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VAN DE REDACTIE /
HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

Het eerste nummer dit jaar geschreven in de
zomertijd. Maar waar slaat dat begrip op? Elke
dag weer hangt die grauwsluier tegen mijn ramen. En aan mijn min of meer dagelijkse
zwempartij in een buitenbad, dit jaar nogmaals
in Haastrecht, weiger ik vooralsnog te denken.
Maar in de wijk gaat alles gewoon zijn gang.
Ook zonder zon groeit het onkruid onstuimig. In
het station werken al twee liften, het plan voor
de nieuwe riolering langs de Winterdijk is bijna
klaar. Het nieuwe Rode Dorp groeit nog harder
dan onkruid. En we hebben de jaarlijkse bewonersavond weer achter de rug met behoorlijk
veel belangstelling en een interessante bijdrage
van Bunnik. De wijk ligt er schoon bij na de recente opruimactie met leerlingen van de Goudse
Waarden en Het Segment. U kunt over al deze
zaken lezen in dit nummer.
Onze rubriek over straatnamen krijgt een vervolg. Weet u ‘t Halve Maantje te vinden? Lezen
dus.
En we starten nog een rubriek. Geri van Ittersum, oud-voorzitter van het wijkteam, gaat een
aantal artikelen schrijven over kerken en kerkgenootschappen in onze wijk. Daarvan zijn er
meer dan velen zullen vermoeden. Weet u waar
‘de mijter’ ligt? Lezen dus. We worden nog een
naslagwerk voor leerlingen die voor school een
werkstuk moeten maken. Graag een kopie in dat
geval. Hoe is het eigenlijk gegaan met het meisje dat om een uitgaanshondje vroeg? Ik zie
niets langskomen twee keer per dag.
Ballast Nedam heeft ook zijn verontschuldigingen aangeboden voor de verkeerd gerooide bomen. De gemeente had dit al eerder gedaan.
Nou ja vooruit dan maar, geaccepteerd (althans
door mij, of dat al voor iedereen geldt?). De
kans dat we er iets moois voor terugkrijgen
wordt zo steeds groter.
Lees ook de aankondiging voor een crea-avond
op 9 mei over plateelschilderen. Echt Gouds,
misschien ga ik ook wel.

VOORTGANG RIOOL WINTERDIJK
Door Peter Schönfeld
Zoals op de Bewonersavond in maart door de
gemeente was gezegd is het contract voor de
herinrichting van het Winterdijkgebied gegund
aan de aannemer Ballast Nedam. Deze heeft de
aanleg voor de aansluitingen van het riool naar
de huizen uitbesteed aan een andere aannemer,
Van Vliet. Wanneer het echte werk precies gaat
beginnen is nog niet bekend. Eerst moet het De-
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finitieve Ontwerp (DO) klaar en goedgekeurd
zijn. We hebben het voorstel voor het definitieve
ontwerp zojuist ontvangen (24 april) en eventueel commentaar erop moet 8 mei bij de gemeente zijn. Als u in het ontwerp geïnteresseerd bent kunt u bij mij terecht voor een digitale versie. Opmerkingen kunt u dan aan het
wijkteam doorgeven maar u mag uiteraard ook
zelfstandig naar de gemeente reageren.
Daarna volgt, mogelijk na het aanbrengen van
gewenste wijzigingen, de vaststelling van het
DO.
Op 8 mei organiseert Ballast Nedam een avond
voor de betrokken bewoners, om te vertellen
hoe de plannen eruit zien, wat de tijdsplannning
is en dergelijke. Daarover ontvangen deze bewoners nog bericht.
Mijn e-mail is: p.schonfeld@kabelfoon.net
Peter Schönfeld

Arjan Weterings van Ballast Nedam schreef
ons ook het volgende:
Helaas lees ik in de laatste wijkkrant ook de
opmerkingen en reacties over het verkeerd
vellen van de bomen aan de Winterdijk. Wij
begrijpen donders goed, dat überhaupt het
verwijderen van bomen zeer gevoelig ligt, wel
of niet noodzakelijk. Nog spijtiger is het te horen dat juist deze bomen al een zwaar bevochten verleden hebben ten aanzien van de vorige
fase van het rioleringsproject die door onze
voorgangers is uitgevoerd. Of het vijf dan wel
vier exemplaren betreft, elke boom is er een
teveel.
Helaas berust het gebeuren op een inschattingsfout, wat niet had mogen gebeuren.
Het toezicht en de controle erop heeft tekort
geschoten. Een ieder in het team voelt dat
ook. Werk maken blijft mensenwerk, gelukkig
dat wel. Maar daarbij worden er wel eens fouten gemaakt. Opzet is, kan ik u garanderen,
hierbij niet in het spel. Hoewel in emotie dat
wel een menselijke reactie is.
Via deze weg wil ik toch kenbaar maken, ook
naar de wijkbewoners, dat het ons spijt dat
het voorval heeft plaatsgevonden.
De tijd terugdraaien is helaas niet mogelijk,
maar in overleg zal naar een passende oplossing worden gezocht.

Het wijkteam waardeert de oprechtheid die uit
deze reactie spreekt. Maar het blijft jammer dat
bomen voor ons gevoel vaker dan gemiddeld
door dit soort foutjes geveld worden.
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PROJECT RIOLERING LANGS DE
WINTERDIJK
Door A.J. (Arjan) Weterings, projectleider Ballast Nedam

Medio juni starten de werkzaamheden voor
nieuwe riolering en herinrichting van fase 3 en
4. De werkzaamheden omvatten globaal het gebied omsloten door de Winterdijk, H.J. Nederhorststraat en Kanaalstraat met uitzondering
van uiteraard de nieuwbouw van het Rode Dorp.
Naar verwachting is het werk afgerond medio
december 2012. De uitvoer is in handen van
Ballast Nedam Infra, die nu onder andere werkzaam is in de wijk Korte Akkeren.
Op dinsdagavond 8 mei vanaf 19.00 uur is er
een inloopavond in De Goudse Waarden aan de
Kanaalstraat waar bewoners van het gebied nadere informatie kunnen verkrijgen over de aanpak van het werk. Betrokkenen ontvangen hiervoor binnenkort de uitnodiging.
Voor dringende vragen, die betrekking hebben
op de riolering en de herinrichting, is er een
speciaal projectinformatienummer, op werktijden te bereiken: 06-10041683 of
via info@herinrichting-nieuwepark.nl.
Ook is informatie te vinden op de projectwebsite
www.herinrichting-nieuwepark.nl

BOUWLOGISTIEK WINTERDIJK &
KANAALSTRAAT
Door Irene Lapperre, gebiedsmanager bereikbaarheid en
projectprogrammering gemeente Gouda

In het gebied tussen de Kanaalstraat, H.J. Nederhorststraat en de Winterdijk staan dit jaar
nog veel werkzaamheden gepland. Het bouwplan De Dijkgraef aan de Winterdijk verloopt
voorspoedig en de planning is dat het plan in
het najaar gereed is. Het bouwplan Rode Dorp /
Parkwijk is voortvarend gestart en de verwachting is dat dit plan ook in het najaar gereed is.
De rioolvervanging en ophoging in dit deel van
de wijk start binnenkort en wordt gefaseerd uitgevoerd. De aannemer van het project rioolvervanging zorgt voor de communicatie naar de
bewoners om precies aan te geven wanneer
waar welke werkzaamheden worden uitgevoerd.

punten voor de bereikbaarheid en leefbaarheid
af te stemmen.
Specifiek per project zijn de belangrijkste
afspraken:


De Dijkgraef - de route (aan- en afvoer)
voor het bouwverkeer gaat via de H.J. Nederhorststraat naar de Winterdijk. Parkeren
is vrijwel niet mogelijk op het eigen terrein.
In overleg wordt bekeken of voor het parkeren nog een andere oplossing gevonden kan
worden, vooral voor de laatste fase van de
bouw waarbij meestal veel personeel nodig
is.



