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UITNODIGING AAN ALLE  
WIJKBEWONERS 

 

Het Wijkteam Nieuwe Park organiseert op maandag 26 maart de jaarlijkse bewonersavond.  Deze 

vindt plaats  in de Praktijkschool Het Segment, te bereiken via de weg langs de vogelkooi  aan 

het van Bergen IJzendoornpark.  

 

Hieronder het programma voor deze avond, dat tevens als  officiële aankondiging dient. U bent 

welkom vanaf 19.15 uur en kunt dan op een  aantal plekken  terecht voor informatie over ontwik-

kelingen binnen onze wijk. 

Om 20.00 uur begint de vergadering met de volgende agenda: 

 

20.00 uur Huishoudelijk deel: 
 

 Financiën 

 Benoeming Manon Vonk tot lid van het wijkteam 
 Terugblik over 2011 

 Buurtpreventie 
 Rondvraag 

 

20.30 uur Presentaties: 
 

 Herinrichting Nieuwe Park fase 3 en 4; gebied tussen Ferdinand Huyckstraat en 
de Winterdijk: gemeente en aannemer 

 Parkwijk/Rode Dorp: Mozaïek Wonen 
 Plan voor Van Bergen IJzendoornpark: gemeente en groencommissie  

 Plan Bunnik: Bunniks-logistics 
 Trapveld: Sport.Gouda 

 Activiteiten 2012 
 

21.30 uur Napraten met een drankje en hapje tot 22.15 uur.   
 

 
 

Bent u in de gelegenheid, meldt u zich dan 

aan voor de voorjaarsschoonmaak op vrijdag 

30 maart, zie blz.  
 

 
 

INHOUD  
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Nieuwe wijkcoördinator 2 

Kaalslag op de Kattensingel en in het 

Van Bergen IJzendoornpark 
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schoonmaak op 30 maart 

3 
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“Wij pikken het niet……” 6 

Ochtend sport en spel voor senioren 7 

Herhalingscursus reanimatie 7 
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Actie om de albatros te redden 9 
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VAN DE REDACTIE / 
HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 
 

In deze wijkkrant treft u de officiële uitnodiging 

aan voor de jaarlijkse bewonersavond / 

-vergadering die het wijkteam belegt.  De for-

mule is als vanouds:  in het eerste deel behan-

delen we de formele agenda en daarna worden 

we ingelicht over een aantal plannen die dit jaar 

in de wijk spelen. Dat levert een aantrekkelijke 

agenda op en we nodigen u van harte uit maan-

dag avond 26 maart vrij te houden en naar Het 

Segment te komen.  

 

Heeft u recent de tv-uitzending gezien over de 

gang van zaken bij de nieuwbouw van winkel-

centra. Multi Vastgoed schijnt ze vrijwel allemaal 

te bouwen en stelt dat wij ze allemaal willen. 

Het bedrijf offert zich als het ware op om aan 

onze wensen tegemoet te komen. En of er dan 

een appartementencomplex tegen de vlakte 

moet is bijzaak. Onze gemeenteraad zou nog 

eens een avondje met B&W moeten organiseren 

en ‘Uitzending gemist’  moeten naspelen. Als dat 

de dames en heren nog niet op andere gedach-

ten brengt….. 

 

De realisering van het plan om een prachtige 

zonnewijzer in onze wijk te krijgen is dichterbij 

gekomen.  De betreffende wethouder gaat ak-

koord met onze plannen en voor de restauratie 

hebben we de nodige deskundigheid bereid ge-

vonden te helpen. Het financiële plaatje vraagt 

nog aandacht maar ook dat lijkt oplosbaar.  En 

de plek zou dan het Van Bergen IJzendoornpark 

bij de ingang Nieuwe Gouwe OZ kunnen zijn, 

maar dat willen we eerst nog overleggen met 

bewoners daar. Zoals  u in dit nummer  leest  

hebben we ook een uil gevonden die onze wijk 

komt verfraaien.  Het lijkt me een prachtig stre-

ven om de beeldenwijk van Gouda te worden. 

Om het vervolgens te blijven moet er niet teveel 

koper en brons aan zitten.   

 

Een beeld dat we goed kunnen gebruiken is een 

man in een leren jack die op de Kattensingel 

staat met een fototoestel. Toen ik een foto nam 

van de gekortwiekte bomen daar (zie elders in 

deze krant) merkte ik dat die bezigheid tot ef-

fect had dat alle auto’s langzamer gingen rijden.  

We weten het dus wel, maar ja die pakkans….. 

Bij het station zijn de liftschachten nu aange-

bracht en zullen de liften binnenkort volgen. 

Maar daarna moeten er ook nog roltrappen ko-

men en voorlopig blijft het tamelijk rommelig en 

dringen op het station.  

 

Samen met SBB, de school voor keramiek en 

lassen aan de Winterdijk,  gaan we dit jaar 

maandelijks crea-avonden organiseren waar ie-

dereen hartelijk welkom is. Elke avond krijgt 

een eigen thema en u kunt er vrijwel gratis uw 

kunstzinnigheid aanscherpen; 7 maart is de eer-

ste. Daarnaast gaat SBB ook nog enige speciale 

activiteiten aanbieden. Dit wordt heel leuk!  

