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BEWONERSAVOND 
UITNODIGING AAN  

ALLE WIJKBEWONERS 
 

 

 

Het Wijkteam Nieuwe Park organiseert op donderdag 3 april vanaf 19.30 uur de jaarlijkse bewoners-

avond. Deze vindt plaats in Gouwestein.  

 

Agenda 

 

19.30 uur: inloop langs de stands 

 Informatie over groen in de wijk, Zuide-

lijk Stationsgebied en activiteiten e.d. 

 

20.00 uur: aanvang vergadering 

 

Voor meer informatie: zie pagina 3 
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VAN HET WIJKTEAM /  
VAN DE REDACTIE 
Door Ton Kooijman 
 

Bij vorige verkiezingen voor de gemeenteraad 

heeft onze wijk steeds partijen benaderd met 

vragen die voor onze wijk van belang waren. 

Het zal niet verbazen dat de antwoorden niet al-

tijd even helder en concreet waren. Dit keer 

hebben we zelf de programma’s bekeken met de 

vraag wat de visie van de partijen op de activi-

teiten binnen de wijken is. Is er ruimte voor wij-

ken en wijkteams om werkelijk invloed te heb-

ben op ontwikkelingen binnen de wijken? De 

analyse valt niet mee: hier en daar is wel een 

aanzet te vinden, maar de rol moet toch niet te 

groot worden. Als de wijkteams ons (de politiek) 

vertellen wat er leeft nemen wij de beslissingen.  

 

U treft ook het programma voor de bewoners-

avond op 3 april aan. Het jaarlijkse hoogtepunt 

van de democratische processen en de activitei-

ten binnen de wijk. Verantwoording door het 

wijkteam en inspraak van de wijkbewoners. Het 

ziet er opnieuw uit als een vol programma, maar 

we gaan ons best doen de tijd hiervoor beperkt 

te houden. We nodigen graag andere belang-

stellenden uit.  

 

Lees ook mijn verslag over een parkeerboete en 

het beroep daartegen. Het lijkt erop dat we nog 

een appeltje te schillen hebben met de gemeen-

te.  

 
ANDERE INDELING VAN DE PAR-

KEERPLAATSEN OP DE  

KATTENSINGEL 
Door Peter Schönfeld 

 

Vorige week hebben de bewoners van de Kat-

tensingel een brief van de gemeente ontvangen 

met het bericht dat de parkeerplaatsen langs de 

singel allemaal veranderd zullen worden in  

langsparkeerplaatsen in tegenstelling tot de hui-

dige situatie waarbij het merendeel dwars par-

keert. Hierdoor wordt het aantal parkeerplaat-

sen van ongeveer 65 gereduceerd tot 44. De 

gemeente geeft aan dat deze aanpassingen 

noodzakelijk zijn in verband met de kwetsbaar-

heid van de kade, zoals verzakkingen en de vei-

ligheid bij het in- en uitparkeren. 

 

De gemeente schrijft verder: “Op dit moment is 

de planning om de kademuur in 2016 te ver-

vangen”. Zoals de meesten van u weten was dat 

óók het plan in 2008. Dit is toen uitgesteld ten 

behoeve van de herinrichting van de Jamessin-

gel, maar toen zou het wel in 2013 gaan gebeu-
ren als de zuidelijke rondweg klaar zou zijn. Nu 

spreken we over 2016 met de kanttekening van 

de gemeente dat er genoeg geld voor moet zijn. 

Indien u wilt reageren op deze plannen dan kunt 

u contact opnemen met Jan Mostert, Kattensin-

gel 27 (0182 511369) 

 

 
PRESENTATIE OVER PELGRIME-
REN NAAR SANTIAGO DE  

COMPOSTELA 
 

Geri en Marijke van Ittersum hebben te voet de 

pelgrimstocht afgelegd naar Santiago de Com-

postella. Op 26 maart a.s. zal Geri een presen-

tatie van deze tocht geven aan de hand van fo-

to’s die hij als amateurfotograaf heeft gemaakt. 

Daarbij komen ook de historie van het pelgrime-

ren aan bod, de cultuur langs de route en prak-

tische informatie over de voetreis.   

 

De presentatie is in Gouwestein en begint om 

14.30 uur. Naast de bewoners van Gouwestein 

zijn ook andere wijkbewoners welkom.  

 

 
 

 

ETEN KAN JE OOK SAMEN 
Door Anne-Marie Blok 
 

In de wijkkrant van november 2013 was ik blij 

verrast met de oproep van Cora en Jan. Elke 

dinsdagavond, van november tot en met maart, 

kunnen mensen aanschuiven voor een gezonde 

en gezellige maaltijd, tegen kostprijs. Als het na 

maart weer langer licht is en mensen op vakan-

tie gaan, wordt verwacht dat er minder animo is 

om gezamenlijk te eten. Dan kunt u zich niet 

meer aanmelden (wellicht een goede aanleiding 

om een buurt of straatbarbecue te organise-

ren?). Wat een fantastisch idee. 

 

Ik was benieuwd of Cora en Jan enige respons 

hadden gekregen op hun oproep, trok de stoute 

schoenen aan en meldde mij aan voor een maal-

tijd. Ofschoon wij op een forse steenworp van 

elkaar wonen (wel met een bochtje) hadden wij 

elkaar nog niet eerder ontmoet. Dus kwam ik 

mij om zes uur op de Kattensingel 27 melden. 

