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VAN DE REDACTIE /  
HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 
 

Net voor de zomer vertelde ik u van het voor-

nemen van de nieuwe coalitie om de wijkteams 

in Gouda met ingang van het volgende jaar niet 

meer financieel te ondersteunen. De wijkteams 

waren daar stomverbaasd over. In de afgelopen 

jaren is er met de gemeente heel vaak overleg 

geweest over de rol van de wijkteams en de af-

stemming met de gemeente. Het aantal evalua-

ties met aanpassingen kun je gerust indrukwek-

kend noemen. We dachten sinds vorig jaar weer 

in wat rustiger vaarwater te zeilen. Niet dus. Er 

kan op ons flink bezuinigd worden. B&W kiest 

voor het stimuleren en beperkt steunen van 

burgerinitiatieven. Burgerparticipatie is het 

nieuwe toverwoord.  

 

We hebben in juli in de raadsvergadering inge-

sproken. Wilma Neefjes, de vorige voorzitter, 

had een indrukwekkend verhaal waarin ze ver-

telde wat er met inzet van het wijkteam alle-

maal tot stand is gebracht. Ikzelf heb uit de 

verkiezingsprogramma’s van de vijf coalitiepar-

tijen geciteerd. Die geven alle vijf aan dat de 

wijkteams belangrijk zijn voor de sociale sa-

menhang in onze wijken en ondersteund blijven 

worden. De raad leek daarvan wel onder de in-

druk, met als conclusie dat het toch wat anders 

zou moeten. Maar een dagje later was dat alle-

maal alweer vergeten. De weken daarna werden 

er wat zoete broodjes gebakken, maar in feite 

veranderde er helemaal niets.  

 

De ‘oude’ burgerparticipatie zoals die met het 

steunen van wijkteams in de afgelopen vele ja-

ren vorm heeft gekregen, door de inzet van veel 

enthousiaste vrijwilligers, wordt met een slordig 

handgebaar aan de kant geschoven. En dan 

maar wachten of er nog iets voor terugkomt. Zo 

niet, ook niet erg, nog goedkoper. Dat is alleen 

maar dom. De coalitie bestaat uit kruideniertjes.  

 

Ons bestaansrecht houdt niet op als de gemeen-

te ons niet meer steunt. Maar zonder geld valt 

er minder te bereiken. We hebben al besloten 

voorlopig door te gaan en zullen daarover vol-

gend jaar ook met de wijkbewoners in overleg 

treden.  

 

Deze maand een interview met een wijkbewoner 

die aan de wieg heeft gestaan van het eerste 

wijkteam en er ook bij was toen de naam 

“Nieuwe Park’ ontstond. Voor de tweede keer 

zijn er prijzen uitgereikt aan de leukste gevel-

tuintjes. U kunt erover lezen. En de rubriek over 
wijkgenoten met een leuke hobby krijgt een 

vervolg. Ik vraag opnieuw aandacht voor de 

beelden in het park. We hopen op uw bijdrage 

zodat we een beeld kunnen behouden. Daar 

kunt u dan over meebeslissen.  

 

BODEMSANERING  
LOMBOKTERREIN 
Door SBNS 

 

Als omwonende of gebruiker van een pand in de 

directe omgeving zal de sanering u niet zijn ont-

gaan. Een aantal locatie specifieke omstandig-

heden maakt deze locatie bijzonder. Zo hebben 

wij meerdere damwanden moeten plaatsen, 

werken wij onder NGCE (Niet Gesprongen Con-

ventionele Explosieven) condities en er is ter 

plaatse een cruciaal Relais gebouw van Prorail 

aanwezig, waar we ook voorzichtig mee moeten 

omgaan. 

 

 

 
STOPZETTING SUBSIDIE AAN DE 

GOUDSE WIJKTEAMS 
Door Peter Schönfeld 

 

Misschien heeft u het al in de Goudse kranten 

gelezen: in de begroting van de gemeente wordt 

vanaf 1 januari geen subsidie meer gegeven aan 

de Goudse wijkteams. Dit komt neer op de af-

schaffing van de wijkteams. Dit bericht is als 

een bom ingeslagen. De wijkteams, verzameld 

in het overleg van de wijkteamvoorzitters heeft 

hier natuurlijk tegen geprotesteerd in een uitge-

breide brief aan wethouder Niezen. Ook heeft 

het wijkteam Nieuwe Park samen met wijkteam 

Bloemendaal en Kadebuurt bezwaar aangete-

kend tegen dit besluit. Op 4 september hebben 

de voorzitters van de wijkteams met de wethou-

der besproken hoe met deze zeer ongelukkige 

situatie moet worden omgegaan. Dat leverde 

weinig of niets op. 

 

Van de kant van de gemeente wordt ondertus-

sen duidelijk dat zij ook geen raad weten met de 

situatie. Maar de coalitie heeft dit besluit nu 

eenmaal genomen en er lijkt geen weg terug. 
Mocht de subsidie vanaf 1 januari 2015 inder-

daad nul zijn dan zal het wijkteam zich moeten 

beraden hoe verder te gaan. In dat geval lijkt 
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het logisch een speciale bewoners bijeenkomst 

te organiseren. 

 

WIJKTEAM NIEUWE PARK GAAT 
GEWOON DOOR:  
LOPENDE KOMENDE WIJKACTIVITEITEN IN 

2014 
Door Peter Schönfeld 

 

Ondanks de sombere wolken die boven het be-

staan van de wijkteams hangen zal het wijk-

team Nieuwe Park gewoon doorgaan met de ac-

tiviteiten die er voor de laatste maanden van 

2014 op het programma staan: 

- Park in Beeld zal tot oktober te zien zijn in 

het van Bergen IJzendoornpark. De organi-

satie werkgroep is bezig met crowdfunding 

(waarover elders in deze krant meer) om 

één van de beelden voor het park te behou-

den. 

