
Wijkkrant Nieuwe Park  februari 2013 

 

 1 

BEWONERSAVOND 
UITNODIGING AAN ALLE WIJKBEWONERS 

 

Het Wijkteam Nieuwe Park organiseert op donderdag 14 maart de jaarlijkse bewonersavond. Deze 

vindt plaats in de Praktijkschool GSG Het Segment, te bereiken via de weg langs de vogelvolière aan het 

Van Bergen IJzendoornpark. 

 

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

harte welkom vanaf 19.15 uur en kunt dan bij een aantal tafels terecht voor informatie over ontwikke-

lingen binnen onze wijk. De agenda voor de Bewonersavond is als volgt: 

 

19.15 uur: inloop langs de stands 

Informatie over groen in de wijk, zorg en activiteiten voor ouderen, buurtpreventie e.d. 

 

20.00 uur: aanvang vergadering 

Van het Wijkteam 

 Terugblik 2012 

 Bestuursaangelegenheden  

o Herbenoeming Ton Kooijman, Anne-marie Blok en Sander van der Meijden 

o Afscheid Jaap Addicks en benoeming van zijn opvolger*** 

o Wijkteam Financiën 2012  

 Vooruitblik 2013  

 Buurtpreventie   

 

20.30 uur: presentaties 

 Groen in de wijk 

 Nieuwe wijkagent Ronald van Zwienen en inbraakpreventie 

 Jeu de boulesbaan 

 Dag van het Park 

 Zonnewijzer 

 Herleving van de panden aan de Vredebest en Spoorstraat 

 Vervolg plannen van Bunnik’s Logistics op het Lombokterrein  

 

21.30 uur Napraten met een drankje en hapje tot 22.15 uur 

 

***Als opvolger van Jaap Addicks stelt het Wijkteam Rien Prins voor, die woont in de Van Vreumingen-

straat.  Een kort berichtje over Rien staat elders in deze wijkkrant. Eventuele andere kandidaten 

voor het wijkteam kunnen zich tot 10 maart opgeven bij de voorzitter. 
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VAN DE REDACTIE /  
VAN HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 
 

In dit nummer staat de bewonersavond cen-

traal. Elk jaar in maart organiseert het Wijkteam 

een avond waarin het verantwoording aflegt 

over de inzet van het afgelopen jaar en ook iets 

vertelt over de plannen voor de nabije toe-

komst. Traditiegetrouw vindt de bijeenkomst 

plaats in de praktijkschool Het Segment, die te 

bereiken is door bij de grote vogelkooi aan het 

Van Bergen IJzendoornpark af te slaan en nog 

tweehonderd meter om het schoolgebouw heen 

te lopen. 

 

Elk jaar treden twee of drie bestuursleden af en 

meestal vragen wij aan u hen te herbenoemen. 

Dit jaar verlaat één bestuurslid ons voorgoed, 

omdat hij verhuisd is en niet meer in de wijk 

woont: Jaap Addicks. Hij is lang lid geweest en 

had een belangrijke taak, onder andere omdat 

hij een expert is in milieuzaken. Hij is gelukkig 

wel in Gouda blijven wonen en we mochten met 

hem afspreken dat hij nog niet van ons af is. 

Rien Prins heeft zich bereid verklaard het wijk-

team te komen versterken, hij gaat het eerst 

een jaar proberen. Wij gaan u als bewoner vra-

gen die benoeming te fiatteren. Rien Prins stelt 

zichzelf elders in deze wijkkrant aan u voor. Ui-

teraard is er aandacht voor de financiële zaken. 

Dit wordt het eerste jaar waarin we het met flink 

minder geld moeten gaan doen.  

 

De wijk is de laatste paar jaar fors veranderd, 

maar er liggen nog een paar plannen op de 

plank die voor nog meer verandering kunnen 

zorgen. Het terrein van de Drie Notenboomen 

ligt nog braak en er is een plan dat in huizen-

bouw voorziet, en langs het spoor heeft Bunnik 

plannen. Aan beide gaan we aandacht besteden. 

Met de recent opgeleverde huizen in het Rode 

Dorp en de vernieuwing van de riolering langs 

de Winterdijk er vlak naast valt er in het voor-

jaar in die buurt echt iets te vieren. Het lijkt er-

op dat we dat flink gaan aanpakken. Ook daar-

over gaan we u iets vertellen.  

 

Wij nodigen u van harte uit op deze bewoners-

avond aanwezig te zijn. U krijgt niet alleen in-

formatie maar kunt uw eigen opmerkingen en 

vragen ook kwijt. Vanaf kwart over zeven kunt u 

zich persoonlijk laten informeren en vanaf acht 

uur vergaderen we. Na die vergadering praten 

we met een drankje nog wat na.  

Donderdag 14 maart, zet het in uw agenda.  

 

HEROPENING STATION GOUDA 
Door Lies Elte 

 

Op donderdagochtend 31 januari jl. heropende 

wethouder Wendy Ruwhof het intercitystation 

van Gouda, waar twee jaar lang gewerkt is aan 

de installatie van liften en roltrappen, het ver-

breden van trappen en het aanbrengen van 

nieuwe perronkappen. Naar haar zeggen was de 

renovatie ingewikkelder dan de Betuwelijn, want 

er moest ook in de grond gewerkt worden. Bij 

wijze van openingshandeling kwam de heer 

Dongelmans met zijn scootmobiel met ballonnen 

in de hand met de lift aan in de stationshal. 

Janneke Boutkam van Prorail beloofde dat er in 

2015 ook een lift aan de Bloemendaalzijde 

komt. In 2020 moeten alle Nederlandse stations 

rolstoeltoegankelijk zijn. Bij de feestelijke klan-

ken van drie rondlopende muzikanten-met-

blote-knieën konden belangstellenden in de sta-

tionshal genieten van taart met koffie of thee, 

terwijl de reizigers daar tussendoor hun weg 

vervolgden. 

 

 
 
COMPENSATIE GROEN VOOR FOUTE 
KAP BOMEN BEGIN WINTERDIJK? 
Door Peter Schönfeld 

 

Zoals velen uit onze wijk weten zijn de bomen 

die aan het begin van de Winterdijk stonden per 

ongeluk gekapt door Ballast Nedam. Tussen de 

gemeente en de bewoners was na lang overleg 

afgesproken dat deze bomen nog gezond waren 

en daarom konden blijven staan. Daarom was 

het des te pijnlijker dat deze bomen als eerste 

gekapt werden. Het wijkteam begrijpt natuurlijk 

dat fouten kunnen voorkomen en hiervoor zijn 

excuses gemaakt door de gemeente en Ballast 

Nedam. Tegelijkertijd is er toen ook over gesp-

roken dat de wijk een “groen” compensatie zou 

krijgen in de vorm van extra groen langs de 

Winterdijk of in het park. 