Het werd een bijzonder gezellige avond; er was 
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één andere gast (bij toeval een ander lid van het 

wijkteam) en ik heb erg lekker gegeten. Genie-

tend van de maaltijd loopt het gesprek vanzelf 

en blijken er altijd wel gezamenlijke interesses 

en ervaringen te zijn. 

 

Het idee is spontaan tij-

dens het koken ontstaan. 

Cora houdt van koken, 

maar ook vinden zij en Jan 

het leuk om mensen uit de 

wijk te ontmoeten en beter 

te leren kennen. Alleen een 

tafel reserveren in een res-

taurant doe je niet zo snel 

en het is ongezellig, het is 

dan ook vooral bedoeld 

voor mensen die alleen 

wonen en gezelligheid zoeken door met elkaar 

te eten. Wie kan het daar mee oneens zijn, wat 

bindt ons meer dan samen te eten? 

 

Inmiddels is er een nieuwsbrief waarin je kennis 

kan nemen van het menu van de komende 

week. Met goede mond-tot-mond reclame zullen 

ze wel snel volgeboekt zijn. 

 

De nieuwsbrief zullen wij proberen te plaatsen 

op de website van het wijkteam, 

www.nieuwepark.nl, maar u kunt zich ook in-

schrijven voor de nieuwsbrief bij mostertbokho-

ven@tiscali.nl. Denkt u er eens over na, mis-

schien een idee dat navolging verdiend?!  

 
 

 
 

BEWONERSAVOND   
DONDERDAG 3 APRIL OM 20.00 UUR  

(vanaf 19.30 bent u welkom) IN GOUWESTEIN 

 

Zoals in de wijkkrant van januari al gemeld is, 

wordt op bovenstaande datum de jaarlijkse be-

wonersavond door het wijkteam georganiseerd.  

 

Het programma is als volgt: 

1. Informatiemarkt  

Vanaf 19.30 uur inloop en ontvangst met koffie 

en thee en tot 19.55 uur gelegenheid tot ver-

krijgen van informatie bij de stands vóór en na 

de vergadering over: 

- Drie Notenboomen: Dura Vermeer  

- Dag van het Park  

- Crea café 

- Jeu de Boulebaan 

- Platform eenzaamheid ouderen 

- Activiteiten Trapveld 

- Winkels Spoorstraat – Vredebest 

- Halloween / ecokids 

- Wijkteam: Wijkjaarprogramma, Jaarverslag 

en Financiën 

- Hartstichting i.v.m. reanimatiecursus 

- Gouwestein 

- Activiteiten ouderen 

- Beeldenroute 

- Nestkasten gierzwaluwen 

- Geveltuintjes 

- Stekjeskast Gouwestein 

- Bodemsanering Lombokterrein 

- Zuidelijk Stationsgebied 

- Gemeente – Vrijwilligers Informatie Punt 

 

2. Aanvang vergadering 

- Vooruitblik 2014 

- Bestuursaangelegenheden en financiën 

- Buurtpreventie 

- Veiligheid in de wijk 

- Burennetwerk 

- Laatste ontwikkelingen Zuidelijk Stationsge-

bied 

- Gelegenheid tot vragen stellen 

- Borrel en vervolg van informatiemarkt 

 

Als u zelf een specifiek onderwerp graag op de 

agenda wilt zien: laat het ons weten! Jos Cre-

mers, Rien Prins, Irene Tielman en Peter 

Schönfeld organiseren dit keer de avond. U kunt 

uw ideeën bij hen melden (zie adressenlijst laat-

ste blz. van de wijkkrant).  

 

GROND TUSSEN DE  
BLOKWONINGEN 
Door Manon Vonk 
 

Eindelijk is er nieuws over de grond die tussen 
de blokwoningen gestort is om de boel op te ho-

gen. Enkele weken geleden zijn er op verschil-

lende plekken monsters genomen om te onder-

zoeken of er asbest in de grond zit. Er is een 

http://www.nieuwepark.nl/
mailto:mostertbokhoven@tiscali.nl
mailto:mostertbokhoven@tiscali.nl
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heel laag percentage asbest gevonden dat geen 

bedreiging voor de volksgezondheid vormt. De 

medewerker van het bedrijf vond wel dat hij 

veel puin in de aarde had gevonden en consta-

teerde dat het geen schone aarde is. De ge-

meente heeft ondertussen toegegeven dat die 

kwaliteit niet goed is. Er ligt dus geen verontrus-

tende hoeveelheid asbest in de grond, maar ge-

noeg ander vuil waar men zich aan kan bezeren. 

Dus kijk uit met kinderen en als u zelf iets in de 

tuin wilt doen. 

 

PARKEERBOETE 
Door Ton Kooijman 
 

Herinnert u zich nog dat ik een bekeuring kreeg 

omdat mijn parkeervignet voor 2013 op 8 janu-

ari vorig jaar niet achter de voorruit van mijn 

auto zat? De dienst die de bekeuring had uitge-

deeld deed er een half jaar over om me te ver-

tellen dat zo’n vignet toch echt achter die voor-

ruit hoort te zitten en dat mijn bezwaar daarom 

werd afgewezen. Ik ben in beroep gegaan en 

weer haast een half jaar later zat ik eind de-

cember bij de rechter in Den Haag. Ook die 

dienst zat daar en kwam opnieuw niet verder 

dan te herhalen dat er nu eenmaal een boete 

staat op het niet zichtbaar achter de voorruit 

hebben van dit vignet.  

