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Woensdag 17 april van 14.00 tot 15.30 uur 

 

Sportmiddag voor kinderen t/m 12 jaar op het 

trapveld bij Het Segment. 

 
 

 
 

Woensdag 3 april om 20.00 uur 

 

Multi Vastgoed presenteert de gemeenteraad de 

laatste plannen voor het stationsgebied in het 

Huis van de Stad. 

 

 
 

 
 
 

Meehelpen met het bedenken van een feest ter gelegenheid van de 

oplevering van het Rode Dorp en het rioolproject.  

 

Meehelpen aan het organiseren van sportactiviteiten op het groot-

ste en mooiste trapveld van Gouda.  

 
Helpen met financiering van herstel en herplaatsing Zonnewijzer.  

Voor meer informatie zie pag. 14. 
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VAN DE REDACTIE /  
VAN HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 
 

Hier ons paasnummer, in elkaar gezet tijdens de 

vrieskou, maar daarom niet minder warmte uit-

stralend. Ga ervoor zitten en lees over onze 

jaarlijkse bewonersavond, waar Jaap Addicks na 

een jaar of vijftien inzet voor de wijk afscheid 

nam. Niet omdat hij het zat was, maar omdat 

dit niet meer zijn wijk is. Het interview dat Wil-

ma Neefjes met hem had geeft een mooi beeld 

van de manier waarop hij zich heeft ingezet.  

Rien Prins gaat hem opvolgen.  

 

Opnieuw is in de wijk een Stolperstein geplaatst, 

in de stoep op de Kattensingel. En opnieuw is 

sprake van een indrukwekkend en hartverscheu-

rend verhaal, ditmaal geschreven door Soesja 

Citroen, die in het stichtingsbestuur zit dat zich 

in Gouda sterk maakt voor deze vorm van her-

denken.  

 

Pasen en lente, gelooft u er nog in? We gaan u 

helpen: sla het middenblad open en de lente 

straalt u tegemoet. We zijn benieuwd hoe de 

wijk er eind augustus uitziet, een zee van zon-

nebloemen wellicht en een jury die moet bepa-

len waar de hoogste staat? Ikzelf ben daarvoor 

beschikbaar al was het maar voor de wandeling 

langs al die leuke strookjes.  

 

Geri van Ittersum is Huize Winterdijk binnenge-

stapt voor zijn volgende artikel over religie en 

de wijk. Hij heeft ook nog het plan om naar 

Gouwestein te gaan.  

 

Herinnert u zich nog mijn geklaag over een be-

keuring omdat ik mijn parkeervignet niet op tijd 

in mijn auto had liggen. Ik kreeg een reactie van 

een vergelijkbaar slachtoffer. Het is blijkbaar 

een zeer ingewikkelde kwestie, want noch de 

gemeente noch de bekeurders hebben al inhou-

delijk gereageerd op mijn bezwaar. Zijn er re-

gels die bepalen dat lang zwijgen gelijk gesteld 

wordt aan instemmen? Zou wel redelijk zijn vind 

ik. Ik houd u op de hoogte.   

 

BEWONERSAVOND MAART 2013 
Door Ton Kooijman 
 

Donderdag 14 maart hielden we onze jaarlijkse 

bewonersavond. Dit keer niet in Het Segment 

maar in Gouwestein, dat ons heel gastvrij on-

derdak bood toen nogal laat bleek dat Het Seg-

ment niet beschikbaar was.  De grote zaal in 

Gouwestein past ons precies. Er waren zo’n 

tachtig mensen, vergelijkbaar met eerdere ja-
ren. De avond begon met een welkomstwoord 

van Agnes van Buuren, de nieuwe directeur van 

Gouwestein, die uitsprak de samenwerking met 

de wijk erg op prijs te stellen en graag voort te 

willen zetten.  

In het eerste uur kwamen de bestuurlijke zaken 

aan bod. Met een terugblik naar het afgelopen 

jaar en een vooruitblik naar de rest van 2013. 

Daarbij hoort de aankondiging van een feestelij-

ke dag over een paar maanden om te vieren dat 

Het Rode Dorp zo prachtig is geworden en dat 

nu eindelijk de riolering van de blokwoningen en 

de Winterdijk is opgeknapt.  Er komt een jeu de 

boules baan en we zetten de tradities voort van 

De Dag van het Park en de viering van Hallo-

ween. Beide al jaren heel succesvol. Onze voor-

zitter besteedde veel aandacht aan het afscheid 

van Jaap Addicks, die door zijn verhuizing buiten 

de wijk geen bestuurslid kan blijven. Jaap heeft 

zich heel lang en heel intensief voor de belangen 

van de wijk ingezet en daar past grote waarde-

ring bij. Als aandenken kreeg hij een beeldje 

van de aalscholver die in ons park staat.  Elders 

in deze wijkkrant kunt u een interview lezen dat 

Wilma Neefjes met hem had en dat een goed 

beeld geeft van zijn inspanningen en de moei-

lijkheden daarbij.  We zijn erin geslaagd een op-

volger voor Jaap te vinden: Rien Prins, die  zich 

al heeft voorgesteld in het februarinummer van 

de wijkkrant.  

 

 
Jaap Addicks heeft net de aalscholver 

ontvangen van de voorzitter Peter Schönfeld 

 

Buurtpreventie vertelde over haar werk en legde 

dit jaar de nadruk op inbraakpreventie. Onze 

wijkagenten vertelden daarover en hun verhaal 

treft u ook in deze krant aan. Nuttige informatie 

die we allemaal moeten gebruiken. We hebben 

weer een koppel agenten en Ronald van Zwie-

nen stelde zich voor. Hij kent Gouda en ook on-

ze wijk als zijn broekzak.   

 

Gerrit van der Gaarden presenteerde de financi-

ele gegevens en meldde dat de financiële com-

missie tevreden is over zijn administratie. We 

moeten afwachten wat precies de consequenties 

zijn van de forse bezuinigingen die de gemeente 

ons heeft opgelegd. Gelukkig hebben we wat  

mogen sparen zodat de gevolgen langzaam 

zichtbaar worden.  

 

In het tweede uur kwamen een paar projecten 

aan de orde die in de nabije toekomst plaats 

gaan vinden.  Daaronder de vernieuwing van het 

park.  De eerste conclusie is dat er het afgelo-
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pen jaar eigenlijk weinig of niets gebeurd is. Vo-

rig jaar werden vergelijkbare plannen gepresen-

teerd. Verschil is dat geen geldbedragen meer 

genoemd worden, vorig jaar ging het nog om 

50.000€. Nu kondigt de gemeente een fasering 

aan, zwijgt over het geld  en laat veel adviezen 

die geld kosten gewoon vallen. De planningsho-

rizon ligt voorlopig op één jaar en men is van 

plan daarin door het hele park heen wat nieuwe 

beplanting aan te brengen en weg te halen wat 

er eigenlijk niet hoort.  Het goede nieuws is dus 

dat er echt wat gaat gebeuren.  Aansluitend 

vroeg Anneliet Schönfeld aandacht voor de ge-

veltuintjes. Voor de nieuwe woningen in het Ro-

de Dorp , voor de stroken tussen de blokwonin-

gen maar ook in andere huizen van de wijk kan 

het leuk zijn langs de (voor) gevel  wat bloemen  

te planten. De gemeente vindt dat prima, ook 

als u daarvoor een tegeltje moet lichten. Wel 

bescheiden natuurlijk. Beter dan een uitgebrei-

der verhaal hier te lezen kunt u de middenpagi-

na’s van deze krant opslaan. Daar vindt u  in 

mooie kleuren wat we bedoelen.  

 

 
Een aandachtig luisterende zaal 

 

Het plan om een aantal winkels in gebruik te 

nemen langs de Vredebest en de Spoorstraat 

werd toegelicht. En de ‘eigenaar’ van de eerste 

nieuwe winkel vertelde wat hij allemaal doet. 

Een  benadering van graffiti als geaccepteerde 

vorm van versiering die waardevol kan zijn. Hij 

toonde een paar mooie voorbeelden van het op-

leuken van blinde gevels in Alphen aan de Rijn.  

Het ziet ernaar uit dat binnenkort meer winkels 

in gebruik genomen worden.   

 

Marrianne Waalwijk presenteerde de plannen 

voor de Dag van het Park. De podiumkunsten 

staan centraal.  En we nodigen alle wijkbewo-

ners uit  hun ´kunsten´ te tonen.  Natuurlijk is 

er de taartenbakwedstrijd  met dit jaar een 

kunstzinnige inslag.  Wie zorgt voor een aal-

scholver van marsepein?  Houd de middag van 

25 mei vrij en kom langs.  

 

De plannen voor de zonnewijzer werden toege-

licht. We zijn nog steeds van plan de zonnewij-
zer bij de ingang van het park aan de kant van 

de Gouwe te plaatsen. Dat heeft de goedkeuring 

van de gemeente.  Maar dat lukt alleen als we 

behoorlijk wat geld ophalen want het is een 

kostbare restauratie.  De komende maanden 

moet duidelijk worden hoe reëel de kansen zijn.  

