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VAN DE REDACTIE / VAN HET 
WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 

 

Wat een mooie zomer hebben we gehad. En de 

weerkundigen mogen dan op 1 september met 

de herfst beginnen, maar daar doen wij niet aan 

mee. September zou best eens door kunnen 

gaan zoals augustus verliep. Dat levert u dan de 

mogelijkheid op om op de fiets te stappen en de 

Winterdijk af te rijden. Het eerste stuk ziet er na 

de opknapbeurt echt prachtig uit. Aan het eind 

ziet u links de Unilever-huizen waarover een ar-

tikel is geschreven. Als u daarna rechtdoor rijdt 

ziet u een nieuw geasfalteerd en wat breder 

gemaakt pad met links en rechts prachtige plan-

ten, vooral de paarse Grote Kattestaart, met 

overal kleine witte vlinders, die langs beide 

bermen staat is schitterend. Volgens mij had 

Vincent van Gogh dit graag willen schilderen. En 

daarna moet u gewoon even doorzetten om ons 

nieuwe denksport- en biljartcentrum te gaan 

bekijken. Ga het eerste viaduct maar niet on-

derdoor want de toezegging van de gemeente al 

weer twee-en-half jaar geleden, om ook daar 

het fietspad te verbreden schijnt vergeten te 

zijn. Dus dat blijft toch een beetje eng.  

 

De zomervakantie was ook zichtbaar op het pad 

achter de BAM naar Hoogvliet. Dat was weken 

merkwaardig schoon. Nu is dat weer snel afge-

lopen want we kunnen de Goudse Waarden er 

maar niet van overtuigen dat zij daar een op-

voedkundige taak met hun leerlingen hebben.  

 

We hebben een paar reacties gehad op ons 

stomme onderschrift van een broedende duif op 

een schoorsteen. Dat moest natuurlijk een 

meeuw zijn. Hoe het die meeuw is vergaan leest 

u in een leuk stuk van mevrouw Rietkerk.  

 

Het leeuwtje bij de ingang van het park langs de 

Nieuwe Gouwe is weer verdwenen. Op klaarlich-

te avond door twee man opgepakt en in een met 

een soort van adres gemarkeerd busje gezet. 

Ook nog bekeken door een paar mensen. Dat 

kan toch niet lukken? Desondanks duurde het 

verontrustend lang, maar hij is teruggevonden. 

We monteren nu een camera in één van zijn 

ogen en misschien toch maar wat cement ge-

bruiken om de leeuw te verankeren. Wat een 

opwinding kan zo’n beest, zelfs in steenvorm, 

veroorzaken.  

 

Over stelen gesproken. Als u dat fietstochtje 

langs de Winterdijk bij het park begint zult u op 

het grasveld in de tuin rechts de twee prachtige 

reigers missen. Ja, inderdaad, één daarvan is 
een paar weken geleden, begin augustus dus, 

gestolen. De andere is voor alle zekerheid maar 

binnengehaald. Misschien heeft de dader toen 

bleek dat de reigers niet van koper waren zijn 

gram willen halen en de leeuw weggeroofd.  Wat 

een raar wereldje begint het te worden.  

 

Er lijkt wat te gaan gebeuren met de al jaren 

leegstaande loods op het terrein van de kaasfa-

briek langs de Kattensingel, waar De Greep 

heeft gezeten. De eigenaar zou de loods willen 

slopen. Veel meer weten we nog niet, maar het 

heeft onze aandacht, vooral omdat er ook as-

best verwijderd moet worden. Dus de grootste 

zorgvuldigheid is vereist.  

 

We meldden al dat het plan van Multi Vastgoed 

voor het stationsgebied gesneuveld is. Binnen 

de wijk is nu het initiatief genomen om met een 

nieuw plan te komen. Onder leiding van Geri 

van Ittersum werken we daaraan. Multi Vast-

goed zelf is geïnteresseerd en ook de gemeente 

toont belangstelling. Wat daar uit gaat komen 

weten we nog niet, de ambitie komt waarschijn-

lijk niet te liggen bij een grootschalig winkelcen-

trum, dus sommige breinen moeten wel wat 

omgeturnd worden.  

 

Als ik dan ook nog de zonnewijzer noem die 

steeds fraaier wordt, hebben we alle ingrediën-

ten in huis om er een prachtige herfst van te 

maken. Ik beloofde al dat het weer gaat mee-

werken. We gaan u van alles op de hoogte hou-

den.  

 

BRIDGE- EN BILJARTCENTRUM 
Door Ton Kooijman 

 

Zoals we in het vorige nummer al meldden heeft 

onze wijk er een prachtig centrum bij, waar alle 

denksporten beoefend gaan worden en je ook 

nog kunt biljarten. Het staat op het industrieter-

rein bij het Hamstergat. Pas in juni aangekocht 

en na een flinke verbouwing is het 20 augustus 

geopend. Daar was ook de veelvoudig wereld-

kampioen driebanden Dick Jaspers bij die een 

demonstratie gaf.  

 

 
Bridge- en biljartcentrum 

 

Als u al tijden aarzelt of u niet moet gaan brid-

gen, is dit het moment om de knoop door te 

hakken en bij het centrum langs te gaan. Er 
gaan op allerlei dagdelen bridgeclubs spelen en 

er komt ook een inloopmiddag (woensdag). Bo-

vendien gaan ze bridgelessen verzorgen. Goed 

om uw hersens jong te houden. En ook de bil-
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jartclub kan nog veel leden gebruiken. Ook daar 

knappen hersens van op.  

 

 
 

U leest in deze wijkkrant wel eens een wat kriti-

sche opmerking over de gemeente. Dat gaat in 

dit geval niet gebeuren. Er moest in administra-

tieve zin heel wat gebeuren, bijvoorbeeld een 

wijziging van het bestemmingsplan. Daar heeft 

de gemeente in een razendsnel tempo aan mee-

gewerkt en er past dus een groot compliment.  

 

Pak uw fiets, rij de Winterdijk af, sla bij het 

hondenoefenveld rechtsaf (bij het tweede via-

duct dat u tegenkomt) en u bent er.  

 

NIEUW INITIATIEF ZUIDELIJK 

STATIONSGEBIED 
Door Peter Schönfeld 

 

Het plan voor het zuidelijk stationsgebied 

is begin juli afgewezen door de gemeente-

raad. Het wijkteam Nieuwe Park vindt dat 

het gebied niet verder mag verloederen en 

neemt daarom het initiatief om zelf alter-

natieven te gaan onderzoeken.  

 

Het ontwikkelingsplan van het Zuidelijk Stati-

onsgebied zoals opgesteld door Multi Vastgoed 

is begin juli verworpen door de gemeenteraad 

van Gouda. Een belangrijke reden hiervoor was 

dat er onvoldoende draagvlak voor was onder 

de bewoners in en rond het gebied. Het wijk-

team Nieuwe Park is van mening dat het gebied, 

nu het plan niet doorgaat, niet verder mag ver-

loederen. We steunen van harte het bewoners-

initiatief om zelf in nauw overleg met alle be-

langhebbende partijen een ontwikkelingsvisie op 

te stellen die wel kan rekenen op voldoende 

draagvlak. Niet alleen bij de bewoners maar ook 

bij de andere belanghebbenden.  

 

Het is de bedoeling dat er aan het eind van dit 

jaar een of meer kansrijke opties op tafel liggen 

en dat in de maanden daarna een concrete ont-

wikkelingsvisie uitgewerkt kan worden. Er zijn al 
gesprekken met Multi Vastgoed en de gemeente 

geweest. Beide staan positief tegenover het ini-

tiatief.  

