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VAN DE REDACTIE / 
HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 

 

Voor u ligt de wat verlate wijkkrant van novem-

ber. De drukkerij meldde ons dat de printer niet 

werkte. Daardoor is de aankondiging van de 

Crea-avond deze maand in het water gevallen, 

maar de echte liefhebbers hadden de datum na-

tuurlijk al in hun agenda staan. Verder blijft de 

schade beperkt.  

 

Het Halloweenfeest heeft het succes van vorig 

jaar ruimschoots overtroffen, zestig kinderen 

wilden verkleed griezelen en snoepen. Dit feest 

ontwikkelt zich tot een hoogtepunt binnen de 

wijk. Op naar honderd volgend jaar !  

 

Het Wijkteam werkt aan een nieuwe meerjaren-

visie, waar de jaarprogramma’s van worden af-

geleid. In het decembernummer gaan we daar 

verder op in. Nu alvast aandacht voor een on-

derdeel: wij gaan volgend jaar onze eenzame 

ouderen opzoeken. Een belangrijke vraag wordt 

dan hoe we ze kunnen vinden. Daarbij kunnen 

we wel wat hulp gebruiken. In december organi-

seren we traditiegetrouw activiteiten voor deze 

doelgroep. We hopen veel senioren te ontmoe-

ten. 

 

We gaan hier een compliment uitdelen, dat ge-

beurt niet zo vaak.  De bouw van ons nieuwe 

Rode Dorp, wat was die andere naam ook al-

weer?, nadert zijn voltooiing. En de bouwer Du-

ra Vermeer heeft zich gehouden aan de ambiti-

euze plannen om voor het eind van 2012 klaar 

te zijn. Misschien kunnen ze extra geld gaan 

verdienen door wat cursussen te organiseren 

waarin ze uitleggen hoe ze daarin slagen. Want 

verder komt dit bij mijn weten niet voor.  

 

Nog meer goed nieuws: het leeuwtje is terecht. 

Meegenomen door een al te enthousiaste hand-

haver van de orde, niet zijnde een politieagent. 

De kreet “opsporing verzocht’ in de vorige wijk-

krant had het gewenste effect. Hij gaat voorlo-

pig weer terug naar de eigenaar: Koen van der 

Kar. Maar als we met de gemeente een afspraak 

kunnen maken komt hij beter verankerd weer 

op zijn plaatsje terug. Een leeuw inzetten voor 

buurtpreventie moet toch helpen.  

 

NIEUWE WINKELS IN DE VREDE-
BEST EN SPOORSTRAAT 
Door Peter Schönfeld 

 

Zoals al eerder bericht in de wijkkrant heeft het 

Wijkteam het initiatief genomen om nieuwe win-
keliers gevestigd te krijgen in de al jaren leeg-

staande winkels aan de Vredebest en Spoor-

straat. Het gaat alleen om de benedenverdie-

pingen. Er zijn advertenties geplaatst om te 

werven en er hebben zich 14 gegadigden aan-

gemeld. Met deze potentiële bedrijfjes / winke-

liers is overleg geweest, zodat een redelijk beeld 

is verkregen waarom men zich heeft aangemeld. 

Dus de aanbodkant staat te popelen om te be-

ginnen. 

 

Van de kant van Multi Vastgoed, de eigenaar 

van de panden, is medewerking toegezegd om 

de nieuwe ondernemers huisvesting te verlenen.  

Het Wijkteam, dat in het geheel de rol van ma-

kelaar vervult, maar juridisch noch financieel 

een rol zal spelen, heeft een conceptindeling van 

de ondernemers in de beschikbare winkelruim-

tes gemaakt. In eerst instantie gaat het om zes 

winkelruimtes. Het is mogelijk dat dit in de toe-

komst met drie à vier wordt uitgebreid. Deze 

conceptindeling wordt aan Multi Vastgoed voor-

gelegd en na akkoord worden de gekozen on-

dernemers geïnformeerd. Het is duidelijk dat er 

maar plaats is voor een gedeelte van de gega-

digden.  

 

Het Wijkteam probeert dit selectieproces in de 

maand november af te ronden, zodat de onder-

nemers daarna zo snel mogelijk kunnen begin-

nen met het opknappen van de winkelpanden 

zowel buiten als binnen. Wij hebben goede ver-

wachtingen dat dit plan zal slagen.  

 

 
  

BERICHT VAN MOZAÏEK WONEN 
 

De nieuwbouw in het Rode Dorp loopt volgens 

planning. De laatste woningen worden volgende 

week opgeleverd. Er staan momenteel nog een 

7-tal woningen in de verkoop, deze gaan ver-

huurd worden en zij worden als de huurder het 

huis zou verlaten opnieuw in de verkoop ge-

bracht. 

 

Wanneer de weergoden met ons zijn dan zal 

eind december de bestrating en het groen aan-

gebracht zijn. Kortom, eind december zijn de 

werkzaamheden volledig afgerond. 

 

 
REPARATIE HOOFDRIOOL ACHTER  

“VAN BEVERNINGHLAAN” 
Door Peter Schönfeld 

 

Op 17 oktober j.l. hebben de belanghebbenden 

een brief van de gemeente ontvangen over de 
geplande werkzaamheden aan het hoofdriool in 

het achterpad en de particuliere tuinen tussen 

de Van Strijenstraat en de Spoorstraat.  
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Oorspronkelijk was het de bedoeling de werk-

zaamheden in september/oktober 2012 uit te 

voeren. Helaas heeft het project vertraging in de 

voorbereiding opgelopen. De werkzaamheden 

starten nu januari 2013. Deze zijn echter wel 

weersafhankelijk. Bij koud weer (onder de 5 

graden) kunnen de materialen niet verwerkt 

worden. Hierdoor kan het zijn, dat de werk-

zaamheden nogmaals uitgesteld moeten wor-

den. 

 

De gemeente gaat het riool 'relinen'. Dit houdt 

in dat via een rioolput een kunststof kous in het 

riool wordt aangebracht. Op deze manier heeft 

de bewoner weinig tot geen hinder van de werk-

zaamheden. De afgelopen maanden heeft de 

gemeente een beter beeld gekregen van de 

aanwezige huisaansluitingen op het hoofdriool. 

Zij weet nu in welke tuinen er gegraven moet 

worden. Hierover worden de bewoners/ eigena-

ren van deze percelen persoonlijk geïnformeerd. 

Indien er nog vragen zijn over dit onderwerp 

kan de gemeente van maandag t/m donderdag 

tussen 10:00 en 11:00 uur gebeld worden op 

telefoonnummer 0182-588750.  

U kunt uw vraag ook per e-mail sturen naar 

richard.vanderploeg@gouda.nl. 

 
BERICHT VAN PRORAIL OVER HET 

STATION 
 

Nog een maandje te gaan… 

 

Nu alle liften en roltrappen zijn ingehesen en de 

perronkappen geplaatst, is het einde van de 

werkzaamheden op station Gouda echt in zicht. 

De komende weken bouwt ProRail verder aan de 

(rol)trappen en de perronkappen. Zo maken we 

het dak van de perronkappen waterdicht, en 

kunnen we vervolgens de roltrappen afbouwen, 

testen en in gebruik nemen. Maar ook de wan-

den van de nieuwe trapopgangen moeten we 

nog betegelen. 

 

Als de weersomstandigheden de komende dagen 

goed zijn wordt in het weekend van 10 novem-

ber de vernieuwde trap naar perron 2 al geo-

pend. De huidige trapopgang naar perron 2 slui-

ten we dan af, zodat we de trap daar kunnen 

afwerken. Een week later gebeurt hetzelfde met 

de trappen naar perron 1. De lift blijft gewoon in 

gebruik, de trappen blijven voor enkele weken 

gesloten.  