 

We bieden u ook een interview aan met een 

wijkbewoner die zich inspant om de albatros van 

uitsterven te redden. Heel bijzonder. Daar kunt 

u zelf aan bijdragen door mee te doen aan de 

sponsorloop die op 17 maart in ons park  

plaatsvindt. Lijkt ons ook heel leuk voor uw kin-

deren.  

 

NIEUWE WIJKCOÖRDINATOR 
Door Ton Kooijman 

 

Onze wijk heeft gedurende het 

komende half jaar een nieuwe 

wijkcoördinator. Het is Ingrid 

Vink die al langere tijd bij de 

gemeente werkt maar voor 

het eerst  een dergelijke baan 

begint.  De laatste jaren werk-

te zij bij het VIP (vrijwilligers 

informatie punt) en heeft dat 

helpen opbouwen. Ze is dus 

goed bekend met vrijwilli-

gerswerk, en daar drijft ook 

onze wijk op. 

 

KAALSLAG OP DE KATTENSINGEL 
EN IN HET VAN BERGEN IJZEN-

DOORNPARK 
Door Trudie Galama, werkgroep Groen 

 

Van de bomen op de 

Kattensingel zijn de tak-

ken nagenoeg afge-

zaagd. Met heel veel 

fantasie lijken het de 

masten van boten die 

aan de verkeerde kant 

van de kade zijn afge-

meerd. In het Van Ber-

gen IJzendoornpark zijn 

enkele populieren, die in 

slechte staat waren, 

omgezaagd. De in stuk-

ken gezaagde stammen 

laten zien dat het grote 

jongens waren.  
 

Op de Winterdijk en in de omgeving staat ook 

veel te gebeuren. In verband met de riolerings-

werkzaamheden en het ophogen en herinrichten 

van de straten is een vergunning afgegeven 

voor het kappen van 34 bomen langs de Winter-

dijk (fase 3 en 4/deel 2) en voor het kappen van 

46 bomen en het verplanten van 21 bomen (fa-

se 3 en 4 / deel 1) in het Winterdijkgebied. Voor 

al deze bomen geldt een herplantplicht.  

Ingrid Vink 

Bomen Kattensingel 
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In opdracht van de gemeente is in 2011 een cul-

tuurhistorische analyse van het Van Bergen IJ-

zendoornpark uitgevoerd. Hierop voortbordu-

rend hebben zeven studenten van hogeschool 

Van Hall Larenstein uit Velp, ook in opdracht van 

de gemeente, een analyse uitgevoerd, een visie 

gevormd en de maatregelen opgeschreven om 

dit alles te realiseren. Het advies is meer dan 

100 pagina’s dik geworden en is in januari aan 

de gemeente gepresenteerd. De Groencommis-

sie gaat zich hierover buigen en zit binnenkort 

bij de gemeente aan tafel voor overleg.  

 

Wij houden u op de hoogte èn de vinger aan de 

pols. In de volgende wijkkrant gaan we positief 

nieuws brengen over wat geplant gaat worden. 

 
 

 
 

BERICHTEN VAN STADSTOEZICHT 
Door Fred Starreveld, Stadstoezicht (tel nr 589160)  

 

Parkeerbeleid in het Nieuwe Park 

 

Zoals u gezien heeft zijn de bouwwerkzaamhe-

den in de Van Strijenstraat en Lepelaerstraat 

klaar. Dit houdt in dat de bewoners in deze stra-

ten om daar te mogen parkeren een parkeer-

vergunning moeten aanschaffen. Dit om boetes 

te voorkomen. Voor bezoekers wordt er op de 

hoek Van Strijenstraat en Lepelaerstraat een 

parkeerautomaat geplaatst. Daar kan dan kort 

geparkeerd worden voor twee uur maximaal te-

gen een tarief van € 1,40 per uur of een dag-

kaart van € 15. Het kort parkeren kan dan al-

leen op de aangewezen plekken met ‘handje 

muntje’. 

 

Opruimactie lang geparkeerde fietsen rond 

het station 

 

Op 1 februari 2012 is afdeling Stadstoezicht be-

gonnen met een actie op het stationsplein om 

op deze manier te kijken of het probleem van de 

te grote hoeveelheid aan fietsen is op te lossen. 

Alle fietsen worden gestickerd en dan kijken we 

na vier weken of er fietsen zijn blijven staan met 

een sticker; deze worden opgeslagen op het 

Lombokterrein in een loods. Ze worden dan, af-

hankelijk van de staat van de fiets, nog een pe-

riode bewaard; daarna worden ze vernietigd. 

Mensen die dan toch nog de fiets terug willen 

kunnen die tegen een vergoeding ophalen bij 

Stadstoezicht. Op deze manier hopen we dat het 

mogelijk is om alle fietsen die overblijven in de 

rekken te plaatsen. 

 
 
ZWERFVUIL EN DAAROM ..... 

VOORJAARSSCHOONMAAKACTIE 

OP 30 MAART A.S. 
Door Cora van Leeuwen, buurtpreventieteam 

 

Inleiding 

Nu de sneeuw en het ijs in de sloten is verdwe-

nen, komt ook het zwerfvuil weer in zicht! 

