waren al enige tijd ingeschreven voor een 
appartement in Gouwestaete maar toen raakte 
alles in een stroom versnelling. Hun zoon heeft 
het appartement opgeknapt en toen kwam de 
verhuiswagen.  

“Het	is	ons	overkomen”,	zegt	Mies.	Ze	hadden	
een huis met een mooie tuin. Ze zitten nu op een 
bankje in het park en kijken over het water. Het 
moet allemaal nog bezinken.
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In januari van dit jaar is de 
laatste informatiebijeenkomst 
geweest over de ontwikkelin-
gen op het Lombokterrein. Het 
projectteam en gemeente zit-
ten	niet	stil,	inmiddels	is	er	op	
alle cruciale onderdelen over-
eenstemming.  Er zijn een aan-
tal	aanpassingen	in	verwerkt,	
zo is er goed gekeken naar het 
groen. De entrees zijn groener 
geworden,	de	overgang	van	het	
Van Bergen IJzendoorn Park 
naar de ontwikkellocatie is ver-
beterd en de groene ruimte in 
het plan zelf is aangepast. Door 
een aanpassing in de waterber-
ging is de zuidelijke ecologische 
zone	versterkt,	er	komt	hier	
meer ruimte voor water. 

Nu er overeenstemming is over 
de	stedenbouwkundige	opzet,	
kunnen we verder om samen 
met Welstand kritisch te kijken 
naar het ontwerp van de wo-
ningen. De gemeente zal een 
kavelpaspoort	opstellen,	dat	als	
toetsingskader zal dienen voor 
de plannen. We kunnen u ver-
der informeren als de contou-

Bouwplannen in de wijk
Update transformatie Lombokterrein
Door Romeé Kleipool

ren hiervan bekend zijn.

Voor de raadscommissie is een 
filmpje	gemaakt	door	Ontwik-
kelaar	Blauwhoed	en	Architect	
SVP waarin we alle ontwikke-
lingen toegelicht hebben en de 
architect iets vertelt over de 
gedachte achter het ontwerp. 
Dit	filmpje	is	te	bekijken	op	het	
participatieplatform Citizenlab. 
Ga hiervoor online naar www.
blauwhoed.citizenlab.co en 
selecteer project Gouda – Lom-
bok of scan de QR-code.

 

Informatiebijeenkomst

Na de zomer nodigen wij u 
graag uit voor een fysieke bij-
eenkomst om bij te praten over 
de ontwikkelingen. Samen met 
de gemeente geven wij u dan 
een update over het plan en de 

woningen zelf en de te ver-
wachte planning om te komen 
tot de gewenste transformatie.  
Ook het kavelpaspoort komt 
dan aan bod. De aankondiging 
voor deze bijeenkomst zal ook 
via de wijkkrant gecommuni-
ceerd worden. 

Op	de	hoogte	blijven?
Op ons participatie platform Ci-
tizenLab (www.blauwhoed.citi-
zenlab.co/ of scan de QR-code) 
kunt u de eerdere presentaties 
en verslagen terugvinden en 
via de knop ‘plaats je bijdrage’ 
kunt u uw reactie of uw vragen 
posten. Door u te registreren 
als geïnteresseerde wordt u ook 
tussen de bijeenkomsten door 
op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen. 
 
afbeelding: Stedenbouw en 
landschap Lombok terrein
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Ik zie er een gat in!

Ja,	er	is	zelfs	sprake	van	2	
gaten. Ten eerste is er name-
lijk het gat dat ik in de lucht 
sprong toen duidelijk werd dat 
ik na 27 jaar eindelijk verlost 
zou worden van het uitzicht op 
de achterzijde van die vermale-
dijde kaashal op het terrein van 
De Blaauwe Haan (vanaf het 
balkon van mijn appartement 
aan de  Crabethstraat).
Deze achterkant was een ver-
waarloosde,	groezelige,	grauwe	
wand van aluminium bouwe-
lementen. De voorkant van 
het bouwsel heeft ooit een wat 
frisser	kleurtje	gekregen,	maar	
kennelijk huldigde men destijds 
het standpunt ‘aan de achter-
kant wonen geen mensen’.
Ooit kreeg ik de vraag van een 
kennis of ik wel met dit uitzicht 
kon	leven.	Al	lezend	of	zonnend	

en af en toe een oogje toeknij-
pend was het te doen... .
Enig soelaas bood een blik naar 
rechts op het welige groen van 
belendende achtertuinen en het 
park.

Het project De Blaauwe Haan van een andere kant bekeken
Door Nel de Bruin

Het tweede gat is te zien op 
de foto. Op een dag ontstond 
plotseling een klein gat in het 
stenen gedeelte onderaan de 
wand. Er stak een soort ramei 
doorheen. Het gat werd groter 
en groter. Een raadselachtig 
gebeuren,	want	het	lijkt	mij	dat	
je niet aan de onderkant begint 
als je een gebouw gaat slopen. 
Maar,	door	de	opening	ver-
schenen drie mannen in witte 
pakken met hun shoveltje. Er 
was duidelijk iets niet pluis met 
de bodem. Een laag grond werd 
afgegraven en grote witte zak-
ken werden met afval gevuld 
en afgevoerd.