- Hoogvliet Express wekelijks 

- Jeu de boules stimuleren 

- Crea avonden 

- Halloween 

- Ecokids middagen 

- Kerstversieringen maken 

- Kerstbomen versieren en in de Winterdijk 

sloot plaatsen 

- Buurtpreventie en Groencommissie 

- Wijkkrant en website 

- AED herhalingscursus 

- Verkeersenquête Winterdijk communiceren 

 

HET BINNENHOF BESTAAT  
25 JAAR! 
Door Wilma Neefjes 

 

Deze maand is het 25 jaar geleden dat de eerste 

bewoners in Het Binnenhof kwamen wonen. Op 

vrijdag 5 september jl. werd dit gevierd voor al-

le bewoners van Het Binnenhof met enkele ge-

nodigden, waar ik er een van mocht zijn. De tijd 

vliegt om: het is al weer 5 jaar geleden dat ik 

ook bij het vierde lustrum aanwezig was. In de 

wijkkrant van september 2009 kunt u, als u hier 

interesse in heeft, uitgebreid lezen over het door 

architect Nieveld ontworpen en met een archi-

tectuurprijs bekroonde rondeel aan de Winter-

dijk 1. Op een plek waar daarvoor enkele huizen 

stonden in een parkachtige omgeving. Zie 

www.nieuwepark.nl 

 

Op 5 september werden aan alle gasten koffie, 

petit fours met een afbeelding van Het Binnen-

hof, een drankje en mooie hapjes geserveerd in 

de prachtige, bijna mediterrane binnentuin van 

het complex. Hier komen de bewoners maande-

lijks bij elkaar voor een kopje koffie, georgani-

seerd door hen zelf. Maar ook pannenkoeken en 

stamppot en een feestelijke brunch met Pasen 

staan jaarlijks op het programma. En het versie-

ren van de binnentuin in de Kerstperiode, behal-

ve in 2013 toen dit helaas - eenmalig - niet mo-

gelijk was. Drijvende kracht achter veel van de 

activiteiten is mevrouw Rietkerk, bewoonster 

van het eerste uur van een van de 36 apparte-

menten. Zij heeft een huis op de begane grond 

aan de tuin, die zij tot ver buiten haar balkon 

heeft vol gepoot met kleurrijke planten, die zij 

ook zelf onderhoudt. Zij is begin jaren zeventig 

bij Gouwestein gaan werken, woonde intern als 

hoofd huishoudelijke dienst en later adjunct di-

recteur, en kent mede daardoor alle (oud) be-

woners, waarvan soms nu al de tweede genera-

tie in het huis woont, als geen ander. Het is ook 

in haar appartement dat jaarlijks oud- en nieuw 

wordt gevierd, met gemiddeld zo'n 20 gasten.  

 

 
 

 
Mevrouw Janknegt (links) was een van de eerste  

bewoners van Het Binnenhof. Rechts mevrouw Rietkerk. 

 

Er wonen nu nog 5 bewoners vanuit de beginpe-

riode; mevrouw Janknegt is hiervan de oudste, 

en is ook bij de bijeenkomst aanwezig. Maar er 

is ook een appartement, dat nu al zijn zesde 

bewoner heeft gekregen.  

 

Na een openingswoord door mevrouw Rietkerk, 

krijgt de locatiemanager Agnes van Buuren het 

woord. Zij roemt de goede onderlinge sfeer, 
waarin iedereen voor elkaar klaar staat en op-

vangt als het nodig is, maar ook afstand houdt 

als iemand daar geen behoefte aan heeft.  

 

http://www.nieuwepark.nl/
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Vervolgens richt meneer Markus, een van de 

aanwezige bewoners van buur Gouwestaete, 

zich tot de aanwezigen. Hij geeft aan wat jaloers 

te zijn op het mooie Binnenhof, onder andere 

omdat in Gouwestaete  helaas nog getobd wordt 

met de verwarming en de zonneschermen. Ze 

zijn regelmatig te gast bij de koffie ochtenden, 

goede buren geworden, en drie bewoners zijn 

ondertussen zelfs van Gouwestaete naar Het 

Binnenhof verhuisd.  

 

Op 26 september is de volgende grotere activi-

teit rond het jubileum. Gouwestein biedt de be-

woners van Het Binnenhof dan een lunch aan. 

Voor wie zich afvraagt waarvoor al die bouwcon-

tainers de laatste tijd op het parkeerterrein 

staan: de lift is na 25 jaar aan vervanging toe. 

In een periode van 5 weken moet de klus ge-

klaard zijn. De bewoners kunnen, voor zover 

nodig en fysiek mogelijk, in die periode met een 

traplift naar beneden.  

 

Gefeliciteerd bewoners met jullie nog altijd 

prachtige gebouw! Ik hoop dat we nog lang el-

kaar blijven ontmoeten, zoals bij de boodschap-

penservice naar Hoogvliet en de gezellige mid-

dagen bij De Goudse Waarden.  

 

 
 

VOORTGANG ZUIDELIJK STATI-
ONSGEBIED 
Door Het Bewonersinitiatief 
 

De afgelopen zomermaanden is het Bewoners-

initiatief Zuidelijk Stationsgebied doorgegaan 

met het maken van plannen voor dit gebied. De 

projectpartijen, gemeente, Bunnik, Prorail, NS, 

De Goudse en het Bewonersinitiatief zijn twee 

maal bijeen geweest en vorderen gestaag in het 

onderzoeken van de mogelijke ontwikkelingen in 

het stationsgebied. Hierbij is de beslissing over 

de uiteindelijke plaats van het busstation en de 

fietsenstalling het meest urgent.  

