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Het Bankje
Door Trudie Galama

Dick heeft zijn Saab bij de garage gebracht en 
heeft nu drie uur de tijd om Gouda te verkennen. 
Hij	heeft	een	leenfiets	gekregen	en	rijdt	vanaf	de	
Burg. van Reenensingel richting het centrum. Hij 
komt na een paar keer te zijn afgeslagen toevallig 
in het park op het bankje terecht.

Dick geniet van het weer, het groen en de prach-
tige oude beuk aan de rand van de vijver.
Hij komt zijn tijd door met zijn telefoon en het le-
zen	van	een	krantje.	Koffie	heeft	hij	in	de	garage	
gedronken.

Dick woont aan de rand van Rotterdam tegen 
Nieuwerkerk aan. Voordat door corona het zwem-
bad dichtging, zwom hij tweemaal in de week in 
het Groenhovenbad. Nu zou hij de draad weer op 
kunnen pakken, maar daar is het nog niet van 
gekomen. 
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Nieuwe, jonge aanplant en 
waterberging

Heeft u het nieuwe groen al 
gezien rondom het station en in 
het park? Mooi hè, die nieuwe, 
jonge aanplant.
Het Stationsplein is bijna klaar! 
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 
officiële	opening	van	het	plein	
laat nog even op zich wachten.

waarvoor deze Stolpersteine 
zijn geplaatst. Lees  verder op 
blz. 10

Vrijwilligers

Een succesvol wijkteam en een 
wijk waar het met plezier wo-
nen is, kan niet zonder de inzet 
van vrijwilligers. Enkele van de 
vele vrijwilligers worden op blz. 
14 in het zonnetje gezet. 

Stolpersteine

De Stolpersteine in onze wijk 
hebben een poetsbeurt gehad. 
Toen we bezig waren kwam 
Soesja Citroen langs, de coör-
dinator van de Stolpersteine 
in Gouda, en zij vertelde het 
verhaal van haar Haagse groot-
vader Hartog.

Op de website Nieuwepark.nl 
onder het kopje ‘Stolperstei-
ne in Nieuwe Park’ kunt u de 
verhalen lezen van de 18 ver-
moorde Joodse wijkbewoners, 

Van de redactie/van het wijkteam
Door Trudie Galama
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Groen in de wijk

Sommige geveltuinen liggen er 
al mooi bij, andere hebben nog 
wat aandacht nodig. Ook zijn 
er gevels in de wijk waarvoor 
een fraaie geveltuin niet zou 
misstaan. Eén stoeptegel wip-
pen zorgt voor 900 vierkante 
centimeter groen geluk. Gaat u 
de uitdaging aan? De mooiste 
geveltuin verdient de Gevel-
tuintjesprijs 2022.  

Hoe leg je een geveltuin aan?
•	 Een geveltuin ligt in de 

lengte van de woning en 
is maximaal 45 centimeter 
breed (1,5 stoeptegel).

•	 Een geveltuin mag maxi-
maal 40 centimeter diep 
zijn vanwege ondergrondse 
kabels en leidingen. Zorg 
dat u voorzichtig graaft.

•	 Van de verwijderde stoep-
tegels kunt u een opstaan-
de rand langs de geveltuin 
maken. Zo verzakt de stoep 
niet.

•	 Tussen de rand van de 
geveltuin en de rand van de 
stoep moet u minimaal 120 
centimeter vrijhouden.

•	 Beplanting moet binnen 
de geveltuin blijven. Over-
hangend en stekelig groen 
zorgt voor overlast voor 
voetgangers

•	 U bent zelf verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de 
geveltuin.

•	 De grond blijft in het bezit 
van de gemeente.

Gratis tuinadvies van tuin-
ambassadeurs
Wist u dat u gratis tuinadvies 
kunt krijgen? Ook adviseren 
de tuinambassadeurs hoe u 
uw bestaande tuin groener kan 
maken. Ex-hoveniers en zeer 

ervaren tuiniers adviseren u 
graag. 

Maak een afspraak voor advies 
door een mail te sturen naar: 
tuinambassadeurs.gouda@
gmail.com 

Geveltuin vraagt aandacht
Door Groenwerkgroep



Bolbloemen in het 
park
Door George Kroon

Vorig  najaar zijn er heel veel 
bloembollen in het park ge-
plant: krokussen, sneeuwroem, 
scilla’s, vogelmelk, blauwe 
druifjes, wilde narcissen, iris-
sen, bosanemonen, tulpen en 
bostulpen. De verschillende 
soorten volgen elkaar op. Er 
zijn helaas wel wat bloemen 
gesneuveld omdat de plekken 
ook gebruikt worden om te 
trainen en te wandelen.

Botanische afkomst

Omdat de bollen van botani-
sche afkomst zijn, zijn ze iets 
kleiner. Botanisch betekent in 
dit geval dat de bollen dicht bij 
hun oorspronkelijke vorm zijn 
gebleven.

In het park zijn min of meer 
oorspronkelijk in het wild 
groeiende bollen geplant. Deze 
kunnen makkelijker ieder jaar 
terugkomen om hun pracht 
te laten zien. Ze zijn minder 
gevoelig voor terugval. Nu de 
winters warmer zijn, verschuift 
ook de natuurlijke grens voor 
de bloemen.

Inheemse soorten
Voor de nieuwe beplanting is 
een andere insteek gekozen: 
meer inheemse soorten. Zo 
is er smeerwortel aangeplant 
en hebben de 1150 door de 
Groenwerkgroep aangeplante 
vaste planten een functie voor 
insecten en bijen. 
Ik ben benieuwd naar de plan-
nen voor de ophoging van het 
park. Bij de oprichting van het 
park was er een taak om te  
laten zien welke nieuwe soor-
ten er uit de kwekerij kwamen. 
Wordt deze insteek losgelaten?

Bollenbak
Door Groenwerkgroep

Ze stonden zo aardig, die blauw 
druifjes, narcissen en tulpen 
in het paasmandje. Maar nu 
ze uitgebloeid zijn, staan ze 
misschien te verpieteren in 
een hoekje van de tuin of het 
terras.