 

De volgende stappen zullen in de komende 

maanden worden doorlopen:  

1. Vaststellen plangebied en uitgangssituatie 

2. Vaststellen knelpunten en wensen betrokke-

nen 

3. Aanvullend onderzoek 

4. Vaststellen beoogde functies van het gebied 

5. Uitwerken ontwikkelingsvisie 

6. Onderzoeken van de haalbaarheid 

 

De kartrekkers van dit plan zijn Geri van Itter-

sum, project leider (tel. 510152), Stefan Morel 

(tel. 512192) en Peter Schönfeld (tel. 678939). 

Natuurlijk zal hierbij ook veelvuldig beroep wor-

den gedaan op deskundigen en bewoners van de 

wijken Nieuwe Park en Kadebuurt. Daarnaast is 

het de bedoeling in september een enquête te 

houden onder de bewoners die in of aan de rand 

van het plangebied wonen.  

 

Mocht u een bijdrage willen leveren aan het on-

derzoek en de uitwerking van het plan dan kunt 

u contact opnemen met een van de bovenge-

noemde kartrekkers. 

 

WEEK VAN 26 SEPTEMBER TOT 5 

OKTOBER, WEEK VAN KOM ERBIJ 
Door Anne-Marie Blok 

 

In de wijkkrant van juli jl. heb ik iets verteld 

over activiteiten die georganiseerd gaan worden 

in deze week. Ik had u beloofd iets meer te ver-

tellen over deze activiteiten maar moet in ge-

breke blijven omdat vanwege de late vakantie-

periode het overzicht nog niet beschikbaar is. 

Dit overzicht zal echter in de huis aan huisbla-

den de nodige aandacht krijgen. Ik raad u dan 

ook aan om deze eind september door te lezen 

om te zien wat er (in de buurt) georganiseerd 

wordt. 

 

VERKOOPDAG HUIZE WINTERDIJK 
Door Joost Slingerland 

 

Op het terrein van Huize Winterdijk, Winterdijk 

8, hopen wij zaterdag 28 september as weer de 

jaarlijkse verkoopdag te organiseren. Op deze 

dag zal op het terrein van Huize Winterdijk een 

grote tent komen te staan waarin allerlei ver-

koopactiviteiten plaats zullen vinden. 

 

Wat is er te koop? 

U kunt uw wekelijkse boodschappen in en om 

Huize Winterdijk doen. Bewaar daarom uw 

boodschappenbriefjes voor deze zaterdag!  

Er is van alles te koop zoals: kleding voor da-

mes, heren en kinderen, boeken, cd’s, speel-

goed, kaarten, Zeeuwse bolussen, Friese suiker-
broden, kaas, snoep, gebak en koek, oliebollen, 

groente en fruit, bloemen en planten, nachtkle-

ding, beenmode, homedecoratie en teveel om 

op te noemen. In de lange gang beneden vindt 
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u de tweedehands artikelen uitgebreid ten toon 

gesteld. 

 

Wilt u wat eten of drinken?  

Ook daar is voor gezorgd. Er is keuze uit o.a. 

patat, vis, warme broodjes, hamburgers, kipsa-

té, ijs, vers geperste sinaasappelsap. Binnen in 

de zaal kunt u even tot rust komen en gezellig 

koffie drinken. 

 

Parkeren 

We gebruiken voor het parkeren diverse terrei-

nen in de omgeving. Een en ander wordt door 

een team van 10 parkeerwachten in goede ba-

nen geleid. Ondervindt u toch ergens overlast 

van op deze dag, laat het ons z.s.m. weten en 

wij zullen voor een passende oplossing zorgen. 

Wij zijn op die dag bereikbaar op nr. 06-

51594133 

 

Welkom 

U bent van harte welkom op D.V. zaterdag 28 

september 2013 van 9.30 tot 15.30 uur. 

De opbrengst van deze dag is bestemd voor 

Huize Winterdijk. Hiervoor zijn veel financiële 

middelen nodig. U steunt Huize Winterdijk door 

middel van uw bezoek aan de verkoping. Neemt 

u ook gerust uw familie, kennissen of vrienden 

mee! We hopen weer op een goede en gezellige 

verkoopdag. Tot ziens in Huize Winterdijk 

 

 
 

AFBRAAK OUDE LOODS “DE 
GREEP” AAN DE KATTENSINGEL 
Door Peter Schönfeld 

 

Afgelopen maand heeft de eigenaar van het 

kaaspakhuis-terrein aan de Kattensingel aan de 

omwonenden laten weten dat hij de oude loods 

van “De Greep” van plan is te laten slopen. Hij 

heeft de aanvraag voor de vergunningen hiertoe 

in gang gezet. Het slopen van de loods heeft 

meer om het lijf dan gewoon een houten schuur 

afbreken, omdat het dak bedekt is met asbest-

houdende platen. Het verwijderen hiervan vergt 

speciale methoden, zodat de verspreiding van 

asbeststof tot een minimum beperkt blijft. Het 
wijkteam is blij dat door deze verwijdering een 

bron van zorg voor de omwonenden wordt weg-

genomen. De gemeente heeft toegezegd dat de 

omwonenden op tijd worden ingelicht wanneer 

en hoe het asbest zal worden verwijderd. 

Peter Schönfeld 

 

MEDEDELING 
 

  
 

9 oktober is er een herhalingscursus reanimatie 

met AED, in het Thomashuis aan de Winterdijk. 

Cursisten van de reanimatietraining via het wijk-

team krijgen per mail een uitnodiging. Heeft u 

elders een training gedaan maar wilt u graag 

deelnemen aan deze opfriscursus, laat het ons 

weten.  

 Anne-Marie Blok wlb@xs4all.nl 06-13010992  

 Pieter Verhage copi90.gouda@12move.nl  

De kosten bedragen 10 euro 

 
 

PARKEERGARAGE BOLWERK OPEN 
Door Platform Binnenstad en haar Randen 
 

Het heeft even geduurd maar nu is de nieuwe 

parkeergarage Bolwerk volledig in gebruik.  

De mooiste parkeergarage van Gouda en daar-

buiten. De parkeerdekken zijn heel open door-

dat er bijna geen kolommen in staan. Nog nooit 

een garage gezien waar je zo gemakkelijk kunt 

inparkeren. Met als grote verrassing parkeerta-

rieven die lager zijn dan de uurprijzen op straat 

in de binnenstad. 

 

De ingang van de parkeergarage ligt aan de 

nieuwe St. Mariewal. Vanaf de Pottersbrug, dus 

komend vanaf de Nieuwe Gouwe Oostzijde, de 

Wachtelstraat of de Kattensingel, rechtsaf. Na-

dat je de auto hebt geparkeerd kun je aan twee 

kanten de parkeergarage lopend verlaten. Aan 

het Nonnenwater en aan het Pottersplein in het 

verlengde van de Nieuwehaven. Met directe rou-

tes snel naar de Markt of de Kleiweg. Er is ook 

een directe ingang naar het Best Westernhotel.  

 

Bij het verlaten van de parkeergarage wacht 

nog een nieuwe verrassing. Met prachtige bor-

den wordt men geïnformeerd over de resultaten 

van de opgravingen die hier hebben plaatsge-
vonden. Ook is op iedere verdieping een archeo-

logisch informatiebord waar nog wat dieper 

wordt ingegaan op de historie van dit stuk van 

de stad. 

mailto:wlb@xs4all.nl
mailto:copi90.gouda@12move.nl
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Volgens ons verdient de garage het om opge-

nomen te worden in de historische wandelroute. 