Net als vorig jaar kreeg ook Michiel Bunnik het 

woord. Hij is nog steeds van plan langs het 

spoor een kantoorpark te bouwen, maar de vor-

deringen in de planvorming zijn bescheiden. Hij 

blijft optimistisch en daarin steunen we hem 

graag.  

 

Palet Welzijn vertelde ook iets over zijn activitei-

ten.  Zij ondersteunen mantelzorgers, mensen 

die continu betrokken zijn bij het helpen van 

hulpbehoevende medemensen.  Als een mantel-

zorger een enkele keer vrij wil hebben of die 

zorg hem of haar even teveel wordt, kan Palet 

Welzijn de taak tijdelijk overnemen. Bereikbaar 

via 0800-9359456, een gratis nummer.  

 

Wat later dan gepland begon de afsluitende bor-

rel.  Maar iedereen was gebleven en de borrel  

was geanimeerd als altijd.  

 

VOORTGANG HEROPENING WIN-
KELS VREDEBEST / SPOORSTRAAT 
Door Peter Schönfeld 

 

Een van de activiteiten van het wijkteam is het 

helpen bij het heropenen van een aantal winkels 

aan de Vredebest en Spoorstraat. Eén winkel, 

VIJFB aan de Spoorstraat is al geopend. Het 

laatste bericht van Multi Vastgoed is dat de vier 

overige contracten getekend zijn en dat deze 

winkels, na te zijn opgeknapt, op niet al te lange 

termijn open zullen gaan. Er zit schot in de 

zaak, maar wel stapje voor stapje. 

Tenslotte is het interessant te weten dat Multi 

Vastgoed op woensdag 3 april aan de Goudse 

Raad in het Huis van de Stad haar herziene 

plannen voor het zuidelijke stationsgebied zal 

presenteren. Hiervan zal de duur van het in ge-

bruik blijven van de winkels ook afhankelijk zijn. 

 
JAARVERSLAG 2012 VAN DE ACTIVITEITEN 

VAN HET WIJKTEAM 

 

Het jaarverslag 2012 van de Stichting Wijkteam 

Nieuwe Park is beschikbaar op onze website 

www.nieuwepark.nl. Geïnteresseerden kunnen 

hier alles lezen over de zaken waarmee het 

wijkteam zich het afgelopen jaar heeft bezigge-

houden. 

 
JAAP ADDICKS VERLAAT NA ZO'N 15 

JAAR HET WIJKTEAM  
Door Wilma Neefjes, oud collega van Jaap in het wijk-
team 

 

Het begon met het plan van architect Pi de 

Bruijn in 1998 voor het stationsgebied (zie ka-

der) en het eindigt kort voor de presentatie van 

het derde plan van ontwikkelaar Multi Vastgoed 

voor deels hetzelfde gebied op 3 april a.s. aan 

http://www.nieuwepark.nl/
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de Gemeenteraad. Jaap zette zich zo'n 15 jaar 

o.a. in voor de belangen van bewoners bij de 

plannen rond het station. Hij is recent verhuisd 

van Nieuwe Park naar Plaswijck en heeft daarom 

deze maand afscheid genomen van het wijk-

team. In dit artikel kijken we terug met een be-

vlogen Jaap naar 15 jaar wijkteamwerk. 

 

Het plan van architect Pi de Bruijn voor het stations-
gebied in opdracht van de Gemeente Gouda en NS 
Vastgoed (bron: Reformatorisch Dagblad, 10 maart 
1998) 
 
In het masterplan ontwikkelt de noordzijde zich tot 
zakencentrum met grootschalige bebouwing. Langs 
de Jamessingel, tussen spoorbaan en Hamstergat, is 
de bouw van diverse grotere bedrijfsgebouwen mo-
gelijk. In het plan wordt rekening gehouden met zo'n 
95.000 vierkante meter kantoorruimte. Een hoger 
gebouw van ongeveer 60 meter iets ten westen van 
de noordelijke uitgang van de tunnel onder het NS-
station moet als richtpunt dienen voor bezoekers 
van de binnenstad en het station. Daar is ook een 
zeer ruime parkeergarage en het nieuwe busstation 
gepland. In het hele plan zijn 2000 parkeerplaatsen 
opgenomen. 
 
Tussen het station en de Jamessingel moet een ruim 
plein komen dat de nieuwe entree vormt voor het 
centrum. Onder het spoor komt een brede wandel- 
en winkelpromenade die direct aansluit op het Sta-
tionsplein. Er is daar ook ruimte voor 4500 fietsen. 
Ten zuiden van het station zal doorgaand autover-
keer worden geweerd. De brug naar de Noothoven 
van Goorstraat moet plaatsmaken voor een voet-
gangersbruggetje. Op die wijze komt in de tunnel 
meer lucht en licht, wat het verblijfsklimaat daar 
aanzienlijk zal verbeteren. 
 
Het Stationsplein zal via een nieuwe weg langs de 
spoordijk naar de Steve Bikobrug bereikbaar wor-
den. De Spoorstraat wordt afgesloten voor autover-
keer en ingericht voor langzaam verkeer en bussen. 
Het hele gebied Vredebest, Spoorstraat en Spoor-
laan wordt vernieuwd, met uitzondering van de 
kerk. Dit gebied kan zo de bestaande binnenstad uit-
stekend aanvullen. Te denken valt aan een hotel, 
congresaccommodatie, restaurants, kleinere winkels 
en een uitgaansgelegenheid zoals een bioscoop, 
theater of expositieruimte. 

 

Toen Jaap Addicks met zijn vrouw Ineke aan de 
Crabethstraat kwam wonen, werd hij actief in de 

wijk door de plannen voor het stationsgebied, 

waar hij vanuit het statige herenhuis direct op 

uitkeek. Hij wilde weten wat er allemaal stond te 

gebeuren en vanuit het gezichtspunt van bewo-

ner van het gebied waken over zijn belangen 

daar.  

 

Jaap was daarvoor al actief geweest in een be-

wonerscommissie in Delft, waar hij na zijn stu-

die bleef wonen. Geveltuintjes en krommingen 

in de weg om verkeer af te remmen, aangelegd 

door de gemeente waren o.a. activiteiten daar. 

Na de aanleg van de eerste tuintjes maakte hij 

's avonds een rondje door de buurt. Tot zijn 

stomme verbazing waren bewoners plantjes uit 

elkanders tuintjes aan het stelen. Het was een 

leuke tijd in een levendige buurt met een mix 

van (oud)studenten en arbeidersfamilies in op-

volgende generaties. Een echte volksbuurt met 

mensen met het hart op de tong: " Wat houd je 

eraan over voorzitter?". Hij was daar voorzitter 

en penningmeester. Het duurde een jaar tot na 

zijn verhuizing naar Gouda, eerst in de Hoeven-

buurt, totdat hij de boekhouding helemaal op 

orde had en de 73 cent, die de vereniging nog 

van hem tegoed had, was overgemaakt.  

 

Hij wist het daarna zeker: ik word geen voorzit-

ter, secretaris of penningmeester meer. Maar hij 

kon het toch niet laten. Bij de provincie is Jaap 

een aantal jaren namens de vakbond voorzitter 

geweest van de medezeggenschapscommissie. 

Zijn betrokkenheid zoals altijd bij zijn woonom-

geving en daarbij ook nog eens zijn kennis van 

het werk bij de Provincie goed kunnen inzetten, 

leidde eind jaren negentig al snel tot het lid-

maatschap van de bewonerscommissie Nieuwe 

Park, de voorloper van het huidige wijkteam. Al-

les wat bij het plan van Pi speelde - verkeer, 

verplaatsing busstation, een goede noord / 

zuidverbinding, autoluw stationsgebied en een 

aantrekkelijk entree naar de stad - loopt als een 

rode draad door zijn werk in de wijk heen. 

Daarnaast is Jaap betrokken geweest bij alle 

grote beleidsplannen van de Gemeente in die 

periode en dat waren er heel wat. Mobiliteits-

plan, Structuurvisie, bestemmingsplannen, Wel-

standsnota, Nota hoogbouw, geluidzonering om 

er een paar te noemen. In een wijkje met maar 

liefst zo'n dertien bouwprojecten en grootschali-

ge herinrichting gekoppeld aan sanering en ver-

nieuwing van het riool en de kademuur speelde 

vrijwel iedere nota. Papier is geduldig, maar stel 

dat er nu toch iets gaat gebeuren, dan moet het 

wel zo goed mogelijk in het belang van de wijk 

geregeld zijn. Weken, avonden, soms nachten, 

vooral rond de kerst en in de zomervakantie, als 

nota's ter inzage werden gelegd, werd er ge-

werkt in de grote studeerruimte in huize Ad-

dicks. Daarnaast werd door het wijkteam een 

eigen visie voor de wijk geschreven, breed ge-
dragen in de wijk. Het bleef een eigen stuk, dus 

bij ieder (postzegel)plan werd deze visie op tafel 

gelegd en gepleit voor samenhang en niet alleen 
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woningen en verstening, maar ook voor voor-

zieningen en een aantrekkelijk groen openbaar 

gebied. Het waren intensieve tijden voor het 

wijkteam, maar de sfeer was goed, iedereen 

hield elkaar scherp en maakte het werk uitda-

gend dankzij een hoog kennisniveau vanuit ver-

schillende disciplines. Er kon met elkaar gela-

chen en gehuild worden. Maar hoe meer tijd er 

in de wijk ging zitten, hoe groter de behoefte 

werd dat er ook daadwerkelijk iets mee werd 

gedaan en dan groeide soms het ongeduld.  

