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VAN DE REDACTIE /
VAN HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

April was een mooie maand. De zon deed erg
zijn best en de zonnewijzer registreert dat officieel sinds half april. Toen hebben de dames Both,
schoondochters van Niek Both die een tuinbouwbedrijf begon ruim honderd jaar geleden,
de prachtige bol onthuld aan het begin van ons
mooie park. Dat was een bijzondere happening
waarover we in deze wijkkrant rapporteren.
En om alles goed te kunnen zien is de gemeente
begonnen met het uitdunnen van het park, in
overeenstemming met eerdere afspraken om
ons park meer van de originele allure terug te
geven. Professor Fop Fockens heeft zijn verhaal
bij de onthulling opgeschreven en dat is een
soort lesbrief geworden. Schoolklassen die een
uitje naar de zonnewijzer willen maken kunnen
de tekst bij ons opvragen. Op onze website is
deze informatie natuurlijk ook te vinden.
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BEWONERSAVOND
Door Ton Kooijman

Op donderdag 3 april hadden we onze jaarlijkse
bewonersavond, waarvoor we opnieuw gebruik
mochten maken van de gemeenschapsruimte in
Gouwestein. Dat is een prima ruimte voor zo’n
happening, met zit- en loopruimte op onze
maat. Het was weer gezellig druk met nog net
wat meer belangstelling dan vorig jaar, schat ik
in. De gebruikelijke informatiestandjes, waarbij
vooral de zorg en groen ruim vertegenwoordigd
waren. Opvallend aanwezig hingen vier grote
flappen met informatie over de varianten voor
de ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied.
Om acht uur startte Rien Prins de vergadering
en al direct bleek dat de regie besloten had dit
jaar geen uitloop in de tijd toe te staan. Iedereen werd aan de toegedeelde tijd gehouden en
bracht ook de discipline op de voordracht daarin
netjes af te ronden.

De bewonersavond verliep prima, keurig volgens
de planning en met een grote belangstelling
vanuit de wijk. Goed om te zien. Dat ons park
een belangrijke plaats in de wijk heeft werd bevestigd met de aankondiging dat we deze zomer
een beeldententoonstelling krijgen. In totaal
stellen kunstenaars vijftien beelden beschikbaar
die in ons park komen te staan. Alweer een initiatief dat een wijk eigenlijk ver te boven gaat,
maar dankzij financiële steun gaat het toch lukken.
Het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied is
nog steeds actief en focust op dit moment op de
gewenste verkeersafwikkeling in de wijk en daar
omheen. Het is in gesprek met vele betrokkenen
die allemaal zien dat rondom het station aan onze kant echt iets moet gebeuren. Alleen MultiVastgoed is afgehaakt, als er geen miljoenen te
verdienen zijn is daar de interesse verdwenen.
Wij brengen eind mei de volgende krant uit, dan
met veel aandacht voor de Dag van het Park en
op die dag de opening van ‘Park in Beeld’. De
plaatsing begint al vroeg in mei dus we kunnen
u dan stiekem al heel wat laten zien en u kunt
even stiekem al een beetje gaan gluren. Maar
schrijf 31 mei in uw agenda, dan is de volgende
grote dag.
O ja, vergeet niet nog wat plantjes te kopen
voor uw geveltuintje. In augustus komt de jury
langs, dus ik raad wat zonnebloemen aan. De
zomer gaat haast beginnen, ook al zegt de zonnewijzer van niet.

Peter Schönfeld blikte kort terug op 2013 en beschreef de activiteiten die binnen de wijk (ook)
in 2014 plaatsvinden. Hij werd daarbij ondersteund door een presentatie op scherm die de
hele avond doorliep en opnieuw vakkundig in elkaar was gezet door Irene Tielman, die het wijkteam ondersteunt. Vooral de tentoonstelling van
een aantal grote beelden in ons prachtige park
deze zomer moet dan genoemd worden. De
opening valt samen met de Dag van het Park op
31 mei en het evenement loopt door tot september.
Onze penningmeester Gerrit van der Gaarden
werd herbenoemd en toonde daarover zijn
vreugde door een opgewekte en deskundige
presentatie van de financiële (taart) stukken.
We hebben vorig jaar erg veel inkomsten gehad
omdat sponsors ons goed gezind waren. Belangrijke en kostbare projecten waren de aanleg van
de jeu de boule baan en het opknappen van de
zonnewijzer. De bedragen gingen er dus tenminste zo hard weer uit als ze binnenkwamen.
Maar ondertussen hadden we daar dan wel iets
moois voor gerealiseerd.
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Lies Elte had een paar maanden eerder besloten
om als lid van de redactie van de wijkkrant te
stoppen. Ze werd in het zonnetje gezet voor
haar langdurige bijdrage aan die krant, met interviews, maar vooral door haar kritisch en deskundig oog voor het gebruik van onze taal.
Daardoor bent u de afgelopen jaren nauwelijks
een taalfout in onze maandelijkse editie tegengekomen. Hulde voor Lies.
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duidelijk worden. Maar ook de ontsluiting van de
Kadebuurt vraagt aandacht, auto’s moeten daar
normaal in en uit kunnen blijven rijden. Bunnik
heeft nog steeds plannen om kantoorvilla’s te
bouwen en ook die moeten natuurlijk goed bereikbaar zijn. Zo komt de van Hofwegensingel
weer om de hoek kijken. Mooi is dat vrijwel alle
betrokkenen in en bij het gebied de bereidheid
tonen om mee te denken. Je zou toch zeggen
dat er dan ook iets haalbaars tevoorschijn moet
komen.
Een kritische opmerking kwam uit het Platform
ZSG. Ëén van de leden vond dat hij onvoldoende
betrokken werd bij de activiteiten die het Bewonersinitiatief ontwikkelt. Daar spreekt een ambitie uit die misschien wel niet gewenst is, zo zei
hij. Dat wekte enige verbazing omdat het Platform regelmatig is uitgenodigd voor overleg en
ook had kunnen deelnemen aan bewonersavonden die recent georganiseerd zijn. Afgesproken
is dat beide snel om de tafel gaan zitten.