Voor (binnenstad)bewoners is het ook mogelijk 

om een vast abonnement te nemen voor bijv. de 

tweede auto. Het Platform Binnenstad en haar 

Randen is blij met de komst van deze mooie ga-

rage aan de rand van de binnenstad. 

 

 
 
INSTALLATIE HERNIEUWDE ZON-

NEWIJZER IN OKTOBER 
Door Ton Kooijman 
 

In juli heeft het Goudse staalconstructiebedrijf 

“Slangenstaal” de Zonnewijzer schoon gestraald, 

het staal gerepareerd en in de grondlak gezet. 

Een prima resultaat. Hij ziet er weer als nieuw 

uit. Daarna was het aan het wijkteam om een 

en ander in de juiste kleuren blauw en wit te 

verven. Dat schiet nu aardig op. Hij staat in een 

grote loods en heeft al heel wat verf te verwer-

ken gekregen. Dat kost veel tijd, eerst alles in 

een grijstint als grondverf, dan het meeste in 

een prachtige blauwe kleur, de rest wordt ver-

guld. En op de brede band zijn we toen gaan 

fröbelen met plakband. Op de beide randen voor 

vele meters rondom een vrij brede band, daar-

naast een wat smallere en toen de brede rand 

weer weggetrokken. Dan hou je dus twee ran-

den blauw over die vervolgens wit geverfd zijn. 

Als u dit in één keer begrijpt mag u ons de vol-

gende keer helpen. Met het kleine zonnewijzer-

tje, dat is er ook nog, hebben we precies het-

zelfde gedaan.  

 

Nu staan de grote en kleine bol beide te wach-

ten tot de buitenkant met goud gesierd wordt. 

Dit zal in september door Henk Natte gedaan 

worden, eigenaar van de gelijknamige verfhan-

del in de Kleiwegstraat. Hij heeft ook de verf ge-

sponsord! Henk woont ook in onze wijk en is 

bovendien familie van de schenker van de Zon-

newijzer: Nico Both. Als dit gebeurd is zijn we 

klaar om de Zonnewijzer in het park te plaatsen. 

Dat moet wel heel precies zodat het zuiden op 

de juiste plek op de band komt. We hebben be-

sloten om pas ter plaatse de markering voor de 

uren te gaan aanbrengen. Uiteraard als de zon 

schijnt. Het is wel een beetje lastig want we 

hebben te veel tijden: wintertijd, zomertijd en 
dan nog de tijd waarbij de zon om twaalf uur 

precies in het zuiden staat, wat weer zo’n veer-

tig minuten later is dan de wintertijd (als ik me 

niet vergis). Als iemand er veel verstand van 

heeft, houden we ons aanbevolen voor een ad-

vies. Ondertussen hebben we ook erfgenamen 

gevonden van de gulle gever en daar hoort u in 

de komende maanden meer van.  

 

De uiteindelijke installatie, aan het hoofd van 

het van Bergen IJzendoornpark bij de oprit naar 

de Nieuwe Gouwe Oostzijde, zal in de tweede 

helft van oktober plaatsvinden Dit zal gedaan 

worden door de Goudse Betoncentrale, de ge-

meente (via Cyclus) en bewoners van het Nieu-

we Park. 

 

Andere sponsoren van het Zonnewijzer project 

zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Jac. 

Bezemer Stichting en VOF De Lombok (voorheen 

Bunniks Logistic’s). 

 

DE UNILEVER WONINGEN 
Ton Kooijman 

 

Als we het over het stukje wijk tussen de Ka-

naalstraat en de Winterdijk hebben krijgen al 

vele jaren de blokwoningen en het Rode Dorp 

veel, zo niet alle, aandacht. Maar er staan meer 

woningen. Als u over de Winterdijk de blok-

woningen in de richting van de Nederhorststraat 

voorbijrijdt ziet u eerst een zestal bij elkaar pas-

sende huizen en dan begint een rij van de zo 

genoemde Unileverwoningen. Die worden aan-

gevuld met dezelfde huizen dwars erop en in 

een rij erachter. Samen staan ze in een mooie 

punt symmetrische rechthoek. In dit artikel 

gaan we wat dieper in op het ontstaan ervan. 

Daarvoor ben ik naar de bewoners gestapt die 

er het langst wonen. Het zijn Cor en Corrie 

Vooys, nu in de tachtig. Ook hun dochter Lies-

beth woont er. Ze wonen in de Hélène Servaes-

straat.  

 

 
Cor Vooys 
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De huizen bestaan dit jaar vijftig jaar en dat is 

op zich al een reden om er aandacht aan te be-

steden.  Cor en Corrie zijn er in augustus 1963 

komen wonen, toen de huizen werden opgele-

verd. Zij werkten beiden bij de Goudse Kaarsen-

fabriek en hebben elkaar daar ook leren kennen. 

Het bedrijf aan de Hollandse IJssel heeft in Gou-

da altijd die naam gehouden, hoewel vijftig jaar 

geleden kaarsen maken er al een ondergeschik-

te activiteit was. Het was een chemische fabriek 

die met oliën als grondstof vele producten 

maakte. Dat bedrijf was in de loop van vele ja-

ren gegroeid. Woningen waren tientallen jaren 

schaars en het gemeentebestuur steunde de 

ontwikkeling van economische activiteiten, wat 

omstreeks 1930 al geleid had tot het bouwen 

van vijftig woningen in de Tollensstraat om 

mensen uit Schiedam te huisvesten, die daar bij 

de kaarsenfabriek Apollo werkten. Die twee be-

drijven fuseerden toen en veel Schiedammers 

kwamen naar Gouda. 

  

 
Hélène Servaesstraat 

 

In 1960 vond een nieuwe fusie plaats en werden 

Unilever samen met Emery de eigenaar van het 

bedrijf. Dat leidde opnieuw tot uitbreiding van 

de werkzaamheden. In het begin van de zeven-

tiger jaren werkten er meer dan 800 mensen.  

Het pensioenfonds van een havenbedrijf in Rot-

terdam liet toen als belegging deze huizen bou-

wen en Unilever kreeg er de beschikking over, 

want men wilde het werken in de Goudse fabriek 

aantrekkelijk maken. Dus werknemers konden 

daar een huis huren voor 65 gulden per maand. 

Zo ontstond het Unileverwijkje. Bijzonder was 

dat alle stoepen onderheid waren. Toen zakte 

ook alles al weg. Er waren geen tuinen, maar 

het binnenterrein en een strook er omheen be-

hoorden wel bij de huizen. Op de vraag over 

hoeveel huizen het eigenlijk gaat, verwachtte ik 

enig nadenken en telwerk, maar in koor kreeg ik 

onmiddellijk te horen dat het er 36 zijn. De be-

woners hebben namelijk de ‘Club van 36’ ge-

vormd, die over de gemeenschappelijke belan-
gen gaat. Een paar jaar na de oplevering kregen 

de huurders het voor elkaar om een eigen tuin 

te krijgen. Maar ze hielden ook een gemeen-

schappelijk grasveld als binnenruimte. 

In die tijd was de Winterdijk ter hoogte van hun 

huizen nog niet verhard en het gebied tussen 

spoor en Winterdijk was nog vrij open. Er lagen 

volkstuintjes en de huisarts Lafeber, die aan het 

park woonde hield er paarden. Richting park la-

gen drie blo-scholen, uiteraard van elke zuil 

één, en er was een kleuterschool: ‘Rood Kapje’. 