Rode Dorp / Parkwijk - de route (aan- en
afvoer) voor het bouwverkeer is via de Kanaalstraat naar het bouwterrein. Via de Ferdinand Huyckstraat is een nooduitgang bij
het bouwhek, maar deze wordt normaal niet
gebruikt. Bij groot transport staan verkeersregelaars bij de Nieuwe Gouwe O.Z. / Kanaalstraat. Al het personeel voor dit project
moet op het eigen terrein parkeren.



Rioolvervanging en ophoging - de route
voor het bouwverkeer is via de H.J. Nederhorststraat de wijk in. De bouwkeet en de
beperkte opslag komen op de hoek van de
H.J. Nederhorststraat en de Winterdijk. De
aannemer werkt de fasering en planning van
het project op dit moment verder uit. De
aannemer komt met zo min mogelijk auto's
naar de wijk en kan deze parkeren op het
parkeerterrein tussen SBB en het Segment.

Voor opmerkingen of vragen over deze afspraken kunt u mailen met bouwlogistiek@gouda.nl
of een melding doen bij het meldpunt openbaar
gebied via www.gouda.nl.

In het afstemmingsoverleg bereikbaarheid
Nieuwe Park is met de uitvoerders van de drie
projecten gesproken over de afstemming van
werkzaamheden en het leefbaar houden van de
wijk tijdens de uitvoering.
Het gaat hierbij o.a. om de routes voor het
bouwverkeer, het parkeren in de wijk, het afsluiten van wegen en het rekening houden met
scholen/instellingen in de wijk. De uitvoerders
van de drie projecten hebben regelmatig overleg
met elkaar om naast technische zaken ook deze
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PARKWIJK HET KOOPGEDEELTE
In het 4e kwartaal is de oplevering van de 41
koopwoningen in het project 'Parkwijk' (Rode
Dorp). Deze woningen schieten echt als paddenstoelen uit de grond. Het zijn woningen met een
woonkamer van 33 m2 voor ca. € twee ton. Dit
project wordt 'prefab' gebouwd, heel veel
bouwwerkzaamheden vinden dus in de fabriek
plaats. De bouwtijd wordt daarmee meer dan
gehalveerd. De woningen voldoen aan alle eisen
anno 2012 qua kwaliteit, duurzaamheid en
energieverbruik. Van de koopwoningen zijn er
nog een aantal beschikbaar. Kijk voor meer info
op www.parkwijkgouda.nl.

zijn gestart na Pasen en worden in twee fasen
uitgevoerd. Dit betekent dat reizigers gedurende
de bouw (acht tot tien weken) minder ruimte
hebben op de trap. Rechts aanhouden is het advies.
Treinvrije periodes
In mei en juni staan een aantal treinvrije periodes in de weekenden op de planning zodat de
aannemer lang achter elkaar kan doorwerken.
Tijdens deze buitendienststellingen rijdt er minder of geen treinverkeer. Dit is het geval in
week 19, 20, 22, 23 en 24. Bewoners rondom
het station ontvangen hier nog een brief over
omdat er ook ’s nachts wordt gewerkt.
Onderzoek

UPDATE ONTWIKKELINGEN
WERKZAAMHEDEN PRORAIL
Twee liften in gebruik op het station
Onlangs zijn twee liften op station Gouda in gebruik genomen: één in de stationshal en één op
perron 2 (spoor 8/9). De derde lift, op perron 1,
laat nog even op zich wachten. Dit perron dateert van voor de oorlog wat het bouwen iets
lastiger maakt. De lift op perron 1 wordt in mei
opgeleverd. Met twee liften is het station al een
stuk toegankelijker geworden voor iedereen.

Uit een onderzoek dat ProRail in februari heeft
uitgevoerd blijkt dat reizigers begrip hebben
voor de ongemakken die een verbouwing met
zich meebrengt. Voor dit onderzoek is een aantal willekeurige reizigers op station Gouda geïnterviewd. Opvallend was dat dit vooral forensen
waren die op station Gouda overstappen. Ook
vanuit de omgeving hoort ProRail positieve geluiden. Suggesties van reizigers en omwonenden
leveren vaak goede input voor ProRail en haar
aannemers.
Wilt u meer weer weten over de verbouwing op
station Gouda? Kijk dan op
www.prorail.nl/gouda

Rechts aanhouden
ProRail start in mei met de tweede fase van de
verbouwing. Deze richt zich op het verbreden
van de trappen, het installeren van roltrappen
en de bouw van de nieuwe perronkappen. Ook
de trap in de stationshal wordt verplaatst. Om
reizigers meer ruimte te bieden bij het in- en
uitchecken bij de ov-chippalen, wordt deze trap
naar voren verplaatst. Deze werkzaamheden

Geplande werkzaamheden Gouda
Datum
zaterdag 12 mei zondag 13 mei

Tijd
01:00 05:00

donderdag 17 mei maandag 21 mei

01:00 06:00

Werkzaamheden
Verplaatsen tijdelijke overkapping
boven trapopgang.
Vernieuwen spoor 10
Slopen en ontgraven trapopgang
roltrapzijde perron 1.
Werkzaamheden dek tunnel perron 1

Gevolgen treinverkeer
Minder treinverkeer van en naar
Alphen aan den Rijn, Den Haag,
Rotterdam
Minder treinverkeer van en naar
Utrecht
Geen treinverkeer naar Rotterdam
4
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PLATFORM ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Door Marrianne Waalwijk

Geen nieuws in de ontwikkelingen van het stationsgebied. Wel was er een informatieavond voor
ondernemers over het ‘Nieuwe winkelen’ georganiseerd bij De Goudse om winkeliers voor te
bereiden op het internet winkelen. In ieder geval
werd duidelijk genoemd dat grote winkels en
grote winkelgebieden uit zijn en geen toekomst
meer hebben. Overigens weet ik dat er in het
buitenland gewoon winkels zijn waar je uitgebreid kunt internet-winkelen gezellig met een
kopje koffie en zo erbij.
www.pzsgouda.blogspot.com

UITBREIDING WIJKTEAM MET JOS
CREMERS
Door Peter Schönfeld

In de wijkteamvergadering
van 16 april is voorgesteld
dat Jos Cremers, coördinator van de werkgroep
Buurtpreventie, lid wordt
van ons wijkteam. We hebben dit besproken en besloten dat Jos het achtste
wijkteamlid zal worden. Wij
Jos Cremers
zijn erg blij met deze uitbreiding, omdat hiermee de
activiteiten van de werkgroep Buurtpreventie en
die van het wijkteam beter op elkaar kunnen
worden afgestemd. Het is de bedoeling dat
voortaan de coördinator van Buurtpreventie automatisch deel uitmaakt van het wijkteam.