Ton bedankt Lies

De wijkagenten gaven een overzicht van de incidenten die jaarlijks in onze wijk plaatsvinden.
Dat viel wel mee het afgelopen jaar. Maar ze
blijven ons attenderen op waakzaamheid, want
inbraken gaan via een klein hoekje. U kunt ze
benaderen als u een advies nodig heeft. Te hard
rijden in onze dertig kilometer wijk zal wel een
probleem blijven, want handhaven krijgt geen
prioriteit. En op de Kattensingel al helemaal
niet, want die verbindingsweg is voorlopig nog
niet ingericht op het rijden van dertig kilometer
en dan is er helemaal geen beginnen aan om te
controleren.
Anne-Marie Blok sprak over het belang van een
burennetwerk. Mensen blijven langer alleen wonen, de helft van onze wijk bestaat uit alleenstaanden. Het krijgen van zorg wordt minder
makkelijk, omdat bezuinigingen onvermijdelijk
zijn. Bewoners geven te kennen contacten met
buurtgenoten erg belangrijk te vinden. Maar ook
duidelijk is dat niet iedereen die contacten makkelijk legt. Duidelijk is dat we energie moeten
stoppen in de ontwikkeling van burennetwerken,
waardoor er meer sociale cohesie kan ontstaan.
Hoe maken we mensen die hulp nodig hebben
duidelijk dat zij daar om mogen (moeten) vragen?
Tot slot gaf Stefan Morel een overzicht van de
activiteiten en resultaten van het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied (BZS). Op dit moment krijgen de gewenste verkeersstromen veel
aandacht. We willen een verkeersluw gebied dat
aansluit bij het gebruik van die omgeving en de
gewenste kleinschaligheid. Het busvervoer
speelt daarbij een belangrijke rol en de vraag is
of het busstation dan niet beter naar de noordkant kan. Dat moet dan wel op korte termijn

Agnes van Buuren, de directeur van Gouwestein
sloot de presentaties af met een schets van haar
plannen. De plek van Gouwestein in en samen
met de wijk krijgt verder vorm. Zij ziet ook
graag dat inwoners van de wijk betrokken zijn
bij activiteiten in Gouwestein. Het centrum heeft
behoefte aan vrijwilligers, maar biedt ook vertier
voor wijkbewoners.
Om kwart voor tien sloot de ceremoniemeester
de vergadering, ruim eerder dan in voorafgaande jaren. De behoefte aan een drankje voor de
droge kelen was er niet minder om.

DE ZONNEWIJZER
Door Ton Kooijman

Het was gezellig druk in Gouwestein op maandag 14 april tegen de middag. We waren bij elkaar om nu echt de zonnewijzer te onthullen.
Het lentezonnetje deed zijn best om zijn wijzer
te bestralen, maar kreeg de wolken niet altijd
weg. De familie Both was ruim vertegenwoordigd, met drie of misschien wel vier generaties.
Ze hadden het zelf over een gezellige reünie. Als
we beginnen bij Niek Both die in het begin van
de vorige eeuw in Gouda een tuinbouwbedrijf
startte, waren de twee schoondochters van zijn
zonen er, kleinkinderen en hun kinderen. Ook
twee van de drie grote sponsors toonden belangstelling, de stichting Jac. Bezemer en Bunnik. Verder de heer Fockens, oud-hoogleraar,
die veel over zonnewijzers weet. En natuurlijk
veel wijkbewoners.
Peter Schönfeld, voorzitter van het wijkteam,
schetste hoe het wijkteam erin is geslaagd de
zonnewijzer te redden. De gemeente had vastgesteld dat opknappen voor haar te duur was en
heeft toen de zonnewijzer inmiddels zwaar
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onder de roest en verbogen,
gedumpt. Het is de grootste
zonnewijzer in zijn soort in
Nederland. Het wijkteam
heeft vervolgens een paar
grote sponsors gevonden,
vond ook een paar bedrijven
bereid om te helpen bij de
restauratie, en kijk daar staat
hij nu te pronken.
Eén van de kleinzoons is Klaas Dogterom die in
Gouderak woont. Hij vertelde vervolgens waarom Niek Both met zijn twee zoons in 1961 de
gemeente Gouda deze zonnewijzer heeft geschonken. Daarover is een paar maanden geleden al een artikel in de wijkkrant verschenen,
maar veel van de aanwezigen hoorden het voor
het eerst. Het bedrijf Both was een grote witlofteler en was in de jaren vijftig enorm geholpen
door de gemeente, met name door burgemeester James. Uit dankbaarheid wilde hij de gemeente iets blijvends schenken en de gemeente
heeft toen voor een zonnewijzer gekozen. Vijftig
jaar heeft hij op het Albert Plesmanplein gestaan
tot de renovatie een paar jaar geleden.

Ongeveer om twaalf uur zijn we met ons allen
naar de zonnewijzer gewandeld. De zon en de
wolken waren nog steeds met elkaar in gevecht.
Natuurlijk was het aan de twee schoondochters
Both om de zonnewijzer, die zorgvuldig was ingepakt, van zijn omhulsel te ontdoen. Met wat
hulp slaagden zij daarin en zo nam de wijk deze
prachtige zonnewijzer officieel in gebruik. ‘In
gebruik’ omdat een zonnewijzer de tijd aangeeft, als de zon schijnt tenminste. Juist toen
het doek viel, won de zon het weer even. Zich
niet storend aan een paar druppels regen die
vervolgens vielen, vertelde de heer Fockens
daarna hoe de zonnewijzer werkt en hoe de tijd
moet worden afgelezen. Dat is nog niet zo eenvoudig. Zijn verhaal heeft hij op papier gezet en
het volgt hieronder. Leuk vind ikzelf daaruit dat
wij door op de belangrijkste band de zomertijd
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neer te zetten, de zonnewijzer in Nederland
uniek hebben gemaakt. Het dunne zonnetje
maakte het de heer Fockens mogelijk om zijn
verhaal met de zonneschaduw te illustreren.

