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VAN HET WIJKTEAM /
VAN DE REDACTIE
Door Ton Kooijman

2013 loopt alweer af, dus u leest nu
ons kerstnummer. Dit keer geen
onvertogen woord, ik kreeg namelijk kritiek over mijn onvriendelijke
benadering van de gemeente. In
plaats daarvan een bewonderenswaardige bijdrage van een bewoonster van een blokwoning
die tijdens de werkzaamheden daar allemaal ellende te verduren kreeg - zand en water, dat wil
je alleen aan het strand - en toch haar goede
humeur bewaard heeft. Nou, dat kan ik niet. En
de schijnwerpers op een wijkgenoot die zich
enorm inzet voor de wijk, trouwens ook als de
kerst er niet aankomt.
Tradities spelen met kerstmis een belangrijke
rol, dus de kerstbomen staan er weer en onze
kleurenomslag geeft er een mooi beeld van.
Prachtig dat u steeds weer bereid bent om de
bomen te versieren, daarmee wordt het plaatsen ervan een waar genoegen. En we hebben nu
alweer een toezegging voor het komende jaar.
Speciale aandacht voor de oproep voor vrijwilligers. Gouwestein heeft behoefte aan hulp om
haar bewoners zo goed mogelijk van dienst te
zijn. Het onderwijs doet een oproep aan mentoren, voor de begeleiding van leerlingen. Blijkbaar heeft u daar in eerdere jaren ruim gehoor
aan gegeven. Kan dat nog een keer?
De Groencommissie meldt opgewekt dat de komende maanden ons park onderhanden wordt
genomen. Vanwege die eerder genoemde kritiek
beheers ik me en voeg hier dus niet aan toe:
‘eerst zien, dan geloven’. Het gaat nu gewoon
echt gebeuren.
Vergeet niet het artikel over de Ecokids te lezen.
Wat een leuke activiteit! Lees de namen van de
kids en stel vast dat het met de integratie wel
losloopt. Lijkt me een leuk idee om volgend jaar
alle kids van deze leeftijd mee te laten doen.
Dan bezorgen we Manon een klein probleem,
maar ik heb al beloofd om haar te helpen.
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op de eerste dag van het nieuwe jaar op te ruimen. Wat een schoon begin!
Wij wensen u stralende feestdagen.

VOORTGANG BEWONERSINITIATIEF ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Door Bewonersinitiatiefgroep Nieuwe Park en Kadebuurt

In de afgelopen maanden is er in grote lijnen
een richtinggevend idee ontstaan voor de gewenste ontwikkelingen in het zuidelijk stationsgebied. De initiatiefgroep van bewoners wil nu
een coalitie van partijen smeden die gezamenlijk
een (gefaseerd) ontwikkelingsplan uitwerkt. Dit
is nodig om een reële kans op uitvoerbaarheid
te creëren en betrokkenheid bij partijen te verwerven. Ook denken wij dat in verband met de
potentie van de zuidelijke Spoorzone, voor stad
en regio, het belangrijk is om het gebied in relatie te zien met andere mogelijke ontwikkelingen
in de stad.
De bewonersinitiatiefgroep heeft inmiddels met
ruim twintig belanghebbende partijen gesproken
o.a. met NS, Prorail, Arriva, SOG, ABN, Rabo,
Goudse Verzekeringen, Kerk, Woonpartners,
Mozaïek wonen, Groene Hart Ziekenhuis, Multi
Corporation en gemeente. Daarnaast is er ook
een bewonersavond georganiseerd voor Nieuwe
Park en Kadebuurt. Op basis van alle reacties
hebben wij een beeld kunnen vormen van de
betekenis die het gebied heeft voor de ontwikkeling van het OV-knooppunt, voor de wijken
Nieuwe Park en Kadebuurt en voor de stad Gouda. Verder is ook een verkeerswerkgroep aan de
slag gegaan om opties te onderzoeken voor de
verkeersafwikkeling in het stationsgebied en
omgeving. Uit de gesprekken en de bewonersavond is gebleken dat er in grote lijnen een gemeenschappelijk beeld is ontstaan van het gewenste karakter van het gebied en de daarbij
passende ontwikkelingen:


Ik vraag uw aandacht voor nog twee zaken: op
9 januari vindt een volgende bijeenkomst plaats
in het kader van de ontwikkeling van ons Stationsplein en omgeving. Dit keer is het verkeer
het onderwerp. We zien u graag in het buurtcentrum van de Kadebuurt naast de schouwburg.
Cyclus maakt het mogelijk om het eerste goede
voornemen al op 1 januari uit te voeren. We
voegen ons van harte bij het verzoek om de
rommel die van het vuurwerk overblijft al gelijk



De belangrijkste functie die ontwikkeld moet
worden is de verbinding (Vredebest) tussen
het stationsgebied en het oude centrum. Het
gebied is de ontvangstruimte van de stad,
waarmee de stad haar unieke kwaliteiten
presenteert aan de vele forensen en toeristen. Het moet een aangenaam en veilig gebied worden voor op de eerste plaats voetgangers. De inrichting van de openbare
ruimte moet van hoge kwaliteit zijn. Urgent
is het realiseren van een goede fietsenstalling. Dit levert direct een eerste bijdrage aan
de kwaliteit van het gebied als ontvangstruimte voor stad en regio.
De ontwikkeling moet uitgaan van
een menselijke maat die past bij
het historische karakter van Nieuwe Park
en het oude centrum. Daarin onderscheidt
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het Zuidelijk Stationsgebied zich van het
Noordelijk Stationsgebied, waar een meer
grootstedelijke ontwikkeling plaatsvindt.
Centrum-stedelijk wonen kan in het gebied centraal staan, in een mix van appartementen (o.a. voor forensen) en enkele
eengezinswoningen in de plint, die het gebied meer sociale veiligheid geven.
Er is geen plaats voor kantoren met grote
vloeroppervlakten, wel voor ruimten ten
behoeve van het nieuwe werken (flexplekken, ontmoeting en vergaderen), in
combinatie met horeca.
Er is plaats voor een aantal winkels, die
passen bij het gebied en die de specialiteiten
van Gouda laten zien: het stationsgebied
moet als ontvangstruimte een “showcase”
van onze stad worden. Bewoners van Nieuwe Park en Kadebuurt realiseren zich dat
commerciële activiteiten nodig zullen zijn
voor de betaalbaarheid van het plan. De
kerk is en blijft een rustpunt en moet zorgvuldig ingepast zijn.
Het gebied moet een aantrekkelijker,
verkeersluwer en veiliger verblijfsgebied worden. De voetganger en fietser
hebben voorrang, gemotoriseerd verkeer is te gast. Sluipverkeer moet beperkt
worden. De bereikbaarheid van het stationsgebied en van de Kadebuurt moeten goed
blijven. Een acceptabele verkeersafwikkeling, inclusief het Kleiwegplein, zal integraal
onderdeel van de plannen moeten zijn.

Hoe nu verder?
Natuurlijk zijn er ook nog verschillen van inzicht
en uit te werken punten, zoals de schaal van de
winkels, haar verkeersaantrekkende werking en
de plaats van het busstation. Nu er echter in
grote lijnen gemeenschappelijke ideeën zijn over
kansrijke ontwikkelingen, wil de initiatiefgroep
een coalitie van partijen smeden, inclusief de
wijkbewoners, die gezamenlijk een (gefaseerd)
ontwikkelingsplan gaan uitwerken. Alleen een
gezamenlijk plan waaraan partijen werkelijk betrokkenheid tonen heeft een kans van slagen.
Het belang van alle partijen is een haalbaar,
maakbaar en kwalitatief duurzaam plan dat de
ambitie van Gouda helpt realiseren. De initiatiefgroep bereidt een verkennend gesprek voor
met direct betrokken partijen. Vanuit de gemeentelijke organisatie heeft de wethouder van
ruimtelijke ordening inmiddels hieraan medewerking toegezegd.
Doel van bewonersinitiatiefgroep
Een ontwikkeling van de Zuidelijke Spoorzone
levert een bijdrage aan de ambitie van veel stedelijke partijen en de gemeente Gouda en tevens levert de ontwikkeling een positieve bijdrage aan de gebruiks- en verblijfswaarden in het
gebied. Dit komt de leefbaarheid ten goede. De
ontwikkeling kent meer waarde dan alleen vast-
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goedwaarden, maar ook economische, sociale
en marketing waarden voor de stad en haar gebruikers.