 

In de afgelopen maanden is hierover door de 

gemeente en Ballast Nedam gesproken, maar 

het resultaat is dat er geen compensatie zal zijn! 

Hierover is het wijkteam erg teleurgesteld. De 

bewoners hebben zich sterk gemaakt om de 

bomen te sparen. Desondanks zijn ze toch ge-

kapt. Het zou toch getuigen van enig begrip als 

deze teleurstelling wordt gecompenseerd door 
de partij die de bomen gekapt heeft. Het wijk-

team hoopt van ganser harte dat dit alsnog zal 

gebeuren. 

 



Wijkkrant Nieuwe Park  februari 2013 

 

 3 

BESTE WIJKBEWONERS, 
Door Rien Prins 

 

Mijn naam is Rien Prins, ik word 

dit jaar 58 en woon samen met 

Sjouk Engels sinds 1997 met heel 

veel plezier aan de van Vreumin-

genstraat 7. We hebben samen 

vier kinderen en twee kleinkin-

deren.  

 

Ik werk als kostenadviseur bij een groot advies- 

en ingenieursbureau. Daar ben ik betrokken bij 

diverse nieuwbouw en renovatieprojecten. Van 

kleinschalige woningbouwprojecten tot grote 

overheidsopdrachten. 

 

Sinds een jaar of acht ben ik als wijkbewoner 

betrokken geweest bij verschillende bouwplan-

nen in onze wijk. Daarbij heb ik in het overleg 

tussen de projectleider van de gemeente, het 

wijkteam en de bouwers geprobeerd de belan-

gen van de bewoners te behartigen tijdens de 

bouwperiode.  

 

Een ander mooi initiatief waar ik nauw bij was 

betrokken was de herplaatsing van het beeldje 

van de Uil (Sonja Meijer) in onze wijk. Onze uit-

daging was om binnen het beperkte budget een 

mooie plek te creëren waar het beeld tot zijn 

recht komt en waar veel mensen er van kunnen 

genieten. (Die plek werd het Moreauhof. red.) 

 

Ik steun het werk en de initiatieven van het 

wijkteam omdat het een plezierige en veiligere 

leefomgeving en een mooiere wijk oplevert. Ik 

kom daarom graag het wijkteam actief verster-

ken. 

 

  

HERLEVING SPOORSTRAAT EN 

VREDEBEST - Opening nieuwe zaak VIJFB 

Spoorstraat 15 
Door Peter Schönfeld 

 

Zaterdag 9 februari is de winkel genaamd 

“VIJFB”, gelegen aan de Spoorstraat officieel 

geopend. Na het tekenen van het contract met 

Multi Vastgoed, de eigenaar, zijn ze aan de slag 

gegaan om de winkel op te knappen. Deze win-

kel is de eerste van vijf winkels aan de Vrede-

best en Spoorstraat, die opnieuw in gebruik ge-

nomen zullen worden. Dit in het kader van een 

revitalisering van dit stukje Gouda gelegen aan 

de toegangsloop van het station naar de binnen-

stad. 

 

VIJFB verkoopt artikelen voor het maken van 

graffiti, skatingspullen en daarnaast geeft het 

cursussen en workshops hoe graffiti te maken 

en wat er allemaal bij komt kijken. De twee en-

thousiaste ondernemers zijn Joost Zwanenburg 

en Reyer Vos. 

De andere ondernemers, die in de komende 

maanden hier aan de slag zullen gaan zijn: 

- meubelreparatie en kleding maken; 

- uitvalsbasis van “Gouda bruist” en beroeps-

keuze advies; 

- vervaardigen van herenkleding; 

- “running” advies en verkoop van artikelen. 

Het wijkteam hoopt van harte dat deze onder-

nemers binnen niet al te lange tijd ook aan de 

slag kunnen gaan. 

 

 

  

“NL DOET” OP DE VREDEBEST EN 
SPOORSTRAAT 
 

Binnen afzienbare tijd zullen er 

op de Vredebest en Spoorstraat 

een aantal nieuwe winkels geo-

pend worden. Om het aanzien 

van deze twee straten te helpen 

verfraaien heeft het wijkteam 

een plan ingediend bij “NL 

DOET” om hiervoor een subsidie te krijgen en 

daarnaast vrijwilligers, die willen helpen om de-

ze straten te verfraaien. We denken hierbij 

vooral aan verfwerkzaamheden aan de straat-

kant. De Hogeschool van Den Haag heeft hier-

voor een plan gemaakt.  

 

Deze verfraaiingsactiviteiten zullen zich afspelen 
op de landelijke NL DOET dagen van vrijdag 

15 en zaterdag 16 maart. U kunt het project 

vinden op de site van NL DOET www.nldoet.nl 

http://www.nldoet.nl/
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van het Oranje Fonds. Daar kunt u zich ook op-

geven als u mee wilt helpen. U kunt zich ook 

opgeven bij ondergetekenden.  

Manon Vonk en Peter Schönfeld (voor adresge-

gevens zie laatste pagina) 

 

EENZAAMHEIDSPROBLEMATIEK 
Conclusie onderzoek GGD naar  

eenzaamheid 
Door Anne-marie Blok 
 

GGD heeft n.a.v. een gezondheidsonderzoek 

onder de bevolking gekeken naar het voorko-

men van eenzaamheidsproblematiek en factoren 

die van invloed zijn op het ontstaan van een-

zaamheid. 

 

Het betrof een breed onderzoek onder alle vol-

wassenen in de regio Midden-Holland; er is on-

derscheid gemaakt tussen sociale en emotionele 

eenzaamheid en de combinatie van beide vor-

men. Er is gekeken naar verschillen in leeftijd, 

naar verschillen in wijken en naar gezondheids-

aspecten die van invloed kunnen zijn op het 

ontstaan van eenzaamheid. 

We spreken van sociale eenzaamheid als er een 

gemis bestaat aan relaties met een brede groep 

mensen waar men een gemeenschappelijke be-

langstelling mee deelt (dit kunnen collega’s zijn, 

buren en kennissen). 

We spreken van emotionele eenzaamheid als er 

een gemis bestaat aan emotionele en hechte 

verbintenissen (partner, vrienden en familie). 

 

Eenzaamheid wordt gemeten middels een een-

zaamheidsschaal die uit elf uitspraken bestaat. 

1. Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij 

wie ik met mijn dagelijkse probleempjes te-

recht kan.  