 

Veel plannen heeft het wijkteam zien komen en, 

soms gelukkig, zeker daar waar het bijvoorbeeld 

hoge intensieve bebouwing betrof, ook weer 

zien gaan. En adviezen als de 30-km zone voor 

de Kattensingel of behoud Kanaalstraat voor 

verkeer om de Winterdijk te ontzien, bomen niet 

te kappen of geen grote supermarkt langs de 

Kattensingel te vestigen, uitgevoerd zien wor-

den. Of dat dankzij al dat werk was? Veel is ook 

(nog) niet gebeurd. Zeker is dat Nieuwe Park op 

de kaart is gezet mede dankzij Jaap en dat alles 

uit de kast is gehaald richting gemeente om de 

wijk in al dat bouwgeweld zo aantrekkelijk mo-

gelijk te houden en maken zowel om te wonen 

als om bijvoorbeeld veilig naar school te gaan.   

 

Jaap was in zijn diensttijd meteoroloog en kwam 

daarna bij de Provincie terecht met luchtveront-

reiniging in zijn takenpakket. Na tien jaar werd 

dit geluidhinder en was hij betrokken bij de ge-

boorte van de wet geluidhinder. In die tijd heeft 

hij Zuid-Holland heel goed leren kennen. Cros-

send op de - lawaaierige - motor reed hij alle 

stiltegebieden langs. De laatste jaren voor zijn 

pensionering werkte hij op het gebied van de 

bodemsanering. Het betrokken zijn vanaf onder-

zoek tot aan uitvoering; zelfs de aanbesteding 

behoorde tot zijn takenpakket, maakte dit werk 

voor hem zo aantrekkelijk. Zo zette hij zich ook 

in voor het wijkteamwerk. Het op papier zetten 

van wat je doet of zou willen doen, zonder dat 

het iets toevoegt in of leidt tot uitvoering, heeft 

hem nimmer kunnen bekoren.   

 

Al is zijn eerste drijfveer het directe eigen be-

lang, Jaap heeft zich altijd heel goed in het 

standpunt van anderen kunnen verplaatsen en 

alle argumenten af kunnen wegen om tot een 

goed advies te komen. In het ambtelijke wereld-

je was hij als (oud)ambtenaar als een vis in het 

water. De ruimte voor overleg heeft hij altijd 

zeer gewaardeerd. Maar wat het wel soms moei-

lijk maakte was als je overlegpartner vooral 

vanaf de werktafel sprak en wel eens een keer-

tje door de wijk heeft gefietst, maar ondertus-

sen heel belangrijke zaken beslist over de wijk, 

die jou zo na aan het hart ligt en die je heel 
goed kent. Een eyeopener was het voor menig 

projectleider toen er een excursie door de wijk 

werd georganiseerd door het wijkteam en bleek 

hoe nauw projecten met elkaar samenhingen, 

waar en hoe het lag, en afstemming meer dan 

wenselijk was. De eerste Goudse bouwlogistiek 

manager was in Nieuwe Park.  

 

Terug naar het heden. De laatste activiteiten 

van Jaap lagen dicht bij het stationsgebied, daar 

waar het allemaal mee begonnen is. Na vele ja-

ren onder de aandacht brengen dat het toch niet 

de bedoeling kon zijn dat bussen van en naar de 

remise door het hart van de wijk rijden, doen de 

bussen dat niet meer. Hij heeft er voor gezorgd 

dat de Van Hofwegensingel, de verbindingsweg 

tussen het stationsgebied en de weg bij super-

markt Hoogvliet, ook planologisch mogelijk blijft 

in het bestemmingsplan Nieuwe Park bedrijven. 

De weg stond zelfs jaren op plattegronden al ge-

tekend alsof deze er al lag. De weg moet bijdra-

gen aan een aantrekkelijk verkeersluw stations-

gebied. Want hoe kan er sprake zijn van een 

aantrekkelijke verbinding naar de stad en pret-

tig wonen in een gebied waar sluipverkeer nu al 

een erkend probleem is, als de wijk met het sta-

tionsgebied nog verder overspoeld wordt door 

auto's en vrachtverkeer? Het wijkteam heeft al-

tijd ingezet op parkeren aan de noordzijde met 

een aantrekkelijke verbinding naar zuid via bij-

voorbeeld een sterk verbeterde spoortunnel, zo-

als in het plan van Pi. Het project spoorzone 

moet zijn naam " de verbindende schakel" nog 

waar maken! 

 

 
Manon en Jaap 

 

Daarnaast heeft Jaap zich de laatste maanden 

met wijkteamlid Manon Vonk ingezet voor een 

impuls rond de Vredebest en Spoorstraat door 

startende creatieve ondernemers de kans te ge-

ven om in de lege winkelpanden te trekken (zie 

foto). De ondernemers hebben getekend, nu 

Multi Vastgoed nog … Dan is er tijdelijk - en wat 

is tijdelijk?! - een positieve invulling van wat nu 

toch ook al de verbindingsroute naar de binnen-

stad is….   

 

Jaap wenst het wijkteam heel veel succes. Hij 

heeft bewondering voor de creativiteit en enor-

me drive van bijvoorbeeld wijkteamlid Manon 
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om mensen te ontmoeten en te betrekken om 

vooral te investeren in sociale samenhang en 

openbaar gebied en je ten dienste te stellen van 

anderen. Nu in een groot deel van de wijk de 

bouwactiviteiten zullen verdwijnen, zullen der-

gelijke projecten ongetwijfeld meer de agenda 

van het wijkteam gaan bepalen. 

En nee, hij heeft zich niet direct voor het wijk-

team in Plaswijck aangemeld. Al is hij al wel al 

voor zijn verhuizing op uitnodiging van het wijk-

team daar eens gaan kijken bij winkelcentrum 

Bloemendaal. Hij is geschrokken van de verha-

len van de bewoners. Zij vertelden van de ge-

luidsoverlast door rollende containers in de open 

ruimte en wachtende vrachtwagens met draai-

ende motor vanwege de koelinstallaties op het 

dak om 6 uur 's ochtends. En als er iets met de 

Plaswijckweg door een nieuwe randweg Reeu-

wijk gaat gebeuren, dan …….? Maar zover is het 

gelukkig niet, al is het nu wel even wennen aan 

al die stilte in zijn nieuwe woonomgeving. Maar 

wel handig dat je zo voor je eigen deur met zelfs 

meerdere auto's kunt parkeren. Ze wonen nu in 

een kleinere lichte woning met een brede tuin 

met zicht op openbaar groen en water, net als 

voorheen, maar met wel een stuk drogere aar-

de. Echtgenote Ineke, met groene vingers, staat 

te popelen om hier aan de slag te gaan. In de 

garage is ruimte voor het sleutelen aan zijn mo-

toren, een grote hobby van Jaap. Jaren was hij 

voorzitter van een motorclub. Ineke gaat zelden 

mee. Wel een keer met een Engelse motorclub 

met een reis door Schotland. Bij de eerste bocht 

bleek gelukkig dat de motor met twee personen 

en bagage goed bestuurbaar bleef. Een goede 

reis, aldus Jaap. Nou ja zegt Ineke goed? Een 

hele week regen en slapen in een lekkend tent-

je? Een andere spectaculaire tocht door Tibet 

met de motor, is een van zijn mooiste herinne-

ringen. 

 

 
Jaap met zijn motoren 

 

En het stationsgebied? Dat is er in die vijftien 

jaar met minder groen, met meer gestalde fiet-

sen en door leegstand en achterstallig onder-
houd zeker niet op vooruit gegaan. Jaap heeft 

menig bezoeker de weg naar de stad moeten 

wijzen; een vanzelfsprekende aantrekkelijke 

wandelroute naar de binnenstad lijkt nog ver 

weg. Op woensdag 3 april zit Jaap natuurlijk om 

20.00 uur ook in het Huis van de Stad om te ho-

ren wat de laatste plannen zijn. U bent als toe-

hoorder daar ook van harte welkom. 

 

Hartstikke bedankt Jaap voor alles wat je in en 

voor de wijk hebt gedaan! 