 Het is inmiddels een goede gewoonte dat leer-

lingen van De Goudse Waarden en van GSG Het 

Segment met ondersteuning van Cyclus onze 

wijk een grondige schoonmaakbeurt geven.  

Geen goede gewoonte is dat blikjes en ander 

verpakkingsmateriaal achteloos op straat wor-

den gegooid in plaats van in de daarvoor be-

stemde afvalbakken. Wat gaan we hier met el-

kaar aan doen? 

 

In ieder geval houden we weer de jaarlijkse 

voorjaarsschoonmaakactie. Deze zal plaatsvin-

den op 30 maart a.s. van 10.15 tot 12.00 uur. 

We trekken dan de wijk in met kleine groepen 

leerlingen om het zwerfvuil op te ruimen. Met 

een schone wijk kunnen we het voorjaar weer 

met plezier tegemoet zien. 

 

GEMEENTELIJKE REGELS 

 

Huisvuil 

Uiteraard verzamelen wij ons eigen huisafval in 

de daarvoor bestemde minicontainers of huis-

vuilzakken of deponeren dit in de u toegewezen 

ondergrondse verzamelcontainer. In Gouda gel-

den hiervoor de volgende regels: Op de dag dat 

het huisvuil opgehaald wordt mag deze vanaf 

6:00 uur worden aangeboden. Om 7:30 uur 

moet de zak of minicontainer op de aanbied-

plaats staan. Er mag geen grof huishoudelijk af-

val worden aangeboden. De containers moeten 

voor 22:00 uur van de openbare weg gehaald 

zijn. 

 

GFT-afval 

GFT bestaat uit loof en schillen van groente, 

fruit en aardappelen, gekookte etensresten (ook 

jus, vet, graten en botjes) kaas- en broodres-

ten, eierschalen, koffiedik, klein snoeiafval, mest 
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van kleine huisdieren, kattenbakkorrels met mi-

lieukeur. Er mag geen zand, grond, grint of 

plastic in de groene minicontainer worden gede-

poneerd. 

 

Oud papier en karton 

Oud papier en karton kunt u deponeren in spe-

ciale verzamelcontainers voor papier, deze staan 

door de hele gemeente. Ook kunt u het inleve-

ren bij het afvalbrengstation, aan de Goudkade 

23 of in de minicontainer met blauw deksel. De-

ze papiercontainer kunt u aanvragen bij Cyclus: 

(0182) 54 75 00. Dit geldt niet voor bewoners 

van hoogbouwwoningen.  

  

 
schoonmaakactie 2011 

 

Grofvuil 

Heeft u vuil dat niet in de vuilcontainer of huis-

vuilzak past (grofvuil), dan kunt u dit gratis 

brengen bij het afvalbrengstation, Goudkade 23. 

De openingstijden zijn: maandag t/m donderdag 

van 10.30 tot 17.00 uur. Vrijdag van 08.30 tot 

16.00 uur, en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 

uur. U kunt ook bellen naar Cyclus, dan komen 

zij het bij u op halen. Dit geldt niet voor bouw-of 

sloopafval. Voor het ophalen van grofvuil wor-

den wel kosten berekend. Twijfelt u of iets grof-

vuil is, neem dan contact op met Cyclus. Tele-

foon 0182-547500, e-mail info@cyclusnv.nl. 

Voor meer informatie over de aanbiedregels en 

ophaalschema (afvalkalender) kijk op 

www.gouda.nl/afval 

 

Bouw- en sloopafval (is geen grofvuil) 

Afval dat vrijkomt bij verbouwingen is bouw- en 

sloopafval. Dit mag niet aangeboden worden als 

(grof) huishoudelijk afval. U dient dit zelf af te 

voeren bij vuilverwerkingsbedrijf SITA, Schie-

lands Hoge Zeedijk 23, 0182-511477. In be-

perkte mate kunt u dit brengen naar het afval-

brengstation. Zie www.gouda.nl/afval  

 

Asbest kunt u inleveren bij Cyclus 

 

Boetes 

De boetes voor het buiten laten staan van de 

container of het ille-

gaal storten van 

grofvuil zijn behoor-

lijk. Voor het te lang 

buiten laten staan 

van de vuilcontainer 

of te vroeg aanbie-

den van de vuilcon-

tainer, kunt u bijvoorbeeld een boete krijgen 

van € 70. Voor illegaal storten van grofvuil kan 

dit, afhankelijk van de hoeveelheid, oplopen tot 

€ 900. In Gouda zijn meerdere milieu-

inspecteurs werkzaam die hier actief op contro-

leren. Met elkaar kunnen we zorgen voor een 

schone wijk. Doet u ook mee? 