Bij de start van de lente, op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2014 organiseert het Oranje
Fonds een landelijke vrijwilligersactie. Het is
mogelijk om financiële ondersteuning (maximaal
€ 450) te krijgen voor klussen die u met een
groep van tenminste tien mensen in uw buurt
wilt klaren. Kijk op www.nldoet.nl voor meer informatie. Ook het Vrijwilligersinformatiepunt
(VIP) in Gouda kan u informeren.

HAMSTERGAT
In een vorige wijkkrant hebben we u al verteld
dat de komende tijd werkzaamheden plaatsvinden bij het Hamstergat. Als u wel eens met de
auto gaat heeft u gemerkt dat ze begonnen zijn.
Er zijn zware zakken met zand rondom het
kruispunt geplaatst om de grond te stabiliseren.
Men probeert zoveel mogelijk het verkeer te
ontzien door vooral ’s avonds en ’s nachts te
werken. Dan kunnen rijstroken zijn afgezet of
wordt u omgeleid.
Meer informatie is te vinden op
www.gouda.nl/hamstergat en u kunt zich aanmelden voor periodieke informatie door een
email te sturen naar hamstergat@gouda.nl.
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TWEEDE BEWONERS-DISCUSSIEAVOND
OVER HET ZUIDELIJKE STATIONSGEBIED

december 2013


Door Stefan Morel en Peter Schönfeld

Op donderdag 9 januari om 20.00 uur wordt in
Buurthuis “De Kade” Jan Luykenstraat 25 in de
Kadebuurt de tweede discussieavond voor bewoners van Nieuwe Park en Kadebuurt georganiseerd om over de plannen voor het stationsgebied te spreken. Tijdens deze avond zal de
nadruk liggen op de verkeerskundige oplossingen voor dit gebied. Het programma van de
tweede discussieavond is als volgt:
 verslag wat er tot nu toe gedaan is
 wat gaat er in de komende maanden gebeuren
 weergave van “het richtinggevende idee”
voor de ontwikkeling van het stationsgebied
 verslag van de verkeerscommissie
 discussie over verschillende verkeersoplossingen
 samenvatting van de avond
Zoals u zich misschien zult herinneren is op 6
november jl.de eerste discussieavond geweest
in Gouwestein. Ruim 35 bewoners uit het Nieuwe Park en Kadebuurt waren hierbij aanwezig.
Op basis van onderstaande vragen is er gediscussieerd:
 Wat is de betekenis van het Zuidelijk stationsgebied voor Gouda?
 Moeten hier kantoren, winkels en/of woningen komen?
 Hoe moet het verkeer geregeld worden?
 Moet het busstation aan de zuidkant blijven
of naar noord worden verplaatst?
Hoewel het doel van de avond was visies en
ideeën van bewoners te inventariseren zonder
meteen tot overeenstemming te komen, blijkt
dat over veel zaken min of meer gelijk werd gedacht zoals:
 Het zuidelijk stationsgebied is de etalage /
ontvangsthal van Gouda dat de verbinding
legt met het oude stadscentrum
 De ontwikkeling van het gebied moet kleinschalig zijn, passen bij het historische karakter
 Woonfuncties staan centraal
 Kleine en middelgrote winkels passen, grote
winkels met verkeer aantrekkende werking
passen niet
 Grotere kantoren niet, wel ontmoetingsruimte (vergaderen, bijeenkomsten) en flexibele
werkplekken
 Horeca kan een rol spelen
 Het gebied moet verkeersluw worden, sociaal- en verkeersveilig
 Fietsen moeten uit het zicht in een stalling
worden geparkeerd
Over de verkeersontwikkeling die het beste past
bestaan meerdere, deels tegenstrijdige ideeën.






De beste plaats voor het busstation moet
nog onderzocht worden en is een onderwerp
voor de verkeerscommissie
Of de Van Hofwegensingel noodzakelijk is
moet nog worden bezien
Velen voelen voor een “knip” bij het station,
de haalbaarheid moet worden onderzocht,
evenals de beste oplossing om de Kadebuurt
goed ontsloten te houden
De wens is verkeersluw. Wat dat betekent
voor de Vredebest moet nog uitgezocht worden door de verkeerswerkgroep (alleen fietsers/voetgangers? Wat is de rol van auto/
bussen en hoe blijft de Driehoek bereikbaar).

WIJKJAARPROGRAMMA 2014
Door Peter Schönfeld

In 2008 is de nota ‘’Ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen’’ door de Goudse gemeenteraad aangenomen. Op basis hiervan
wordt sindsdien ieder jaar een wijkjaarprogramma opgesteld, waarin de acties komen te
staan die per jaar in een wijk ondernomen gaan
worden en die gebaseerd zijn op een analyse
van en visie op de wijk. Met deze werkwijze is
gekozen voor een gezamenlijke aanpak van alle
partners in de wijk zoals het wijkteam, het
buurtpreventieteam, gemeente, Mozaïek Wonen,
Politie en Zorgpartners, scholen en Cyclus. Het
wijkjaarprogramma 2014 is gebaseerd op de
wijkvisie Nieuwe Park 2013-2016.
In dit Wijkjaarprogramma 2014 zijn de voorgenomen acties per thema benoemd:
 Thema 1: Sociale samenhang bevorderen
 Thema 2: Schoon, Heel, Veilig, Verkeer en
parkeren (Buurtpreventie)
 Thema 3: Groen behouden en betrokkenheid
van de bewoners vergroten (Groencommissie)
 Thema 4: Nieuwe ontwikkelingen in de wijk
De financiën, ruim € 14.000, die met het wijkjaarprogramma 2014 verbonden zijn, komen
4
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van de gemeente. Het Wijkjaarprogramma 2014
is te vinden op onze website www.nieuwepark.nl

CREACAFÉ
Door Marrianne Waalwijk

Het was erg gezellig op de kerstkransenochtend
en -avond van het Creacafé. Veel wijkbewoners
maakten gebruik van de mogelijkheid om samen
een kerstkrans te maken. Het idee is om met al
die kerstkransen aan de voordeuren te laten
zien dat we hier samen wonen in onze wijk.
Het Creacafé heeft even winterreces maar in februari zijn wij er weer met een nieuw programma.
U kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief op onderstaand emailadres. Kijk voor meer informatie
op www.creacafegouda.blogspot.com
Het Creacafé is er elke 2e woensdagavond van
de maand in het Grand Café van zorgcentrum
Gouwestein. We beginnen om 19.30 tot 21.30
uur en vanaf 19.00 uur staat de koffie/thee
klaar. Ook zijn we nog op zoek naar wijkbewoners die iets over hun hobby willen vertellen en
laten zien.
Wij wensen u fijne creatieve feestdagen toe en
zien u graag volgend jaar bij Creacafé!
Marrianne Waalwijk (06 23507933)
m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl en Manon
Vonk ( 585357)
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Een en ander is natuurlijk alleen mogelijk met
en dankzij de medewerking van Multi Corporation.