DE JAARLIJKSE BEWONERSAVOND
Door Ton Kooijman

Op maandag 26 maart vond de jaarlijkse bewonersavond plaats. Opnieuw bij Het Segment, dat
heel genereus zijn accommodatie beschikbaar
blijft stellen. De belangstelling was heel behoorlijk, we zaten in de goedgevulde overblijfruimte.
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Zowel voorafgaand aan als na de vergadering
had iedereen het over de gerooide bomen. En ik
heb daarover geen goed woord gehoord.
Allereerst kwamen de bestuursaangelegenheden
aan bod. De benoeming van Manon Vonk als bestuurslid werd bevestigd en Jaap Addicks werd
herbenoemd. Gerrit van der Gaarden presenteerde de jaarrekening, waar de kascommissie
haar goedkeuring over had uitgesproken. We
hebben in 2011 over heel wat extra geld beschikt voor speciale projecten, zoals de gevelplaten aan de blokwoningen. Zo riant wordt het
niet meer, want de komende bezuinigingen hakken er fors in. Dit jaar al en volgend jaar met
nog een behoorlijke korting. Vervolgens gaf Jaap
Addicks een terugblik over 2011 aan de hand
van foto’s en plaatjes die de hele avond door in
overvloed digitaal geprojecteerd werden.
Het tweede deel van de avond was ingeruimd
voor een aantal presentaties, sommige over al
langer bestaand projecten, sommige helemaal
nieuw.
De rioolvervanging langs de Winterdijk met een
herinrichting van dat gebied komt nu snel dichterbij. Ongeveer met de uitgave van deze krant
eind april rondt Ballast Nedam, de aannemer, de
voorbereidingen af en krijgt het wijkteam inzicht
in de plannen. Dan worden ook de omwonenden
ingelicht over de komende activiteiten. Er werd
zorg uitgesproken over de logistiek: (bouw)verkeer en parkeren, tijdens deze werkzaamheden, omdat tegelijkertijd de Dijkgraef en ook de
nieuwbouw van het nieuwe Rode Dorp plaatsvindt. Elders in dit nummer kunt u lezen hoe de
gemeente dit denkt te regelen. Maar we houden
ons hart vast.
Dura Vermeer was aanwezig als de bouwer van
het Nieuwe Rode Dorp, maar ook voor het project voor huizen op het terrein van de Drie Notenboomen. Opvallend is de planning voor het
Rode Dorp met een afronding van de bouw nog
voor het eind van dit jaar. Dat lijkt heel ambitieus, maar als u wel eens langs het bouwterrein
komt ziet u nu al hoe hard het gaat. Na een
paar weken staan de eerste blokken er met daken en al. De bouw van de Drie Notenboomen is
veel onduidelijker. Eigenlijk is er sinds vorig jaar
weinig meer gebeurd. Dura Vermeer bezit de
bouwgrond nog niet en er zijn wel wat meer obstakels. Bouwen is op dit moment sowieso niet
erg aantrekkelijk en Dura Vermeer kan niet
aangeven wanneer de bouw start.
Eerder hebben we gemeld dat een groep studenten van de Hogeschool Larenstein als project
een opknapbeurt van ons mooie park had. De
gemeente heeft ons daar op de bewonersavond
weinig over willen vertellen, met onduidelijke
redenen. Wat wel verteld werd vindt u elders in
5

april 2012

Wijkkrant Nieuwe Park
dit nummer beschreven door Trudie Galama.
Verder kwamen we nog te weten dat voor de
opknapbeurt zo’n € 50.000 gereserveerd is. Dat
betekent dat gelukkig ook de gemeente waarde
hecht aan een mooi park. Daarbij kijkt men ook
naar de originele staat zo’n honderd jaar geleden. Het moet wel leiden tot een onderhoudsarme inrichting, dus de uitbundige éénjarige
planten gaan verdwijnen. Maar ook met vaste
planten kan natuurlijk een rijkdom aan kleur
worden gerealiseerd. We zijn benieuwd en onze
Groencommissie is er intensief bij betrokken.
Mirjam Schoonderwoerd, bij onze wijk betrokken
vanuit Factor-G vertelde over de geplande activiteiten voor de opening van ons sport- / trapveld bij Het Segment op woensdag 11 april.
Sport.Gouda is daarbij betrokken en levert de
begeleiding, ondertussen ook al op twee woensdagmiddagen daarna. Als het aanslaat zullen er
de komende maanden meer bijeenkomsten op
het trapveld worden georganiseerd.
De meest verrassende presentatie kwam van
Michiel Bunnik, van het bedrijf Bunniks-Logistics
bij het station. Zij hebben daar een groot terrein
dat ze gaan verlaten. Bij hun vertrek willen ze
iets moois achterlaten. Ze hebben een plan ontwikkeld om op het terrein, onder meer een aantal kantoorvilla's (grootte: 500 - 1000 m2) te
bouwen. Prachtig gelegen bij het station en
grenzend aan ons park. Uiteraard wordt bij de
realisering rekening gehouden met het historische karakter van het Van Bergen IJzendoornpark ernaast. De aanleg van de Burgemeester
van Hofwegensingel is voor de ontwikkeling van
het plan essentieel, ook al omdat ze het park
niet extra willen belasten. Nu het erop lijkt dat
die singel er niet komt, omvat het plan toch een
ontsluiting langs het spoor. De Crabethstraat en
de route door het park worden zo ontzien. De
plaatjes die we te zien kregen maken zeer beslist de indruk dat realisering van dit plan tot
een verrijking van onze wijk gaat leiden.
Wij wensen Bunnik succes.
Tot slot vertelde Marrianne Waalwijk ons iets
over activiteiten rondom en in het park, vanuit
het verleden naar de toekomst. Ook de kunst
kreeg aandacht: als onze wijk op betaalbare wijze aan leuke beelden kan komen ziet u ze verschijnen. En de eigen creativiteit wordt dit jaar
gestimuleerd door een aantal creatieve bijeenkomsten in de school voor keramiek en lassen
(SBB).
De avond werd afgesloten met een drankje en
wat informele gesprekken waaraan ook de presentatoren actief bijdroegen.
De presentaties van de avond zijn via
www.nieuwepark.nl te downloaden.

ACTIVITEITEN BUURTHUIS
DE SPEELWINKEL
Door Peter Schönfeld

Onlangs kwam ik in gesprek met Sarie Donk, de
coördinator van het Buurthuis de Speelwinkel
aan het Raam in de binnenstad. Zij is de organisator van heel veel leuke en praktische cursussen en activiteiten in het Buurthuis de Speelwinkel. Omdat onze wijk geen buurthuis heeft en
dus ook dit soort activiteiten bijna niet kan organiseren, behalve natuurlijk de “Crea-avonden
van Manon Vonk en Marrianne Waalwijk”, leek
het mij interessant te vragen aan Sarie of de
bewoners van Nieuwe Park ook aan haar activiteiten mogen meedoen. Sarie antwoordde dat
dat prima was. Daarom zet ik hieronder de mogelijkheden van het Buurthuis de Speelwinkel in
het kort neer.
Als u meer informatie wilt kunt u Sarie bellen,
tel: 526925 of mailen
buurthuis@despeelwinkel.nl of op hun site kijken: www.despeelwinkel.nl.
De activiteiten zijn:
PEUTERWERK
 St. Peuterspeelzaal “Dribbel” in de benedenruimte van de Speelwinkel. Leeftijd: 2 t/m 4
jaar. Open: 8.45 – 11.30 uur. Er is een
maandag-/woensdag- en een dinsdag/donderdag groep.
 Kinderopvang tot 4 jaar tijdens volwassen
activiteiten overdag.
6
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KINDERWERK
 Kinderkookclub
 Streetdance (onder voorbehoud)
 Tekenles
 Kinderdisco
 Musicalles voor kids
VROUWENWERK
Naailes
Fietsles voor buitenlandse vrouwen:
 Iedere dinsdagmiddag van 13.15 – 15.00
uur. Kosten € 6,00 per vier weken. Er wordt
aandacht besteed aan theorie en praktijk.
Vouwfietsen zijn aanwezig. De lessen worden afgesloten met een diploma.
Workshops Crea:
 Deze worden altijd bekend gemaakt in de
wijkkrant of op de website. Er worden workshops gegeven, mozaïek, bloemstukken,
brooddeeg enz.
Arabische les:
 Iedere maandagochtend van 9.30-11.30 uur
en maandagmiddag van 13.00–15.00 uur.
 Woensdagochtend van 9.00-11.00uur.
 Kosten: € 5 per maand.

anouschka244@yahoo.com of even bellen tel.
359685.
Voor deze dag kunnen we nog wel wat vrijwilligers gebruiken! Meld je aan! Redactie wijkkrant
of bij de werkgroep:
m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl of
tel. 06- 23507933

Hoog geëerd publiek!
Komt dat zien!
Dag van het Park 9 juni
2012
in het Van Bergen IJzendoornpark 14.00 -17.00 uur
Programma:

