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VAN DE REDACTIE /
VAN HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

Deze maand gaat vrijwel alle aandacht naar de
zonnewijzer die dinsdag 5 november op zijn
nieuwe plek terecht is gekomen, op de kop van
ons prachtige park bij de ingang aan de Nieuwe
Gouwe. We zijn daar als wijkteam apentrots op.
Je kunt deze zonnewijzer echt wel als cultureel
erfgoed in Gouda beschouwen en het is fantastisch dat we erin geslaagd zijn dat te behouden.
Daarvoor waren aanzienlijke financiële bijdragen
nodig en die bleken beschikbaar. Het blijft wat
verbazen dat de gemeente zelf hier anders over
dacht en de zonnewijzer als afdankertje heeft
gedumpt. Bij elk volgend bezoek van B&W en
fracties zullen we ze langs de zonnewijzer leiden. We gaan u begin volgend jaar uitnodigen
voor de echte onthulling, waarvan we de datum
nog moeten vaststellen. Dat wordt een hoogtepunt in het bestaan van het wijkteam en een
moeilijk te evenaren activiteit als particulier initiatief.
Halloween is weer achter de rug, met ongeveer
vijftig deelnemers opnieuw heel succesvol. De
regen had besloten om tijdens de wandeltocht
ook even te stoppen.
De bijeenkomst in Gouwestein over het zuidelijk
stationsgebied was ook een succes. Heel wat
wijkbewoners blijken geïnteresseerd in die ontwikkeling en hebben daar ideeën over. We zijn
benieuwd wat daar uiteindelijk uit gaat komen
en daar kunt u een bijdrage aan blijven leveren.
Al een aantal jaren vragen wij aandacht voor het
onderhoud van ons mooie park en al die jaren
vragen we de gemeente om met plannen te komen. Dan houdt de gemeente een mooi verhaal,
werkt ook serieus plannen uit, die ze ons voorlegt. En vervolgens gebeurt er niets meer mee.
Lang geleden was er € 50.000 om het oorspronkelijke ontwerp zo goed mogelijk terug te brengen. Dat geld is verdwenen, zonder dat er ook
maar een schop de grond in is gegaan. Afgelopen voorjaar kondigde men bescheiden aan dit
jaar in het eerste stuk aan de stationskant de
nodige verbeteringen aan te brengen, maar ook
daar is niets van terecht gekomen. De tijd van
mooie verhalen lijkt voorbij, volgend jaar maar
eens een ander agendapunt op onze jaarvergadering opnemen.
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organisatoren en de vrijwilligers die deze activiteit mogelijk maken.
Om in de wijk leuke en nuttige dingen te blijven
doen hebben we uw medewerking nodig, als
deelnemer en als werker/organisator. Prachtig
voorbeeld is het idee om wijkgenoten uit te nodigen voor een goed betaalbare maaltijd, zoals u
in dit nummer kunt lezen. In deze wijkkrant
vindt u op veel plekken een oproep u in te zetten. Mooi als u daarop reageert.

NIEUWS VAN DE BLOKWONINGEN
Door Manon Vonk

Alle rioolperikelen zijn nog steeds niet op hun
einde, dat werd de afgelopen periode weer duidelijk. Buiten het feit dat het gebied nog steeds
niet opgeleverd is en de asbestzaken nog steeds
niet afgehandeld zijn, werden de verrichte werkzaamheden op zondag 13 oktober ernstig op de
proef gesteld. Nagenoeg alle woningen hebben
waterschade ondervonden. Het water kwam op
verschillende manieren de woning in: via de
nieuwe aansluiting van het gas, via een niet afdoende functionerende keerklep, via de nieuwe
aansluiting van het riool of via de bodembak.
Veel bewoners zaten met veel gedoe en schade
door onprofessioneel werk dat geleverd is. De
dag erna was er hectiek alom in de wijk met
aan- en afrijden van allerlei bedrijven. Hopelijk
zijn alle problemen inmiddels opgelost en kunnen we de komende forse bui met een gerust
hart tegemoet zien.

U leest in dit nummer ook dat Tros-TV op bezoek is geweest. In onze Hoogvliet werden opnamen gemaakt over het wekelijks vervoer van
senioren om daar boodschappen te kunnen
doen. Alweer een voorbeeld van een succesvol
eigen initiatief samen met de supermarkt, dat
deze aandacht beslist verdient. Hulde voor de
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NA DRIE JAAR ZONNEWIJZER IN
OUDE GLORIE HERSTELD
Door Peter Schönfeld

Afgelopen dinsdag is de Zonnewijzer door de
Goudse Betonmortel Centrale geïnstalleerd.
Omdat het toen zo regende ook “Regenwijzer”
genoemd. Gelukkig mochten we nat en wel een
kopje koffie in Gouwestein drinken om even op
verhaal te komen. Afgezien van het weer is alles
heel goed verlopen. Dit is natuurlijk alleen mogelijk geweest dankzij onze sponsoren:
 Henk Natte schildersbedrijf
 Slangen Staal
 Goudse Betonmortel Centrale
 Cyclus
 VOF De Lombok (voorheen Bunnik’s Logistics)
 Prins Bernhard Cultuurfonds
 Jac. Bezemer Stichting
 Gemeente