Ook naar de Nieuwe Gouwe was het vooral 

groen met veel uitzicht. Er zaten aan die kant 

veel fazanten en egels. De Nederhorststraat was 

er nog niet (werd in 1970 aangelegd).  

 

De binding met Unilever werd minder en eind 

jaren tachtig kwam het moment dat de huurders 

hun huis konden kopen. Ongeveer de helft heeft 

dat toen gedaan voor een prijs van 56000 gul-

den. In de jaren daarna werden de huizen te 

koop aangeboden als de huur ophield en op dit 

moment zijn er nog vijf huizen die verhuurd 

worden. Naast hen heeft een eigenaar al langere 

tijd zijn huis te koop staan met een vraagprijs 

van 185000 euro, dat is na vijfentwintig jaar ze-

ven keer het bedrag van die eerste koopprijs.  

 

Het is er nog prima wonen, iemand die er pas 

een huis heeft gekocht verbaasde zich over de 

rust in het buurtje. Niet erg te spreken zijn ze 

over de maanden vertraging van de werkzaam-

heden aan de riolen het afgelopen jaar. Sommi-

ge woningen waren vrijwel onbereikbaar, zeker 

voor de minder ambulante bewoners. Een nette 

mededeling daarover krijg je niet, laat staan dat 

er een excuus af kan. Zo netjes zijn ze niet.  
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HERINRICHTING WINTERDIJK 
NOG NIET HELEMAAL VOLTOOID 
Peter Schönfeld 

 

Net voor de bouwvakvakantie zijn de werk-

zaamheden voor de herinrichting van het Win-

terdijkgebied afgerond. Onze wijk mag erg te-

vreden zijn dat deze ingrijpende werkzaamhe-

den ondanks de heersende crisis toch zijn door-

gegaan en afgerond. Maar het is voor de bewo-

ners, de gemeente, maar vooral voor de aan-

nemer Ballast Nedam een lastige klus gebleken, 

die veel meer tijd en geld heeft gekost dan aan-

vankelijk gedacht. Toch mag het resultaat in de 

meeste gevallen uiteindelijk als erg goed worden 

bestempeld. De wijk ziet er heel netjes uit.  

 

Er is echter één onderdeel waar de aannemer 

het slecht heeft gedaan en dat is de inrichting 

van het groen. Iedereen heeft de gevolgen hier-

van kunnen zien de afgelopen maanden. Tijdens 

een schouw die de gemeente en Ballast Nedam 

begin juli jl. samen hebben gemaakt is deze te-

kortkoming in de uitvoering van het project dui-

delijk aan Ballast meegegeven. Deze hebben dit 

toegegeven en toegezegd dat deze tekortko-

mingen op het gebied van het groen in septem-

ber/oktober zullen worden gerepareerd. Hopelijk 

heeft het Winterdijkgebied en hebben met name 

de Blokwoningen hierdoor volgend jaar fantas-

tisch mooie tuinen, heggen en bomen. 

 

 
 
U BENT VAN HARTE WELKOM IN 

GOUWESTEIN! 
Door Lynet Mechielsen. 

 

Pastorale bijeenkomsten: 

 Huiskamerdiensten voor de verpleegafdeling  

26 september (in de oneven weken) op don-

derdagmiddag om 14.30 uur in de serre van 

de Swaenenburgdreef op de 1ste etage door 

dhr. A. de Jong 
 

Weekopeningen 

 Maandag 9 en 23 september  om 10.30 uur 

in de Plaza door dhr. A. de Jong 

Bijbelkring 

 Woensdag 4 september  in de Plaza om 

14.30 uur door Ds. C. van Duijn. 

 

Activiteiten voor in uw agenda: 

Woensdag 11 september 

 14.30 uur Gezellig optreden door de Neder-

landse zanger Peter Dons in de Plaza. Leden 

Comfort à la carte € 3, niet leden € 5 incl. 

koffie/thee. 

Donderdag 12 september  

 9.30-12.30 uur Verkoop onderkleding door 

fa. Diepenveen in de hal/entree van Gou-

westein. 

Dinsdag 17 september 

 Prinsjesdag T.V. beelden zijn te zien op het 

grote scherm in de Plaza. 

Zaterdag 21 september 

 14.30 uur Burendag concert met internatio-

naal afwisselend repertoire door Duo (gita-

rist en violist) van de stichting st. Petersburg 

in de Plaza. Entree € 2 incl. koffie/thee.  Alle 

buren zijn van harte Welkom!  

Woensdag 25 september 

 12.45 uur Gezamenlijke kaasfondue in het 

restaurant. Bewoners € 5, leden Comfort à 

la Carte € 15, niet leden € 

17,50 incl. drankje. Ook gas-

ten zijn van harte welkom! 

A.U.B. inschrijven bij de re-

ceptie vòòr 10 september.  
 

U kunt lid worden van diverse verenigingen en 

meedoen aan activiteiten in Gouwestein. Een 

gratis informatieboekje is verkrijgbaar bij de re-

ceptie. 

 

Comfort à la Carte  

Ook voor iedereen die zelfstandig woont binnen 

of buiten Gouwestein of Gouwestaete of het 

Binnenhof is er de mogelijkheid om lid te wor-

den van Comfort à la Carte (ook voor familiele-

den van bewoners). Met dit lidmaatschap kunt u 

met aantrekkelijke kortingen gebruik maken van 

onze diensten. Bijv. eten in het restaurant en 

meedoen met alle activiteiten. Voor meer infor-

matie kunt u contact opnemen met de cliëntad-

viseur Annette Mulder. Aanmeldformulieren zijn 

verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.  

 

Gouwestein zoekt enthousiaste vrijwilligers voor 

het welslagen van de diverse activiteiten.  

 Voor het sluiten van de wand, het klaarzet-

ten van de zaal voor de weeksluiting en 

kerkdienst, het openen van de wand en weer 

terugplaatsen van het meubilair erna zoeken 

we naar sterke mannen. 

 Het Grand café zoekt mensen voor de zater-

dag van 15.00-17.00 uur. 
 Bij het wandelen op zaterdagochtend van 

10.00-12.00 uur komen we handen en voe-

ten tekort!   
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Nadere informatie over vrijwilligerswerk kunt u 

verkrijgen bij Lynet Mechielsen. 

 

Het Grand Café is geopend van maandag tot en  

met vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Het Gouwestein Restaurant is dagelijks geopend 

van 10.00 uur tot 14.00 uur. 3 gangen menu € 

11,50 (Leden van Comfort à la carte €10) 

U wordt verzocht om 3 werkdagen van te voren 

te reserveren bij de receptie tel: 0182-515655. 

 

CREACAFÉ 11 SEPTEMBER 
 

Woensdag 11 september hebben we in het  

Creacafé weer een leuke avond gepland. We 

starten om 19.30 in Gouwestein. Deze workshop 

wordt verzorgd door Suzanne Otten. De kosten 

van de workshop zijn € 5.  

 

De volgende data is er weer 

Creacafé 9 oktober, 13 novem-

ber, 11 december. Zet het al-

vast in uw agenda!! 

 

 

Hallo, mijn naam is Suzanne Otten en ik kom in 

september in het creacafe de workshop verzor-

gen. Sommige mensen zullen mij al kennen 

want in het vorige seizoen heb ik ook de work-

shop vilten gegeven. Dit keer gaan we aan de 

slag met het maken van verzorgingsproducten, 

gemaakt van natuurlijke materialen en met in-

grediënten uit mijn eigen kruidentuin. 