 

 
 

 
 

OPSCHOONACTIE 15 MAART 
Door Wilma Neefjes 

 

Vrijdagmorgen 15 maart ruimden ruim zestig 

leerlingen van de scholen De Goudse Waarden 

en GSG Het Segment samen met buurtbewo-

ners, docenten, medewerkers van Stadstoezicht 

en Cyclus zwerfvuil in onze wijk op. Cora van 
Leeuwen, lid van het buurtpreventieteam, had 

net als voorafgaande jaren de actie weer perfect 

georganiseerd. 
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Ik was zelf ingedeeld bij een groepje met een 

medewerker van Stadstoezicht en drie leerlingen 

(twee anderen waren ziek). Warm aangekleed, 

het was guur weer met nu en dan wat sneeuw, 

gingen we voorzien van vuilniszakken, plastic 

handschoenen en prikkers op weg naar het Sta-

tionsgebied en het eerste deel van de Katten-

singel; ons werkterrein voor die ochtend. Hier 

en daar een blikje en stukken plastic, waaronder 

vrij veel lege wietzakjes, werden onderweg al 

meegenomen. In het stationsgebied verwijder-

den de leerlingen lagen aanplakbiljetten op een 

nutsvoorzieningenkast nabij het parkeerterrein 

naar de ABN AMRO (zie foto); een opschoontip 

van de medewerker van Stadstoezicht. Een sop-

je moet het werk nog afmaken, maar voor hoe 

lang? De kasten, waarvan er steeds meer in al-

lerlei uitvoeringen lijken te verschijnen, verdie-

nen al geen schoonheidsprijs, maar aanplakbil-

jetten en graffiti maken ze ronduit storend. 

Rondom de kast in de bosschages lagen meer-

dere whisky- en deels kapotte bierflessen. Deze 

plek en in het water van de singel nabij de bo-

ten waren de enige locaties waar ons groepje 

toch nog heel wat afval kon ruimen. Verder was 

onze route beduidend schoner dan het jaren ge-

leden was, op ladingen peuken na, die we niet 

met een prikker kunnen opruimen. Acht jaar ge-

leden, in 2006, toen we als wijk de eerste grote 

opschoonactie samen met de scholen organi-

seerden, haalden we nog maar liefst 750 kg van 

de straat! 

 

Geen leegstand, zoals destijds bijvoorbeeld het 

Trafogebouw, en verwaarloosde omgeving in 

afwachting van nieuwbouw, en veel minder gro-

te stukken met rommelige onaantrekkelijke 

struiken waar je afval nauwelijks uit kunt ver-

wijderen zullen in combinatie met schoon hou-

den ongetwijfeld hieraan bijdragen. En als de 

omgeving er aantrekkelijker uitziet, blijft het 

ook schoner. Grote uitzonderingen blijven de 

(nieuwe) snoeproute en hondenpoep. Ik telde 

maar liefst 18 hoopjes hondenpoep alleen al 

langs het smalle deel van de vijver, daar waar 

vroeger een kleurrijk plantenvak was.  

 

 
Aanplakbiljetten verwijderen 

 

Toevoeging vanuit het buurtpreventieteam: er 

blijven regelmatig klachten binnenkomen over 

grof vuil op de stoep nabij de tegenwoordig on-

dergrondse containers in het Winterdijkge-

bied. Dit afval hoor je zelf weg te brengen naar 

het afvalverwerkingsstation aan de Goudkade! 

Doen!! Houd de buurt netjes! Cyclus heeft bij de 

schoonmaakactie hier grofvuil meegenomen 

voordat het gaat rondzwerven in de 

buurt. Bedankt Cyclus!  

 

 
 

VOORTGANG ZONNEWIJZER 
Door Peter Schönfeld 

 

Op het ogenblik is het wijkteam bezig de finan-

ciering van het herstel van de Zonnewijzer voor 

elkaar te krijgen (als u hierbij wilt helpen dan 

kunt u contact opnemen met Peter Schönfeld, 

tel. 0641836684). De totale kosten voor herstel 

en plaatsing zijn begroot op € 13.000. Ver-

zoeken aan mogelijke sponsoren zijn in volle 

gang, maar er is zeker nog een aantal acties 

nodig, voordat het benodigde geld toegezegd is.  

Ondertussen is via via bekend geworden dat de 

Zonnewijzer, waarschijnlijk op 5 december in 

1961, door het witlofbedrijf van de familie Both 

geschonken is aan de stad Gouda en sindsdien 

49 jaar op het Plesmanplein heeft gestaan. Het 

zou toch zonde zijn als deze zeer ingenieuze en 

4,4 meter hoge Zonnewijzer als grof vuil vernie-

tigd zou moeten worden.  

 

Het wijkteam hoopt en verwacht dat zij voor de 

zomer weet of zij het financiële plaatje rond 

heeft of niet. Wij houden u op de hoogte. 
 

 

  



Geveltuintjes:  Het wijkteam Nieuwe 

Park hoopt dat veel wijkbewoners een geveltuintje gaan aanleggen! 
Door langs de gevel van je huis een paar tegels te lichten, komt daar 
ruimte voor. Zo’n geveltuintje brengt sfeer, kleur en leven in de straat: 
lieveheersbeestjes tussen de blaadjes, vlinders op de bloemen, vogels 
die bessen eten en tussen de takken hun nest maken. Het is prettig 
wonen in een groene en goed onderhouden omgeving!  
In deze “folder” staat hoe je een geveltuin kunt maken en onderhouden 
en aan welke regels je je moet houden. Haal deze bladzijden uit de 

wijkkrant en bewaar ze!  
Particulier of openbaar: Sommige geveltuintjes liggen op particulier terrein, andere in het openbaar gebied dat eigendom is en 
blijft van de gemeente.   
Zijn er situaties waarbij een geveltuintje niet wordt toegestaan? 
Geveltuintjes worden in principe altijd toegestaan, maar er moet wel rekening gehouden worden met de toegankelijkheid en 
begaanbaarheid van het naastliggende trottoir.                                 
                                                                                                                                                 

Aan de slag:                                            

Ga je aan de slag met een geveltuintje, let dan op de volgende regels:  

1. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van het plantmateriaal. 
2. Het zand onder de tegels is ongeschikt om planten in te zetten. Daarom kun je beter de grond tot een diepte van maximaal 

30 centimeter (in verband met leidingen etc.) vervangen door goede potgrond. De tegels die je weghaalt, moet je bewaren 
om eventueel terug te leggen als je geen tuintje meer wilt. 

3. De maximale breedte van een geveltuintje is 45 centimeter inclusief een deugdelijke opsluiting (afbakening) van het trottoir 
(bijv. door een staande trottoirtegel). Er mag max. 30 cm. diep gegraven worden.  Degene die een geveltuin maakt is of 
eigenaar van de woning of heeft toestemming van de eigenaar. 

4. Toegankelijkheid en bruikbaarheid van het trottoir moet intact blijven. Trottoirs zijn minimaal 1,5 meter breed, inclusief de 
ruimte die de (overhangende) beplanting inneemt. Bij stekelige en/of irriterende beplanting is het belangrijk hierop te letten. 

5. Beplanting die schade aan woning of kabels en leidingen (huisaansluitingen) 
toe kan brengen is niet toegestaan (bijvoorbeeld te grote struiken).                                          

6. Bewoners zijn verantwoordelijk voor uitgroei van de beplanting in het trottoir. 
Woekerende beplanting, die schade aan het trottoir toebrengt, is niet 
toegestaan. 

7. De gemeente heeft het recht overlast-gevende beplanting te verwijderen en 
de oorspronkelijke situatie te herstellen op kosten van de bewoners; dit 
uiteraard na contact over de ongewenste situatie. 

8. Indien de beplanting beschadigd wordt door werkzaamheden aan de straat, 
wordt deze niet vergoed door de gemeente, of degene die in opdracht van 
de gemeente het werk uitvoert. Bewoners worden ruim voor de 
ophoging/werkzaamheden geïnformeerd, zodat de planten eventueel verplaatst                                                               
kunnen worden.                                                                                                                 Simpel en vrolijk geveltuintje in de wijk   

9. De grond van een geveltuin blijft eigendom van de gemeente Gouda.  
 

Suggesties voor de geveltuin 

Het voorjaar is de beste tijd om een geveltuin aan te leggen. Heesters kunnen tot mei geplant worden. Zomerbloemen kunnen het 
beste na half mei worden geplant, in verband met nachtvorst. Doordat tegenwoordig veel planten in een pot worden gekweekt, 
kunnen deze het hele jaar door worden geplant. Belangrijk is wel dat je de planten regelmatig water geeft, vooral bij nieuwe jonge 
plantjes, zelfs als het regent, want vaak komt er direct langs de gevel van een woning weinig regenwater in de grond terecht. Geef 
liever twee keer per week veel water dan iedere dag een beetje. Dit is beter voor de ontwikkeling van de wortelgroei van de 
planten.   Vraag advies in een tuincentrum!  
 

Vaste planten:            Hosta (fortunei)                                       Klokjesbloem (Campanula) 

Hosta is geschikt voor een tuin in           

de schaduw. De bloemen 
komen in juli en augustus en 
zijn lichtpaars. Deze plantsoort 
is bijzonder door het mooie 
groene blad; is in verschillend 
variëteiten te krijgen         

Deze vaste plant is geschikt 
voor verwildering en de 
hoogte is afhankelijk van de 
variant. Bloemen vormen 
losse trossen in de  kleuren 
blauw, rosé en soms  wit. 