DE ZONNEWIJZER
door Ton Kooijman

Sinds 5 november staat bij de ingang van ons
park bij de Nieuwe Gouwe een prachtige zonnewijzer. Een zonnewijzer die al vanaf 1961 in onze stad staat, tot voor een paar jaar op het Albert Plesmanplein, midden op de rotonde tussen
een aantal berken. Toen dat plein op de schop
ging moest de zonnewijzer er ook weg en gooide
de gemeente hem bij het vuil. We hebben het
dan over een betonnen sokkel van zo’n anderhalve meter hoog en een bolvormige open metalen zonnewijzer met een diameter van tweeen-halve meter. Samen dus goed voor vier meter hoogte. Ons wijkteam probeert al jaren de
wijk op te fleuren met beelden en vroeg zich af
wat de kansen waren om de zonnewijzer weer
toonbaar te krijgen en een nieuwe plek te geven. Uit overleg met de gemeente bleek dat de
gemeente niet de intentie had er nog iets mee
te gaan doen en de verplaatsing was hardhandig
gegaan, de bolvorm had aardig geleden en nogal wat staal was behoorlijk verwrongen. We kregen te horen dat we best een poging mochten
wagen de zonnewijzer weer op te knappen en
toonbaar te krijgen, maar dat het niet de bedoeling was hem ooit nog in het openbare gebied
terug te plaatsen. Als we een mooie tuin konden
vinden was dat de aangewezen plek. Dat wilden
we natuurlijk niet en uiteindelijk is de gemeente
overstag gegaan.
Ondertussen waren we iets meer over de achtergrond te weten gekomen. De zonnewijzer is
in 1961 aan de gemeente Gouda geschonken
door Niek Both, een vooraanstaand inwoner van
Gouda die een witlofkwekerij had. We vonden
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het wel wat vreemd dat de gemeente zo onverschillig was omgegaan met een dergelijke historische gift. En we bleken daarin niet alleen te
staan. Als u naar de lijst kijkt van sponsors geldt
voor de meeste dat zij het vanzelfsprekend vinden dat deze zonnewijzer een mooie plek in
Gouda behoort te houden en bereid bleken dat
financieel te steunen.
In eerste instantie hebben we het noodzakelijke
werk wat onderschat. Het opknappen kon alleen
goed gebeuren door echte vakmensen in te
schakelen en dat lukte pas nadat er voldoende
geld toegezegd was. Toen kon het verwrongen
staal zijn oorspronkelijke vorm weer krijgen,
kon het metaal afdoende tegen roest behandeld
worden en toen kon het bladgoud worden aangeschaft om de zonnewijzer zijn stralende en
originele aanzicht te geven. Overigens hebben
we zelf ook nog heel wat gedaan: gedurende de
zomermaanden hebben we dagen in een grote
loods van de Betoncentrale doorgebracht om het
metaal te verven. Op de meeste plekken zitten
nu vier of vijf lagen en dat moet ervoor zorgen
dat we de eerste tien jaar zonder een enkele
roestplek doorkomen. Henk Natte, u weet wel,
van de verfwinkel in het centrum, heeft het
bladgoud geplakt en verzekert ons dat we daar
de komende 25 jaar niet naar hoeven om te kijken.

De zonnewijzer op het terrein van Cyclus

Een paar weken geleden is de fundering aangebracht en dat leverde wel wat hoofdbrekens op.
Er werd een groot vierkant gat gegraven met de
bedoeling daarin grote lichte platen te leggen
om de sokkel met zonnewijzer te dragen. Dat
materiaal wordt tegenwoordig ook gebruikt om
bijvoorbeeld viaducten aan te leggen. Maar er
liep veel te veel water in het gat dus moest er
een pomp aangelegd worden. Vervolgens liep er
water vanuit de vijver door een buis naar dit
gat, wat gestopt moest worden. Maar aan het
eind van de dag stond de sokkel stevig op zijn
plek. Een paar weken later kwam de zonnewijzer zelf aan de beurt. Nu kwam het water uit de
lucht, maar dat deerde niet. Met grote precisie is
3
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de bol vanaf een vrachtwagen met een hijskraantje op de sokkel gezet en ontstond er een
moment om als wijkteam trots op te zijn. Wat
staat hij daar prachtig! Maar we vieren dit feest
nog niet, dan moet het lekker weer zijn. En we
moeten de zonnewijzer ook nog precies op het
zuiden richten en de juiste markeringen aanbrengen om de uren aan te geven.
Ondertussen hebben we vastgesteld dat de familie Both de zonnewijzer in de gaten houdt.
Een schoondochter van Niek Both woont sinds
een paar jaar in een appartement in Gouwestaete en kan nu dagelijks vaststellen of alles goed
gaat. We zijn bij haar op bezoek gegaan om iets
meer over de geschiedenis te weten te komen.
De zonnewijzer stond er net een dag.

V.l.n.r. Lenie, Klaas, Niek en Ada, schoondochters en
kleinzoons van Niek Both die een eeuw geleden een tuindersbedrijf in Gouda begon.