 

Oproep voorjaarsschoonmaakactie op vrij-

dag 30 maart a.s. van 10.15 tot 12.00 uur 

 

In maart is weer de actieweek Nederland 

schoon! Ook wij doen mee en gaan op 30 maart 

de wijk opruimen. Deze dag hebben we extra 

hulptroepen van de Goudse Waarden en van het 

Segment om onze wijk te ontdoen van al het 

zwerfvuil. Cyclus zorgt voor ondersteuning en 

zet personeel met vuilniswagens en opruimma-

teriaal als handschoenen en prikkers in. De leer-

lingen worden in groepjes verdeeld en trekken 

per groep naar de hun aangewezen delen van 

de wijk. Echter, de leerlingen hebben ook bege-

leiding nodig! Daarom doen wij een beroep op u 

als wijkbewoner om een groepje leerlingen te 

begeleiden bij het verzamelen van zwerfvuil. De 

datum en tijd: vrijdag 30 maart a.s. om 10.15 

uur. Start vanaf de Kanaalstraat. 

 

Mogen wij op uw medewerking rekenen en bent 

u bereid enkele uurtjes van uw tijd hiervoor be-

schikbaar te stellen, meldt u zich dan aan bij 

Cora van Leeuwen (van het buurtpreventie-

team), adres: Winterdijk 15A, tel.nr.524925, of 

per email: copi90.gouda@12move.nl 

 

Een goed uitziende wijk is in ons aller belang! 

 

    
Troep in de sloot bij het pad naar Hoogvliet

mailto:info@cyclusnv.nl
http://www.gouda.nl/afval
http://www.gouda.nl/afval
mailto:copi90.gouda@12move.nl
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ACTIVITEITEN GOUWESTEIN 
Door Lynet Mechielsen, activiteitenbegeleidster 

 

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN: 

 

Maandag     

14.00-16.00 uur: Kaartenmaakclub in het  

Grand Café (de even weken)  

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 ontspanningsactivi- 

teiten) 

 

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 € 10,30 (Leden van Comfort à 

la carte € 8,75). U wordt verzocht om 3 werkda-

gen van te voren te reserveren bij de receptie 

tel: 0182-515655. 

 

 
 

Het zeilschip naar Antarctica 

 

RECREATIE EN ONTSPANNING 

 Zaterdag: 10 maart 14.30 uur: Presentatie 

door dhr. Odinot over zijn reis per zeilschip 

naar Antarctica in de Plaza. Toegang gratis. 

Koffie/thee € 1.  

 Woensdag 21 maart 14.30 uur: Optreden 

door “De Troubadours” in de Plaza. Entree  

€ 5 incl. kopje koffie, Leden Comfort à la 

carte € 4. 

 Donderdag 22 maart 14.30 uur: Senioren-

middag georganiseerd door wijk B van de 

gemeente st. Jan in de Plaza. 

 Dinsdag 27 maart 19.30 uur: Voorbereiding 

op Pasen door Chr. Gem. koor “ De Lofzang” 

in de Plaza. 

 Woensdag 28 maart 14.30 uur: Lezing over 

plateel door Trudy Otterspeer in de Plaza. 

Toegang gratis. Koffie / thee € 1. 

  

Pastorale bijeenkomsten: 

 Weekopeningen 

27 februari, 12 en 26 maart om10.30 uur in 

de Plaza door dhr. A. de Jong 

 Weeksluitingen 

Vrijdag 24 februari om18.45 uur door ds. 

H.E.J. v.d. Laan 

Zondag 11 maart 10.30 uur door ds. U.G.M. 

Doedens 

 Bijbelkring 

7 maart om 14.30 uur in de Plaza door ds. 

C. van Duyn 

   

Comfort à la Carte  

Voor iedereen die zelfstandig woont binnen of 

buiten Gouwestein of Gouwestaete is er de mo-

gelijkheid om lid te worden van Comfort à la 

Carte (ook voor familieleden van bewoners). Met 

dit lidmaatschap kunt u met aantrekkelijke kor-

tingen gebruik maken van onze diensten. Bijv. 

eten in het restaurant en meedoen met alle ac-

tiviteiten. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de cliëntadviseur Annette Mulder. 

Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij de re-

ceptie van Gouwestein.  

 

 

 

Gouwestein zoekt enthousiaste  

vrijwilligers voor het welslagen van de diverse 

wekelijkse activiteiten, ook voor hulp in het res-

taurant en het Grand café met name in het 

weekend. Nadere informatie kunt u verkrijgen 

bij Alma Goossens of Lynet Mechielsen. 

 

 
PLATFORM ZUIDELIJK STATIONS-
GEBIED 
Door Marrianne Waalwijk 

 

Eigenlijk wil ik wel graag iedere wijkkrant iets 

berichten over vorderingen of liever het niet 

doorgaan van zaken rondom het zuidelijk stati-

onsgebied. Helaas is er nog steeds geen nieuws 

van het front (gemeente). De klankbordgroep is 

wel op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikke-

lingen aan de andere kant van het stationsge-
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bied. De informatie ligt voor iedereen ter inzage 

of kan digitaal bekeken worden.  

via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/?planidn=NL.IMRO.0513.WPSpoorzC1oost.O

B01, digitaal via de website 

www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen, en 

op papier tijdens openingsuren bij de Stadswin-

kel Buytenerf, Klein Amerika 20 te Gouda.  