Terug in Gouwestein vierden we deze aanwinst
voor de wijk met een glaasje bruis en opgewekte Ierse muziek van een bandje dat had aangeboden voor ons te spelen. Natuurlijk niet helemaal gratis, want we hadden er wel een fles
(Ierse?) whisky voor over.
Het was een prachtige happening en de zon
vindt dat ook, want hij schijnt vanaf 14 april
vrijwel voortdurend, om de zonnewijzer wat in
te werken.

DE ZONNEWIJZER UITGELEGD
Door Fop Fockens

Het kleine bolletje in het centrum van de zonnewijzer stelt de aarde voor. Het zit vast aan de
aardas, de staaf die naar de poolster wijst.
Daarom heen de hemelbol met daarop een brede band, de hemel-equator. De schaduw van de
aardas, de schaduwgever, op de tijdschaal in
Romeinse cijfers aan de binnenzijde van die
hemelequator geeft de tijd aan. Bij het begin
van de lente op 20 maart en bij het begin van
de herfst op 23 september beweegt de zon om
de aarde in het vlak van de hemelequator. De
zon komt dan ’s ochtends precies in het oosten
op en gaat twaalf uur later precies in het westen
weer onder. De schaduw van de aardbol is dan
4
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niet te zien omdat de brede band dat blokkeert.
Evenwijdig aan de hemelequator bevinden zich
de Noorder- ofwel Kreeftskeerkring en de Zuider- ofwel Steenbokskeerkring.
De zon beweegt zich, vanaf de aarde gezien,
langs die keerkringen op 21 juni respectievelijk
op 22 december. Halverwege zonsopkomst en
zonsondergang op het midden van de dag,
‘middag’ dus, staat de zon in het zuiden, precies
in het vlak van die grote verticaal staande dikke
hoepel, de meridiaan, die de constructie stevigheid geeft. .Het is dan 12 uur zonnetijd in
Gouda. U leest dat af op de hulpschalen aan de
buitenkant van de hemelequator. Die zijn ook
voorzien van schaduwgevers evenwijdig aan de
aardas.

Uitleg door Fop Fockens

Tot 1909 had iedere stad in Nederland zijn eigen
(zonne-)tijd. Zo geeft een zonnewijzer in Nieuwe- Schans aan de Duitse grens in het oosten
van Groningen 15 minuten eerder 12 uur aan,
dan een zonnewijzer in Sint-Anna ter Muiden in
het uiterste westen van Zeeuws-Vlaanderen. Nu
was dat allemaal niet erg in de tijd toen men
nog per postkoets of met de trekschuit reisde.
Anders werd het toen er treinen gingen rijden.
Toch heeft het nog tot 1 mei 1909 geduurd
voordat er één tijd in Nederland werd ingevoerd.
Dat werd de zogenaamde Amsterdamse tijd. Als
de zonnewijzer aan de Westertoren in Amsterdam 12 uur aan gaf moesten alle klokken in Nederland 12 uur aangeven. Dat sloot echter van
geen kant aan bij de tijd in de landen om ons
heen. Zo liep de tijd in Duitsland 40 minuten
voor op onze tijd. Dat heeft zo geduurd tot 19
mei 1940 toen de Duitse bezetters hier hun tijd
invoerden. De klokken bij ons moesten 40 minuten vooruit gezet worden. Dat is zo gebleven en
sindsdien gebruiken wij de Midden Europese Tijd
(MET). Omdat Hitler voor zijn oorlogvoering veel
energie nodig had werd toen, om energie te besparen, ook meteen de zomertijd ingevoerd. De
klok in de zomer nog een uur vooruit, de Midden
Europese Zomertijd (MEZT), die wij de laatste
jaren ook weer gebruiken. Het wijkteam Nieuwe
Park heeft ervoor gekozen deze zomertijd aan te
brengen aan de binnenzijde van de equatoriale
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band. Het maakt deze zonnewijzer tot een unicum binnen de soort van equatoriale zonnewijzers in Nederland. De schaduw van de aardas
geeft nu de tijd in MEZT aan, dezelfde tijd die u
op uw horloge afleest, althans tussen het laatste
weekend in maart en het laatste weekend in oktober. Buiten die periode van de zomertijd wijkt
de zonnewijzer een uur af van klokkentijd op uw
horloge.
Het verschil tussen zonnetijd en klokkentijd kunt
u heel mooi zien bij de (vlakke) zonnewijzer met
daarnaast de klok aan het Goudse stadhuis. Die
zitten daar vanaf 1552 toen de Sint-Jan afbrandde. De klok en de zonnewijzer aan de toren gingen toen verloren. Inmiddels zitten die er
natuurlijk allang weer. Ze zijn goed te zien vanaf de Sint-Jansbrug en vanuit de tuin van het
museum. Hier zien we mooi de functie die de
zonnewijzer vroeger vervulde. Die zonnewijzer
zat daar om elke dag de klok gelijk te kunnen
zetten, en wel gelijk met de zon. Toentertijd liepen de mechanische klokken nog niet zo nauwkeurig, een miswijzing van een half uur was helemaal niet ongewoon. De koster van de SintJanskerk kon dan, op de omloop van de toren
staande, de tijd op de zonnewijzer aflezen en de
klok weer gelijk zetten met de zon. Aan het
uurwerk was toen ook een luidklok gekoppeld
die elk uur sloeg. In heel Gouda, dat toen nog
niet zo groot was, kon men zo horen hoe laat
het was.

In de Goudsche Courant van Woensdag 6 December 1961 staat te lezen:
‘De genodigden hebben de zonnewijzer heel
even in functie gezien, toen tijdens de speech
van Burgemeester James een moment een vaal
zonnetje scheen.’
Dan hebben we het redelijk getroffen, een paar
druppels regen maar ook een betere zon.
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fase (start na de bouwvak) is hopelijk oktober
klaar.
Voor vragen neemt u contact op met Marc de
Jong 0620602676 of Annemarie Rooden
0651569050 beiden van SBNS.