2. Ik mis een echt goede vriend of vriendin.  

3. Ik ervaar een leegte om mij heen.  

4. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval 

van narigheid kan terugvallen.  

5. Ik mis gezelligheid om mij heen.  

6. Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt  

7. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan 

vertrouwen.  

8. Er zijn voldoende mensen met wie ik mij 

nauw verbonden voel.  

9. Ik mis mensen om me heen.  

10. Vaak voel ik me in de steek gelaten.  

11. Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik 

altijd bij mijn vrienden terecht. 

 

De antwoordmogelijkheden zijn: ja! (= ja, ge-

heel mee eens), ja, min of meer, nee, en nee! 

(= nee, geheel mee oneens). 

 

Onder de volwassen bevolking tussen de 19 en 
65 jaar zijn geen verschillen gevonden in de 

verschillende wijken en regio. 

Circa 24 procent van de bevolking geeft aan zich 

sociaal eenzaam te voelen, circa 10 procent er-

vaart emotionele eenzaamheid. 

Bij de leeftijdsgroep van boven de 65 nemen 

deze percentages met ongeveer 10 procent toe. 

Wel zijn er verschillen tussen de wijken meet-

baar. 

 

Belangrijkste risicofactoren zijn: 

 alleenstaand zijn; 

 moeite hebben met rondkomen; 

 niet-westerse allochtoon zijn. 

 

Verder zijn de volgende gezondheidsfactoren 

van invloed: 

 angst en depressieve stoornissen; 

 het hebben van aandoeningen die leiden tot 

beperkingen in mobiliteit zoals gehoor, zicht 

en bewegingsapparaat. 

 

 
 

KUNSTMAKELAAR 
Kunst in het park zaterdag 25 mei 
Door Marrianne Waalwijk 

 

De Dag van het Park is dit jaar op 25 mei van 

14.00 tot 17.00 uur. Naast Villa Honk in het Van 

Bergen IJzendoornpark. We zijn inmiddels al een 

keer aan het brainstormen geweest en hebben 

al een leuk programma op papier, maar om het 

helemaal in orde te krijgen hebben wij ook uw 

hulp nodig! 

 

Er komt een parkpodium waarop u als bewo-
ners met uw koor of muziekgroep, toneelvereni-

ging of wat dan ook uw ‘kunst’ kunt laten zien of 

horen. Ook jongeren zijn van harte welkom. Dus 

meldt u aan! Daarnaast zal er een kunst- en 
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curiosamarkt gehouden worden; ook daarvoor 

kunt u zich opgeven. Er komt een beelden- 

wandel- en fietsroute door de wijk. Er zal 

weer een taartenwedstrijd gehouden worden: 

wie bakt de kunstzinnigste taart? 

 

We zijn nog op zoek naar juryleden! Er komt 

een kunstige kinderactiviteit. Dus heel leuk als 

u mee wilt doen maar het is ook wel een be-

zoekje waard! Schrijf het in uw agenda! Opge-

ven bij leden van het wijkteam of marrianne-

kunstidee@gmail 0623507933 

http://kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot

.com  

 

 
 

ANDERE AANPAK REPARATIE 
ZONNEWIJZER 
Door Peter Schönfeld 
 

Omdat de reparatie van de Zonnewijzer veel ge-

compliceerder blijkt te zijn dan aanvankelijk 

leek, moet er hulp gevraagd worden van een 

professioneel staalconstructie bedrijf. Op het 

ogenblik is het wijkteam met een Gouds bedrijf 

in gesprek om een plan te maken dat technisch 

zowel als financieel haalbaar is. Een en ander zal 

wel betekenen dat de kosten groter zullen zijn 

dan aanvankelijk gedacht. Dit soort bedragen 

gaat het budget van het wijkteam te boven. 

Omdat het wijkteam ondanks deze tegenslag 

toch besloten heeft door te gaan met de repara-

tie van de Zonnewijzer zal het andere financiële 
bronnen moeten aanboren. Gedacht wordt hier-

voor sponsoren te vinden in onze wijk en elders 

in Gouda. 

 

Zodra hier meer over bekend is zal dit in deze 

krant en ook op de Bewonersavond gemeld wor-

den. 

 

VEERTIEN ZALEN IN HET HUIS 
VAN DE STAD  
Door Peter Schönfeld 

 

De gemeente raad heeft het plan opgevat om de 

nummers van de ontvangstzalen en grote ver-

gaderzalen het Huis van de Stad te vernoemen 

naar de 14 verschillende wijken van Gouda. Dit 

betekent ook dat er voortaan een Nieuwe Park 

zaal zal zijn, maar ook een Westergouwe verga-

derzaal met het oog op de toekomst.  

 

Afgelopen woensdag heeft onze nieuwe burge-

meester de loterij onder toeziend oog van de 

gemeenteraad geleid. De vertegenwoordigers 

van de wijken moesten een voor een naar voren 

komen en de envelop met het nummer van de 

zaal trekken. In het geval van het Nieuwe Park 

was het nummer van onze zaal 3.49, dat wil 

zeggen zaal 49 op de derde etage. Wanneer u 

ooit in de gelegenheid bent een vergadering in 

het HvdS te houden vraag dan naar zaal “Nieu-

we Park”. Ik weet zeker dat het een goede ver-

gadering zal worden. Voorgesteld is dat ons 

Wijkteam en Buurtpreventieteam hier hun ver-

gaderingen gaan houden, maar realisatie van dit 

voorstel zal nog wel even op zich laten wachten. 

 
U BENT VAN HARTE WELKOM IN 

GOUWESTEIN! 
 

Het Grand Café is geopend van maandag tot  

en met vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Het Gouwestein Restaurant is dagelijks geo-

pend van 10.00 uur tot 14.00 uur. 3 gangen 

menu € 11,50 (Leden van Comfort à la carte € 

10)U wordt verzocht om 3 werkdagen van te vo-

ren te reserveren bij de receptie van Gouwestein 

tel: 0182-515655. 

 

U kunt lid worden van diverse verenigingen 

en meedoen aan activiteiten in Gouwestein. 

Gratis informatieboekje is verkrijgbaar bij 

de receptie. 

 

Gouwestein zoekt enthousiaste vrijwilligers 

voor het welslagen van de diverse activiteiten.  

 Het restaurant zoekt vrijwilligers vooral in 

het weekend van 10.00-14.30 uur 

 In de huiskamers op de verpleegafdeling is 

ook nog grote vraag naar hand- en span-

diensten op alle dagen van de week.  