 

De rechter heeft vriendelijk en aandachtig naar 

mijn pleidooi geluisterd. Ik had een aantal ar-

gumenten. Onzorgvuldigheid van die dienst, die 

kon weten dat de vergunning in mijn bezit was. 

Die een farce maakt van het beroepsrecht als ze 

een half jaar nodig heeft om met een obligaat 

antwoord te komen, waardoor van een serieuze 

beroepsgang geen sprake is. Ik maakte ook 

melding van het afschuiven van de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid van de gemeente naar de-

ze dienst, waardoor controle op een nette pro-

cedure in feite onmogelijk wordt.  

 

De rechter liet merken het optreden van de ver-

tegenwoordigers van de dienst niet imposant te 

vinden en had haar huiswerk goed gedaan. Ze 

was een uitspraak uit 2009 tegengekomen die 

ook een dergelijke in Gouda uitgedeelde boete 

betrof. En daarin had het gerechtshof besloten 

dat de boete ongedaan gemaakt diende te wor-

den. Daar wisten de vertegenwoordigers van de 

dienst tijdens de zitting natuurlijk niets van. 

Maar moeten we aannemen dat ook de gemeen-

te Gouda deze uitspraak niet kent?  

 

Hoewel gedurende 2013 vrijwel iedereen die ik 

het verhaal verteld had de boete bezopen vond, 

schatten de meesten, waaronder ook juristen, 

mijn kansen heel laag in. Ik verliet de rechtbank 
toch met een sprankje hoop.  

Half februari kwam de uitspraak en werd ik in 

het gelijk gesteld. De dienst had zorgvuldiger 

moeten nagaan of ik in het bezit was van de 

vereiste vergunning; die van 2012 zat nog wel 

achter de voorruit. Hier was dus sprake van 

door de gemeente getolereerde geldklopperij, 

maar dat zijn mijn woorden, in de uitspraak van 

de rechtbank kom je die niet tegen.  

 

Misschien herinnert u zich dat ik een jaar gele-

den de suggestie heb gedaan dat de parkeer-

wachters in plaats van een papiertje met de 

boete, een papiertje met de vriendelijke herin-

nering dat de juiste vergunning nog ontbreekt, 

onder de ruitenwisser stoppen. Daarmee toont 

de gemeente haar bestuurlijke verantwoorde-

lijkheid om netjes met de inwoners van Gouda 

om te gaan. Dat ga ik toch nog eens aankaar-

ten.  

 

VLAGGETJESDAG EN  
HONDENDROLLEN 
Door Trudie Galama 

 

Afgelopen zaterdag 

zijn enkele leden 

van de Groencom-

missie wezen “vlag-

gen”. Het duurde 

niet lang of de zak 

met vlaggetjes was 

leeg. Dus niet alle 

drollen zijn met een 

vlaggetje versierd; 

het waren er veel te 

veel! We zijn ons bewust van de milieuvervuiling 

van deze vlaggetjes. Deze zijn dan ook weer 

weggehaald. 

 

Nog even de belangrijkste regels van het hon-

denpoepbeleid van de Gemeente Gouda voor de 

wijk Nieuwe Park: honden moeten zijn aange-

lijnd en de hondenpoep moet door de eigenaar 

van de hond worden opgeruimd. Een oproep aan 

alle hondeneigenaren: houdt u aan deze regels! 

U voorkomt hiermee overlast voor uw omgeving 

en een boete van € 90. 
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CREACAFÉ 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Afgelopen 12 februari hadden we een hele ge-

zellige crea-avond met Margaret ’s fotoboekjes. 

Margaret had zelf een paar leuke voorbeelden 

meegenomen waardoor we direct geïnspireerd 

aan de slag gingen. De resultaten mogen er zijn! 

 

 
 

 

Volgende keer in creacafé 

gaan we keitjes beschil-

deren. 12 maart om 19.00 

uur bent u van harte welkom 

in het Grand café van Gou-

westein, de koffie en thee 

staan dan klaar en om half 

acht beginnen we met het creatieve gedeelte, 

tot half tien. Geef u wel even op bij Manon of 

Marrianne marriannekunstidee@gmail.com 

Meer informatie en foto ’s van het Creacafé 

vindt u op www.creacafegouda.blogspot.com 

 

ECOKIDS GAAN WEER OP PAD 
Door Manon Vonk 
 

Hallo ecokids in Nieuwe Park!!!!!!! 

 

In navolging op de activiteiten van afgelopen 

jaar, willen we graag in het voorjaar bij vol-

doende belangstelling weer drie middagen orga-

niseren om met elkaar op pad te gaan en onze 

wijk een leuker aanzien te geven. 

 

We hebben weer een aantal plannen op stapel 

staan. Zo willen we de eerste woensdagmiddag 

iets doen met egels, kruiden en knutselen. Iets 

wat je ook, als we een mooie zomer krijgen bij 

de barbecue nog goed kan gebruiken, maar ook 

op 11 mei (Moederdag) kan je hier goed mee 

aankomen. Hoewel we niet alles willen verklap-

pen staat de tweede middag in het teken van 

water, een laboratoriumjas is niet vereist maar 

als je er een hebt: neem hem mee. De derde 
woensdagmiddag willen we met groengraffiti 

aan de slag. Zoek in je directe omgeving een 

saai hoekje dat opgefleurd moet worden, maar 

niet te groot, of een kapotte stoeptegel, een 

hoekje bij de regenpijp. Wij vertellen jullie er la-

ter meer over. 