 

Verder verwijderen we de tijdelijke overkappin-

gen, zodat we de nieuwe perronkappen kunnen 

aansluiten op de bestaande kappen. Ook moe-

ten de kabels en leidingen in de tunneldoorgang 
nog netjes worden weggewerkt. Als al deze 

werkzaamheden begin december zijn afgerond, 

ruimen we de bouwkeet en de bouwhekken op.  

 

Werkzaamheden buiten het project  

 

Om straks een gelijkvloerse aansluiting te krij-

gen tussen trein en perron, moeten we de per-

ronkeerwanden (de muur die er voor zorgt dat 

het perron op zijn plaats blijft liggen) nog ver-

vangen op perron 3 en 4. Dit kan alleen als er 

geen treinen rijden. Deze werkzaamheden kon-

den we niet tijdens dit project uitvoeren. In 

overleg met de vervoerders wordt nog gekeken 

naar een geschikte datum om deze werkzaam-

heden uit te voeren. Dit zal in ieder geval in 

2013 gebeuren. 

 

Uiteindelijk is er ook nog een lift en overkapping 

gepland bij het perron aan de noordzijde van 

het station, de Bloemendaalkant. Deze maakt 

deel uit van één samenhangend ontwerp van 

NS-Stations, met kantoren, winkels, een bios-

coop, een hotel en een nieuwe stationshal. Om-

dat de bouw van de lift en de perronoverkapping 

samenloopt met het totale project Spoorzone is 

deze pas voorzien in 2014-2015.  

 

 
illustratie van de website van de gemeente Gouda: 
http://www.gouda.nl/gemeente/Wonen/Projecten/Nieuw_
bouw/Spoorzone/Bioscoop_en_hotel 

 

Trappen fietsenstalling 

De fietsenstalling aan de Bloemendaalzijde van 

het station. 

 

Met het openstellen van de fietsenstalling bij het 

Huis van de Stad werd al snel duidelijk dat de 

goot voor de fietsen te diep is aangelegd. Hier-

door is het erg lastig met een fiets de trap op of 

af te lopen. Hier wordt binnenkort iets aan ge-

daan. Er komt een betonnen verhoging op te 

liggen, waardoor de goot hoger (minder diep) 

komt te liggen. Hierdoor kan men makkelijker 

met de fiets de trap op of aflopen. In eerste in-

stantie was er vanuit veiligheidsoverwegingen 

voor gekozen om de mensen met fiets en die 

zonder fiets van elkaar te scheiden. Naar aanlei-

ding van de reacties die ProRail heeft ontvangen 

van de gebruikers hebben we uitgezocht of het 
toch mogelijk is om extra goten aan de zijkan-

ten van de trap aan te brengen. Dit blijkt moge-

lijk te zijn in de vorm van metalen goten. Al de-

ze aanpassingen aan de trap worden waar-

mailto:richard.vanderploeg@gouda.nl
http://www.gouda.nl/gemeente/Wonen/Projecten/Nieuw_bouw/Spoorzone/Bioscoop_en_hotel
http://www.gouda.nl/gemeente/Wonen/Projecten/Nieuw_bouw/Spoorzone/Bioscoop_en_hotel
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schijnlijk in de maand november uitgevoerd. 

Tijdens dit werk kunt u gewoon gebruik blijven 

maken van één zijde van de trap. Hierdoor blijft 

de fietsenstalling de gehele tijd toegankelijk. 

 

Heeft u vragen of klachten over de werkzaam-

heden op station Gouda? Het team Publiekscon-

tacten staat open voor vragen, klachten en mel-

dingen, van maandag tot en met vrijdag tussen 

08:00 en 22:00 uur via het gratis nummer 

0800-PRORAIL (0800-7767245). 

 

Voor urgente meldingen over onveilige situaties 

of zware overlast kunt u buiten kantoortijd elke 

dag en op elk moment bellen met de meldkamer 

van Publiekscontacten via hetzelfde gratis 

nummer (0800-7767245). 

 

VOORTGANG HERINRICHTING 
WINTERDIJKGEBIED 
Door Peter Schönfeld 

 

Hoewel niet precies volgens de oorspronkelijke 

planning, vordert de herinrichting van de Win-

terdijk met de blokwoningen gestaag. De Ferdi-

nand Huyckstraat en de Majoor Fransstraat zijn 

klaar en 5 november is gestart met het eerste 

gedeelte van de Winterdijk tussen de Ferdinand 

Huyckstraat en de Majoor Fransstraat. Deze 

werkzaamheden zullen ook langer gaan duren 

dan oorspronkelijk geraamd. Een realistische 

aanname is tot eind januari, omdat niet alleen 

Ballast Nedam daar moet werken, maar ook de 

Nutsbedrijven (gas, water en elektriciteit). Pas 

wanneer dit gedeelte klaar is wordt met het 

tweede deel van de Winterdijk begonnen, vanaf 

de Majoor Fransstraat tot aan de Nederhorst-

straat, zodat het verkeer altijd doorgang heeft. 

31 oktober is de Kanaalstraat afgesloten, zodat 

Dura Vermeer de weg daar kan ophogen en op-

nieuw leggen. Tegelijkertijd gaat Ballast Nedam 

het stuk Kanaalstraat waar zij voor verantwoor-

delijk zijn ook herinrichten. Dat is het stuk vanaf 

de nieuwe Rode Dorp huizen tot de Goudse 

Waarden. Deze werkzaamheden moeten rond 19 

november klaar zijn, zodat vanaf dan de Kanaal-

straat weer toegankelijk is voor doorgaand ver-

keer. 

 

 
Maandagochtend 5 november begin van  

de rioleringswerkzaamheden op de Winterdijk 

BERICHT VAN BALLAST NEDAM 
 

Werkzaamheden en planning 

Een aantal van u is inmiddels op de hoogte ge-

steld van de huidige of komende werkzaamhe-

den in uw omgeving of die werkzaamheden zijn 

reeds uitgevoerd. Wij willen u “even bijpraten” 

over de huidige stand van zaken en wat u bin-

nenkort allemaal nog kunt verwachten. 

 

Overall Planning 

In uw omgeving zijn verschillende partijen bezig 

met het opknappen van de wijk Nieuwe Park. Al-

le partijen zijn gekend in onze planning en wij 

voeren onderling goed overleg met deze partij-

en. Wat betreft de planning van Ballast Nedam 

hebben wij enige stagnatie en inefficiëntie opge-

lopen gedurende het project. Dit is in hoofdzaak 

te wijten aan het tegenkomen van afwijkingen in 

de ondergrond van uw wijk en het werken met 

verontreinigde grond. Dit is in eerste instantie 

niet op alle locaties voorzien. Zoals u reeds eer-

der door ons op de bewonersavond in kennis 

bent gesteld bestaat het werk uit 6 faseringen. 

Fase 1(Ferdinand Huyckstraat e.o. ) is reeds af-

gerond en fase 2 (Majoor Fransstraat ) bevindt 

zich momenteel in een afrondende fase. In 

hoofdzaak zijn de riolering en de verharding 

aangebracht en op korte termijn zullen er ver-

schillende groenwerkzaamheden plaatsvinden. 

 

Voor de overige faseringen zullen wij een richt-

lijn voor de planning aangeven. Dit kan dus iets 

afwijken van de werkelijkheid. Houdt u hiervoor 

uw brievenbus in de gaten. Per brief wordt u tij-

dig geïnformeerd over de exacte werkdagen. De 

geplande data kunnen afwijken; bijvoorbeeld 

door het weer. 