 

Mijn interesse voor kruiden en medicinale plan-

ten begon zo rond mijn 16e jaar. Na lange tijd 

verborgen te hebben gezeten is het vorig jaar 

tot bloei gekomen. Na een jaar opleiding in Gro-

ningen, wil ik nu de theorie omzetten naar prak-

tijk en ben ik vorig jaar begonnen met het op-

zetten van een medicinale tuin, waar ik in de 

toekomst de oogst van wil gebruiken voor mijn 

natuurlijke verzorgingsproducten. Mijn passie 

voor de kracht van kruiden wil ik graag aan jul-

lie overbrengen door middel van deze workshop 

en zo wil ik jullie laten kennismaken met de mo-

gelijkheden hiervan. 

 

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar de 

workshop te komen maar toch geïnteresseerd 

zijn: dan kun je mij ook ontmoeten op de eerste 

markt die ik geboekt heb: Maak Gouda duur-

zaam op 12 oktober, Sint Janskerk te Gouda. 

Hopelijk kun je mij in de toekomst op nog meer 

regionale/ duurzame markten vinden met mijn 

natuurlijke verzorgingsproducten of tijdens 

workshops. 
De workshop van 11 september: scrubzout of 

badzout maken of zelf een lippenbalsem maken.  

Ik hoop jullie dan te ontmoeten. 

Suzanne Otten, Kruidenvrouw, Voor meer info; 

0182-527102 / 06-81512601 

 

 
 
VAKANTIE NAPRET 2013 
Gratis Jeu de Boules cursus 

Voor jong én oud, voor man én vrouw. 

 

Programma, data en tijden 

4 zondagen van 14:00 uur tot 16:00 uur 

 15 sept - Spel uitleg 

 22 sept - Houding en beweging 

 29 sept - Tactiek 

 6 okt - Vakantie Napret Toernooi 

 

Het is niet verplicht maar 

wel gewenst om aan alle 

dagen mee te doen. Ook 

gezinnen met kinderen zijn 

van harte welkom. Één kind 

gratis lidmaatschap. Elke 

dag wordt er na de instructie een partijtje ge-

speeld, met op de laatste dag het Vakantie Na-

pret Toernooi. Bij slecht weer spelen we in onze 

overdekte accommodatie. Deelname geschiedt 

voor eigen risico. 

 

Locatie? 

Jeu de Boules Vereniging Gouda, Sportcomplex 

de Uiterwaarden, Uiterwaardseweg 4 Gouda. Zie 

ook www.jbvgouda.nl 

 
Bereikbaarheid? 

Parkeren bij Sporthal “De Zebra” - Goverwelle-

singel 10, Gouda. Vlak achter de Goejanverwel-

ledijk liggen de jeu de boules banen. 
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Wat neem je mee? 

Een goede bui en verder niets. Mochten er toch 

nog echte buien komen dan boulen we in het 

overdekte Boulodrôme. Jeu de boules ballen kun 

je lenen van de vereniging. 

 

Wat krijg je mee? 

Informatiemateriaal over de vereniging, samen-

vatting van de spelregels en een ‘boule’ kennis 

van het boulen. 

 

Kosten? 

Deelname is geheel gratis, inclusief elke zondag 

een kop koffie of thee. 

 

Aanmelden! 

Tel. 0182 533613 / 0182 372685 of e-mail 

T10i@planet.nl of e-mail PRcom-

missie@jbvgouda.nl  

 
HOERA! FENNY KAN VLIEGEN. 
Door Tiny Rietkerk, bewoonster van Het Binnenhof 

 

U vraagt zich natuurlijk af, wie is Fenny. 

Fenny is nl. één van de drie kuikens van de 

stormmeeuw die afgelopen periode gebroed 

heeft op de schoorsteen van Winterdijk 15. 

In plaats van een broedende duif zoals vermeld 

in het voorgaande nummer van de wijkkrant, 

was het een stormmeeuw. En dat hebben we 

geweten. Vanaf mijn balkon met een prachtig 

uitzicht op het (nieuwe) Rode Dorp en een uit de 

hand gelopen geveltuin genoot ik dagelijks van 

de rust, en het mooie weer. Maar die twee 

stormmeeuwen hebben mij wel twee maanden 

beziggehouden.  

 

 
Vliegoefening van Fenny 

 

Na een broedtijd van  ongeveer 28 dagen kwa-

men de eieren uit: drie kuikens en het werd 

dringen op de schoorsteen. Gevolg: de kuikens 

tuimelden ongedeerd één voor één naar bene-

den op het platte dak van Winterdijk 15. Daar 

zaten ze veilig en pa en ma vlogen af en aan 

met eten. Gelukkig was de familie die tijd op 

vakantie, want het was een oorverdovend ge-

krijs. Maar de kuikens werden groter en groter 
en probeerden zelfs hun vleugeltjes uit te slaan. 

Totdat op een dag één kuiken fladderend naar 

beneden kwam, maar natuurlijk nog niet vliegen 

kon. Het werd een gevaarlijke situatie op de 

Ferdinand Huyckstraat;  gelukkig waren er op-

merkzame automobilisten die stopten  en zelfs 

uit de auto kwamen om het kuiken op een veili-

ger plaats te zetten. Totdat de dierenambulance 

ingeschakeld werd om het kuiken op te halen. 

Maar na 12 dagen herhaalde hetzelfde ritueel 

zich:  nu twee kuikens op straat. Eén ervan was 

erg klein en zwak en was dezelfde avond al 

dood. 

 

Maar Fenny zoals ik hem genoemd heb was 

parmantig en ondernemend en met de be-

scherming van pa en ma en verdere familie 

meeuwen was het dag en nacht een gekrijs van 

jewelste en werden ze zelfs agressief. Menige 

voorbijganger moest bukken voor een duikende 

meeuw, zelfs mijn kat Shiwa durft tot op heden 

niet naar buiten. Maar Fenny heeft het overleefd 

en begon te oefenen met vliegen, eerst fladde-

rend over het water van de vijver en steeds iets 

hoger en hoger totdat het 9 augustus lukte en 

zij het luchtruim koos. Een prachtig gezicht als 

je het van zo dichtbij meemaakt. 

 

Het is wel bijzonder dat een stormmeeuw op 

een schoorsteen tussen de huizen gaat broeden. 

Normaal is het een koloniebroeder, die broedt  

op landtongen,  oeverstroken en in moerassen. 

Maar ik heb het allemaal deze mooie zomer mo-

gen aanschouwen vanaf mijn balkon. De rust is 

inmiddels teruggekeerd en het mooie uitzicht op 

de tuin en wijk is gebleven. 

 

 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR 
ECOKIDS 
Vorig jaar wilden we een activiteit voor de kin-

deren organiseren waarbij ze iets over hun leef-

omgeving konden leren. Helaas hadden er zich 

te weinig vrijwilligers en kinderen gemeld om 

het van start te laten gaan. Dit jaar gaan we het 

nog een keer proberen. Het gaat om 3 woens-

dagmiddagen eind november en begin decem-

ber. Dus vindt u het leuk om te helpen en de 

kinderen iets bij te brengen over de buurt en de 

natuur. Meldt u zich dan aan bij Manon Vonk, 

585357 
 

PLATFORM ZUIDELIJK STATIONS-
GEBIED/ DE BRUISPLAATS 
Door Marrianne Waalwijk 

 

Vanuit het platform is nu eigenlijk niets te mel-

den, de plannen gaan niet door! Maar wat er wel 

gaat gebeuren weten wij ook niet. Misschien 

mailto:T10i@planet.nl
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blijft het voorlopig weer zoals het nu is. Aan de 

Vredebest zijn de meeste locaties inmiddels be-

trokken.  

