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VAN DE REDACTIE /
HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

We presenteren u opnieuw een heel gevarieerd
nummer dat ook daardoor de indruk maakt dubbeldik te zijn. Het heeft moeite gekost het allemaal op twintig pagina’s te krijgen. Bouwactiviteiten blijven een belangrijk onderdeel: beginnend bij twee villa’s op het GMF terrein, voortgaand bij de herinrichting Winterdijk en het station, in de eindfase bij het Rode Dorp. Vanuit
het Rode Dorp ook een interview met een zeldzame herintreder.

Bericht
In oktober zal Bouwbedrijf Frans Vink & Zonen
starten met de bouw van een tweetal villa’s
(bouwnummers 34 en 35) in het plan GoudsMagnifiek.
De villa’s zullen worden gerealiseerd aan de Lepelaerstraat en maken deel uit van het nieuwbouwproject GoudsMagnifiek. Bouwnummer 34
is verkocht en de villa met bouwnummer 35 is
nog beschikbaar.
34 en 35

Veel berichten over activiteiten, net achter de
rug, zoals de inbreng van ons mooie park in de
jaarlijkse monumentendag, en gepland in het
najaar. Dus nog veel leuks voor de boeg voor
volwassenen en kinderen. Niet aarzelen maar
meedoen.
Als u zich ergert aan dingen in uw buurt die niet
deugen, ergens buiten op straat of in het groen,
nodigen we u uit dat te melden tijdens de jaarlijkse schouw die we samen met Cyclus op vrijdag 12 oktober houden. Dat is de manier om tot
verbeteringen te komen.

(helemaal rechts verticaal de Van Strijenstraat)

BERICHT VAN BALLAST NEDAM
Inmiddels zijn wij ruim drie maanden werkzaam
in uw wijk en hebben wij onze werkzaamheden
in de Ferdinand Huyckstraat met enige tegenslagen in de planning zo goed als af kunnen ronden. Het straatbeeld is veranderd met de nieuwe indeling en er zijn extra parkeergelegenheden gecreëerd. Conform het verkeersbesluit
wordt de éénrichtingssituatie gewijzigd in een
tweerichtingssituatie, zodat de straat zowel
vanuit de Winterdijk als de Majoor Fransstraat
kan worden ingereden.

In week 40/41 zal de grond bouwrijp worden
gemaakt, zodat in week 42 gestart kan worden
met de heiwerkzaamheden. De verwachting is
dat in het 3e kwartaal 2013 de woningen opgeleverd zullen worden.

Momenteel wordt de Majoor Fransstraat onder
handen genomen, wat wij naar verwachting in
week 43 afronden. Na deze straat worden de
werkzaamheden aan de Winterdijk, Vincent Hamanstraat, Helene Servaesstraat en de Aart Luteijnstraat opgepakt. Bewoners van deze straten
zullen hier bijtijds per brief van op de hoogte
worden gesteld.

HERINRICHTING WINTERDIJK EN
RIOLERING VERTRAAGD

Ook proberen wij momenteel inzicht te krijgen
wat de achterstand op onze planning voor gevolgen heeft op de opleverdatum van uw wijk.
In de Majoor Fransstraat hebben wij relatief
weinig planningsachterstand opgelopen omdat
er weinig afwijkende materialen in de ondergrond zijn aangetroffen. In nauw overleg met de
gemeente Gouda zullen wij er alles aan doen om
de overlast van de opgelopen achterstand zoveel mogelijk in te perken.

Tijdens de bouwperiode kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen. Uiteraard zal al het
mogelijke worden gedaan om dit tot een minimum te beperken.

Door Peter Schönfeld

Sinds enkele maanden is aannemer Ballast Nedam bezig op de Winterdijk en omgeving een
nieuwe riolering te installeren en dit gebied
daarna op te hogen en van nieuwe bestrating en
groen te voorzien. De Ferdinand Huyckstraat is
min of meer klaar en het stuk Majoor Fransstraat vanaf de Kanaalstraat is in de tweede
helft oktober ook weer berijdbaar. Afgelopen
maandag zijn de werkzaamheden aan het andere gedeelte van de Majoor Fransstraat begonnen. Voor de bewoners is het de komende weken improviseren om hun woning te bereiken.
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Omdat de werkzaamheden aan de Ferdinand
Huyckstraat door onvoorziene problemen met de
ondergrond vertraagd zijn, loopt het hele project
1 tot 2 maanden achter. Dit betekent dat het
waarschijnlijk pas in februari 2013 wordt opgeleverd als de winter geen sneeuw en ijs in het
project gooit. Maar misschien is dit te pessimistisch ingeschat en weet Ballast Nedam als grote
aannemer de achterstand toch nog in te lopen.

DE LEEFBAARHEID VAN DE GOUDSE WIJKEN: NIEUWE PARK STAAT
NUMMER 1
Door Peter Schönfeld

De gemeente Gouda houdt jaarlijks een bewonersenquête om zicht te houden op de beleving
van bewoners over de leefbaarheid in hun buurt
en stad. De enquêtegegevens vormen, naast objectieve cijfers over leefbaarheid, de input voor
de Stadsmonitor 2012. Deze is gebaseerd op
gegevens van 2011. Dus loopt de Stadsmonitor
altijd een jaar achter op de huidige situatie. In
de Stadsmonitor wordt een beeld geschetst van
de leefbaarheid in Gouda en komen trends en
ontwikkelingen naar boven, waaruit pluspunten
en aandachtspunten per wijk kunnen worden
gelicht. De resultaten hiervan verschijnen tweejaarlijks in de zogenaamde Stadsmonitor. De
voorgaande was dus van 2010. Het volledige
rapport bestaat uit 52 bladzijden en is te vinden
op: nieuwepark.nl/stadsmonitor-2012/.
Voor het eerst in het bestaan van de Stadsmonitor blijkt onze wijk, Nieuwe Park, de meest leefbare wijk van Gouda te zijn. Zie onderstaande
grafiek. Het wijkteam was hier uiteraard positief
door verrast, omdat in de voorgaande jaren onze wijk ergens onderaan de lijst bungelde. Het
blijkt dus dat Nieuwe Park een prettige wijk is
om in te wonen, wat we natuurlijk allang wisten.
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HET ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
OFWEL DE PLANNEN VAN
MULTI VASTGOED
Door Jaap Addicks

Het is al weer een tijd terug: op 13 juni heeft
Multi voor de gemeenteraadsleden een presentatie gegeven over de stand van zaken van het
plan ontwikkeling voor het Stationsplein en de
Vredebest. Op 20 juni is er bij Multi op kantoor
ook nog een presentatie geweest voor de klankbordgroep. Beide presentaties ontliepen elkaar
niet zoveel. Marrianne Waalwijk heeft in de
wijkkrant van juni/juli daar al een artikel over
geschreven. Hieronder ook nog wat extra informatie.
Het gepresenteerde plan heeft nog geen enkele
status maar geeft wel inzicht welke kant Multi
op wil. Het plan wordt veel kleiner dan het plan
van zo’n jaar geleden: 10.000 in plaats van
18.000 m2 winkels. De flat aan het Crabethpark
blijft bestaan. Het plan wordt uitgevoerd in twee
fases. Eerst het stuk tussen de Vredebest en de
Spoorstraat en het Stationsplein. Later mogelijk
ook aan de westzijde van de Vredebest, waarbij
de vrijstaande woningen aan het Crabethpark
zullen moeten verdwijnen. Boven de winkels zijn
nog steeds woningen geprojecteerd.
Op het Stationsplein zal een Albert Heijn komen
met een “kleine” parkeergarage voor zo’n 250
auto’s. Hoe de verkeersontsluiting van het plan
en de parkeergarage gaat worden is nog behoorlijk onduidelijk. Er zouden toch auto’s over
de Vredebest kunnen gaan rijden en verder was
er nog geen verkeersplan. Dat leverde forse kritiek van de gemeenteraad op. Veel van de gemeenteraadsleden vonden dat er eerst een verkeersplan moet komen voordat de plaats van de
parkeergarage kan worden bepaald. Bij de Albert Heijn zal volgens Multi een expeditiehof
worden aangelegd. De expeditiehof bij het parkje in de Crabethstraat vervalt. Verder worden de
winkels veel kleiner dan waar eerst aan werd
gedacht en op de begane grond van het gebouw
van de Goudse komt een fietsenstalling waar de
fietsen gratis kunnen worden gestald.
Voordat het plan kan worden uitgevoerd zullen
eerst de bushaltes naar de noordzijde van het
station moeten worden verplaatst. Van gemeentezijde werd gemeld dat dit niet voor half 2014
kan gebeuren. Er wordt geen extra voetgangerstunnel aangelegd tussen de noordzijde en de
zuidzijde van het station. De voetgangers zullen
dus door de tunnel onder het station (waar je
binnenkort een OV-pas voor nodig hebt) of de
Spoortunnel moeten lopen. Weinig comfortabel.
Aan de noordzijde van het station, tussen het
Huis van de Stad en de spoortunnel zal ook een
parkeergarage worden gebouwd. Hoe zich dit al3
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lemaal verhoudt tot de betaald parkeerzones
wordt nog onderzocht. Volgens de planning zou
eind dit jaar een verder uitgewerkt plan gepresenteerd worden. Het zal nog wel even duren
voordat er met de bouw begonnen wordt.