 Het Grand Café zoekt enthousiaste vrijwil-

ligers voor de zaterdag van 15.00 uur tot 

17.00 uur 

 De wandelclub op zaterdag zoekt hulp van 

9.30-12.00 uur 

http://kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.com/
http://kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.com/
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 We zoeken ook nog vrijwilligers voor licht 

onderhoudswerk in de tuin (schoffelen en 

snoeiwerk) 

Nadere informatie over vrijwilligerswerk kunt u 

verkrijgen bij Lynet Mechielsen. 

 

Comfort à la Carte  

Ook voor iedereen die zelfstandig woont binnen 

of buiten Gouwestein of Gouwestaete of het 

Binnenhof is er de mogelijkheid om lid te wor-

den van Comfort à la Carte (ook voor familiele-

den van bewoners). Met dit lidmaatschap kunt u 

met aantrekkelijke kortingen gebruik maken van 

onze diensten, bijv. eten in het restaurant en 

mee doen met alle activiteiten. Voor meer in-

formatie kunt u contact opnemen met de cliënt-

adviseur Annette Mulder. Aanmeldformulieren 

zijn verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.  

 

Weeksluitingen in de Plaza 

 Vrijdag 8 maart 18.50 uur door Ds. B.  

Dubbeldam  

 Vrijdag 22 maart 18.50 uur door Ds. J.  

Verboom 

 

CREACAFÉ 
Door Marrianne Waalwijk 

 

De eerste keer dit jaar waren we met Creacafé 

te gast in het Grand Café van zorgcentrum 

Gouwestein. Creacafé is er elke 2e woensdag-

avond van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. 

Wijkbewoners worden uitgenodigd om iets over 

hun hobby te vertellen en daarna gaan we zelf 

aan de slag. Omdat er geen wachtlijst is met 

hobbyisten nodigen we ook gewoon andere  

creatievelingen uit. 

 

Als u het leuk vindt om ook eens te komen bent 

u van harte welkom! U kunt dus ook gewoon 

meedoen, de kosten zijn € 2,50 / € 5 incl. mate-

riaal, koffie, (verse munt) thee en koekjes. 

 

De eerstvolgende Creacafé avond is op 13 

maart, dan komt Joherlia van Veldhuizen engel-

tjes met ons schilderen, stapsgewijs worden de 

schilderijtjes opgebouwd. Van tevoren s.v.p. 

aanmelden i.v.m. de voorbereidingen.  

Manon Vonk, manonvonk@hotmail.com   

Marrianne Waalwijk, marriannekunst-

idee@gmail.com, tel. 06-23507933 

 

BOEKSELEN MET LOES VORK 
Afgelopen keer in Creacafé was Loes Vork er 

met haar hobby boekselen. Creatief spelen met 

een bestaand boek waardoor het een nieuw le-

ven krijgt. Er werd getekend geschilderd, ge-

schreven, nieuwe zinnen gemaakt enz. We had-
den een hele leuke en inspirerende avond. O, en 

je kunt nog veel meer dingen maken van ‘oud’ 

papier; doosjes, enveloppen, slingers, dus… 

Als u deze avond gemist heeft kunt u ook nog 

bij Loes zelf terecht. Ze geeft regelmatig work-

shops. Kijk op haar site en meld je aan. 

www.boekselen.nl ook leuk www.sketchcrawl.nl  

 

Tijdens de maand van het Groene Hart (vanaf 

16 maart tot april) zal Loes bij Gouwestek, het 

gemaal bij de Mallemolen (naast Praxis) een 

knutselactiviteit voor kinderen organiseren. 

Kijk op de site www.groenehart.nl voor meer in-

fo. De Mallemolen en Gouwestek zijn elke zater-

dag open en ook een bezoekje waard. 

 

 
 

INTERVIEW MET DE HONDERDJA-

RIGE MEVROUW DE JONG 
Door Lies Elte 

 

Het is even zoeken, maar mevrouw De Jong is 

te vinden in een praatgroepje geleid door een 

vriendelijke dame, als ik haar kom halen voor 

het interview. Onlangs is ze de honderd gepas-

seerd, maar ze kan nog aardig meekomen. Me-

vrouw woont nu bijna een jaar op de zorgafde-

ling van Gouwestein. Een groot deel van haar 

leven heeft ze in de Dutoitstraat 5, vlakbij de 

Krugerlaan, gewoond. Ze is altijd alleenstaand 

geweest.  

 

Ze is honderd jaar geleden geboren in de  

Bockenbergstraat, als oudste in een gezin met 

vijf broers en zussen; daar heeft ze een jaar of 

tien gewoond. Haar moeder was een meisje Van 

der Want van de bekende aardewerkfabriek. Zelf 

heeft ze haar hele leven in de pottenbakkerij 

gezeten, eerst bij een oom in de zaak en later 

bij haar vader, beiden pottenbakkers en pijpen-

makers. Haar vader is begonnen in dit vak bij de 

firma Goedewaagen en ging toen voor zichzelf 

beginnen op de Gouwe. In de jaren veertig ver-

kasten ze naar de Kleiweg en nog weer later 

naar de Wilhelminastraat. Na haar schildersop-

leiding op een school op de Haven in Gouda van 

een zekere meneer Bonsel, ging ze werken op 

de schilderszaal als plateelschilderes en op de 
pijpenmakerij, 48 uur per week. Ze ging goed 

om met de meisjes, pijpenmaaksters, die vaak 

jaren de zaak trouw bleven. Haar is bijgebleven 

dat eind jaren twintig in alle aardewerkfabrieken 

mailto:manonvonk@hotmail.com
mailto:marriannekunstidee@gmail.com
mailto:marriannekunstidee@gmail.com
http://www.boekselen.nl/
http://www.sketchcrawl.nl/
http://www.groenehart.nl/
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in de omgeving een half jaar gestaakt werd 

vanwege slechte arbeidsomstandigheden en la-

ge lonen. Hun bedrijf werd toen gaande gehou-

den door vrijwilligers. Daarna kwam er iets van 

verbetering. 

 

 
 

In de oorlog hadden ze volop werk en was er 

voldoende te eten. De mensen kwamen op de 

fiets overal vandaan om wat bij hun te kopen. 

Maar ze moesten wel vindingrijk zijn om aan 

brandstof te komen, anders konden ze hun oven 

niet stoken, want de bonnen die verstrekt wer-

den waren lang niet genoeg. Turf was overal wel 

te krijgen, maar de klei moest uit België komen. 

Er is veel gebeurd in die tijd, maar de details 

weet ze niet meer en dat vindt ze maar goed 

ook. Alleen haar broer en zij werkten in de zaak, 

de anderen werkten op kantoor en in het on-

derwijs. Haar broer heeft het bedrijf later over-

genomen. 