 

De komende maanden doen busmaatschappij 

Arriva en de gemeente studies naar de gevolgen 

van eventuele verplaatsing van het busstation 

naar de Noordzijde van het station. De conse-

quenties voor de verschillende buslijnen en bus-

haltes, voor de reizigers en voor de verkeersaf-

wikkeling staan daarbij centraal. Verder is Pro-

rail samen met de gemeente bezig om te kijken 

wat de beste oplossing is voor een fietsenstal-

ling. Meerdere mogelijkheden worden onder-

zocht, in samenhang met de plaats van het bus-

station (zuid of noord). Goudse verzekeringen is 

bezig met onderzoeken van de mogelijkheden 

om de gevel van de begane grond aan het stati-

onsplein en het Bouwmeesterplein op te knap-

pen en er winkels en een horecagelegenheid 

voor een kopje koffie te vestigen. 

 

De verkeerswerkgroep van de bewoners van 

Nieuwe Park en Kadebuurt is ook enkele keren 

bijeen geweest om een visie te ontwikkelen op 

de gewenste verkeerssituatie in het stationsge-

bied. Om hun werkzaamheden te kunnen afron-

den zijn de resultaten van de (verkeers-) 

onderzoeken van de gemeente, Arriva en Prorail 

belangrijk. De verwachting is dat tegen het ein-

de van dit jaar veel resultaten bekend zijn. Dan 

kan de werkgroep weer in overleg gaan met be-

woners van Nieuwe Park en de Kadebuurt.  

Het bewonersinitiatief probeert samen met de 

hierboven genoemde projectpartijen een geza-

menlijke visie op de toekomst van het zuidelijke 

stationsgebied te ontwikkelen. Die visie geeft 

richting aan wat wel en wat niet mogelijk is in 

het gebied. Omdat sommige ontwikkelingen 

meerdere jaren kunnen duren, besteden we ook 

aandacht aan verbeteringen die op kortere ter-

mijn nodig zijn, zoals de looproute tussen sta-

tion en centrum, de aankleding van de openbare 

ruimte en de bewegwijzering voor voetgangers. 

Dat kan de leefbaarheid in het gebied verbete-

ren. De partijen streven er naar begin volgend 

jaar een visie te kunnen afronden. We zullen u 

als belanghebbende bewoners informeren over 

en betrekken bij de totstandkoming van de vi-

sie. 

 

Het Bewonersinitiatief zal begin oktober het 

nieuwe college van Burgemeester en Wethou-

ders en de nieuwe Gemeenteraad informeren 

over zijn werkzaamheden en de voortgang. 
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PARK IN BEELD 
Door Marrianne Waalwijk 
 

De expositie Park in Beeld is deze maand voor het laatst te zien in het van Bergen IJzendoornpark. De 

initiatiefgroep heeft heel veel leuke reacties ontvangen. Met de crowdfunding hopen wij één beeld voor 

het park te kunnen behouden.  

 

Er zijn al veel toezeggingen binnen. Maar als u het kaartje nog niet heeft ingeleverd kan dat nog steeds, 

bij de leden van de initiatiefgroep of via het wijkteam. U kunt ook gewoon uw naam en het bedrag dat u 

toezegt doorgeven. Met een enquête willen we kijken naar welk beeld de meeste voorkeur uitgaat. De 

onderstaande beelden zijn door ons geselecteerd.  Laat ons weten welk beeld uw voorkeur heeft. 

 

Sjouk Engels sjoukengles@kpnplanet.nl,  

Marrianne Waalwijk m-waalwijkvanderspree@het.nl 

 

  

 

 
  

 

Le Fossile Noir, 

Graniet, Rob Schreefel 

 

Kwetsbaar, Graniet, Joost Barbiers 

 

Vrouw in kalksteen, 

Eddy Gheress 

 

 

        

 

 

 

 

Onze belangstelling voor beelden krijgt bekend-

heid. Ergens zo maar in het gras aan de rand van 

Gouda is een beeld gevonden van de kunstenaar 

Pim Leefsma, die in onze wijk in de van Be-

verninghlaan heeft gewoond. Wij zijn nu benaderd 

met de vraag of we daar belangstelling voor heb-

ben. Je bent een kunstbarbaar als dat niet zo zou 

zijn. Dus we gaan zoeken nar een mooi plekje, 
misschien wel heel dicht bij zijn huis toen.  Het 

nieuws is een paar dagen oud, er is nog geen foto 

beschikbaar. 

 

mailto:sjoukengles@kpnplanet.nl
mailto:m-waalwijkvanderspree@het.nl
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BLOKJE OM 
Door Anne-Marie Blok 

 

Het initiatief om deze zomer op 

dinsdagavond een wandeling door 

de wijk te maken heeft weinig 

deelnemers getrokken. De bedoe-

ling was op vrijblijvende wijze el-

kaar te ontmoeten en de wijk be-

ter te leren kennen. Mogelijk heeft dit te maken 

met het tijdstip, was het onvoldoende bekend of 

is er weinig animo voor een gezamenlijke wan-

deling. Vindt u het belangrijk, leuk of gezellig 

om met elkaar een ommetje te maken door de 

wijk maar in een andere vorm dan hoor ik dat 

graag van u. 