 

Planning per fase 

 

Fase 3 

A. Eind oktober 2012 wordt er gestart met het 

opbreken van de verharding van de Winter-

dijk tussen de Ferdinand Huyckstraat en de 

Majoor Fransstraat. Vervolgens wordt de 

straat ingericht als een fietsstraat en worden 

de werkzaamheden medio eind december 

2012 afgerond met een nieuwe asfaltlaag. 

B. Begin november 2012 wordt er gestart met 

het opbreken van de verharding in de Vin-

cent Hamanstraat, de Helene Servaesstraat 

en de Aart Luteijnstraat. In deze straten 

wordt riolering aangebracht en medio half 

december 2012 worden de straten afgerond 

met het aanbrengen van de verharding van 

betonstraatstenen. 

 
Fase 4 

Half december 2012 wordt er gestart met het 

opbreken van de Winterdijk tussen de Majoor 

Fransstraat en de H.J. Nederhorststraat, in deze 
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fase wordt tevens het fietspad evenwijdig aan 

het Nieuwe Parkerf en de Roos van Deke-

mastraat meegenomen. In de straat wordt de 

verharding opgebroken, er wordt riolering aan-

gebracht en de straat wordt ingericht als fiets-

straat. Begin februari 2012 worden de werk-

zaamheden afgerond met een nieuwe asfaltlaag. 

 

Fase 5 

Half februari 2013 wordt er gestart met het op-

breken van de verharding aan de H.J. Neder-

horststraat. In deze straat wordt riolering aan-

gebracht waarop vervolgens eind maart 2013 de 

werkzaamheden worden afgerond met het aan-

brengen van de verharding van betonstraatste-

nen. 

 

Fase 6 

Half maart 2013 wordt de Kanaalstraat tussen 

de Majoor Fransstraat en de H.J. Nederhorst-

straat opgebroken, hier wordt nieuw materiaal 

aangebracht. Dit is de laatste fase van het pro-

ject en de verwachte einddatum is eind april 

2013. Het overige deel van de Kanaalstraat 

wordt gelijktijdig met de werkzaamheden van 

het Rode Dorp uitgevoerd, deze zullen begin no-

vember 2012 starten en half december 2012 

worden afgerond. 

 

Uiteraard zal Ballast Nedam er alles aan doen 

om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. 

Voor de omleidingroute zie de website van het 

wijkteam: www.nieuwepark.nl 

 
DE TOTSTANDKOMING VAN HET 

WIJKJAARPROGRAMMA 2013 
Door Peter Schönfeld 

 

Sinds vier jaar stellen de wijkteams in Gouda 

een Wijkjaarprogramma op, dat de leidraad is 

van de activiteiten in dat jaar. De regie over het 

jaarprogramma voert de gemeente. Aan de op-

stelling hiervan wordt door alle partijen, die in 

een wijk actief zijn, een bijdrage geleverd. In 

onze wijk zijn dat de politie, Stadstoezicht, Cy-

clus, de scholen, Zorgcentrum Gouwestein, de 

wooncorporaties Mozaïek Wonen en Woonpart-

ners en de gemeente en het Wijkteam natuur-

lijk.  

 

Eenmaal in de vier jaar worden de speerpunten 

van wijkjaarprogramma van het Wijkteam ge-

ijkt. Dit gebeurt aan de hand van een wijkanaly-

se die de gemeente opstelt. Deze analyse is in 

oktober door de wijkpartners besproken. Op ba-

sis van dit overleg is de nieuwe wijkvisie opge-

steld.  

 
In een tweede bijeenkomst van de wijkpartners 

is de visie vorige week besproken en nu ligt er 

een concept voor het wijkjaarprogramma 2013 

op tafel. In de wijkteamvergadering van 12 no-

vember zal de inhoud hiervan worden vastge-

steld. 

 

Deze uitgebreide procedure moet door elk wijk-

team in Gouda worden doorlopen. Aan de ene 

kant is het veel werk, maar aan de andere kant 

wordt het werk van het wijkteam hierdoor veel 

transparanter en zijn de activiteiten afgestemd 

met de andere partners. In de wijkkrant van de-

cember zal uitvoerig op de inhoud van het jaar-

programma 2013 worden ingegaan.  
 

 
 

REANIMATIECURSUS 
Woensdagavond 31 oktober hebben weer negen  

wijkbewoners zich bekwaamd in het reanimeren 

onder leiding van EHBO-vereniging Gouda. 

Het was hard werken, maar ook zeer gezellig. 

Hieronder wat commentaar van de deelnemers: 

 

Nogmaals bedankt voor het organiseren van de 

reanimatie cursus van 31 oktober. Was zeer 

nuttig. Ik was met name benieuwd hoe nu zo’n 

AED werkt en nu heb ik dus kunnen ervaren hoe 

dat gaat met zo’n apparaat. Ook het leren re-

animeren voorafgaand aan de AED was goed. 

De cursus werd zeer professioneel gegeven. 

Indien nodig kan dit alles zeer van pas komen. 

Verder was het fijn met wijkgenoten (nader) 

kennis te maken. 

 

Mijn EHBO-kennis van 40 jaar geleden kon wel 
een actuele aanvulling gebruiken. 

Onze instructeur kon het allemaal boeiend ver-

tellen. Hij waarschuwde ons voor spierpijn ten 

gevolge van de reanimatieoefeningen op de pop, 
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maar die bleef uit. Het was een goed bestede 

avond en na 3,5 uur luisteren en doen gingen 

we met een lesboekje en een diploma op zak 

weer naar huis. 

 

Op dit moment staan er 2 belangstellenden op 

de wachtlijst voor een eventuele nieuwe cursus, 

die we bij voldoende belangstelling zeker zullen 

organiseren. Twee keer per jaar zullen wij een 

herhalingscursus organiseren op locatie in de 

wijk. 

 

Heeft u belangstelling? 

Voor meer informatie 

Anne-Marie Blok 0182 672141 wlb@xs4all.nl 

Pieter Verhage 0182 524925  

copi90.gouda@12move.nl 

 

HET MOZAÏEKHUISJE 
Door Manon Vonk 

 

Zoals u in de vorige wijkkrant kon lezen is het 

helaas niet goed afgelopen met het mozaïek 

huisje. Bij Mozaïek wonen en Woonpartners is 

een aanvraag gedaan bij het leefbaarheidsfonds 

voor een bijdrage, helaas is dit afgewezen. We 

hebben nu nog een aanvraag open staan bij de 

Bam die het huisje voorheen heeft gesponsord 

en misschien kan er nog iets geregeld worden 

op de maatschappelijke beursvloer. Hopelijk 

krijgen we hier wat voor elkaar want het Wijk-

team zou het huisje graag in de wijk behouden 

en opnieuw op willen bouwen.  

 

Mocht u in bezit zijn van goede connecties die 

een handje kunnen helpen bij de wederopbouw 

van het mozaïekhuisje, eventueel voor materiaal 

(hardhout, meranti betonplex en trespa) of een 

donatie, dan horen we dat graag! 

 

Naast de problemen rond de financiën is bij de 

herinrichting van het gebied ook plotseling het 

hele Woutertje Pieterse Plantsoen verdwenen, 

dus tot nu toe is ook de originele plaats van het 

mozaïekhuisje in rook opgegaan. We gaan ons 

best doen om het weer op zijn originele plek te-

rug te brengen of een ander mooi plekje voor 

het huisje te vinden en dan kunnen we in het 

komende voorjaar beginnen met opbouwen. 

 
CURSUS EHBO AAN KINDEREN 
Door Trudie Galama 

 

Oeps, dat is goed afgelopen!!!  

Denk je dat wel eens als je kind of kleinkind 

halsbrekende toeren heeft uitgehaald of met een 

paar treden tegelijk van de trap is gestuiterd? 

En had je met twee linkerhanden gestaan als 
het anders was afgelopen? 