Draaiorgel

Taartenwedstrijd

Koffie en thee

Diverse stands

Schminken

Clown

Paardje rijden

Zelf jongleren

MANNENWERK
Taalles (Nederlandse les) voor mannen:
 Voor mannen van Marokkaanse afkomst die
de Nederlandse taal beter willen beheersen.
Elke dinsdagavond 20.00-21.30 uur.
VOLWASSENENWERK
Zangkoren:
Er zijn diverse koren actief in de Speelwinkel.
 Zo maar gewoon op maandagavond van
20.00- 22.00 uur.
 Viswijvenkoor op dinsdagavond van 20.15–
22.30 uur.
 Gebekte wijffies woensdagavond van 20.00–
22.00 uur.
 Shanty koor donderdagavond van 20.00–
22.00 uur.
Kookcursussen:
 Op woensdag of donderdagavond. Div. gerechten worden gezamenlijk bereid en gegeten.
Computerlessen:
 Bij voldoende deelnemers op maandag
14.00-15.30 uur en/of woensdag 13.3015.00 uur en/of vrijdag 13.30-15.00 uur.
Computerlessen voor beginners en gevorderden. Inlichtingen: tel. 524172

DAG VAN HET PARK 2012
Door Marrianne Waalwijk

Het schiet al weer op De dag van het Park is
dit jaar op 9 juni, schrijf het in uw agenda! Van
Bergen IJzendoornpark van 14.00 tot 17.00 uur.
U kunt zich opgeven voor de taartenwedstrijd bij
Anouschka Verbruggen-Groot via de mail

Kortom voor elk wat wils!
Kom kijken doe mee!

INTERVIEW MET TON PLANKEN
Door Lies Elte

Op de Kattensingel 42, het pand stamt uit 1907,
woont sinds zes jaar Ton Planken met echtgenote. De drie kinderen – die alle drie in Gouda op
het Coornhert Gymnasium hebben gezeten - zijn
al de deur uit. Hij komt oorspronkelijk uit Den
Haag, maar heeft ook in Moerkapelle en Waddinxveen gewoond. Begonnen als journalist bij
de Haagsche Courant en De Volkskrant, werd hij
programmamaker bij de NOS-televisie. Velen
zullen zich hem nog herinneren van o.a. het politieke programma ‘Den Haag Vandaag’. Na zijn
studie economie startte hij een communicatieadviesbureau. In die hoedanigheid heeft hij al
heel wat politici, persofficieren, rechters en bestuurders geadviseerd of een mediatraining gegeven. Aan de uitvoerige lijst van activiteiten in
heden en verleden kun je zien dat hij een bezige
bij en duizendpoot ineen is.
Vrijwilliger schoonmaakactie
Het is er tot nu toe pas twee keer van gekomen
mee te draaien met de schoonmaakactie in de
wijk, schandelijk weinig natuurlijk, vindt hij,
maar het is leuk om mee te doen. Vooral is het
7
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van belang voor de kinderen. Deze keer begeleidde hij vier enthousiaste meisjes, die niet te
beroerd waren te bukken om iets op te rapen,
wat hij ook wel anders heeft meegemaakt. Hij
had hoegenaamd geen ervaring met die leeftijdsgroep en alles wat te pas komt bij de organisatie; hij is dan ook blij dat Cora van Leeuwen
de taak van coördinator zo goed op zich heeft
genomen.
Nevenactiviteiten
Hij zit in de Raad van Toezicht van Museum
GoudA, uit dien hoofde was hij onlangs aanwezig bij de onthulling van de maquette van middeleeuws Gouda. Door het sponsoren van een
pandje, gebouw of bijvoorbeeld een brug, wordt
in een nog te bouwen miniatuurstad inzichtelijk
gemaakt hoe Gouda eruit zag in 1562. Je kunt
als je in de binnenstad woont of er je bedrijf
hebt, een pandje zogenaamd adopteren, met
naamsvermelding. Ook andere belangstellenden
kunnen participeren via www.gouda1562.nl.
Hij zou best wat willen vertellen aan de wijkbewoners over
mediatraining of communicatie-advies, voor de lol met
camera en microfoon. Hij wilde ook wel meedoen met een
sponsoractie voor een boekje
over de historie van de wijk.
Een beoogde sponsor trok zich
echter terug, zodat het feest
niet doorging. Hij weet heel
boeiend te vertellen over hoe
mensen zich gedragen op televisie; moet je ze trucjes leren of leren niks te zeggen. Hij
vindt juist dat geen van beide
moet,
anders valt die persoon
Ton Planken
later door de mand. Je moet
gewoon goed je verhaal leren overbrengen. En
wat de trainer betreft: “Doe het integer, dan
dwing je respect af bij je klant en ben je geen
spindoctor. Op een zindelijke manier zindelijke
informatie proberen over te dragen, dat is heel
belangrijk”.
Hij draagt vaak ook bij aan crisiscommunicatie
van grote organisaties, vaak onverwacht en niet
te voorspellen. Dan moet je je in heel korte tijd
in heel lastige vraagstukken zien in te werken
en daar wat zinnigs over melden. Praten met
bijv. de voorzitter van de Raad van Bestuur, de
directie, een medewerker, interne jurist, voorlichter of een extern advocatenkantoor. Hij doceert dat je daarbij op drie dingen moet letten:
1e. Een consistente lijn in de communicatie
aanhouden; niet de ene dag dit roepen en de
andere dag dat. Rustig, solide en duidelijk vertellen wat nodig is en je verantwoordelijkheid
nemen. 2e. Degene die de fout heeft gemaakt
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bestraffen, bijv. uit de Raad van Bestuur zetten.
3. Zorgen voor een oplossing en dat het nooit
meer in jouw organisatie kan voorkomen. Je
moet geloofwaardig zijn en je kunnen verdedigen en dat liefst alle drie tegelijk. De ervaring
leert, dat het dan heel snel over is in de publiciteit. Maar dat is de visie van de communicatieadviseur. De jurist gaat daar weleens dwars tegenin in verband met de rechter, aanspraken,
claims, etc. Maar zo ga je meteen in de communicatiefout, want dan gaan de media ermee op
de loop, heb je het niet meer onder controle. Je
kunt ook heel wel oefenen hoe je het naar buiten brengt. Een behoorlijke tekst maken en kritische vragen en mogelijke antwoorden voorbereiden.
Trainingen ook thuis
In zijn kantoor aan de Kattensingel geeft hij ook
trainingen voor één persoon of een paar personen van bijv. een College van B&W of een Raad
van Bestuur met camera en microfoon. Ton
zegt: weeg altijd af of je wel publiciteit wilt:
weeg de kosten (tijd, energie, risico’s) altijd
goed af tegen de mogelijke baten (meer begrip
of meer klanten). Misschien maak je voor dat
medium weinig kans je verhaal kwijt te raken.
Wat gebeurt er als je erop in gaat, is er kans op
vervorming of ongeloofwaardigheid. Het verhaal
controleren op feitelijke onjuistheden is niet altijd mogelijk door tijdsdruk. Bij populaire actualiteitenprogramma’s op tv bestaat het risico dat
je afgaat. Het gaat vaak om snel, smeuïg entertainment, niet om een ingewikkeld vraagstuk uit
te leggen. Het probleem is dat er in zulke praatprogramma’s nog meer mensen zitten, met andere interesses en kennisniveaus. Probeer daar
maar eens een consistente lijn neer te zetten.
Trainingen doet hij ook wel in echte studio’s, afhankelijk van het gezelschap, van één tot
maximaal twintig personen, maar in het laatste
geval moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat
je iedereen betrekt bij zo’n sessie.
Toekomst oude stadhuis
Het middeleeuwse stadhuis op de markt vindt
hij het mooiste van Gouda. Met de verhuizing
naar het fraaie stadskantoor komt het leeg te
staan. Hij deed mee aan een brainstormavond
met de wethouder en burgemeester over de
nieuwe invulling. Er kwam een Platform voor
Stadspromotie. Leest nu tot zijn verbijstering in
de krant dat de gemeente een financiële instelling heeft gevonden die misschien twee etages
wil huren. Uit financieel oogpunt vindt hij dat
leuk en aardig, maar zou toch zo graag zien dat
dat fantastische eeuwenoude stadhuis maatschappelijk relevanter wordt uitgenut! Hij vindt
het eventueel commercialiseren van dat prachtige stadhuis om te huilen. Zijn ideeën hierover
heeft hij destijds uitgebreid besproken. “Wat associeer je nou met Gouda? Marokkanen. Waar
8
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heeft dat mee te maken? Met verdraagzaamheid, tolerantie, integratie. Waar is Gouda beroemd om? Zijn tolerantie door de eeuwen
heen. Allerlei kerkgezelschappen; de Beeldenstorm heeft hier niet zo gewoed als elders. Tolerantie is dus het kenmerk. Zorg nou dat je van
het stadhuis het Huis van de Tolerantie maakt.
Ga er discussies organiseren, kleine conferenties
houden, een klein museum onderbrengen.” Er is
ook een actiecomité, dat daar een cultureel centrum wil maken, en dat elke trip wil laten beginnen bij het stadhuis, waar iets van de historie
van Gouda te zien is. Wat er ook komt, maak er
iets levends van, vindt Ton, in plaats van twee
lagen kantoren en daaronder een patatzaak.
Veel is al wegbezuinigd en de bezoekers alleen
digitaal voorlichten, werkt niet.
Kattensingel
Tot slot wil hij nog wel iets kwijt over zijn directe woonomgeving. De verkeersdrempels bevallen hem helemaal niet; hij constateert dat de
mensen er omheen rijden, “zodat de vouw uit je
broek gereden wordt als je op de stoep staat of
uit de auto komt”, aldus Ton. Verkeerslawaai
dreunt door, zodat hier en daar scheurtjes in de
gevel zijn ontstaan en er stukken afvallen. Hij
hoopt, dat als de rondweg klaar is, dit het verkeer op de singel zal ontlasten.
Het zou toch mooi zijn: op den duur een rustige
singel voor de deur en een heus Huis van de Tolerantie in het centrum.