Tweede leven

Geef ze een tweede leven en 
breng ze naar de bollenbak. 
Deze bak staat voor de deur 
van Kanaalstraat 11. De inge-
zamelde bollen worden in de 
berm van de Winterdijk gezet 
en zorgen volgend voorjaar 
weer voor kleur langs de water-
kant.
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Ophoging park
Door George Kroon, lid wijkteam

Vandaag	reed	ik	met	de	fiets	
door het Van Bergen IJzen-
doornpark naar het station en 
ik ging niet door de enorme 
plassen zoals voorheen na een 
flinke	regenbui.	De	weg	tussen	
de poort en de volière is opge-
hoogd in de afgelopen periode. 
Ook de berm tussen sloot en 
weg is helemaal opnieuw be-
plant met 8 elzen, struiken en 
veel vaste planten. Daarbij is 
gelet op de beplanting zoals die 
voorheen was. 

Maar de elzen zijn wel van een 
net iets andere kweek en nu 
van hetzelfde soort als langs 
de Winterdijk, met gekarteld 
blad en meer de vorm van een 
appelboom. De elzen die er 
stonden waren zwarte elzen 
waarvan een aantal in zeer 
slechte staat.

De struiken zoals forsythia 
en hertshooi stonden er al en 
zijn nu opnieuw toegevoegd. 
Daarnaast staan veel vaste 
planten die meestal insect- 
en bijvriendelijk zijn. Lekker 
dicht op elkaar zodat er mooie 
kleurrijke vlakken ontstaan. In 
de sloot staan nog wat lissen 
geel te bloeien. Ook wat gras 
dat wild groeiende pollen gaat 
opleveren. 
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Dit stukje park is nu het eerste 
deel dat opgehoogd is met het 
basisidee van vroeger en com-
pleet gemaakt met de stan-
daard van nu!!



Buurpraat
Door Tineke Mocking

Een nachtelijk, hachelijk, hila-
risch avontuur

Thuis aangekomen ‘s avonds 
laat om 23.30 uur, kwam ik 
tot de ontdekking dat ik mijn 
huissleutels niet bij me had. 
Paniek!
Mijn tuinpoort is aan de van 
Swietenstraat. Ik keek eens 
om me heen in de hoop dat er 
nog ergens licht brandde. En ja 
hoor, schuin aan de overkant 
bij buurman Maarten zag ik nog 
een lichtje branden op de derde 
verdieping. Hij was aan het 
schilderen. Ik rende onmiddel-
lijk naar de overkant en belde 
aan. Na enig wachten ging er 
uiteindelijk een raampje op de 
2e verdieping open.

Ik legde de situatie uit en vroeg 
of Maarten een ladder had. 
Die had hij. Niet zo hoog dat 
ik over mijn eigen schutting 
heen kon klimmen (dan was ik 
ook lelijk gevallen) maar hoog 
genoeg om over de schutting 
van de buren heen te klimmen 
zodat ik aan de achterkant van 
mijn tuin uit kon komen. 

Ik wist dat de containers van 
de buren in de buurt van het 
hek stonden en hoopte er op te 
kunnen stappen. Zo gezegd zo 
gedaan. Ik zwaaide mijn been 
over het hek en rinkeldekinkel, 
ik	schopte	gelijk	een	fles	kapot.	
Ik werd er helemaal giechelig 
van. Veilig aan de andere kant 
van het hek uitgekomen deed 
ik de poort open. Trap naar 
binnen en bij mijn achtertuin-
schutting neergezet. Dat was 
nog een vrij laag hek waar ik 
met	spandraden	wat	camoufla-
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genet aan de bovenkant aan-
gebracht had. Ik had één van 
de spandraden per ongeluk een 
keer doorgeknipt dus ik wist 
dat	ik	het	camouflagenet	los	
kon krijgen. Aldus gedaan. Wel 
stond de onderste draad nog 
gespannen.
Vervolgens op een container 
gaan staan om de trap over de 
schutting naar mijn tuin over te 
zetten.

Terwijl Maarten steeds riep, 
voorzichtig, kijk uit. Ik werd 
nog giebeliger.
En dan, op een container 
staand, mijn been over de 
draad gegooid om vervolgens 
mijn tweede been erachteraan 
er overheen te gooien. Dat luk-
te 30 jaar geleden nog prima 
maar nu bleef ik hangen. En ik 
kreeg helemaal de slappe lach. 
Daar hing ik dan, met een been 
in de draad, een kapotgesla-
gen	fles	en	Maarten	die	steeds	
‘voorzichtig’ riep. Ik kwam niet 
meer bij.

Uiteindelijk heeft Maarten mijn 
been het broodnodige zetje 
verschaft, ik was eroverheen, 
missie helemaal geslaagd.
Zo zie je maar, beter een goede 
buur dan een verre vriend. Be-
dankt Maarten!

Ik heb inmiddels mijn achter-
tuinschutting verhoogd. Bam-
boe is het geworden. En ik 
moet mijn sleutels niet meer 
vergeten. Want ik kan hier 
nooit meer overheen klimmen.

Gratis ophalen van 
grofvuil
Bron: gemeente Gouda

De gemeente Gouda laat grof 
huishoudelijk afval gratis opha-
len. Grof huishoudelijk afval is 
afval dat niet in een vuilniszak 
of minicontainer past. Denk 
hierbij aan een stoel, kast, 
strijkplank, bank of krukje. 
Grof huishoudelijk afval kunt 
u gescheiden inleveren op de 
milieustraat of kunt u vanaf 
maandag 30 mei 2022 gratis 
op laten halen door Cyclus.

Het grof huishoudelijk afval 
wordt alleen op afspraak opge-
haald. Een afspraak maken ver-
loopt via de klantenservice van 
Cyclus. Gouda is opgesplitst in 
4 gebieden. Elk gebied wordt 1 
keer in de 2 weken gereden.

Aanbiedregels

Heeft u een afspraak gemaakt? 
Dan zijn de aanbiedregels als 
volgt:
•	 Op de dag dat het grofvuil 

opgehaald wordt, mag het 
vanaf 6.00 uur worden 
aangeboden. Om 7.30 uur 
moet het grofvuil op de 
aanbiedplaats staan. 