BURENDAG IN NIEUWE PARK
Crabethstraat, Crabethpark, Vredebest en
Kattensingel.
Zaterdag 22 september was het weer nationale
burendag. Een initiatief van het Oranjefonds en
Douwe Egberts. De sfeerdames hadden ook dit
jaar weer wat gezelligs bedacht. Eerst de wijk
opschonen. Daarna even koffie en thee met wat
lekkers gemaakt door Mare, Melinde en Isabel
(jonge wijkbewoonsters), erg lekker.
Vervolgens was het tijd voor het project ‘Plant
een stek op een boomplek’. Rondom de platanen
ontstonden gezellige minituintjes, nog niet alle
boomvakken zijn aan de beurt gekomen dus als
u nog tijd en zin heeft! Het spreekt voor zich dat
de tuintjes ook goed onderhouden gaan worden.
De tuin van bureau Jeugdzorg aan het Crabethpark werd ook grondig onder handen genomen.
Daarna was er nog tijd voor de zelf meegenomen drankjes en hapjes. Het was een gezellige
zonnige middag.
Als u er dit jaar niet bij kon zijn, volgend jaar
gaan we de burendag tijdens de singelloop organiseren dat is altijd de 2e vrijdag van september. Die datum kunt u alvast in de agenda
schrijven.

het laatste huis een waardige afsluiting was van
dit running dinner: Huize Elisabeth. Ook dit jaar
was het, met elkaar lopend van het ene huis
naar het andere, een geanimeerd "gluren bij de
buren".

IN MEMORIAM
Maria Antonia Margaretha Eva Wolff
Ria
Gouda, 30 maart 1925
Gouda, 14 september 2012

Mw. Wolff is haar gehele leven woonachtig geweest in het park. Haar jeugdjaren bracht zij
door met haar vijf broers in de Klaproos, in het
Van Bergen IJzendoornpark, gesitueerd nabij de
Leeuwenpoort. Als chauffeuse van haar vader
Dhr. J.R.C.A. Wolff, eigenaar van elektrotechnische groothandel Wolff NV, reisde zij heel Europa door.
Na het overlijden van haar vader verhuisde zij
met haar moeder midden jaren zestig naar een
kleiner huis gelegen in het Nieuwe Park. Hier
woonde zij na het overlijden van haar moeder
alleen tot aan haar opname in het ziekenhuis.
Mevrouw Wolff is na een kort ziekbed overleden.

Meer foto’s van de burendag kunt u vinden op
de website van het wijkteam
www.nieuwepark.nl

Een markante verschijning, dagelijks maakte zij,
hoewel dat het lopen steeds slechter ging, een
rondje langs de vijver met hond en rollator. Ondanks haar beperkingen en haar hoge leeftijd
onderhield zij een intensief contact met haar
familie, vrienden en directe omgeving. Altijd geinteresseerd in het reilen en zeilen van een ieder, zorgzaam, en met een grote belangstelling
voor de flora en fauna van haar tuin en het
park.

Van Bergen IJzendoornpark 19 t/m 51

Mw. Wolff is onder grote belangstelling bijgezet
in het familiegraf van haar ouders aan de Katholieke begraafplaats aan de Graaf Florisweg.

Burendag 2012 werd op een zonnige zaterdag 1
september gehouden, wederom georganiseerd
door Geri en Marijke van Ittersum. Op zes achtereenvolgende adressen konden de buren weer
terecht voor een drankje en een hapje, waarbij

Meer informatie over de Klaproos kunt u vinden
op de website www.nieuwepark/de-wijk/straten.
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KUNSTMAKELAAR
Door Marrianne Waalwijk

Woensdag 19 september was de officiële onthulling van het beeld de ‘UIL’ van Sonja Meijer. Het
was een regenachtige dag maar gelukkig rond
10.00 uur scheen zelfs de zon.
Wethouder Daphne Bergman vertelt dat de gemeente Gouda blij is met het initiatief van het
wijkteam om het beeld weer een nieuwe plaats
te geven. Het staat in de tuin van het Moreauhof. De tuin wordt onderhouden door de beheersvereniging GMF-locatie en is onlangs opgeknapt; er is een speciale plaats voor het uiltje in
het ontwerp opgenomen.
Er was ook nog een familielid van de beeldhouwster bij de onthulling aanwezig, zij was erg
blij dat wij zo zorgvuldig omgaan met het erfgoed van haar tante. De uil is het tweede beeld
van Sonja Meijer dat in onze wijk geplaatst is.
Orpheus op weg naar Eurydice is ook van haar.
Sjouk en Rien Prins hadden voor koffie en thee
gezorgd met leuke uiletaartjes erbij. Het was
een geslaagde onthulling samen met bewoners,
de wethouder en enkele leden van het wijkteam.
Tijdens de happening werd het idee geopperd
om een beeldenroute door de wijk te maken….
Wie weet?
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gen en wordt riool voor het regenwater en vuilwater al op meerdere locaties geplaatst. Dit betekent dat één van onze directe doelen al verwezenlijkt is. Niet dat dit inhoudt dat er straks
nooit meer problemen zijn, maar wel mogen we
aannemen dat de problemen die in het verleden
voor zoveel ellende hebben gezorgd,nu verholpen zijn. Dat betekent dat de vereniging in ieder
geval succesvol is geweest.
De laatste activiteiten van de VVBW voor het 4de
kwartaal 2012
Er is een briefwisseling geweest met de Gebroeders van Vliet (het bedrijf dat uw riool naar buiten gaat ombouwen) over de garantieperiode
die zij aangeven voor het maken van een waterkering om de buis die straks aansluit op het gemeenteriool. Zij melden dat zij vier maanden
garantie geven op de werkzaamheden van het
ombouwen. Die korte garantietermijn gaf veel
onrust bij de bewoners. Na de briefwisseling met
de gemeente en Van Vliet gaven zij het volgende aan. ”Een constructie als deze gaat bij normaal gebruik minimaal tien jaar mee zonder dat
enige vorm van onderhoud noodzakelijk is.
Mocht na de vier maanden garantietermijn een
gebrek (kwalitatief of uitvoeringstechnisch) aan
het licht komen dat te wijten is aan de kwaliteit
van het product of de uitvoering van de werkzaamheden, dan zal dit gebrek kosteloos worden
hersteld. ‘De garantie is dus tien jaar op de geleverde werkzaamheden en materiaal’.
Omdat straks een van onze kerntaken weg valt,
voortdurende aandacht voor het riool, of in ieder
geval een stuk minder op de voorgrond zal
staan, heeft het bestuur besloten om de doelen
van de vereniging van de blokwoningen meer te
gaan richten op leefbaarheid. We vinden het belangrijk dat in een klein wijkje met zoveel verschillende culturen en belangen iedereen prettig
kan wonen. Dit zal onder meer gebeuren door
middel van het initiëren van activiteiten voor de
kinderen van de blokwoningen.

v.l.n.r. de Uil, het nichtje en de wethouder

BERICHT VAN DE VERENIGING
VAN BEWONERS VAN DE BLOKWONINGEN
Door Matthijs de Vink, lid VVBE

Als vereniging van bewoners van de blokwoningen houden wij ons bezig met alle projecten die
direct invloed hebben op de blokwoningen aan
de Winterdijk. Oorspronkelijk is deze vereniging
gestart om de onvree over de riolen en de leefbaarheid te verminderen, en zelfs er voor te
zorgen dat deze problemen verdwijnen.
Op dit moment is de gemeente Gouda hard aan
de slag met de rioleringen van alle blokwonin-

Doordat de doelen van de vereniging zijn aangepast zullen de kosten van het lidmaatschap
van de VVBW terug worden gebracht naar tien
euro per jaar, dit omdat verwacht wordt dat
straks een afspraak met een rioolspecialist
overbodig wordt en omdat wij willen dat zoveel
mogelijk bewoners zich zullen aansluiten bij de
vereniging. Want naar een vereniging met veel
leden zal eerder geluisterd worden.
Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers
die graag willen meewerken of leuke plannen
hebben om de leefbaarheid te bevorderen.
Daarbij kun je denken aan helpen/organiseren
bij activiteiten met kinderen, organiseren van
feestjes, opfleuren van de tuinen, kunst in de
wijk etc...
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85% van het verkeer niet wordt overschreden.
Dit is dus niet de gemiddelde snelheid.
Van de 15% van de weggebruikers die harder
rijdt dan de V85 ligt de snelheid voor het merendeel in de praktijk niet veel hoger dan deze
“V85”. Naarmate de snelheid toeneemt, neemt
het aantal weggebruikers dat een dergelijke
snelheid rijdt verder af. Voor verkeer in de richting van de Crabethstraat bedroeg de “V85” 47
km/uur en voor verkeer in de richting van de
van Swietenstraat (waar bestuurders verkeer
van rechts voorrang moeten verlenen) 42
km/uur.
De resultaten van de snelheidsmeting zijn ook
doorgegeven aan de politie, hen is verzocht om
steekproefsgewijs te gaan handhaven.
Dat de snelheid boven de 30 km/uur uitkomt is
mede het gevolg van de sobere inrichting (aanbrengen van de meest essentiële maatregelen)
waar in 2010 voor is gekozen. Hierbij was toen
ingepland dat de Kattensingel over enkele jaren
opnieuw ingericht zou worden als de kademuur
wordt vervangen (inmiddels gepland voor
2016). De huidige inrichting kan daarom gezien
worden als een tussenoplossing.