 

 
 
“WIJ PIKKEN HET NIET………… “ 
Door het Buurtpreventieteam 
 

In de wijkkrant van december 2011 heeft het 

Buurtpreventieteam “Nieuwe Park” een poster-

actie aangekondigd om het verontrustend stij-

gende aantal inbraken een halt toe te roepen. In 

samenwerking met Politie, Stadstoezicht en de 

leden van buurtpreventie is er in de periode van 

17 tot 21 december een poster actie gehouden 

over inbraak in onze wijk. De posters zijn per-

soonlijk uitgereikt door onze straatcontactper-

sonen samen met de wijkagenten en Stadstoe-

zicht. Opvallend was het enthousiasme voor de 

actie en de tijd die mensen voor het gesprek 

wilden vrij maken. 

 

Het doel van de actie was om gedurende een 

bepaalde periode (de maand januari) enerzijds 

onze bewoners meer alert te maken voor wo-

ninginbraken/woonomgeving en anderzijds om 

weer eens meer bekendheid te geven aan de 

politienummers 112 en 0900 8844 in geval van 

verdachte personen en inbraak. Uitgelegd werd 

dat de politie in de komende weken extra oplet-

tend zou zijn en ook met diverse bewoners weer 

contact zou worden opgenomen. Maar dat we 

eveneens extra waakzaamheid van de bewoners 

zelf verwachten. Extra oplettendheid had in 

voorgaande weken al geresulteerd in het be-

trappen van dieven. Die zijn bij alarmering van 

de politie via alarmnummer 112 in de kraag ge-

vat en vastgezet. Helaas is er in de afgelopen 

maand ’s nachts toch weer in twee woningen en 

in drie schuren ingebroken. De politie heeft snel 

en adequaat gereageerd door direct te komen.  

 

Van de distributie van de poster en van onze 

komst waren vrijwel alle bewoners op de hoog 

te. 

  

Ik had de wijkkrant slechts enkele dagen voor 

ons bezoek in de bus gestopt en dit bewees 

maar weer dat deze ook wordt gelezen! Daar-

naast nam iedereen de tijd om ons verhaal aan 

te horen en de poster persoonlijk in ontvangst 

te nemen. Er waren bewoners die zelf al met 

punten van aandacht kwamen en daarmee was 

naar mijn idee het belangrijkste doel: bewust-

wording van de veiligheid rond onze woningen, 

geslaagd! 

 

Bij de meeste huizen hebben we aangebeld. Het 

waren normale werkdagen en bij diverse adres-

sen kregen we daarom geen gehoor. Een verte-

genwoordiger van het Buurtpreventieteam met 

twee wijkagenten aan de deur was soms wel 

even schrikken. Over het algemeen werd posi-

tief op de actie gereageerd. In een aantal geval-

len werd zelfs ter plekke gevraagd om een slo-

tencontrole. Met enkele goede tips van de politie 

voor aanpassing van hang- en sluitwerk en de 

aanbeveling om bij verdachte situaties niet te 

schromen om de politie te bellen, hopen we met 

elkaar op een veilige woonomgeving. Aan bewo-

ners werd gevraagd om de poster als een sta-

tement op een goed zichtbare plaats voor het 

raam op te hangen. De reacties van de bewo-

ners waren overwegend positief. Ons verhaal le-

verde veelal enthousiaste reacties op zoals: “Dat 

is een goed idee en we doen zeker mee”, maar 

ook laconiek en cynisch: “U denkt toch niet dat 

dieven zich hierdoor laten afschrikken …………..?” 

Ook waren er bewoners die ons vriendelijk te 

woord stonden, maar waarbij wij niet het gevoel 

kregen dat de poster ook echt een plekje achter 

het raam zou krijgen.  

 

Geconstateerd werd dat een aantal bewoners 

ook wel zijn best had gedaan met extra sloten 

op o.a. de voordeur. Helaas waren er sloten bij 

die door boeven gemakkelijk los zijn te schroe-

ven ……….! Wat opviel die avonden is, dat meer-

dere bewoners de deur snel open deden zonder 

te kijken wie er aanbelde. Gelet op de tijd waar-

in we leven, zou het verstandiger zijn om voor-

dat men de deur open doet, die eerst maar op 

een kiertje open te doen; dit is met behulp van 

http://www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen
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een kettinkje of beugeltje gemakkelijk te reali-

seren. Ook een kijkgaatje of raampje in de deur 

is heel handig, zodat je kunt zien wie of wat er 

voor de deur staat. Veiligheid gaat voor alles !!! 

Het resultaat van de poster-plak-actie was ook 

enigszins teleurstellend: zo’n 60% heeft meege-

daan. Maar toch is iedereen er weer van door-

drongen dat een inbraak ook hem of haar kan 

overkomen. . . . . . nu de maatregelen nog. Ve-

len hebben hieraan wel gehoor gegeven. Een 

groot deel van de posters hangt er nog steeds.  

 

Uit de posteractie is gebleken dat de betrokken-

heid van de bewoners met de wijk groot is. Ook 

is de alertheid van de bewoners voor hang- en 

sluitwerk en woonomgeving vergroot, het aantal 

meldingen van bewoners bij de politie is in de 

maand januari gestegen van 23 naar 28. De po-

litie heeft de hulp van de bewoners hard nodig 

om het aantal inbraken te stabiliseren of nog 

mooier: terug te dringen. In geval van inbraak 

rukt de politie altijd zeer snel met zes man uit. 