Ik voerde het gesprek met twee schoondochters
en twee kleinzoons van Niek Both die ongeveer
een eeuw geleden een tuindersbedrijf had waar
hij vooral worteltjes en sla teelde, voor export
naar Engeland. Het bedrijf lag aan de Ridder van
Catsweg. In de eerste wereldoorlog kwamen
nogal wat Belgen als vluchtelingen naar Nederland en zo raakte hij bekend met de teelt van
witlof. Maar dat was vele jaren geen succes. Hij
had eigenlijk al besloten om ermee te stoppen,
maar hield onder druk van de familie nog vol,
toen er in 1929 een hele strenge winter was en
hij een prima oogst met fantastische prijzen realiseerde. Dat was het begin van een zeer florerend bedrijf als witlofkwekerij. Witlof wordt in
twee stadia geteeld. Het begint met zaad waar
wortels uit groeien en die wortels worden dan
opnieuw uitgezet om de stronken te telen. Daar
is heel veel grond voor nodig, omdat in het eerste stadium grond door de witlofwortels besmet
raakt met aaltjes en maar één keer in de zeven
jaar gebruikt kan worden. Daar is dus elk jaar
andere grond voor nodig. Die grond was er in
Gouda niet voldoende, dus huurde het bedrijf
grond elders grond, vooral op GoereeOverflakkee. Witlof telen is arbeidsintensief en
de schaal van dit bedrijf maakte de familie Both
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een van de grootste werkgevers in Gouda. Niek
Both had vier kinderen, twee zonen en twee
dochters. De zonen kwamen in het bedrijf, en
zijn nu overleden. Hun beider echtgenotes ontmoette ik voor dit gesprek. Ze zijn beiden nog
heel goed op de hoogte van het wel en wee van
het bedrijf in die jaren.
In 1953 zorgde de watersnood ervoor dat Goeree-Overflakkee voor de teelt onbruikbaar werd
omdat er teveel zout inde grond zat. Dat was
ook de tijd dat de grond in de Noordoostpolder
werd uitgegeven. De toenmalige burgemeester
James (dan weet u ook waar de naam van de
singel vandaan komt) heeft zich erg ingespannen om de familie Both daarvoor in aanmerking
te laten komen. Maar ook binnen Gouda heeft
hij veel voor het bedrijf gedaan. Door zich in te
zetten voor grondruil, door de bouw van grote
bedrijfsruimtes mogelijk te maken. Toen In
Bloemendaal een begin gemaakt werd met huizenbouw is er om het bedrijfsterrein van de witlofkwekerij heen gebouwd. Op plattegronden is
dat voor de kenner nog steeds zichtbaar.
Uit waardering wilde Niek Both de gemeente een
geschenk aanbieden, waarbij hij de keuze aan
de gemeente overliet. Dat werd dus deze zonnewijzer, die een vergrote versie is van de zonnewijzer die in de tuin van het Rijksmuseum in
Amsterdam stond. De zonnewijzer is in Gouda
gemaakt door de NV Goudsche Machinefabriek.
Er is een brief van de directeur van het Haags
Planetarium uit mei 1961 als antwoord op vragen van de machinefabriek. Hij is tamelijk kritisch, maar geeft wel goede adviezen. Zo schrijft
hij: ‘ik ben erin geslaagd de bedoelingen van de
naar mijn mening pietepeuterige ontwerper ….
af te leiden’ en ‘de zonnewijzer heeft met alle
andere gemeen dat het publiek er niets of weinig van begrijpt….’.
Wij zijn blij dat de familie Both zich daar weinig
van heeft aangetrokken. Op 5 december 1961
werd hij onthuld op het Plesmanplein, dat die
dag ook zelf in gebruik werd genomen. Ruim
vijftig jaar later staat de zonnewijzer nu in volle
glorie en in de oorspronkelijke kleuren in ons
park te pronken.
Voor alle eerlijkheid moeten we nog vertellen
dat de gemeente en paar jaar geleden wel contact heeft gezocht met de familie Both en hun
heeft aangeboden de zonnewijzer over te nemen
en op eigen terrein te plaatsen. Toen was deze
al wel zwaar beschadigd op het terrein van Cyclus gedumpt. Schoondochter Ada vertelt dat ze
na dat gesprek met haar neef de zonnewijzer is
gaan bekijken en dat ze tranen in haar ogen
kreeg bij de droevige aanblik ervan.
Het spreekt vanzelf dat de beide schoondochters
de echte onthulling van de zonnewijzer in het
4
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komende voorjaar voor hun rekening gaan nemen.



CREACAFÉ



Door Manon Vonk

Als de wijkkrant is uitgekomen hebben we
inmiddels het creacafe
van november ook al
weer achter de rug,
dan worden er vogelvoerplekken gemaakt
voor in de wijk. December staat weer voor
de deur en dan worden er traditiegetrouw kerstkransen gemaakt om de wijk in kerstsfeer te
hullen. Op woensdag 11 december is er 's ochtends van 10.00-tot 12.00 uur de gelegenheid
om een krans te maken en 's avonds van 19.30
tot 21.30 uur. De workshops worden gegeven in
Gouwestein. Dit jaar vragen we voor het eerst
een kleine bijdrage van € 2,50 om de kransen te
maken. Wilt u specifieke versiering op uw krans
dan bent u vrij om eigen materiaal mee te nemen. Mocht u nog in bezit zijn van oud decoratie-materiaal of van de krans van vorig jaar dan
kunt u dat ook meenemen. Hopelijk wordt de
opkomst net zo groot als de andere jaren.
Geef u op!
Manon Vonk, manonvonk@hotmail.com,
Marrianne Waalwijk, marriannekunstidee@gmail.com 06 23507933

Welk verkeersbeeld staat u voor ogen (bijv.
laten zoals het is of auto’s zijn te gast bij
voetgangers en fietsen)?
Moet het busstation blijven waar het is of
naar noord?