VERKEER
Door Jos Cremers, coördinator Buurtpreventie

In de vergadering van 20 juni jl. van het Buurtpreventieteam “Nieuwe Park” zijn in een overleg
met de verkeerskundige van de gemeente Gouda een aantal bevindingen en opmerkingen over
de verkeerssituatie in onze wijk besproken.
De verkeerskundige heeft na afloop van het uitvoerige en constructieve overleg toegezegd de
punten mee te nemen om intern te overleggen
over onze wensen.
Hieronder worden beknopt zijn reacties weergegeven op onze punten.
1. Gevaarlijke situaties voor fietsers op de
Kattensingel
Het probleem is dat de automobilisten de “punaises” willen ontwijken en daardoor deels over
de verkeersdrempels rijden en deels op de fietsstroken. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties voor fietsers. Om dit te ontwijken / voorkomen rijden al enkele fietsers regelmatig op de
trottoirs.
In juni heeft er een verkeerstelling op de Kattensingel plaatsgevonden tussen de Crabethstraat en de Van Swietenstraat, waarbij zowel
de intensiteit (aantal) als de snelheid gemeten
is.
Voor verkeerskundige analyses is met name de
“V85” van belang. Dit is de snelheid die door

Om een beeld te krijgen van de effecten van de
aanleg van de Zuidwestelijke Randweg op het
verkeer op de Kattensingel zal overigens begin
oktober opnieuw een verkeerstelling worden uitgevoerd op de Kattensingel. Hierdoor wordt inzichtelijk wat de invloed van de Zuidwestelijke
Randweg is.
Aanvullend is het de bedoeling om na te gaan of
tijdelijk een “snelheidsdisplay” kan worden ingezet op de Kattensingel, om weggebruikers er op
te attenderen als zij de snelheid overschrijden.
2. Het is voor toeristen onduidelijk dat
men op de Kattensingel alleen mag parkeren als “vergunninghouder” of als
“dagkaarthouder”.
Het apparaat voor dagkaarthouders is niet meer
aanwezig, omdat het vier jaar geleden is weggehaald. In de huidige situatie is vanaf de
Wachtelstraat een verwijzingsbord/schild aangebracht voor kampeerauto’s naar Klein Amerika. Het wijkteam heeft aangegeven hiervoor
graag een herhalingsbord te willen hebben op de
Kattensingel. Voor een van onze leden was het
ergerlijk dat er wel een goed en duidelijk bord
voor kampeerauto’s staat vóór de brug in de
Wachtelstraat, maar géén op de Kattensingel
zelf. Hij heeft vele malen toeristen tijdig kunnen
waarschuwen en ze kunnen behoeden voor een
forse parkeerboete en kunnen doorverwijzen
naar Klein Amerika, waar ook de voorzieningen
voor kampeerauto’s aanwezig zijn. Alhoewel de
boetes extra geld opbrengen is dit natuurlijk een
6
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zeer onwenselijk situatie voor een toeristenstad
zoals Gouda wil zijn.
Naar aanleiding van deze vraag heeft de verkeerskundige met een collega die zich bezighoudt met “toerisme” naar de verwijzing van
kampeerauto’s in heel Gouda gekeken. De gemeente is bezig met het verbeteren van de parkeerverwijzingen. De bedoeling is om in 2013,
vóór aanvang van het kampeerseizoen, een
éénduidige verwijzing (vanuit alle richtingen)
gerealiseerd te hebben naar de parkeerplaats
voor kampeerauto’s op Klein Amerika.
3. Kruispunt Kattensingel – van Strijenstraat
Er loopt op dit moment een discussie om de afslag van de Kattensingel richting van Strijenstraat af te sluiten. De verkeerskundige laat weten dat er een paal geplaatst kan worden bij de
ingang van de Van Strijenstraat, wanneer de
bouwactiviteiten van het “GMF-terrein” afgerond
zijn. De bewoners van het eerste deel van de
Van Strijenstraat omarmen die afsluiting. De
discussie loopt echter nog en er is nog geen besluit over genomen.
4. De moeilijke situatie van de gelijkwaardige kruisingen op de Kattensingel met
de Crabethstraat en de Van Swietenstraat
De verkeerskundige geeft aan dat met de plaatsing van de (tijdelijke) extra grote gele waarschuwingsborden de situatie aanzienlijk is verduidelijkt/verbeterd. Ten aanzien van de verkeersveiligheid is het overigens zo dat op de
kruispunten met de Crabethstraat en de Van
Swietenstraat (kruispunten die gelijkwaardig zijn
gemaakt) sinds de herinrichting als 30 km/uurzone in 2010 géén ongevallen met letsel meer
hebben plaatsgevonden. Een positieve ontwikkeling.
5. De mogelijkheid om voor te sorteren
voor rechtsaf op de Kattensingel als de
brug naar Korte Akkeren open staat ter
hoogte van het Bolwerk
Het Buurtpreventieteam stelt voor om op de
Kattensingel voor het rechtsafslaande verkeer in
de richting van de “NG Oostzijde” een aparte
sorteerstrook te maken. Het voordeel is dat
rechtsafslaand verkeer dan door kan rijden als
de brug naar Korte Akkeren open staat.
De verkeerskundige laat weten dat er een project loopt om een aantal verkeerslichten te verbeteren. In 2013 staat het stoplicht op het Bolwerk in de planning.
6. Het stoplicht op het Bolwerk voor fietsers
Als er geen auto bij de verkeerslichten staat dan
is het voor fietsers niet mogelijk om rechtdoor
of rechtsaf te slaan omdat het licht op rood blijft
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staan. Dit stoplicht reageert alleen op auto’s.
Het stoplicht reageert wel op fietsers als men
linksaf slaat. De verkeerskundige zal dit nagaan.
Dit soort punten kan men ook bij het MOG melden.
7. Onduidelijkheid bij het inrijden van de
Vredebest komende vanaf het station
Het is niet duidelijk of onvoldoende duidelijk dat
alleen de bussen, fietsers, vrachtwagens en
taxi’s vanaf de Vredebest de Kattensingel op
mogen rijden. Personenauto’s moeten via de
Crabethstraat rijden. Het voorstel is om bijvoorbeeld een streep op de weg te trekken waarop
dat aangegeven wordt. De verkeerskundige is
van mening dat het “ronde witte bord met rode
rand” voldoende is om het verkeer in goede banen te leiden en de verkeerssituatie aan te duiden.
8. Verduidelijking van de 30 km zone op
alle toegangswegen van de wijk
Het is niet duidelijk dat voor de hele wijk een 30
km limiet geldt. Men wil graag dat bij alle ingaande routes van de wijk een 30 km op de weg
wordt geschilderd en dat deze snelheidslimiet
met “herhalings” borden wordt aangegeven.
9. Verbod voor vrachtauto’s in de Crabethstraat / Sluiproutes van de Connexxion
bussen
Het gaat om bussen van Connexxion die via de
Crabethstraat of het park naar de remise rijden.
Op deze manier worden de stoplichten op de
Kattensingel vermeden. De gemeente heeft een
verkeersbesluit genomen. Er zal een verplichte
rijrichting voor bussen komen. De bussen moeten vanaf het station verplicht via de Vredebest
rijden. Hierdoor kunnen ze niet meer via het
park of de Crabethstraat rijden. Dit besluit is na
de zomer ingegaan. Het is afwachten wat de effecten van de randweg zullen zijn voor het
vrachtverkeer op de Kattensingel.

31 OKTOBER EEN NIEUWE
REANIMATIECURSUS GEPLAND
Door Anne-Marie Blok

Wanneer iemand in uw
omgeving een hartstilstand krijgt, wilt u het
slachtoffer natuurlijk
kunnen helpen. Zorg
ervoor dat u bent voorbereid! Volg daarom
een reanimatie- en
AED-cursus bij u in de buurt.
Belang van de cursus
Per week worden 300 Nederlanders getroffen
door een hartstilstand. In de meeste gevallen is
dit in de thuissituatie. Het is van belang dat u
7
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weet hoe u moet handelen wanneer iemand in
uw naaste omgeving, bijvoorbeeld uw partner,
ouder, kind, familielid, kennis, buurman/vrouw,
een hartstilstand krijgt. Door een reanimatiecursus te volgen, kunt u de getroffene direct reanimeren. Zo vergroot u zijn of haar overlevingskans! U wilt toch niet hulpeloos toekijken?
Wanneer u reanimeert en daarbij ook de AED
gebruikt, heeft het slachtoffer een (nog) grotere
overlevingskans. Deze is maar liefst 70% wanneer het slachtoffer binnen zes minuten gedefibrilleerd wordt. Elke minuut na deze zes minuten, neemt de overlevingskans af met 10%.
Wanneer u de AED-cursus volgt, weet u hoe u
een AED moet toepassen. In de komende jaren
zult u steeds vaker AED’s in uw omgeving zien.
Bijvoorbeeld op openbare plekken zoals in uw
flatgebouw, het winkelcentrum, stations, gemeentehuizen, theaters, bioscopen, maar ook in
de woonomgeving, binnen bedrijven en bij evenementen.
Inhoud cursussen
De Reanimatiepartners van de Hartstichting verzorgen verschillende cursussen. Er zijn herhalingscursussen voor reanimatie en voor AED en
er zijn ook opleidingscursussen die reanimatie
en AED combineren. Een door de Nederlandse
Reanimatie Raad (NRR) gecertificeerde instructeur begeleidt en ondersteunt u tijdens het leerproces dat uit een praktijk - en een theoriegedeelte bestaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het lesboek “Basale Reanimatie & Automatische Externe Defibrillatie”. Dit is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Reanimatie
Raad, de Nederlandse Hartstichting en het Nederlandse Rode Kruis. Om deel te kunnen nemen aan een afzonderlijke AED-cursus, dient u
in het bezit te zijn van een geldig reanimatiediploma. Na een eerste basiscursus zijn herhalingslessen nodig. Tijdens de cursus leert u de
techniek op een oefenpop.
Aan het einde van de combinatiecursus BLS/
AED-cursus laat u zien:
 Hoe u het slachtoffer benadert, het bewustzijn en de ademhaling beoordeelt;
 Hoe u hartmassage en beademing uitvoert.
 Hoe u een automatische externe defibrillator
veilig gebruikt.
De eerstvolgende cursus op 31 oktober is vol;
mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich
toch aanmelden: bij voldoende aanmeldingen
zal een nieuwe cursus gepland worden.
U kunt zich natuurlijk ook altijd inschrijven voor
een training bij de EHBO Gouda. Onze cursus is
een goede gelegenheid uw buurtgenoten beter
te leren kennen. Jaarlijks wordt een herhalingscursus in de wijk georganiseerd.
Namens de werkgroep reanimatietrainingen
Anne-Marie Blok 0182-672141, wlb@xs4all.nl
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Van het Buurtpreventieteam het volgende bericht dat vorig jaar ook verscheen, maar dat zo
belangrijk is dat we het met aangepaste datum
nogmaals plaatsen.