Als Peter er niet was geweest . . . . . . . . . .
dan was de zonnewijzer er nooit gekomen. Onze
voorzitter, Peter Schönfeld, bleef ondanks alle
tegenslagen, vechten voor renovatie en plaatsing van de zonnewijzer in ons park. Alle bewoners van het Nieuwe Park en in het bijzonder de
omwonenden willen hem daarvoor dan ook nog
eens hartelijk bedanken. Wij zijn trots op de
zonnewijzer èn op onze voorzitter.

SANERING LOMBOKTERREIN
Door Peter Schönfeld

Binnenkort start in opdracht van Stichting Bodemsanering NS (SBNS) een sanering op het
Lombokterrein. Het terrein wordt op meerdere
plaatsen tot ongeveer 4 meter diep ontgraven.
De afgegraven 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 na keuring, teruggebracht in
de ontgravingsput. Daarna vindt aanvulling van
de saneringsput plaats met schone grond.
Het terrein was vroeger grotendeels lager gelegen en is in de loop der jaren opgehoogd met
grond en puin. Dit materiaal is deels verontreinigd. Het opstelterrein is verder uitgebreid en
diverse bodembedreigende activiteiten (brandstoffenhandel, opslag etc.) hebben plaatsgevonden. In de bodem bevinden zich stoffen als zware metalen, minerale olie, asbest en PAK’s.
PAK’s zijn een groep stoffen die kunnen ontstaan bij onvolledige verbranding van brandstoffen zoals kolen en olie. De verontreinigingen
vormen geen gevaar voor de omwonenden of
passanten.
De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart
(o.a. bommen onderzoek). De rijksoverheid
heeft ingestemd met het definitief buiten gebruik stellen van een groot deel van het huidige
opstelterrein. Ten behoeve van de bodemsanering wordt een klein deel van de sporen verwijderd.
Half mei zullen de saneringswerkzaamheden op
de locatie starten. De eerste fase van de werkzaamheden wordt eind juli beëindigd. De tweede

VERKEERSWERKGROEP ZUIDELIJK
STATIONSGEBIED
Peter Schönfeld

Het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied
(BZS) heeft, omdat de ontwikkeling van het
verkeer een heel belangrijke factor is bij het
maken van plannen voor het ZSG, een aantal
bewoners van de wijken Nieuwe Park en Kadebuurt gevraagd of zij zich willen buigen over de
verkeersaspecten van mogelijk plannen in het
ZSG. Deelnemers aan de werkgroep zijn Geri
van Ittersum, Wilma Neefjes, Bram Casius
(Nieuwe Park en Rover), Wilco Spek, Jan Willem
Eelkman Rooda, Jaap Addicks, Stefan Morel en
Peter Schönfeld. Later heeft Benno Houweling
zich bij de werkgroep gevoegd als vertegenwoordiger van het reizigersplatform “Rover”. Januari jl. is een verkeersavond voor de bewoners
georganiseerd. De acht door de werkgroep geopperde verkeeroplossingen zijn toen gereduceerd tot vier opties: twee opties met het busstation aan de zuidkant en twee opties met het
busstation aan de noordkant.
Tot nu toe is de werkgroep zesmaal bijeen geweest. Zij zal in de loop van mei met een voorlopig advies komen, dat kort daarna in een spe6
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ciale bewonersbijeenkomst zal worden voorgelegd aan de bewoners van Kadebuurt en Nieuwe
Park. Hopelijk is dan het resultaat dat er een
duidelijke meerderheid voor een van de vier opties is. Deze optie zal dan als voorkeursoptie
van de bewoners aan de gemeente worden
voorgelegd. Dit is belangrijk voor de gemeente
want zij willen dit jaar beslissen of het busstation blijft waar het is of naar de noordkant gaat.
De verkeerswerkgroep zal hier ook een mening
over geven. Een uitnodiging voor deze verkeersbijeenkomst zal naar de bewoners worden
verstuurd.
In de werkgroep zijn óók twee vertegenwoordigers van “Rover”. Het kan zijn dat zij een andere aanbeveling doen dan de bewoners, maar
dan zal natuurlijk duidelijk worden aangegeven
waar de verschillen zitten. Hopelijk is dit niet het
geval.
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BLOEMENZEE
Door Trudie Galama

De berm van de Winterdijk moet gaan veranderen in een bloemenzee. Een paar weken geleden
is een smalle strook grond aan de waterkant
omgeploegd en ingezaaid met een bloemenmengsel. Voordat de vrijwilligers klaar waren
viel het water met bakken uit de hemel.
Op de palen zijn vrolijke briefjes geprikt met het
vriendelijke verzoek niet op de aarde te lopen
om de zaadjes de kans te geven te gaan groeien. Met leibomen aan de ene kant en weidebloemen en elzen aan de andere kant wordt de
Winterdijk deze zomer de groenste straat van
onze wijk.

NIEUWE BORDERS EN ANDERE
MAATREGELEN
Door Trudie Galama

De aanleg van de vier borders rond de vijver is
een van de actiepunten van het lijstje met
maatregelen om het Van Bergen IJzendoornpark
weer zijn oorspronkelijke, klassieke karakter terug te geven. In het andere deel van het park
zijn verschillende bomen gekapt onder andere
om het zicht te verruimen. Het bruidsbruggetje
is nu weer te zien vanaf de weg. De metershoge
coniferen aan de rand van het park op de grens
met de Van Beverninghlaan zijn verwijderd om
plaats te maken voor lagere beplanting en zo
het zicht van beide kanten te verbeteren. De
Acer Campestre naast de garage van Villa Honk
is gekapt om de prachtige stam van de Acer
Saccharinum, waarschijnlijk de oudste boom
van het park beter tot zijn recht te laten komen.
Nog een klein, groen detail: de vuilcontainers
van Gouwestaete zijn verborgen achter een rijtje groene struiken.
De leilinden

REANIMATIE
Op 14 mei is er een herhalingscursus reanimatietraining, aanvang half 8 in het Thomashuis
aan de Winterdijk. Alle bewoners van de wijk die
een basiscursus reanimatie hebben gevolgd en
hun vaardigheden op pijl willen houden zijn uitgenodigd zich aan te melden. In het najaar
wordt een 2e herhalingscursus gepland
(eerdere deelnemers krijgen een uitnodiging per
email).
Voor meer informatie: Anne-Marie Blok, tel
672141 of wlb@xs4all.nl