BEGROTING WIJKTEAM VOOR
2014 BIEDT NOG RUIMTE VOOR
NIEUWE IDEEËN
Door Peter Schönfeld

Zoals al eerder in de wijkkrant vermeld, is door
de gemeente het budget van het wijkteam sinds
2013 sterk gereduceerd. Dit houdt in dat wij
sindsdien het bedrag van € 14.071 krijgen. Deze
teruggang houdt verband met het feit dat Gouda
haar bijdrage aan wijkactiviteiten sterk heeft
moeten reduceren. Ondanks het feit dat het
wijkteam een stuk minder te besteden heeft
kunnen wij de meest belangrijke activiteiten:
wijkkrant, senioren uitjes, Dag van het Park,
ook in de toekomst blijven organiseren.
Gelukkig heeft de gemeente bij grote uitzondering het wijkteam toestemming gegeven het
spaartegoed, opgebouwd in de afgelopen jaren,
ook nog in 2014 te besteden voor de wijk. Indien u een goed idee heeft voor de wijk om dit
te besteden dan kunt u dit aan Peter Schönfeld
melden.

WINKELS SPOORSTRAAT
EN VREDEBEST:
Pitstop komt niet terug
Door Peter Schönfeld

Zoals u weet is het Wijkteam het afgelopen jaar
behulpzaam geweest om in samenwerking met
Multi Corporation nieuwe ondernemers in de
leegstaande winkels aan de Spoorstraat en de
Vredebest te krijgen. In principe is dit goed gelukt. In principe, omdat sommige ondernemers
wel een heel lange opstartperiode nodig hebben
(gehad). Maar alles bij elkaar ziet het er een
stuk levendiger/ leefbaarder uit. Daarnaast vinden wij het ook positief dat de “Pitstop” niet
meer terugkomt en hopen wij dat daar wellicht
een ander soort invulling gevonden kan worden.

DRIEMAAL ECOKIDS
Door Anne-Marie Blok

Dit jaar zijn we driemaal op pad geweest met
milieubewuste kinderen uit onze wijk.
20 november waren we te gast in de dagopvangruimte van Gouwestein, en hebben we ons
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bezig gehouden met onze gevleugelde vrienden
in het park. Er is hard gewerkt aan het maken
van vogelvoederhuisjes en pindakettingen voor
als de vorst invalt. We werden daarbij geholpen
door leerlingen van de Goudse Waarden. Zij
hadden prachtige vetballen gemaakt in de vorm
van sterren, vogels etc. En zij hielpen ons met
het rijgen van pindaspiralen.

in de cel gezeten, hebben de fouilleer- en verhoorkamer gezien, hoe er vingerafdrukken gemaakt worden en politiefoto's worden gemaakt.
En toen zagen we de squads! En we mochten er
zomaar op, en in de politiewagen, waar we het
zwaailicht en de sirene mochten bedienen!
Spannend!!! Voor meer foto’s zie
www.nieuwepark.nl.

27 november waren wij te gast bij de Kunst van
Kringloop, aan de Spoorstraat. Uit frisdrankblikjes werden prachtige kerststerren gemaakt,
waarin een kaarsje gegoten werd; er werd hard
gewerkt en er waren geen pleisters nodig. We
kregen een rondleiding in de winkel en zagen
wat er allemaal gemaakt kan worden van zaken
die wij in de prullenbak gooien. Op de website
van de winkel kun je zien wat voor materiaal zij
nog goed kunnen gebruiken:
www.dekunstvankringloop.nl

Ajoub, Sem, Hamza, Nynke, Sara, Casper, Aiman, Sara, Mounir en Pieter bedankt voor jullie
enthousiaste bijdragen en de vele vragen. Hopelijk zijn jullie de volgende keer weer van de partij.

Er was ook een quiz over het achterlaten van
afval op straat of in de natuur; hoe schadelijk
het is als wij afval op straat of in de natuur achterlaten. De natuur is een of meerdere mensenlevens lang bezig om dit afval (meestal plastic)
weer opgeruimd te krijgen met alle gevolgen
van dien, ook voor ons als dit in ons eten komt.
We hebben ons steentje bijgedragen om in de
omgeving van de Spoorstraat en het station te
zorgen dat er geen zwerfvuil meer te bekennen
was, gewapend met prikkers en vuilniszakken
zijn we even orde op zaken gaan stellen. Aan
het eind van ons bezoek konden we op een grote wereldbol onze wensen voor ons zelf of de
wereld achterlaten. Manon en assistenten, heel
erg bedankt!

Heb je na het lezen van dit verhaal zin om mee
te doen, en / of heb je ideeën voor andere activiteiten laat het ons weten! Ook ouders die ons
willen ondersteunen of ideeën aan willen dragen
kunnen ons vinden op de achterzijde van deze
wijkkrant.

NIEUWJAARSBORREL
Door Peter Schönfeld

Vrijdag 17 januari van 17.00 –
19.00 uur nieuwjaarsborrel voor
alle vrijwilligers en alle andere
inwoners van het Nieuwe Park in
“Het Bruispunt” Vredebest 18
Op 17 januari nodigt het wijkteam de vrijwilligers en alle andere bewoners van onze wijk uit
voor een Nieuwjaarsborrel van 17.00-19.00 uur
in het gezellige “Bruispunt” aan de Vredebest
18. Met een drankje en een hapje wordt het
nieuwe jaar van onze wijk ingeluid! Dit is een
uitstekende gelegenheid juist voor de nieuwe
bewoners (Rode Dorp) om elkaar, het Wijkteam
en zijn vrijwilligers te leren kennen.
Wij zullen u dan ook een update geven over het
Bewonersinitiatief voor het Zuidelijke Stationsgebied. Hopelijk tot dan!

BEELDENROUTE
Door Marrianne Waalwijk

Afgelopen woensdag zijn we als klap op de
vuurpijl naar het politiebureau geweest; daar
vertelde Nina van Bureau HALT ons over de gevaren en regels van vuurwerk. We hadden veel
vragen die allemaal door haar beantwoord werden, ze liet ons vuurwerk zien en ze vroeg ons
wat goed en slecht vuurwerk was. We hadden ze
bijna allemaal goed! Daarna zijn we op pad gegaan met wijkagent Kamal Bojada, we hebben

De werkgroep van de beeldenroute is druk bezig met het aanschrijven van fondsen en sponsors voor de beeldententoonstelling Park in
Beeld die we van eind mei tot oktober volgend
jaar willen organiseren. Voor de beelden hebben
we contact gezocht met de heer Kleijne, directeur van Musea Gouda. Daardoor zijn we in contact gekomen met de kunstenaarsgroep De
Ploegh, die enthousiast heeft gereageerd op ons
idee en medewerking wil verlenen. Als u het ook
leuk vindt om te organiseren en op zoek te gaan
naar sponsors, neem dan even contact met ons
op; we kunnen nog wel wat extra hulp gebruiken! Geef u op! Marrianne Waalwijk (06
23507933), m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
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Hieronder het maandelijkse overzicht van activiteiten in Gouwestein. U heeft kort geleden een
folder in uw brievenbus gevonden waarin Gouwestein vrijwilligers vraagt voor de begeleiding
van bewoners, die graag zo nu en dan een ommetje maken, maar daar zelfstandig niet meer
toe in staat zijn. In dit bericht gaat het om veel
meer taken die om extra hulp vragen. De jaarwisseling is een mooi moment om eens na te
denken of u daaraan een bijdrage kunt leveren.