JAARLIJKSE WIJKSCHOUW VAN
BUURTPREVENTIE MET CYCLUS
De schouw van dit jaar is op vrijdag 12 oktober
a.s. gepland. De start is in de H.J. Nederhorststraat om 11.00 uur; op het Stationsplein eindigt de schouw.
Als eerste lopen we het ‘Rode Dorp’ door. Via de
Kanaalstraat en de Gouwe naar het Nieuwe - en
“Oude” Park. Vervolgens door de van Strijenstraat naar de Kattensingel met uitstapjes naar
de Van Swietenstraat en de Crabethstraat. Op
het Kleiwegplein naar de Vredebest en de
Spoorstraat om op het Stationsplein te eindigen.
Het doel van de schouw is de leefbaarheid van
onze mooie wijk te verbeteren. Wat we doen is
het signaleren van tekortkomingen op allerlei
gebied, deze vervolgens te rapporteren en oplossingen aan te dragen.
WERKWIJZE
Sinds de oprichting van het Buurtpreventieteam
- in juni 2004 – gaat eenmaal per jaar een aantal leden van het team een middag de wijk in
vergezeld door Piet Streng van Cyclus. Dit is van
belang voor ons team én voor Cyclus doordat op
deze manier de lijnen kort zijn en dit het werken
voor zowel Cyclus als voor het Buurtpreventieteam makkelijker maakt. Onze notulist Irene
Tielman noteert alle onvolkomenheden die we
tegenkomen. Deze lijst gaat in zijn geheel naar
het KCC (Klant Contact Centrum, vroeger het
MOG) en ook rechtstreeks naar Cyclus.
De opgestelde lijst wordt in de eerstkomende
vergadering besproken en in de loop van het
jaar afgewerkt door de betreffende instanties:
Cyclus met Piet Streng, de politie met Rob van
Riel of Henk Graafland en Stadstoezicht met
Fred Starreveld. In iedere vergadering krijgt de
lijst opnieuw aandacht om te zien wat inmiddels
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is afgestreept door Cyclus en andere instanties
en wat er nog gedaan moet worden
WAT WORDT GESCHOUWD? ……….”ALLES”!
De schouwronde start in de H.J. Nederhorststraat om 11.00 uur en duurt soms meer dan
twee volle uren. Af en toe splitsen de leden zich
op om echt alle straten in ogenschouw te kunnen nemen.
Wij nodigen iedereen uit die iets in de wijk heeft
gezien dat de aandacht verdient dit tijdens deze
tocht te melden aan het team. We lopen altijd
een vaste route.
WAT KUNT U ALS BEWONER DOEN……?
Sinds 2004 wordt de gehele wijk jaarlijks geschouwd. Er is heel veel verbeterd in de loop
van die jaren. Alles staat rechtop, graffiti wordt
steeds weggehaald, groen wordt beter onderhouden, etc, etc. Er is echter ook een verslechtering te constateren. Sinds vorig jaar wordt een
toename van de hoeveelheid zwerfvuil in de gehele wijk geconstateerd. Niet alleen de fietsroute van de scholieren, ook elders op straat, in
struiken en sloten.
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In de vorige wijkkrant vroegen we aandacht
voor het verdwenen leeuwtje bij de ingang van
ons park aan de Nieuwe Gouwe OZ.
De eigenaar Koen van der Kar stelde dat op prijs
en laat nog een noodkreet horen:

OPSPORING VERZOCHT!
Afkomstig uit een zeer groene omgeving en gewend aan zeer veel verkeer voelde ik mij goed
thuis bovenaan de dijk aan het park. En aan
aandacht geen gebrek, in tegenstelling tot mijn
vorige verblijfplaats. Langer dan tien dagen is
mij echter niet gegund. Op klaarlichte dag weggenomen. Op een adresvermelding in geval van
nood is geen acht geslagen…

U als wijkbewoner kunt ook zèlf het hele jaar
door melden bij:
het “Klant Contact Centrum” (KCC, vroeger
MOG) – tel 140182
of via e-mail:
www.gouda.nl/gemeente/Wonen/Meldpunte
n/Meldpunt_openbaar_gebied
Van Mozaïek Wonen ontvingen we het volgende
bericht:

HET RODE DORP/PARKWIJK

Licht daarbij eveneens uw straatcontactpersoon
in. Dan wordt de melding in de eerstvolgende
vergadering besproken (lijst met telefoonnummers en adressen staat op de achterpagina van
deze wijkkrant).
TENSLOTTE
Mocht u geen gelegenheid hebben met de
schouw mee te lopen dan kunt u ook uw opmerkingen op een ander tijdstip schriftelijk of mondeling aan uw straatcontactpersoon doorgeven.
Graag zien wij u op vrijdag 12 oktober a.s. om
11.00 uur in de H.J. Nederhorststraat óf anders
ergens ‘onderweg’ als we bij u in de buurt lopen!

De voortgang in de bouw loopt voorspoedig,
naar verwachting zullen de werkzaamheden inclusief de bestrating enzovoort eind van het jaar
afgerond zijn. Blok 1 t/m 4 zijn inmiddels allemaal verhuurd, de laatste sleuteluitreiking hiervan heeft vrijdag 21 september plaatsgevonden.
Deze blokken worden begrensd door de Ferdinand Huyckstraat, de Noorderstraat en een deel
van de Parkstraat.
Op dinsdag 25 september heeft de eerste sleuteluitreiking van een koopwoning plaatsgevonden. Van de vier koopblokken valt nog te melden dat de onverkochte woningen worden verhuurd, vermoedelijk zullen dit 19 woningen zijn.
Daarmee wordt de verhouding tussen huur- en
koopwoningen vooralsnog twee op één.
De laatste oplevering van in totaal 67 woningen
staat gepland in week 44.
Zie voor de plattegrond de website van het wijkteam: www.nieuwepark.nl
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INTERVIEW MET DE HEER LIGTHERT
Door Lies Elte

Een oud-bewoner van het Rode Dorp is na de
renovatie weer teruggekeerd naar zijn oude
buurtje, dat nu zijn buurtje niet meer is.
De heer Ligthert heeft half juli als eerste de
sleutel gekregen van zijn nieuwe woning in wat
nu Parkwijk heet, voorheen het Rode Dorp. Omdat een en ander niet echt soepeltjes is verlopen, is de nieuwe bewoner van Noorderstraat 2
nog steeds niet gesetteld.
Heeft 4,5 jaar in het Rode Dorp gewoond voordat gesloopt werd in 2007, een hoekwoning aan
de Ferdinand Huyckstraat bij het oude Hoogvlietpand met tuin en uitloop naar een parkje.
Woonde in de tussentijd in een wisselwoning op
de Dunantsingel in een seniorenappartementencomplex. Niemand van de oude buren wilde
daar zitten, hij was er de enige uit het Rode
Dorp, de laatste die hier wegging. “Van leeg tot
vol” zoals hij het uitdrukt, heeft hij zelf geregeld. Veel interieur uit de opslag staat opgestapeld in de kamer.
De bedoeling was: slopen, snel bouwen, mensen
die willen naar een wisselwoning, en weer terugkeren na een redelijke tijd. Er verstreken vijf
jaren voordat de 1e woning werd opgeleverd: dit
huis. Ligthert is als laatste vertrokken en als
eerste en enige teruggekomen.
Jarenlang waren er plannen voor renovatie van
dit gebied. Het werd een beetje opgeknapt om
een paar jaar toe te kunnen, maar het heeft bij
elkaar twintig jaar geduurd voor de oorspronkelijke bewoners. Toen die vertrokken zijn er
nieuwe huurders in gekomen, omdat het zo lang
duurde, hijzelf nog als laatste met de volle rechten voor een terugkeercontract. Van de vaste 71
ex-bewoners wilde of kon uiteindelijk niemand
anders meer terug.
Aanvankelijk zouden aan de Kanaalstraat appartementen aan het water komen boven een vernieuwde Hoogvliet op de oude locatie. Maar na
veel vijven en zessen kwam er zoals bekend een
nieuwe Hoogvlietlocatie aan het Gouwezichtterrein. Ligthert vindt het uiteindelijke plan het
beste wat eruit gekomen is, een mooi stekje
Parkwijk, bedoeld voor sfeer en herkenning.
Maar met de instroom van nu is de herkenning
nul. Terugkeerders hadden geen geld meer en
konden de geprognotiseerde huurstijging van €
500 naar € 650 niet opvangen. Gelukkig kon hijzelf dat wel, hij ging met pensioen en kreeg
AOW.
Het resultaat van dat wachten werd beloond. Als
je even de enorme hoeveelheid nog te plaatsen
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huisraad wegdenkt zie je een ruime, lichte
woonkamer met open keuken. De voorkant bij
de keuken kijkt uit op het Binnenhof, de achterkant op het groen van de Winterdijkwoningen.
Hij moest er eerst nog achteraan om de eerste
keus te hebben als terugkeerder, want zijn
naam kwam door administratieve slordigheid
niet op de lijst voor. Toen dat is rechtgezet heeft
hij meteen dit kavel gereserveerd. Het huurcontract tekende hij alleen onder voorbehoud van
alle rechten, onder protest tegen de ingangsdatum van de huur, 12 juli. Op de voorlichtingsdag
was namelijk gemeld dat de oplevering augustus
of september zou worden, waarmee met de
voorbereiding van de verhuisplannen werd rekening gehouden. Er lag nog geen weg zo vlak
voor de bouwvak en dat maakte verhuizen praktisch onmogelijk. Vlak voor de oplevering van de
woning is de straat alsnog aangelegd.