Anne-Marie Blok 0182-672141/wlb@xs4all.nl 

 

STRAATBORREL 
Door Ton Kooijman 
 

In juli hebben ook de van Swietenstraat samen 

met de van Beverninghlaan een straatborrel ge-

organiseerd. Het initiatief kwam van Sander en 

Andrea van Donk die toen een jaartje in de van 

Swietenstraat woonden. Zo zie je wat nieuw 

bloed kan doen. Het weer leek voor nattigheid te 

kunnen gaan zorgen, maar het heeft zich gedra-

gen; en de temperatuur was behaaglijk. Twee 

nieuwe tenten van de wijk droegen bij aan een 

intieme sfeer en een professioneel bediende 

barbecue zorgde voor prima eten. Opvallend is 

dan toch dat ook bijna buren elkaar lang niet al-

tijd kennen, dus konden heel wat netwerken 

worden uitgebreid. 

Met veel dank aan de initiatiefnemers die ook al-

le voorbereidingen voor hun rekening namen. 

 

 
 

 
 

 

HAMSTERGAT 
 

De werkzaamheden aan het kruispunt Hamster-

gat verlopen volgens schema. We zijn benieuwd 

of het eerder klaar is dat begin oktober, daar 

staat namelijk voor de aannemer een financiële 

beloning op. Het weekend van 12-15 september 

is de kruising voor een groot deel geblokkeerd. 

Na dat weekend kunnen de fietsers er weer ge-

woon langs als we goed geïnformeerd zijn. Voor 

meer informatie zie; www.gouda.nl/hamstergat 

 

 

HOOGVLIETSERVICE: KLEIN 
FEESTJE OP 1 OKTOBER 
 

We gaan het vijfde, dus eerste lustrumjaar in 

met de Hoogvliet boodschappenservice deze 

maand! Dit feit en de landelijke week waarin 

zorg/welzijn projecten centraal staan om elkaar 

te ontmoeten en te voorkomen dat medebewo-

ners in een (sociaal) isolement geraken, zijn re-

den voor een speciale invulling van de service 

op woensdagmorgen 1 oktober a.s. De wandel-

groep van Gouwestein, een groep waarin niet of 

minder mobiele bewoners worden begeleid met 

wandelen door de buurt door vrijwilligers, komt 

bij de service op visite en drinkt een kopje koffie 

in de gang mee.  

 

We zijn deze zomer met de boodschappenser-

vice verhuisd van de vrijdagmorgen naar de 

woensdagochtend, vooral omdat er dan minder 

andere klanten zijn. Iedereen kan rustiger zijn 

boodschappen doen en het personeel heeft meer 

tijd om te helpen. En we hinderen andere klan-

ten minder met de gezellige, maar regelmatig 

propvolle gang. Het bevalt de meeste gebruikers 

goed. Helaas heeft Connexxion afscheid geno-

men van de 18 persoonsbussen, waardoor het 

vervoer nu met drie 8 persoonsbusjes moet 

worden uitgevoerd. Dat bevalt niet iedereen 

even goed - minder gezellig, andere instap en 

rollators en boodschappen in de bus - maar we 

zijn blij dat er in ieder geval voor iedereen vol-

doende plaats is en de vaste chauffeurs zijn be-

houden. 

 

Vanaf deze week wordt het vrijwilligersteam 

voor de boodschappenservice weer versterkt 

met 7 groepjes leerlingen van GSG Praktijk-

school Het Segment en klassenassistent Marike 

Booster. Vindt u het leuk om ook vrijwilliger bij 

deze service te worden? Neem dan contact op 

met Anne-Marie Blok van het wijkteam of Wilma 

Neefjes (tel. 0182 515354), coördinator van de 

service. Overigens kan Gouwestein ook uitbrei-

ding van de vrijwilligers voor de wandelgroep op 
woensdagmorgen goed gebruiken! Meer infor-

matie hierover is te verkrijgen bij Lynet Michiel-

sen, activiteitenbegeleidster bij Gouwestein. 

mailto:0182-672141/wlb@xs4all.nl
http://www.gouda.nl/hamstergat
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ZULLEN WE SAMEN …….ETEN 
Door Anne-Marie Blok 
 

Ruim 3,8 km meet de 

langste eettafel van Ne-

derland in 2014. Vorig 

jaar werd een record 

van 8,5 km gehaald. 

Op de website van 

www.samentegeneenzaa

mheid.nl worden alle 

eettafels virtueel aan el-

kaar verbonden tot de 

langste eettafel van Ne-

derland. Voor elke eter 

wordt een halve meter geteld. 

 

Samen eten verbindt, en overal in het land or-

ganiseren bedrijven, particulieren en instellingen 

grote en kleine etentjes in de week van 25 sep-

tember tot 4 oktober, en melden zich aan op de 

site www.samentegeneenzaamheid.nl. Samen 

eten is een makkelijke en leuke manier om el-

kaar te ontmoeten en elkaar beter te leren ken-

nen. Gemeente Gouda is een van de koplo-

persteden. Buiten de langste eettafel zullen ac-

ties georganiseerd worden met het doel om be-

woners van de stad met elkaar te verbinden. 

Houd de lokale kranten en de website van Gou-

da Bruist omstreeks deze periode in de gaten; 

alle activiteiten zijn daar in terug te vinden. 

 

Op woensdagavond 1 oktober zal er i.s.m. vrij-

willigers van het Wijkeethuis Oost een driegan-

gen diner verzorgd worden in het plaza van 

Gouwestein. We hopen daarmee een flinke bij-

drage te leveren aan de langste eettafel. Er is 

plaats voor ruim 50 couverts, de kostprijs be-

draagt 4,50 inclusief een glas alcoholische of 

non alcoholische wijn. Aanvang 17.30 uur. 