PARKEREN LANGS DE KATTENSINGEL
Door Peter Schönfeld

Hoewel een bewonersactiegroep 173 bezwaarschriften had verzameld tegen de plannen van
de gemeente officieel langsparkeren langs de
Kattensingel in te voeren, heeft de gemeente alle bezwaarschriften ongegrond verklaard. Dit
houdt in dat de gemeente gewoon doorgaat met
haar plannen, tenzij de bewoners hun verzet
volhouden. Op het moment van schrijven is nog
niet duidelijk wat de bewoners van de Kattensingel gaan doen.
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tie met een meisje in het park en het signaleren
van de overlast in de wijk.
Het oprichten van de Whatsapp-groep is een
burgerinitiatief en is met name bedoeld om elkaar te informeren. De politie komt alleen in actie wanneer er daarnaast een melding bij 1-1-2
wordt gedaan, ondanks dat de wijkagenten
deelnemen aan de Whatsapp-groep.
Whatsapp?
Steeds meer Nederlanders gebruiken de berichtendienst Whatsapp om elkaar te waarschuwen
tegen bijvoorbeeld inbraken in hun wijk. Buurtbewoners maken speciale Whatsapp-groepen
aan om verdachte, ongewone en/of bijzondere
situaties in de wijk snel met elkaar te delen en
daarop te handelen.
Whatsapp is een berichtensysteem op je mobiele telefoon dat gebruik maakt van een internetverbinding. Hierdoor hoef je geen kosten per bericht te betalen, zoals bij een SMS. Via Whatsapp wisselen buurtbewoners onderling makkelijk
en snel informatie uit.

WHATSAPP-GROEP NIEUWE PARK
EEN SUCCES!
Door Diana Rosenboom

De Whatsapp groep “Buurtwacht Nieuwe Park” is
al sinds 2 maanden actief. In eerste instantie is
er begonnen met 13 aanmeldingen, inclusief de
wijkagenten van Nieuwe Park. Inmiddels is dit
gegroeid tot 21 deelnemers. De aanmeldingen
zijn afkomstig van buurtbewoners verspreid
over de gehele wijk. Iets om trots op te zijn met
elkaar. Op deze manier kijken we namelijk met
elkaar naar de veiligheid in onze wijk. Uiteraard zijn we nog op zoek naar nieuwe
deelnemers die zich ook willen aanmelden
voor de Whatsapp-groep!

Tot op heden zijn er diverse meldingen binnengekomen op de Whatsapp groep, waaronder:
het signaleren van verdachte auto’s, informatieverstrekking vanuit de wijkagent over het voorkomen van een poging tot inbraak, adviesvraag
over de te nemen acties in verband met een
open riool, het melden van een verdachte situa-

Ook aanmelden?
Wil je je ook aanmelden voor de Whatsappgroep Nieuwe Park? Dat kan! Stuur je naam,
adres en telefoonnummer door aan:
i.tielman@gmail.com en je zal worden toegevoegd aan de Whatsapp-groep.
Hoe meer aanmeldingen, hoe beter we met elkaar kunnen kijken naar de veiligheid in de wijk.

VOORTGANG PLANNEN VOOR
ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Door Stefan Morel en Peter Schönfeld

Het Bewonersinitiatief gaat gestaag door met
zijn onderzoek naar de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van het Zuidelijk Stations Gebied
(ZSG). Op 8 april zijn de partijen, die belangen
in dit gebied hebben, weer bij elkaar geweest.
Deze partijen zijn:
 de gemeente
 Prorail
 V.O.F. De Lombok bv
 De Goudse
 NS
 Het Bewonersinitiatief
Woonpartners zal als toehoorder de gesprekken
volgen. Multi Vastgoed heeft aangegeven niet
meer geïnteresseerd te zijn in het gebied.
Tijdens bovengenoemde bijeenkomst hebben de
verschillende partijen een presentatie gegeven
hoe zij tegen het gebied aankijken en wat hun
belangen/plannen voor het gebied zijn. Ook
hebben de partijen aangegeven het belang van
dit overleg te onderschrijven en de gesprekken
8
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in de komende maanden voort te zetten. Het
plan is vóór de zomer nog twee zittingen te
hebben en na de zomer een slotbijeenkomst.

Bijbelkring
 Woensdag 7 mei in de Plaza om 14.30 uur
door Ds. W. Markus

Hopelijk is het eindresultaat van deze gesprekken dat elk van de partijen gericht aan de slag
kan met haar eigen project, maar wel zo dat een
en ander op elkaar is afgestemd.

Activiteiten voor in uw agenda:
Donderdag 1 mei
 14.30 uur Informatiemiddag en proefles
Frans van de Alliance Française in de Plaza.

In aanvulling op het bovenstaande zal het Bewonersinitiatief nog de volgende bijeenkomsten
organiseren:
 een informatiebijeenkomst in het Huis van
de Stad voor alle organisaties waarmee in de
afgelopen maanden gesproken is (mei).
 een verkeersbijeenkomst voor de bewoners
van Nieuwe Park en Kadebuurt (mei)
 een presentatie van de plannen aan de
Goudse Raad (september)

Zaterdag 3 mei
 14.30 uur Zingt voor u in de PlazaKinderkoor
“Jong Sursum Corda”. Toegang gratis. Koffie
en thee € 1 voor bezoekers
Maandag 5 mei
 14.30 uur Eerste les Frans van de Alliance
Française in de Plaza.
Woensdag 7 mei
 9.00 uur-12.30 uur Modeshow en Verkoop
door de fa. Doorduijn in de hal en Plaza.
Woensdag 21 mei
 14.30 uur Fruitige Bingo in de Plaza. Deelname € 4 incl. Koffie/thee.
Zaterdag 24 mei
 14.30 uur Treden voor u op “De Kadeklinkers” in de Plaza. Entree leden Comfort a la
carte € 3, niet leden € 5 incl. koffie/thee.