U BENT VAN HARTE WELKOM IN
GOUWESTEIN!
Pastorale bijeenkomsten:
Weekopeningen
 In de oneven weken op maandagochtend om
10.30 uur in de Plaza door dhr. A. de Jong
 N.B. maandag 30 december is er geen
weekopening.
Kerkdienst
 Dinsdag 31 december Oudejaarsdienst.
16.00 uur door Ds. K.J. Visser na de dienst
koffiedrinken in de Plaza
Weeksluitingen
 Vrijdag 27 december om 18.50 uur in de
Plaza door Ds. J. Verboom
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
mee doen met alle activiteiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de cliëntadviseur Annette Mulder. Aanmeldformulieren
zijn verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.
Activiteiten voor in uw agenda
Dinsdag 24 december
 14.30 uur Kerst Sing Inn m.m.v. het Gouwesteinkoor o.l.v. Henny de Pater en begeleid door Joke Klaasse. Toegang gratis! Iedereen is van harte welkom!
Donderdag 26 december 2de kerstdag
 14.30 uur Gezellige middag in kerstsfeer in
de Plaza.
Donderdag 2 januari
 14.30 uur Nieuwjaarsreceptie in de Plaza
Gouwestein zoekt enthousiaste vrijwilligers voor het welslagen van de diverse activiteiten.




Het Restaurant zoekt hulp in de weekenden.
Het Grand Café voor de zaterdag en evt. inval doordeweeks.
Bij het wandelen op de zaterdagochtend
komen we nog handen en voeten tekort.
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Helpende handen bij de creaclub op maandagochtend en de spelmiddag op vrijdagmiddag.
 Er liggen nog lichte onderhoudstaken in de
tuin te wachten.
 Dagelijks van 16.00-18.00 uur op de zorgafdeling is er assistentie welkom bij het verstrekken van de broodmaaltijd.
 Ook in de huiskamers op de verpleegafdeling
is assistentie bij het begeleiden van de bewoners van harte welkom op alle dagen van
de week!
 Op zaterdagmiddag en woensdagmiddag bij
de concerten 1 keer per maand of andere
recreatieve activiteiten van 14.00-16.30 uur.
 Voor het sluiten van de wand en het klaarzetten van de zaal voor de weeksluiting en
kerkdienst en het openen van de wand en
weer terugplaatsen van het meubilair erna
zoeken we sterke mannen!
Nadere informatie over vrijwilligerswerk kunt u
verkrijgen bij Lynet Mechielsen.
Het Grand Café is geopend van maandag tot en
met zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Het Gouwestein Restaurant is dagelijks geopend
van 10.00 uur tot 14.00 uur. Drie 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: 0182-515655.

DE ZONNEWIJZER
Door Ton kooijman

Van een poëtisch geschoolde
inwoner van de wijk kregen we
een gedicht opgestuurd. Als we
het goed begrijpen heeft ze de
beginwoorden 'De Toren' veranderd in 'De Zonnewijzer' en is
dit het eerste van twee coupletten. Dan staat er dit:

De Zonnewijzer
De zonnewijzer sprak naar 't park gewend:
Gij burgers, die daar jaagt en rent,
sta stil als ik en beidt uw tijd,
Zij die geloven, haasten niet.
De goede en sterke daad geschiedt
Te rechter uur, den tijd ten spijt

Een variatie op De Toren van
Albert Verwey
Dit is een mooie aanleiding om nog iets meer
over de zonnewijzer te vertellen. We hebben
een aantal enthousiaste reacties ontvangen,
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samen te vatten als: 'prachtig dat je dit voor elkaar hebt gekregen'. Heel leuk. Een van de reacties was een uitvoerige brief van een gepensioneerd hoogleraar uit Reeuwwijk, de heer
Fockens. Hij meldde dat hijzelf ook had geprobeerd om de zonnewijzer te redden, maar daar
niet in was geslaagd. En verder blijkt hij deskundige op dit gebied.

Lijkt dit je wat? Meld je dan aan bij
Laetitia Kuijpers, Projectleider Brede School
Mentorproject - School 's cool Gouda
Telefoon: 06 1277 9306
Mail: bredeschoolmentorproject@hetnet.nl
Website:
www.bredeschoolgouda.nl/mentorproject

De zonnewijzer staat op een forse bout en zit
met een even forse moer aan de sokkel vastgeketend. Daar kan hij wel op draaien en we hebben hem een paar weken geleden zo gedraaid
dat hij precies op het zuiden staat. Dat gebeurde met behulp van een landmeter van de gemeente die ons heeft geholpen om het precieze
zuiden te bepalen. Maar de hoogleraar heeft
vastgesteld dat we daar toch nog een beetje
naast zitten. Het scheelt ruim één graad. De
vraag is nu of we nog een keer een klein zetje
moeten geven.

Door Wilma Neefjes

Het is met de tijdsaanduiding van de zon ingewikkeld gesteld. U weet dat we zomer- en wintertijd hebben en dat de wintertijd het meest
reëel is. Maar ook die wijkt af van de echte tijd
waarbij de zon om twaalf uur 's middags precies
in het zuiden staat. Dat komt omdat Nederland
de 'echte' tijd hanteert zoals die bij Berlijn
hoort. Pas ongeveer veertig minuten later dan in
Berlijn staat de zon in Gouda in het zuiden. Maar
dat is nog niet alles. Omdat de aarde in een ellips om de zon draait en omdat de aardas niet
loodrecht op de aardbaan staat (daar hebben we
onze seizoenen aan te danken) wijzigt die stand
van de zon ook voortdurend. Dat kan tot wel
een kwartier schelen. Dus het is onmogelijk om
de schaduw van de zon als exacte tijdsaanduiding te gebruiken. Maar je kunt natuurlijk proberen om vier keer in het jaar die exacte tijd wel
aan te geven.
Gelukkig kunnen we nog nadenken hoe dat te
doen, want de aanduidingen moeten we nog
aanbrengen.

GEZOCHT: THUISMENTOREN VOOR
BRUGKLASSERS!
Wij hebben komend schooljaar plaats voor 35
aankomende brugklassers. Daarvoor zoeken we
nieuwe enthousiaste mentoren! Wil jij een
steentje bijdragen aan de maatschappij? Als
vrijwilliger kun je een leerling een goede start
geven op zijn of haar nieuwe school. En je kunt
zijn of haar sociale netwerk vergroten. Je helpt
de leerling bij hem of haar thuis met alles wat
met school te maken heeft. Dit kost je anderhalf
uur per week voor een periode van ruim anderhalf jaar. Je start in het voorjaar in groep 8 en
gaat door tot halverwege de 2e klas van de
middelbare school.

KERSTACTIVITEIT 13 DECEMBER
Vrijdag 13 december waren we met 16 wijkbewoners te gast bij De Goudse Waarden. Door
het samenvallen met Kaarsjesavond en helaas
enkele zieken, een kleinere groep dan gewoonlijk. Na een voorstelronde, waarin de leerlingen,
die de middag hadden voorbereid, vertelden
over hun mogelijke vervolgopleiding, zoals het
leger, muziek op de Herman Broodacademie, juridisch medewerker en sport op het ID College,
werd wederom gevraagd om creatieve inbreng
bij het maken van kerstkaarten. Zelf tekenen en
kunstzinnig knippen resulteerden in een aantal
kunstwerkjes. Ondertussen bereidden de leerlingen een lunch voor in het in kerstsfeer ondergedompelde restaurant van de school. Rijk belegde broodjes, tomatensoep en warme knakworstjes werden door de leerlingen in het tweede deel van de middag geserveerd. Een gezellige en warme start van de feestdagenperiode.
Fijne dagen allemaal!

De deelnemers aan de kerstactiviteit op De
Goudse Waarden wensen alle bewoners uit
Nieuwe Park en de leerlingen van De Goudse
Waarden:
een gezegend Kerstfeest en een gezond, vredig
en gelukkig Nieuwjaar met veel saamhorigheid,
groen, uitkomen van wensen over wezenlijke
zaken, waarbij wij met elkaar een goed begin
maken.
En van een van de leerlingen:
dat er heel veel mensen uit de wijk komen naar
onze examenopdracht op 14 februari 2014, die
we samen met het Verzetsmuseum Gouda hebben voorbereid.