 

In de menukeuze wordt rekening gehouden met 

de achtergrond van de deelnemers, dus ieder-

een kan zich aanmelden.  

U kunt zich tot 25 september inschrijven bij: 

 de receptie van Gouwestein, tel. 0182-

515655  

 Anne-Marie Schoonderwoerd tel 06-

13010992, wlb@xs4all.nl. Graag onder ver-

melding van naam, telefoonnummer, en evt. 

emailadres.  

 

Mocht vervoer een probleem zijn laat het mij 

dan even weten, dan kunnen we samen naar 

een oplossing zoeken. 

 

Wij hopen op een grote en diverse respons, 

mocht u echter zelf een kleine eettafel organise-
ren in deze periode, meld u zich dan aan op de 

site van samen tegen eenzaamheid.nl. Mocht u 

ons mee willen helpen met het koken of serve-

ren wij kunnen nog vele handen gebruiken. 

 
 

BURENDAG ZATERDAG  
27 SEPTEMBER CRABETHSTRAAT 

E.O.  
 

Op zaterdag 27 september is het weer Buren-

dag! 

Voor de bewoners van de Crabethstraat, Cra-

bethpark en omgeving, organiseren wij weer de 

nationale burendag. Deze keer bent u vanaf 

10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur van harte 

welkom bij het Crabethplantsoentje. 

- er is een garage sail  

- heeft u nog goed ideeën over uw woonge-

bied? 

- wij horen het graag!  

- bijpraten over het zuidelijk stationsgebied 

- wij zien u graag! 

 

Wij zorgen voor de koffie en de thee, neemt u 

dan wat lekkers mee? 

Marjan, Nicole, Cathelijn, Marrianne 

 

 

 

 
DE POLITIE BELLEN  
 

Bij heterdaad situaties 112 

0900-8844 (als er geen haast bij is ) 

Meldmisdaadanoniem 0800-7000 

Meer info: www.misdaadanoniem.nl 

 

 

 

Eerder heb ik een prijsvraag uitgeschreven met 

de vraag hoeveel beelden in het park op een fo-

to kunnen. Daar heb ik één weinig ambitieuze 

reactie op gehad. Dus roep ik me maar als win-

naar uit. Hier staan er zes op. 

 

 

http://www.samentegeneenzaamheid.nl/
mailto:wlb@xs4all.nl
http://www.misdaadanoniem.nl/
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REANIMEREN  
Door Anne-Marie Blok 

 

Afgelopen voorjaar 

hebben wij de herha-

lingscursus reanimatie 

af moeten blazen van-

wege onvoldoende be-

langstelling. Om effec-

tief te kunnen reani-

meren is het belangrijk 

de aangeleerde vaar-

digheid met enige regelmaat te trainen. In okto-

ber of november is er op de woensdagavond een 

mogelijkheid een herhalingscursus te organise-

ren. 

 

Wijkbewoners die de basiscursus reanimeren 

gevolgd hebben en hun kennis en vaardigheden 

op willen frissen zijn van harte uitgenodigd. 

Er is plek voor 10 cursisten, de kosten bedragen 

10 euro. Bij voldoende belangstelling zal de cur-

sus georganiseerd worden. Laat ons weten of u 

van deze gelegenheid gebruik wilt maken U kunt 

zich opgeven bij: 

 Pieter Verhage, 0182-524925,  

copi90.gouda@12.move.nl  

 Anne-Marie Blok 0182-672141, 
wlb@xs4all.nl 

 
 

PARK IN BEELD DE LEUKSTE FOTO 
 

We hebben gezien dat 

er heel veel foto’s 

worden gemaakt van 

de beelden in het park. 

Soms met hele families 

erbij! Het lijkt ons leuk 

om in de wijkkrant en 

op de website een overzicht van de leukste fo-

to’s te plaatsen. Stuur uw foto naar ons op of 

naar de redactie van de wijkkrant. 

m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl 

 
TWEE PRIJZEN VOOR  

TWEE GEVELTUINTJES 
Door Anneliet Schönfeld 

 

De Groencommissie heeft dit jaar twee prijzen 

uitgereikt voor mooie geveltuintjes! Dat is bij-

zonder, want in het begin van het seizoen zag 

het er wat mager uit wat betreft de tuintjes. Er 

waren er duidelijk minder dan vorig jaar, maar 

gelukkig kwam er langzamerhand toch leven in 

de brouwerij. Ze zijn er nu in allerlei soorten en 

maten: kleurige bakken naast de voordeur, fleu-

rige hangers aan het balkonhek, een bamboebos 

tegen de voorgevel, vrolijke boomspiegels en 

natuurlijk het klassieke geveltuintje waarvoor 

trottoirtegels het veld moesten ruimen. 

 

Je zag mooie stokrozen, lavendel, petunia’s en 

andere bloemen verschijnen. Zo’n tuintje fleurt 

een gevel echt op en een paar tuintjes kunnen 

het aanzien van een hele straat veranderen: 

speels groen en kleurige bloemen in plaats van 

strakke gevels. In het kader van “Groen moet je 

doen” werd het groen tussen de blokwoningen 

opnieuw aangepakt. De initiatiefnemers mogen 

trotst zijn op het resultaat; het zijn juweeltjes 

van tuinen geworden, die het verdienen om er 

even bij stil te staan. 