 

Ook de Bruisplaats ziet er leuk uit! Doel van 

Gouda Bruist is om met ondernemende Gouwe-

naren ideeën voor de stad te bedenken en reali-

seren. Elk week is de Bruisplaats geopend op 

donderdag tussen 12.00 – 13.30 uur tijdens de 

Open Picknick. Iedereen is welkom om dan bin-

nen te lopen. Koffie en thee staan klaar, zelf je 

eten meenemen. Daarnaast start er op 27 au-

gustus een tweewekelijks haak- en breicafé op 

de dinsdagochtenden. Wil je de ruimte gebrui-

ken voor een bijeenkomst of nieuw bewonersini-

tiatief? Neem contact op met gou-

da@ideeenbrouwerij.nl of bel 06-23180873. 

De activiteitenagenda van de Bruisplaats is te 

vinden op goudabruist.nl 

 

 
 

GROEN GUERRILLA 
Afgelopen voorjaar is er een oproep geweest om 

actie te ondernemen om de wijk iets groener te 

maken. Bijna honderd wijkbewoners hebben 

zich aangesloten bij dit initiatief en zijn actief 

aan de gang gegaan om de buurt fleuriger te 

maken. Met de opening van het Rode Dorp werd 

er vervolg gegeven aan deze actie en zijn er in 

samenwerking met de praktijkafdeling van de 

Goudse Waarden heel wat geveltuintjes ont-

staan.  

 

Ook Cyclus was het opgevallen dat er een kleine 

groenexplosie had plaatsgevonden. Dit leverde 

enig stress op, want blijkbaar is het nogal een 

probleem om de plantjes heen te schoffelen dus 

mocht u een boomspiegel of een geveltuin heb-

ben ingericht, dan wil de gemeente dit officieel 

op papier hebben en moet dit, worden aan ge-

vraagd bij ‘Groen moet je doen’. U kunt er meer 

over lezen op de volgende site: 

www.gouda.nl/gemeente/content.jsp?objectid=g

oudaintern:110787. Er wordt dan een tegel bij 

de boomspiegel of geveltuin geplaatst waardoor 

de Cyclus weet dat dit in eigen beheer is.  

 
BURENDAG CRABETHSTRAAT, 

CRABETHPARK EN KATTENSINGEL 
Door de sportieve dames van de Crabethstraat 

 

Het is al weer september en dus weer tijd voor 

de burendag! Vrijdag 13 september vanaf 

18.00 uur bij het Crabethparkje. Dit jaar or-

ganiseren wij dat niet op de landelijke burendag 

van 21 september maar op vrijdag 13 septem-

ber tijdens de Singelloop. De Singelloop is dit 

jaar voor de 25e keer! Een mooie gelegenheid 

om elkaar te ontmoeten en de sportieve deel-

nemers aan te moedigen! We zouden het leuk 

vinden als wij weer vele bewoners mogen be-

groeten! Als u komt neem dan wat te eten en te 

drinken mee, we verwachten natuurlijk wel hele 

sportieve happen en drankjes! 

 

Graag tot de 13e september 18.00 uur, bij het 

Crabethparkje! 

 

 

Rectificatie foto bij artikel over De Goudse,  

wijkkrant juli 2013 

 

Per abuis is bij het artikel in de wijkkrant over 

de bouwplannen van De Goudse een verkeerde 

afbeelding van het voormalige Hotel Café Res-

taurant La Station geplaatst. Deze uitspanning 

stond aan het begin van de Crabethstraat, on-

geveer op de plek waar nu het hoofdkantoor van 

De Goudse staat. Wijkbewoner A. Spruijt, die 

hier in het verleden graag een kopje koffie 

dronk, attendeerde ons hier op. Op de foto in de 

vorige wijkkrant is het oude stationsgebouw te 

zien.  

 

 
Hotel Café Restaurant La Station 

 

mailto:gouda@ideeenbrouwerij.nl
mailto:gouda@ideeenbrouwerij.nl
http://www.goudabruist.nl/
http://www.gouda.nl/gemeente/content.jsp?objectid=goudaintern:110787
http://www.gouda.nl/gemeente/content.jsp?objectid=goudaintern:110787
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START BODEMSANERING  
LOMBOKTERREIN GOUDA IN 

ZICHT 
Na verwijderen verontreinigde grond is verkoop 

en herontwikkeling mogelijk 

 

In het vierde kwartaal van 2013 is de Stichting 

Bodemsanering NS (SBNS) voornemens te star-

ten met de bodemsanering van het Lombokter-

rein te Gouda. Het betreft hier de sanering van 

het terrein gelegen tussen het Van Bergen IJ-

zendoornpark en het NS-emplacement Gouda.  

Na sanering kan het terrein worden verkocht en 

vervolgens herontwikkeld. De verontreinigde 

grond wordt ontgraven en afgevoerd. En vervol-

gens wordt de ontgraving aangevuld met schoon 

materiaal. Ook worden twee verontreinigde slo-

ten schoongemaakt. De verontreiniging wordt 

op deze manier zo opgeruimd dat komende ge-

neraties er geen last meer van hebben. 

 

Wie is de SBNS 

De SBNS is een onafhankelijke stichting die bo-

demverontreiniging op terreinen van NS en Pro-

Rail onderzoekt en zo nodig saneert. De stich-

ting is in 1996 opgericht door NS, ProRail, het 

toenmalige ministerie van VROM en het ministe-

rie van Verkeer & Waterstaat (thans ministerie 

van Milieu en Infrastructuur) . 

 

Sanering 

Het terrein wordt lokaal tot ongeveer vier meter 

diep ontgraven. Van de afgegraven grond wordt 

gekeken welk deel verontreinigd is. Deze grond 

wordt met afgesloten vrachtwagens naar een 

erkende grondverwerker gebracht. Afvoer vindt 

plaats via het Stationsplein en de Spoorstraat. 

Grond die opnieuw te gebruiken is, wordt terug-

gebracht in de ontgravingsput. Vervolgens wordt 

de hele saneringsput aangevuld met een laag 

schone grond.  

 

De werkzaamheden starten in het vierde kwar-

taal van 2013. De planning hangt af van de in-

stemming van de overheid het opstelterrein de-

finitief buiten gebruik te nemen. Verwacht wordt 

dat de werkzaamheden 4 - 5 maanden gaan du-

ren. De SBNS informeert de betrokkenen en 

omwonenden tijdig en uitgebreid per brief over 

de feitelijke start en uitvoeringsperiode van het 

project. 

 

Oorzaak bodemverontreiniging 

Het terrein was vroeger grotendeels lager gele-

gen. Dit is in de loop der tijd opgehoogd met 

puin en verontreinigd materiaal waarna het op-

stelterrein verder is uitgebreid en diverse activi-

teiten (brandstofhandel, opslag, etc.) hebben 
plaats gevonden. In de bodem bevinden zich 

stoffen als zware metalen, minerale olie, asbest 

en PAK’s (polycyclische aromatische koolwater-

stoffen). PAK’s zijn een groep stoffen die kunnen 

ontstaan bij de onvolledige verbranding van 

brandstoffen als kolen en olie. 