•	 Een stuk grofvuil mag niet 
zwaarder zijn dan 25 kilo-
gram.

•	 Het grofvuil dient zoveel 
mogelijk gebundeld te zijn.

•	 Een stuk grofvuil mag niet 
langer zijn dan 1,50 meter.

•	 De inhoud van een stuk 
grofvuil mag niet meer zijn 
dan 1 kubieke meter.

•	 Grofvuil dat in zakken en 
dozen wordt aangeboden, 
wordt niet meegenomen 
(dat past in de minicontai-
ner).
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Ook trainen bij ons?
Informeer naar Training op Maat,
Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move
en specifieke trainingen: COPD,
COVID en valpreventie. 

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

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

• f y s i o t h e r a p i e

• m a n u e l e  t h e r a p i e

• p s y c h o s o m a t i e k

• f y s i o t r a i n i n g

 

 
 
 

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

 

Wijkkrant juni/
juli

Artikelen graag aanleveren vóór 22 juni bij 
Trudie en Irene  
redactie wijkkrant:  
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com

Wijkkrant Nieuwe Park                                    mei 2022

6

Meer informatie

Voor meer informatie over deze dienstverlening 
of voor het maken van een afspraak kunt u con-
tact opnemen met de klantenservice van Cyclus 
per e-mail: info@cyclusnv.nl of telefonisch: 0182 
54 75 00 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 
uur).
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Flexwoningen en
zomerhitte
Bron: Omroep West 

De eerste zomer in hun nieuwe 
appartement wordt een hele 
warme. Dat weten de bewo-
ners van de Rietgors zeker. In 
maart was het op een zonnige 
dag al 27 graden in sommige 
huizen. De voorgevel bestaat 
voor 90 procent uit glas. Door 
de grote ramen komt er veel 
licht en warme binnen. Dat is 
lekker in de winter, maar als 
de zon schijnt wordt het heet, 
snikheet.

Mozaïek Wonen heeft onder-
zocht welke maatregelen het 
beste zouden passen bij het 
hitte probleem. Uiteindelijk is 
er voor gekozen om schermen 
te plaatsen bij elke woning. 
De bewoners kunnen deze zelf 
bedienen. De planning is dat de 
zonwering begin augustus aan 
de gevel moet hangen. 

Goudse Giganten - 
speellijst
Door Trudie Galama

Evert Josemanders, inmiddels 
een bekende wijkbewoner, was 
met zijn Goudse Giganten op 
de markt aanwezig bij de ope-
ning van Gouda750. Op 15 mei 
gaf Erasmus acte de présence 
tijdens de Goudse Hofstededa-
gen. Een groot spektakel was 
het op 20 mei toen alle Goudse 
Giganten aanwezig waren bij de 
Goudse Avondvierdaagse. 

Heeft u ze gemist? dan krijgt 
u op 19 juli opnieuw een kans 
om alle Goudse Giganten te 
ontmoeten op de markt. No-
teer ook 17 september in uw 
agenda	want	dan	is	de	finale	
van Gouda750 met alle Goudse 
Giganten in de hoofdrol. 

Zwarte wimpels aan 
71 vlaggen
Bron: Regenboog Alliantie Gouda 

Behalve de feestelijke 
Gouda750-vlaggen waren er 
van 3 tot 18 mei tientallen 
landsvlaggen in het stations-
gebied van Gouda te zien met 
een zwarte rouwwimpel. Het 
zijn vlaggen van landen waar 
homoseksualiteit nog verboden 
is	en	waar	gevangenisstraffen	
en	lijfstraffen	worden	opgelegd.	
In elf van deze landen geldt de 
doodstraf voor homoseksuali-
teit. 

Doel van het project is aftellen 
tot er geen enkele vlag meer 
over is. Ofwel, tot homosek-
sualiteit in ieder land legaal is. 
De expositie van 71 vlaggen 
werd door Regenboog Alliantie 
Gouda georganiseerd. 

Kunstgrasveld
Door Buurtpreventie

Achter het gebouw van de Keramiek- en Lasopleiding 
Gouda, Winterdijk 4, ligt het kunstgrasveld van GSG Het 
Segment. 

Na schooltijd, als de leerlingen van Het Segment naar huis 
zijn, kunnen de jongens en  meiden uit onze wijk daar ge-
bruik van maken. De grasveldjes in onze wijk zijn te klein 
voor een partijtje voetbal, maar dit veld is een geweldig 
alternatief. Ga eens kijken en neem je voetbal mee.

Jaren geleden heeft het wijkteam met de directie van Het 
Segment afgesproken dat de wijkbewoners hiervan ge-
bruik kunnen maken.
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Zeemeermin
Door Marrianne Waalwijk

Helaas komt het kunstwerk van 
Gerard Bakker de Zeemeer-
min niet naar het Van Bergen 
IJzendoornpark. Het heeft heel 
lang geduurd, maar uiteindelijk 
geeft de gemeente Gouda geen 
vergunning voor plaatsing van 
het beeld in de vijver.

Persoonlijk vind ik het heel 
jammer, als kunstmakelaar van 
het Nieuwe Park, dat ik samen 
met bewoners de openbare 
ruimte niet met deze kunst heb 
kunnen verrijken. Ik moet con-
cluderen dat het steeds lastiger 
wordt en dat de regelgeving 
niet altijd even duidelijk en 
éénduidig is.

Ik hoop voor Gerard Bakker dat 
voor de Zeemeermin elders nog 
een mooie locatie gevonden 
wordt.

Voor mezelf betekent het dat ik 
een punt zet achter mijn werk-
zaamheden voor Nieuwe Park.

Schaaktafel in de 
wijk
Door Trudie Galama en Manon Vonk, 
leden wijkteam

Enthousiaste schakers
We hebben een gesprek gehad 
met twee enthousiaste scha-
kers uit onze wijk. Zij geven al 
enige tijd les in schaken aan 
kinderen uit de wijk en zijn su-
per enthousiast over het plaat-
sen van een buiten schaaktafel. 