 

Twee geveltuintjes – toevallig allebei op de Kat-

tensingel - sprongen er volgens de Groencom-

missie boven uit. Eén prijs gaat naar het schitte-

rende, continu kleurige tuintje van Tineke Moc-

king op de hoek van de Kattensingel/Van Swie-

tenstraat. Een tweede, speciale prijs hebben wij 

uitgereikt aan Elma Grey van woonboot ‘Lelie’, 

omdat zij - heel origineel! - een tuintje heeft 

aangelegd tegen de gevel van de overbuur: het 

kaaspakhuis. De graffiti op die gevel zijn nu 

mooi weggewerkt met enorme zonnebloemen, 

kamperfoelie, en vele vooral gele en witte ande-

re planten en bloemen. Tineke en Elma, nog-

maals van harte gefeliciteerd!  

 
We hopen dat er volgend jaar ook weer veel ge-

veltuintjes zullen worden aangelegd. 

 

mailto:wlb@xs4all.nl
mailto:m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
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DE PRIJSWINNAARS 
 

 
 

                                                        

      
 

Tineke Mocking op de hoek van de Kattensingel/       Elma Grey van woonboot ‘Lelie’, heeft een tuintje 

Van Swietenstraat       tegen de gevel van de overbuur:  het kaaspakhuis 

 

 
 
Een selectie van de overige geveltuintjes uit de wijk. Voor meer foto’s zie website www.nieuwepark.nl 
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HOBBY: PATCHWORK EN QUILTEN 
Interview met quiltster Hannie de Haan 
Door Toos van Gaarden 

 

Wat is patchwork en quilten nu eigenlijk en 

wat is een quilt?  

Een quilt bestaat uit drie lagen. De bovenlaag, 

het patchwork is van verschillende stukjes stof, 

meestal van katoen, die in een bepaald patroon 

aan elkaar genaaid worden. Dan een tussenvul-

ling en daarna een achterkant. Deze drie lagen 

worden doorgenaaid of doorgequilt zodat de la-

gen aan elkaar vast komen. Zo vormen ze met 

elkaar een quilt. Het woord quilt komt van het 

Latijnse woord culcita wat letterlijk gevulde zak 

betekent. In alle oude culturen waar vrouwen 

kleding maakten, ontstonden quilts die dienden 

om warmte te geven. Zo werden er later bed-

spreien van gemaakt en wandkleden. Zo ont-

stonden er in allerlei landen quiltpatronen. Een 

paar voorbeelden hiervan zijn vierkanten die in 

een tegelvloer zijn te vinden of een stervorm. 

De in een aantal Europese landen ontstane pa-

tronen werden later door pioniers in Amerika 

weer gebruikt waaruit weer nieuwe patronen 

ontstonden. Men vormde ook groepjes die met 

elkaar quilts maakten en patronen uitwisselden. 

Er zijn oude quilts bewaard gebleven. In veel 

musea kom je deze dan ook tegen. In het En-

gelse York is een speciaal quiltmuseum met o.a. 

quilts die rond 1750 gemaakt zijn. 

 

 
Hannie de Haan 

 

Hannie de Haan 

Ze dacht er al lang aan dat ze dit quilten wel 

graag zou willen, maar het kwam er niet van; 

maar inmiddels quilt ze al zo’n 10 jaar. Het be-

gon op een dag, op visite bij vrienden, dat ze 

mij ontmoette. Ik was verwoed bezig een quilt 
af te maken voor een tentoonstelling. Hannie 

wilde graag wat meer weten en werd toen be-

smet met het quiltvirus. Ze heeft toen quiltles-

sen genomen en zo de verschillende technieken 

geleerd. Zo werd ze ook lid van enkele quilt-

groepjes die regelmatig bij elkaar komen. Naast 

de uitwisseling van tips, technieken en patronen 

is het gelijk ook een heel sociaal gebeuren. Ook 

is ze lid van het quiltersgilde dat een blad uit-

geeft met veel wetenswaardigheden over het 

quilten. Met een groep quilters heeft Hannie al 

een paar keer een quilttentoonstelling in de St. 

Janskerk gehad. 

 

In haar huis aan de Kattensingel zijn dan ook de 

sporen van haar hobby te vinden, zoals een 

prachtige quilt voor op de bank, op het bed een 

mooie sprei en ook voor de kleinkinderen zijn 

dingen gemaakt. Het is dus een hobby met heel 

veel mogelijkheden. Hannie naait graag patro-

nen met de hand aan elkaar: zo naaien geeft 

een zekere rust en bepaalde patronen kun je 

ook alleen maar met de hand aan elkaar naaien. 

Voor andere patronen gebruikt ze ook de naai-

machine. Overigens is het niet zo verwonderlijk 

dat ze juist deze hobby zo fijn vindt: ze is ook 

een goede naaister van kleding. 

 

Oproep 

Mochten er in onze wijk nog meer mensen zijn 

die graag quilten: we zouden graag met hen in 

contact komen. Het is altijd leuk om te weten 

wie nog meer dezelfde hobby hebben.                           

Mijn e-mailadres: cj.gaarden@tiscali.nl 

Toos van der Gaarden-van der Linden 

 

NATTE VOETEN IN HET PARK 
Door Trudie Galama 

 

Op 28 juli kwam het met bakken uit de lucht 

vallen. De vijvers stroomden over en de straten 

stonden blank. Voor Hanneke, Harm-Jan, Mariël-

le en Marijke was dit dolle pret; een alternatief 

voor het Groenhovenbad! Voor de treinreizigers 

zat er niets anders dan op blote voeten richting 

station te gaan. Al dat water was voor de een 

een lust om in te spelen, voor de ander lastig 

om mee om te gaan, maar voor mij de aanlei-

ding voor een paar mooie plaatjes. 
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VERKOOPDAG HUIZE WINTERDIJK  
zaterdag 27 september 
Door Joost Slingerland 

 

Op het terrein van Huize Winterdijk, Winterdijk 

8, wordt zaterdag 27 september weer de jaar-

lijkse verkoopdag georganiseerd. Op deze dag 

zal op het terrein van Huize Winterdijk een grote 

tent komen te staan waarin allerlei verkoopacti-

viteiten plaats zullen vinden. De opbrengst is 

voor de verzorging van de bewoners in Huize 

Winterdijk. Voor de inrichting van de huiskamer 

van de nieuwe derde woongroep is geld nodig. 