Om dit in een korte tijd in te vullen was een
zware opgave, maar de grote lijnen werden wel
zichtbaar.
Volgens de aanwezigen moet het plein dienen
als het ontvangstgebied van de bezoekers, die
naar de binnenstad willen en zo uitnodigend zijn
om de stad te bezoeken. Het station is een
plaats van verbinding en ontmoeting en groen
uit het park zou kunnen worden doorgetrokken
naar/langs het station. De uitstraling van het
gebied moet deze aspecten dan ook tonen.
Verder kiest men voor kleinschalige invulling
met kleine winkels, woningen en kantoorruimte
met kleine werkplekken voor het “nieuwe werken” en vergaderruimte. Het verkeersbeeld zou
voetgangers/fietsers gebied moeten worden
waar het gemotoriseerde verkeer te gast is.
Over de plaats voor het busstation werd wisselend gedacht. Hier is geen overeenstemming.
Omdat de verkeersoplossingen een groot struikelblok zijn geweest bij eerdere plannen, is een
verkeerscommissie van bewoners van Kadebuurt en Nieuwe Park opgericht, die zich zal
buigen over mogelijke verkeersoplossingen,
hierbij geholpen door een verkeersdeskundige
van de gemeente.

BEWONERSRAADPLEGING ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Door Peter Schönfeld

Op 6 november heeft in Gouwestein de bewonersraadpleging plaatsgevonden in het kader
van het bewonersinitiatief om een nieuwe visie
voor de herinrichting van het Zuidelijke Stationsgebied op te stellen. Ruim 30 bewoners met
name uit de Kadebuurt, Crabethstraat, Crabethpark en van Bergen IJzendoornpark waren hierbij aanwezig.
Na inleidingen door Peter Schönfeld en Stefan
Morel, de trekkers van dit project, hebben de
bewoners, opgedeeld in vier groepen, zich gebogen over acht vragen:
 Wat kan het zuidelijk spoorgebied voor Gouda als geheel betekenen?
 Wat kan het gebied voor de wijk en directe
omgeving betekenen?
 Kiest u voor een groot- of kleinschalige invulling?
 Wat voor type winkels, ondernemers, horeca
wilt u er vinden?
 Vindt u dat er kantoren moeten komen?
 Vindt u dat er woningen moeten komen?
Wat zou hier passen?

Peter Schönfeld (l) en Stefan Morel (r)

In de komende weken gaan wij de resultaten
van de bewonersraadpleging uitwerken. Deze
resultaten worden op onze site
www.nieuwepark.nl geplaatst. Daar kunt u ook
alle relevante rapporten vinden, die ons helpen
bij het vormen van onze visie.
Naast de raadpleging van de bewoners hebben
wij ook gesprekken gevoerd met de meeste
Goudse organisaties, die belangen hebben bij
een herinrichting van het stationsgebied. Al deze
gesprekken vormen voor ons de basis voor een
visie met draagvlak.
Op 2 december wordt onze voorlopige visie gepresenteerd op een bijeenkomst met “stakehol5
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ders” en bewonersvertegenwoordigers van Kadebuurt en Nieuwe Park. Dit zal plaatsvinden in
het Huis van de Stad.
Mocht u over dit onderwerp meer inlichtingen
willen hebben dan kunt u onze site
www.nieuwepark.nl raadplegen of ons mailen
stefan.morel@consens-advies.nl (tel.
0651294048) of p.schonfeld@kabelfoon.net
(tel0641836684).
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ETEN KAN JE OOK SAMEN
Wij, Cora Bokhoven en Jan Mostert koken graag
en vooral lekkere “gewone pot”
Niet alleen eten
Vanaf november kunnen er elke dinsdag 4
mensen bij ons aanschuiven, voor de gezelligheid en een gezonde maaltijd
Het menu
 Voorgerecht
 Hoofdgerecht
 Toetje
 Tegen kostprijs, rond de 6 euro
Samenvattend
Doelgroep: mensen, die het fijn vinden af en
toe niet alleen te eten
Plaats: Kattensingel 27, 2801 CB Gouda
Telefoon: 0182-511369, 06-24225097
Tijd: welkom elke dinsdag vanaf 17.30 uur,
eten om ca.18.00 uur
Kosten: kostprijs, ca. 6 euro
Opgeven: maandags voor de dinsdagmaaltijd,
telefonisch of via de mail: mostertbokhoven@tiscali.nl







enthousiaste (groot)ouders, die groepjes
kinderen begeleidden
een speurtocht
griezelig mooi versierde huizen, waar bewoners kleine toneelstukjes opvoerden, soms
wel heel erg spannend. Brrrrr…..
een gastvrij Gouwestein waar we iedereen
konden opvangen
een griezeldans op de catwalk begeleid door
twee jongedames uit de wijk
een deskundige jury van bewoners uit Gouwestein voor de verkiezing van de griezel
van 2013
versierde traktaties zoals mandarijnenspookjes, gemaakt door leerlingen van De Goudse
Waarden
schminken door vrijwilligers en scholieren,
begeleid door hun docente
heerlijk geurende griezelsoep van GSG Het
Segment
een bijna overdaad aan kleine cadeautjes
zoals een mini zaklampje om het donker te
verjagen
financiële ondersteuning door het wijkteam,
Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden
Holland