 

Op reis gaan deed ze maar wat graag. Dan 

sprak ze af met een paar meisjes, dat ze haar 

werk verzorgden als ze een paar weken wegging 

en dat ging goed. ‘s Winters ging ze skiën in 

Zwitserland met de Nederlandse Reis Vereni-

ging, met onderwijzeressen, die langer vakantie 

hadden. Ze is een paar keer in Amerika ge-

weest: in het oosten bij een vriendin en in het 

westen bij familie in Californië, waar haar zus-

sen en zwagers met hun gezinnen wonen. Gere-

geld komen de kinderen over en die spreken 

nog Nederlands. Ook ging ze vijf dagen naar Pa-

rijs met Pasen. “Tja, dat deed je toen gewoon. 

Je zit je nou hier te vervelen.” Maar dat laatste 

zwakt ze weer af als ze vertelt dat in dit huis 

best wel wat georganiseerd wordt, zoals het 

praatgroepje waar ze eens in de veertien dagen 

aan deelneemt. Dan is er nog een handwerk-

club, waar ze kruislapjes maakt. Af en toe wordt 

er in de recreatiezaal een aardige film vertoond, 

waar ze graag heen gaat. Met een paar mensen 

heeft ze wat contact, maar de meesten zeggen 

niks. Lezen doet ze ook, in van die handige gro-

teletterboeken. 

 

Van de zomer is ze nog met de rollator naar de 

stad geweest en haar hoofd is nog wel goed, 

verzekert ze me. Het park lukt nog wel, “Ik ver-

beeld me dat ik dat nog wel kan. Maar ik denk 

niet meer dat ik nog naar de markt loop.” Dat 

lijkt niet zo’n goed idee, nee. Het boodschappen 

doen met de Hoogvlietexpress, waar ik haar nog 

van ken, wordt haar soms teveel, zeker in de 

winter. Gelukkig kan ze in het huis ook wel klei-

ne boodschappen kopen. 

 

Dat is het wel weer genoeg geweest, tijd voor 

de warme lunch: “Dan zullen nu de aardappelen 

wel gaar zijn. Daar leef je naar toe hè.”  Ze gaat 

met haar rollator met de lift naar beneden om 

met de andere bewoners te gaan eten. Maar ’s 

morgens en ’s avonds eet ze op de kamer. “Ik 

ben nog goed, mag alles eten. Ik geloof dat ik 

hier nu de oudste ben.”  

 

Ze denkt met plezier terug aan het bezoek van 

de nieuwe Goudse burgemeester. Op 19 decem-

ber is burgemeester Schoenmaker persoonlijk 

langs geweest om haar te feliciteren met haar 

honderdste verjaardag. Ze vond het een aardige 

jongeman en ze werd goed in de bloemetjes ge-

zet. Meteen vertelt ze erbij dat er vroeger wel 

meer Goudse burgemeesters langs kwamen in 

de pottenbakkerij. Maar deze gelegenheid was 

natuurlijk wel heel bijzonder, die niet veel men-

sen zullen meemaken. 

 

 
 

OP DE KOFFIE BIJ………. 
Door José Rikken, (0182 521458), bestuurslid bezoek-
werk Zonnebloem Gouda –West   

 

Als Zonnebloemvrijwilliger van Gouda –West 

(Nieuwe Park, Korte Akkeren) ga ik regelmatig 

een kopje koffie drinken bij een gast die zich 

eenzaam voelt. Ook in onze wijk zijn er mensen 

eenzaam. Je kent ze niet altijd en ziet ze niet op 

straat. Ze zitten meestal binnen doordat ze 

minder mobiel zijn door een handicap of een ge-

vorderde leeftijd. Soms zitten mensen dagen-

lang alleen. En daar word je niet vrolijk van. En 

om nou weer je verhaal te doen aan de kanarie-

piet of een lege stoel, dat schiet niet op. Die 

muren heb je nu ook wel gezien. De kinderen 

hebben hun eigen leven, druk, druk, druk. Of ze 
wonen te ver weg om even langs te komen. 

Kwam er nu maar eens even iemand op bezoek 

om een praatje te maken. Gewoon van mens tot 

mens.  
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Je bent dan als bezoekvrijwilliger van “De Zon-

nebloem” een welkome gast. De Zonnebloem is 

niet alleen die vakantiereis, bekend van de tv. 

De Zonnebloemvrijwilliger gaat op bezoek bij 

een gast en bouwt een band op in een wederke-

rige relatie. De gast is gewoon je medemens. 

Iemand die bij je in de buurt woont. 

 

 
 

Hoe ziet zo’n bezoek er uit? 

Je luistert en gaat in gesprek met elkaar. Meest-

al gaat dat gesprek over alledaagse dingen. Dat 

is al voldoende. Je kunt ook samen een spelletje 

doen of een eindje gaan wandelen met of zonder 

hulpmiddel. Het belangrijkste is dat je er bent 

voor iemand. Jij bent het venster naar de bui-

tenwereld voor mensen die door een fysieke be-

perking niet meer of niet meer zo vaak buiten 

komen. 

 

De verzorging van deze mensen is prima gere-

geld. Je neemt dan ook geen zorgtaken op je, 

maar vervult wel een functie op sociaal gebied. 

Je neemt de tijd voor een gesprek. Je geeft het 

leven van de zieke /gehandicapte weer een 

beetje kleur. Als vrijwilliger ervaar je bovendien 

weer hoe goed je het zelf hebt. Je agenda 

staat weer lekker vol. Wat houdt dit vrijwilli-

gerswerk in de praktijk in? Je gaat eenmaal per 

drie weken op bezoek (vaker mag ook).  

Per jaar organiseert Gouda -West zes activitei-

tenmiddagen (gezellig met alle gasten en vrijwil-

ligers onder het genot van een hapje, een 

drankje en muziek bijkletsen met mensen uit de 

wijk). We gaan een keer of vier per jaar op stap 

met z’n allen (bijv. dierentuin, winkeldag, tuin-

centrum, dagboottocht, Keukenhof). Wij gaan 

persoonlijk bij de mensen vragen of ze willen 

deelnemen aan zo’n activiteit. Om alles goed 

voor te bereiden vergaderen de vrijwilligers van 

Gouda-West zes keer per jaar. De reizen die u 

op tv ziet bieden we ook aan maar regelen we 

niet. Dat wordt regionaal of landelijk georgani-

seerd. U kunt als vrijwilliger wel met zo’n reis 

meegaan. 