 
Vetkruid (Sedum) 
Voor bodembedekking is 
deze  vaste plant, die varieert 
in hoogte tussen de 10 en 50 
cm, een goede keuze. Hij 
verlangt een zonnige 
standplaats en is in diverse 
kleuren verkrijgbaar. De bloeitijd is juni - september. 
 

Vrouwenmantel (Alchemilla 
mollis)  
Het mooie waaiervormige blad van 
deze geel/groene plant is 
opvallend. De bloemen komen in 
juni tot september in pluimen. 
Deze plant, met een hoogte van 
40 cm, stelt weinig eisen en is 
daardoor geschikt voor een 

zonnige of schaduwrijke plaats.  
 
Zenegroen (Ajuga reptans) 
Deze vaste plant is geschikt voor een zonnige of 
schaduwrijke tuin. De bladeren hebben vooral in de winter 
een bronskleurig blad. De bloemen zijn blauw en bloeien in 
mei en juni. De plant blijft laag, zo’n 20 cm hoog. 
 
Veronica (Hebe) 

                                                      
De uit Nieuw-Zeeland 
afkomstige plant is in het 
bijzonder  geschikt voor 
bloembakken en geveltuinen. 
Het zijn typische, winter-
groene struikjes met fraaie 
bladkleuren. Deze struik 

vraagt om een zonnige of halfschaduw standplaats en heeft 
een hoogte tussen de 30 en 50 cm. De bloeitijd is in juni en 
juli. 
 
Kardinaalshoed (Euonymus fortunei) 
Vrij lage en brede struik met grote bladeren, tamelijk 
licht groen, geel tot lichtgeel gerand en soms iets 
gevlekt. De bonte kleur van het blad is niet al te opvallend.  
Deze struik is verkrijgbaar in 
diverse bladtinten. 
   
Klimplanten 

Bosrank (Clematis)                       
Deze bekende klimplant kan  
tussen de 3 en 12 meter 
hoog worden en heeft vele  
soorten in diverse kleuren. 
De meeste soorten bloeien 
rijkelijk tussen mei en 
augustus. De plant moet wel 
goed bevestigd worden aan de gevel. De Clematis vraagt 
wel een goed doorlatende, voedzame bodem en is geschikt 
voor een geveltuin in de schaduw of half schaduw. 
      

 
Klimrozen:                                                                                                                           
Klimrozen zijn er in 
heel veel varianten 
en kleuren. Roze 
rozen zijn meestal 
sterker dan de 
rode. Rozen 
moeten tegen een 
zonnige gevel 
staan. 

 
Blauwe regen (Wisteria)  
is een prachtige klimplant, 
die uitbundig bloeit, vaak 
zelfs 2 x per seizoen.                                   
 
 

Zomerbloemen 

Als zomerbloemen kun je 
bijvoorbeeld kiezen voor 
Geranium, Leeuwenbek, 
Petunia en Viooltje. Deze planten 
bloeien in de zomertijd zeer uitbundig en zijn in diverse 
kleuren verkrijgbaar. Deze plantensoorten hebben 
veel zon nodig. Voor schaduwrijke geveltuinen zijn bijv. 
geschikt: Vlijtig liesje, Astilbe of Sleutelbloem. 
 

Bloembollen 

In je geveltuin kun je  ook nog bloembollen planten. 
De meest geschikte soorten zijn de bloembollen die 
verwilderen, die hoef je dus niet meer uit de grond te 
halen. Ze komen ieder jaar weer boven de grond. 
Bijvoorbeeld narcissen, krokussen en sneeuwklokjes.  
 

 
 

 

Geveltuinwedstrijd 

In de loop van de zomer wordt door het wijkteam gekeken 
hoe goed de geveltuintjes zijn onderhouden en hoe mooi ze 
zijn. Inzet en enthousiasme is heel belangrijk!  De mooiste 
en best onderhouden geveltuin krijgt een ’groene’ cadeau-
bon om te besteden aan de geveltuin. 
Elk najaar wordt de winnaar bekend gemaakt. 
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WONINGINBRAKEN  
Hoe wordt er inge-

broken in Gouda 
Door Henk Graafland en Ronald 
van Zwienen, wijkagenten 

 

Ongeveer 15% van alle diefstallen uit woningen 

wordt gepleegd door middel van insluiping.  

• Sluit ramen en deuren altijd goed af. 

• Zet alleen ramen en deuren open van ruim-

ten waarop u direct controle heeft. 

• Hoger gelegen verdiepingen zijn voor som-

mige inbrekers geen belemmering.  

Vergeet deze dus niet. 

 

Snelheid van binnenkomst in de woning:  

2 seconden. 

De meeste inbraken worden gepleegd door het 

openbreken van een deur of raam met een klei-

ne koevoet of schroevendraaier.  

• Breng inbraakwerend hang- en sluitwerk 

volgens de PKVW-norm aan. 

• Monteer eventueel aanvullend een anti-

inbraakstrip. 

Bij sommige sloten steekt de cilinder van het 

slot uit of ontbreekt veiligheidsbeslag.  

Een inbreker kan de cilinder met een tang af-

breken.  

• Monteer veiligheidsbeslag. Let op: de cilin-

der mag niet meer dan 3 mm uitsteken. 

 

Snelheid van binnenkomst in de woning:  

5 seconden. 

 

Met een klein boortje kan een 

inbreker een gaatje onder het 

slot in de deur of in het raamko-

zijn maken. Met een schroeven-

draaier of een ijzerdraadje kan 

nu de raamboom bediend wor-

den of de sleutel worden omgedraaid. 

• Monteer op ramen en deuren sloten die met 

een sleutel afsluitbaar zijn. 

• Haal de sleutel uit het slot en berg deze op 

een veilige plaats op. 

 

Snelheid van binnenkomst in de woning:  

7 tot 8 seconden. 

 

Met zelfgemaakt of professioneel gereedschap 

uit de slot- en sleutelbranche kunnen inbrekers 

sloten openen door de cilinder rechtstandig uit 

het slot te trekken. 

• Monteer cilinders en beslag die tegen dit zo-

genaamde 'kerntrekken' bestand zijn. In-

formeer bij een PKVW-erkend bedrijf bij u in 

buurt. 

 
Met een pasje of stuk plastic tussen de deur en 

het kozijn kan een inbreker de dagschoot ope-

nen (flipperen). 

• Draai de deur altijd op het nachtslot. 

• Monteer eventueel aanvullend een anti-

inbraakstrip. 

 

Snelheid van binnenkomst in de woning:  

15 seconden. 

 

Door een ijzeren kleerhanger door de brieven-

bus te steken kan een inbreker hengelen naar 

het slot en een oplegslot openen. Ook de deur-

kruk kan zo worden bediend. 

 

• Draai de deur altijd op het nachtslot. 

• Monteer eventueel aanvullend een goedge-

keurde bescherming aan de binnenzijde over 

de brievenbus. 

 

DAG VAN HET PARK 
Met als thema ‘Kunst in het park’ 
Door Marrianne Waalwijk 
 

25 mei 14.00 – 17.00 uur 

Locatie: naast villa Honk in het Van Bergen  

IJzendoornpark 

 

Programma (voorlopig) 

 We beginnen traditioneel met de taarten-

wedstrijd, wie bakt de kunstzinnigste taart? 

Doe mee en geef u op! De taarten gaan we 

ook direct opeten bij de koffie en de thee. 

 Parkpodium, iedereen die iets wil laten ho-

ren en zien is welkom op ons parkpodium!  

U kunt ook met uw koor, toneelgezelschap 

of band komen. Er zijn al wat aanmeldingen 

dus geef u ook op! 

 Kinderactiviteiten, voor de jongste een li-

monadebeker versieren en daar krijg je 

dan natuurlijk ook lekkere limonade in. 

 De wat oudere kinderen kunnen een work-

shop graffiti doen die gegeven wordt door 

de kunstenaars van VIJFB (sinds kort geves-

tigd aan de Spoorstraat). 

 Je kunt een foto van jezelf laten maken als 

een standbeeld. 

 Er komt een wandel- fietsroute door de 

wijk langs alle beelden. 

 Er is een kunst en curiosamarkt waarvoor 

u zich nog kunt aanmelden. 

 

De muzikale omlijsting wordt professioneel ver-

zorgd door Patrick & Co. Dus aarzel niet langer 

en geef u op! Maar kom in ieder geval langs.  

 

DE TAARTENWEDSTRIJD 
 

Bij de vierde Dag van het 

Park op zaterdag 25 mei 

2013 hopen we weer veel 

heerlijke zelf gebakken 

lekkernijen als taarten, ca-
kejes, scones en muffins 

aan de gasten te kunnen 

aanbieden. Ieder jaar zijn 
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er prachtig versierde zoete lekkernijen door be-

woners aangeleverd. Wie wil er dit jaar iets bak-

ken? De jury, dit jaar bestaande uit mevrouw 

Rietkerk van Het Binnenhof en mevrouw Spek 

van Gouwestaete, zullen 's middags de taarten 

en andere baksels beoordelen op creativiteit, ui-

terlijk, substantie en smaak. Er zijn kleine prijs-

jes voor de winnaars voor twee leeftijdscatego-

rieën: jeugd en volwassenen.  