Vooalsnog hebben we de volgende data in ge-

dachten: 7, 14 en 21 mei. 

 

 
 
DE GEMEENTERAADSVERKIEZIN-

GEN OP 19 MAART 
Door Ton Kooijman 
 

Wijken en wijkteams spelen een bescheiden rol 

in de gemeentelijke politiek, de planvorming en 

de besluiten. Dat geldt ook voor ontwikkelingen 

die binnen de wijk plaatsvinden en plannen of 

plannetjes die binnen een wijk ontstaan. Voor 

vrijwel alles is geld nodig en daarover beschik-

ken wijken in heel bescheiden mate. Een paar 

jaar geleden is dat budget voor onze wijk bijna 

gehalveerd. En voor € 15.000 doe je niet veel. 

Met de slechter wordende financiële positie van 

de gemeente gaat nu zelfs het gerucht dat 

sommige politieke partijen dat geld maar hele-

maal terug willen halen. Daaruit spreekt weinig 

respect voor de inwoners binnen een wijk, ter-

wijl toch steeds duidelijker wordt dat initiatieven 

die binnen een wijk ontstaan meer gedragen 

worden en dat de deskundigheid die binnen een 

wijk aanwezig is op vele terreinen zeker niet on-

derdoet voor die bij de gemeente. Maar het 

blijkt moeilijk macht af te staan, ambtenaren 

zijn daar niet goed in. We hadden pas wat 

boompjes geplaatst bij de blokwoningen en toen 

is serieus overwogen ons de opdracht te geven 

die weer te verwijderen. Dit zo maar als een 

voorbeeld. Dat is trouwens niet doorgegaan.  

 

Hoe zit het met de politieke partijen en hun visie 

op de inbreng van bewoners bij het streven om 

de leefbaarheid in een wijk te bevorderen? Zou-

den hun programma’s daar iets over zeggen? Er 

is een website waar vrijwel alle programma’s te 

vinden zijn: www.goudakiest19maart.nl .  

 

De meeste programma’s komen niet verder dan 

algemene uitspraken en dan betreft het vaak de 

veiligheid. Hieronder volgen per partij een aan-

tal relevante standpunten, voor zover die te vin-

mailto:marriannekunstidee@gmail.com
http://www.creacafegouda.blogspot.com/
http://www.goudakiest19maart.nl/
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den zijn. Ik hanteer de volgorde die de website 

aanhoudt en doe mijn best objectief te zijn.  

 

De PvdA vindt dat een wijk een (professioneel) 

sociaal team moet hebben en vindt ook dat de 

gemeente moet investeren in goede contacten 

met wijkteams en aan burgers de ruimte moet 

geven om invloed te hebben op beslissingen die 

hun wijk betreffen. Wijkteams kunnen een cen-

trale rol vervullen bij de ontwikkeling in de wij-

ken, zo kunnen we lezen.  

 

De VVD stelt dat de wijkteams een belangrijke 

rol vervullen bij de leefbaarheid binnen de wijk 

en dat ze zelf kunnen beslissen hoe ze het wijk-

budget willen besteden. Voor onze wijk is ook de 

opmerking belangrijk dat voor de ontwikkeling 

van het zuidelijk stationsgebied de aanleg van 

de Van Hofwegensingel nodig is.  

 

Gouda Positief/Gemeentebelangen koppelt de 

krimp van de gemeentelijke overheid aan meer 

ruimte voor initiatieven uit de wijk. Of daar ook 

geld bij hoort vertellen ze niet.  

 

Het CDA wil de buurthuizen behouden en wil de 

kleine subsidies aan de wijken ontzien.  

 

Trots Gouda vindt dat de gemeente de bewoners 

moet betrekken bij de leefbaarheid in hun om-

geving.  

 

D’66 spreekt uit met een tijdelijke impuls het 

zelf organiserend vermogen van een wijk te wil-

len versterken. Verder de cryptische opmerking 

dat ze de burgers niet gaan verplichten zelf de 

straat te vegen of een plantsoen te onderhou-

den, al zou dat wel geld kunnen opleveren. In 

het zuidelijk stationsgebied streeft D’66 naar 

meer woningen.  

 

Groen Links wil wijkteams stimuleren en facilite-

ren om een actieve rol te spelen; bij de sociale 

problematiek in een wijk maar ook bij de vraag 

hoe inwoners te betrekken bij beslissingen over 

hun woonomgeving.  

 

Gouda50+ vindt contact met wijkteams van be-

lang om informatie te krijgen voor het beleid. Ze 

vindt dat de Van Hofwegensingel past in een 

goede verkeersafwikkeling.  

 

De SP spreekt uit dat ideeën van bewoners aan-

dacht vragen en zegt te willen investeren in het 

zuidelijk stationsgebied.  

 

Hoe kunnen we dit samenvatten? Hier past niet 

de conclusie bij dat wijkteams kunnen verdwij-

nen. Ze spelen een rol, bijvoorbeeld als informa-
tiebron, maar die rol blijft bescheiden. Het mag 

geen geld kosten. En als een partij al uitspreekt 

dat de wijk moet kunnen meebeslissen over 

ontwikkelingen in de wijk, is over een meer con-

crete aanpak om dat te bereiken niets te vinden. 