Aan deze leuke
middag gingen
weken aan voorbereiding vooraf. Rob
Levering en ikzelf
hielpen mee bij de
organisatie. Maar
vooral heksen voor
een dag Manon
Vonk, Marleen de
Rooij en Lianne
van Rooyen hebben veel werk verzet om de middag tot in de
puntjes voor te bereiden. Petje (heksenhoed) af!
Tot volgend jaar?! De eerste (nieuwe) spookhuizen hebben zich al aangemeld.

PAINTING
OLDIES GOUDA
GRIEZELEN IN NIEUWE PARK MET
HALLOWEEN
Door Wilma Neefjes

Ruim vijftig kinderen spookten zaterdagmiddag
2 november door onze wijk. Deze derde griezelmiddag in Nieuwe Park was weer een groot
succes. Waarom?



Bent u senior en heeft u onvermoede
creatieve kwaliteiten? Of vindt u het leuk om
met andere senioren te schilderen? Of wilt u
graag leeftijdgenoten ontmoeten? Ga dan eens
kijken op de Vredebest 18 in het pand van Gouda Bruist.
Elke maandagmiddag wordt daar van twee tot
vier uur onder begeleiding van Rita Heerkens,
docent beeldende kunst en vormgeving, geschilderd met aquarel.

prachtig verklede kinderen: spookjes,
mummies, heksen en griezels
6
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BEELDENTENTOONSTELLING IN
HET PARK
Door Marrianne Waalwijk

We hebben enkele reacties gekregen op onze
oproep in de vorige wijkkrant. Binnenkort gaan
we kijken wat de mogelijkheden zijn om aan
sponsors te komen voor dit leuke project.
Het idee is om zo’n 20 beelden verdeeld over
het van Bergen IJzendoornpark te plaatsen, in
de periode mei tot oktober 2014. Zo krijgt Gouda ook haar eigen beeldententoonstelling en het
prachtige park meer aandacht. Het idee is om
bedrijven aan te schrijven om hun sponsoring in
natura te laten geven. Als u zich (nog) niet heeft
aangemeld voor de werkgroep maar daar wel
goeie ideeën over heeft horen wij dat graag.
U kunt zich aanmelden bij: Marrianne Waalwijk,
marriannekunstidee@gmail.com,
tel. 06- 23507933

KERSTMARKT
Op donderdag 19 december organiseert de GSG
Het Segment zijn jaarlijkse Kerstmarkt. Dat gebeurt in en voor de school (ingang bij de vogelkooi). Zeker een bezoekje waard. U wordt er
tussen 19.00 en 20.00 uur verwacht. De opbrengst gaat naar een goed doel, Serious Request, het continu radioprogramma van 18 t/m
24 december

DE WARME DOUCHE
Else Kossen

Het kan niemand ontgaan zijn, die vrijdagochtend 18 oktober boodschappen deed bij Hoogvliet. Behalve de drukte van komende en gaande busjes met ouderen en rollators liep er ook
een filmploeg rond, met een microfoon aan een
lange steel en nog een verslaggeefster van de
Goudse Post. Er werden die dag opnamen gemaakt voor het TV-programma Radar van de
Tros.

De gemeente heeft ons gevraagd het volgende
bericht in de wijkkrant op te nemen. Dat doen
we graag.
Iedere woensdag, RAADSDAG
‘Wilt u meer weten over uw gemeenteraad, over
de raadsvergaderingen, de raadsbesluiten, inspreekmomenten of werkbezoeken van de raadsleden?
Heeft u vragen aan de raad?’
Volg dan de raad, zeker als het om Gouda gaat…
 …als Gast van de raad of
 …wekelijks bij raadsvergaderingen vanaf de
publieke tribune of …thuis via de webcast

http://www.gouda.nl/ris/Content/Informatie_
van_A_tot_Z/Webcast of



…meld u aan voor de nieuwsbrief Goudse
Raad via griffie@gouda.nl of
…Discussieer mee over stellingen van de
raad op www.ikbengouda.nl/