 

Mijn kleinkinderen Teun en Meike zijn nu 5 en 7 

jaar en hebben dus nog een lang en avontuurlijk 

leven voor zich. Daarom ga ik de 

cursus EHBO voor kinderen vol-

gen. Lijkt jou dat ook zinvol? Geef 

je dan op voor deze cursus die 

o.a. bedoeld is voor ouders en 

oma's en opa's. De cursus duurt 

vier lesavonden en wordt gege-

ven door EHBO afdeling Gouda. 

De kosten bedragen € 85,00. Als 

er voldoende belangstelling is uit onze wijk is 

het wellicht mogelijk om een aparte cursus voor 

ons te organiseren.  

Voor meer informatie:  

geertruida.galama@hetnet.nl of telefoon: 0182 

523525 

 

KERSTBOMEN LANGS DE WINTER-

DIJK 
Door Peter Schönfeld 

 

Ook dit jaar, net als in 2011, zal het Wijkteam in 

de donkere dagen rond Kerstmis kerstbomen 

langs de Winterdijk plaatsen. Ze zullen weer ge-

plaatst worden in de houders die vorig jaar in de 

sloot zijn geïnstalleerd. We hopen dat de tien 

scholen en particulieren weer willen helpen om 

de bomen te versieren. Zij zullen direct door het 

Wijkteam hiertoe worden benaderd. 

 

Natuurlijk realiseren we ons 

dat in deze tijd een stuk van de 

Winterdijk i.v.m. de rioolwerk-

zaamheden moeilijk te berei-

ken zal zijn. Maar wij vertrou-

wen erop dat er altijd een op-

lossing te vinden is om de 

kerstbomen te plaatsen. 

U zult zien. 

 

KUNSTMAKELAAR 
Door Marrianne Waalwijk 

 

Crabethstraat openluchtmuseum? 

Nieuw initiatief van bewoners Crabethstraat. 

Bewoners kijken terug op de gezellige burendag, 

waar ook over nieuwe ideeën voor de woonom-

geving werd gesproken. Mooie oude huizen, 

maar de straatverlichting laat te wensen over. 

Verschillende soorten en maten moderne lan-

taarnpalen ontsieren het mooie straatbeeld. 

Bewoners zijn gaan brainstormen over andere 

mogelijkheden. 

 

Het idee is om een verzameling oude lantaarn-

palen uit Nederland en andere Europese steden  

in de straat te plaatsen. De Crabethstraat, als 

entree van de stad vanuit het NS station wordt  

dan een openluchtmuseum. De gietijzeren oude 

lantaarnpalen zijn nog te koop, ze zijn duurzaam 

en kunnen worden aangepast om op een mo-

derne manier verlichting te geven. Zustersteden 

mailto:wlb@xs4all.nl
mailto:copi90.gouda@12move.nl
mailto:geertruida.galama@hetnet.nl
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van de gemeente Gouda kunnen b.v. een lan-

taarnpaal schenken.  

 

Bewoners en bedrijven kunnen een lantaarnpaal 

schenken of adopteren. Dus staat er binnenkort 

een lantaarnpaal met uw naam ( bedrijfsnaam) 

in de Crabethstraat? kijk op de 

http://kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot

.nl/ 

 

 
 

NOTITIE JONGERENWERK 
 

De gemeente heeft onlangs een notitie vastge-

steld over het jongerenwerk in Gouda. We heb-

ben nog geen gelegenheid gehad de notitie door 

te nemen maar duidelijk is al wel dat de aanpak 

wat verandert.  

 

Men gaat onderscheid maken tussen probleem-

jongeren en kwetsbare jongeren. De tweede 

groep krijgt meer aandacht en zal vooral via de 

scholen benaderd gaan worden.  Het accent 

komt meer op preventie te liggen. Omdat onze 

wijk goed bedeeld is met scholen waar deze 

jongeren les krijgen gaan we er wellicht iets van 

merken. Voorlopig wachten we af.  

U kunt de notitie downloaden op de website van 

het Wijkteam: www.nieuwepark.nl 

 

 

DAG VAN HET PARK 2013 
Door Marrianne Waalwijk 

 

Het lijkt nog wel ver weg maar het is zo weer 

eind mei. Volgend jaar willen we een ‘De dag 

van het park’ rondom podiumkunsten organise-

ren. We zijn dus op zoek naar amateurkunste-

naars. Dus als u bij een koor zingt of toneel 

speelt, muziek maakt bij een vereniging of band 

of wat dan ook….De ‘Dag van het park’ is voor 

jong en oud. Wij zouden het erg leuk vinden als 

u mee wilt werken aan de ‘Dag van het parkpo-

dium’. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons 

opnemen via de redactie van de wijkkrant of 

met de kunstmakelaar 

 m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl  

kijk op de  

 http://kunstmakelaarnieuweparkgouda.b

logspot.nl/ 

 

 

Het wordt weer vroeg donker. Na onze ei-

gen actie over inbraken een jaar geleden 

nu een bericht van de politie:  

 
LICHT ZET INBREKERS IN HET ZICHT 
Geef inbrekers geen kans, zorg voor licht én 

zicht! 
 

De dagen worden korter. Als ’s avonds uw huis 

in het donker is gehuld, is het voor een inbreker 

duidelijk dat u niet thuis bent en dat hij onge-

zien zijn gang kan gaan. U kunt daar gemakke-

lijk iets aan doen met goed licht én zicht in en 

om uw huis. 

 

Uit politiegegevens blijkt dat ruim zestig procent 

van de woninginbraken sinds oktober vorig jaar 

is gepleegd in donkere maanden tussen oktober 

en maart. Daarom krijgt de aanpak van woning-

inbraken van de politie de komende maanden de 

hoogste prioriteit. Agenten zijn extra present, 

zowel in uniform als niet in uniform, en er wor-

den extra rechercheurs ingezet. Maar u kunt zelf 

ook iets doen! Bijvoorbeeld door gebruik te ma-

ken van tijdschakelaars op uw binnen- en bui-

tenverlichting. 

 

 
 

Licht zet inbrekers in het zicht 
Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest 

actief in de vooravond. Immers, als het ’s 

avonds donker is en er brandt op dat moment 

http://kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.nl/
http://kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.nl/
http://www.nieuwepark.nl/
mailto:m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
http://kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.nl/
http://kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.nl/
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geen licht in een woning, weet een inbreker dat 

er niemand thuis is. Met een eenvoudige tijd-

schakelaar op uw binnen- en buitenverlichting 

kunt u dit voorkomen. Verlichting alleen is ech-

ter niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe zon-

der dat toevallige voorbijgangers hen kunnen 

zien. Kijk daarom eens kritisch naar uw eigen 

huis. Zijn er plekken waar het zicht slecht is, 

zoals een raam met een grote struik ervoor of 

een niet verlicht portiek of voorportaal? Daar-

naast maakt ook degelijk hang- en sluitwerk het 

inbrekers moeilijk. De combinatie van zicht, ver-

lichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk 

maakt de kans op een inbraak kleiner en de 

kans op ontdekking groter! 

 

 
 

1-1-2, daar pak je ook woninginbrekers 

mee 

U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets 

niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u 

verdachte personen in uw buurt, mensen die 

niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht 

hebben voor woningen in de buurt, bel dan di-

rect de politie via 1-1-2. Let erop hoe ze eruit 

zien en in welke richting ze vertrekken, zodat u 

dit aan de politie kunt doorgeven. Noteer ook 

het merk en kenteken van het eventuele ver-

voermiddel. Het is van belang om zo snel moge-

lijk te bellen, een inbreker heeft namelijk slechts 

enkele minuten nodig om zijn slag te slaan en er 

vandoor te gaan. Door uw melding kan de politie 

snel ter plaatse zijn en de inbrekers oppakken. 