De verontreinigingen vormen geen direct gevaar 

voor omwonenden. 

 

RECEPT WINNENDE TAART  
“DAG VAN HET PARK” 
 

Benodigdheden voor het deeg: 

 Ronde bakvorm van 25 cm 

 330 gram mix voor biscuitdeeg 

 5 eieren 

 35 ml water 

Alles ca. 10 minuten luchtig kloppen en bakken 

in een oven van ca. 175ºC gedurende 30-35 mi-

nuten. 

 

Benodigdheden voor cerimpatiecer (“vulling”) 

 250 ml (half)volle melk 

 100 gram suiker 

 eetlepel maïzena 

 3 eidooiers 

 smaak naar keuze (bijv. Een zakje vanille-

suiker, altijd goed) 

Alles behalve de melk mixen; intussen de melk 

warm maken en bij het mengsel doen (wel 

steeds blijven roeren op heel laag vuur!). Laten 

afkoelen en een heel klein beetje boter erop 

smeren. 

 

Intussen wat siroop, een halve liter water + 125 

gram suiker + eetlepel citroensap in een steel-

pan al roerend aan de kook brengen en een 

stroperige saus laten worden. Laten afkoelen. 

 

Benodigdheden voor kokos crème: 

 ca. 3 eetlepels gecondenseerde melk + 100 

gram kokos (zonder klontjes!) met elkaar 

mengen 

 

Als het deeg is afgekoeld: de taart doormidden 

snijden en de gesneden kanten van de helften 

besmeren met het afgekoelde siroopmengsel; 

daarna een laag cerimpatiecer en dan een laagje 

kokos crème (deze beide ook aan de buitenrand 

als de twee helften op elkaar geplaatst zijn). 

 

De taart afmaken door decoratiemarsepein 

(kant-en-klare) te kneden in vormpjes (bloemen 

of iets degelijks) en hiermee de taart te versie-

ren. 

 

 
De winnende taart 
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MAATREGELEN VAN BERGEN 
IJZENDOORNPARK / AANPASSIN-

GEN OP DE KORTE TERMIJN (najaar 

2013/voorjaar 2014) 
Door de Groencommissie 
 

 
 

In de wijkkrant van juli hebben wij u geïnfor- 

meerd over wat er gaat gebeuren in het 

landschappelijke deel van het Van Bergen 

IJzendoornpark. Hieronder volgt een overzicht 

van de aanpak van het geometrische deel van 

het park. 

 

De  nummers corresponderen met de nummers 

op het kaartje. Ga voor het kaartje en de foto’s 

in kleur (beter herkenbaar) naar website: 

www.nieuwepark.nl/nieuws/ 

 

27  

De situatie rondom de pompputten wordt ge-

wijzigd. Doel: verfraaiing. 

 

  

28 

Op de hoeken van de kruising Van Bergen 

IJzendoornpark/Winterdijk wordt de eenjarige 

beplanting vervangen door groenblijvende, lage 

beplanting. Doel: een groene verbinding tussen 

beide parkdelen. Dit werk is in het voorjaar 

2013 uitgevoerd. 

 

29  

Bij uitval worden de elzen rond de vijver ver-

vangen door moerascypressen. 

 

30  

Het maken van een beplantingsvak langs de 

tuingrens van Van Bergen IJzerdoorpark  1. 

Het planten van een losse haag voor de 

vuilcontainers van Gouwestein. Doel: zicht op de 

containers wegnemen. 

 

32  

Langs de lange kant van de vijver worden 

borders ingericht met vaste, veelkleurige 

planten. Doel: kleur in het park terugbrengen. 

Marianne Driehuijs van de Gemeente Gouda is 

met collega’s druk bezig met de voor-

bereidingen. In de volgende wijkkrant hierover 

meer. 

 

 
 
WIE IS DE WINNAAR VAN HET 

MOOISTE GEVELTUINTJE? 
Door de Groencommissie 

 

Allereerst een bedankje aan iedereen die stoep-

tegels heeft weggehaald, potten en emmers 

heeft neergezet en met planten gevuld. Dankzij 

de actie van de Guerrilla Gardening Nieuwe Park 

zijn de geveltuintjes een succes geworden en 

ziet onze wijk er fleuriger uit. Bij de beoordeling 

van de geveltuintjes hebben we gelet op variatie 

en kleurencombinatie en of het geheel er ver-

zorgd uitzag. Kortom, het tuintje moest een op-

vallend element in de straat zijn. Leden van de 

Groencommissie zijn uitgesloten van de wed-
strijd. 

 

De volgende tuintjes trokken onze aandacht: 

Van Vreumingenstraat 14 

http://www.nieuwepark.nl/nieuws/
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Origineel en mooi vinden we de combinatie van 

twee rode stoeltjes met planten met rode bloe-

men. Ook de boomspiegel is beplant in dezelfde 

kleur. 

 

Van Strijenstraat/hoek Van Vreumingenstraat 

Een voorbeeld van een ‘verwilderde’ tuin. Ook 

de bamboe bij de buren is daar een voorbeeld 

van. Het betekent veel en mooi groen in de 

straat. 

 

Kattensingel 

Op deze singel vind je op nr. 5 een fraai, in 

kleur op elkaar afgestemd, tuintje met een 

mooie afsluitband. Op nr. 6 is het een rustig en 

ingetogen tuintje met paarse bloemetjes die 

grappig afsteken tegen de gevel. Op nr. 33 

staan 8x2 afrikaantjes strak tegen de gevel, 

want meer ruimte krijgen ze niet. Op nr. 54 is 

een tuin over de hele lengte van de gevel aan-

gelegd. Als deze tuin van meer dan 6 meter in 

bloei staat moet het een heel fraai gezicht zijn. 

Dicht bij het Kleiwegplein moeten we even naar 

boven kijken: een balkon vol ooievaarsbekken.  

 

 
 

Crabethstraat  

Op nr. 13 is gekozen voor een mooie en even-

wichtige combinatie van groen en wit. 

Er zijn nog meer geveltuintjes te ontdekken in 

deze straat. Maar de opvallendste vinden wij die 

van nr. 59. Hier zie je een weelderige, groene 

gevelversiering bestaande uit klimop en vaste 

planten. 

Van Swietenstraat 

Opvallend mooi van kleur zijn de stokrozen in 

deze straat. 

 

Winterdijk / Helena Servaesstraat  

Sommige huizen hebben een gemetselde plan-

tenbak, maar ook veel losse plantenbakken 

staan hier vol bloeiende planten. De ouderwetse 

roze geranium is herontdekt! 

 

Winterdijk 13 

Een mooi voorbeeld van een fleurige en in het 

oogspringende boomspiegel is te zien in de Fer-

dinand Huyckstraat/hoek Winterdijk. De boom-

spiegel is vol gezet met rood/oranje afrikaan-

tjes. Ook de strook onder de frisgroene conife-

ren staat hier vol mee.  

 
Ferdinand Huyckstraat /Binnenhof 

Hier moet je even stil staan en genieten van de 

bloemenpracht. Het is geen geveltuin maar hij 

verdient wel een groot compliment. Ook deze 

zomer ziet het er weer prachtig uit en is dit een 

aanwinst voor de wijk. 

 

Noorderstraat  

In deze straat hebben veel bewoners een gevel-

tuintje aangelegd. De tuin op nr. 14 is een fleu-

rige rood/witte hoek in het Rode Dorp. Tegen de 

voor- en zijgevel staan en hangen planten en 

ook de boomspiegels doen mee. Opvallend zijn 

ook de tuintjes van nr. 21 en nr. 26: mooi van 

kleur en goed onderhouden. 