Locatie
Op onze speurtocht door de 
wijk zijn we uitgekomen in de 
Parkstraat. Alle bewoners uit de 
straat hebben de gelegenheid 
gehad om te reageren. Rechts 
ligt de speeltuin en links komt 
de schaaktafel te staan, heerlijk 
in de schaduw van de boom.

Schaaktafel
De gemeente heeft op zich 
genomen de schaaktafel te 
financieren	en	te	plaatsen.	Het	

Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Het is al weer mei. En het 
mooie weer zorgt ervoor dat 
de planten die op de dag van  
NLdoet in de bloembakken 
geplant zijn, het erg goed 
doen. In de hoge plantenbak 
hadden we sla, kruiden etc. 
geplant. Hoe leuk is het dat we 
al een keer sla hebben kunnen 
oogsten en gebruiken bij een 
kookactiviteit met en voor de 
bewoners. We zijn nu druk met 
sparen voor zomerbloeiers van 
de Plus, en natuurlijk hebben 
we bloementuintjes van Al-
bert Heijn gespaard. Van beide 
supermarkten hebben we extra 
gekregen! Geweldig. Een leuke 
activiteit om met de bewoners 
alles in potten te doen met een 
bloemrijk terras als resultaat.

Dag van de verpleging 
Op 12 mei herdenken we inter-
nationaal de geboortedag van 
Florence Nightingale (1820). 
In 1910 overleed Florence 
Nightingale en meteen na haar 
dood begon de verering van 
haar als persoon, een verering, 
die tot de dag van vandaag 
voortduurt. Immers, zij vond 
in de negentiende eeuw al dat 
verpleging geen roeping was, 
maar een beroep. Dat is haar 
belangrijkste erfenis.

In Nederland is 12 mei in 1965 
officieel	uitgeroepen	tot	de	‘Dag	
van de Verpleging’.
Traditiegetrouw spreken we 
deze dag onze waardering voor 
alle medewerkers uit. Ieder 
jaar op een andere manier. Het 
ene jaar een broodje gezond, 
of een ontbijtje of lunch. Maar 
dit jaar hebben we gekozen 
voor een cadeautje. Altijd leuk! 
En uiteraard waarderen we de 
medewerkers niet alleen deze 
dag, maar altijd, maar op 12 
mei even extra. 

Expositie GoudsWerk
Met werk van:Annet Perdijk, 
schilderijen en Wendy van den 
Heuvel,	fotografie.	

U kunt terecht tijdens de 
openingstijden van de recep-
tie: 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 binnen-
komst 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

wordt een tafel met 2 schaak-
borden, 1 dambord en 2 bank-
jes! De grondplaat is 210 x 180 
cm. Het is een stevige tafel 
die tegen een stootje kan. De 
levering laat nog even op zich 
wachten. Er schijnt een wacht-
lijst te bestaan. Maar wanneer 
de tafel er staat, wordt de eer-
ste schaakpartij natuurlijk met 
een feestje gevierd.

Wordt vervolgd.
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We hebben al jaren een koe-
koeksklok, al sinds we kin-
deren (en nu kleinkinderen) 
hebben. Elke keer weer zijn die 
verbaasd dat papa (nu opa) 
precies weet wanneer hij het 
vogeltje in zijn huisje moet 
dirigeren. Tja, koekoeken luis-
teren bij ons alleen maar naar 
opa. Dat is in de natuur wel 
anders. Vorig jaar hoorde ik – 
tot mijn blijde verrassing – het 
onmiskenbare geluid van een 
koekoek tijdens een van mijn 
corona-wandelingetjes op het 
verlengde van de Winterdijk. 
Hij (want alleen de mannetjes 
roepen 'koekoek') gaf aan dat 
het 37 uur was.

Nu is de koekoek een soort bui-
tenbeetje in het vogelrijk. Erger 
nog: zijn reputatie is op z'n 
minst dubieus te noemen. De 
koekoek is er namelijk zeer op 
gesteld om zijn geslacht voort 
te zetten, maar hij is niet be-
reid daar ook maar een pootje 
voor uit te steken. En de kleine 
koekoekjes hebben nog een 
zeer onsympathieke gewoonte: 
ze werken de eieren van hun 
pleegouders – en de jongen als 
die er zijn – rap het nest uit, 
om zich zo van het alleenrecht 
op voedsel te verzekeren. Nou 
is dit broedgedrag niet hele-
maal uniek, want in Zuid-Ame-
rika bestaat een koekoekseend. 
Maar die kuikens verlaten zelf 
het nest en laten de eieren en 
jongen van de pleegouders ten-
minste met rust. 

Het koekoeksvrouwtje speci-
aliseert zich in een bepaalde 
vogelsoort voor haar broedsel, 
ook al zo merkwaardig. En 
omdat ze deze truc-met-eieren 
wel 25 keer per seizoen (vanaf 
mei) kan uithalen, zou je dus 
denken, het gaat vast goed met 
de koekoek. Niets is minder 
waar. In de laatste decennia 
is de koekoekpopulatie gehal-
veerd. Het beestje staat nu op 
de rode lijst (kwetsbaar) en 
2017 is destijds zelfs uitgeroe-
pen tot het Jaar van de Koe-

Vogels in de wijk: de koekoek
Door Marijke van Ittersum

koek, omdat nadere observatie 
dringend noodzakelijk leek. 
Toch zijn de oorzaken van het 
verdwijnen van de koekoek nog 
niet duidelijk. 

Koekoeken zijn zo groot als 
duiven, maar dan met spitse 
vleugels en een lange staart. 
De mannetjes hebben een 
blauwgrijze borst, kop en rug 
en een witte buik met zwarte 
dwarsstrepen. Vrouwtjes zijn 
of in het grijs gekleed of in 
het bruin, zij hebben ook een 
wit buikje met streepjes. Het 
vrouwtje wacht tot de pleeg-
ouder die ze op het oog heeft 
even haar nest verlaat en legt 
dan gauw een ei in het nest. 
Ze haalt meteen een of twee 
eieren weg die er al lagen. 
Dan gaat ze er snel vandoor. 
Twaalf dagen later komt het 
koekoeksjong uit het ei. Arme 
pleegouders. De graspiepers, 
kwikstaartjes en karekieten 
werken zich in het zweet om 
het koekoeksjong te voeden, 
dat al gauw veel groter is dan 
zij zelf. Na een kleine drie 
weken verlaat het hebberige 
jong het nest, maar zelfs dan 
wordt hij nog twee, drie weken 
gevoerd. 