Ik had Hoogvliet en Wilma Neefjes aangemeld
voor de „warme douche” die elke week in dat
programma wordt uitgereikt. Die „douche” is
bedoeld voor iemand die iets bijzonders doet
voor een ander. Ik vond wat Hoogvliet doet door
busjes te laten rijden voor ouderen, die anders
zelf hun boodschappen niet kunnen doen, zo
geweldig dat ik dacht dat ze wel voor die „douche” in aanmerking konden komen. En Wilma
7
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Neefjes, die de besprekingen met Hoogvliet
heeft gevoerd en steeds bezig is op vrijdag om
alles in goede banen te leiden, met nog een stel
vrijwilligers, vond ik er ook voor in aanmerking
komen. Tros Radar heeft die aanvraag gehonoreerd en zo kwam de filmploeg opnames maken
en moest ik voor de camera nog eens uitleggen
waarom ik dit zo geweldig vond.
Maandag mochten we daarna bij de uitzending
in de studio in Hilversum komen en dat vond ik
ook erg interessant, en op het eind werd de
warme douche uitgereikt aan John de Roos van
Hoogvliet. Ook Wilma Neefjes kreeg een eigen
exemplaar. Verdiend, allebei!
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Insluipen
Het zijn vaak die momenten dat u overdag de
woning even verlaat, dat er ramen open blijven
staan. Van die situaties maken inbrekers dankbaar gebruik.
Tip: Doe ramen en deuren altijd dicht en/of op
slot, ook als u maar even weg bent of naar boven gaat. Laat sleutels niet in de sloten zitten.
Plaats kierstandhouders als u ramen open wilt
laten staan.
Hengelen
Hengelen is het openen van een deur via de
brievenbus met bijvoorbeeld een kleerhanger.
Wanneer de voordeur niet op slot is. is het een
koud kunstje voor de inbreker om zo binnen te
komen. Een andere vorm is het boren van een
gaatje onder het slot van een deur of raam, om
zo met een ijzerdraad de sleutel om te draaien.
Tip: Draai altijd de deur op slot en haal de sleutel eruit. Plaats eventueel een kap over uw brievenbus.
Flipperen
Inbrekers kunnen met een (bank)pasje tussen
de deur en het kozijn het slot, de ‘dagschoot’,
indrukken en openen. Dit heet flipperen.
Tip: Altijd de deur op slot draaien en de sleutel
eruit halen. U kunt ook een anti-inbraakstrip op
ramen en deuren monteren.
Cilinder afbreken/uittrekken
Met een tang is het mogelijk om de cilinder van
het deurslot af te breken en eruit te trekken.
Zonder cilinder is de deur zó te openen.
Tip: Plaats goedgekeurde sloten met bijbehorend bouwbeslag in uw deuren en ramen en gebruik deze consequent.

INBRAAK PREVENTIE TIPS
Door Piet Streng, Cyclus

Veel mensen die nog nooit slachtoffer zijn geweest van een woninginbraak zien dit als een ver-vanmijn-bedshow. Helaas is niets
minder waar, want overal vinden
er dagelijks woninginbraken plaats.
Gelukkig kunt u met eenvoudige maatregelen de
kans op woninginbraak al aanzienlijk verkleinen.
U kunt het inbrekers lastiger maken door de tijd
die ze nodig hebben om binnen te komen zo
lang mogelijk te maken. Tijd speelt een belangrijke rol bij een inbraak.
Inbrekers maken gebruik van beproefde methoden.

Trap niet in een babbeltruc!
Aanbellen met een smoes en zo uw huis binnenkomen, oftewel een babbeltruc. Wees gezond
wantrouwig aan de deur! Vraag onbekende ’bezoekers’ altijd naar een identiteitsbewijs. Doe
nooit zomaar open. U kunt een spionnetje (kijkgaatje) in de deur laten maken of een kierstandhouder monteren. Hiermee kunt u de deur
op een kier houden als u iemand om een identiteitsbewijs vraagt. Handel zoveel mogelijk bij de
deur af. Vraag onbekenden niet zomaar binnen.

OOK DIT JAAR WEER KERSTBOMEN LANGS DE WINTERDIJK
Door Peter Schönfeld

Net als de voorgaande jaren gaat het wijkteam
in december weer tien kerstbomen met lichtjes
in de Winterdijksloot plaatsen. Kort na Sinterklaas brengen we de bomen naar de mensen,
die ze de afgelopen jaren ook versierd hebben,
zoals het Thomashuis, GSG Segment, Goudse
Waarden, Gouwestein, Park en Dijk en een aan8
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tal bewoners. Een week daarna halen wij de
versierde bomen weer op en plaatsen we ze in
het water met natuurlijk de lichtjes in de bomen
om ze ’s avonds te laten branden.
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want zonder een helpende hand kunnen we dit
programma niet mogelijk maken.
Heb je geen kinderen in deze leeftijdscategorie
maar vind je het leuk om de kinderen iets van
deze wijk en de natuur te laten zien dan ben je
ook van harte welkom om te helpen.
Meld je aan bij: Manon Vonk, Majoor Fransstraat
36, tel 585357

ECOKIDS
Door Manon Vonk

Dit najaar wordt er in samenwerking tussen
ecokids Gouda, vereniging van de Blokwoningen, wijkteam Nieuwe Park en de politie een
ecokids programma aangeboden voor de kinderen uit het Nieuwe Park.