 

Wilt u / jij iets lekkers bakken? U / je kunt zich / 

je aanmelden bij mevrouw Spek of mevrouw 

Rietkerk, per e-mail: wilma.neefjes@gmail.com 

of per telefoon 0182 515354. 

Na de prijsuitreiking kunnen alle aanwezige gas-

ten bij een kopje koffie, thee of limonade een 

stukje proeven.  

 

CREACAFÉ 
Door Marrianne Waalwijk 

 

Afgelopen keer was 

Joherlia van Veldhui-

zen te gast bij ons in 

het Creacafé. Zij 

maakt hele leuke ‘en-

geltjes’ die ze al he-

lemaal had voorbereid 

zodat wij alleen het 

leuke werk nog maar 

hoefden te doen: kleu-

ren en versieren. Voor iedereen die het gemist 

heeft Joherlia gaat de workshop ook bij creatief 

atelier Papaver aan de Bloemendaalseweg ge-

ven. 

 

Bij Creacafé nodigen we bewoners van de wijk 

uit om iets over hun hobby te vertellen en te la-

ten zien, vervolgens gaan we dan zelf aan de 

slag. We zijn er elke 2e woensdagavond van de 

maand in het Grand café van Gouwestein. 

Woensdag 10 april is er weer een nieuwe 

Creacafé, we willen dan oranje versiering gaan 

maken in het kader van Koninginnedag- Kro-

ningsdag. Deze versieringen zijn in de breedste 

zin van het woord, van hoed tot broche. We zul-

len enkele ideeën aanreiken maar je kunt er ook 

zelf iets bedenken en anderen inspireren. Maak 

bijv. van een vlag een koninklijke cocktailjurk of 

iets leuks voor de kinderen. Heb je rood, wit 

blauw, of oranje spulletjes liggen die gebruikt 

kunnen worden, neem ze mee! 

 

Op woensdag 8 mei staat er vilten op het pro-

gramma, Suzanne Otten gaat ons hier iets over 

vertellen en we zullen ook een klein werkstukje 

maken. Zet deze datum alvast in uw agenda.  

Geef u op! Bij Marrianne Waalwijk of Manon 

Vonk. manonvonk@hotmail.com  

m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl 
 

FEEST TER GELEGENHEID VAN DE 
VOLTOOIING VAN HET RODE DORP 

EN HET RIOOLPROJECT 
Door Peter Schönfeld 
 

Nu de bouw van het Rode Dorp voltooid is en 

binnenkort ook de aanleg van het nieuwe riool 

gerealiseerd zal zijn heeft het wijkteam het initi-

atief genomen om de voltooiing van deze twee 

voor de wijk heel positieve projecten op feeste-

lijke wijze te vieren. We zijn ons bewust dat met 

name het rioolproject op het ogenblik veel over-

last geeft, maar dit is des te meer een reden om 

het te vieren wanneer alle overlast voorbij is en 

we een heel mooie wijk hebben gekregen. 

Het wijkteam heeft de volle medewerking van 

de gemeente, de aannemers en Mozaïek Wonen 

om deze feestelijke opening te organiseren. 

Voor de organisatie van dit evenement heeft het 

wijkteam een werkgroep gevormd, die zal brain-

stormen over het programma en de verdere in-

vulling. Als u hieraan wilt deelnemen dan kunt u 

zich opgeven bij Peter Schönfeld (tel. 

0641836684).  

 

Woensdagmiddag 17 april sporten 
met Sport.Gouda voor de kinderen tot 
12 jaar 
Door Peter Schönfeld 
 

Net als vorig jaar wordt er onder leiding van 

Sport.Gouda en leden van het wijkteam een 

sportmiddag georganiseerd voor de kinderen tot 

en met 12 jaar. Deze middag zal zijn op 17 

april en begint om twee uur tot ongeveer 

halfvier. Alle kinderen, meisjes en jongens, in 

deze leeftijd kunnen meedoen. Je hoeft je niet 

op te geven. Je kunt onder andere de volgende 

sporten doen: doelschieten, tennis, hockey en 

voetbal. Er zal ook muziek en iets lekkers zijn! 

 
EINDELIJK EEN STOLPERSTEIN IN DE  

WIJK VOOR SIMONE MOGENDORFF 
Door Soesja Citroen 
 

Afgelopen 27 en 28 februari kwamen er 88 

nieuwe Stolpersteine bij in Gouda. Het waren 

indrukwekkende dagen. De eerste dag plaatste 

Gunter Demnig onder grote belangstelling 56 

stenen op de Oosthaven 31 voor het voormalig 

Joods Bejaardentehuis. Op 28 februari kwamen 

er op acht adressen nog eens 32 stenen bij. 

Waaronder de gedenksteen voor Simone Mo-

gendorff. 

Nu ligt deze Stolperstein in de stoep voor Simo-

nes Mogendorffs ouderlijk huis op de Kattensin-

gel 42. Eindelijk, zeventig jaar na dato. Een 

steentje van 10x10cm. met een messing plaatje 
erop, ter herdenking van naam en lot van de in 

WO2 gedeporteerde en vermoorde 27-jarige 

Simone. Als Joodse mocht ze niet bestaan onder 

het nazirégime. 

mailto:wilma.neefjes@gmail.com
mailto:manonvonk@hotmail.com
mailto:m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
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Hier op de Kattensingel was haar thuis, totdat 

zij, haar zus Nanny en hun ouders uit hun huis 

werden verdreven. Simone was zeer intelligent, 

aldus zus Nanny. Ze was onderwijzeres en on-

gehuwd. In de Groene Hart Archieven is nog een 

groepsfoto te vinden met haar temidden van le-

raren en leerlingen van het Stedelijk Gymnasi-

um. Zo rond 1928 genomen. Bij de leerlingen 

zaten toekomstige juristen, predikanten, leraren 

en artsen, lees ik in de beschrijving bij de foto. 

Maar haar was een ander lot beschoren. Haar 

ouders waren Izak Mogendorff, geboren in Gou-

da, en Sara Meijer, geboren in Oudewater. In 

1914 waren zij getrouwd in Gouda. 

Het gezin dook onder in 1942. In het Algemeen 

Politieblad van 1 oktober 1942 staat een opspo-

ringsbericht voor Simone Mogendorff. Een bevel 

tot opsporing, aanhouding en voorgeleiding, 

omdat ze zonder toestemming haar adres had 

verlaten (lees: in de onderduik was gegaan). 

Het eerste onderduikadres voelde niet goed. 

Nanny en beide ouders gingen weg, maar Simo-

ne bleef en werd opgepakt. Ad van Liempt 

schrijft in zijn boek Kopgeld, dat Simone met 

drie anderen ondergedoken zat bij een dominee 

in Ammerstol. Op 9 juni 1943 werd ze hier, al-

dus van Liempt, samen met het echtpaar Duk-

ker gearresteerd door leden van de Colonne 

Henneicke. De vierde onderduiker wist te ont-

komen. De Colonne Henneicke was een groep 

van zo’n vijftig Nederlandse premiejagers, die 

voor geld Joden opspoorden en uitleverden aan 

de nazi’s. De drie gearresteerden, waaronder 

Simone, zijn vervolgens overgebracht naar de 

Hollandsche Schouwburg in Amsterdam. Aan 

Simones jonge leven kwam kort daarop een ge-

welddadig einde in Sobibor. Het echtpaar Duk-

ker werd omgebracht in Auschwitz. De dominee 

bij wie ze zaten ondergedoken, werd in maart 

1944 vrijgelaten uit Vught.  

Simones ouders en zus overleefden de oorlog. 

De ouders zijn nooit goed over de moord op Si-

mone heengekomen. Zus Nanny ging na de oor-

log weer enige jaren als apothekersassistente 

werken bij haar oude werkgever apotheek Paris 

op de Westhaven. Vervolgens zocht ze haar toe-

komst in Israël. Daar trouwde ze en leeft de nu 
93-jarige Nanny nog altijd. Blij, dat haar zus nu 

tenminste recht is gedaan met een Stolperstein 

voor haar ouderlijk huis en dankbaar, dat er 

kaddisj is gezegd bij de plaatsing.  