Ook op het dak van de hal bij 
het ventilatiegedeelte was het 
al weken eerder een komen en 
gaan van witte-pakken-man-
nen die enorme hoeveelheden 
asbest verwijderden. Een paar 
panden zijn al neergehaald. 
Eén aan de Kattensingel en ook 
aan de kant van het park wordt 
er	flink	gesloopt.	Daar	stond	tot	
voor kort het kantoorgebouw 
van een vorige eigenaar van 
het	terrein,	Kaashandelmaat-
schappij Gouda en Betz & Jay.

Ik ben eind zestiger jaren enige 
tijd werkzaam geweest bij dit 
bedrijf. Dat dit statige gebouw 
met de bijzondere voorge-
vel met glas-in-looddecoratie 
moest worden afgebroken was 

onvermijdelijk.	Maar	toch,	de	
nostalgie sloeg wel even toe. 
Jammer,	dat	die	mooie	raam-
partij verloren moest gaan.

 
Tot zover mijn relaas over o.a. 
de sloopactiviteiten op het ter-
rein van de De Blaauwe Haan.
Er moet nog heel wat gebeu-
ren,	maar	er	wordt	hard	ge-
werkt. En als de betonnen vloer 
eenmaal	is	verwijderd,	het	puin	
geruimd	en	de	bouw		gestart,	
wordt het aanzien al een stuk 
beter en interessanter.
Even wat wishful thinking. Over 
het	aanzien	gesproken,	wat	zou	
het geweldig zijn als de nieuwe 
bewoners op het idee kwamen 
om hun platte daken te ver-
groenen.
Goed	voor	henzelf,	het	mileu,	
én de diverse omwonenden!

Inmiddels zal het wel duidelijk 
zijn dat ik reikhalzend uitkijk 
naar het moment dat de kaas-
hal	het	loodje	legt,	dat	ik	niet	
langer aan de rand van een 
echoput woon (ook een ef-
fect van de hal) en dat ik kan 
gaan genieten van zowel mijn 
aanzienlijk verbrede horizon 
als van het sterk verbeterde 
uitzicht op een mooi en groen 
wijkje in onze wijk.

Ik kan niet wachten!
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Na jaren in de steigers te 
hebben gestaan, is het ein-
de in zicht

Na drie jaar van goede sa-
menwerking tussen gemeente 
Gouda,	provincie	Zuid-Holland,	
ProRail	en	NS	ligt	het	gebied,	
met	alle	faciliteiten,	er	prachtig	
bij. De verbouwingen aan het 
stationsgebouw is afgerond. 
De openbare ruimte is hele-
maal opnieuw ingericht met 
een	nieuw	busstation,	nieuwe	
bestrating en meer ruimte voor 
zitjes en groen. Er zijn nieuwe 
fietsenstallingen	gekomen	en	
de	fietsparkeerkelder	is	volledig	
verbouwd. In totaal zijn er nu 
ruim	3000	fietsparkeerplekken.	
 

Vernieuwing en herinrichting Zuidelijk Stationsgebied
Bron: AD en gemeente

Bedrijvigheid en pianomu-
ziek in de Stationshal

De stationshal heeft een up-
grade gekregen met vernieuw-
de	winkelruimtes,	toiletten	
én een extra entree. Met de 
kaaskleurige Stationspiano in 
de hal kunt u optreden voor 
groot	publiek.	AH	to	Go	is	weer	
terug van weggeweest. Ook de 
Döner	Company	komt	terug,	
wanneer is nog niet bekend. 
Het GWK-wisselkantoor blijft op 
dezelfde plek als voor de ver-
bouwing. Voor de overige twee 
leegstaande winkelpanden is 
nog geen nieuwe ondernemer 
gevonden.

Godinnen

Ook de gerestaureerde beelden 
van vier Griekse godinnen ma-
ken tijdens de opening na maar 

liefst veertig jaar afwezigheid 
hun rentree. De beelden wor-
den aan de rechterzijde van de 
stadskant geplaatst en worden 
tijdens de opening op 8 juli 
onthuld. Ze zijn gerestaureerd 
door Jesper Schreuder van het 
bedrijf Kunstwacht.

Officiële opening Zuidelijk 
Stationsgebied
Op vrijdag 8 juli wordt de ver-
nieuwing en herinrichting van 
het Zuidelijk Stationsgebied 
op feestelijke wijze afgesloten. 
De	officiële	openingshandeling	
vindt plaats op het Stations-
plein. Het programma start om 
13.00 en duurt tot 15.00 uur



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

Fysiotherapie Oranjestaete  
0182 - 75 18 11  
www.fysiostaete.nl

Julianahof 210 2802 GN Gouda
Const. Huygensstraat 121e 2802 LV Gouda 
Burg. van Dijkesingel 49 2809 RB Gouda
Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak

• f y s i o t h e r a p i e

• m a n u e l e  t h e r a p i e

• p s y c h o s o m a t i e k

• f y s i o t r a i n i n g

 

 
 
 

 
BRILJANTE VOETEN 
 
Pedicure Gertina Twigt 
 
Voetbehandeling en  
Voetreflexmassage 
 
M: 06 4547 9497  
Majoor Fransstraat 26 
2801 ST  GOUDA 
 

 

Wijkkrant augustus / september

Artikelen	graag	aanleveren	vóór	7	september	
bij Trudie en Irene  
redactie wijkkrant:  
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Ze staan er de foto-borden met oude foto’s van 
het Van Bergen IJzendoornpark en het Stations-
plein.	Al	tijdens	het	plaatsen	heb	ik		veel	positieve	
reacties gekregen. Ik wil de mannen van Promen 
nogmaals bedanken voor hun spierkracht want 
het was een hele klus om de palen in de grond te 
krijgen.