Dit blokje staat aan de kopkant van de Noorderstraat op
de plek van Hoogvliet, tegenover Gouwestein

De aanleg van de keuken ging ook niet van een
leien dakje. Ligthert kan zich nog opwinden over
een lichtaansluiting àchter de te plaatsen koelkast, waar veel te smalle ruimte voor is, incompleet tegelwerk, kookaansluiting, etc. Hij heeft
een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.
Ook met de afwerking van de erfafscheiding in
de tuin had hij pech: het mannetje waarmee hij
in zee was gegaan, bleek failliet. Nu heeft de
buurman dat samen met hem kunnen regelen,
op eigen kosten. Hij wil namelijk niet dat zijn
twee katten overlast bezorgen in de naastliggende tuinen. Van de gezellig meekwetterende
vogels in hun kooi, een agapornis en een duif, is
de laatste van de stress in de rui geraakt.
Hij concludeert dat het project slecht is begeleid
met abominabele nazorg, maar dat de woning
op zich beter is dan hij had verwacht. Boven
heeft hij de beschikking over een grote badkamer en grote slaapkamer en een middelgrote en
kleine kamer. Op de 2e etage is een berging met
dubbelgrote zolder met zolderkamer. Ideaal
voor iemand met hobby’s. Hij is verzamelaar,
vooral van boeken, Gouds aardewerk, 5000
theezeefjes! Die gaan in vitrines naar boven en
beneden komt het aardewerk in een vitrinekast.
Hij bezit mooie boekenseries van ouderwetse
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jongensboeken: Pim Pandoer, Arendsoog, Bulletje en Bonestaak, Erik de Noorman en zo’n complete serie plaatst hij tussen speciale boekensteunen, die hij ook spaart. “Alleen al van de
ruggen van de boeken kun je smullen”, aldus de
trotse eigenaar. De verzamelwoede strekt zich
ook uit tot het stadhuis van Gouda, waar hij van
alles van heeft: ansichtkaarten, aardewerk, tegeltjes, lampjes, KLM-huisje, etc.
Vlak voor me staat tegen een muurtje een groot
schilderij van zijn oude huis aan de Punt 15 bij
de molen, met de twee dochters in de tuin, spelend bij de torenresten van het kasteel van Jacoba van Beieren, een idyllisch plaatje. In de jaren tachtig kwam hij daar terecht voor zijn
werk. Hij is bedrijfseconoom en o.a. organisatieadviseur geweest in het ziekenhuiswezen. Hij
bewoonde ook een tijd een Jugendstilpand op de
Lage Gouwe. Oorspronkelijk komt hij uit Arnhem. Hij staat zijn dochters met raad en daad
bij; de ene dochter heeft een paardenstoeterij
en de andere een autobedrijf. Bij beide organisaties draagt hij zijn steentje bij als pro deo adviseur, waarbij zijn studie en enorme werkervaring goed van pas komen.
Hij heeft een georganiseerde chaos, zoals hij
zelf zegt, doch dat lijkt me een optimistische
omschrijving van wat ik zie. Maar Ligthert woont
alleen en kan nu op zijn gemakje in de loop der
maanden sorteren en herplaatsen en dingen
weggooien na zorgvuldig uitzoeken van wat hij
allemaal heeft. Zijn geordende geest zit hem in
het “lezen met de schaar”: wat hem interesseert
over uiteenlopende onderwerpen knipt hij uit en
scant hij in om albums van te maken, zodat hij
de tekst kan weggooien en alles makkelijk kan
raadplegen via de computer.
Al met al is hij blij met het punt waar zijn huis
staat zo vlakbij het park en station, dat geeft
hem een goed gevoel; bovendien rijdt hij zo de
snelweg op. Wel voorziet hij als de wijk af is
parkeerproblemen, o.a. door clandestiene parkeerders die in de buurt werken. Plekken zouden
primair voor bewoners moeten zijn.
Alles bij elkaar genomen vindt hij dat het voormalige Rode Dorp een frisse Parkwijk is geworden, waar hij nog lang hoopt te blijven wonen in
de mooie historische stad Gouda.

HOOGVLIETEXPRESS BLIJFT
RIJDEN!
Door Wilma Neefjes

Heel goed nieuws: supermarkt Hoogvliet blijft
ook komend jaar de busjes financieren, die op
vrijdagmorgen tussen Gouwestein en Huize Winterdijk en de winkel rijden. De service is zelfs
uitgebreid voor bewoners van Julianastaete in
de wijk Korte Akkeren.
Op vrijdagmorgen kwart over negen druppelen
bewoners van de appartementen in en rond Julianastaete de hoofdentree binnen. Deze morgen
start de "Hoogvlietexpress", de boodschappenservice die al twee jaar in Nieuwe Park wordt
aangeboden. Senioren, die anders niet (gemakkelijk) in de supermarkt komen doordat de afstand te groot is en/of zij hulp nodig hebben bij
het boodschappen doen, kunnen dankzij de service zelf hun boodschappen uitkiezen en deel uit
blijven maken van het "gewone" leven. De bewoners van Julianastaete worden begeleid door
leerlingen van het ID-College, die in het tehuis
stage lopen. In de supermarkt worden ze opgevangen door een vaste groep vrijwilligers en regelmatig door leerlingen van Praktijkschool GSG
Het Segment.
De nieuwe gebruikers zijn nieuwsgierig naar wat
de service precies inhoudt en hebben grote tassen, zelfs een koffertje, bij zich om vandaag zelf
hun boodschappen te doen. Zingend gaat de
groep met een journaliste en fotograaf van het
AD het busje in. In de andere bus worden de
11
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rollators en boodschappentassen geladen. Aangekomen bij de winkel worden ze hartelijk welkom geheten door de locatiemanager. Ondertussen halen de busjes de vaste gebruikers in
Nieuwe Park op.
Het is voller dan gewoonlijk in de winkel waar
vanwege het tweejarig bestaan van de service
en winkel niet alleen een kopje koffie, maar ook
iets lekkers erbij aan de cliënten wordt aangeboden. Maar de sfeer is goed. Enthousiast gaan
de mensen, geassisteerd door leerlingen, die
deze ochtend ook voor het eerst in het project
meedraaien, weer naar huis.

een grote bos bloemen aan coördinator Wilma
Neefjes (rechts op de foto).
Heeft u interesse om het vrijwilligersteam te
versterken? Kom dan op vrijdagmorgen eens
langs en spreek een van de vrijwilligers aan of
neem contact op met Wilma Neefjes, tel.
515354.

Om alle gebruikers van de Hoogvlietexpress,
bijna 50 senioren per ochtend, goed van dienst
te kunnen zijn, is er een strakker rijschema gekomen en wordt bij de terugrit naar de tehuizen
een extra bus ingezet; drie bussen dus in totaal.
Het rijschema zal de komende weken zijn:
 9.30 uur vertrek vanaf Julianastaete naar
Hoogvliet
 10.00 uur vertrek vanaf Gouwestein naar
Hoogvliet
 10.15 uur vertrek vanaf Hoogvliet naar Huize Winterdijk (voor de klanten, die heen lopen)
 10.30 uur vertrek vanaf Huize Winterdijk
naar Hoogvliet
 10.45 uur vertrek vanaf Hoogvliet naar Julianastaete
 11.15 uur vertrek vanaf Hoogvliet naar
Gouwestein
 11.45 uur vertrek vanaf Hoogvliet naar Huize Winterdijk

Twee jaar boodschappenservice was voor het
wijkteam Nieuwe Park reden om locatiemanager
John de Roos (midden op de foto) en het altijd
vriendelijke personeel even in het zonnetje te
zetten. Wijkteamlid Anne-Marie Blok (links op de
foto) bood een feestelijke schaal aan. Op zijn
beurt bedankte de heer De Roos het vrijwilligersteam voor hun inzet om de service soepel
te laten verlopen en de communicatie naar de
klanten te verzorgen, met het aanbieden van