Maar er zijn zeker meer dan nuanceverschillen 

tussen de partijen voor zover het de vraag be-

treft hoe belangrijk zij wijkteams en initiatieven 

in de wijk of van burgers vinden.  

 

 
 
DAG VAN HET PARK 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Ook de organisatie voor de Dag van het Park, 

het inmiddels jaarlijkse wijkfeest, is op zoek 

naar medewerkers voor de werkgroep. Vindt u 

organiseren leuk en/of heeft u leuke ideeën? 

Geef u dan op voor de werkgroep van de Dag 

van het Park. We vergaderen maar een paar 

keer om alles rond te krijgen en op de dag zelf 

kunnen we altijd extra hulp gebruiken! De da-

tum is nog niet helemaal bekend maar reken op 

een zaterdag eind mei.  

 

Laat het ons weten als u mee wilt denken, orga-

niseren of werken aan de Dag van het Park. 

Marrianne Waalwijk 06 23507933, 

marriannekunstidee@gmail.com 

 
 

We gaan zo nu en dan een foto plaatsen met de 

vraag waar in de wijk dit plaatje te zien is. Als u 

het weet mag u het melden bij de redactie. En 

als u ook een foto heeft die in deze rubriek past 

zien we die graag tegemoet.  

 

 
 

mailto:marriannekunstidee@gmail.com
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SPORTEN BIJ VMBO DE GOUDSE 
WAARDEN 
Verslag van een deelneemster  
 

Het is 16 januari 2014 en een stel ouderen uit 

het complex Gouwestaete, Gouwestein en Het 

Binnenhof gaan, indien nodig gebracht door 

vriendelijke vrijwilligers in hun auto, naar de 

Goudse Waarden aan de Kanaalstraat. Van de 

parkeerplaats moeten we via de vooringang 

naar binnen. We worden vriendelijk ontvangen 

door één van de oudere medewerkers, die de 

begeleider van de jonge studenten is en door 

twee studenten die ons meteen leiden naar het 

gymnastieklokaal, waar ons allerlei verrassingen 

staan te wachten en ook door Wilma Neefjes, 

die meteen foto’s maakt van onze entree.  

 

Al snel blijkt dat de gymzaal voor veel ouderen 

te koud is en we worden dus verhuisd naar een 

veel warmere méér inpandige gelijke zaal. Als 

we daar zitten op de snel neergezette stoelen 

bieden de jongens ons iets te drinken en een 

lekkere koek aan terwijl ze tussendoor alles van 

de koude zaal naar de warme verhuizen en dat 

zijn: een dartbord met drie pijlen, een sjoelbak 

en drie piramides van verschillende objecten die 

je met een grote en twee kleinere ballen om ver 

moet trachten te gooien en aan de achterzijde 

van de ruimte is een ringwerp-object  opgesteld 

van oranje pilonnen. Tenslotte een tafel voor de 

denksport met een woordzoeker en allerlei spor-
ten in willekeurige volgorde.  

 

Inmiddels hebben twee jongens zich aan ons 

voorgesteld, dat is Sven van bijna 16 uit Wad-

dinxveen, die voorlopig sport en beveiliging 

doet, maar nog niet zeker is over zijn keuze 

voor de vervolgopleiding. De tweede is Milo uit 

Gouda 16 jaar, sport en beveiliging en ook actief 

bij ouderenbegeleiding. Het wachten is nog op 

de derde en dan is hij er ineens: Daan, de jong-

ste van de drie, een Goudse jongen, die nog iets 

meer moet worden begeleid. Zo noteert hij de 

door ons behaalde punten bij het darten op een 

wit bord met een groen krijt, maar te ver van 

het dartbord, dus is het een slim idee om de 

gymnastiekbank iets te verlagen en te verzetten 

naar pal onder het witte notitiebord. Ondertus-

sen kregen we steeds iets lekkers aangeboden. 

De tijd vloog om. Ook was er in het begin nog 

een gymoefening van hoofd naar knieën en te-

nen en steeds sneller. Om een uur of vier, nadat 

bijna iedereen voor de tweede keer van een 

vers gemaakte fruit mix had genoten, volgde de 

prijsuitreiking. 

 

Degenen met de meeste punten kregen een 

klein zilveren bekertje; iedereen een ketting met 

goudkleurige munt als herinnering en we stelden 

ons samen op voor wat foto’s die coach Wilma 

Neefjes maakte. Het einde van een heel gezelli-

ge goed door de jongens verzorgde middag. 

 
 

Een foto die Lennart Visser opstuurde.  

 Een sperwer die voldaan op zijn prooi zit (een 

duif). Gekiekt in de Moreauhof. 

 

 
 

 

PARK IN BEELD  
Door Marrianne Waalwijk 
 

De expositie van een aantal grote beelden in het 

Van Bergen IJzendoornpark heeft de krant al 

gehaald, terwijl het definitieve besluit daarover 

bij de initiatiefgroep nog niet definitief was ge-

vallen. Wij zitten nog met spanning de reacties 

van een aantal fondsen en sponsoren af te 
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wachten, en het AD kopte al met ‘Beeldenroute 

in park bij station’. Zo snel kan (ook goed) 

nieuws dus gaan! 

 

De initiatiefgroep werkt verschillende financiële 

scenario’s uit, om ook bij achterblijvende finan-

ciering, tóch dit voor de wijk mooie project door 

te kunnen laten gaan. Een van de opties is een 

iets kleinere beeldengroep. 