“Het is belangrijk dat er een mooi ingerichte en 

gezellige huiskamer komt. Dit draagt bij aan het 

welzijn van de bewoners. Wij zijn er daarom bij-

zonder blij mee dat de komende actiemarkt in 

het teken van dit doel zal staan. Het is wel bij-

zonder dat in tijden van veel bezuinigen en on-

zekerheid in de zorg, Huize Winterdijk juist in-

vesteert in deze nieuwe woongroep.” 

 

 
Verkoping najaar 2013 

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: Dames- en kinder-

kleding, boeken, cd’s, speelgoed, kaarten, 

Zeeuwse bolussen, Fries suikerbrood, kaas, 

snoep, gebak en koek, oliebollen, groente en 

fruit, bloemen en planten, nachtkleding, been-

mode, homedecoratie, teveel om op te noemen. 

In de lange gang beneden vindt u de tweede-

hands 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 

Voor het parkeren worden diverse terreinen in 

de omgeving gebruikt. 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 weten en er zal voor 

een passende oplossing worden gezorgd. Huize 

Winterdijk is hiervoor op die dag bereikbaar op 

tel: 06-51594133 of 06-12435420. 

 

Welkom 

U bent van harte welkom op D.V. zaterdag 27 

september 2014 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! De organisatoren hopen weer op een goe-

de en gezellige verkoopdag. Tot ziens in Huize 

Winterdijk! 

 

 
De scouting benut ons park ook 

 
BOOMCONTROLES 
Door Trudie Galama 
 

Onlangs is de treurwilg gekapt. Hij was in slech-

te staat en dreigde op het kunstwerk in de vijver 
te vallen. Er stond al een kleine treurwilg klaar, 

verstopt onder het groen van de oude. Nu maar 

hopen dat hij de kans krijgt om net zo groot te 

worden. 
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De gemeente controleert regelmatig de toestand 

van de bomen die in plantsoenen en parken 

staan. Schimmels en zwammen kunnen een 

boom aantasten, lage ligging van de bodem kan 

instabiliteit veroorzaken, takken en zelfs de ge-

hele boom kunnen doodgaan. Een boom mag 

geen gevaar vormen voor de omgeving en daar-

om is de controle nodig en eventueel ingrijpen. 

In de wijken gebeurt de controle eenmaal per 

drie jaar en langs doorgaande wegen eenmaal 

per jaar. 

 

Veiligheidsrisico 

Bij de laatste controle in 2014 zijn 232 bomen in 

Gouda gesignaleerd die een veiligheidsrisico 

gaan vormen en daarom gekapt moeten wor-

den.  

 

Waar worden bomen in onze wijk gekapt? 

 Ferdinand Huyckstraat: zwarte els, gewone 

acacia, knotwilg (6x) 

 Kanaalstraat: zwarte linde 

 Nieuwe Gouwe OZ: Canada populier  

 Stationsplein: witte paardenkastanje  

 Van Bergen IJzendoornpark: malus, gewone 

acacia  

 Van Beverninghlaan: berk (3x) 

 

In verband met de herplantplicht worden alle 

bomen door dezelfde bomen van vergelijkbare 

dikte vervangen. De informatie is afkomstig 

van: www.gemeentegouda.nl/boomcontroles. 

Hier vindt u de overzichtskaart en de lijst van te 

rooien bomen 2014. 

 

 
De treurwilg wordt gekapt 

 

JAN FLUX 
Door Ton Kooijman 

 

Het was niet eenvoudig dit interview te houden. 

Want mijn gesprekspartner had er weinig zin in. 

Terwijl ik juist vond dat dit gesprek echt in de 

wijkkrant moest. Het compromis is nu dat we 

het vooral over de geschiedenis binnen de wijk 
hebben en dat er geen foto bij komt. Nu is die 

foto niet zo erg belangrijk want velen van u 

kennen Jan Flux van gezicht. U ziet hem gemid-

deld één keer per jaar, want hij is de plaatver-

vangend voorzitter van ons stemlokaal in Gou-

westein en verwelkomt de kiesgerechtigden daar 

altijd heel innemend. Hij woont al 45 jaar aan 

de Winterdijk, in een Unileverwoning. In een 

eerder interview hebben we al over die Unile-

verwoningen geschreven. Ook Jan is er via het 

bedrijf van Unilever waar hij werkte komen wo-

nen. Eerst in een huurwoning, die hij later kon 

kopen. Hij is in Gouda geboren en voetbalde al 

heel jong bij ONA. Misschien heb ik hem er op 

een zondagmiddag wel eens gezien, want in de 

vijftiger jaren ging ik met mijn vader wel heel 

soms naar een wedstrijd van ONA kijken als ze 

tegen DHC uit Delft speelden, waar ik woonde. 

Beide clubs speelden toen in de hoogste klasse. 

In de zeventiger jaren was hij penningmeester 

van ONA en dat geeft al aan dat hij heel zijn 

volwassen leven als vrijwilliger in Gouda actief is 

geweest. Zeker ook in onze wijk. 