BINGOMIDDAG
Door Wilma Neefjes
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Zoals ieder jaar startten we ook dit schooljaar
de seniorenactiviteiten met het spel bingo. Mooi
versierde prijsjes, met als inhoud een paar pepermuntjes of een stukje zeep, waren te winnen. De bingobordjes werden geleend van zorgcentrum Gouwestein. De leerlingen draaiden de
balletjes, schreven de nummers op het bord en
hielpen waar nodig persoonlijk met het schuiven
van de juiste nummers op de bordjes.
Het tweede deel van de middag werd gewerkt
aan een moodboard. Iedereen werd gevraagd
met behulp van plaatjes uit meegenomen tijdschriften een collage te maken, die iets over jezelf vertelde. Bijvoorbeeld een grote passie voor
koken, voor tuinieren en groen of voor Italië
met vooral veel goede herinneringen aan de familievakanties. Er werd druk geknipt en geplakt
en iedereen gaf een korte presentatie over
zijn/haar moodboard. Een geslaagde eerste
examenactiviteit met als opdracht " organiseer
een leuke middag voor senioren uit de wijk".
Op de website www.nieuwepark.nl staan meer
foto’s van de seniorenactiviteiten die in november en december zijn georganiseerd.

SINTERKLAAS BEZOEKT
NIEUWE PARK
Vrijdag 29 november organiseerden leerlingen
van De Goudse Waarden voor de negende keer
een Sinterklaasfeest voor senioren uit Nieuwe
Park. Dit keer presenteerde Sinterklaas een deel
van een quiz met vragen over zijn naam, leeftijd, snoepgoed, etc… Pictionary en het woordspelletje "galgje", beide met Sinterklaaswoorden
vulden de gezellige middag, die feestelijk werd
afgesloten met een miniglaasje advocaat met
slagroom en klein feestelijk verpakt presentje.
Met vrolijke senioren, enthousiast over de warme sfeer die de leerlingen, Sint en Pietermannen die middag samen met hen hadden gecreeerd, keerden we om vier uur huiswaarts met de
vaste chauffeurs uit de gastengroep. Bedankt allemaal! En graag tot volgend jaar!
De Sinterklaasmiddag is een van de vijf vrijdagmiddagen, waarop leerlingen van VMBO De
Goudse Waarden, afdeling SDV het praktijkdeel
van hun examenopdracht "organiseer een gezellige middag voor senioren" in opdracht van de
wijk uitvoeren. Naast een eigen bijdrage worden
de kosten voor niet al op school aanwezige materialen gedekt door het wijkteam van Nieuwe
Park.
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dens de schoolactiviteit in een notendop over de
plekken waar ze heeft gewoond en waarom zij
deelneemt aan de activiteiten.
Mevrouw Severijnen is een echte Goudse. Geboren in het Sint Jozefziekenhuis woonde zij de
eerste jaren van haar leven aan de Lange Groenendaal. Daarna verhuisde het gezin naar de
Jan Philipsweg in de Korte Akkeren. Ook na haar
trouwen woonde ze met veel plezier in deze wijk
en wel veertig jaar aan de Tollensstraat. Toen
brak er een zware tijd aan. Haar man overleed,
haar zoon ging de deur uit en mede vanwege
haar gezondheid verhuisde zij vier jaar geleden
naar een nieuwbouwappartement in Gouwestaete. Vanwege behoefte aan meer zorg volgde in
juli dit jaar een interne verhuizing naar Het Binnenhof. Dit laatste jaar voelt ze zich pas weer
de oude worden en ze ervaart het wonen in Het
Binnenhof als bijzonder prettig. De buurvrouw
naast haar beaamt de prettige sfeer mede dankzij de bewoners en de prachtige binnentuin. Een
minpuntje: er is geen toegang naar de buitentuin, de deur is altijd afgesloten, terwijl ze daar
graag op het bankje in het zonnetje zouden zitten omdat hun balkons aan de schaduwzijde van
het complex liggen. Haar gezondheid is nog altijd niet goed; ze maakt zich dan ook zorgen
over de recent door de gemeente bijgestelde
hulp in de huishouding van 6 naar 2,5 uur per
week. Aan de activiteiten op school neemt ze
heel graag deel. Een echt uitje, vooral vanwege
de gezelligheid en de contacten met andere bewoners en de scholieren. Mevrouw Severijnen
wenst iedereen heel plezierige feestdagen!
Volgende activiteiten op vrijdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur in het nieuwe jaar zijn op:
 17 januari: een middag met sport en spel als
darten, bal gooien en sjoelen (zie aankondiging elders in deze krant)
 14 februari: een middag in samenwerking
met het Verzetsmuseum Gouda met een
spel met stemkastje over o.a. de Rechten
van het Kind
Aanmelden tot een week voor de activiteit bij:
mevrouw Rietkerk (Winterdijk 1/109 of Wilma
Neefjes, tel. 515354). Eigen bijdrage: 1 euro
voor 17/1 en 2 euro voor 14/2.

Mevrouw Severijnen (op de Sint groepsfoto
vierde van rechts op de achterste rij) vertelt tij-
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JAARWISSELING EN VUURWERK
Door Piet Streng, Cyclus

een kerstgroet vanuit Het Segment

ZIN IN EEN MIDDAGJE UIT?
Kom dan op 17 januari 2014 naar De Goudse
Waarden Kanaalstraat om gezellig een middagje
te sporten. Ook geschikt voor als u met een rollator loopt. Om 13:45 / 14.00 uur aanwezig op
de Goudse Waarden en om 16:00 is het afgelopen. Er is ook nog een lekker hapje en koffie en
thee. Klinkt het u leuk in de oren dan kunt u inschrijven bij mevrouw Rietkerk (Winterdijk
1/109) of mevrouw Neefjes (515354). Eigen bijdrage: 1 euro per persoon. Wij verheugen ons
op deze middag. Wij hopen u te zien op 17 januari.
Met vriendelijke groet,
Milo, Sven, Daan

In verband met tweede kerstdag die op donderdag 26 december valt wordt het plastic in onze
wijk die week opgehaald op zaterdag 28 december.

VRIJWILLIGERS VOOR HOOGVLIETEXPRESS GEZOCHT
Door Wilma Neefjes

Iedere vrijdagmorgen begeleiden vrijwilligers uit
de wijk, deels samen met leerlingen en een
klassenassistent van GSG Het Segment en leerlingen van het ID College, circa 45 senioren bij
het halen van boodschappen en gezamenlijk
drinken van een kopje koffie tussen kwart voor
tien en twaalf uur bij supermarkt Hoogvliet. We
zoeken uitbreiding voor ons vrijwilligersteam.
Heeft u interesse om ongeveer een à twee keer
per maand op vrijdagmorgen ons team te versterken? Bel Anne-Marie Blok (672141) of Wilma Neefjes (515354).