 

De opening van de expositie vindt plaats op de 

landelijke ‘Dag van het Park’, eind mei. We zoe-

ken nog wijkbewoners die met ons willen mee-

denken en -helpen bij de organisatie van de ex-

positie en het programma voor deze dag. 

Je kunt bellen of mailen naar Marrianne Waal-

wijk, 06 23507933 / 0182 523448 of  

m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl. 

 

 
 

LEERLINGEN VAN DE GOUDSE 
WAARDEN WERKEN SAMEN MET 

HET VERZETSMUSEUM 
Door Wilma Neefjes 
 

Op 14 februari nam een klaslokaal vol senioren 

uit de wijk Nieuwe Park deel aan een activiteit, 

georganiseerd door eindexamenleerlingen van 

de VMBO De Goudse Waarden in samenwerking 

met het Verzetsmuseum Gouda. Een film over 

de bevrijding in Gouda riep veel herinneringen 

op bij de gasten, die allemaal, deels in Gouda, 

de oorlogstijd hebben meegemaakt.  

 

Het geluid van de V1, waarbij je pas weer opge-

lucht adem kon halen als het brommen verder 

gaat. Reden voor een aantal bewoners om nooit 

met een vliegtuig op reis te gaan. De gedropte 

grote koekblikken met heerlijke koekjes, die je 

doopte in reuzel (vet).  Blikken, die daarna door 

kinderen als trommel in feestelijke optochten 

werden gebruikt of werden omgebouwd tot 

vaartuigen. De muntjes, waar je zelf het Wil-
helminakopje uitsleep als teken van verzet. Het 

was het eerste geschenk van wijlen haar man 

aan gast mevrouw de Rooy. Het ophangen van 

pannenlappen in de kleuren rood wit blauw, het 

opsteken van je vingers in een 'V'; beide ook 

stille protesten van verzet.  

 

Na de film en het ophalen van herinneringen 

was er nog tijd voor enkele vragen van het rij-

dend tribunaal. Een kort verhaal met beelden en 

vervolgens een stelling. Met een stemkastje 

konden gasten aangeven of deze stelling goed of 

fout was. Was het goed om meisjes de haren af 

te scheren na de oorlog omdat ze een relatie 

hadden gehad met een Duitser? Is het verde-

digbaar dat het slachtoffer van een tasjesroof 

vervolgens inrijdt op de dader met de dood tot 

gevolg? Het antwoord bleek niet zo eenvoudig 

en nu ook anders beoordeeld te worden dan op 

het moment, in de emotie van toen, zelf.  

 

Het was een unieke middag voor alle betrokke-

nen. In de acht jaar dat de scholieren in op-

dracht van het wijkteam Nieuwe Park activitei-

ten organiseren was deze invulling er nog niet 

geweest. Maar ook voor de vrijwilligers van het 

Verzetsmuseum zelf, die normaliter de presen-

tatie en het mobiele tribunaal gebruiken voor 

kinderen op scholen, was het in groepsgesprek 

gaan met getuigen van die tijd een speciale er-

varing.  

 

Dit was de laatste examenopdracht van dit 

schooljaar. We wensen alle leerlingen heel veel 

succes met hun eindexamen!  

 

RIETGORS 
 

Op het terrein van de Rietgors aan de Winterdijk 

is enige jaren Het Segment gehuisvest geweest. 

Nu staat het al weer enige jaren leeg. Maar 

sommigen maken er goed gebruik van. Een tijd-

lang heeft er illegaal een caravan op het terrein 

gestaan en het heeft ook plaats geboden voor 

daklozen. Op dit moment slaat de gemeente er 

fietsen op die elders weggehaald zijn. Om ver-
der ongewenst bezoek tegen te gaan is er recent 

een fors metalen hek geplaatst, dat misschien 

nog wel een lik verf waard is.  
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Overigens is ook recent geconstateerd dat uit de 

oude schoolgebouwen voor anderhalve ton aan 

leidingen en ander materiaal is ontvreemd. Dat 

kan niemand verbazen natuurlijk, maar de gang 

van zaken lijkt toch een mooi voorbeeld van het 

kalf en de gedempte put.  

  

 
 

WHATSAPP-GROEP NIEUWE PARK 
GESTART! 
 

De Whatsapp groep “Buurtwacht Nieuwe Park” is 

een feit! Vorige week is de Whatsapp-groep op-

gericht met maar liefst dertien buurtbewoners, 

inclusief de wijkagenten! De aanmeldingen zijn 

afkomstig van buurtbewoners verspreid over de 

gehele wijk. 

 

Steeds meer Nederlanders gebruiken de berich-

tendienst Whatsapp om elkaar te waarschuwen 

tegen bijvoorbeeld inbraken in hun wijk. Buurt-

bewoners maken speciale Whatsapp-groepen 

aan om verdachte, ongewone en/of bijzondere 

situaties in de wijk snel met elkaar te delen en 

daarop te handelen. Afgelopen weekend is het 

effect hiervan duidelijk zichtbaar geworden in 

een wijk in Ede. Dankzij de Whatsapp-groep uit 

de buurt zijn de inbrekers aangehouden.  

 

 

 
 

Whatsapp is een berichtensysteem op je mobie-
le telefoon dat gebruik maakt van een internet-

verbinding. Hierdoor hoef je geen kosten per be-

richt te betalen, zoals bij een SMS. Via Whats-

app wisselen buurtbewoners onderling makkelijk 

en snel informatie uit.  