 

Hebt u net als ik nog wel een paar uurtjes per 

maand over en wilt u de koffie ook wel eens 

drinken in gezelschap van een ander. Laat het 

me even weten. Vrijwilligers zijn van harte wel-

kom. Mannen, vrouwen, jong of oud. Meld u aan 

als vrijwilliger. Zo kunt u helpen de eenzaam-

heid in onze wijk terug te dringen. Bent of kent 

u iemand die voor bezoek in aanmerking komt, 

dan hoor ik dat graag. Wilt u meer weten over 

het werk van de Zonnebloem? U kunt het vinden 

op www.zonnebloem.nl 

De slogan van de Zonnebloem is niet voor niets: 

“ZONDER ELKAAR IS IEDEREEN ALLEEN.” 

 

SCHOONHEIDSSALON GOOD LOOX!  

 
GOOD LOOX is een nieuwe jonge schoonheidssalon 
aan huis gevestigd op de Kattensingel te Gouda, die 
eind 2012 gestart is.  
Wij zijn gespecialiseerd in verschillende schoon-
heidsbehandelingen, waaronder gelaatsbehande-
lingen, lichaamsbehandelingen, manicure, pedicure, 
harsen, epileren en meer. Door het professionele 
oog van gediplomeerde en ervaringrijke schoon-
heidsspecialiste Vivian Hoogendijk  wordt er ge-
keken naar de behandeling die het beste bij u past! 
Voor alle informatie en prijzen kunt u kijken op on-
ze website. 
 
NU EEN TIJDELIJKE KENNISMAKINGSACTIE EEN 
HEERLIJKE  GEZICHTSBEHANDELING VAN 60 
MIN. NU VOOR 29.50!  
 
GOOD LOOX!                        www.goodloox.nl 
Kattensingel 75                  info@goodloox.nl 
2801 CD Gouda                   tel. 0614669416 
 

 

VERSPUYSTRAAT 
Door Toos van der Gaarden 
 

De gebrandschilderde ramen 

van de Sint-Janskerk door 

de gebroeders Dirck en 

Wouter Crabeth zijn het 

meest bekende voorbeeld 

van de schilderkunst in Gou-

da. Echter daarnaast heeft 

Gouda ook nog een aantal 

andere, minder bekende 

schilders voortgebracht. 

Eerder is aandacht besteed 

aan Van Vreumingen en Lepelaer. Er is echter 

nog een straat naar een Goudse schilder ver-

noemd: de Verspuystraat (op het GMF-terrein 

achter de Kattensingel). 

 

Gijsbert Johannes Verspuy werd als zoon van de 

Goudse bakker Johannes Verspuy en Jannetje 

van Kersen geboren op 11 augustus 1823. Hij 

trouwde in 1852 met Sophia Bokhoven. 

Verspuy schilderde - evenals zijn stads- en tijd-
genoot Dirk Johannes van Vreumingen in zijn 

vrije tijd. Hij was evenals zijn vader bakker. 

Verspuy was een leerling van de schil-

ders Cornelis Borsteegh en J.A.B. ter Beek. Hij 

http://www.zonnebloem.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebrandschilderde_glazen_in_de_Grote_of_Sint-Janskerk_in_Gouda
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebrandschilderde_glazen_in_de_Grote_of_Sint-Janskerk_in_Gouda
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirck_en_Wouter_Crabeth
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirck_en_Wouter_Crabeth
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schilderde onder meer Goudse taferelen, maar 

maakte ook etsen en litho’s. Veel van de niet 

meer bestaande stadspoorten van Gouda zijn 

door hem vereeuwigd. In het muse-

um GoudA “Het Catharina Gasthuis” bevindt zich 

een omvangrijke collectie van zijn werk. 

 

Over Verspuy is verder weinig bekend. Hij werd 

slechts 39 jaar en overleed op 30 november 

1862. 

 

Enkele werken van Verspuy: 

 Gezicht op de Kleiwegspoort te Gouda - litho 

(ca. 1840) 

 Gezicht op de Tiendewegspoort te Gouda - 

litho (ca. 1845) 

 De Veerstalpoort te Gouda - aquarel (1843) 

 Gezicht op de Potterspoort te Gouda - litho 

(1843) 

 Het stadhuis te Gouda - pentekening (1858) 

 Het Catharina Gasthuis en de Gasthuiskapel 

- litho (1859) 

 Het Lazaruspoortje te Gouda - litho (1859) 

 

 
Kleiwegspoort 

 

SPORT & SPEL IN DE GOUDSE 
WAARDEN: Gestrekt en gerekt kwamen we 

thuis 
Door Wilma Neefjes 

 

Op vrijdagmiddag 8 februari was de laatste 

eindexamenactiviteit in de Goudse Waarden 

voor senioren dit schooljaar. Marciano, Rayvano 

en Daley, geholpen door medeleerling Mitu en 

docent Johan Tempelman, hadden in de gymzaal 

spelen klaar gezet. Darten, jeu de boules, bal 

gooien in een lichte en zwaardere versie en ver-

schillende bordspelen. De warming-up, die in de 

niet al te warme gymzaal welkom was geweest, 

moest helaas vervallen omdat het instructiefilm-

pje niet vertoond kon worden. Na een goede uit-

leg werd daarom direct enthousiast met de spe-

len gestart. Onverwachte talenten waren er bij 

het darten. Het bal gooien in een korf bleek, 

zelfs vanuit een rolstoel of bij slechtziendheid, 
voor iedereen goed uitvoerbaar en er werd dan 

ook flink gescoord. 

Een zelfgemaakte fruitmix werd aangeboden, 

terwijl de leerlingen de uitslagen verwerkten. 

Vier winnaars kwamen er uit de bus. Een extra 

ronde moest de kampioen van de middag ople-

veren. Mevrouw vd Pol won uiteindelijk de in zil-

verpapier verpakte chocoladepaashaas. Gefelici-

teerd! 

 

 
De vier winnaars 

 

Wederom een heel geslaagde middag, waarvan 

de kosten (25 euro) uit het drie-eurobudget van 

het wijkteam zijn betaald. We wensen alle leer-

lingen heel veel succes met hun eindexamen en 

komen graag terug bij activiteiten samen met 

de wijk georganiseerd door de nieuwe eindexa-

menklas volgend schooljaar! 

 

Hierbij willen we specifiek mevrouw Rietkerk 

(ook betrokken bij de organisatie), mevrouw 

Breeman en de familie Spek hartelijk bedanken 

voor het vervoer van de gasten naar de activi-

teiten op school! 

 
NIEUWE WIJKAGENT NIEUWE PARK 
Bij deze wil ik graag van de gelegenheid gebruik 

maken om mij voor te stellen als wijkagent van 

het Nieuwe Park. 