Bij de plaatsing van de Stolperstein voor Simone 

sprak Heike Blok, vriendin van de familie, deze 

schrijnende woorden: 

 
Voor Simone   28 februari 2013 
 
Vandaag wordt je naam genoemd 
Simone Henriëtte Jeanette Mogendorff 
Verraden werd je op je onderduikadres 
Je lot werd getekend. 
Opgepakt en gedeporteerd 
een treinreis dwars door Europa 
eindbestemming Sobibor. 
Welke verschrikkingen hebben je ogen gezien 
Welke angsten en onzekerheden heb je gevoeld 
Wat waren je laatste gedachten. 
De nazi-moordmachine werkte op volle toeren 
jouw dood was onontkoombaar. 
Voor jou geen bevrijding, geen terugkeer naar het 
ouderlijk huis 
geen graf, maar wel een herinneringssteen, daar in 
het verre Sobibor. 
Vandaag word je ook in Gouda herinnerd 
een Stolperstein met je naam voor je ouderlijk huis. 
Weet dat je niet vergeten bent 
bloed van jouw bloed leeft voort 
We noemen je naam 
Simone Henriëtte Jeanette Mogendorff 
 

Ook voor Simones oom en tante, Jacques Mo-

gendorff en zijn vrouw Mietje Meijer, liggen nu 

Stolpersteine. Op de Blekersssingel 51. Voor 

haar tante Susanna Mogendorff en echtgenoot 

Samuel Joseph Leefsma, de grootouders van de 

Goudse kunstenaar Pim Leefsma, zijn er sinds 

2011 twee gedenkstenen op de Krugerlaan 105. 

Het zou mooi zijn, als volgend jaar in onze wijk 

Nieuwe Park ook nog een Stolperstein komt voor 

Jetje Carla Mogendorff. Zij is Simones nichtje en 

was ook onderwijzeres. Op een foto uit 1938 in 

de Groene Hart Archieven zie je haar in de 4de 

klas MULO aan de Burg. Martenssingel. Ze 

woonde op de van Swietenstraat 3 en werd 23 

jaar. Op hetzelfde adres woonde ook Margarethe 

Dieckhoff. 

 

Ik geef u de verdere adressen in de wijk waar 

we nog Stolpersteine willen laten plaatsen, zo-

dra er geld voor is en kunstenaar Gunter Dem-

nig Gouda in kan passen in zijn drukke schema. 

Demnig heeft inmiddels al 40.000 Stolpersteine 

geplaatst in heel Europa.  

In de Crabethstraat 5 woonde het gezin Kobijlin-

ski-Naumann met hun twee zonen; op nr. 35 in 

deze straat woonde Hugo Jakobi; op nr. 36 het 

gezin Landau-Nehemias; op nr. 51 Mietje Frank-

Cats en Lotty Hirsch-Maij. Op nr. 3a van het van 

Bergen IJzendoornpark woonde Günther Bern-
stein. Voor het adres op de Piersonweg 6, waar 

de bejaarde Izak van Dantzig woonde, is al fi-

nanciele steun. Een steentje kost € 130, over te 
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maken op 5898378 t.n.v. Stichting Gouds Meta-

heerhuis-Stolpersteine. 

 

Als organisator van het Goudse Stolperstei-

neproject onder de paraplu van de Stichting 

Gouds Metaheerhuis, ben ik nu twee jaar bezig. 

Inmiddels hebben we 168 stenen kunnen laten 

plaatsen voor de systematisch weggevaagde 

Joodse gemeenschap. Met een beginsteun van 

de gemeente en verder vrijwel geheel met geld 

van particulieren en bedrijven uit Gouda en om-

geving. Het moet mogelijk zijn, om binnen twee 

à drie jaar de overige 160 Stolpersteine ge-

plaatst te krijgen. Zo maken we dit schrijnende 

deel van de Goudse geschiedenis dagelijks 

zichtbaar op straat.  

 

Kleine gedenksteentjes met naam en lot van al 

deze stadgenoten. Er liggen er nu al zes in onze 

wijk Nieuwe Park: drie op de Piersonweg en drie 

op de Kattensingel. Steentjes met ieder een ei-

gen verhaal, zoals dat van Simone Mogendorff. 

Hopelijk komen er volgend jaar een aantal bij. 

Ter herdenking en ook als symbool voor wat niet 

meer mag gebeuren. 

 

Soesja Citroen 

Stichting Gouds Metaheerhuis afd. Stolpersteine  

Info: stolpersteinegouda@gmail.com 

www.goudsmetaheerhuis.nl en facebook  

Stolpersteine Gouda 

 

AFSCHEID DIRECTEUR GOUWESTEIN 

 

Ernst Greweldinger heeft afscheid genomen als 

directeur van Gouwestein. Deze taak heeft hij 

ongeveer twee jaar uitgeoefend. Zijn taak is 

overgenomen door Agnes van Buuren 

 

HUIZE WINTERDIJK 
Door Geri van Ittersum 
 

Reformatorische identiteit 

In het verlengde van onze rondgang langs de 

kerken in de wijk past een bezoek aan Huize 

Winterdijk. Het werd in 1977 gebouwd door de 

“Stichting tot oprichting en instandhouding van 

bejaardenoorden en verzorgingstehuizen uit-

gaande van de Gereformeerde Gemeenten in 

Nederland”. Bijna alle bewoners hebben deze 

kerkelijke achtergrond en voelen zich er thuis 

vanwege deze verwantschap. Er worden geen 

kerkdiensten in het gebouw zelf gehouden. Wel 

zijn er vrijdags weeksluitingen die geleid worden 

door ouderlingen. Zondags is er een verbinding 

met de “Gerbrandykerk” waardoor de bewoners 

in de gemeenschappelijke ruimte via een ge-

luidsinstallatie de dienst in die kerk kunnen ho-
ren. Zij die nog goed ter been zijn gaan naar de 

“Stationskerk” via een doorsteek over het 

schoolplein van GSG Het Segment. Er is daar-

voor een bruggetje gemaakt over de sloot en ze 

hebben een sleutel van de hekken.  

 

 
De gemeenschappelijke ruimte met het orgel 

 

Wooncentrum 

De identiteit is weliswaar een heel belangrijk 

uitgangspunt, maar voor wie het gebouw bin-

nenstapt, wordt meteen duidelijk dat er sprake 

is van een professioneel woonzorgcentrum. Een 

team van 120 full- en parttime personeelsleden 

staat dagelijks klaar voor de 180 bewoners. 

Vanaf 2011 mag men ook volledig zelfstandig 

AWBZ zorg verlenen. Dit vereiste wel een ande-

re bestuurlijke organisatie, met een raad van 

Toezicht en een Raad van Bestuur. De dagelijkse 

leiding is nu in handen van een zorgmanager en 

een manager bewonerszaken. Laatstgenoemde 

is Willie Anker, een energieke vrouw die al sinds 

1986 in het centrum werkt. 

Ze legt graag uit hoe het, 

voor een buitenstaander toch 

wel complexe, zorgsysteem 

in elkaar steekt. Huize Win-

terdijk is zowel verhuurder 

van appartementen als zorg-

verlener. In het oude gedeel-

te zijn 110 een-, twee- of 

driekamerappartementen. 

Het vorig jaar gereed geko-

men nieuwe gedeelte bestaat 

uit 24 levensloopbestendige driekamer appar-

tementen. Deze zijn inmiddels allemaal be-

woond. 

 

Zorgcentrum 

Alle bewoners kunnen zorg inkopen, via een PGB 

(persoonsgebonden budget) of in natura. Deze 

zorg kan het Thuiszorg team van Huize Winter-

dijk leveren. Bewoners die verpleging nodig 

hebben kunnen dit ook krijgen in hun eigen ap-

partement. In een aparte afdeling “het Baken” is 

er dagopvang voor dementerende ouderen, zo-

wel voor bewoners van Huize Winterdijk als van 

daarbuiten. Daarnaast zijn er twee woongroepen 

kleinschalig wonen voor dementerende ouderen.  

 

Bewonersactiviteiten 

De bewoners komen uit het hele land. Hun ge-
middelde leeftijd is 84 jaar, de oudste is 99 jaar. 

Ze hoeven zich niet te vervelen, want er wordt 

van alles georganiseerd. Voor een groot deel 

gebeurt dat door vrijwilligers. In de centrale hal 

Mevouw Anker 

mailto:stolpersteinegouda@gmail.com
http://www.goudsmetaheerhuis.nl/
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is het een drukte van belang. Dat komt vooral 

door het winkeltje dat dagelijkse benodigdheden 

verkoopt, maar ook zelfgemaakt artikelen. De 

opbrengst komt ten goede aan de Steunstich-

ting. Dagelijks komt er een bakker langs en we-

kelijks een groenteman. Voor uitgebreid bood-

schappen doen maken veel bewoners gebruik 

van de busservice naar Hoogvliet, nuttig maar 

ook een gezellig uitje waar men zich op ver-

heugt. Mevrouw Anker wil graag vermeld heb-

ben dat ze het zeer waardeert dat de wijkbewo-

ners zich daarvoor inzetten. De leeftijd van de 

bewoners, maar ook de religieuze identiteit 

maakt dat er verder weinig interactie met de 

wijk is. Wel komen bewoners uit de wijk een 

kijkje nemen bij de verkopingen die Huize Win-

terdijk in het voor- en najaar organiseert. 

 

De buurt 

Vanuit de gemeenschappelijke ruimte is er uit-

zicht op de tuin en de achterliggende scholen. 