De jaarwisseling wordt door een ieder anders
gevierd. De een zit rustig thuis met een oliebol
en een borrel en anderen gaan gezellig naar familie of kennissen. En weer anderen maken er
een groot feest van tijdens een georganiseerd
evenement. Uiteindelijk wil iedereen het afgelopen jaar feestelijk afsluiten en het nieuwe jaar
gezellig inluiden. En gelukkig gaat dat meestal
goed en verloopt de jaarwisseling gezellig en
veilig.
Maar er zijn natuurlijk altijd zaken waar we met
elkaar goed op moeten letten. Denk aan het
vuurwerk. Vooral jongeren staan er niet altijd bij
stil dat omwonenden overlast ondervinden van
vuurwerk. Het is goed als we beseffen dat vuurwerk gevaarlijk kan zijn. Let vooral goed op en
blijf bij de les. Voorkom letsel en veroorzaak
geen schades. Alle kosten moeten we met elkaar opbrengen en dat is iets wat we niet altijd
beseffen. Ook moeten we ons realiseren dat
huisdieren heel bang zijn van de harde knallen
en lichtflitsen. Wat voor lol heb je aan gewonden, vernielingen en bange beesten?
Waar mensen zich ook aan ergeren is het feit dat er veel afval blijft liggen na het afsteken
van vuurwerk. Het is toch een
kleine moeite om je eigen
vuurwerkresten op te ruimen na
het afsteken. Resten van knalen siervuurwerk blijven soms
dagenlang op straten, pleinen
en trottoirs liggen. Wij roepen iedereen op om
na het afsteken de rommel op te ruimen. Met
elkaar zorgen we voor een schone leef- en
woonomgeving. Ook voor de veiligheid van kinderen is het erg belangrijk dat dit afval snel
wordt opgeruimd voordat ze ermee gaan spelen.
Een aantal medewerkers van Cyclus gaan op 1
januari al vroeg op pad om de meest belangrijke
locaties op te schonen. Maar dat kan Cyclus niet
alleen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hier in. Het mag en kan niet zo zijn dat
burgers de boel vervuilen en dat Cyclus dat
maar op moet ruimen. Dus graag uw aller medewerking om in Gouda zo schoon mogelijk aan
het nieuwe jaar te beginnen.
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Wij hebben er alle vertrouwen in dat we in samenwerking met de bewoners en bedrijven een
prettige en schone stad hebben in 2014.

DE KERSTBOOM
Door bewoonster uit de wijk

Het hele jaar sta ik heerlijk in het bos
niet in een standaard, maar gewoon lekker los.
De hele familie gezellig om mij heen,
allemaal net als ik op één been.
Maar dan komt december, fijn voor de mensen,
wij bomen kunnen ons wel iets anders wensen.
Mannen met bijlen om ons te gappen,
staan doodkalm je hele familie om te kappen.
Daarna liggen we op een hoop in de wagen,
Ik lig bovenop, dus ik mag niet klagen.
Bij de handelaar liggen wij op de grond,
een nare ervaring als je eerst stond.
Dan het gezeur van de klanten over ons figuur
wij zijn te vol, te kaal, en dan ook nog te duur.
Er gebeurt heel wat voor men de koop sluit,
ze pakken je bij je nek en schudden je uit.
Je verlangt naar de plek waarvan ze je haalden
per klant verlies ik tientallen naalden.
Maar het ergste komt als je bent gekocht,
wat men dan uithaalt is zeer ver gezocht.
Je wordt in een hoek van de kamer geplant,
met een piek op je kop en een bal in je hand.
Pas tegen de avond is men met je klaar,
ik zit onder de kaarsjes en engelenhaar.
Ik denk dat is dat, terwijl ik geeuw,
maar dan komt ma met de spuitsneeuw.
Zo sta ik dan een aantal dagen voor gek,
En dan halen ze me opnieuw van mijn plek.
Alles eraf, want ik word afgetuigd.
ik voel mij weer vrij, en mijn hartje juicht,
Dan pakken ze mij beet, ik heb het geweten,
want ik word zomaar uit het raam gesmeten.
Zeker 15 jongens rennen op mij af,
en slepen mij naar huis in snelle draf.
Eindelijk zijn wij er na een half uurtje,
en nu gooien ze me weer in een schuurtje.
En daar ben ik niet de enige boom,
Ik ben bij de familie en denk dat ik droom.
Op een avond gaan we weer op een hoop,
ik lig op mijn buurman, dennenboom Joop
Dat is het laatste wat ik weet, want daarna werd
het verschrikkelijk heet.

december 2013

PIET VAN DER PERK
Door Ton Kooijman

Afgelopen donderdag 12 december was het een
koude en heldere, droge ochtend. Dat laatste
was prima, het eerste wat minder. Want die
ochtend hadden we uitgekozen om de traditionele kerstbomen in de sloot van de Winterdijk te
plaatsen. We deden dat met zijn vieren, twee
bewoners van de Winterdijk: Pieter Verhage en
Piet van der Perk, en twee leden van het wijkteam, Peter Schönfeld en ik. Peter begon zijn
ochtend met het ophalen van de ‘uitgezette’
kerstbomen bij scholen en dergelijke en bij een
paar bewoners langs de Winterdijk en de drie
anderen met het voltooien van de versiering
met het toevoegen van de verlichting. Piet had
vooraf zijn roeibootje opgehaald, want de kerstbomen staan in de sloot en kunnen niet vanaf
de kant geplaatst worden. Hij zorgt al jaren voor
die plaatsing en voordat ik er erg in had werd ik
aan hem toegevoegd. Het was koud en mijn
vingers zijn dat niet gewend, dus het gefriemel
met snoeren en dergelijke ging me niet best af.
Piet had er duidelijk minder problemen mee en
hij vertelde me uit ervaring dat de ellende bij
mij vanzelf wel over zou gaan. Na het optuigen
van een boom ging hij de roeiboot in, gaf ik hem
de boom aan, duwde het bootje van de kant af
naar de juiste plek en dan plaatste Piet de boom
vakkundig in de buis die een paar jaar geleden
door hemzelf met een graafmachine in de sloot
was gedrukt. De sloot van de Winterdijk is niet
vaar- of bootvriendelijk. Er liggen veel bruggetjes in die allemaal zo laag zijn dat je er niet onderdoor kunt. Dus moesten we voortdurend het
toch niet al te lichte bootje weer uit- en in het
water halen/duwen. Maar als er twee bomen in
één stukje water konden kanode Piet heel bedreven naar de volgende plek en haalde ik lopend de boom op, die gereed was gemaakt door
Pieter & Peter (u ziet dat we de goede combinaties gevormd hadden). Halverwege nog een
kopje koffie bij Piet thuis en voor twaalf uur was
de klus geklaard. Al een uurtje eerder hadden
mijn vingers weer een normale temperatuur
aangenomen. Piet heeft echt overal verstand
van.