 

Aan de deelname van de Whatsapp-groep zijn 

een aantal “spelregels” verbonden: 

 Om deel te nemen aan de Whatsapp-groep 

moet je woonachtig zijn in het Nieuwe Park;  

 Het oprichten van de Whatsapp-groep is een 

burgerinitiatief en is bedoeld om elkaar te 

informeren over verdachte situaties. De poli-

tie komt alleen in actie wanneer er daar-

naast een melding bij 1-1-2 is gedaan;  

 Houd elkaar door middel van een Whatsapp-

bericht op de hoogte van de situatie. Denk 

hierbij aan het melden dat 1-1-2 gebeld is of 

van reeds uitgevoerde actie(s); 

 Speel geen eigen rechter en overtreed geen 

regels/wetten; 

 Probeer zoveel mogelijk daderkenmerken in 

de Whatsapp-groep te vermelden. Denk 

hierbij bij personen aan: geslacht, huids-

kleur, lengte en opvallende kenmerken en 

bij voertuigen aan: kleur, merk, type en 

kenteken; 

 Gebruik de Whatsapp-groep alleen voor vei-

ligheid gerelateerde zaken, zoals (poging 

tot) inbraak, het vermoeden van handelen in 

drugs, het melden van zwervers, het signa-

leren van verdachte auto’s, het melden van 

(geluids)overlast in de wijk et cetera. en dus 

niet voor onderling contact/privéberichten. 

 

 

Een medewerker van Cyclus heeft het volgende 

stukje geschreven. We plaatsen het omdat de 

bever in onze wijk is gesignaleerd. Het is niet de 

bedoeling dat u er naar op zoek gaat, dan ver-

dwijnt het dier zeker.  

 

DE BEVER (CASTOR FIBER) IN 

GOUDA 
Door Andre van Kleinwee, Stedelijk ecoloog Cyclus 
 

Inleiding 

In het voorjaar van 2010 dook uit het niets in 

eens een bever op langs de spoorzone Winter-

dijk gebied. De vraag die ik me toen stelde: 

waar komt deze bever vandaan en hoe is de be-

ver hier in Gouda gekomen? In 1988 zijn een 

aantal bevers uitgezet in de Biesbosch. De po-

pulatie groeide daar gestaag en bevers hebben 

een sterke drang om te trekken als de populatie 

te groot wordt. Half jaren negentig zijn er in de 

Krimpenerwaard bevers waargenomen. Ik heb 

het vermoeden dat de bever vanuit de Krimpe-

nerwaard via de Gouwe met een gevaarlijke 

oversteek van de Nieuwe Gouwe Oostzijde in de 

spoorzone Winterdijk is gekomen. In de zomer 

van 2010 werden er afgeknaagde takken van 

wilgen en elzen in het water gevonden, die de 

knaagsporen vertoonden van een bever. Na de-

ze vondst konden we vaststellen dat er een be-
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ver actief was binnen het gebied. Omdat de be-

ver in de schemer en nacht actief is heb ik het 

dier nog niet kunnen waarnemen en hierdoor 

weten we niet of het een man of vrouw is. 

 

Uiterlijk 

De bever is het grootste knaagdier van Europa. 

Aan het uiterlijk is duidelijk te zien dat het dier 

goed is aangepast aan het leven in het water. 

De bever heeft korte poten met 5 tenen en ach-

terpoten met zwemvliezen. De grijze tot don-

kerbruine vacht bestaat uit haren die zo dicht op 

elkaar zitten dat er geen water tot op de huid 

kan doordringen. De kleine oren en de neusga-

ten kunnen worden afgesloten. De platte 'ge-

schubde' staart wordt gebruikt om in het water 

te kunnen sturen. Als er gevaar dreigt, slaan 

bevers de staart met kracht op het water om 

hun soortgenoten te waarschuwen. Vrouwtjes 

hebben een langere en smallere staart dan de 

mannetjes. Zeer kenmerkend zijn de grote voor-

tanden, bedekt met een harde laag oranje gla-

zuur, waarmee bevers in staat zijn vrijwel alle 

houtige gewassen door te knagen. 

 

Afmetingen  

kop-romplengte: 70-100 cm 

staartlengte: 25-37 cm en 12 – 16,5 cm breed 

gewicht: 15-35 kg. 

 

 
 

U BENT VAN HARTE WELKOM IN 
GOUWESTEIN! 
Door Lynet Mechielsen 

 

Pastorale bijeenkomsten: 

Weekopeningen 

 In de oneven weken 11 en 25 maart op 

maandagochtend om 10.30 uur in de Plaza 

door dhr. A. de Jong 

Kerkdienst 

 Zondag 9 maart om 10.30 uur in de Plaza 

door Ds. U.G.M. Doedens 

Weeksluiting 

 Vrijdag 21 maart om 18.50 uur in de Plaza 

door Ds. N. M. Tramper 
Bijbelkring 

 Woensdag 5 maart in de Plaza om 14.30 uur 

door Ds. N. M. Tramper                                 

 

Activiteiten voor in uw agenda 

Woensdag 5 maart 

 Mode verkoop in de hal/entree  door fa. 

Marjolein Mode 

 

Woensdag 26 maart 

 Dia lezing door Dhr. van Ittersum over zijn 

pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. 