Toch ook weer bijzonder is 
dat de jongen wel helemaal 
op eigen kracht de weg naar 
Afrika vinden. Hun ouders zijn 
dan al lang vertrokken. Want 
koekoeken zijn trekkers, zeg 
maar langeafstandtrekkers. 
Zeeën,	grote	steden,	zelfs	de	
Sahara trotseren ze om in de 

regenwouden van Congo te 
komen. Dat ze juist daarheen 
gaan, weten we door de piep-
kleine zendertjes werkend op 
zonne-energie die de proef-
konijn-koekoeken op de rug 
geplant kregen. Maar in Ne-
derland zijn ze eigenlijk overal. 
Moerassen, duinen, bos en hei, 
zelfs in een stadse omgeving 
hoor je ze. Overal waar ze 
pleegouders vinden, zijn koe-
koeken. En er moeten lekkere 
rupsen zijn. De koekoek houdt 
erg van harige, giftige soorten, 
zoals de eikenprocessierups die 
bijna geen enkele andere vogel 
eet. Maar ook kleine voge-
leitjes, hagedissen, slangetjes, 
allerlei soorten insecten; het 
verdwijnt allemaal in de maag 
van de veelzijdige koekoek. 

Tot slot is er ook veel bijge-
loof dat de koekoek omringt. 
Hoort een zeeman de roep van 
een koekoek voor hij uitvaart, 
dan zal hij geluk hebben met 
de visvangst. Zelfs als hij op 
vrijdag vertrekt, wat normaal 
gesproken toch een uitgespro-
ken dag is voor pech, net als 
het eten van rode kool als je 
aan boord stapt. En onthou al-
tijd hoe vaak de koekoek roept. 
Het geeft het aantal jaren aan 
dat je nog te leven hebt, of het 
aantal jaren dat je nog onge-
trouwd blijft, of hoeveel kinde-
ren je zult krijgen. Al lijkt dat 
laatste mij toch niet erg waar-
schijnlijk, want een koekoek 
kan wel 60 keer achter elkaar 
koekoeken.
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De 18 Stolpersteine in onze 
wijk hebben een poetsbeurt 
gehad.

Soesja Citroen, de coördinator 
van de Stolpersteine in Gouda, 
kwam langs en vertelde het 
verhaal van haar Haagse groot-
vader Hartog.  

Grootvader Hartog (roepnaam 
Hans). De foto is uit augustus 
1943. Hij was net vrijgekomen 
uit Westerbork, maar werd in 
augustus 1944 weer opgepakt 
in de onderduik.

“Hartog (roepnaam Hans) werd 
in augustus 1944 voor de twee-
de keer opgepakt in de onder-
duik. Begin september moest 
hij met de laatste trein mee 
naar Auschwitz. Hij ontsnapte 
bij een dodenmars uit Aus-
chwitz en werd op 19 januari 
1945 bevrijd door de Russen. 
In de ijzige sneeuw openden de 
militairen hun witte pakken en 
gaven deze uitgeputte uitge-
hongerde man van 47 jaar cho-
colade. Het was kantje boord. 
Een paar maanden later kon 
hij naar Nederland terug via 
Odessa en Marseille. Vol hoop 
vertrok hij naar huis. Maar de 
ontvangst in Nederland was kil. 
De slechts 5200 teruggekeer-
den uit de nazikampen stuitten 
op een muur van bureaucratie. 
Allengs merkten ze ook nog, 
dat veel familieleden nooit 
meer zouden terugkomen.”

92 nieuwe gedenksteentjes 
de komende twee jaar
In Gouda zijn op dit moment 
298 van de 390 Stolpersteine 
geplaatst voor de vermoorde 
Joodse stadgenoten. Alexander 
Stukenberg van de stichting 
‘Spuren’ van Gunter Demnig 
heeft toegezegd, dat de res-
terende gedenksteentjes voor 
Gouda de komende twee jaar 
komen. Dat betekent 46 Stol-
persteine in november 2022 en 
46 het jaar daarop.  
Het zijn veel data en verhalen 
om uit te zoeken en door te 
geven. Maar het is een mooi 
doel om na te streven, dat eind 
2023 alle 390 Stolpersteine 
voor de Joodse stadgenoten 
zijn geplaatst. En dat dan naast 
de verhalen uit ‘Hier Woonden 
- Stolpersteine Gouda’ ook alle 
overige verhalen bekend zijn. 

De laatste getuigen verdwij-
nen
Nanny	Mogendorff	was	een	
van de laatste getuigen van de 
nazi-terreur. Ze overleed begin 
januari dit jaar en werd 102 
jaar. Zij en haar ouders over-

leefden in de onderduik. Haar 
zus Simone werd verraden. 
Nanny werkte nog enige jaren 
bij haar oude werkgever apo-
theek Paris op de Westhaven en 
vertrok	toen	naar	Israël.	Daar	
bouwde ze een nieuw leven op 
en werd nog overgrootmoeder. 
Wel droeg ze haar leven lang 
het gemis bij zich van haar zus 
en andere familieleden. 

 
Simone	Mogendorff

Een Stolperstein voor Simone 
ligt voor de Kattensingel 42. 
Hier was ooit het ouderlijk huis 
van de zussen. Simone, die was 
opgeleid als onderwijzeres, ver-
school zich acht maanden bij 
de	pacifistische	‘rode	dominee’	
Han Hugenholz in Ammerstol. 
Totdat ze werd gearresteerd 
door een groep Nederlandse 
Jodenjagers. In vernietigings-
kamp Sobibor kwam ze om het 
leven. Ze werd niet ouder dan 
27 jaar en kreeg geen graf. 

Met de Stolperstein werd haar 
zus recht gedaan, vond Nan-
ny. Nu zijn haar naam en lot 
zichtbaar in de stoep voor het 
vroegere ouderlijk huis.