KUNSTMAKELAAR
Door Marrianne Waalwijk

De uil laat nog even op zich wachten… Maar ik
heb wel een heel leuk ander idee van Sjoukje
Engels gekregen naar aanleiding van mijn presentatie tijdens de bewonersavond. Ik hoop
hierover in de volgende wijkkrant meer te kunnen berichten. Ik ben erg blij dat wijkbewoners
onze initiatieven leuk vinden en ook spontaan
meedenken over andere mogelijke locaties voor
het plaatsen van kunstwerken. Zo maken we
onze wijk Samen nog Mooier.

WERKZAAMHEDEN AAN DE ZONNEWIJZER ZIJN BEGONNEN
Door Peter Schönfeld

In de vorige wijkkrant is
aangekondigd dat de Zonnewijzer van het Plesmanplein naar onze wijk zal komen. De wijzer bestaat uit
een stenen sokkel en een
stalen bovenbouw. De sokkel staat op een opslagterrein van de gemeente, maar
de zonnewijzer zelf is getransporteerd naar de
GSG Het Segment. De leerlingen zijn begonnen

met de reparatie. Enkele staven, die zijn gaan
roesten moeten vervangen worden en andere,
die verdraaid zijn, moeten weer recht gemaakt
worden. Het zal nog enige tijd duren voordat hij
weer in oude luister op de sokkel geplaatst kan
worden. We zijn erg blij dat Het Segment deze
moeilijke klus voor zijn rekening wil nemen en
wensen docenten en leerlingen daarmee veel
succes.

VERSLAG SCHOONMAAKACTIE
Door Cora van Leeuwen, lid Buurtpreventie

Op vrijdag 30 maart jl. heeft de voorjaarsschoonmaakactie in onze wijk weer plaatsgevonden. Met deze jaarlijks terugkerende actie
willen we onze wijk er netjes en schoon laten
uitzien. Ook hopen we dat we als bewoners beter met “los afval” omgaan en dat deponeren in
de afvalbakken die daarvoor overal in de wijk
staan.
De organisatie van de voorjaarsschoonmaakactie deelt de groepen in en maakt een schema
van de straten die elke groep onder handen
neemt. Een begeleider is nodig en gewenst om
de groep van ca. vijf leerlingen naar die straten
toe te loodsen en toe te zien op de uitvoering,
zoals het dragen van de hesjes en het opruimen
van (al) het zwerfvuil.
De schoonmaakactie is dit jaar met 61 leerlingen van “GSG Het Segment” en de “Goudse
Waarden”, uitgevoerd met begeleiding van vijf
docenten, elf wijkbewoners en twee vuilophaalwagens van Cyclus. Dit jaar is de voorjaarsschoonmaakactie in ongeveer vijf kwartier uitgevoerd en hebben we alle zwerfvuil van de
straat gehaald in onze hele wijk. Ook onze wijkagent en Stadstoezicht hebben hun medewerking verleend. Dit was de achtste door het
Buurtpreventieteam Nieuwe Park georganiseerde opschoonactie en tot onze vreugde hebben
we kunnen constateren dat er deze keer - in
vergelijking met andere jaren -aanzienlijk minder zwerfvuil op te ruimen was. Achter de strui9
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ken in het park werd een fiets gevonden en deze
is bij Stadstoezicht afgeleverd.
Na afloop heeft de “Goudse Waarden” de deelnemers getrakteerd op een drankje en koffie.
Als bedankje voor hun hulp ontvingen de leerlingen een setje fietsverlichting en de begeleiders een mandje met voorjaarsbloemetjes.
Het is ieder jaar weer een hele toer om mensen
te vinden die de groepjes leerlingen gedurende
één à twee uur willen begeleiden. Wellicht zijn
er meerdere wijkbewoners bereid enkele “vrije”
uurtjes per jaar hieraan te besteden. In de wijkkrant van januari 2013 zullen we hiervoor weer
een oproep doen. Mogen wij rekenen op uw
spontane aanmelding? U kunt zich aanmelden
bij Cora van Leeuwen, het telefoonnummer
staat in de wijkkrant.

we in de volgende wijkkrant een stukje van de
sluier oplichten. Wat gaat er gebeuren met de
borders, die er nu nog leeg en verlaten bijliggen? Hopelijk zijn ze tegen die tijd gevuld en
kunnen we, genietend van de zon, zittend op
een bankje, instemmend knikken.
Ga voor de uitgebreide cultuurhistorische analyse naar onze website (www.nieuwepark.nl)

Een schone wijk is ons aller belang!

BOMEN WINTERDIJK
Door Trudie Galama, lid Groencommissie Nieuwe Park

Op vrijdag 20 april heeft de Groencommissie
een gesprek gehad met Bart van der Werff en
Sanne Reijs van de Gemeente over de ten onrechte gekapte bomen, te laat om hiervan verslag te kunnen doen in deze krant. Welke bomen ervoor terugkomen is dus nog even de
vraag. Wanneer er herplant wordt weten we
wel: najaar 2012! Het lijkt mij een goed idee om
voor deze zomer, met vereende krachten van de
berm een bloeiend zomerboeket te maken.