Toegang gratis. Koffie/thee € 1 

 

Vrijdag  28 maart 

 In het restaurant kunt u kiezen uit een 

Dagmenu of een frituurmenu (een lekker pa-

tatje met saus naar keuze, kroket, frikandel 

of kaassoufflé) 

 

Woensdag 9 april 

 Het Schoonhovense koor “Cheerio” treedt 

voor u op met Nederlandstalig repertoire in 

de Plaza 

 

Hand- en spandiensten blijven altijd van harte 

welkom voor het welslagen van de diverse ver-

enigingen en andere activiteiten in Gouwestein. 

Hier volgt een selectie uit de vragen, die tot mij 

komen: 

 Het Restaurant zoekt hulp op zaterdag en 

zondag van 10.00-14.00 uur. 

 Bij het wandelen op de zaterdagochtend 

komen we nog handen en voeten te kort, 

ook op woensdag ochtend is hulp welkom. 

 Helpende handen bij de spelmiddag op vrij-

dagmiddag en bij de filmavond op vrijdag-

avond van 19.00-21.00 uur zijn er nog niet 

genoeg. 

 Er liggen nog lichte onderhoudstaken in de 

tuin te wachten. 

 Dagelijks van 16.00-18.00 uur op de zorgaf-

deling is er assistentie welkom bij het ver-

strekken van de broodmaaltijd. 

 Een praatje, een kopje koffie, een spelletje 

of gezellig met elkaar zingen wordt erg ge-

waardeerd door de bewoners van de Leeu-

werik-, 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. 

 Op zaterdagmiddag en woensdagmiddag bij 

de concerten 1 keer per maand of andere 

recreatieve activiteiten van 14.00-16.30 uur. 

 Voor het sluiten van de wand en het klaar-

zetten van de zaal voor de weeksluiting en 

kerkdienst en het openen van de wand en 

weer terugplaatsen van het meubilair erna 

zoeken we sterke mannen! 

 Begeleiding van bewoners bij ziekenhuisbe-

zoek, die geen beroep kunnen doen op fami-
lie. 
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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 tevoren 

te reserveren bij de receptie tel: 0182-515655. 

 

 
 
 

BESTE BUURTGENOOT, 
 

‘Participatiemaatschappij’ is dankzij de troonre-

de het woord van 2013 geworden. In Gouda is 

een particulier initiatief gestart om hier handen 

en voeten aan te geven: Burennetwerk Gouda. 

Burennetwerk Gouda streeft ernaar om in iedere 

wijk vrijwilligers te vinden die zo nu en dan een 

Gouwenaar uit de eigen wijk willen en kunnen 

helpen; iemand die het echt even niet zelf kan. 

Geloof, overtuiging of afkomst spelen daarbij 

geen rol.  

 

Of het nu gaat om 

het snoeien van de 

heg, het helpen met 

computeren of ge-

woon gezellig samen 

een bakje koffie 

drinken, alle hulp en 

gezelschap is welkom bij Burennetwerk Gouda!  

Burennetwerk Gouda is een initiatief van 

een aantal kerken en vrijwilligersorganisa-

ties in Gouda en werkt samen met diverse 

maatschappelijke organisaties en hulpin-

stellingen. Met het Burennetwerk willen we 

meewerken aan een stad waar mensen naar el-

kaar omzien. 

 

In Nieuwe Park ben ik Anne-Marie Blok-

Schoonderwoerd de Buurtcontactpersoon. Ik zie 

het als mijn taak het Burennetwerk in onze wijk 

te starten. Ik ben 56 jaar en woon vanaf 2007 

aan het Van Bergen IJzendoornpark 20. Graag 

wil ik me inzetten voor dit initiatief. Het is het 

proberen meer dan waard. Misschien denkt u 

‘wie heeft mijn hulp nodig’ of ‘ik wil geen hulp 

vragen aan iemand die ik niet ken’. Mijn uit-

gangspunt is dat we veel meer voor elkaar kun-

nen betekenen dan we denken, en we onze wijk 

beter kunnen maken. Laten we met het Buren-

netwerk van start gaan en van onze ervaringen 

leren! 

 

Wil je je aanmelden als vrijwilliger of heb je zelf 

hulp nodig, ga dan naar de website 

www.burennetwerkgouda.nl of bel: 06-

48141191 (bereikbaar op werkdagen van 9-12 

uur) 

 

Voor vragen over Burennetwerk in onze wijk  

kun je terecht bij: 

Naam: Anne-Marie Schoonderwoerd 

Adres: Van Bergen IJzendoornpark 20 

Email: wlb@xs4all.nl 

 

U kunt ook het onderstaande strookje in mijn 

brievenbus deponeren. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

………………………………………………………………………………..wil meer weten over Burennetwerk 

 

Adres: …………………………………………….. 

 

Email: ……………………………………………. 
 

Telefoon (eventueel): ……………………………. 

 

  

http://www.burennetwerkgouda.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 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, 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 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  

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 – vacature 

Groep 12: Vredebest, Spoorstraat en Spoorlaan – Paul Soeters, Vredebest 16, tel 06-19526955 

  
AGENDA 

 

10 maart 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

12 maart 19.00 uur Creacafé Gouwestein 

12 maart 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein 

26 maart 14.30 uur Presentatie over pelgrimeren naar 

Santiago de Compostela 

Gouwestein 

3 april 19.30 uur Bewonersavond Gouwestein 
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