Stolpersteine
Door Soesja Citroen
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Wist je dat je in ons park een 
goede hardlooptraining kan 
doen?

Heb je je sportschoenen al 
aan? Start bij de volière en ren 
richting het station, ga rechtsaf 
bij de Leeuwenpoort, daar-
na doorlopen via de speeltuin 
langs villa Honk, rechts links 
langs Huize Elisabeth, even 
voorzichtig oversteken over de 
Winterdijk, daarna buitenom 
rond de vijver van het Nieuwe 
Park deel en vervolgens weer 
naar de volière voor het laatste 
stukje. Doe je dit dan loop je 
precies 1000 meter!

Dit ‘rondje van Bergen IJzen-
doornpark’ is een begrip bin-
nen de hardloopgroepen van 
sportschool Living Well aan de 
Nieuwe Gouwe OZ en wordt re-
gelmatig gebruikt als basis voor 
een intervaltraining. Misschien 
heb je ons wel eens zien lopen 
op zaterdagochtend tussen 9 
en 11 uur of op dinsdagavond 
rond 20 uur. 

Een snelle ronde van 1000 
meter is lang genoeg om een 
stevige cardiopulmonale trai-
ningsprikkel aan te brengen 
maar kort genoeg om jezelf uit 
te dagen zonder dat je daar 
tussen de ronden door niet 
meer van kunt herstellen. Dit 
maakt de 1000 meter tot een 
ideale intervaltrainingsafstand. 
Er is in de sportschool een 
loopgroep voor beginnende en 
gevorderde hardlopers. On-
der begeleiding van een vaste 
professionele trainer kun je op 
je eigen niveau werken aan je 
conditie en persoonlijke spor-
tieve doelen. Bijvoorbeeld de 
jubileum editie van de Goudse 
Singelloop of (doe eens gek) 
de marathon van Rotterdam. 
Maar gewoon lekker lopen kan 
natuurlijk ook, voor elk loopni-
veau is er plek. You don’t have 
to go fast, you just have to go. 

Rondje Van Bergen IJzendoornpark
Door Koene van der Sloot VBIJ 11

Ook jonge atleten maken 
gebruik van het park om te trainen 

Een trainingsronde langs 
kaasboerinnen

Afscheid van de 
Hoogvlietexpresse
Door Wilma Neefjes

Ik herinner het mij nog als de 
dag van gisteren. Hoogvliet, 
een buurtwinkel op de Ferdi-
nand Huyckstraat sloot haar 
deuren in 2010. Een winkel die 
voor de wijk niet alleen be-
langrijk was voor de dagelijkse 
boodschappen, maar ook als 
ontmoetingsplek. Ervoor in de 
plaats kwam een grote mo-
derne Hoogvliet-vestiging met 
ruime parkeergelegenheid op 
het Gouwezichtterein. 

Al jaren waren we vanuit een 
werkgroep van het wijkteam in 
overleg met de partijen betrok-
ken bij de herontwikkeling van  

het plangebied Gouwestein / 
Rode Dorp. In overleg om een 
oplossing te vinden voor de 
bereikbaarheid van de nieuwe 
winkel voor de buurtbewoners. 
Met steun van de gemeente-
raad en medewerking van de 
BAM en het woonwagencen-
trum is er op verzoek van het 
wijkteam	een	fiets/wandelpad	
gekomen voor een korte door-
steek vanuit de woonwijk. Maar 
voor bewoners, die wat minder 
goed ter been zijn, is er bij de 
opening van de nieuwe winkel 
nog geen oplossing gevonden. 

Met een groep vrijwilligers 
nodigden we die bewoners uit 
om met vervoer in onze eigen 
auto’s kennis te maken met de 
nieuwe supermarkt. De tweede 
keer dat we dat deden werden 
we door meneer Hoogvliet en 
toen locatiemanager John de 
Roos ontvangen. Met de super-
mooie boodschap dat Hoogvliet 
bereid was busjes te regelen 
voor vervoer. Als wij als vrijwil-
ligers de verdere organisatie op 
ons namen. Dat was het begin 
van 9,5 jaar Hoogvlietexpresse. 
Een begeleide boodschappen-
service voor oudere senioren. 
Wekelijks haalden we 40 tot 
soms 50 bewoners op in Nieu-
we Park en later ook in Korte 
Akkeren. Met een team van 
vrijwilligers en leerlingen van 
eerst VMBO De Goudse Waar-
den en daarna vele jaren Prak-
tijkschool GSG Het Segment or-
ganiseerden we de begeleiding. 
Karretje pakken, oud glaswerk 
weggooien, boodschappen 
halen,	inpakken,	samen	koffie	
drinken en gezellig een praat-
je maken. Een feestje. Iedere 
keer weer.

De warme douche van Tros Radar
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Een extra hoogtepunt was in 
2013 de warme douche van 
Tros Radar. Maar ook de fo-
tokaarten van de groep, het 
glossy magazine van Hoogvliet 
in 2018 waar gebruikers geïn-
terviewd werden. En nog zoveel 
meer.

En toen kwam corona. Een dag 
voordat de landelijke corona 
beperkingen in maart 2020 
ingingen reden de busjes nog. 
Daarna lag de service stil. Op-
starten bleef onmogelijk van-
wege de veiligheidsmaatregelen 
om corona onder controle te 
krijgen. Helaas, blijkt nu, was 
dit ook gelijk het einde. Het 
einde van een service waar we 
met het vrijwilligersteam met 
pijn in het hart afscheid van 
nemen. Door ontwikkelingen in 
de inrichting van de winkel ont-
breekt ruimte om deelnemers 
goed op te vangen. Daarbij 
zou de deelnemersgroep van 
begin 2020, niet meer de deel-
nemersgroep van 2022 zijn. 
Corona en de tijd hebben hard 
toegeslagen.

Heel veel dank aan alle gebrui-
kers, de trouwe vrijwilligers 
die er al die jaren stonden, Het 
Segment voor hun steun, de 
chauffeurs	van	de	busjes,	de	
zorgcentra, het altijd behulp-
zame personeel van Hoogvliet. 
En de supermarkt zelf voor het 
faciliteren	en	financieren.	Het	
waren heel mooie jaren waar 
we veel dierbare herinneringen 
aan hebben! 