VAN BERGEN IJZENDOORNPARK /
CULTUURGESCHIEDENIS
Door Trudie Galama, lid Groencommissie Nieuwe Park

Op de bewonersavond gaf Marianne Driehuijs
(Gemeente Gouda) een korte cultuurgeschiedenisles over het Van Bergen IJzendoornpark, dat
rond 1900 als wandelpark is ontworpen. Aan de
hand van foto’s maakte zij het verschil duidelijk
tussen het ene deel van het park dat in landschappelijke stijl en het andere deel dat in geometrische stijl ontworpen is. De tekening van
het oorspronkelijke ontwerp laat het verschil
duidelijk zien. Er is niet veel fantasie voor nodig
om het huidige park in dit ontwerp te herkennen.
Hoe verder?
Een kijkje achter de schermen bij de gemeente
laat zien dat de toekomstvisie voor het VBIJpark op tafel ligt. Ook de maatregelen die binnenkort èn op de lange termijn genomen gaan
worden staan op papier. Er kijken nog een paar
cultuurhistorisch geschoolde ambtenaren naar
en dan krijgt het plan het goedkeuringstempel.
Voor het einde van deze maand krijgt de Groencommissie het stuk gepresenteerd en kunnen

het oorspronkelijk ontwerp

’T HALVE MAANTJE, EEN ONBEKEND DEEL VAN HET PARK
Door Toos van der Gaarden

Toen burgemeester van Bergen IJzendoorn op
16 januari 1895 overleed, stond binnen een
week de notaris op de stoep bij de gemeenteraad met een legaat dat uit drie delen bestond:
1. De achtertuin van de burgemeester mocht
aan het Houtmansplantsoen worden vastgemaakt
2. Een bedrag van 40.000 gulden voor de aanleg van een wandelplaats, ‘op enige afstand
van de bebouwde kom, die men van twee
kanten bereiken kan, zoodat men niet langs
denzelfden weg behoeft terug te keeren’;
3. De last om ‘ten eeuwigen dage’ de graven te
onderhouden van zijn ouders, zijn grootouders, het echtpaar Imans (de ouders van
zijn tweede moeder A.M. Imans), haar graf
en het graf van de burgemeester en zijn
echtgenote. Deze graven bevinden zich op
de Oude Begraafplaats, Prins Hendrikstraat.
Onlangs kwamen we in het bezit van het ontwerp van het Van Bergen IJzendoornpark zoals
dat in 1901 werd aangelegd. Toen we goed ke10
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ken naar dat ontwerp viel het ons op dat de weg
door het park niet de begrenzing van het park
vormde: deze weg was oorspronkelijk deel van
het park zelf, was met grint bedekt met aan
beide zijden een wandelweg. Door de beplanting
aan de zijkant kreeg de weg het aanzien van
een laan.
Wat ons echter nog meer opviel aan de plattegrond was de inrichting van de noordwestelijke
punt: het park liep gewoon door aan de overkant van de weg. Er was een deel van het park
achter de volière, tussen de nummers 31 en 51
van het Van Bergen IJzendoornpark. De noordelijke begrenzing is dan het eiland ten zuiden van
het Bunnikterrein. Dit werd een intiem parkdeel,
door stevige beplanting omsloten, dat later
vanwege zijn plattegrond in de volksmond werd
aangeduid als ‘t Halve Maantje.
Voor het eerst - en wij wonen al sinds 1975 op
die plaats - zagen wij waarom dit stukje van het
park Halvemaantje werd genoemd en waarom
het zo geliefd was bij de toenmalige Goudse
jeugd. Dat verhaal hadden wij gehoord van de
bewoonster van nr. 33, die daar in 1929 was
komen wonen. Wanneer een jongen en een
meisje verliefd op elkaar werden, gingen ze
wandelen in het Park, en trokken ze graag naar
het Halvemaantje, waar aan het eind van het
pad een bankje stond en de beide jongeren een
intieme plaats vonden om hun liefde aan elkaar
te verklaren.

onderhouden. Helaas is deze werkplaats, en het
grootste deel van de tuinlieden, door bezuinigingen verdwenen.

Van Bergen IJzendoornpark, ca. 1910. Op de achtergrond
het zgn. ‘t Halve Maantje, in het midden van de noordzijde van het park

Kort voor haar vertrek heeft Mevr Cabout, van nr. 33,
een bordje laten
schilderen en dat op
haar huis laten bevestigen met de
naam ’t Halve Maantje erop. Dit bordje
zit nog steeds op het
huis.
Verder is er over ’t Halve Maantje niet zoveel
bekend: er bestaat een foto uit de twintiger jaren - van matige kwaliteit - waarop een groep
tewerkgestelden staat afgebeeld met op de achtergrond de beplanting van ’t Halve Maantje.
Vlak voor de oorlog heeft er een kampement
van het Nederlandse leger gebivakkeerd. In de
oorlog zochten Duitse wagens hier dekking tegen de Engelse vliegtuigen die het station bombardeerden.
Het Park werd altijd goed onderhouden. Na de
oorlog werd een deel van het terrein achter de
volière gebruikt als werkplaats voor een vijftal
tuinlieden die er speciaal waren om het park te

VERSLAG CREA CAFÉ
Door Manon Vonk

In april was er weer een Crea Café, dit keer
stond het mozaïeken centraal. Al snel ging men
aan de gang om geen tijd te verliezen. Tijdens
het ontwerpen van het eigen werkstuk werd er
inspiratie opgedaan bij het meegebrachte
beeldmateriaal. De deelnemers konden kiezen
uit verschillende voorwerpen om te beplakken,
maar je kon natuurlijk ook iets van jezelf meenemen. De tijd was helaas te kort om alles af te
11
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krijgen. Dus zal er bij het laatste Crea Café gelegenheid zijn om het werk af te maken.

Als firmant bij Firma van Drie probeer ik plateelschilderen als kunstvorm te ontwikkelen.

Aankomende keer hebben we Trudy Otterspeer
als gastdocent: zij is werkzaam aan de SBB
school en geeft daar les in plateelschilderen. Zij
wil ons kennis laten maken met haar vak dat
voorheen een echt Gouds ambacht was. Naast
haar werk als docent timmert zij hard aan de
weg om dit oude ambacht weer op de kaart te
zetten en mensen te inspireren om hiermee aan
de slag te gaan. Zowel op de authentieke manier als met een moderne inslag. Dus wil je een
inspirerende avond beleven met een bevlogen
docent, kom dan naar het Crea Café en laat je
wat vertellen en word geïnspireerd door het authentieke Goudse ambacht.

Op uitnodiging van het wijkteam verzorg ik een
avond over plateelschilderen. In een gezellige
sfeer vertel ik het verhaal van de leerling plateelschilder, de sfeer uit die tijd, over de techniek en kan er een miniworkshop worden gedaan. Zelf ervaren hoe het is om met dit materiaal te werken. De uitnodiging van het wijkteam
draagt ook bij tot een stukje bekendheid, daarvoor dank! Een, voor sommigen misschien hernieuwde, kennismaking met wat vroeger in
Gouda zo gewoon was.
U bent van harte welkom!

Tot ziens in het Crea Café!
Meld je even aan als je langskomt, dan kunnen
we rekening met je houden.
Marrianne Waalwijk tel. 06-23507933
Manon Vonk tel. 585357, 06-40281883

AANDACHT VOOR PLATEEL: HISTORIE EN MINIWORKSHOP
Door Trudy Otterspeer, docent plateelschilderen

Gouda ontleent zijn bekendheid niet alleen aan
kaas en stroopwafels. Gouda is ook beroemd om
het plateel. Tot begin jaren ’80 van de vorige
eeuw waren er tientallen aardewerkfabrieken,
voornamelijk in de Goudse binnenstad. Helaas is
daar niets meer van over, behalve aardewerkbedrijf ‘de Drietand’ in de Goudse poort en de
fabriek van Montagne aan de Gouderaksedijk.
Het mooie ambacht plateelschilderen dreigt verloren te gaan.
Midden jaren ’70 ben ik als leerling plateelschilder opgeleid bij Pijpen- en aardewerkfabriek Zenith in Gouda. Het bedrijf was gevestigd in de
Prins Hendrikstraat. In 2007 heb ik, na wat omzwervingen, een atelier ingericht met als doel dit
mooie ambacht niet verloren te laten gaan. Dit
mede door invloed van mijn leermeester, die mij
altijd is blijven volgen. Op dit moment geef ik
cursussen, zowel bij de SBB Gouda (Centrum
voor keramiek en lasopleidingen) als in het atelier van Ambachtelijk plateel in Waddinxveen.