De politie benadrukt: liever tien keer voor niets 

gebeld, dan één keer te weinig!  

 
Preventietips: zorg voor zicht en licht 

Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig 

om in te breken. Als het langer duurt, staakt hij 

vaak zijn poging. Een aantal tips om het een in-

breker lastig te maken:  

 

 Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, 

voorzien van het SKG-sterkeurmerk. Dit 

vermindert de kans op een inbraak met 

maar liefst negentig procent. 

 Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op 

het nachtslot en berg de sleutels op, ook al 

bent u maar even weg. Zo voorkomt u 

zogenoemd flipperen en hengelen. Flipperen 

is een dun stuk plastic tussen de deur en de 

deurpost steken, waardoor de schoot 

terugschiet en de deur open gaat. Hengelen 

is met een ijzerdraad of een omgebogen 

kleerhanger via de brievenbus het slot aan 

de binnenkant van de voordeur open maken. 

 Maak gebruik van tijdschakelaars op uw 

verlichting. Vaak verlaten mensen in de loop 

van de dag hun huis om pas in de avond 

terug te keren in een donkere woning. Dit 

terwijl verlichting in en om de woning juist 

kan helpen om inbraken te voorkomen. Door 

het gebruik van spaarlampen of ledlampen 

blijven de kosten beperkt en spaart u het 

milieu. 

 Maak afspraken met uw buren om een oogje 

in het zeil te houden.  

 Zorg ook voor zicht en licht bij uw huis. 

Gebruik in donkere uren de verlichting bij 

uw toegangsdeuren en zorg dat inbrekers 

zich niet kunnen verschuilen achter struiken 

in met name voor- en zijtuinen. Snoei tijdig! 
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HET MOREAUHOF 
Door Toos van der Gaarden 

 
Het Moreauhof is genoemd naar de orgelbouwer 

Jacob Francois Moreau. Van deze Jacob Francois 

Moreau en zijn familie is maar heel weinig be-

kend. De familie Moreau was oorspronkelijk af-

komstig uit de stad Gent in Vlaanderen. Later 

vestigde de familie zich in Rotterdam. Het was 

een familie van orgelbouwers en restaurateurs 

van kerkorgels en ook met het onderhoud van 

deze orgels waren ze bezig. In hun orgelbouw 

was altijd nog een Vlaamse invloed merkbaar. 

 

 
 

Moreau is in Gouda bekend geworden doordat 

hij van de kerkmeesters van de toen al beroem-

de Sint Janskerk, in 1732 de opdracht kreeg een 

orgel te bouwen. Op 30 december 1732 werd er 

een contract afgesloten waarin stond dat hij er 

twee en een half jaar over mocht doen en het 

bedrag van 11.500 gulden voor de bouw van het 

orgel zou krijgen. Het was een heel belangrijke 

opdracht. Het moest een groot orgel worden 

met 3 klavieren, een pedaal en 52 registers. Om 
dit alles te laten klinken zijn er 1433 orgelpijpen 

waarvan 45 zichtbaar in het front… Vandaag de 

dag is dit nog steeds een groot en beroemd or-

gel en is het ook het laatst overgebleven orgel 

van de hand van Moreau. 

 

Op 16 april 1736 deelde Moreau mee dat het or-

gel gereed was. Nadat het door vier organisten 

gekeurd was en na wat veranderingen werd 

goedgekeurd, kon het orgel ingewijd worden. Op 

zondag 13 mei 1736 werd het orgel feestelijk in 

gebruik genomen. De zoon van de toenmalige 

organist heeft ter ere van de ingebruikneming 

dit gedicht gemaakt waarin tot uitdrukking komt 

hoe blij men er mee was en ook als eerbetoon 

aan Jacob Francois Moreau. 

 

 
 

HALLOWEEN 
Door Lianne van Rooijen 
 

Net als vorig jaar, was het ook nu weer grieze-

len in de wijk. Zaterdag 27 oktober gingen er 

maar liefst vijf groepen kinderen met begelei-

ding de straat op om oranje lichtjes te zoeken, 

waar ze aan mochten bellen. 

 

Zestig kinderen hadden zich aangemeld en gin-

gen “stuiterend” vol verwachting de wijk in. 

Sommige kinderen wisten van vorig jaar dat ie-

dere deur spannend was, want wie deed er 

open, en wat voor traktatie kon je krijgen? 

De nieuwe kinderen, ook uit de nieuwbouw hui-

zen, wisten nog van niets, maar kwamen er 
gauw achter. 

 

Heksen en tovenaars met enge geluiden zaten 

er achter die voordeuren en in de tuinen ook  
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nog geheimzinnige figuren! Spannend waren de 

verhalen die bij de traktaties hoorden, zoals de 

heksenlimonade waar hersens in zaten, waar je 

heel slim van werd! En de butchershop waar af-

gehakte ledematen lagen, of die grote tuin waar 

een griezel zat te wachten tussen een grafsteen 

en diverse botten. 

Best wel eng! Maar na het zoeken naar de enge 

schatten, kreeg je wel een traktatie! 

Een vingerlichtje, chocolade appels, scheetzak-

jes en heksenlimonade, ze vonden het allemaal 

prachtig! 

 

En na de droge maar best wel koude speurtocht 

stond er in Gouwestein warme griezelsoep klaar. 

De lichten gingen uit en na het eten van suiker-

spinnen op verlichte stokjes en snoep, nog even 

lekker gek dansen met de lichtjes op griezelmu-

ziek van de disco, want dat doen heksen, spo-

ken en griezels als de beste! Daarna de verkie-

zing van de mooist verklede kinderen, die een 

cadeautje kregen, want wat waren alle kinderen 

ontzettend eng en griezelig verkleed! 

Moe, maar tevreden gingen de kinderen in het 

donker ( gelukkig ) naar huis, en bij navraag 

bleek, net als vorig jaar dat ze wèèr lekker heb-

ben geslapen!  

 

Het was een geweldig feest voor de kinderen, en 

dat kwam door alle lieve hulp van veel vrijwil-

ligers, de scholen met de traktaties voor de kin-

deren, de leerlingen met hun stageproject, 

Gouwestein en onze sponsors. Voor foto’s zie de 

website van het Wijkteam: 

www.nieuwepark.nl/nieuws 

 

Namens het hele Halloweenteam, iedereen heel 

erg bedankt, en op naar volgend jaar! 

 
ECOKIDS  
Door Manon Vonk 

 

Dit najaar wordt er in samenwerking tussen 

Ecokids Gouda, Factor-G, vereniging van eige-

naren Blokwoningen, Wijkteam Nieuwe Park en 

de politie een ecokids programma aangeboden 

voor de kinderen uit het Nieuwe Park.  

 

 
 

Dit gaat gebeuren op een aantal woensdagmid-

dagen in de Goudse Waarden, Kanaalstraat, 

waar tussen 15.00 en 16.30 een programma is 

voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Het doel 

van deze middag is de betrokkenheid van kin-

deren in de wijk te vergroten en ze te laten er-

varen wat er allemaal om hen heen gebeurt.  

  

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

21 november 

 Deze middag wordt georganiseerd door 

Ecokids Gouda; zij willen een zintuigenacti-

viteit gaan houden. Dat houdt in dat de 

kinderen via de zintuigen de natuur gaan 

beleven, door bijvoorbeeld geuren, zoveel 

mogelijk kleuren, smaken, geluiden in de 

natuur te verzamelen en daarna uit te wis-

selen wat iedereen heeft verzameld.  
  

28 november 

 Op deze middag gaan we vogelvoerplekjes 

maken in de wijk. Na alle bouwprojecten in 

de wijk en de daarbij horende bomenkap 

hebben de vogels minder plek in de wijk. 