STOLPERSTEINE
Door Ton Kooijman

Een paar maanden geleden plaatsten we in de
wijkkrant een artikel van Soesja Citroen over de
Stolpersteine, een initiatief om joodse medeburgers te herdenken die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers zijn vermoord. Dat initiatief
houdt in dat in de stoep voor een huis waaruit
joodse bewoners toen zijn weggevoerd een
steen met hun naamplaatje wordt ingemetseld.
Eind augustus werden ook in onze wijk in dat
kader enige Stolpersteine geplaatst. Daarbij
ontstonden in meerdere opzichten gedenkwaardige momenten. Ik verhaal hier over één ervan.
Op de Piersonweg nummer 4 woonde in 1940 de
familie Van Blokland, een jong en groot gezin.
De oudste, een meisje, was 14 en de jongste
moest nog geboren worden. Voor de oorlog was
het echtpaar Engländer met hun zoon uit Duitsland gevlucht en in Den Haag komen wonen.
Hun dochter woonde daar toen al vele jaren.
Deze families kenden elkaar. Toen de Duitsers in
1940 alle buitenlandse joden uit Den Haag verdreven kwam dit echtpaar naar de Piersonweg 4
waar ze de benedenverdieping gingen huren.
Daar hebben ze gewoond tot 7 oktober 1942.
Toen werden ze door de Duitsers uit hun huis
weggevoerd. Een paar weken later zijn beiden in
Auschwitz omgekomen.
Het bijzondere van de bijeenkomst eind augustus was dat alle kinderen Van Blokland die erbij
konden zijn ook aanwezig waren. De oudsten
wisten nog precies wat er in 1942 en daarvoor
gebeurd was en de oudste dochter vertelde over
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haar herinneringen tot en met 7 oktober. Hier
volgt een citaat:
“Het werd begin oktober 1942. De ene na de
andere joodse familie werd weggehaald. Ik geloof dat het de avond van de 6e oktober was dat
mevrouw Engländer naar boven kwam met haar
mooie nerts bontjas en een enveloppe met geld.
Ik lag toen al in bed. Het moet erg laat zijn geweest. Ze vroeg aan mijn moeder of ze de enveloppe in de mouw van haar jas wilde naaien.
Hoeveel geld erin zat heb ik nooit geweten. Ik
denk dat mijn moeder dat ook niet wist. Ze
heeft het meteen gedaan. De volgende morgen
om half tien stopte er een zwarte auto voor de
deur. Er stapte een politieagent uit en nog twee
mannen van de Joodse Raad. Mijn moeder en ik
stormden naar beneden. Ze werden opgehaald

U BENT VAN HARTE WELKOM IN
GOUWESTEIN!
Het Grand Café is geopend van maandag tot
en met vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Het Gouwestein Restaurant is dagelijks 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 drie werkdagen van
te voren te reserveren bij de receptie tel: 0182515655.
Activiteiten voor in uw agenda:
Maandag 1 oktober:
 Feestelijke “Dag van de ouderen” 08.0010.00 uur Verwen ontbijt in de Plaza
 15.00 uur Start Welzijn nieuwe stijl in de
Plaza
Zaterdag 6 oktober:
 14.30 uur Licht klassiek koffieconcert Met
dwarsfluit en piano in de Plaza. Toegang
gratis Kosten koffie/thee € 1
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voor de Arbeitseinsatz. Twee oude, zieke, zwakke mensjes. Zo klein en bang. Hun koffertjes
stonden klaar. Toen mevrouw Engländer haar
jas wilde aantrekken, kon ze niet in haar mouw
komen. Mijn moeder had per ongeluk de voering
er gedraaid ingenaaid. De voering moest ter
plekke worden losgemaakt en met veiligheidsspelden weer vastgezet. Ze zullen hun geld wel
dezelfde dag kwijtgeraakt zijn. De politie zocht
naar hun zoon, die er niet was.
De Engländers, zoals wij ze noemden, zijn op 7
oktober 1942 uit huis gehaald en hardhandig in
een zwarte Citroën geduwd. Huilend. “
Ik vond het een indrukwekkende bijeenkomst.
Moeder van Blokland heeft tot het begin van de
negentiger jaren in dit huis gewoond.

Woensdag 10 oktober:
 Optreden door “The Sweat lake Harmony
Singers” Leden Comfort à la Carte € 4 niet
leden € 5 (inclusief een kopje koffie/thee).
Vrijdag 12 oktober:
 10.00 uur Kledingverkoop fa. Marjolein Mode
in de Plaza
Zaterdag 13 oktober:
 14.30 uur “Zingend naar de Zondag” met
Laudate Deo in de Plaza
Woensdag 17 oktober:
 14.30 uur Dialezing door Joop Visser “Natuur
Leeft” in de Plaza; leden Comfort à la Carte
€ 3 niet leden € 4 (inclusief een kopje koffie/thee),
Woensdag 24 oktober:
 16.30-20.00 uur Bitterballenavond in het
Grand café
Woensdag 31 oktober:
 12.30 uur Herfstmenu in de Plaza
13
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Comfort à la Carte
Ook voor iedereen die zelfstandig woont binnen
of buiten Gouwestein of Gouwestaete of het
Binnenhof is er de mogelijkheid om lid te worden van Comfort à la Carte.(ook voor familieleden van bewoners). Met dit lidmaatschap kunt u
met aantrekkelijke kortingen gebruik maken van
onze diensten. Bijv. eten in het restaurant en
meedoen met alle activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de cliëntadviseur Annette Mulder. Aanmeldformulieren zijn
verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.

Centrum Gouwestein zoekt enthousiaste vrijwilligers voor het welslagen van de diverse wekelijkse activiteiten, die worden uitgebreid ook
voor hulp in het restaurant en het Grand Café
met name in het weekend. Nadere informatie
over vrijwilligerswerk kunt u verkrijgen bij Lynet
Mechielsen.





Het restaurant zoekt vrijwilligers met name
voor de maandag, vrijdag en in het weekend
van 10.00-14.30 uur
In de huiskamers op de verpleegafdeling is
ook nog grote vraag naar assistentie met
hand- en spandiensten op alle dagen van de
week
Het Team Bewegen voor ouderen op muziek
op dinsdag van 10.00-12.00 uur zoekt ook
hulp

EVANGELISCHE GEMEENTE
PAROUSIA GOUDA
Door Geri van Ittersum

U heeft vast wel eens gezien dat er op zondagochtend wat te doen is in de Goudse Waarden
aan de Kanaalstraat. Het gaat dan niet om
schoolse activiteiten, maar de Evangelische gemeente Parousia houdt daar om 10 uur haar
eredienst. Waar moeten we deze gemeente
plaatsen op de kaart van kerkelijk Gouda? “ Bij
de Evangelische gemeente staat de eigen relatie
met God centraal, het geloof is er elke dag. Het
gaat om de liefde, de vrede en de vrijheid, niet
zozeer om dogma’s en liturgie.”
Aan het woord is Margreet Nagtegaal, diaken en
secretaris van Parousia Gouda. Op haar huisadres aan de IJssel in Oudewater spreekt ze vol
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enthousiasme over het geloof. Parousia betekent
letterlijk: komst, wederkomst, aanwezigheid. In
dit verband wordt bedoeld: de voortdurende
aanwezigheid van Jezus in ons leven en het uitzien naar Zijn wederkomst. Parousia maakt onderdeel uit van CAMA, Christian and Missionary
Alliance, een zendingsgenootschap dat eind 19de eeuw is ontstaan in de VS en via Nederlands
Indië ook in Nederland terecht is gekomen. De
zending is erg belangrijk voor de gemeente.
Haar missie luidt dan ook “samenwerken om
ongelovigen te maken tot volledig toegewijde
volgelingen van Jezus Christus. Dit onder de
leus van A tot Z, dat wil zeggen van Atheïst tot
Zendeling.”

Muziek op zondagochtend

Vanuit Gouda zijn nu zes zendelingen actief. Ze
houden zich naast hun zendingstaak bezig met
onderwijs en maatschappelijk werk. In hun onderhoud wordt voorzien door de gemeenten. Ze
werken o.a. in Thailand, Brazilië en, wat misschien vreemd overkomt: België. Het geeft aan
dat men overal het evangelie wil uitdragen, ook
dicht bij huis. Het aantal gemeenten in Nederland stijgt daardoor. De voorganger van de Parousia Gouda is onlangs vertrokken naar Zuidplas om daar een nieuwe gemeente te stichten.
De Goudse gemeente is ruim twintig jaar oud.
In de eerste jaren kwam men bijeen in een
huiskamer. Die werd al snel te klein. De leden
vonden onderdak bij de Goudse Waarden, eerst
aan de Winterdijk, maar toen de ruimte daar
ook te klein werd, verhuisden ze eind jaren negentig naar de aula van de vestiging aan de Kanaalstraat. Er zijn nu ongeveer 450 leden en geregistreerde (dat wil zeggen nog niet gedoopte)
bezoekers. “We proberen de zondagse eredienst
zo laagdrempelig mogelijk te houden”, zegt
Nagtegaal: “ Iedereen is welkom; er is geen
vaste liturgie. Een band maakt muziek waarbij
iedereen mee mag zingen. Soms staat een bepaald thema centraal, zoals wanneer het leven
pijn doet. Voor de ca. zeventig kinderen is er
een aparte bijeenkomst in de gymzaal van de
school. Voor hen is Kingkids opgezet, een eigen
programma met onder andere zingen, spelen en
voorlezen. De diensten duren ongeveer anderhalf uur, daarna drinken we gezamenlijk koffie.”
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Een eigen gebouw is voor de gemeente niet betaalbaar, vandaar dat ze voor elke zondagdienst
de aula moeten inrichten. Dat gebeurt al op
vrijdagavond. Dan repeteert ook de band.
Een van de dingen waarin de Parousia gemeenten zich onderscheiden van andere christelijke
kerkgenootschappen is dat men als volwassene
wordt gedoopt. Bij de doop is er geen sprake
van een handje water op het voorhoofd, maar
men gaat volledig kopje onder in een badkuip.
Dat gebeurt drie tot vier keer per jaar buiten op
het schoolplein. Het water wordt wel eerst voorverwarmd. Door onder meer deze volwassenendoop zijn de CAMA/ Parousia gemeenten verwant met de Baptisten. Deze verwantschap
heeft in 2006 geleid tot de oprichting van de Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten in
Nederland (ABC).