Het zijn in totaal 15 borden geworden met 30 
foto’s.
Bijzonder is het bord dat bij de Winterdijk staat. 
Hierop staat de Van Strijenstraat. Op de kaart van 
Van Deventer van omstreeks 1562 is deze straat 
al te vinden maar pas vanaf 1903 wordt het de 
Van Strijenstraat genoemd naar de burgermees-
ter Willem van Strijen (1687-1768). 

Daarvoor maakte deze straat deel uit van de Win-
terdijck. Eén van de oudste wegen van en naar 
Gouda,	die	al	in	1359	wordt	vermeld.	

U kunt alle foto’s op uw gemak online bekijken 
op de website van Nieuwe Park www.nieuwepark.
nl en op www.kunstmakelaarnieuweparkgouda.
blogspot.com

De foto-expositie is mogelijk gemaakt door een 
bijdrage	van	GoudApot	en	wijkteam	Nieuwe	Park.

Foto-expositie van Bergen IJzendoornpark en Stationsplein
Door Marrianne Waalwijk

In Gouda bestaat er een fan-
tastisch mooi  en  goed man-
nenkoor,	te	weten:	Gouda’s	
Liedertafel. Volgend jaar vieren 
we zelfs het 100 jarig bestaan.
Dit jaar zingt ons koor ook in 
onze wijk Nieuwe Park ter ere 
van	Gouda750.	Als	wijkbewo-

ner en als lid van dit koor zou 
ik het leuk vinden als u naar 
ons komt luisteren.

Het concert vindt plaats op 
woensdag 17 augustus om 
15.00 uur in Gouwestein.

Mannenkoor Gouda’s Liederentafel

Zie ook de rubriek “Gouwestein 
nieuws“.Er zijn geen kosten 
aan verbonden.

Met een hartelijke zangers-
groet,
Pieter Verhage
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Groen in de wijk

Geveltuintjesprijs
Door Groenwerkgroep

Binnenkort lopen we onze 
inspectieronde,	op	zoek	naar	
het mooiste geveltuintje. Het is 
dus nog niet te laat. Doe wat u 
al lang van plan bent: een paar 
tegels eruit en planten erin.

En wie weet wint u op de val-
reep de geveltuintjesprijs 2022.

Buurtpreventie - Vergadering 15 juni

Fout	geparkeerde	fietsen

In de vergadering is aan de 
orde geweest het ongeoorloofd 
parkeren	van	fietsen,	scooters	
en	bakfietsen	op	Stationsplein	
en Bouwmeesterplein. Gemak-
zucht speelt hierbij een grote 
rol. Een andere belangrijke 
oorzaak is een technisch pro-
bleem,	waardoor	een	deel	van	
de	fietsenstalling	niet	bereik-
baar is. Vakken die zijn bedoeld 
voor scooters staan nu vaak vol 
met	fietsen	waardoor	scooters	
maar	ook	fietsen	op	het	Stati-
onsplein worden geparkeerd. 
Het technische probleem is bin-
nenkort opgelost. Daarnaast zal 
streng gehandhaafd worden en 
fout	geparkeerde	fietsen	zullen	
worden weggehaald!  

Oplaadpalen	voor	elektrische	
auto’s

Het fenomeen paalklever doet 
zich ook in onze wijk voor.
Op de site van de gemeente is 
uitgebreide informatie te vin-
den over oplaadpalen.  

www.gouda.nl/direct-rege-
len/stad-en-projecten/ver-
keer-vervoer-en-parkeren/laad-
paal-elektrische-auto/ 

Afvalcontainer	in	openbaar	
gebied

Voor het plaatsen van een 
afvalcontainer in openbaar 
gebied is toestemming van 
de gemeente nodig. Ook over 
de duur dat de container mag 
staan,	wordt	een	afspraak	ge-
maakt.

Zwerfvuil	en	restafval

Zwerfvuil en het bijplaatsen 
van restafval bij ondergrond-
se containers blijft een groot 
probleem. Positief punt is dat 
bewoners in hun eigen omge-
ving het zwerfvuil opruimen. 
Heel handig is de knijper die 
bij Cyclus gratis is af te halen. 
Stuur hiervoor een mail naar 
info@cyclusnv.nl 



Vogels in de wijk: de sperwer
Door Marijke van Ittersum
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Moord in het park! Moord in de 
tuin! Van de buurman kreeg ik 
twee prachtige foto's van een 
enorm brutale sperwer die een 
duif (of een Turkse tortel) te 
pakken had en die rustig begon 
te plukken. Op nog geen vijf 
meter van de “crime scene” 
waren de buren net met de 
lunch begonnen. De sperwer 
dus ook. Na een half uurtje 
was	zijn	prooi,	een	flinke	duif,	
kennelijk kaal genoeg voor con-
sumptie en hij pakte zijn buit 
op en vloog ermee weg. Onge-
lofelijk!