Ook wordt altijd de technische recherche inge-

schakeld en kan ter plekke aangifte worden ge-

daan en hoeft men hiervoor niet weer eerst naar 

het politiebureau. Uit de politierapportages over 

de maand januari is naar voren gekomen dat er 

(helaas) toch weer twee inbraken in woningen 

hebben plaats gevonden en drie inbraken in 

schuren. We zijn er zeker nog niet.  

 

 
 
OCHTEND SPORT EN SPEL 
VOOR SENIOREN  
Door Sanne, leerling 4 VMBO / SD&V van de Goudse 
Waarden 

 

Wij hebben woensdag 15 februari onze SE 

(schoolexamenopdracht) gegeven; sport en spel 

voor ouderen. Om 10 uur kwamen de mensen 

aan en hebben lekker een bakje koffie/thee ge-

dronken met een koekje erbij.  

Daarna hebben een paar mensen een dansje 

gedaan op de Wii. Helaas ging dat een beetje 

snel, dus hebben we een ander spel opgezet, 

hebben ze lekker jeu de boules gedaan en ge-

sjoeld. Als afsluiting hebben de mensen nog een 

kopje koffie/thee met een koek en een lekkere 

verse fruitmix op.  

 

Wij vonden het heel leuk en gezellig en wij ho-

pen jullie ook? 

 

Met vriendelijke groet, Lars, Sanne en Revelino 

 

 
Sjoelen blijft leuk 

 

 
Lars en Revelino openen de ochtend 

 
HERHALINGSCURSUS  

REANIMATIE 
Door Anne-marie Blok 

 

Het is al weer twee jaar geleden dat de eerste 

reanimatietraining gegeven is in wijkverband 

door EHBO Gouda. Het is goed om deze vaar-

digheden jaarlijks op te frissen met een herha-

lingstraining. Bij voldoende belangstelling zal in 

april de mogelijkheid worden geboden om in 

groepsverband op een woensdagavond een her-

halingscursus te volgen. Mocht u belangstelling 

hebben laat dit dan voor 15 maart aan ons we-

ten. Bij voldoende belangstelling gaan wij de 
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cursus organiseren en informeren wij u nader 

over data, plaats en kosten. 

Pieter Verhage: copi90@12move.nl 

Jaco van der Worp: jacovdworp@gmail.com 

Anne-Marie Blok-Schoonderwoerd: 

wlb@xs4all.nl 

 

 
 

 
RTV GOUWESTAD 
Door Jos Cremers, coördinator buurtpreventie 

 

Het project van het Buurtpreventieteam Nieuwe 

Park “Wij pikken het niet ………. “ heeft ook de 

aandacht getrokken van RTV Gouwestad. Op 29 

januari is een interview opgenomen met Peter 

Schönfeld en Jos Cremers over dit project. RTV 

Gouwestad redacteur, Jacqueline Jonker, heeft 

het interview afgenomen. Dit interview is uitge-

zonden van 13 tot en met 19 februari. In uit-

zending gemist kan het nog bekeken worden. 

 

http://www.gouwestad.nl/gemist/videopopup/2

012-07-03.html 

 

 
Peter en Jos bij Gouwestad TV 

 

 
 

DE BIBLIOTHEEK-AAN-HUIS 
 

Wist u dat de bibliotheek aan huis komt als u 

graag leest, zelfstandig woont maar zelf niet 

meer naar de bibliotheek kunt gaan? Als u van 

deze dienst gebruik wilt maken komt er eerst 

iemand van de bibliotheek op bezoek die u ver-

telt wat de bibliotheek te bieden heeft. 

Natuurlijk wordt er ook gevraagd welke boeken 

u graag leest. Daarna zorgt een medewerker 

van de bibliotheek ervoor dat u eenmaal in de 

drie weken nieuwe boeken krijgt. U wordt steeds 

door dezelfde medewerker bezocht. Er zijn ver-

der geen extra kosten aan verbonden. U heeft 

alleen een geldig lidmaatschap van de biblio-

theek nodig. Voor degenen die niet meer zo 

goed kunnen zien zijn er boeken met een grote 

letter en zijn er luisterboeken op cd. 

 

Inlichtingen en aanmelding bij: 

Mevrouw J. van Loo 

De Bibliotheek Gouda 

Lekkenburg 1 

2804 XA Gouda 

Telefoon: 0182 691775 of 0182 537736 

e-mail j.v.loo@gouda.org 

 

 

 

 

mailto:copi90@12move.nl
mailto:jacovdworp@gmail.com
mailto:wlb@xs4all.nl
mailto:j.v.loo@gouda.org
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ACTIE OM DE ALBATROS  
TE REDDEN  
Door Toos van der Gaarden  

 

Charles Odinot is in Amsterdam geboren. Van-

daar is hij verhuisd naar Gouda en woont sinds 

elf jaar in het Van Bergen IJzendoornpark. 