Piet plaatst een kerstboom, Ton ziet het goed gaan
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Piet is verheugend actief in de wijk en ik had
hem al een weekje eerder verteld dat ik graag
een interview met hem wilde hebben. Daar had
hij niet veel zin in, maar ik vond dat een vorm
van valse bescheidenheid die een interviewer zo
nu en dan moet negeren. Dus diezelfde middag
zat ik opnieuw bij hem thuis.
Hij woont in een Unilever-woning langs de Winterdijk, waar u een paar maanden geleden iets
over kon lezen. Met zijn vrouw Sjaan. Ze zijn
daar achttien jaar geleden komen wonen, vanuit
Nieuw Lekkerkerk in de Alblasserwaard, vlakbij
Kinderdijk. Hij is geboren in Dordrecht en is dus
met kleine stapjes steeds wat noordelijker gegaan. Daar past ook zijn werk bij, waarvoor hij
tientallen jaren naar Gouderak reisde. Dat werk
begon op een veeteeltbedrijf, maar na een paar
jaar kwam hij in Gouderak op een loonbedrijf terecht, waar hij in het begin vergelijkbaar werk
bleef doen. Dat bedrijf ontwikkelde zich en ging
handelen in machines en ook de verhuur ervan.
Piet ontwikkelde mee en ging zorgen voor het
onderhoud van die machines. Dat heeft hij tot
aan zijn pensionering gedaan.
In 1974 zag hij in de buurt van Gouderak een
bootje liggen dat hem wel wat leek en dat heeft
hij gekocht. Zijn vaardigheden worden duidelijk
als hij vertelt dat hij de boot verlengd heeft om
er ook met zijn twee kinderen plezier van te
kunnen hebben. Hij heeft die boot nog steeds,
met een ligplaats in de sloot voor de Praxis, gepacht van de gemeente. U rijdt er langs als u
wat afval bij Cyclus gaat afleveren. Daar liggen
meer boten en de eigenaren zijn allemaal lid van
de watersportvereniging Gouda, waar Piet bestuurslid van is als havencommissaris. Hij zorgt
voor het onderhoud van bijvoorbeeld de steigers
en voert overleg met de gemeente om de belangen van de leden te behartigen. Dit is echt
zijn grote hobby. Maar hij heeft ook belangstelling voor zaken die in de wijk spelen. Al vele
jaren geleden is hij uit belangstelling voor het
eerst naar een vergadering van het wijkteam
geweest, die toen nog in een leeggekomen huis
in het originele Rode Dorp plaatsvond. Een lid
van ons wijkteam, Manon Vonk, die in de buurt
woont, kende zijn kwaliteiten en vroeg hem een
paar jaar geleden of hij wilde helpen met het
plaatsen van de kerstbomen langs de Winterdijk. Dat gebeurde het eerste jaar door ze op
een vlonder van tempex te zetten, maar dat was
geen succes. Een jaar later kwam hij op een lumineus idee, al kijkend naar de bouw van de
Dijkgraef tegenover hem. Daar werden lange
buizen bij gebruikt en hij bedacht dat die wel in
de sloot geplaatst konden worden met dan de
kerstbomen die daar weer in konden. Zo gezegd
zo gedaan. De aannemer schonk hem de nodige
pijpen en met een graafmachine van zijn zaak
zijn die zes meter lange staken de grond in ge-
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drild en daar staan ze nu permanent om jaarlijks
te worden opgetuigd met mooie kerstboompjes,
die hij ook weer zelf plaatst.
Zo’n handige vent kun je in een wijk natuurlijk
permanent gebruiken en toen het plan rijpte om
de zonnewijzer de wijk in te halen hadden we
hem weer gauw te pakken. Niet alleen heeft hij
zelf een garage vol met gereedschap maar als
het echt groot moet zijn kan hij ook nog altijd
terecht bij het bedrijf waar hij tot een paar geleden jaar werkte. Mooiere combinatie is niet te
vinden. Zo heeft hij de koppeling tussen zonnewijzer en sokkel gemaakt en was hij ook onmisbaar bij het plaatsen van de sokkel en daarna
van de zonnewijzer er bovenop.
Over die garage heeft hij ook nog een mooi verhaal. Toen hij het huis kocht stond daar een andere, kleinere garage naast. Hij wilde er een
grotere neerzetten, maar kreeg geen bouwvergunning. Op die plek loopt een hoofdriool en
daar mag niet op gebouwd worden. Dat heeft te
maken met de bereikbaarheid. Maar toen vertelde hij dat hij het huis gekocht had met een
garage en bleek dat de vorige eigenaar er nooit
een vergunning voor had aangevraagd. Dat had
een ingewikkeld juridisch verhaal kunnen worden, maar de gemeente haalde bakzeil en hij
mocht zijn garage bouwen.

Hij heeft nog een tweede grote hobby en dat is
schaatsen. Als kind uit een groot gezin deelde
hij een paar houten schaatsen met zijn zus.
Daar zwierschaatste hij mee, u ziet dat wel eens
op film voorbijkomen met de schaatsers dan
meestal in klederdracht. Maar later deed hij ook
aan lange afstanden en werd lid van de Elfstedentocht-vereniging. Trots laat hij me de kruisjes zien van de tochten die in 1985 en 1986 zijn
gehouden en die hij uitschaatste. Pas een jaar
geleden heeft hij zijn lidmaatschap beëindigd,
maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer
schaatst. Nog wekelijks gaat hij naar de kunstijsbaan in Den Haag.
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We hebben het ook nog over de recente werkzaamheden aan de Winterdijk. Hij heeft van heel
nabij het getob van de aannemer Ballast kunnen
volgen en is positief over dat bedrijf. Anders dan
de meeste anderen, waaronder ikzelf, die vooral
de vertraging vaststellen en daar niet erg over
te spreken zijn, kon hij zien welke problemen er
ontstonden. Eerdere bestrating die tot twee-enhalve meter diep was weggezakt en eruit moest,
maar misschien nog wel erger: allerlei foute tekeningen van leidingen die ergens moesten liggen, maar onvindbaar bleken en meters verder
lagen. Dat schiet niet op. Hij vindt dat het
buurtje prachtig is opgeknapt, maar windt zich
toch op. Over de nutsbedrijven die vervolgens
meerdere malen langskomen en er een rommeltje van maken, waardoor de prachtige aanleg
wordt verpest. Onbegrijpelijk dat die jongens op
deze manier hun gang kunnen gaan, niets willen
coördineren en doen waar ze zin in hebben.
Ik noem ook nog de enquête die binnenkort
gaat plaatsvinden met de vraag of de Winterdijk
van een tweerichtingsweg, zoals nu, een eenrichtingsweg moet worden, zoals vroeger. Hij is
voorstander van een eenrichtingsweg, maar
heeft toch ook wel begrip voor mijn opmerking
dat zo’n verandering misschien het harde rijden
wel in de hand werkt. We stellen uiteindelijk
vast dat de vraag niet zo makkelijk te beantwoorden is.

december 2013
Jaarwisseling
 Met de jaarwisseling op bezoek bij familie of
vrienden? Laat een bewoonde indruk achter.
 Gelukkig Nieuwjaar! Gaat u naar buiten om
vuurwerk te kijken? Sluit ook dan goed af.
 Even voor de beste wensen naar de buren?
Doe uw deur op slot. Voorkom een woninginbraak.
 Goed voornemen voor 2014? Sluit altijd uw
huis goed af, ook als u maar ‘even’ weg
bent.
 Goed voornemen voor 2014? Bel 112 als u
een verdacht iemand in uw wijk ziet.

Wat een mazzel om zo’n deskundige, handige,
enthousiaste en bescheiden vrijwilliger in je wijk
te hebben wonen. Dank je wel Piet.

DEZE KERST WEER TIEN KERSTBOMEN IN DE WINTERDIJKSLOOT
Door Peter Schönfeld

BERICHT VAN DE WIJKAGENT
Kerst
 Naar familie met kerst? Zorg dat uw woning
er bewoond uitziet.
 Gaat u op vakantie? Meld het goede buren of
bekenden, maar niet op sociale media. Inbrekers lezen mee.
 Met de kerstvakantie op stap? Laat een bewoonde indruk achter.
 Lang plezier hebben van uw kerstcadeaus?
Zet ze niet in het zicht en sluit uw huis goed
af!

Afgelopen week hebben Piet van der Perk en
ondergetekende de tien kerstbomenbuizen, die
permanent in het water van de Winterdijk staan,
gereedgemaakt om de kerstbomen in te plaatsen. Deze kerstbomen zijn zoals ieder jaar weer
opgetuigd en versierd door bewoners van de
Winterdijk en de woonwagens, Gouwestein,
SBB, SGS Het Segment, Park en Dijk, De Goudse Waarden en het Thomashuis. De tien bomen
zijn geplaatst met behulp van een klein roeibootje, wat ieder jaar weer een hele belevenis
is. Dus vanaf donderdag 12 december staan ze
weer fier in het water. Als het goed is, gaan de
lampjes om 17.00 uur aan en branden dan tot
23.00 uur. In de eerste helft van januari worden
ze weer verwijderd. Gaat dat zien! Hopelijk blijft
het weer een beetje rustig.
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POSITIEF BERICHT VAN
DE GROENCOMMISSIE
In ons gesprek met de Gemeente
kregen we de bevestiging dat het geldpotje voor
de aanpak van het Van Bergen IJzendoornpark
nog steeds bestaat. Dit ter geruststelling!
Verder kunnen we meedelen dat het onderzoek
naar de flora en fauna is afgerond. De uitkomst
vormt geen beletsel voor de uitvoering van de
geplande werkzaamheden. Op het ogenblik is de
Gemeente in onderhandeling met een groenaannemer. De verwachting is dat de werkzaamheden, na ontvangst van de vergunningen, kunnen starten en eind maart 2014 gereed zullen
zijn.
In de volgende wijkkrant komen we hierop terug.