Nu	is	de	sperwer	(Accipiter	
nisus) geen zeldzaamheid meer 
in stadsparken. Hij komt uit de 
familie van de havikachtigen 
(Accipitridae)	en	wordt	heel	
makkelijk met de havik ver-
ward,	want	ze	zien	er	bijna	het-
zelfde	uit,	allebei	een	lichtgrijs	
lijf met horizontale strepen op 
het	lijf	en	lange,	gele	poten.	
Maar de havik is groter en zijn 
staart is afgerond. De sperwer 
heeft	korte,	brede	vleugels.	
Sperwer-vrouwtjes zijn maxi-
maal zo'n 40 cm en komen 
daarmee in de buurt van de 
kleinste	havikken,	die	wel	60	
cm groot kunnen worden. Het 
mannetje van de sperwer is 
zelfs kleiner dan het vrouw-
tje en vangt dus ook kleinere 
prooien:	merels,	mezen,	mus-
sen en zo. Daarom denk ik dat 
de sperwer in de tuin van de 
buurman een vrouwtje geweest 
is.

En	die	prooi,	dat	zijn	bijna	al-
tijd	vogeltjes,	want	het	voedsel	
van sperwers bestaat voor 95% 
uit andere vogels. Die laatste 
5 procent zijn meestal muizen. 
Maar het kan hard gaan als er 
jongen te voeden zijn. Een ou-
derpaar met een nest met vijf 
jongen moet per dag voor meer 
dan	een	pond	voedsel	zorgen,	
dat zijn ongeveer 14 zang-
vogels. Het is niet voor niets 
dat de sperwer de bijnaam 
“Mussenarend” heeft. Het is 

een	snelle	jager,	die	zijn	prooi	
onverhoeds	te	pakken	neemt,	
door gebruik te maken van 
dekking door andere struiken of 
bomen. Maar de sperwer is zelf 
ook prooi. Van de havik. En van 
de	mens,	als	hij	weer	eens	op	
topsnelheid per ongeluk tegen 
een	raam	aanvliegt,	dat	hij	in	
de haast van zijn jacht over het 
hoofd heeft gezien.

De Nederlandse sperwers blij-
ven	hier	in	de	winter,	maar	zijn	
Noord-Europese familieleden 
gaan in september allemaal 
naar het zuiden. Sommige 
blijven	hier	overwinteren,	
andere	gaan	tot	in	Zuid-Italië.	
In	maart,	april	gaan	ze	weer	
terug. Sperwers gebruiken de 
thermiek van de lucht en gaan 
het liefst met de wind mee. En 
overdag. Geen sperwer gaat op 
de vleugels als het donker is. 

Natuurlijk zijn het roofvogels en 
ze worden daarom ook wel met 
een	scheef	oog	bekeken,	maar	
een klein baby-sperwertje heeft 
toch echt ook een zekere schat-
tigheidsfactor. Uit het ei doet 
hij meteen kwiek zijn oogjes 
open en hij is van top tot teen 
in	zacht,	wit	dons	gehuld.	Sper-
wers broeden ruim een maand 
en bouwen hun nest meestal 
tegen de stam van een boom 
aan. Wel 1500 takjes slepen ze 
aan en ze leggen stukjes schors 
op de bodem. Ze doen dan ook 
soms weken over het bouwen 
van een fatsoenlijk nest. Jonge 
sperwers kunnen vliegen na 
een kleine maand en worden 
dan nog drie weken bijgevoerd. 
Maar toch zijn er helemaal niet 
zoveel	sperwers	in	Nederland,	
nog geen 3000 broedparen en 
dat cijfer gaat al jaren naar 
beneden. Dat komt ook omdat 
de helft van alle nestpogingen 
mislukt. En sperwers zijn ook 
nog eens monogaam.

Overigens is een sperwer wel 
een “clean killer”. Ze doden 
met hun klauwen en de prooi 

sterft zeer snel aan inwendige 
bloedingen. En omdat hij zo 
snel	is,	ziet	een	niets	vermoe-
dend musje of meesje niets 
aankomen. En als je dat nou 
een	beetje	treurig	vindt,	hou	
dan in gedachten dat sperwers 
heel goed in de gaten hebben 
dat de mensen voedertafels 
buiten zetten. Dat is nog eens 
een goed idee! Je hoeft dan als 
sperwer geen enkele moeite te 
doen. Je stelt je verdekt op in 
de struiken en vangen maar. 
Maar je kunt zo'n rover mak-
kelijk dwars zitten door onder 
struiken te strooien of voeder-
silo's vlakbij struiken te zetten. 
Beter nog: verplaats ze regel-
matig,	de	sperwer	heeft	een	
goed geheugen.

Wat	onze	tuinsperwer	betreft,	
ik vind het toch wel een uni-
cum. En ik zie liever dat een 
zangvogeltje ten prooi valt aan 
een sperwer dan aan de ratten. 
Die nemen vast weer in aantal 
toe,	als	je	bedenkt	dat	er	in	het	
park nog steeds zakken met 
brood “aan de eendjes” ge-
voerd worden.
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Er wordt druk geoefend.

Burgemeester Verhoeve neemt 
als eerste plaats achter de toet-
sen van de nieuwe Stationspia-
no in Gouda.