Hij heeft een eigen softwarebedrijf gespeciali-

seerd in het bouwen en analyseren van websi-

tes. 

 

Voor zijn werk heeft hij altijd veel over de we-

reld gereisd. In 2009 heeft hij met het Neder-

landse zeilschip “Europa” een reis van vier we-

ken gemaakt naar Antarctica. Aan boord kocht 

hij een Save the Albatross-speldje: dat was het 

begin van zijn groeiende belangstelling voor de 

albatros. Hij kwam tot de ontdekking dat deze 

vogelsoort met uitsterven werd bedreigd. 

 

De albatros is een mooie, grote en prachtig over 

de zeeën zwevende vogel. Sommige soorten 

hebben de grootste vleugelspanwijdte van de 

nog levende vogels. Charles kwam steeds meer 

onder de indruk van deze prachtige vogels. Op 

zijn recente reis naar Antarctica, waarin hij weer 

kennis maakte met de albatros, kwam hij erach-

ter dat het een samenloop van omstandigheden 

is die de albatros bedreigt. Heel boeiend kan hij 

daarover vertellen. Doordat er veel op tonijn 

gevist wordt met lange vislijnen waaraan veel 

albatrossen blijven hangen en dan sterven en 

doordat er maar één keer in de twee jaar een 

jong grootgebracht kan worden gaat de popula-

tie van de albatrossen hard achteruit. Zeventien 

van de tweeëntwintig albatrossoorten zijn al met 

uitsterven bedreigd. Dat waren er in 1994 nog 

maar zeven!  

 

Charles werd zo gegrepen door het lot van deze 

vogels dat hij in overleg trad met de Royal  

Society for the Protection of Birds. Deze organi-

satie zet zich al geruime tijd in voor de albatros. 

Hij besloot in actie te komen. Geld wat hij voor 

zijn verjaardag had gekregen, besloot hij in te 

zetten voor het bouwen van een website. Zijn 

kennis en ervaring op het gebied van internet en 

zijn door reizen opgedane wereldwijde relaties 

besloot hij voor zijn campagne in te zetten. Als 

je mensen ergens warm voor wilt krijgen is het 

belangrijk te beschikken over een netwerk. Ook 

begreep hij dat het veel tijd zou vergen en hij 

heeft het al erg druk. Maar als iedereen denkt: 

een ander zal het wel doen dan sterven er nog 

meer dieren uit. De wereld zal dan nog armer 

worden. 

 

Van het een kwam het ander en Charles vond 

zijn buurmeisje Evita Meerding (16 jaar) bereid 

hem te helpen. Evita is net als Charles onder de 

indruk van deze vogels en maakt zich er ook 

sterk voor. Ze helpt Charles met het vinden van 

sponsoren in binnen- en buitenland. Ze geniet 

van de internationale contacten. Het enthousi-

asme van de beide mensen is dan ook groot. 

Evita heeft dansen als grote hobby, naast zeilen.  

 

Het was daarom een grote ervaring om samen 

met Charles naar Hamburg te gaan om het 100 

jarig bestaan van het zeilschip Europa te vieren. 

De grote driemaster waar Charles zijn reizen 

mee heeft gemaakt is geen passagiersschip. Als 

je met deze boot meevaart, doe je dat meer als 

een bemanningslid dan als een passagier. Dus 

geen luxe hut maar een heuse kooi, wachtlopen 

en de zeilen bedienen. 

 

Samen zijn ze nu bezig een sponsorloop in het 

Nieuwe Park te organiseren op 17 maart a.s. Er 

komt een partytent met informatiepunt en ook 

kunnen er schitterende foto’s van de albatros 

worden gekocht. Ze hopen dat zowel ouderen 

als jongeren hun werk willen steunen door te 

helpen en natuurlijk te doneren. Voor de bewo-

ners van Gouwestein, Gouwestaete en het Bin-

nenhof wordt een speciale middag belegd op 10 

maart. Via de laptop heb ik een voorproefje van 

de film gezien en dat was indrukwekkend. Voor 

de wijk komt er nog een informatieavond in 

april. Het is zeker de moeite waard om te ko-

men. 

 

 

 

 

 

    
                Charles Odinot                                         De albatros                                               Evita Meerding 
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SPONSORLOOP 
 

Datum en tijd: zaterdag 17 maart, 14:30 uur 

Locatie: Van Bergen IJzendoornpark, ter hoogte 

van ‘de speeltuin’, er staat een partytent. 

We zoeken lopers en sponsors. Sponsors betalen 

een klein bedrag per rondje van één of meer 

van de lopers. 

Het te lopen rondje is ‘een rondje park’. 

Ter plaatse is er nog meer informatie en foto’s 

over de actie. 

 

Meer informatie: info@albatross-world.nl of via 

een formulier op de website. 

 

 

KUNSTMAKELAAR 
Door Marrianne Waalwijk 

 

Behalve Orpheus op weg naar Eurydice, dat in 

de vijver van het park staat, is er ook een ander 

mooi beeld van Sonja Meijer aan komen waaien. 