U BENT VAN HARTE WELKOM IN
GOUWESTEIN!
Pastorale bijeenkomsten:
Weekopeningen
 In de oneven weken op maandagochtend om
10.30 uur in de Plaza door dhr. A. de Jong
Weeksluiting
 Vrijdag 2 mei om 18.50 uur in de Plaza door
Ds. M. v. d. Sijs
 Zondag 11 mei 10.30 uur in de Plaza door
Ds. T. Bouw
 Vrijdag 16 mei 18.50 uur in de Plaza door
Ds. K.J. Visser

Hand en spandiensten blijven altijd van harte
welkom voor het welslagen van de diverse verenigingen en andere activiteiten in Gouwestein.
Hier volgt een selectie uit de vragen, die tot mij
komen:
 Bij de koersbal op dinsdagmiddag van14.0016.30 uur is assistentie bij dit spel door
sportieve vrijwilligers gewenst.
 Het Restaurant zoekt hulp op zaterdag en
zondag van 10.00-14.00 uur.
 Bij het wandelen op de zaterdag ochtend
komen we nog handen en voeten te kort ook
op woensdag ochtend is hulp welkom.
 Helpende handen bij het muziek luisteren op
dinsdagavond en bij de filmavond op vrijdagavond van 19.00-21.00 uur zijn er nog
niet genoeg.
 Er liggen lichte nog lichte onderhoudstaken
in de tuin te wachten.
 Dagelijks van 16.00-18.00 uur op de zorgafdeling is er assistentie welkom bij het verstrekken van de broodmaaltijd.
 Een praatje, een kopje koffie, een spelletje
of gezellig met elkaar zingen wordt erg gewaardeerd door de bewoners van de Leeuwerik-, Nachtegael- en Swaenenburgdreef in
Gouwestein.
 We zoeken vrijwilligers, die graag regelmatig
een bezoekje brengen in de huiskamers en
kunnen helpen met wat extra gezelligheid te
creëren op alle dagen van de week.
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Op zaterdagmiddag en woensdagmiddag bij
de concerten 1 keer per maand of andere
recreatieve activiteiten van 14.00-16.30 uur.
Nadere informatie over vrijwilligerswerk kunt u
verkrijgen bij Lynet Mechielsen.
Het Grand Café is geopend van maandag tot
en met zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Het Gouwestein Restaurant is dagelijks geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur. Drie gangen
menu € 11,50 (Leden van Comfort à la carte €
10). U wordt verzocht om 3 werkdagen van te
voren te reserveren bij de receptie
tel: 0182-515655.

Op 14 mei gaan de ecokids miniatuur tuintjes
maken om sombere stukjes van de wijk mee op
te fleuren. Ben je in het bezit van leuke kleine
frutsels om de tuintjes mee in te richten dan zijn
die van harte welkom. Neem contact op met
Anne-Marie Blok(672141) of Manon Vonk
(585357) of gooi het even in de bus van de
Majoor Fransstraat 36

Wijziging in het programma
Dit voorjaar zijn er weer nieuwe ecokids activiteiten in het Nieuwe Park. Dit keer zullen de activiteiten niet in Gouwestein zijn, omdat er op
dat moment daar verbouwd wordt. We gaan
naar de Bruisplaats op de Vredebest. De activiteiten vinden plaats tussen 15.00 en 16.30uur
en het 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:
7 mei
 Op deze middag gaan we zelf een kruidenegel in elkaar knutselen en leren we alles
over verschillende kruiden. De kruidenegel
kun je in de keuken zetten of in de tuin.
14 mei
 Deze middag wordt een combinatie van
groengraffiti en water. Daarbij gaan we
saaie hoekjes opfleuren. We maken dan
een mini tuintje bij een kapotte stoeptegel
of in een hoekje bij de regenpijp. Maar die
middag gaan we ook van alles leren over
water. Dus neem ook je laboratorium jas
mee!
21 mei
 Deze woensdagmiddag gaan we op excursie! We gaan naar de kinderboerderij in
Boskoop. Daar gaan we op bezoek bij de
egelopvang en iets leren over hoe egels leven en hoe je voor egels kunt zorgen die bij
jou in de omgeving wonen.
Mocht je zin hebben om met je zoon of dochter
mee te komen dan ben je van harte welkom
want zonder een helpende hand kunnen we dit
programma niet mogelijk maken.
Heb je nu 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.
Je kunt je opgeven bij Anne-Marie Blok of Manon Vonk
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GEVELTUINTJES 2014
Na de enthousiaste reacties vorig jaar met als
resultaat: veel vrolijke geveltuintjes, willen we
iedereen oproepen ook dit jaar weer mee te
doen en een gezellig tuintje te maken. Op de site www.nieuwepark.nl is de informatiefolder van
vorig jaar nog te bekijken. Daar staan wat suggesties voor wat je zou kunnen planten en is te
lezen welke (gemeentelijke) regels gelden voor
een geveltuintje. In augustus gaat de “groencommissie” weer zoeken naar het allermooiste
tuintje en een prijs uitreiken aan de eigenaar
daarvan, zoals vorig jaar aan de familie Dongelmans. Succes!
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DINSDAG 1 MEI START BLOKJE OM
Door Anne-Marie Blok

Vanaf 1 mei bestaat de mogelijkheid om elke
dinsdagavond aan te sluiten bij een korte wandeling door de wijk.
Vertrek vanaf het parkeerterrein Gouwestein om
zeven uur. Het plan is om ongeveer een half uur
te wandelen, maar dat is ook afhankelijk van de
conditie van de deelnemers. De wandeling wordt
afgesloten met een kopje koffie in Gouwestein.
U kunt dus voor het journaal weer thuis zijn.
Het is een mooie gelegenheid uw buurt en
buurtgenoten beter te leren kennen en in beweging te blijven.
Ik hoop u te zien.