Op vrijdagmiddag 1 juli krijgt 
Gouda een Stationspiano in het 
kader van Gouda750. Het is de
22e  Stationspiano van Neder-
land. De piano wordt om 13.30 
uur onthuld door wethouder 
Cultuur Thierry van Vugt. 
Burgemeester Pieter Verhoeve 
speelt samen met oud-burge-
meester Jan Hein Boone een 
quatre-mains,	waarmee	ze	de	
piano-estafette	openen,	een	
ludieke knipoog naar het

thema van Gouda750 ‘Geef 
Gouda door!’. Ook het Gou-
da750	lied,	‘Gouda	gaat	nooit	
voorbij’ zal in een speciale 
versie gespeeld worden.
Vanaf dat moment is iedereen 
welkom	om	te	komen	spelen,	
en je hoeft daar echt niet de 
nieuwe Mozart voor te zijn. Het 
wordt	een	leuk	Gouds	feestje,	
vooruitlopend op de opening 
van het vernieuwde stations-
plein een week later.

Gouda750	piano

In het najaar van 2021 begon 
het plan om een Stationspiano 
in de hal van station Gouda te 

Volière
Door Manon Vonk, lid wijkteam

Hier zou ik een leuk verhaal-
tje kunnen schrijven over alle 
vogelavonturen die we in de 
volière	meemaken,	zoals	de	
ontsnapping van een valkpar-
kiet en vogelbabynieuws. 

Maar eigenlijk willen we natuur-
lijk allemaal weten hoe het er-
voor staat met de verbouwing. 
Nou dat wordt dan een kort 

Stationspiano in Gouda
Bron: Goudse Dagblad

plaatsen vorm te krijgen. Een 
clubje enthousiaste Gouwe-
naars nam contact op met de 
Stationsmanager,	en	het	en-
thousiasme sloeg meteen over. 
Cox Pianoservice was meteen 
voor	het	plan	te	porren,	voor
piano en onderhoud.

De piano is beschilderd door 
de Goudse Kunstenaar Suzan 
Schuttelaar met haar leerlingen 
van Cultuurhuis Garenspinnerij. 
De initiatiefnemers willen met 
dit plan in het feestjaar Gou-
da750	Gouda	doorgeven,	ver-
binden en leuker maken. Op de 
trein wachten in station Gouda 
was nog nooit zo leuk.

berichtje,	er	is	namelijk	totaal	
geen nieuws. Laten we hopen 
dat dit de stilte voor de storm 
is en we alsnog de verbouwing 
rond krijgen voor het voorjaar 
van 2023. 

Maar langzaam maar zeker 
zakt de moed me een beetje 
in de schoenen. Maar wie weet 
worden we alsnog verrast. 
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Afval	bestaat	niet,	lees	ik	op	
een voorbijrijdende vrachtwa-
gen. Wie bij een ondergrondse 
afvalcontainer	woont,	weet	wel	
beter. Recyclen is het moderne 
codewoord en het gemeentebe-
stuur van Gouda heeft hier over 
nagedacht! 

In het kader van "Gouda 
Schoon" en "Gouda 750 jaar" 
gaat de gemeente uit van een 
ideale	wereld.	Alle	mensen	ne-
men recyclen serieus. Iedereen 
is	druk	in	de	weer	om	papier,	
glas,	groente-	en	tuinafval,	
batterijen en pmd-afval netjes 
te scheiden en levert dat apart 
in. Het kleine beetje restafval 
wordt keurig in de daarvoor 
bestemde bak gegooid.

Iedereen weet inmiddels dat 
dat droombeeld niet bestaat. 
Waarom blijft de gemeente hier 
dan	hardnekkig	in	geloven?	De	
realiteit is dat het afvalbeleid is 
mislukt.

Hoe	gaat	het	er	in	de	reali-
teit	aan	toe?	

Er bestaan grofweg 3 verschil-
lende "type" mensen.
Type 1  is zoals omschreven in 
bovenstaand	stukje,	en	geluk-
kig bestaan deze mensen ook.

Type 2  vindt recyclen niet be-
langrijk; ze houden wat makke-
lijk is apart en brengen dit naar 
de	daarvoor	bestemde	plaats,	
de rest gooien ze gewoon in de 
restafvalbak.	Dat	dit	duurder	is,	
maakt hen niet veel uit. Deze 
groep mensen zorgen ook niet 
voor het probleem.

Type 3  is echter de probleem-
groep. Zij hebben een hekel 
aan	recyclen,	maar	een	nog	
grotere hekel aan het betalen 
om afval in te leveren. 

Deze mensen bezorgen hun 
buurt veel overlast puur uit 
eigenbelang. Ze zijn echter 

wel inventief. Je kunt je af-
val namelijk goed kwijt in de 
kleine afvalbakjes langs de 
straten	en	in	het	park,	al	zijn	
de openingen wel klein en zijn 
de bakjes snel vol. Dat hierdoor 
het	zwerfvuil	toeneemt,	is	geen	
probleem,	daar	heb	je	mensen	
voor die het opruimen. Sinds 
de vulopening van de gft-bak 
verkleind	is,	is	het	moeilijker	
geworden hier grote plastic 
zakken afval in te lozen. Je 
kunt het ook verdelen tussen 
het	pmd-afval,	alleen	is	de	kans	
dan aanwezig dat de zak blijft 
hangen,	omdat	de	ophalers	de	
zakken inspecteren. Het is dus 
belangrijk dat je je zak NIET 
voor je eigen deur hangt. Er 
zijn zelfs mensen die met win-
kelwagentjes ’s avonds laat hun 
zakken door de wijk versprei-
den. Dat de vogels deze zakken 
openpikken en het een zooi op 
straat	wordt,	is	niet	hun	pro-
bleem.	Als	laatste	optie	staan	
er nog pmd-containers bij de 
supermarkt waar je je zak in of 
naast kunt deponeren (of in die 
van de kledinginzameling als 
niemand kijkt).