 

Parkstraat 3 

Heel opvallend van kleur is de hangende gevel-

tuin. De paars/hard roze bloemen steken prach-

tig af tegen het groene gras. 

 

Kanaalstraat 23  

Ook hier een fraaie hangende tuin, een planten-

bak met rijk bloeiende witte bloemen. 

 

Majoor Fransstraat 36 

De rode en oranje vuilnisbakken met een vrolij-

ke combinatie van bloemen springen in het oog.  

De achterzijde van deze woningen met zijn 

bloembakken en citroengele parasols is een 

plaatje om te zien. 

 

Merijntje Gijzenstraat 4 

Hier vinden we een overvloed aan planten en 

kleuren. De planten staan tegen de gevel en in 

potten en zelfs een druif doet zijn best om te 

groeien. 

 

Eline Verestraat 3 

4 potten met witte en paars/roze bloemen staan 

naast de blauwe voordeur. Het is een mooi en 

op elkaar afgestemd geheel. 

 

Eline Verestraat 6 en Jan Compagniestraat 2 / 

achterzijde 

Een leuke vondst vinden we de groene afschei-

ding van zonnebloemen met daarachter de 

bergruimte. 

 

Parkstraat en Majoor Fransstraat/hoek Ferdi-

nand Huyckstraat 

Heel fraai en origineel is de afscheiding van 

bamboestokken en ook die van wilgen tenen 

draagt bij aan een groene leefomgeving. 

 

Bloementuinen tussen de blokwoningen 

De ‘beheerders’ van deze tuinen verdienen het 

om in het zonnetje gezet te worden. Met veel 

enthousiasme zijn deze stukjes gras/onkruid 

omgetoverd in een bloemenparadijsje. Hulde 

aan deze tuinmannen.  

 
U begrijpt dat na onze wandeling door de wijk 

en het bekijken van de gemaakte foto’s het niet 

eenvoudig was om de winnaar te bepalen. Toch 

zijn we het er over eens geworden en hebben de 
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geveltuin van Merijntje Gijzenstraat 4 uitge-

roepen tot Geveltuin 2013. 

De prijs zal binnenkort persoonlijk worden over-

handigd. En volgend jaar komt er natuurlijk een 

vervolg: Geveltuin 2014 

 

Vindt u dat uw omgeving nog groener kan dan is 

er de mogelijkheid om het burendag budget aan 

te vragen en daar mee aan de slag te gaan. Dit 

kan op www.burendag.nl. 

 

HALLOWEEN  
Door Manon Vonk 

 

Het najaar komt eraan en dat 

betekent dat we weer de jaarlijks 

terugkerende activiteit Halloween 

hebben. Dit jaar vieren we het in 

de na  middag van zaterdag 2 

november. We maken dan een 

wandeltocht langs verschillende 

griezelhuizen in de wijk. Wilt u ook meehelpen 

met dit evenement door bijvoorbeeld uw huis of 

tuin te versieren in griezelsferen dan kunt u zich 

hier voor opgeven. Maar een helpende hand om 

de kinderen te begeleiden is ook altijd welkom. 

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich ook al-

vast aanmelden, is uw kind onder de 6 jaar dan 

willen wij graag een volwassene mee voor bege-

leiding. 

 

aanmelden bij: Manon Vonk, Majoor Fransstraat 

36, tel 585357. 
 

NIEUWS VAN DE BLOKWONINGEN 
Burendag 

Dit jaar is er door de vereniging van de blok-

woningen het initiatief genomen het burendag 

budget aan te vragen om de wijk wat mooier te 

maken. De plannen zijn om langs de Winterdijk 

lei-fruitboompjes te plaatsen. Dit hadden we al 

bij de gemeente gevraagd maar niet gekregen. 

Door het plaatsen van de leiboompjes komt er 

een duidelijke afscheiding tussen de weg en de 

veldjes waardoor er wat meer beschutting is. Je 

kunt dan wat meer privé zitten op het gras. Nu 

is het nog wachten op het akkoord van het 

Oranjefonds en dan kunnen we beginnen met de 

voorbereiding van een gezellige groene buren-

dag.  

 

Riool 

Het rioolproject is al maanden bezig en er is al 

een hoop gebeurd, maar het kan u niet ontgaan 

zijn dat de puntjes bij lange na niet op de i zijn 

gezet. Er moet nog veel gebeuren voordat het 

acceptabel is en het gebied opgeleverd kan wor-

den. Maandag 22 juni hebben we met de ver-
eniging, het wijkteam en de gemeente een 

rondje langs de blokwoningen gelopen om alle 

punten van kritiek te bespreken. Dit was een 

hele lijst samengesteld door verschillende be-

woners.  

Veel van de punten werden door de gemeente 

beaamd zoals o.a. slechte oplevering van het 

straatwerk, verzakkingen, gebarsten en ver-

kleurde tegels, veel van de fietsbeugels zijn nog 

niet geplaatst, lelijke oplevering van het groen 

en veel dode planten. Een aantal andere pro-

blemen zullen moeilijker op te lossen zijn en zul-

len meer tijd nodig hebben, zoals het verdwij-

nen van de speelplek / het mozaïekhuisje op het 

Woutertje Pieterse plantsoen, de groene hagen 

die nooit geplaatst zijn op de Ferdinand 

Huyckstraat, de afwatering achter de huizen van 

de Winterdijk en natuurlijk de Winterdijk die in 

een racebaan is veranderd. Hier worden gere-

geld snelheden behaald van boven de 70 km per 

uur, een levensgevaarlijke situatie!!! 

 

Wat ons nog steeds grote zorgen maakt zijn de 

stukken asbest verdacht materiaal dat gevonden 

is in verschillende veldjes. Momenteel wordt dit 

onderzocht en wachten we op antwoord. Maar of 

er nu wel of geen asbest in de grond zit, de aar-

de is van bijzonder slechte kwaliteit en een 

combinatie van bouwafval en gruis waar zelfs de 

graszaadjes moeite hebben om te groeien. Na 

een regenbui veranderen er zelfs stukken in een 

soort drijfzand waar je tot over je enkels in 

wegzakt. Dit is een gevaarlijke situatie waar je 

je kinderen niet veilig kan laten spelen. 

 

Het gesprek is verder positief verlopen en zelfs 

de bewoners kunnen hun groeninitiatieven blij-

ven voortzetten na aanvraag van ‘Groen moet je 

doen’. Dus we hebben hoop op een goede af-

loop. Maar ja, eerst zien dan geloven: Dus ge-

meente tijd voor actie! 

 

 

http://www.burendag.nl/
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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 646464 

Mozaïek Wonen Ben Peters tel 692969 

Politie, wijkagenten Henk Graafland – 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 – 

Dawid Jarzynka, Hélène Servaesstraat 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 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, 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 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 

 

11 sept 19.30 uur Creacafé Gouwestein 

13 sept 18.00 uur Burendag Crabethstraat, Crabeth-

park en Kattensingel 

Crabethparkje 

28 sept  Verkoping Huize Winterdijk Huize Winterdijk 

9 okt 19.30 uur Creacafé Gouwestein 

9 okt  Herhalingscursus reanimatie met 

AED 

Thomashuis, Winterdijk 

14 okt 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

16 okt 19.30 uur Buurtpreventie Gouwestein 

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