ACTIVITEITEN GOUWESTEIN
Door Lynet Mechielsen, activiteitenbegeleidster

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN:
Maandag
10.00-12.00 uur: Kaartenmaakclub in het Grand
Café
14.30-16.30 uur: Repetitie Gouwesteinkoor in
de Plaza
Dinsdag
11.00-11.30 uur: Bewegen voor ouderen op
muziek in de Plaza
9.45 -10.30 uur: Bibliotheekboeken ruilen bij
de vrijwilligers van de bibliotheek in de Plaza
14.00-16.00 uur: Creaclub in de ruimte van de
dagverzorging
14.30-16.00 uur: Koersbal in de Plaza
Woensdag
14.30-16.30 uur: Recreatie en ontspanning in
de Plaza (zie recreatie en ontspanningsactiviteiten)
Donderdag
10.00-12.00 uur: Welfare in het Grand Café
14.30- 16.00 uur: Bingo in de Plaza
Vrijdag
14.30-16.30 uur: Spelmiddag in de Plaza
Het Grand Café is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Het Gouwestein Restaurant is van maandag t/m
zaterdag geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur.
3 gangen menu €11,50 (Leden van Comfort à la
carte €10.) U wordt verzocht om 3 werkdagen
van te voren te reserveren bij de receptie tel:
0182-515655.
PASTORALE BIJEENKOMSTEN
 Weekopeningen
7 en 21 mei om 10.30 uur in de Plaza door
dhr. A. de Jong
 Weeksluitingen
Vrijdag 4 mei 18.45 uur door Ds. M.v.d. Sijs
12
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Zondag 13 mei 10.30 uur door Ds. T. Bouw
Donderdag 17 mei 18.50 uur door Ds.
U.G.M. Doedens
Bijbelkring
Woensdag 9 mei 14.30 uur door Ds. C. van
Duijn

dit lidmaatschap kunt u met aantrekkelijke kortingen gebruik maken van onze diensten. Bijv.
eten in het restaurant en mee doen met alle activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact
op nemen met de cliëntadviseur Annette Mulder.
Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.

RECREATIE EN ONTSPANNING


















Maandag 30 april 10.30 uur: Aubade m.m.v.
het Gouwesteinkoor in de Plaza. De televisiebeelden zullen te zien zijn op het grote
scherm in de Plaza. Koffie met oranjegebak
€ 2,50 voor leden comfort à la carte en niet
leden € 4.
Maandag 30 april 14.30 uur: Optreden door
het koperblazers ensemble “Quo Vadis” met
een Oranje programma. € 4 voor leden comfort à la carte en niet leden € 5 incl. consumpties. Kaarten in de voorverkoop bij de
receptie.
Woensdag 2 mei: Gouwesteinbioscoop “Shirley Temple”. € 3 voor leden comfort à la carte en niet leden € 4
Zaterdag 5 mei: Bevrijdingsdag v.a.14.30
uur komt draaiorgel “de Harlekino” met
Adrie Vergeer muziek maken in de huiskamers en het Grand café.
Woensdag 9 mei 19.30 uur: Optreden door
het Apeldoorns Evangelisatiekoor o.l.v. dhr.
Nico Prins in de Plaza.
Woensdag 23 mei: 19.30 uur Optreden van “
de Kadeklinkers” in de Plaza € 4 voor leden
comfort à la carte en niet leden € 5 incl.
consumpties. Kaarten in de voorverkoop bij
de receptie.
Maandag 28 mei 2de Pinksterdag 14.30 uur:
Gezellige theemiddag met muziek in de Plaza.
Woensdag 30 mei: Gezamenlijke maaltijd
“Happy Menu” in het restaurant. Leden Comfort à la carte € 12,50 en niet leden € 15
a.u.b. inschrijven bij de receptie vòòr 4 mei.
Donderdag 31 mei 19.30 uur Mini Musical “
Lang leve de Prins” door O&S producties in
de Plaza € 3 voor leden comfort à la carte en
net leden € 4

Gouwestein zoekt enthousiaste
vrijwilligers voor het welslagen van de diverse
wekelijkse activiteiten, ook voor hulp in het restaurant en het Grand café met name in het
weekend. Nadere informatie kunt u verkrijgen
bij of Lynet Mechielsen.

Comfort à la Carte
Voor iedereen die zelfstandig woont binnen of
buiten Gouwestein of Gouwestaete is er de mogelijkheid om lid te worden van Comfort à la
Carte.(ook voor familieleden van bewoners). Met

KERKEN EN ONZE WIJK
Door Geri van Ittersum

Gouda telt zo’n veertig kerkgenootschappen.
Ook in onze wijk zijn er meerdere. Behalve in de
twee kerkgebouwen worden er ook op andere
plaatsen zondagsdiensten gehouden. Lang niet
alle wijkbewoners kennen hiervan de achtergronden. Voor buitenstanders zit de kaart van
kerkelijk Gouda erg ingewikkeld in elkaar. Reden
om hierop in een serie artikelen in te gaan. Niet
alleen de geloofsovertuiging van het genootschap komt aan bod, maar ook de leden, de activiteiten en het gebouw zelf. Het eerste artikel
gaat over de nieuwe kerk van de Gereformeerde
Gemeente aan de Nieuwe Gouwe OZ.

GEREFORMEERDE GEMEENTE GOUDA
Je kunt de nieuwe kerk aan de Nieuwe Gouwe
oostzijde mooi of lelijk vinden, het is in ieder
geval door zijn opvallende architectuur een blikvanger aan de entree van onze wijk. Een eigen
naam heeft hij niet, hoewel in de volksmond de
naam “mijter” weleens is gevallen. Het is de
kerk van de Gereformeerde Gemeente Gouda,
gebouwd in 2008. Op zich ook al bijzonder om13
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dat de trend is dat kerken sluiten, of een andere
bestemming krijgen vanwege een door vergrijzing sterk afnemend aantal kerkgangers. Dit is
zeker niet het geval bij de Gereformeerde Gemeente in Gouda. De gemiddelde leeftijd van de
leden is 29 jaar! Het aantal leden bedraagt 1550
en groeit nog jaarlijks met veertig tot vijftig.
Daarom werd de oude kerk aan de Ronsseweg
te klein en werd een nieuwe kerk gebouwd, uit
eigen middelen gefinancierd.
Wat gebeurt er allemaal in de kerk? William Buis
en Hans Littel leggen het graag uit in de grote
ontvangstruimte van de kerk. Ze zijn allebei
koster. Buis woont ook in de kerk, aan de achterzijde. Weinig mensen zijn daarvan op de
hoogte, ook de bezorger van de wijkkrant heeft
hem nog niet weten te vinden. Snel wordt duidelijk dat het een misverstand is om te denken
dat de kerk alleen op zondag wordt gebruikt. Ze
runnen eigenlijk een bedrijf; er zijn negen zalen
waar de hele week door van alles gebeurt, vandaar dat er meerdere kosters zijn. Ook op deze
woensdagochtend zijn er diverse activiteiten in
het gebouw.

gaan zondag tweemaal naar de kerk, ’s ochtends is er “vrije stof”, ’s middags uitleg van de
catechismus.

Zuidgevel met orgel

Veel van deze kerkbezoekers zien we in hun
zondagse pak door het Van Bergen IJzendoornpark en over de Winterdijk fietsen. Er zijn geen
kledingvoorschriften, maar men kleedt zich netjes uit respect voor de Heer. Ook kinderen wonen de dienst bij. Voor de allerkleinsten is er
opvang in een van de bijzalen van de kerk.
Een speciale plek in de kerk aan de rechterhand
van de voorganger is gereserveerd voor de diakenen en ouderlingen. Simpel gezegd moet je
de diakenen zien als de penningmeesters, de
ouderlingen geven ondersteuning bij de geloofsverkondiging. Achter hun bankjes bevindt zich
de deur naar de consistoriekamer waar een grote ovale tafel staat. Hier vergaderen ze onder
het toeziend oog van illustere kerkvaders. Er
hangen portretten van o.a. Luther en Calvijn.
Ernaast bevindt zich een rouwkamer.