Mochten al deze opties niet luk-
ken,	dan	rest	er	niets	dan	hem	
gewoon	NAAST	de	restafval	
container neer te zetten. Pro-
bleem (gratis) opgelost. Want 
de gemeente komt zelfs enkele 
keren per week alles ophalen.

Wie de gemeente belt vanwege 
de overlast krijgt te horen dat 
de dader "aangesproken" moet 
worden en dat deze zijn/haar 
afval weer terug moet nemen. 
Maar ga je politieagentje spelen 
tegen	je	buren?	

Hoe	nu	verder?

Is het niet eerlijker de kosten 
van afvalverwijdering gelijk 
over de inwoners van Gouda te 
verdelen?	Dan	kan	iedereen	die	
wil recyclen dat gewoon blijven 
doen en blijft het gescheiden 
afval zijn waarde behouden. 

De restafval container kan dan 
gratis	open,	zodat	degene	die	
niet wil recyclen (en ook niet 
wil betalen) gewoon zijn afval 
kan	deponeren	in	de	bak,	ter-
wijl hij ook eerlijk meebetaald 
middels	de	gemeenteheffing.	
Want nu betaalt de eerlijke 
afvalscheider dubbel op!

Recyclen is het codewoord
Door Herman Kievit

Voorkom 
woninginbraken
Jeroen Bot, wijkagent

Na 2 jaar van corona perikelen 
en	minder	op	vakantie	gaan,	
wordt het deze zomer waar-
schijnlijk helemaal anders. 
Mensen willen er weet op uit. 
En dit is voor de criminelen een 
buitenkans om zichzelf aan uw 
eigendommen te verrijken.

Gaat	u	deze	zomer	weg?	Vertel	
dit dan niet op de sociale me-
dia,	want	ook	daar	zijn	deze	
mensen actief. Zet niet de hele 
week	de	camper	voor	de	deur,	
maar plan een middag om deze 
in te ruimen. Schakel kennis-
sen/familie in om de krant uit 
de brievenbus te halen. Neem 
een tijdschakelaar en laat als 
u voor een lange periode weg 
bent de gordijnen een keer 
verhangen. Wat ook zeker helpt 
is een alarmsysteem of een 
camera.

Dit alles bij elkaar zorgt er 
voor dat de boeven buiten de 
deur	blijven.	Wij,	de	politie,	
gaan ons uiterste best doen om 
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Buurtpraat
Door Tineke Mocking

Dit keer ben ik in gesprek met 
Murielle.
 
Murielle is 5 jaar geleden in 
Gouda komen wonen vanuit 
Amsterdam	waar	het	steeds	
minder prettig wonen was. 
Maar waar ze niet geboren is. 
Ze is geboren en getogen in 
Leek,	18	km	van	Groningen.	
Die 18 km heeft ze elke dag 
moeten	fietsen	toen	ze	naar	
het gymnasium ging. Vaak 

wordt vanuit een dorp met 
een	groepje	gefietst	zo	ook	in	
Murielles geval. Murielle was 
klein en ze heeft heel hard haar 
best moeten doen want er werd 
erg	hard	gefietst!	Wat	een	punt	
is	bij	fietsen	is	de	wind.	Zeker	
in een vlak landschap en dat is 
het wel in het noorden. Je kunt 
niet altijd de wind mee hebben 
maar in Murielle’s herinnering 
hadden ze altijd wind tegen!
Het voordeel van dit alles is 
wel dat je er sterke benen van 
krijgt.

Ik weet niets van Leek maar 
heb inmiddels vernomen dat er 
een rijtuigenmuseum te vinden 
is.	Dus,	recreatiefietsers,	als	je	
in	de	buurt	van	Leek	fietst	kun	
je een bezoekje aan dit muse-
um inplannen.

Na de middelbare school is 
Murielle eerst Frans gaan 
studeren in Groningen. Intus-
sen is ze vanaf haar 16e drie 
zomers naar Frankrijk gegaan 
om vakantiewerk te doen.  En 
na her eerste jaar Frans ging 
ze in Frankrijk naar een bijbel-
school waar ze theologie heeft 
gestudeerd. Want de bijbel 
heeft haar altijd gefascineerd. 
Al	die	verhalen	die	er	in	staan!	
Daarna heeft ze nog internati-
onale betrekkingen gestudeerd 
in Groningen.

Vervolgens is ze gaan werken 
in de 2e kamer in Den Haag. 
Bij	het	CDA	als	persoonlijk	me-
dewerker van een Kamerlid. En 
daarna bij het ministerie van 
Defensie.