Het ga u goed!  

Met hartelijke groet, Wilma 
Neefjes namens het vrijwilliger-
steam Hoogvlietexpresse

Voor wie wil kijken hoe de 
boodschappenservice er ook al 
weer uit zag, kijk eens naar het 
filmpje	dat	Gouwestad	TV	in	
2015 heeft gemaakt: https://
www.youtube.com/watch?v=f-
knTPBEJXRY Helaas zijn een 
aantal van de gebruikers in dit 
filmpje	niet	meer	onder	ons.	

Pipo Paashaas
Door Manon Vonk, lid wijkteam

Op eerste paasdag was Pipo Paashaas op bezoek bij de blokwonin-
gen. Dit jaar was hij weer zijn eitjes verloren in de Merijntje Gij-
zenstraat. Gelukkig waren er heel veel kinderen die hem hielpen 
de eitjes op te sporen. Dat was best nog een hele klus, maar na 
goed zoeken zijn ze toch allemaal gevonden. De kinderen hopen 
dat Pipo Paashaas volgend jaar weer zo verstrooid is want dan 
kunnen	ze	hem	fijn	weer	een	handje	helpen.	

Dit was een mini-evenement, georganiseerd uit het Lief & Leed-
potje van Gouda Bruist. Vind je het ook leuk om je wijkbewoners 
te verrassen, vraag dan voor jouw buurt een bedrag uit het Lief & 
Leedpotje aan. 
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Drie Kaasboerinnen in de Wijk
Door Trudie Galama

Een wandeling door onze wijk levert drie kaasboerinnen op. De enige overeenkomst is dat ze alle drie 
even groot en fors zijn en uit hetzelfde beton gegoten. 

Als je even de tijd neemt en 
gaat zitten op de sofa, ontdek 
je verrassende details: 
•	 De bloemen op de rand van 

de voetplaat verwijzen naar 
de Mozaïek Sofa.

•	 De bovenkant van de voet-
plaat is beplakt met stukjes 
“stroopwafel”.

•	 Bij de 3 vogels en de 2 
muizen moet je denken aan 
de volière.

•	 Op haar schort zie je Het 
Groene Hart en het logo 
van het wijkteam.

•	 De sterren op haar mouwen 
en het kroontje op haar 
hoofd verwijzen naar het 
wapen van Gouda.

•	 De achterzijde van de boe-
rin is geïnspireerd op het 
Erasmus gedenkraam in de 
Sint Janskerk en de rood/
witte luiken van het stad-
huis.

•	 De bloemen staan voor het 
groen in de wijk. 

•	 En verder heeft deze boerin 
geen betaalkaart, maar nog 
gewoon geld op zak.

De boerin met de vele gezich-
ten, staat onder de platanen 
op het Stationsplein.

De dame die met kunstafbeel-
dingen is beplakt, komt u tegen 
op het terrein van de Rietgors 
aan de Winterdijk.

Onze “eigen” kaasboerin staat 
voor de volière, naast de 
Mozaïek Sofa. Dit kunstwerk 
is een opvallend mooie creatie 
van de dames van het Creaca-
fé. 

Goudse Vossenjacht 2022
Door Rik Bos

Na de eerste editie van de 
Goudse Vossenjacht vorig jaar 
komt deze dit jaar weer terug! 
Op zaterdag 25 juni tussen 
15.00 en 17.00 uur kun je weer 
op zoek gaan naar zogenaamde 
vossen in onze wijk. 

Met een stempelkaart in de hand op zoek naar vossen, het was 
vorig jaar gezellig druk in de wijk. Enthousiaste jagers en vossen 
maakten het feestje helemaal compleet. Zodra de stempelkaart 
vol was gingen de meeste jagers rechtstreeks naar de Goudse 
Feestwinkel om een prijsje op te halen.

Meedoen met jagen
Wil	je	mee	doen	met	jagen?	Binnenkort	worden	de	flyers	weer	
verspreid bij scholen. Als je deze niet hebt gekregen kun je hem 
binnenkort ook afhalen bij de Goudse Feestwinkel, printen via 
GoudseVossenjacht.nl of vragen aan een vos. 

Vossen gezocht
We zoeken ook nog leuke vossen in de wijk. Lijkt het je leuk om 
mee te doen? Je kunt je aanmelden via GoudseVossenjacht.nl. 
Een vos ben je al snel, je moet er net even anders uitzien dan 
een “normale” burger op straat.
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Koninklijke onderscheidingen
Door Trudie Galama

Het was een feestelijke bijeenkomst in de Goudse Schouwburg. Op dinsdag 26 
april ontvingen 16 inwoners van Gouda (en Reeuwijk) een Koninklijke onder-
scheiding.

Bijzondere vrouwen

Opmerkelijk was dat van deze 18 gedecoreerden er 3 vrouwen in onze wijk 
wonen en/of actief zijn.  Een goede reden om ze nog een keer in het zonnetje te 
zetten.

Wilma Neefjes is benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau.

Zij was vrijwilliger en voorzit-
ter bij Wijkteam Nieuwe Park 
en vrijwilliger bij de Goudsche 
Cricket- en Footballclub Olym-
pia. Zij is tevens vanaf 2010 
initiator/coördinator werkerva-
ringsproject ‘Hoogvlietexpres-
se’. Daarnaast is zij vanaf 2011 
initiator/coördinator/organisa-
tor van het toenmalige pro-
ject Vreedzame School, thans 
Vreedzaam Gouda en vanaf 
2018 mede-initiator en project-
coördinator van het Kennisnet-
werk Sport en Sociaal Domein 
te Gouda.

Naima Bofarha-Jahouhi is 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.

Zij draagt vanaf 1996 actief bij 
aan buurtactiviteiten. 
Daarnaast is zij 25 jaar lang in 
toenemende mate mantelzor-
ger geweest voor haar buur-
vrouw, waarbij zij hielp met 
boodschappen doen, koken, het 
huishouden en de administra-
tie. Zonder haar hulp had “Oma 
Smits” niet tot aan haar overlij-
den op 97 leeftijd, thuis kunnen 
wonen.