 

Mijn naam is Ronald van Zwienen, getrouwd, 

twee kinderen en drie kleinkinderen en het vier-

de is op komst. Ik ben in 1974 als agent begon-

nen bij de toenmalige gemeentepolitie Zoeter-

meer. In 1981 ben ik toen overgestapt naar de 

gemeentepolitie Gouda. In 1994 werd de politie 

opnieuw ingedeeld en werd het Hollands Midden. 

Echter op 1 januari 2013 heeft Nederland één 

politie gekregen, namelijk de Nationale Politie. 

Bij de Nationale Politie ben ik werkzaam bij de 

eenheid Den Haag, District 7, Team Gouda. Bij 

de politie heb ik verschillende werkzaamheden 

verricht. Zoals iedereen ben ik begonnen bij de 

surveillancedienst, daarna ben ik ongeveer zes 

jaar actief geweest als motorrijder, daarna weer 

de surveillancedienst, waarna ik in 1992 begon 

als wijkagent. De wijk die ik toen kreeg was de 

wijk Korte Akkeren;  dit was een bewuste keuze. 

Ik ben niet geboren in de Korte Akkeren maar 

ben er wel opgegroeid. Ook heb ik onderwijs 

gevolgd in deze wijk. Met heel veel plezier heb 

ik in de Korte Akkeren gewerkt waar ik een 

breed netwerk voor mijn collega’s achterlaat.  

 
Afscheid nemen is goed om je vervolgens weer 

te kunnen richten op een nieuwe wijk. De wijk 

Nieuwe Park is niet geheel onbekend terrein, 

omdat deze wijk in de beginjaren behoorde tot 
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de Korte Akkeren. Nu is het Nieuwe Park een 

zelfstandige wijk waar de laatste jaren heel veel 

is veranderd en waar nog de nodige veranderin-

gen op stapel staan. Ik heb er dan ook heel veel 

zin in om in deze wijk aan de slag te gaan als 

uw wijkagent. U kunt mij bereiken op het poli-

tiebureau aan de Nieuwe Gouwe O.Z 2, 2801 SB 

Gouda of Postbus 264 2501 CG Den Haag. Ook 

is het mogelijk om te bellen of te mailen.  

Het telefoonnummer is 0900-8844 

Mijn mailadres is  

Ronald.van.Zwienen@hollands-midden.politie.nl 

Mogelijk gaat dit mailadres in de loop van het 

jaar nog veranderen, omdat we één politie zijn 

geworden. Mocht dit gaan gebeuren dan zal ik 

zeker het nieuwe mailadres doorgeven. 

 

 

Wijkagenten Nieuwe Park 

 

       
   Ronald van Zwienen    Henk Graafland 

 

 

VOORJAAR IN “ HET BINNENHOF “ 
Door mevrouw M.A. van  Esschoten - Verburg  

  

Het was een mooie zachte lentedag in Mei, toen 

ik zin had om een rondje te wandelen in het 

park. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ademde de 

heerlijk frisse morgenlucht in en ging op weg. 

Het park rondgewandeld en genoten van het 

frisse ontluikende groen en uitbottende bomen, 

besloot ik om even te rusten op een bankje vlak 

voor de vijver en een mooi groen gazon. En toen 

ik daar zo stil zat te genieten van kwakende 

eenden en kwinkelerende vogels en koerende 

duiven, ging mijn fantasie op hol. Ik dacht: wat 

zouden ze allemaal te zeggen hebben, kon ik ze 

maar verstaan. 

 

Het was zo druk, het leek wel of ze het lente-

feest aan het vieren waren. Plots kwamen ook 

de duiven in beeld, ze tripten over het gazon, 

het leek wel een rondedans. Maar twee tortels 

deden er niet aan mee, die zaten dicht bij el-

kaar, de kopjes gingen op en neer en heel 

zachtjes zaten ze te koeren. Wat zouden ze te 

smoezen hebben? dat zou ik best willen weten. 

En opeens, hoe raar het ook klinkt was het of ik 
een dierenkoptelefoon op kreeg, ik kon alles 

verstaan. Heel nieuwsgierig en ingespannen 

luisterde ik. 

 

Het was zo begrijp ik: ze hadden elkaar lief, er 

werd een verbond gesloten. De doffer zou een 

plaatsje zoeken om een nestje te bouwen, zodat 

er eitjes konden worden gelegd en uitgebroed. 

M’n duifje, zei de verliefde doffer, blijf rustig hier 

zitten dan ga ik op zoek. En daar ging hij, hij 

vloog van boom naar boom. Maar de één was te 

donker, de ander te druk met allemaal van die 

grote woudduiven, nee dat was ook niets. Toen 

zag hij een mooie lichtgroene lindeboom, maar 

uiteindelijk was dat ook niets, die stond weer te 

dicht bij de weg. En zo kwam hij onverrichter 

zake terug bij z’n liefje, dat zich koesterde in de 

lentezon. Even rusten hoor, zo, nu ga ik weer 

verder zoeken. 

 

Ik wil gewoon een heel mooi plekje vinden, want 

we zijn tenslotte wel vogels met heel wat sym-

bolen, wist je dat wel mijn duifje? Hoe weet je 

dat?, vroeg ze; toen antwoordde hij: Allereerst 

hebben we naam en symbool als vredesduif en 

van geluk. De mensen laten ons op vliegen, bij-

voorbeeld bruidsparen, of om iets bijzonders te 

gedenken. Ook als postduif staan we erom be-

kend berichten over te brengen in oorlog en 

vrede, bij vriend en vijand. En eeuwen terug 

heel bijzonder, bracht een duif het eerste teken 

na de zondvloed, in de vorm van een groene 

twijg. 

Er zijn in die voorbije tijd heel wat gebeurtenis-

sen geweest waar wij als duiven een rol hebben 

gespeeld. En heel belangrijk zelfs bij de doop 

van Jezus, toen daalde de Geest als een duif ne-

der. En dit alles moeten wij weer doorgeven aan 

het nageslacht. Dus je ziet, mijn lieve duifje, 

hoe belangrijk we zijn en daarom wil ik een 

mooi plekje zoeken waar je rustig kan broeden. 

En na deze lange gewichtige rede vloog hij weer 

weg om verder te zoeken. 

 

Eerst maar eens richting Winterdijk, hij zocht in 

tuinen lang wegen maar niets was goed genoeg. 

Ik ga maar weer terug naar de andere kant. 

Het is wel erg vermoeiend, eerst maar even rus-

ten en nadenken; zo streek hij neer op het dak 

van” Het Binnenhof “ vlakbij het rooster. 