Inmiddels	had	ze	haar	man,	
Rien,	leren	kennen.	Rien	
woonde	al	in	Amsterdam	en	zo	
is	Murielle	ook	in	Amsterdam	
terechtgekomen alwaar de 
twee	kinderen,	Maryse	en	Mar-
nix geboren zijn. Maar omdat 
het,	zoals	gezegd,	toch	niet	zo	
fijn	wonen	was	in	Amsterdam	
zijn ze 5 jaar geleden in Gouda 
neergestreken,	in	onze	prachti-
ge wijk het Nieuwe Park.

Murielle vond toch niet vol-
doende voldoening in haar werk 

in Den Haag. Ze is een studie 
tot Gemeentepredikant gaan 
doen want ze wilde heel graag 
wat meer werken vanuit de be-
tekenis van de mens. De mens 
als waardevol wezen. Werken 
vanuit acceptatie en liefde. 
Dat is in de Kamer wel anders. 
Daar spelen eigenbelangen een 
grote rol. Dus Murielle ging 
op zoek en vond een baan in 
Reeuwijk,	als	predikant.	Dat	is	
natuurlijk heel iets anders dan 
in Den Haag werken. Dat is 
vaak hectisch en werken onder 
druk. Groots ook. Dit is klein en 
op de mens gericht. Van groot 
naar klein dus. Ze is daar heel 
gelukkig in.

Ik ken Murielle van het koor 
Toonkunst waar ze als sopraan
aan verbonden is. Ik ben alt 
dus Murielle zit aan de ‘over-
kant’. We kunnen naar elkaar 
zwaaien. Dit is één van de 
hobby’s  van Murielle. Ze speelt 
ook	dwarsfluit	en	is	dol	op	
lezen	en	gek	op	studeren,	daar	
komt nooit een eind aan. Maar 
Murielle houdt vooral van zin-
gen en ik zing graag met haar 
mee.

Murielle woont met man en 
kinderen aan het van Bergen 
IJzendoornpark in een van die 
schitterende witte panden. 
Ze zijn dolgelukkig dat ze het 
huis hebben kunnen kopen. 
Inmiddels is daar de tuin ook 
prachtig aangelegd. En wel 
door iemand uit het Toonkunst 
koor,	Tineke,	die	samen	met	
haar man af en toe klusjes doet 
en heel mooi werk afgeleverd 
heeft.

Heel veel geluk Murielle op 
jullie	nieuwe,	nou	ja	al	weer	5	
jaar	oude,	stek.

actief te blijven surveilleren in 
de buurt.

Voor de mensen die niet op 
vakantie	zijn,	ziet	u	verdachte	
personen door de buurt lopen 
schroom dan niet om 112 te 
bellen. De politie komt liever 
voor niets dan dat we een in-
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Beleef de Goudse straten op 
een bijzondere manier dankzij 
Kijk Op Straat. Twintig foto’s 
van dit  vrijwilligersproject voor 
het 750-stadsfeest zijn de ko-
mende drie maanden op groot 
formaat te bewonderen in huize 
Gouwestein. Soms herkenbaar 
voor	meer	mensen,	maar	vaak	
een creatieve verbeelding van 
een	Goudse	plek,	amper	her-
kenbaar voor de omwonenden.

De viering van 750 jaar stads-
rechten heeft als thema ‘Geef 
Gouda door’. ‘Hoe Gouda er 
750 jaar geleden uitzag weten 
we	niet,	maar	over	750	jaar	
kunnen ze wel zien wat het 
beeld	van	Gouda	was	in	2020,	
2021,”	aldus	initiatiefneemster	
Rona Tammer.

De Goudse fotografe deed 
enkele jaren geleden mee aan 
Rockin’	Rotterdam,	waarbij	
straten in Rotterdam op crea-
tieve wijze werden verbeeld. 
‘Dat moet in Gouda ook kun-
nen’ en zij vond medestanders 
bij Gouda Bruist.

In	totaal	48	fotografen,	ama-
teurs en professionals gingen 
op pad om 1054 Goudse stra-
ten	vast	te	leggen.	Elke	straat,	
steeg,	elk	plein,	pad	en	plant-
soen kreeg zijn eigen plaat. Zo 
ontstond een beeld van hoe 
wij	nu	leven,	van	gebouwen	uit	
elke	eeuw,	ornamenten	in	onze	
tuin tot reclameborden in een 
winkelstraat.
De fotografen hebben hun taak 
elk op eigen wijze uitgevoerd. 
‘Laatbloeier’ Freya Borger legde 
zich	toe	op	‘details	van	straten,	
waar mensen zo aan voorbij 
lopen.’ Van haar hangt een foto 
met schaduwwerking in een 
straat,	die	voor	ingewijden	her-
kenbaar is als de Nieuwemarkt.
Tammer leverde een foto van 
de ruïne van de Turfmarktkerk 
‘een plek met een slepend en 
slopend verhaal dat niet mocht 
ontbreken. Fascinerend. Zo'n 
ruïne vertelt een verhaal van 
verval,	aftakeling,	desolaat-

heid. Je ziet nog steeds dat het 
een kerk is geweest en kunt 
de prekende pastoor voor zijn 
gehoor zo visualiseren. Maar 
de tijd is als een tank over de 
Turfmarktkerk heen gereden. 
Platgewalst.’

‘Herkenbare’	foto’s	zijn	er	ook,	
zoals een sfeervolle burge-
meester van Reenensingel van 
Tobias Kleuver of een herfstig 
portret van de Rotterdamse-
weg van Marga Schaap. Door 
de lampjes en het najaarsgeel 
krijgen die straten heel andere 
uitstraling.