Door voerplekjes te maken helpen we ze de 

winter door. 

  

12 december 

 Deze middag zijn we te gast op het politie 

bureau. Hier krijgen we een rondleiding en 

laat de politie zien wat ze allemaal doen in 

de wijk om het veilig te houden. Daarnaast 

wordt er ook iets verteld over de gevaren 

van vuurwerk.  

  

Mocht je zin hebben om met je zoon of dochter 

mee te komen dan ben je van harte welkom 

want zonder een helpende hand kunnen we dit 

programma niet mogelijk maken.  

Heb je nu geen kinderen in deze leeftijdscate-

gorie maar vind je het leuk om de kinderen iets 

van deze wijk en de natuur te laten zien dan 

ben je ook van harte welkom om te helpen.  

  

Inschrijven kan tot vrijdag 16 november 

Bij Manon Vonk 

Majoor Fransstraat 36 

585357  

 

  
 

INTERVIEW MET  

DE HEER LEVERING 
Door Lies Elte 

 

Als oud-bewoner van het Rode Dorp kreeg de 

heer Levering, ik mag Rob zeggen, op 13 sep-
tember de sleutel van zijn nieuwe huis in de 

Parkstraat. Van de oude garde zijn alleen Lig-

thert (zie oktobernummer) en Levering terugge-

komen. Volgens afspraak is de woning helemaal 
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kaal opgeleverd, alleen de plafonds waren ge-

spoten. Hij begon met het schilderen van de 

wanden en zorgde zelf voor de elektriciteits-

voorziening. De antracietkleurige houten vloer 

lijkt op leisteen en wordt door een semi-

vloerverwarming goed op temperatuur gehou-

den. Als handige jongen vond en vindt hij het 

fijn zelf de handen uit de mouwen te steken en 

heeft in huis nog aardig wat op het programma 

staan. Hij vindt het wel mooi dat hij weer in de-

zelfde straat is komen wonen als destijds, toen 

op nr. 22, nu op nr. 8. Het is nog even lastig 

zijn huis te bereiken met al dat bouwgeweld er 

omheen. Er staat een hekwerk aan de voorkant 

en aan de achterkant komt nog een houten 

schutting. 

 

Woonde hij vroeger op kruipafstand van Hoog-

vliet, nu vindt hij het een goede oplossing dat 

de supermarkt naast het politiebureau is ge-

plaatst mèt een voorziening van busjes voor de 

bejaarden.  

 

Hij denkt dat hij de jongste was in het oude 

wijkje en voorspelde al dat mensen op leeftijd 

die het inmiddels elders naar hun zin hebben, 

daar blijven. Dat werd ook in de hand gewerkt 

door de lange aanloop naar de nieuwbouw: 5,5 

jaar in plaats van de verwachte 1,5 jaar. Tus-

sendoor woonde hij prima op het Acaciaplein, 

maar met in het achterhoofd het recht van te-

rugkeer, bekeek hij de situatie opnieuw. Uitein-

delijk besloot hij hier een nieuwe start te ma-

ken, en woont er nu alleen met regelmatig be-

zoek van zijn reeds volwassen zoon en dochter. 

Op dit rijtje wonen er nu vier al permanent. De 

saamhorigheid is goed, en het is veel meer mul-

ticultureel, daar is hij liefhebber van. 

 

Van 2002 tot 2007 zat hij in de Bewonerscom-

missie van het Rode Dorp, waar de leegstand, 

het dichttimmeren van panden, het bijhouden 

van de buurt de aandacht had. Ad hoc werden 

duidelijk afspraken gemaakt in verband met an-

tikraak: je mag er blijven totdat het hier plat 

gaat. Met Mozaïek Wonen en Bureau Halt zijn 

voor raddraaiers goede oplossingen gevonden 

met taakstraffen; jongeren hielden wekelijks de 

wijk bij en dat is volgens hem fantastisch ge-

gaan zonder overlast.  

 

Wel werden door de woningbouwvereniging uit-

spraken gedaan over terugkeer en vergoedin-

gen, maar daar hebben ze wat steken laten val-

len onder het mom van crisis, recessie, etc. Er is 

meer beloofd voor degenen die mochten terug-

keren dan daadwerkelijk gestand is gedaan. 

Maar op zich heeft woningbouw in zijn ogen de 

mensen redelijk goed op de hoogte gehouden 
van de vorderingen, maar het had wel netter 

gekund. 

 

Inmiddels is hij erg blij dat hij hier zit. Kan nog 

niet goed oordelen over gehorigheid en zo, om-

dat bewoning nog niet volledig is. Maar met de 

mensen die hier wonen kan hij het goed vinden 

en onderling lenen ze gereedschap uit of helpen 

elkaar een handje, want de meesten zijn nog 

zelf bezig. De wijk knapt zienderogen op, con-

stateert Levering. Elke morgen ziet hij de bouw-

lui al vroeg aan het werk met parkeerplaatsen 

en bestrating en hij heeft daar geen overlast 

van. Stelt vast dat er nu al drie keer zoveel par-

keerplaatsen zijn als er ooit hier geweest zijn.  

 

De huurwoningen zijn allemaal opgeleverd, de 

koopwoningen nog niet, maar het zal niet lang 

meer duren voor dit bouwplan helemaal is afge-

rond. En als het ervan komt, wil hij graag on-

middellijk weer in een bewonerscommissie zit-

ten, alleen niet als voorzitter. Ook biedt hij zich 

bij deze aan als contactpersoon, dat is hij altijd 

al geweest; hij houdt nu eenmaal van samen-

werken. 

 

Rob Levering is 52 jaar (ziet er veel jonger uit). 

Hij woonde tot 1975 in Vlaardingen en verhuisde 

toen naar de Walestraat in Gouda, waar zijn 

moeder een winkel dreef in kunstnijverheid, kin-

derkleding en stoffen. Hij is in Rotterdam op 

school geweest, maar ’s zomers was het feest: 

van zijn 16e tot zijn 21e was hij in Denemarken 

iedere zomervakantie wekenlang disc-jockey. 

 

 
 

Hij heeft de opleiding tot etaleur voltooid in 

1979. Juist toen werd het mode alle etalages uit 

de winkels te gooien en was er geen werk voor 

hem. Maar de etaleursopleiding heeft ook van 

doen met detailhandel, dus verkoop, en uitein-

delijk heeft hij 25 jaar in de automatisering ge-

zeten. Nu heeft hij daar niks meer mee. Er volg-

de een managementopleiding van TNO, waar-

door hij de afgelopen jaren leidinggevende in de 

sociale werkvoorziening was. Drie jaar in Gouda, 

waar hij het eerste slachtoffer werd van de be-

zuiniging. Hij vond werk in Woerden bij de 

Sluisgroep. Ook daar werkte hij bijna drie jaar 

bij een soort Promen, zoals in Gouda. Sinds kort 
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is hij ook daar slachtoffer van bezuinigingen ge-

worden, op 18 december krijgt hij ontslag. Weer 

zal hij de bakens moeten verzetten en hij heeft 

al aangegeven dat hij graag in de zorgboerderij 

aan de slag wil. Vanaf het moment dat hij in de 

wereld van de sociale hulpverlening terecht 

kwam, mensen met een beperking begeleiden, 

bleek dat zijn wereld te zijn. Hij heeft ervaring 

met mensen met Downsyndroom, autisme, adhd 

en schizofrenie. Dat gaat hem goed af. Hopelijk 

vindt hij gauw weer een baan naar zijn zin. 