het doopritueel

Heel belangrijk voor Parousia zijn de kringen.
Dat zijn groepen van leden die bij elkaar komen
om de onderlinge band te verstevigen en een
kleine gemeenschap te vormen waarin men voor
elkaar zorg draagt. Er zijn ook teams met een
specifieke taak. Zo is er een onderwijsteam, een
muziekteam, een gebedsteam en een fototeam.
Nagtegaal: “ Wij vinden het belangrijk dat men
elkaar niet alleen op zondag ziet, maar ook door
de week en dat men elkaar in een kleinere
groep beter leert kennen”. Ze vindt het jammer
dat er in de wijk zo weinig bekend is over de
gemeente.
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Op 11 november 1681 trouwde Arent, die aan
de Molenwerf woonde met Maria Moors, een
jonge dochter ook uit Gouda en wonende op de
Markt. Helaas overleed Maria een aantal jaren
na hun huwelijk en hij hertrouwde in 1689 met
Anna de Bruijn. Beiden woonden toen in een
huis aan de Zeugstraat nr. 32.
In 1688 ontving Arent van de kerkrentmeesters
van de St. Janskerk een grote opdracht. De opdracht was om de cartons (de bewaarde nietingekleurde tekeningen van de ramen) in het
klein na te tekenen in de kleuren van de ramen.
Deze gekleurde tekeningen konden dan gebruikt
worden bij een eventuele restauratie van de glazen. De kerkrentmeesters hadden namelijk na
de brand van 1552, waarin het gebrandschilderd
glas van de kerk vernield was, aan de glazeniers
van de kerk die de nieuwe ramen maakten waaronder de gebr. Crabeth - om de cartons
gevraagd, in ruil voor perkament en later voor
geld. Zodoende zijn tot op heden nog bijna alle
tekeningen van de ramen bewaard gebleven.
Arent was een kunstenaar maar had geen grote
bekendheid. Hij was daarom blij met deze opdracht, die hij volgens de kerkrentmeesters
goed vervulde. Daarom kreeg hij vervolgopdrachten in 1690 en 1692. In het begin was het
betalen van Arent een probleem: in de kerkkas
was te weinig geld en uit de archieven blijkt dat
hij op zijn geld moest wachten tot er voldoende
geld uit de verhuur van stoelen was binnengekomen. Letterlijk staat er: Is mede ten zelven
dagen aan Arent Lepelaer toegestaen een nieu
glas met sijn couleuren te mogen aftekenen,
onder conditie van naer sijnen penningen te sullen wachten, tot soo wanneer de selve uyt die
daar toe geconstitueerde fonds van de stoelen
ingekomen soude mogen sijn. Lepelaer wilde
daar niet tegenin gaan, omdat hij ook wel afhankelijk was van de kerkrentmeesters die hem
werk verschaften.

Iedereen is daarom welkom om kennis te maken
en een dienst bij te wonen. Alle informatie is te
vinden op www.parousia.nl .

DE LEPELAERSTRAAT
Door Toos van der Gaarden

De Lepelaerstraat is genoemd naar Arent Lepelaer, tekenaar van beroep. De naam Lepelaer
was in de 17e en 18e eeuw een heel bekende
naam. Arent Lepelaer was vooral in Gouda bekend. Hij werd geboren in 1642 als zoon van Jan
Lepelaar en Trijntgen Cornelus.

Sint Janskerk
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De meeste bekendheid kreeg zijn tekening van
het interieur van de St. Janskerk. Deze tekening
werd door graveur Goeree op plaat gebracht zodat ze er gravures van konden maken. Een andere bekende gravure is die van het stadhuis
Ook werd hem tussen 1681 en 1693 door de
kerk opgedragen om glas te bakken en te beschilderen. Daarnaast heeft hij het carton van
een van de glazen gerestaureerd.
Het is niet helemaal duidelijk waarom Lepelaer
na 1700 geen tekeningen van de glazen meer
maakte. Mogelijk verkeerde de kerk in geldzorgen. Arent Lepelaer overleed in 1732 en werd in
de St. Janskerk begraven. Uit het archief van de
kerk blijkt dat tijdens de begrafenis de drie grote klokken van de St. Jan luidden, waarvoor de
familie 5 gulden en 4 stuivers moest betalen.

archief. Ook de mooi ingelijste foto’s van het
park anno nu kregen veel aandacht en van de
koffie en de thee met kletskop of janhagel kon
iedereen genieten. Er was een zonnig terras, à
la Bertolli, gezellig aangekleed met bloemen en
een kanten kleedje. Alleen de grote Italiaanse
familie, bekend van de reclame, ontbrak.
Wie dat wilde kon een rondwandeling maken
langs oude bomen en ander groen, onder deskundige begeleiding.
En dan was er het grote succes van de bruidswinkel met fotograaf, opgezet en fantastisch gerund door Marijke en Geri van Ittersum. Dankzij
de jurk met doorgeknipte rug, het jacquet met
kartonnen boord en manchetten kon menigeen
overgehaald worden om zijn trouwfoto nog een
keer over te doen. Verrassend vond ik het enthousiasme van de bruidjes die hun eigen
bruidsjurk uit de kast hadden gehaald om zich
nog een keer te laten vereeuwigen op de
bruidsbrug. Er kwam zelfs een bruidspaar, dat
precies 23 jaar geleden was getrouwd, in de
jurk en het pak van toen op herhaling. Op mijn
vraag of alles nog paste, wees de bruid op de
rits die een klein beetje openstond.
En als u er bent geweest heeft u vast en zeker
de fraai uitgedoste dames gezien. Zij droegen
lange rokken en hadden prachtige hoeden op.
Daarnaast liepen de heren in jacquet met vest
en hoge hoed. Het was een bont gezelschap in
kleding van vroeger, toen flaneren in het park
nog heel gewoon was.

EEN GESLAAGDE OPEN MONUMENTENDAG IN HET VAN BERGEN
IJZENDOORNPARK
Door Trudie Galama

Dit jaar was het thema “Groen van Toen” en
daar kon het Van Bergen IJzendoornpark niet bij
achterblijven. De Groencommissie stak enthousiast de koppen bij elkaar en heel veel plannen
kwamen over tafel. Het park één dag autovrij
bleek niet haalbaar en een koets met paarden
was ver boven de begroting.
Om bezoekers te trekken hebben we meer dan
1000 flyers verspreid en tientallen posters opgehangen. Er heeft een foto in de Goudse Post
gestaan en op de dag zelf hebben we spandoeken en gouden pijlen opgehangen om de mensen de weg naar ons park te wijzen. Het beloofde een stralende dag te worden.
Om 10.00 uur begonnen we met de opbouw van
de tenten en een uur later waren we er klaar
voor. De eerste bezoekers kwamen een kijkje
nemen. In de informatietent hingen fraaie collages van oude ansichtkaarten uit het gemeente

Dit is niet de troonrede

Voor meer foto’s kijk op de website:
www.nieuwepark.nl

CREACAFÉ
De komende keren hebben we in het creacafe
twee gastdocentes die een leuke invulling voor
16
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de avond hebben. De eerste vindt plaats op
woensdagavond 10 oktober; daarin gaat Amber
Neelman vertellen over zentangle en kun je er
onder begeleiding een maken. Voor deze workshop hoef je geen goede tekenkwaliteiten te
hebben om een leuk resultaat te krijgen.

Graag voor beide workshops van tevoren even
aanmelden in verband met de organisatie en
koffie.
 Manon Vonk: 585357 of
 Marrianne Waalwijk: 523448

zentangle/zendela workshop

Een bericht over belangrijke activiteiten op ons
station half oktober

Doel: maken van abstracte
tekeningen door het gebruik van herhalende lijnen
en patronen. Zen komt uit
het japans boeddhisme;
zoeken naar leegte, wijsheid en stilte.
Tangle is wirwar of knoop
maar ook omarming. Zentangle is dus een vorm van meditatief tekenen,
enorm goede concentratie-oefening en ook nog
erg leuk om te doen. Al snel ontwikkel je een eigen stijl en de uitkomst kun je nooit voorspellen. Zendela’s zijn een combinatie van mandela
en zentangle, uiteraard met de ronde vorm als
uitgangspunt.
Er zal materiaal beschikbaar zijn op de avond
maar je kunt ook je eigen materiaal meenemen.
Nodig voor de workshop
 In zwart wit: Potlood, gum, passer, zwarte
fineliner
 In kleur: Bovenstaand plus viltstiften, kleurpotloden, gekleurde fineliners
 Verder zo glad mogelijk papier, wit of crème.
Briefkaarten van de Hema zijn een goed
formaat voor de workshop en werken fijn.
In november hebben we nog een gastdocente
en tevens buurtbewoonster die een workshop
komt geven: Ria Kleinbloesem.
Je leven schrijven
Het duurt nog wel even, maar op woensdagavond 14 november ben je hartelijk welkom op
een bijzondere crea-avond in het SBB-gebouw
aan de Winterdijk.
Je krijgt deze avond de gelegenheid om al
schrijvend kennis te maken met jezelf. Eenvoudige, korte opdrachten helpen om wat innerlijk
leeft, toe te vertrouwen aan het papier. Of jij
iets van het geschrevene met anderen wilt delen, bepaal jij helemaal zelf. De bereidheid om
jezelf intiem te kennen is waar het om gaat. Je
hoeft geen schrijfervaring te hebben.
Ga jij deze uitdaging aan? Ook ouderen zijn van
harte welkom op deze avond! Neem dan je lekker schrijvende pen (ev. potloden, fijnschrijvers
en viltstiften)mee en zorg dat je er om half 8
bent. Je bent van harte uitgenodigd!