Een uiltje dat lange tijd bij de scholen aan de 

Sportlaan heeft gestaan. Wij denken dat het een 

mooie en beschermde plaats kan krijgen aan het 

Monreauhof. De tuin wordt daar dit voorjaar 

flink onder handen genomen en het beeldje 

wordt ook in die plannen meegenomen. Dus dat 

komt helemaal goed. 

 

Heeft u zelf ideeën over het mooier maken van 

uw leefgebied? Laat het ons even weten dan 

gaan we kijken wat wij eraan kunnen doen!  

 

 
Het uiltje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orpheus op weg naar Eurydice 

 
 

 

 

WOENSDAG CREA-AVOND  
7 MAART 
Door Marrianne Waalwijk 

 

De eerste avond van crea-café vindt plaats op 

woensdagavond 7 maart. Elke 1e woensdag-

avond van de maand zal er een crea-avond zijn. 

Op de locatie van SBB Winterdijk 4a (Schoolge-

bouw ingang links in de hoek). Bij het crea-café 

willen wij buurtbewoners uitnodigen om te ko-

men vertellen over hun crea-activiteit en even-

tueel een kleine workshop te geven. Deze eerste 

avond zal Marrianne Waalwijk iets vertellen over 

mandala tekenen en is er de mogelijkheid om 

even zelf iets te proberen. Kosten € 2,50 incl. 

koffie en thee. Vanaf 19.30 uur bent u van harte 

welkom en 22.00 uur gaat de deur dicht. 

 

Even aanmelden bij: 

Manon Vonk tel. 585357 

Marrianne Waalwijk tel. 06-23507933  

mailto:info@albatross-world.nl
http://www.nieuwepark.nl/pdf/467_orpheus.pdf
http://www.nieuwepark.nl/pdf/467_orpheus.pdf
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========================================= 
UITNODIGING VOOR GEZELLIGE OCHTENDEN VOOR SENIOREN 
Door Wilma Neefjes 

 

Op woensdagmorgen 14 maart is de laatste eindexamenprestatie gepland van leerlingen van de afdeling 

Sport, Dienstverlening & Veiligheid van de Goudse Waarden voor senioren uit de wijk. Alle 55-plussers 

zijn van harte welkom om deel te nemen aan de door de leerlingen tussen 10.00 en 11.45 uur georgani-

seerde activiteiten. Op 14 maart staat o.a. het versieren van fotolijstjes op het programma, die met een 

foto van de hele groep van die morgen mee naar huis gaan.  

 

Aanmelden voor de activiteiten kan tot een week voor aanvang bij mevrouw Rietkerk, Winterdijk 1-109 

in Het Binnenhof, tel. 523119, of Wilma Neefjes, Van Bergen IJzendoornpark 11, tel. 515354. Als u ver-

voer nodig heeft of als er juist mensen met u mee kunnen rijden, wilt u dat dan aangeven bij het aan-

melden? 

Veel plezier alvast! 

 

Inschrijfformulier activiteiten Goudse Waarden aan de Kanaalstraat op 14 maart: 

 

Naam: 

Adres: 
Aantal personen: 

Ik schrijf mij hierbij in voor de activiteit in de Goudse Waarden op* 
o Woensdag 14 maart (o.a. fotolijstjes versieren) 

Vervoer*: 
o Ik rijd graag mee met iemand 

o Ik kan … personen meenemen 
o Ik wil een rollator meenemen (wordt door de leerlingen opgehaald en terug-

gebracht) 
 

*aankruisen s.v.p. wat van toepassing is 
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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 

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 

 

 

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN 

 

Jaap Addicks Crabethstraat 67 tel 584355 

Anne-marie Blok  Van Bergen IJzendoornpark 20 tel 672141 

Gerrit van der Gaarden  Van Bergen IJzendoornpark 35 tel 524996 

Ton Kooijman Van Swietenstraat 24 tel 522508 

Sander van der Meijden  Kattensingel 56 tel 516638 

Peter Schönfeld Kattensingel 54 tel 678939 

Manon Vonk Majoor Fransstraat 36 tel 585357 
 

 

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK 

 

Gemeente, wijkcoördinator Ingrid Vink tel 06-48135503 

Factor-G, wijkconsulent Mirjam Schoonderwoerd tel 06–52357278 

Woonpartners Midden-Holland Jasmijn Leloux tel 597070 

Mozaïek Wonen Ben Peters tel 692969 

Politie, wijkagenten Rob van Riel - Henk Graafland tel 0900-8844 

Stadstoezicht Fred Starreveld tel 589168 

Cyclus Piet Streng tel 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 – vacature 
 

 

AGENDA 

 

7 maart 19.30 uur Crea-avond SBB, Winterdijk 

10 maart 14.30 uur Presentatie Albatros Gouwestein 

12 maart 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

14 maart 10.00 uur Seniorenactiviteit Goudse Waarden, Kanaalstraat 

17 maart 14.30 uur Sponsorloop  Het park 

21 maart 19.30 uur Buurtpreventievergadering Stadstoezicht 

26 maart 19.15 uur Bewonersavond GSG Het Segment 

          
   

  

mailto:t.kooyman@worldonline.nl
mailto:i.tielman@gmail.com
mailto:p.schonfeld@kabelfoon.net
http://www.nieuwepark.nl/