 

In zijn vrije tijd doet hij aan handboogschieten 

in een club in Gouda, naast de Willem Alexan-

derkazerne op de Groen van Prinsterersingel; 

daar zitten vrouwen, mannen en ook kinderen 

op. Binnen schiet je op doelen die aan de muur 

hangen, maar de vereniging gaat ook naar bui-

tenwedstrijden, zoals in Brabant, waar die sport 

meer leeft dan hier. Hij zit er ongeveer twee 

keer per week vier uur in totaal. Voor nieuwe 

leden heeft de vereniging een boog, maar hij 

heeft zijn eigen boog. Nu wordt hij werkelijk en-

thousiast en laat een indrukwekkende kunststof 

handboog zien, die uit een keurig koffertje komt 

met allerlei hulpstukken. Je kan schieten met 

houten, kunststof of carbonvezel pijlen en er 

komt een speciale handbeschermer zonder vin-

gers aan te pas voor het aanspannen van de 

pijl. Het duurt wel even voordat de handboog 

schietklaar is gemaakt met vizier en al. Normaal 

gesproken schiet je drie pijlen per ronde. Ook 

wordt geschoten op kunststof beesten of rozen 

(die normaal aan de muur hangen), die staan 

opgesteld. Op wedstrijdniveau heb je voor drie 

pijlen schieten 180 seconden. Rob: “Je doet je 

best het geel te raken, de 9 en de 10, dat zijn 

de hoogste punten: de roos. Dan vergeet je 

even wat er om je heen speelt.” Het schijnt ver-

schrikkelijk leuk en rustgevend te zijn. 

 

Wij zullen vast nog meer van Rob Levering ho-

ren als hij zich verdienstelijk maakt in de wijk 

als lid van de bewonerscommissie of als straat-

contactpersoon….. 

 

BURENDAG 2012 
Bewoners van Gouwestaete bij Het Binnenhof op 

de koffie. 

 

Het initiatief kwam van Mevrouw Tiny Rietkerk 

van Het Binnenhof. Sinds de bouw van de aan-

leunwoningen van Gouwestaete was het er nog 

niet van gekomen om bij elkaar op bezoek te 

gaan. 

 

Beide, Het Binnenhof en Gouwestaete zijn met 

elkaar verbonden via het zorgcentrum Gou-
westein. En uiteraard treffen de bewoners elkaar 

wel incidenteel bij de activiteiten in Gouwestein 

zelf maar dat is toch wat anders. 

De Burendag was dus eigenlijk een zeer welko-

me aanleiding om een wat nadere kennismaking 

met elkaar te organiseren. 

De prachtige binnentuin van Het Binnenhof 

vormde een welkom decor en de gasten van 

Gouwestaete hebben hun bewondering niet on-

der stoelen of banken gestoken! De koffie en het 

borreltje vielen in zeer goede aarde. 

En (uiteraard) werden de bewoners van Het 

Binnenhof uitgenodigd voor een tegenbezoek bij 

het maandelijkse koffie-uur van Gouwestaete 

(in de Plaza van Gouwestein). Kortom een ge-

slaagde invulling van de Burendag! 

 

Namens de bewoners van Gouwestaete, Klaas 

Broekens  

 

 
 
BERICHT VAN GOUWESTEIN 
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 vo-

ren te reserveren bij de receptie tel: 0182-

515655. 

 

Activiteiten voor in uw agenda: 

Woensdag 21 november: 

 vanaf16.30 uur Snack avond in het Grand 

Café. Let op het affiche voor nadere infor-

matie. 

 

Woensdag 28 november 

 12.30 uur Gezamenlijke stamppottenmaal-

tijd in het restaurant. Bewoners gratis i.p.v. 

de warme maaltijd. Leden Comfort à la carte 

€ 15, niet leden €17,50 A.U.B. inschrijven bij 

de receptie vòòr 12 november. Ook gasten 

zijn van harte welkom! 

 

Centrum Gouwestein zoekt enthousiaste vrijwil-

ligers voor het welslagen van de diverse activi-

teiten. 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 
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 In de huiskamers op de verpleegafdeling is 

ook nog grote vraag naar assistentie met 

hand- en spandiensten op alle dagen van de 

week.  

 Het Grand Café zoekt enthousiaste vrijwil-

ligers voor de zaterdag van 15.00 uur tot 

17.00 uur 

 De wandelclub op zaterdag zoekt hulp van 

9.30-12.00 uur 

 

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 wor-

den van Comfort à la Carte (ook voor familiele-

den 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 infor-

matie kunt u contact opnemen met de cliëntad-

viseur Annette Mulder. Aanmeldformulieren zijn 

verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.  

 

Weeksluitingen in de Plaza 

 Vrijdag 16 november om 18.50 uur in de 

Plaza door ds. G. Abma 

 Vrijdag 30 november om 18.50 uur in de 

Plaza door Ds. T. Verboom 

 

De spreuk van de maand: 

”De regen valt altijd meer naast iemand, dan 

boven op z’n hoofd” 

 
MET 18 SENIOREN EEN MIDDAG 

UIT OP DE GOUDSE WAARDEN 
Door Wilma Neefjes, opdrachtgever vijf examenopdrach-
ten  

 

Martijn, Davey en Mohamed, leerlingen in het 

examenjaar bij de afdeling Sport, Dienstverle-

ning & Veiligheid van de Goudse Waarden, or-

ganiseerden 2 november een heel geslaagde 

middag voor achttien senioren op school. Er 

werd gestart met bingo. De gasten luisterden 

aandachtig naar de opgenoemde nummers op 

de bolletjes, die uit de nieuwe bingomachine 

kwamen rollen. De prijsjes, zoals handzeep, li-

monadesiroop en een fruitschotel, waren in 

kleurrijk papier verpakt en fleurden het school-

lokaal op. Iedereen ging met een kleinigheid 

naar huis. Wie voor de tweede keer bingo 

scoorde mocht een greep doen in de snoeppot. 

  

De middag werd afgesloten met een rondleiding 

door het moderne technieklokaal en de professi-

onele keuken met het restaurant van de school. 

Zowel leerlingen als docenten beantwoordden de 

vragen van de gasten over het op de school 
aangeboden onderwijs. 

Terug naar huis in de auto werd nog gezellig 

nagepraat. Een geslaagde middag; niet in de 

laatste plaats dankzij die aardige jongeman-

nen.... 

 

De volgende activiteit is het jaarlijkse bezoek 

van Sinterklaas op school en wel op vrijdagmid-

dag 30 november van 14.00 tot 16.00 uur. Als u 

zich nog niet heeft aangemeld, maar u wilt wel 

graag mee, dan kunt u zich opgeven bij me-

vrouw Rietkerk, Winterdijk 1-109 of Wilma Neef-

jes, tel. 0182 515354. Alle bewoners van Nieu-

we Park van 55 jaar en ouder en voormalige 

bewoners van het Rode Dorp zijn van harte wel-

kom. Indien nodig wordt vervoer per privéauto 

geregeld. De kosten van de activiteiten worden 

betaald door het Wijkteam uit het drie-

eurobudget. 

 

 
 

Leerlingen van de Goudse Waarden nodi-

gen u uit voor een leuke middag: 
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Net als vorig jaar plaatsen we met plezier 

onderstaande oproep. Vorig jaar resulteer-

de dit in ongeveer tien mentoren. We on-

dersteunen als Wijkteam dit project van 

harte en hopen op een vergelijkbaar resul-

taat. 

 

GEZOCHT: THUISMENTOREN VOOR 
BRUGKLASSERS! 
 

Wij hebben komend schooljaar plaats voor 30 

aankomende brugklassers! Daarvoor zoeken we 

nu nog 22 mentoren. Wil jij als vrijwilliger een 

leerling een goede start geven op zijn of haar 

nieuwe school? Je helpt de leerling bij hem of 

haar thuis met alles wat aan school raakt. Je 

bent hier gedurende anderhalf jaar zo’n ander-

half uur per week mee bezig. Je begint in het 

voorjaar van groep 8 en gaat hiermee door tot 

halverwege de 2e klas van de middelbare school.  