Benodigdheden:
 Grote lege plastic fles
 Lijm
 Mesje/ schaar
 Lijm
 Plakogen
 Touw in twee kleuren (zwart/
bruin)
 Aarde
 Zaadjes of plantjes
 Zwarte ductape

WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID
Eind september is er, net als vorig jaar, een landelijke week tegen de eenzaamheid. Dat wordt
ook in Gouda goed opgepakt. De doelgroep is
de 55-plusser. De op te lossen vraag is hoe we
die eenzaamheid gaan bestrijden.
Daarvoor zijn uw ideeën zeer welkom en u mag
ook (veel) jonger zijn. Op 15 mei is er een bijeenkomst in Gouwestein waar u uw creativiteit
kunt tonen. Het begint om half tien en eindigt
met een lunch. Meer informatie op
www.samentegeneenzaamheid.nl

Werkwijze:
 Maak de fles schoon
 Knip een uitsparing waar de plantjes in moeten komen (zie afbeelding op de website)
 Doe de dop op de fles en plak het touw op
de neus. Doe dit strak tegen elkaar zodat je
geen ondergrond meer ziet.
 Doe dit ook met het bruine gedeelte, het
kopje van de egel.
 Plak de ogen op de juiste plek.
 Beplak de rest van het lijf met zwarte tape,
zo verstevig je het lijf en krijgt het gelijk een
kleur. Dit kun je eventueel ook met touw
bekleden.
 Doe dit ook langs de randen van de uitsparing.
 Plant twee kruidenplantjes in de egel. Of doe
er aarde in en zaadjes zodat je zelf het
plantje kweekt.
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DAG VAN HET PARK 2014
31 MEI VAN TWEE TOT VIJF UUR
Dit jaar Door Marrianne Waalwijk

De leerlingen van de praktijkafdeling van de
Goudse Waarden hebben 10 kruidenegels gemaakt. De egels zijn gemaakt van oude petflessen en daarin hebben zij bieslook gekweekt. Als
je goed oplet dan zie je de egels op verschillende plekken in de wijk terug. Wil je zelf ook zo’n
leuke kruidenegel maken, geef je dan op voor
ecokids of ga zelf aan de gang met de werkbeschrijving.

BOMEN BLOKWONINGEN
Nu de lente weer is aangebroken en alles weer
in bloei komt te staan, krijgt iedereen de kriebels om buiten weer aan de gang te gaan.
Rondom de blokwoningen zijn ook een aantal
bewoners aan de gang gegaan om er weer iets
moois van te maken. Helaas gebeuren er ook
negatieve dingen. Rondom de blokwoningen en
de Winterdijk zijn er tientallen bomen beschadigd aan de barst. Er is inmiddels voor duizenden euro’s aan schade gemaakt.
Dit komt de buurt niet ten goede, de gemeente
heeft haar best gedaan om zoveel mogelijk bomen terug te laten keren in de wijk. Maar op deze wijze verdwijnt al het groen om ons heen.
Een boom heeft het al niet overleefd en de kans
is groot dat er nog vele volgen. Ziet u toevallig
hoe de boom gesloopt wordt, maak hier dan een
foto van en doe aangifte bij de politie.

is er een lustrum: voor de 5e keer de Dag van
het Park! Het wijkfeest van het Nieuwe Park!
Zaterdag 31 mei is het weer zover, vanaf twee
uur bent u van harte welkom in het Van Bergen
IJzendoornpark en in geval van slecht weer
hebben we onderdak bij het zorgcentrum Gouwestein.
Dit jaar staat de Dag van het Park in het teken
van Park in Beeld: een beeldenexpositie in het
park, waarover u elders in de wijkkrant meer informatie kunt vinden. Ook dit jaar zullen er weer
diverse activiteiten zijn. We beginnen met de
feestelijke opening van Park in Beeld, met medewerking van Malika en de theaterschool.
We organiseren de inmiddels vaste traditie van
de taartenwedstrijd, wie maakt de beeldigste
taart? Geeft u op! Er zullen creatieve workshops
zijn onder leiding van Kreatief Gouda en Vlijtig
Liesje. Naast Park in Beeld is er ook voor wijkbewoners een mogelijkheid om in beeld te komen: met Mens in Beeld kunt u uw verzameling
of bijzonder stuk exposeren. Geeft u op! Er is
een kraampje van Gouwestein. Er zullen diverse
kinderactiviteiten zijn en nog veel meer….
Voor de taartenwedstrijd en Mens in Beeld kunt
u zich opgeven bij de werkgroepleden of bij de
redactie van de wijkkrant.
Ook hebben we die dag nog extra handen nodig
voor opbouwen, bediening van de bar enz. geeft
u op!
Marrianne Waalwijk 06 23507933, Sjouk Engels
06 46298985, Manon Vonk, Wilma Neefjes
515354 en Marleen de Rooij

WIE BAKT DE MOOISTE EN / OF
LEKKERSTE TAART VOOR 31 MEI?
Door Wilma Neefjes

Op het eerste lustrum van de Dag van het Park
op 31 mei a.s. zal uiteraard de traditionele taartenwedstrijd niet ontbreken. De afgelopen vier
jaar hebben we heel wat kunstwerkjes, gebakken door jong en oud mogen bewonderen en
proeven. Ook dit jaar zullen mevrouw Spek en
mevrouw Rietkerk (zie foto) de taarten beoordelen en prijsjes toekennen aan het mooiste baksel gemaakt door kinderen en door volwassenen. Thema voor de taart is dit jaar 'kunst'.
Om twee uur kunnen alle aanwezige gasten op
de Dag van het Park bij een kopje koffie, thee of
limonade genieten van de heerlijke zelfgemaakte zoetigheden.
12

Wijkkrant Nieuwe Park

april 2014
Omdat het vervoer en plaatsen van de beelden
door hun omvang en gewicht wel wat voeten in
de aarde heeft, begint beeldend kunstenaar Rob
Schreefel met de initiatiefgroep al ruim voor de
opening (31 mei) aan dit karwei.
De eerste datum voor beeldaflevering is dinsdag
6 mei, ’s ochtends om 7 uur bij de Van Beverninghlaan. We zoeken nog helpende handen
om de beelden goed op hun plaats te krijgen.
Neem voor meer informatie direct contact op
met Peter Schönfeld, lid van de initiatiefgroep,
06 41836684 of p.schonfeld@caiway.net.

mevrouw Spek en mevrouw Rietkerk

Wilt u een taart, muffins, cake, koekjes bakken? Meldt u dan aan bij Wilma Neefjes, Van
Bergen IJzendoornpark 11, tel. 0182 515354 of
e-mail wilma.neefjes@gmail.com. Ook om af te
stemmen wanneer u de taart komt brengen.
Voor iedere bakker is er een kleine attentie in de
vorm van een cadeaubon van 5 euro als tegemoetkoming in de kosten.
Tot 31 mei!