Nieuwsgierig geworden, keek hij door een ope-

ning naar binnen. He, daar zie ik ook bomen, 

zou dat soms wat zijn? Makkelijk kon hij er door 

en kroop naar binnen. Wat is het hier mooi en 

een heerlijk rustig plekje het lijkt wel het para-

dijs. 

 

Dit is het, ik zoek niet 

verder. Maar na wat 

rondfladderen werd 

het toch geen spar of 

den. Maar een heerlijk 

hoekje bovenin, vlak 
bij de opening van het 

rooster. Blij en uitgerust vloog hij weer naar z’n 

liefje en vertelde opgetogen van zijn vondst. Ga 

mailto:Ronald.van.Zwienen@hollands-midden.politie.nl


Wijkkrant Nieuwe Park  februari 2013 

 

 11 

maar eens mee kijken, vlieg maar achter mij 

aan, het is vlak bij. En zo gingen ze samen hun 

huis bekijken. Ja, hier gaan wij een mooi nestje 

bouwen, besloten zij. En dus werd het een be-

drijvige tijd voor hen, af en aan werden takjes, 

pluisjes en blaadjes heen en weer gevlogen. En 

werd het een knus nestje in een rustig huis zon-

der katten en blaffende honden. 

 

Er was wel wat beweging beneden van bewo-

ners, maar die vormden geen bedreiging. Einde-

lijk brak de dag aan dat de eitjes werden gelegd 

en de broedtijd kon beginnen. 

Enkele bewoners zagen verwonderd een duif 

heen en weer vliegen totdat ze het nest ontdek-

ten. Je zag de aanstaande vader heen en weer 

vliegen met voedsel voor zijn wijfje. En zo ging 

de broedtijd voorbij, en kropen op een ogenblik 

de kleintjes uit het ei. En nog wat later vlogen 

ze uit met pa duif voorop en ma duif achteraan. 

Het was een hele belevenis, zowel voor de dui-

ven als voor de bewoners die het zagen. De zo-

mer kwam, en het nest was leeg. Maar toch 

hoorde je zachtjes piepen, en waren ze even te-

rug. Niet lang geleden zag ik het paar samen 

weer zitten bij hun nest, ze zaten heel zachtjes 

te koeren. Ze waren best wel nieuwsgierig wat 

er beneden allemaal gebeurde. Zo zagen ze ook  

- de zomer was voorbij en de winter in aantocht 

- dat er een boom bijkwam. En op een gegeven 

ogenblik straalde er licht vanuit, en er kwamen 

mooie glinsterende voorwerpen in. Wacht eens, 

zei pa duif: ik geloof dat dit ook met vrede te 

maken heeft. We zijn hier op de juiste plek te-

recht gekomen, we horen hier gewoon. Samen 

zaten zij genietend naar beneden te kijken. Pa 

duif zei: dit moet ons kroost ook weten, kom we 

gaan ze zoeken. 

 

Zo, dat was het verhaal, hoe een nest met twee 

verliefde tortels in ons Binnenhof terecht is ge-

komen. En ook wij hebben nu een symbool in 

ons huis, van vrede en als wij letterlijke en fi-

guurlijk naar boven kijken, en de duifjes zacht-

jes horen koeren, kunnen we denken aan wat 

duiven door de tijden heen betekend hebben. 

En heb ik dit nu echt allemaal verstaan? 

Of….is mijn fantasie met mij op de loop gegaan, 

op die mooie lentemorgen in Mei. Maar….in ieder 

geval weet u nu hoe het nestje boven bij het 

rooster in de binnentuin van het Binnenhof te-

recht gekomen is. 

 
VALENTIJNSACTIE 
Door Manon Vonk 

 

Twee leerlingen hebben op verzoek van de ver-

eniging van eigenaren doosjes gevouwen met 

bloembollen erin, dit was een Valentijnsactie. 

Het thema was: Heb je buurt lief, en is bedoeld 

om mensen te stimuleren iets met de buiten-

ruimte te doen en de buurt te verfraaien. Er zat 

ook een klein briefje in met Heb je buurt lief. 

Eerder hadden we al een Sinterklaasactie waar 

de leerlingen gevulde speculaas hadden gebak-

ken.  

 

  
 

VOORJAARSSCHOONMAAK 
IN DE WIJK 
Door Cora van Leeuwen, coördinator schoonmaakactie 

 

Evenals vorig jaar heeft het buurtpreventieteam 

in samenwerking met de scholen GSG Het Seg-

ment en De Goudse Waarden en Cyclus weer 

een voorjaarsschoonmaakactie op het pro-

gramma staan. Deze actie zal plaatsvinden op 

vrijdag 15 maart a.s. van 10.00 tot 12.00 

uur. In de wijkkrant van januari jl. is een op-

roep gedaan aan wijkbewoners om zich aan te 

melden als begeleider van groepjes leerlingen 

op die dag.  

 

Dat kan nog steeds. Belt u mij dan even, tel. 

524925    
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REDACTIE WIJKKRANT: 

Ton Kooijman, Lies Elte, Toos van der Gaarden 

en Irene Tielman. Inleveren kopij per e-mail: 

t.kooyman@worldonline.nl en 

i.tielman@gmail.com.  

Voor informatie over adverteren in de wijkkrant  

 

kunt u terecht bij Lies Elte, tel. 518151. 

De wijkkrant is een uitgave van de Stichting 

Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54 

2801 CC Gouda tel. 678939 

e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net 

website: www.nieuwepark.nl 

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN 

Jaap Addicks Crabethstraat 67 tel 584355 

Anne-marie Blok  Van Bergen IJzendoornpark 20 tel 672141 

Gerrit van der Gaarden  Van Bergen IJzendoornpark 35 tel 524996 

Ton Kooijman Van Swietenstraat 24 tel 522508 

Sander van der Meijden  Kattensingel 56 tel 516638 

Peter Schönfeld Kattensingel 54 tel 678939 

Manon Vonk Majoor Fransstraat 36 tel 585357 

Jos Cremers Kattenburcht 1 tel 550442 

 

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK 

Gemeente, wijkcoördinator John van Dijk tel 588386 

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  

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 

6 maart 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein 

11 maart 19.30 uur Wijkteamvergadering Waterruit 81 

13 maart 19.30–21.30 uur Creacafé Gouwestein 

14 maart 19.15 uur Bewonersavond Het Segment 

15 maart 10.00-12.00 uur Voorjaarsschoonmaak De wijk 

 

   
 

Bent u in de gelegenheid, meldt u dan aan 

voor de voorjaarsschoonmaak op vrijdag  

15 maart, zie blz. 11 
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