Irene Tielman is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau

Zij is vanaf 1988 vrijwilliger bij 
diverse wijkteams in Gouda. Zij 
is o.a. de grote steun van Wijk-
team Nieuwe Park en betrok-
ken bij diverse publicaties, de 
wijkkrant en de website. Verder 
was zij betrokken bij ontmoe-
tingscentrum De Buurtstee. 
Vanaf 2000 is zij vrijwilliger bij 
Wijkteam Gouda-Oost, waar 
ze zich inzet voor het Nelson 
Mandela Centrum en Anne 
Frankplantsoen. Vanaf 2018 is 
zij medeoprichter van en vrij-
williger bij de natuurspeeltuin 
Het Eiland te Gouda.

Foto-expositie
Door Marrianne Waalwijk

Binnenkort te zien! De foto-expositie oude foto’s 
in het Van Bergen IJzendoornpark. De fotoborden 
zijn besteld en zullen de komende periode in het 
park geplaatst worden. De foto’s op de achterkant 
van de wijkkrant geven u alvast in een voorproef-
je.

Zoals de groepsfoto van de plantsoenendienst 
(1925). De mannen met een dienstpet op zijn 

ambtenaren in dienst van de gemeente. De overi-
ge mannen zijn tewerkgestelde werklozen.

Of die van de nestkasten. Wekelijkse controle 
van de nestkasten door de Ornithologische club 
(1927). Rechts gemeente tuinman Veldkamp, 
belast met het beheer van het park, midden 
biologiestudent Peeters en links een onbekende 
tuinhulp.
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Uit het wijkteam
Door Cor von Meijenfeldt, voorzitter

Afgelopen week heeft het 
wijkteam met elkaar overlegd 
in Gouwestein. De sfeer was 
goed en de meeste activiteiten 
lopen. Soms gaat dat lang-
zaam, zoals met de verbouwing 
van de volière. Soms gaat het 
snel, zoals met het idee om 
een schaaktafel in de buurt 
te plaatsen. Daarover leest u 
elders in de wijkkrant meer. 
Naast de speeltuinen, het park, 
het sportveldje aan de Winter-
dijk, de Jeu de Boulesbaan aan 
de Noorderstraat, nu een plek 
om met denksport aan de gang 
te gaan! Wellicht een idee om 
daar een lesprogrammaatje aan 
te koppelen?

De diverse bouwactiviteiten 
in de buurt liepen we langs, 
waarbij ook het bouwverkeer 
op de Kattensingel een zorg-
punt is. Het ophogen van het 
eerste deel van het Van Ber-
gen IJzendoornpark, tussen 
de Leeuwenpoort en de volière 
is voltooid en ziet er goed en 
goed afgewerkt uit. Het duurde 
even, maar dan heb je ook wat!  

Over het project Winterdijk 
10 zijn we in gesprek met de 
gemeente. We hebben zorgen 
over de leefbaarheid van de 
buurt. Daarnaast zou deze lo-
catie ook ruimte c.q. onderdak 
kunnen bieden om te verga-
deren en voor de spullen van 
het wijkteam, zoals stoelen, 
tafels en tenten. Deze staan 
nu  tijdelijk opgeslagen in de 
PWA-kazerne aan de Groen van 
Prinsterersingel

Wat was er nog meer? De 
gemeente heeft ons gevraagd 
of we inbreng willen leveren 
in het nieuwe integrale veilig-
heidsbeleid. Op het gebied van 
veiligheid zijn er momenteel 
geen bijzondere dingen aan de 
hand. Gelukkig maar! In het 
kader van buurtpreventie wordt 
dit goed gevolgd. De Stolper-
steine in de buurt zijn recent 
schoongemaakt. Bij de volière 
staat een prachtig kaasmeisje, 
zo mooi gemaakt door de deel-
nemers van het Creacafé. Ook 
voor hen hulde!

Wel was er tijdens de verga-
dering	zorg	over	de	financiën.	
De afgelopen jaren, de coro-
na-jaren, is er ingeteerd op de 
reserves. De kosten voor de 
volière en de wijkkrant waren 
niet voldoende gedekt door 
subsidies. Dat kan een keer ge-
beuren, maar dat kan natuur-
lijk niet te vaak. We gaan dit 
strakker in de hand houden. 

Jeu de boulesbaan
Door Trudie Galama

De baan ligt er weer netjes bij. 
Bedankt Han voor het onkruid 
wieden, het zand kruien en 
gladstrijken van de baan. 
GoudApot	bedankt	voor	de	fi-
nanciering van het materiaal.

Op zaterdag 14 mei was de 
eerste “wedstrijd” van het 
seizoen. We hebben genoten 
van het zonnetje en elkaar 
bijgepraat op het bankje. De 
volgende tweede zaterdag van 
de maand staan wij er weer om 
half vier.

Meespelen
Wilt u ook een keertje mee-
spelen? Neem contact op met 
Trudie Galama (trudie.galama@
hetnet.nl)
Ervaring is niet nodig en de 
spelregels zijn simpel. Wij leg-
gen ze u graag uit.

Natuurlijk	ontbreken	de	koffie/
thee en een glas wijn niet.
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Nederhorstpad
Door Buurtpreventie

Tijdens onze wijkschouw viel 
ons de slechte staat van onder-
houd van het Nederhorstpad 
op.	Dit	is	het	fiets-	en	wandel-
pad tussen Nederhorststraat en 
Van Hofwegensingel. Een snelle 
fietsroute	richting	Hoogvliet.

De bestrating was op ver-
schillende plaatsen zo ernstig 
verzakt dat deze gevaarlijk was 
voor	fietsers.	De	grote	tegels	
zijn inmiddels vervangen en het 
pad ligt er weer strak bij.

In dat kader zijn we op zoek 
naar meer adverteerders in de 
wijkkrant.	Als	u	ideeën	heeft	
hiervoor of wilt helpen met 
zoeken: laat het ons weten. De 
stijgende voedselprijzen van 
de laatste maanden hebben 
ook	effect	op	de	kosten	van	het	
vogelvoer voor de volière. Ook 
dat houden we in de gaten.
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