Het genot hoeft zich niet te be-
perken tot deze twintig foto’s in 
Gouwestein. In Gouda Studio’s 
(Oosthaven 12) en het gezond-
heidscentrum	in	Korte	Akkeren	
hangen	weer	andere	foto’s,	net	
als op het hek rond de Willem 
Vroesentuin.	En	er	is	het	boek,	
een unieke uitgave in een opla-
ge van 750 exemplaren.

De expositie in Gouwestein 
opent op 2 juli om 15.00 uur.
Openingstijden: 
•	 maandag - vrijdag        

8.30-16.30 en 
•	 zaterdag - zondag         

9.30 - 16.00 uur.
De foto's blijven hangen tot 
eind september.

Kijk op Straattaferelen komen naar u toe!
Door Saskia Serlé
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Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

De	tijd	vliegt,	de	vakantieperio-
de breekt al weer aan. Gelukkig 
hebben we de roosters voor 
de komende maanden goed op 
orde. Hebben we een aantal 
vakantiekrachten mogen ver-
welkomen (lopen hier al stage) 
en zetten we waar nodig het 
uitzendbureau in. 
Ook de activiteiten gaan zo 
veel mogelijk gewoon door. Wat 
ons gelijk brengt bij een gro-
te activiteit in september. 24 
september is het weer Buren-
dag. De precieze invulling is op 
dit moment nog niet helemaal 
bekend,	maar	dat	het	een	ge-
zellige dag gaat worden is wel 
duidelijk! Dus reserveer hem 
vast in uw agenda.

De activiteitenbegeleidsters 
doen hun uiterste best om leu-
ke activiteiten te organiseren 
voor de bewoners. Zo konden 
de bewoners eind mei met 
paard en wagen een rondje 
door Gouda rijden. Het was een 
rolstoelwagen dus ook bewo-
ners in rolstoel konden mee. U 
begrijpt: een groot succes. 
Half juni zijn een aantal bewo-
ners naar Scheveningen ge-
west,	om	een	heerlijk	vers	visje	
te happen. 

Ook Moederdag/vrouwendag 
is niet vergeten in Gouwes-
tein.	Alle	vrouwen	hebben	op	
deze dag een overheerlijk vers 
ontbijtje gehad. En uiteraard 
schenken we ook aandacht aan 
Vaderdag/mannendag. Voor de 
heren was er op Vaderdag een 
gezellig	koffie-uurtje	georga-
niseerd en konden de heren 
genieten van heerlijk gebak. 
Zomaar een greep uit een aan-
tal	extra	activiteiten,	naast	de	
reguliere dagelijkse activiteiten. 

Mannenkoor “Gouda’s Liederta-
fel” komt optreden in Gouwes-
tein. Ook u kunt hierbij aan-
wezig zijn. Dit opreden is op 
woensdag	17	augustus,	inloop	
vanaf	14.30	uur,	start	optreden	
15.00	uur.	Wilt	u,	als	u	hierbij	
aanwezig	wilt	zijn,	dit	voor	12	

augustus even aan de receptie 
van Gouwestein laten weten. U 
kunt hiervoor bellen met 0182-
51 56 55
Gouwestein,	Van	Bergen	IJzen-
doornpark	7,	2801	AA	Gouda.	

Dan hebben we natuurlijk ook 
nog de exposities op de bega-
ne grond. Vanaf begin juli is er 
weer een nieuwe expositie: Dit 
keer foto’s van een groep foto-
grafen die zich “Kijk op Straat” 
noemen. Dit is een groep 
fotografen die alle straten van 
Gouda hebben gefotografeerd 
vanwege het 750-jarige be-
staan van Gouda. Er komt een 
expositie van 1 werk per foto-
graaf. Zeer afwisselend dus. We 
verwachten werk van ongeveer 
48 fotografen. 

Wilt	u	komen	kijken?	U	kunt	te-
recht 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 ontsmet-
ten	bij	binnenkomst	en	1,5	
meter afstand van de bewoners 
houden. 

Kijk ook eens op onze site: 
www.zorgpartners.nl/gouwes-
tein of volg ons via facebook:  
https://www.facebook.com/
gouwestein
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Creacafé
Door Manon Vonk, lid wijkteam

Door corona en alle maatre-
gelen eromheen hebben we al 
lange tijd geen Creacafé kun-
nen organiseren. We hebben 
natuurlijk niet helemaal stil 
gezeten. We hebben een prach-
tige mozaïek sofa gemaakt en 
ons ingezet voor Gouda750 
met de Kaasboerin. Deze stoere 
vrouw staat te pronken naast 
de sofa. 

Maar dat is toch anders dan 
wat we gewend waren. Inmid-
dels kunnen we gelukkig weer 
op de normale manier met el-
kaar om de tafel zitten. Daarom 
is	de	aanvraag	naar	GoudApot	
de deur uit en hebben we een 
programma samengesteld. 

Dus vaste bezoekers en geïnte-
resseerde	nieuwkomers,	reser-
veer alvast de volgende data in 
de	agenda:	14	september,	12	
oktober,	9	november,	14	de-
cember. Iedere tweede woens-
dag van de maand gaan we aan 
de gang.
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