De kosters Littel (l) en Buis

De kosters geven een rondleiding. Eerst de kerk
zelf: een indrukwekkende koepelvormige ruimte; mooi licht valt door de gekleurde ramen aan
de randen bovenin. Ze zijn gemaakt door de
glaskunstenaar Arie van der Spek. De glazen
hebben als thema “Vlietende wateren”. Teksten
uit de Bijbel en de psalmen inspireerden hem bij
de uitwerking van dit thema. Dan wordt je blik
gevangen door het moderne orgel gemaakt door
de orgelbouwers Van Vulpen. Verschillende organisten bespelen het tijdens de kerkdiensten.
Regelmatig worden er ook orgelconcerten gegeven. Op 5 mei aanstaande geeft Gijsbert Kok uit
Bodegraven een concert.
Onder het orgel bevindt zich de preekstoel, of
eigenlijk een platform van een paar treden
hoog. Op de lessenaar ligt een oude statenbijbel
opengeslagen. Hier leidt dominee Clemens de
kerkdiensten. Hij ziet voor zich op de banken
zondags ruim duizend kerkleden zitten. De leden

Dan toch de belangrijke vraag: wat houdt nu eigenlijk het geloof van deze gemeente in en
waarin verschilt het van andere kerkgenootschappen? In de brochure van de kerk staat de
historie en de geloofsleer in hoofdlijnen aangegeven. De Gereformeerde Gemeente is in 1907
ontstaan uit een vereniging van twee groepen
gemeenten, die zich in de jaren '30 en '40 van
de 19-de eeuw hadden afgescheiden van de Nederlandsche Hervormde kerk. Het kerkverband
hoort bij de reformatorische gezindte. Die gaat
uit van drie principes: het gezag van de Bijbel
alleen, het persoonlijke geloof en de genade van
God.
De gemeente behoort tot de zogenaamde bevindelijk-gereformeerden; dat wil zeggen dat
men de nadruk legt op het persoonlijk geloven
en belijden van wat de Bijbel ons leert. De gereformeerde gemeente telt landelijk 104.000 leden en is daarmee het derde protestantse kerkgenootschap van Nederland. Ook in Noord Ame14
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rika zijn er gemeenten. De Goudse gemeente is
ontstaan in 1908. Ter gelegenheid van het 100jarig bestaan in 2008 is een boek uitgegeven
getiteld “Het braambos niet verteerd”. Hierin
staat de geschiedenis van de gemeente in detail
beschreven.

wonen. Er zijn nog genoeg plaatsen vrij, want
de kerk is op de groei gebouwd. En bovendien:
door de week mag iedereen binnenlopen om een
kijkje te nemen of informatie te vragen en krijgt
dan nog een kopje koffie ook.

Het komt er niet meer van om boven te kijken,
waar nog meer zaaltjes zijn. Ze worden gebruikt
door onder meer de zangvereniging, de jongerenvereniging, de vrouwenvereniging en voor
Bijbelstudie en catechisatie; er is ook nog een
bibliotheek. Op de vraag of er alleen leden van
het kerkgenootschap binnen mogen, antwoorden de kosters ontkennend. Ze benadrukken dat
iedereen welkom is om de kerkdiensten bij te

NIEUWE PARK OPHAALSCHEMA
Even weken
GFT (groene container)
Papier (blauwe container)
Plastic (Plastic-hero-zakken)
Restafval (grijze container)
Huisvuilzakken

Oneven weken
Dinsdag

vrijdag
donderdag
dinsdag
wekelijks op vrijdag

wekelijks op vrijdag

Uitzonderingen in 2012:
- plastic: zaterdag 19 i.p.v. donderdag 17 mei 2012.

OLYMPIADE OP HET NIEUWE TRAPVELD ACHTER DE WINTERDIJK
Door Peter Schönfeld

Op het nieuwe trapveld achter de
Winterdijk is door het wijkteam op
woensdag 11 april een Olympiade
gehouden voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

DRIE VAN DE PRIJSWINNAARS

Onder leiding van Sport.Gouda, de
organisatie die buurtsport in Gouda
organiseert, hebben de kinderen uit
onze wijk een aantal sporten zoals
tennissen, hockeyen, basketballen,
doelschieten e.d. gedaan. Gezien
het enthousiasme van de kinderen
hebben zij het erg leuk gevonden.
Natuurlijk zijn de winnaars gehuldigd, zoals u op de foto kunt zien.
De woensdagen daarna, 18 en 25
april, is er weer onder leiding van
Sport.Gouda op het trapveld gespeeld. Hopelijk zullen nu de kinderen door dit soort activiteiten de
weg naar het trapveld vinden, zodat er in de toekomst meer gebruik
van gemaakt zal worden.
15
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REDACTIE WIJKKRANT:
Ton Kooijman, Lies Elte, Toos van der Gaarden
en Irene Tielman. Inleveren kopij per e-mail:
t.kooyman@worldonline.nl en
i.tielman@gmail.com.
Voor informatie over adverteren in de wijkkrant
kunt u terecht bij Lies Elte, tel. 518151
ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN
Jaap Addicks
Anne-marie Blok
Gerrit van der Gaarden
Ton Kooijman
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Jos Cremers

De wijkkrant is een uitgave van de Stichting
Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54
2801 CC Gouda.tel. 678939
e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net
website: www.nieuwepark.nl

Crabethstraat 67
Van Bergen IJzendoornpark 20
Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Swietenstraat 24
Kattensingel 56
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36
Kattenburcht 1

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

584355
672141
524996
522508
516638
678939
585357
550442

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK
Gemeente, wijkcoördinator
Ingrid Vink
Factor-G, wijkconsulent
Mirjam Schoonderwoerd
Woonpartners Midden-Holland
Jasmijn Leloux
Mozaïek Wonen
Ben Peters
Politie, wijkagenten
Rob van Riel - Henk Graafland
Stadstoezicht
Fred Starreveld
Cyclus
Piet Streng

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

588410
06 – 52357278
597070
692969
0900-8844
589168
547500

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE
Groep 1:
H. Servaesstraat, A. Luteijnstraat, V. Hamanstraat, R.v. Dekemastraat, Nieuwe Parkerf –
Paul de Rooij, Hélène Servaesstraat 10, tel 06 - 55930906
Groep 2:
M. Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel 521553 en
dhr. Zonneveld
Groep 4:
M. Havelaarstraat, M. Gijzenstraat, Kl. Johannesstraat, J. Compagniestraat, E. Verestraat vacature
Groep 5:
Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, 524925
Groep 6:
v.B. IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, v. B. IJzendoornpark 15, tel 523525
Groep 7:
Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat – Jan de Haan, Kattensingel 13, tel 526534
Groep 8:
Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – Jos Cremers, Kattenburcht 1, tel 550442
Groep 9:
Kattensingel 44c en volgende – Mary v.d. Ree, Kattensingel 77, tel 769157
Groep 10: Piersonweg, v. Beverninghlaan, v. Swietenstraat – Teak Spruijt, v. Beverninghlaan 4,
tel 513631
Groep 11: Crabethstraat, Crabethpark – Karin van Piershil, Crabethstraat 7-L, tel 580752
Groep 12: Vredebest, Spoorstraat en Spoorlaan – Paul Soeters, Vredebest 16, telstart 06-19526955
AGENDA
8 mei

19.00 uur

9 mei
14 mei
9 juni

19.30 uur
19.30 uur
14.00-17.00 uur

Informatieavond over riolering
Winterdijk
Workshop plateelschilderen
wijkteamvergadering
Dag van het park

Goudse Waarden, Kanaalstraat
SBB
Gouwestein
Van Bergen IJzendoornpark
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