WAAR KIJKT U NAAR?
Door Ton Kooijman

Dit gaat gebeuren op de woensdagmiddag in de
dagbesteding van Gouwestein waar er tussen
15.00 en 16.30 uur een programma is voor
kinderen tussen de 7 en 11 jaar. Het doel van
deze middag is de betrokkenheid van kinderen
in de wijk te vergroten en ze laten ervaren wat
er allemaal om hen heen gebeurt.
Het programma ziet er als volgt uit:
20 november
Op deze middag gaan we vogelvoerplekjes maken in de wijk. Na alle bouwprojecten in de wijk
en de daarbij horende bomenkap hebben de
vogels nog maar weinig plek in de wijk. Door
voerplekjes te maken helpen we ze de winter
door.
27 november
Deze middag wordt georganiseerd door Kunst
van de Kringloop. Er wordt informatie gegeven
over recyclen van materialen en over het afval
in de buurt.
11 december
Deze middag zijn we te gast op het politiebureau. Hier krijgen we een rondleiding en laat de
politie zien wat ze allemaal doet in de wijk om
het veilig te houden. Daarnaast wordt er ook
iets verteld over de gevaren van vuurwerk.
Mocht je zin hebben om met je zoon of dochter
mee te komen dan ben je van harte welkom

Dit heeft u niet eerder kunnen zien. Pas met het
slopen van de grote loods op het terrein van de
Kaasfabriek aan de Kattensingel kunnen we zo
op de achterkant van de huizen in de Van Swietenstraat en de Van Beverninghlaan kijken. Dat
slopen is nu afgerond en het terrein is vrijwel
schoon. De eigenaar van de kaasfabriek, de
heer Hulst, heeft in de Van Swietenstraat een
paar gesprekken gevoerd met bewoners. Hij lijkt
nog geen vaste plannen te hebben voor een
nieuwe bestemming. Natuurlijk gaan er wel geruchten rond. Zo zou hij er cabin woningen willen plaatsen voor medewerkers. Men vroeg hem
of het mogelijk is wat grond te kopen om de tuin
te vergroten, maar hij wil niet verkopen. Dat
gold ook voor de vraag of er belangstelling zou
zijn voor het huren van garages, want kopen zit
er niet in. Hij wil zelf eigenaar van de grond blijven.
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In de Van Swietenstraat is het idee geopperd
om met bewoners te brainstormen over mogelijkheden voor het gebruik van dit terrein. Als u
daaraan wilt meedoen, horen we dat graag.
U kunt zich aanmelden bij Ton Kooijman,
t.kooyman@worldonline.nl
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o

donderdag 10.00 – 13.30 uur

Zelf iets organiseren in de Bruisplaats? Gebruik
de ruimte voor:
o overleg met een werkgroep over een initiatief of project
o activiteiten van en voor Gouda Bruist
o wijkteambijeenkomst
o brainstorm- of inspiratie bijeenkomst
o workshop of informatieavond
o ………………… jouw idee?....
Reserveren? Mail naar
gouda@ideeenbrouwerij.nl.
Vaste activiteiten in de Bruisplaats
o Gouda Bruist Helpdesk: voor hulp bij het
aanmaken van je profiel, evenement of
groep op goudabruist.nl. (woe. van 10.00 –
12.00 uur)

De winkel Gouda Bruist bevindt zich in onze
wijk, makkelijk aan te lopen. Daarom wat extra
aandacht.

WELKOM IN DE BRUISPLAATS!
De Bruisplaats is een creatieve
ontmoetings- en ideeënplek
van Gouda Bruist. In Gouda
Bruist werken Gouwenaars samen aan initiatieven om Gouda
leuker, mooier en meer verbonden te maken.
In de Bruisplaats kun je:
o Inspiratie en ideeën opdoen en contacten
leggen
o Sparren over jouw idee
o Hulp krijgen bij het inzetten van social media voor een initiatief
o De initiatieven-tentoonstelling bekijken
o Gebruik maken van WIFI
o Het enveloppenspel doen
o Meehelpen met ludieke acties
o Een zwerfvuilgrijper ophalen
Open inloop:
o woensdag 10.00 – 13.30 uur

o

Open Picknick: neem zelf je lunch mee en
eet dit op in goed gezelschap van andere
Gouwenaars (do. van 12.00 – 13.30 uur)

o

Repair Café: Neem je kapotte spullen of apparaten mee en laat ze ter plekke repareren
(Elke eerste zaterdag van de maand van
10.00 – 14.00 uur)

o

Brei en haak Café: Samen haken en breien
en van elkaar leren. Neem je eigen handwerk mee en wat kleingeld voor koffie of
thee (tweewekelijks op dinsdag van 10.00 –
12.30 uur).

Adres: Bruisplaats, Vredebest 18, 2801 AS Gouda, gouda@ideeenbrouwerij.nl,
www.goudabruist.nl, 06-23180873