BESTE BUURTGENOTEN,

december 2013
hebben nu nieuwe kabels, een nieuw riool, een
nieuwe gasleiding, nieuw zand, nog meer nieuw
zand want het was alweer verzakt, nog meer
nieuw zand want er lag geen zand onder de
voordeur en je wil natuurlijk niet door de stenen
heen zakken dus ook dat is aangevuld. Nieuwe
straatverlichting, nieuwe vloerbedekking binnen,
een hele hoop natte spullen verplicht weggegooid. En nu we toch bezig waren met opruimen
hebben we maar meteen een hoop andere spullen en boeken verkocht. Een heerlijk opgeruimd
huis in een verzorgde straat: prachtig!
De wijk ziet er nu al stukken beter uit dan dat
het was. Volgend jaar plukken we letterlijk de
vruchten van de fruitbomen die recent gepland
zijn. Als er straks weer nieuw zand bijkomt, en
hopelijk ditmaal echte grond waar gras in kan
groeien, wordt ook de ruimte tussen de blokjeswoningen weer prachtig. En terwijl dat zal worden gemaakt hebben wij weer tijdelijk een
zandspeeltuin voor de deur: ideaal voor onze
kinderen!

Zand, veel zand. Daar gaat dit stukje over.
Voor de deur lag maandenlang elke keer weer
een nieuwe berg zand. Een ideale speeltuin waar
je alleen de voordeur voor open hoefde te doen.
Met een schep hebben onze kinderen zich uren
vermaakt: perfect!

Al met al: het komt allemaal goed, altijd.

U heeft het vast wel gelezen over de blokjeswoningen met alle (nieuwe) aanpassingen en recent de gasleidinglekkages. U snapt wat er dan
gebeurt: een hoop onduidelijkheid en vooral:
veel zand, vooral op plekken waar je het niet
wilt.

Het burennetwerk koppelt buren
aan elkaar voor eenvoudige en
flexibele hulp, zoals het snoeien
van de heg, het helpen met de
computer of gewoon gezellig
samen een kopje koffie drinken.

We hebben het allemaal meegemaakt en kunnen een klaagzang houden over alle kastjemuur telefoontjes naar allerhande bedrijven wie
wat moet doen, onduidelijkheid van wie de
grond nu is en wat welk bedrijf nu wel en niet
doet. Oftewel: wie durft het aan om verantwoordelijkheid op zich te nemen over gemaakte
fouten?

Door de veranderingen in de samenleving, de
terugtrekkende overheid en de verwachting dat
mensen steeds meer het eigen sociale netwerk
moeten aanspreken voor hulp en zorg, ontstond
bij verschillende kerken en vrijwilligersorganisaties het idee om een project te ontwikkelen dat
op deze veranderingen anticipeert. Hieruit is het
initiatief Burennetwerk Gouda voortgekomen.

Eén maandag heb ik uitgeroepen tot ‘mooiste citaten dag’. Terwijl het zand en water letterlijk
ons huis binnenstroomde was er een man die zei
‘mevrouw, doet u maar gewoon uw ding’. Waarbij ik dacht: ‘volgens mij moet ik nu gaan dweilen en dat is niet bepaald mijn ding’. Ik belde direct mijn man die druk-druk-druk aan het werk
was en geen tijd had om te dweilen (ook niet
zijn ding) maar goed: ‘mocht je nog wat spullen
willen redden dan moet je NU naar huis komen’.
Maar ik wil geen klaagzang houden. Als je midden in een situatie zit kun je altijd kiezen hoe je
erop reageert. Wij hebben er elke keer voor gekozen er het beste van te maken, want uiteindelijk wordt het altijd beter dan dat het was. We

Buurtcontactpersonen
Dit najaar 2013 zijn we bezig met het voorbereiden van Burennetwerk Gouda en per 1 januari 2014 gaan we van start. We hebben mensen
nodig die mee willen doen aan dit initiatief als
Goede Buur of als Buurtcontactpersoon. Iedereen kan ‘Goede Buur’ worden en iets betekenen
voor buurtgenoten voor wie deze kleine dingen
grote obstakels kunnen zijn. Als ‘Goede Buur’
bepaal je zelf wat voor soort klussen je wilt
doen en wanneer. Als Buurtcontactpersoon ben
je aanspreekpunt voor de Goede Buren in jouw
buurt. Voor meer informatie, kijk op
www.burennetwerkgouda.nl of mail naar Joyce
Schoon info@burennetwerkgouda.nl

Dorien Ketel
www.droomboekdoener.nl

BURENNETWERK GOUDA

14

Wijkkrant Nieuwe Park

december 2013

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
Rien Prins
Anne-marie Blok
Gerrit van der Gaarden
Ton Kooijman
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Jos Cremers

Van Vreumingenstraat 7
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

06-14363567
672141
524996
522508
516638
678939
585357
550442

tel
tel
tel
tel
tel
tel

588386
646464
692969
0900-8844
589168
547500

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

John van Dijk
Jasmijn Leloux
Ben Peters
Ronald van Zwienen
Fred Starreveld
Piet Streng

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE
Groep 1:

H. Servaesstraat, A. Luteijnstraat, V. Hamanstraat, R.v. Dekemastraat, Nieuwe Parkerf –
Dawid Jarzynka, Vincent Hamanstraat 2, tel. 359162
Groep 2:
M. Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 521553 en
dhr. Zonneveld
Groep 3:
Rode Dorp, Parkwijk – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 en Azzouz Khouakhi Noorderstraat 12, tel 06-26960574
Groep 4:
M. Havelaarstraat, M. Gijzenstraat, Kl. Johannesstraat, J. Compagniestraat, E. Verestraat vacature
Groep 5:
Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, tel. 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 – vacature
Groep 10: Piersonweg, v. Beverninghlaan, v. Swietenstraat – Teak Spruijt, v. Beverninghlaan 4,
tel 513631
Groep 11: Crabethstraat, Crabethpark – vacature
Groep 12: Vredebest, Spoorstraat en Spoorlaan – Paul Soeters, Vredebest 16, tel 06-19526955
AGENDA
28 dec
9 jan

20.00 uur

13
15
17
17

19.30 uur
19.30 uur
17.00-19.00 uur
14.00-16.00 uur

jan
jan
jan
jan

Ophalen van het plastic
Tweede bewonersvond over het
Zuidelijk Stationsgebied
Wijkteamvergadering
Buurtpreventievergadering
Nieuwjaarsborrel
Activiteiten senioren

Buurthuis “De Kade”
Jan Luykenstraat 25
Gouwestein
Gouwestein
Het Bruispunt, Vredebest 18
Goudse Waarden, Kanaalstraat
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Overzicht van enkele activiteiten 2013

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

GEVELTUINTJES

MAATREGELEN PARK

DAG VAN HET PARK

DAG VAN HET PARK

DAG VAN HET PARK

KUNST IN DE WIJK

OPENING RODE DORP

BUURTBORREL GMF

PLANTENBAKKEN VREDEBEST

OPENING RODE DORP

PLANTEN LEIBOMEN

ZUIDELIJK STATIONSGEBIED

HALLOWEEN

HALLOWEEN

Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle
andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2014 toe
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