Men stoort zich niet aan de kinderen, maar vindt 

het juist leuk om de activiteiten bij de buren te 

bekijken. Aan de achterzijde grenst het gebouw 

aan het terrein van Prorail. Er zijn tegenwoordig 

weinig klachten meer over het lawaai ‘s nachts. 

Dat komt waarschijnlijk vooral doordat de ra-

men van het gebouw beter zijn geïsoleerd. Het 

gebouw is in 1977 weliswaar geopend door bur-

gemeester Van Hofwegen, maar de directie is er 

geen voorstander van dat er achter het gebouw 

een naar deze burgemeester te vernoemen weg 

wordt aangelegd. Men vreest problemen met de 

beveiliging van het terrein.  

 

Een bijzonder eilandje 

Er zijn wachtlijsten voor nieuwe bewoners. Dit 

geeft aan dat er veel belangstelling is voor een 

woonzorgcentrum met een reformatorische 

identiteit. Vanwege de toenemende vraag zijn er 

plannen om vergelijkbare instellingen te bouwen 

in Terneuzen en Barneveld. Huize Winterdijk is 

een soort eilandje in onze wijk, dat maar weinig 

wijkbewoners kennen, maar wie er komt ziet dat 

de bewoners er zich thuis voelen en dat het per-

soneel en de vrijwilligers er met zichtbaar ple-

zier werken. Meer informatie is te vinden op 

www.huizewinterdijk.nl  

 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR 

WIJKACTIVITEITEN 
 

Het wijkteam zoekt vrijwilligers voor de volgen-

de activiteiten: 

Feest ter gelegenheid van de oplevering 

van het Rode Dorp en het rioolproject  

 Wie wil meedoen met het bedenken en or-

ganiseren van het feest, dat waarschijnlijk in 
de maand juni in het Rode Dorp zal worden 

gehouden. Periode: tot en met de feestdag 

zelf. 

Meehelpen aan het organiseren van sport-

activiteiten op het grootste en mooiste 

trapveld van Gouda 

 De wijk mag het trapveld van GSG Het 

Segment buiten de schooltijd gebruiken. Tot 

nu toe wordt hier weinig gebruik van ge-

maakt. Het wijkteam wil proberen het ge-

bruik door kinderen maar ook door volwas-

senen te stimuleren en zoekt daarvoor be-

woners die hierbij willen helpen. We denken 

aan straatvoetbal wedstrijden e.d. Periode 

april tot en met oktober 2013. 

 

Helpen met financiering van herstel en 

herplaatsing Zonnewijzer  

 Het wijkteam heeft het plan ontwikkeld om 

de Zonnewijzer van het Plesmanplein in ons 

van Bergen IJzendoornpark te plaatsen. 

Omdat de beschadigingen groter zijn dan 

gedacht gaat de restauratie meer kosten. 

Het wijkteam heeft hier onvoldoende geld 

voor. Daarom is besloten sponsors te zoe-

ken. Wie wil er helpen om sponsors te zoe-

ken en helpen de herplaatsing van de Zon-

newijzer te realiseren? Periode 2013. 

 

Wanneer u aan een van deze activiteiten wilt 

deelnemen, kunt U zich opgeven bij Peter 

Schönfeld (tel -641836684) 

 
JAARLIJKSE WIJKSCHOUW VAN 

BUURTPREVENTIE MET CYCLUS 
Door Teak Spruijt, lid van het Buurtpreventieteam 

 

Voor het eerst dit jaar vindt de wijkschouw in 

het vroege voorjaar plaats, nl. op vrijdag 12 

april a.s. De start is zoals ieder jaar  in de H.J. 

Nederhorststraat om  13.30 uur;  op het Stati-

onsplein eindigt de schouw.  

 

Op verzoek van Cyclus lopen we de wijkschouw 

vanaf nu in het voorjaar. Daardoor kan Cyclus, 

zeker in het geval van de groenvoorziening, be-

ter de gesignaleerde zaken verwerken en kun-

nen wij als wijk daar ’s zomers beter de resulta-

ten van zien. 

 

Voor alle nieuwe bewoners behandelen we de 

jaarlijkse wijkschouw  ook deze keer weer wat 

uitgebreider.  

 

Als eerste lopen we het nieuwe ‘Rode Dorp’ 

door. Via de Kanaalstraat en de Gouwe naar het 

Nieuwe - en “Oude” Park. Vervolgens door de 

Van Strijenstraat en de nieuwbouw naar de Kat-

tensingel met uitstapjes naar de Van Swieten-

straat en de Crabethstraat. Op het Kleiwegplein 

naar het Vredebest en de Spoorstraat om op het 
Stationsplein te eindigen. Het doel van de 

schouw is de leefbaarheid van onze mooie wijk  

te verbeteren. Wat we doen is het signaleren 

van tekortkomingen op allerlei gebied, deze ver-

http://www.huizewinterdijk.nl/
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volgens te rapporteren en oplossingen aan te 

dragen  

 

Werkwijze 

Sinds de oprichting van het Buurtpreventieteam 

- in juni 2004 – gaat éénmaal per jaar een aan-

tal leden van het team een middag de wijk in 

vergezeld door Piet Streng van Cyclus. Dit is van 

belang voor ons team én voor Cyclus omdat op 

deze manier de lijnen kort zijn en dit het werken 

voor zowel Cyclus als voor het Buurtpreventie-

team makkelijker maakt. Onze notulist Irene 

Tielman noteert alle onvolkomenheden die we 

tegenkomen. Deze lijst gaat in zijn geheel naar 

het KCC (Klant Contact Centrum, vroeger het 

MOG) en ook rechtstreeks naar Cyclus. 

 

De opgestelde lijst wordt  in de eerstkomende 

vergadering besproken en in de loop van het 

jaar afgewerkt door de betreffende instanties: 

van Cyclus met Piet Streng, met Ronald van 

Zwienen of Henk Graafland van de politie en 

Stadstoezicht met Fred Starreveld. In iedere 

vergadering krijgt de lijst opnieuw aandacht om 

te zien wat inmiddels is afgestreept door Cyclus 

en andere instanties en wat nog gedaan moet 

worden. 

 

Wat wordt geschouwd? ……”alles”?  

De schouwronde start altijd in de H.J. Neder-

horststraat om 13.30 uur en duurt soms meer 

dan twee volle uren. Af en toe splitsen de leden 

zich op om echt alle straten in ogenschouw te 

kunnen nemen.  

Wij nodigen ook dit jaar weer iedereen uit die 

iets in de wijk heeft gezien dat de aandacht ver-

dient dit tijdens deze middag te melden aan het 

team. Ook stellen we het op prijs als u de gehe-

le schouwronde mee zou lopen.  

 

Wat kunt u als bewoner doen….? 

Sinds 2004 wordt de gehele wijk jaarlijks ge-

schouwd. Er is heel veel verbeterd in de loop 

van die jaren. Alles staat rechtop, graffiti wordt 

steeds weggehaald, groen wordt beter onder-

houden, etc. etc. Er is echter ook een verslech-

tering te constateren. Sinds een aantal jaren 

wordt een toename van de hoeveelheid zwerf-

vuil in de gehele wijk geconstateerd. Niet alleen 

de fietsroute van de scholieren, ook elders op 

straat, in struiken en sloten. 

U als wijkbewoner kunt ook zèlf het hele jaar 

door melden bij:  

 het “Klant Contact Centrum” (KCC, vroeger 

MOG) – tel 140182 

 of via e-mail:   

www.gouda.nl/dienstverlening/meldpunten 

 

Licht daarbij eveneens uw straatcontactpersoon 
in. Dan wordt de melding in de eerstvolgende 

vergadering besproken (lijst met telefoonnum-

mers en adressen staat op de achterpagina van 

deze wijkkrant). 

Tenslotte 

Mocht u geen gelegenheid hebben met de 

schouw mee te lopen dan kunt u ook uw opmer-

kingen op een ander tijdstip schriftelijk of mon-

deling aan uw straatcontactpersoon doorgeven. 

Graag zien wij u op vrijdag 12 april a.s. om 

13.30 uur in de H.J. Nederhorststraat óf anders 

ergens ‘onderweg’ als we bij u in de buurt lopen! 

 

 
 

 
 

http://www.gouda.nl/dienstverlening/meldpunten
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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 

Rien Prins Van Vreumingenstraat 7 tel 06-14363567  

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 

Woonpartners Midden-Holland Jasmijn Leloux tel 597070 

Mozaïek Wonen Ben Peters tel 692969 

Politie, wijkagenten Rob van Riel – Ronald van Zwienen 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 en Azzouz Khouakhi Noorder-

straat 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, 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 en Cees van Driel, Van Vreumingen-

straat 25, tel. 701014 

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 

3 april 20.00 uur Presentatie stationsgebied Huis van de Stad 

8 april 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

10 april 19.30–21.30 uur Creacafé Gouwestein 

12 april 13.30 uur Jaarlijkse wijkschouw H.J. Nederhorststraat 

17 april 14.00-15.30 uur Sporten Trapveld 

 

    

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