GROEN DOEN
Door Manon Vonk

Ieder jaar tijdens de Dag
van het Park besteden we
aandacht aan groen in de
wijk. Dit jaar hebben we
tuincentrum Vlijtig Liesje
uitgenodigd. Zij komen in het thema van de Dag
van het Park een workshop tuinbeelden geven.
Je kunt dan een vogel maken met natuurlijke
producten om in de tuin te zetten. De plaatsen
zijn beperkt dus als je mee wilt doen is het handig om je van tevoren aan te melden. Daarnaast
worden er ook geveltuinpakketjes verkocht tegen een gereduceerd tarief, een deel hiervan
wordt gesponsord door het wijkteam om de geveltuintjes te stimuleren. Dit zijn pakketten
waarbij vaste en eenjarige planten worden gecombineerd. Ze zijn voor € 5 en € 10 euro te
verkrijgen.

PARK IN BEELD KRIJGT VORM
Door Vera Schijve

De selectie van natuurstenen beelden is rond.
Van drie vooraanstaande kunstenaars, die verbonden zijn aan kunstenaarscollectief De
Ploegh, komen in totaal 15 beelden naar Gouda.
Het gaat om werk van Eddy Gheress, Joost Barbiers en Rob Schreefel. Eén beeld wordt tentoongesteld bij samenwerkingspartner Museum
Gouda, de andere krijgen in het Van Bergen IJzendoornpark tijdelijk een plek.
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CREACAFÉ
WIJKVERPLEEGKUNDIGE
Onlangs heeft Janette Navis zich voorgesteld als
de (nieuwe) wijkverpleegkundige van de binnenstad. Zij werkt bij de Vierstroom en is daar
bereikbaar. Omdat het werkgebied wordt aangegeven met de postcode (in dit geval 2801)valt
het Nieuwe Park er ook onder. Wij gaan haar op
korte termijn bezoeken om wat meer over haar
werk en haar taak te weten te komen.

Door Marrianne Waalwijk

Het creacafé was helemaal oranje gekleurd, we
maakten corsages, oorbellen en zelfs een gepimpte telefoon in oranje sfeer.

Het volgende creacafé is op woensdag 14 mei in
het Grand Café van Gouwestein.
Deze avond is Marlinde onze gast, vanaf 19.00
uur staat de koffie en thee klaar!

KOM JE OOK WOLKENVANGEN? !
Aanwezig: maandag, dinsdag morgen, woensdag en donderdag.
0182- 680281
www.vierstroom.nl

Ik ben Marlinda Weijers, deze
keer ben ik bij jullie te gast op jullie workshopavond. In het dagelijks leven ben ik vormgever en
pedagogisch medewerker. Hierbij
gebruik ik mijn fantasie, creativiteit en passie. Het is voor mij een
uitdaging om gevoel om te zetten
in iets beeldends en dit over te
brengen op een manier die ieder kan begrijpen.
Dat is vaak eenvoudiger dan dat het klinkt, gewoon via je handen en te doen!
Het creacafé is een mooi initiatief wat mensen
met elkaar in contact brengt door creativiteit!
Aan het stukje creativiteit wil ik deze avond mijn
steentje bijdragen door herinneringen in beeld
te vangen.
Het is extra leuk als je iets persoonlijks meebrengt met een herinnering en dit kan verwerken. Te denken valt aan sleutels, knoopjes,
schelpen etc. maar hoeft niet. Als je niets hebt
kun je natuurlijk ook meedoen! Ik zal ook diverse spulletjes meebrengen waarvan we een leuke
mozaïek gaan maken.
Iedereen is welkom en ervaring niet verreist,
openheid en plezier wel! Geen verwachtingen,
soms wil je iets maken maar je weet nog niet
precies wat, dan lijkt het of je maar wat zit te
prutsen. Mijn ervaring is dat uit deze onbevangenheid de leukste dingen voortkomen!
Kortom gewoon een gezellige avond en je gaat
gegarandeerd met iets leuks naar huis maar wat
zeg ik nog niet!
Doe je mee?
NIET VERGETEN HE?
Tot dan!
Marlinda Weijers, Wolkenvanger
14

Wijkkrant Nieuwe Park

april 2014

Straatcontactpersonen

Monique Havelaar

Teak Spruijt

Dawid Jarzynka

Paul Soeters

Cora van Leeuwen

Fred Wolswijk

Azzouz Khoukhi

Trudie Galama

Edward Jansen

Jos Cremers

Han Geurts
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REDACTIE WIJKKRANT:
Ton Kooijman, Trudie Galama, 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 Trudie, tel. 523525
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 – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, tel 538392
Groep 10: Piersonweg, v. Beverninghlaan, v. Swietenstraat – Teak Spruijt, v. Beverninghlaan 4,
tel 513631
Groep 11: Crabethstraat, Crabethpark – vacature
Groep 12: Vredebest, Spoorstraat en Spoorlaan – Paul Soeters, Vredebest 16, tel 06-19526955
AGENDA
7 mei
7 mei
12 mei
14 mei
14 mei
21 mei
31 mei

15.00
19.30
19.30
15.00
19.00
15.00
14.00

-16.30
uur
uur
-16.30
uur
-16.30
-17.00

uur

uur
uur
uur

Ecokids
Buurtpreventie
Wijkteamvergadering
Ecokids
Creacafé
Ecokids
Dag van het Park

Bruisplaats, Vredebest
Gouwestein
Gouwestein
Bruisplaats, Vredebest
Gouwestein
Bruisplaats, Vredebest
Park
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