EEN BERICHT VANUIT HUIZE
WINTERDIJK
Door Steunstichting Vrienden van Winterdijk

Zaterdag 28 september was er weer de jaarlijkse verkoopdag in en om Huize Winterdijk. Het is
inmiddels al een hele lange traditie dat deze
verkoopdag op de laatste zaterdag van september gehouden wordt. Heel kleinschalig begonnen, is het inmiddels uitgegroeid tot een verkoping van formaat die bezoekers uit het hele land
trekt. De afgelopen jaren zien we dat er ook
steeds meer buurtbewoners een kijkje komen
nemen op deze verkoopdag.
Aangezien de bezoekers uit de wijde omtrek
komen is er op deze dag altijd veel verkeer in de
wijk. Wij proberen dit als organisatie in goede
banen te leiden maar kunnen niet altijd voorkomen dat mensen hun auto toch in de wijk parkeren wat weer overlast geeft voor de buurtbewoners. Heeft u een idee om dit in de toekomst
10
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nog beter te organiseren dan horen wij dit
graag.
We mogen weer terugzien op een geslaagde
verkoping met een mooi resultaat dat gebruikt
wordt voor de verzorging van de bejaarden in
Huize Winterdijk.
Tevens hebben we in Huize Winterdijk een winkeltje waar van alles te koop is. Hier kunt u het
hele jaar door terecht. We hebben een breed assortiment aan artikelen zoals: babykleding,
kaas, koek, snoep, speelgoed, home accessoires, alles voor de baby born, drogisterijartikelen,
te veel om op te noemen. Komt u gerust eens
een kijkje nemen. De openingstijden zijn dinsdag en woensdag van 09:30 uur - 11:30 uur,
donderdag van 14:30 - 16:30 uur en van 19:00
- 21:00 uur, vrijdag van 14:30 - 16:30 uur en
zaterdag van 09:30 - 16:00 uur.

UITNODIGING VOOR ALLE SENIOREN UIT NIEUWE PARK VOOR
SINT- EN KERSTACTIVITEIT
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Voor de activiteit wordt een eigen bijdrage gevraagd van 2 euro.
o Sinterklaas wordt gevierd op vrijdag 29 november van 14.00 tot 16.00 uur
o De kerstactiviteit is op vrijdag 13 december
van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Schoolgebouw van De Goudse Waarden, ingang aan de Kanaalstraat (parkeren kan
op het parkeerterrein naast de school aan de
Kanaalstraat).
Wilt u hier bij zijn? Meldt u dan voor 22 november voor de Sintactiviteit en uiterlijk 7 december voor de kerstactiviteit aan bij mevrouw T.
Rietkerk (Winterdijk 1-109, tel. 523119)
of Wilma Neefjes (tel. 0182 515354 of e-mail
wilma.neefjes@gmail.com). Geef bij uw aanmelding aan of u vervoer nodig heeft en/of een rollator/rolstoel mee wilt nemen. En of u dieetvoorschriften heeft i.v.m. de tijdens de activiteiten aangeboden lekkernijen (Sint) en kerstbroodmaaltijd (Kerst).

Net als voorafgaande jaren (zie foto’s) organiseren eindexamenleerlingen van VMBO de Goudse
Waarden aan de Kanaalstraat een gezellige middag rond Sinterklaas en Kerst. Alle senioren
uit de wijk Nieuwe Park zijn van harte welkom.
Foto’s van 2012

ZATERDAG 23 NOVEMBER TUSSEN 13.00 EN 15.00 UUR:
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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
Anne-marie Blok
Gerrit van der Gaarden
Ton Kooijman
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Jos Cremers

Van Vreumingenstraat 7
Van Bergen IJzendoornpark 20
Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Swietenstraat 24
Kattensingel 56
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36
Kattenburcht 1

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

06-14363567
672141
524996
522508
516638
678939
585357
550442

tel
tel
tel
tel
tel
tel

588386
646464
692969
0900-8844
589168
547500

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

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

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE
Groep 1:

H. Servaesstraat, A. Luteijnstraat, V. Hamanstraat, R.v. Dekemastraat, Nieuwe Parkerf –
Dawid Jarzynka, Vincent Hamanstraat 2, tel. 359162
Groep 2:
M. Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 521553 en
dhr. Zonneveld
Groep 3:
Rode Dorp, Parkwijk – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 en Azzouz Khouakhi Noorderstraat 12, tel 06-26960574
Groep 4:
M. Havelaarstraat, M. Gijzenstraat, Kl. Johannesstraat, J. Compagniestraat, E. Verestraat vacature
Groep 5:
Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, tel. 524925
Groep 6:
v.B. IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, v. B. IJzendoornpark 15, tel 523525
Groep 7:
Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat – Jan de Haan, Kattensingel 13, tel 526534 en
Eduard Jansen, Van Vreumingenstraat 10, tel. 602494
Groep 8:
Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – Jos Cremers, Kattenburcht 1, tel 550442
Groep 9:
Kattensingel 44c en volgende – vacature
Groep 10: Piersonweg, v. Beverninghlaan, v. Swietenstraat – Teak Spruijt, v. Beverninghlaan 4,
tel 513631
Groep 11: Crabethstraat, Crabethpark – Karin van Piershil, Crabethstraat 7-L, tel 580752
Groep 12: Vredebest, Spoorstraat en Spoorlaan – Paul Soeters, Vredebest 16, tel 06-19526955
AGENDA
20
23
27
27
29
9
11
11
11
13
16

nov
nov
nov
nov
nov
dec
dec
dec
dec
dec
dec

15.00-16.30
13.00-15.00
15.00-16.30
19.30 uur
14.00-16.00
19.30 uur
10.00-12.00
15.00-16.30
19.30-21.30
14.00-16.00
19.00-20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Ecokids
Presale Drie Notenboomen
Ecokids
Buurtpreventie
Sinterklaas voor senioren
Wijkteamvergadering
Creacafé – kerstkransen maken
Ecokids
Creacafé – kerstkransen maken
Kerstactiviteit voor senioren
Kerstmarkt

Gouwestein
Kattensingel 2
Gouwestein
Gouwestein
Goudse Waarden, Kanaalstraat
Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
Goudse Waarden, Kanaalstraat
Het Segment
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