ROLTRAP EN DAK VOOR PERRON 2
Door Lian Wijntjes, Prorail

Van zaterdag- op zondagnacht (13-14 oktober)
tot en met maandagochtend 15 oktober voert
ProRail diverse werkzaamheden uit op station
Gouda. De roltrap voor perron 2 wordt ingehesen met een hijskraan vanaf het spoor. Verder
wordt de staalconstructie van de perronkap voor
dit perron met een kraan ingehesen vanaf de
Bloemendaalsezijde. Op spoor 8, perron 2, worden de laatste 60 meter keerwanden vernieuwd.
Het materiaal wordt vanaf het Lombokterrein
over het spoor aangevoerd. De weken daarna
worden de diverse onderdelen verder afgebouwd
Wilt u meer weer weten over de verbouwing op
station Gouda? Kijk dan op
www.prorail.nl/gouda

WIJKANALYSE EN WIJKJAARPROGRAMMA 2013
Door Peter Schönfeld

Wijkteams in Gouda, zo ook het wijkteam van
Nieuwe Park stelt aan het eind van ieder jaar
een wijkjaarprogramma op voor het volgend
jaar. Dit jaarprogramma is gebaseerd op een
lange termijn visie (3-4 jaar), die samen met de
gemeente, Cyclus, Stadstoezicht, politie en in
onze wijk ook de scholen en de zorgcentra wordt
opgesteld. Hierin worden de speerpunten van de
wijk met elkaar afgesproken.
In





2009 waren dit:
Bereikbare voorzieningen voor iedereen
Verkeer en parkeren
Sociale samenhang bevorderen
Bouwlocaties in relatie tot behoud van positieve woonbeleving

Onlangs heeft een bijeenkomst van bovengenoemde “partners” plaatsgevonden, waarbij gesproken is over de onderwerpen waar het wijkteam in de komende vier jaar met name zijn beleid op zou moeten richten. Wanneer deze onderwerpen bepaald zijn, zal eind november het
wijkjaarprogramma 2013 worden opgesteld. Dit
zal dan die activiteiten bevatten die volgend jaar
door het wijkteam worden uitgevoerd. Daarbij
17
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worden ook de geldbedragen, die hierbij horen,
toegewezen. Dit is dan tegelijkertijd onze begroting voor 2013. Omdat het budget van het wijkteam in 2013 gehalveerd is t.o.v. 2012 zal alles
wat kariger worden, maar de standaardactiviteiten, bv wijkkrant, zullen ongewijzigd blijven.

GEZOCHT: BETROKKEN OUDERS
EN ECOKIDS
In november willen we een kinderactiviteit organiseren in de wijk met als thema ecokids! Bij
deze activiteit is het de bedoeling dat een kind
iets leert over natuur en veiligheid en een stukje
maatschappelijke betrokkenheid ervaart naar
zijn/haar leefomgeving.
De middagen staan gepland op 21 november, 28
november en 12 december van 3 tot half 5. Het
is de bedoeling dat we een bezoek gaan brengen
aan het politiebureau, vogelvoerplekken maken
en een informatieve middag hebben verzorgd
door Stichting ecokids.
Om deze middagen mogelijk te maken hebben
we wel ondersteuning van betrokken ouders of
wijkbewoners nodig. Dus lijkt het u leuk om een
of meerdere middagen een handje te helpen dan
bent u van harte welkom.

het kapotte
mozaïekhuisje

Het wijkteam zou het
huisje graag in de wijk
behouden en opnieuw op
willen bouwen. Hiervoor
hebben we duurzaam materiaal nodig zoals hardhout, meranti betonplex
en trespa platen. Dit
brengt ook extra kosten
met zich mee.
Momenteel wordt er gekeken of er bij verschillende
partijen nog extra geld geregeld kan worden.

Mocht u goede connecties hebben die een handje kunnen helpen bij de wederopbouw van het
mozaïekhuisje, bijvoorbeeld voor materiaal of
voor een donatie kunnen zorgen, dan horen we
dat graag!
Hopelijk kunnen we snel weer beginnen aan de
wederopbouw van het mozaïekhuisje, want zo’n
leuk en origineel speelobject willen we niet missen.

Dit is een initiatief van de Vereniging van Blokwoningen en Factor- G (Manon Vonk en Mirjam
Schoonderwoerd). U kunt zich aanmelden bij
Manon Vonk tel. 585357

DE GOUDSE WAARDEN NODIGT
SENIOREN IN DE WIJK UIT VOOR
GEZELLIGE MIDDAGEN

HET MOZAÏEK HUISJE
Door Manon Vonk, lid wijkteam

Afgelopen burendag was het de bedoeling dat
het mozaïekhuisje in ere hersteld zou worden.
Tijdens de voorbereidingen bleek de staat van
het huisje zeer slecht te zijn en had het geen zin
om verder te gaan met de voorbereidingen. Bij
de bouw van het huisje is er helaas niet voor
duurzaam materiaal gekozen, en dat geldt zowel
voor de tegels als voor de ondergrond. De tegels
waren niet vorstbestendig en geplakt op houtvezelplaat. Beide materialen zijn niet geschikt om
met vocht en vorst in aanraking te komen. Het
raamwerk van het huisje was ook helemaal verrot en er was helaas geen eer aan te behalen.

Door Wilma Neefjes, extern opdrachtgever examenopdrachten

Evenals voorafgaande jaren zullen leerlingen uit
de examenklas van VMBO De Goudse Waarden
aan de Kanaalstraat (studierichting Sport,
Dienstverlening & Veiligheid) gezellige bijeenkomsten organiseren voor senioren uit onze
wijk. Alle bewoners ouder dan 55 jaar uit onze
wijk (van Kattensingel en Crabethstraat tot Winterdijk en Kanaalstraat) en oud-bewoners van
het Rode Dorp zijn hierbij van harte welkom. Dit
schooljaar worden de activiteiten georganiseerd
op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. De
activiteiten zullen worden aangekondigd in de
wijkkrant met door de leerlingen gemaakte uitnodigingen. Aanmelden voor de middagen kan
18
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bij mevrouw Rietkerk, Winterdijk 1-109 of Wilma Neefjes, tel. 0182 515354. U kunt zich tijdens een activiteit ook aanmelden voor de volgende activiteit bij de leerlingen zelf.

Hierbij alvast voor uw agenda de data voor de
activiteiten dit schooljaar:
 Vrijdag 2 november 2012 14.00 – 16.00 uur
Presentatie school en bingo!
 Vrijdag 30 november 2012 14.00 – 16.00
uur Sinterklaasfeest
 Vrijdag 14 december 2012 14.00 – 16.00
uur Kerstactiviteit
 Vrijdag 8 februari 2013 14.00 – 16.00 uur
Sport en spel

19

oktober 2012

Wijkkrant Nieuwe Park
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
Anne-marie Blok
Gerrit van der Gaarden
Ton Kooijman
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Jos Cremers

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

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

588386
06 – 52357278
597070
692969
0900-8844
589168
547500
140182

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK
Gemeente, wijkcoördinator
Factor-G, wijkconsulent
Woonpartners Midden-Holland
Mozaïek Wonen
Politie, wijkagenten
Stadstoezicht
Cyclus
MOG

John van Dijk
Mirjam Schoonderwoerd
Jasmijn Leloux
Ben Peters
Rob van Riel - Henk Graafland
Fred Starreveld
Piet Streng

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 en
Eduard Jansen, Van Vreumingenstraat 10 , tel. 602494
Groep 8:
Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – Jos Cremers, Kattenburcht 1, tel 550442
Groep 9:
Kattensingel 44c en volgende – Michiel Ter Meulen, Kattensingel 88, tel 512569
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, tel 06-19526955
AGENDA
8 okt
10 okt
12 okt
24 okt
27 okt
31 okt
2 nov
10 nov
21 nov
28 nov
30 nov
12 dec

19.30 uur
19.30 uur
11.00 uur
19.30 uur
16.30-19.00 uur
14.00-16.00
19.30 uur
15.00-16.30
15.00-16.30
14.00-16.00
15.00-16.30

uur
uur
uur
uur
uur

Wijkteamvergadering
Creacafé
Wijkschouw
Buurtpreventievergadering
Halloween
Start EHBO cursus
Gezellige middag voor ouderen
Creacafé
Ecokids
Ecokids
Gezellige middag voor ouderen
Ecokids

Gouwestein
SBB, Winterdijk
HJ Nederhorststraat
Gouwestein
De wijk
Goudse Waarden, Kanaalstraat
SBB, Winterdijk

Goudse Waarden, Kanaalstraat
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