 

Voor wie zoeken we een mentor? Bijvoorbeeld 

 
 

De gemeente Gouda, de Brede School Gouda, het 

Regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet On-

derwijs, Mozaïek Wonen, Woonpartners en de 

Stichting Vrienden van het Brede School Mentor-

project dragen financieel bij aan dit project. 

 

Wil je bijdragen aan de schoolloopbaan van een 

leerling? En zijn of haar sociale netwerk vergro-

ten? Meld je dan aan bij: 

 

Laetitia Kuijpers, Projectleider Brede School 

Mentorproject – School’s cool Gouda 

Tel: 06-12779306, 

mail:bredeschoolmentorproject@hetnet.nl 

Website: 

www.bredeschoolgouda.nl/mentorproject  

 

WIJKSCHOUW 
Door Jos Cremers, coördinator Buurtpreventieteam 

 

Het optimaliseren van de leefbaarheid en veilig-

heid van onze woonomgeving in onze wijk is een 

van de belangrijkste taken van het buurtpreven-

tieteam. De wijkschouw is een jaarlijks terugke-

rende activiteiten van het Buurtpreventieteam 

“Nieuwe Park” om de leefbaarheid van onze wijk 

op een goed niveau te houden. 

 

De wijkschouw is dit jaar gehouden op 12 okto-

ber door een bewoner van het “Nieuwe Parkerf” 

samen met Trudie Galama, Teak Spruijt, Piet 

Streng (van Cyclus), Jos Cremers en natuurlijk 

weer uitstekend ondersteund door Irene Tiel-

man. Deze wijkschouw wordt sterk beïnvloed 

door de grote bouwprojecten in onze wijk. Zo 

wordt er nog altijd volop gebouwd aan het “Ro-

de Dorp” en wordt er gewerkt aan de riolering 

(fase 3 en 4) op de Winterdijk en omgeving. 

 

In de schouw is aandacht besteed aan de oprit 

en de toegangsweg van het “Nieuwe Parkerf”. 
Ook is de fietsenberging voor leerlingen van de 

“Goudse Waarden” in de Kanaalstraat aan her-

stel toe. Een jaarlijks terugkerend punt is het 

(vele) afval dat de leerlingen van met name de 

Een meisje in groep 8 van de basisschool. 
Dit temperamentvolle meisje woont in de 
Binnenstad. Ze heeft een (alleenstaande) 
chronisch zieke moeder.  Op basis van haar 
capaciteiten kan ze naar de HAVO , maar 
daar heeft ze wel begeleiding bij nodig.  

 

mailto:bredeschoolmentorproject@hetnet.nl
http://www.bredeschoolgouda.nl/mentorproject
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“Goudse Waarden” dumpen in de sloten aan het 

begin en het einde van het voetpad langs de 

BAM richting Hoogvliet. 

Alle bevindingen van de wijkschouw alsmede de 

reacties staan op de website “Nieuwe Park”. 

 

Van de meldingen die zijn doorgegeven aan het 

MOG zijn er al diverse opgelost. Het melden van 

zaken betreffende de veiligheid in het openbare 

gebied van de woonomgeving is dus zinvol !!  

 

 
 
GEMEENTESUBSIDIE NIEUWE PARK 
Door Peter Schönfeld 
 

Zoals al eerder geschreven in de wijkkrant is de 

berekening van het budget dat de wijkteams in 

Gouda krijgen helemaal op de schop gegaan. Dit 

is in nauw overleg met de wijkteams gegaan. 

Vanaf 2013 is het budget van de gemeente voor 

de Goudse wijkteams € 426.142. De verdeling 

hiervan bestaat uit de volgende onderdelen 

1. Huishoudbudget van € 4.029 dat voor iedere 

wijk hetzelfde is 

2. Wijkbudget dat afhankelijk is van het aantal 

inwoners in die betreffende wijk. Voor onze 

wijk is dat € 3.369 

3. Ondersteuningsbudget van € 6.673: een be-

drag dat jaarlijks wordt berekend op basis 

van 1/3 inwonersaantallen, 1/3 basisbudget, 

1/3 stadsmonitor, te weten de leefbaarheid 

score bestemd voor ondersteuning van be-

wonersparticipatie in de wijk, inclusief het 

functioneren van het Wijkteam; 

 

Te beginnen in 2013 ontvangt onze wijk 

dus € 14.071. Dit is meer dan een halvering 

van ons wijkbudget vergeleken met 2011. Onze 

wijk wordt het hardst getroffen. Gelukkig heb-

ben we nog wat gespaard zodat de vermindering 

geleidelijk voelbaar wordt. Maar het is duidelijk 

dat het Nieuwe Park langzaamaan minder activi-

teiten zal gaan ontplooien. Tenzij we gulle ge-

vers kunnen overtuigen van de zin en het nut 

van plannen.  

 

Ook bestaat er een budget aandachtswijken. 

Hiervoor is een bedrag van € 50.000 per jaar 

begroot dat driejaarlijks verdeeld wordt over 

een beperkt aantal aandachtsbuurten in de stad, 

gebaseerd op de score in de Leefbarometer, de 

Wijkanalyse en de Wijkvisie.  Het geld is be-

stemd voor verbetering van de leefbaarheid in 

die aandachtsbuurten. De verdeling vindt plaats 

op voorstel van de wijkteamvoorzitters en wordt 

vastgesteld door de verantwoordelijke wethou-

der. In onze wijk zijn er geen buurten, die hier-

voor in aanmerking komen. 

 

 
KERSTKRANSEN MAKEN 

 

 
 
In samenwerking met het Creacafé willen we 

ook dit jaar weer onze wijk versieren  met een 

kerstkrans of een andere leuke deurdecoratie. 

De workshop wordt gehouden op  

 

WOENSDAG 12 DECEMBER 

 

De tijden zijn ‘s morgens van 9.30 tot 11.30 uur 

en ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur. 

 

Locatie: School SBB, Winterdijk 4 A 

 

We hopen dat er in onze wijk weer veel versier-

de deuren zullen zijn gemaakt door jong en oud. 

 

Opgeven bij Manon Vonk tel: 585357 of  

Marrianne Waalwijk tel: 523448 

 

 

CREACAFÉ 
 
Afgelopen keer was er zentagle, door Aber 

Neelman. Hier maakten we kleine tekeningen 

met verschillende printjes die ontspannend voor 

de geest werken. De resultaten waren zeer uit-

eenlopend en zijn verrassend leuk geworden. 
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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 

Jos Cremers Kattenburcht 1 tel 550442 

 

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK 

 

Gemeente, wijkcoördinator John van Dijk tel 588386 

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 3: Rode Dorp, Parkwijk – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 

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, Lepelaerstraat en Verspuystraat – Jan de Haan, Kat-

tensingel 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 – vacature 

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 

 

21 nov 15.00-16.30 uur Ecokids Goudse Waarden, Kanaalstraat 

28 nov 15.00-16.30 uur Ecokids Goudse Waarden, Kanaalstraat 

28 nov 19.30 uur Buurtpreventie Gouwestein 

30 nov 14.00-16.00 uur Gezellige middag voor ouderen Goudse Waarden, Kanaalstraat 

10 dec 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

12 dec 9.30-11.30 uur Kerstdecoraties maken SBB 

12 dec 15.00-16.30 uur Ecokids Goudse Waarden, Kanaalstraat 

12 dec 19.30-21.30 uur Creacafé – kerstdecoraties maken SBB 

 

 

mailto:t.kooyman@worldonline.nl
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