 

In die tijd ontstond ook het eerste wijkteam en 

daar was hij lid van. Anders dan nu waren de 

meeste actieve leden afkomstig uit zijn buurt, in 

de Unileverwoningen woonden toen veel jonge 

gezinnen. Een buurvrouw van hem was toen ook 

lid en die woont nog steeds naast hem. Er ont-

stond zelfs iets van rivaliteit met het Rode Dorp, 

waar de gemiddelde leeftijd hoger lag en de be-

woners ook activiteiten organiseerden. Het ac-

cent lag op de jeugd, met het opzetten van 

filmmiddagen, maar ook het organiseren van de 

Sinterklaasviering. Niemand die toen over Zwar-

te Piet zeurde. Jan herinnert zich dat de oudere 

dames samen aan handwerken deden. 

 

De bovenverdieping van de Walgaerde, op de 

hoek van de van Swietenstraat en de van Be-

verninghlaan stond leeg en met de hulp van 

Jannie de Keijzer kreeg men het voor elkaar dat 

daar een peuterspeelzaal werd ingericht. Zaken 

werden dus serieuzer en dat vroeg om een for-

malisering van het wijkteamwerk. Begin jaren 

tachtig ging men naar notaris Morel om er een 

stichting van te maken. Voor één gulden stelde 

deze de akte op en hij kwam ook nog op het 

idee om de wijk en het wijkteam de naam Nieu-

we Park te geven, daarmee het accent leggend 

op het nieuwe deel van ons park. In die tijd 

hadden ze ook al een wijkkrant die eens in de 

twee maanden verscheen. Jan schreef daar de 

rubriek ‘Wist U dat …..’ in, met allerlei feitjes 

over zaken die in de wijk speelden.  

 

Het wijkteam kwam er achter dat ergens in Rot-

terdam een buurthuis over was en organiseerde 

de verhuizing naar onze wijk op een vrachtwa-

gen. Dat kwam toen met instemming van de 

gemeente op de hoek van de Winterdijk en de 

Nederhorststraat in het water te staan en werd 
het centrum van de wijkactiviteiten. Er werd 

vergaderd, maar ook geklaverjast, gebridged en 

gedanst. Jan was ook daar de penningmeester 



Wijkkrant Nieuwe Park  augustus / september 2014 

 

 13 

en vertelt met enige trots dat er maandelijks 

een bedrag naar de Stichting Welzijn Gouda 

ging, ze waren het enige buurthuis in Gouda dat 

wat geld opleverde. Ondertussen was het wijk-

team ter ziele gegaan.  

 

Er kwam jaren later een eind aan het buurthuis 

na een zeer strenge nacht met vorst waarin alle 

leidingen bevroren. De gemeente bood het ge-

bouw voor één gulden te koop aan, maar ze 

kregen adviezen om dat maar niet te doen. De 

activiteiten werden toen overgedragen aan een 

weer opgericht wijkteam dat ook nu nog actief 

is.  

 

Jan woont op een zeer strategisch plekje aan de 

Winterdijk en vanuit zijn huis kijkt hij op het nu 

verlaten gebouw van de Rietgors en later het 

tijdelijk onderkomen van het Segment. Beide 

scholen hebben hem gevraagd om een oogje in 

het zeil te houden, want de school ligt tamelijk 

afgelegen en uit het zicht. Van de Rietgors kreeg 

hij daar met Kerstmis een boterletter voor, van 

het Segment een tasje levensmiddelen dat de 

leerkrachten ook kregen. Er werden door de 

gemeente later ook antikrakers in gezet en wat 

er allemaal gebeurde was tamelijk onoverzichte-

lijk. Een mooi verhaal is het volgende. Hij waar-

schuwde op een avond de politie omdat hij een 

paar jongens had zien rondspoken. Dat werd via 

Leidschendam gecoördineerd, maar de politie 

was er toch redelijk snel. Ze haalden twee opge-

schoten knullen van het terrein af en belden 

vervolgens met die jongens bij Jan Flux aan met 

de vraag of hij de beller was en of hij de jon-

gens herkende. Hoe amateuristisch kun je zijn? 

Jan schrok zich wild en ontkende dat natuurlijk. 

De politie meldde dat de jongens daar alleen 

maar een sigaretje aan het roken waren. De 

volgend ochtend vertelde de school hem dat ze 

buiten het gebouw die ochtend zes computers 

keurig op een rijtje hadden aangetroffen. Het 

was gelukkig droog gebleven en ze dankten hem 

voor zijn oplettendheid. Met zulke agenten win 

je de oorlog wel.  

 

 
 

Recenter kennen we de berichten over het slo-

pen van alle leidingen met een formidabele 

schadepost, toen het gebouw al lang leeg stond. 

Hoe naïef kun je zijn? Pas dit voorjaar werd de 

toegankelijkheid beperkt met de plaatsing van 

een verschrikkelijk stalen hek. Na een paar we-

ken gingen ze al weer om dat hek heen over een 

paar buizen die naast het bruggetje liggen. Jan 

heeft zich ingespannen om dat hek toonbaar te 

krijgen en de gemeente heeft toegezegd daar-

voor te gaan zorgen. Er is in het voorjaar verf 

gekocht maar meer geld mag het niet kosten. 

Dus is aan het Segment gevraagd om leerlingen 

in te zetten voor het verven. Dat gaat nu in het 

najaar gebeuren. De bijgaande foto geeft aan 

dat de bewoners die er tegenaan kijken het 

langzamerhand wel zat zijn.  

 

U blijft Jan wel tegenkomen in het stemlokaal en 

dan heeft hij ongetwijfeld nog een leuk verhaal. 

 

 
 

BERICHT VAN GOUWESTEIN 
 

Pastorale bijeenkomsten: 

 Huiskamerdiensten voor de verpleegafdeling  

26 september (in de oneven weken) op donder-

dagmiddag om 14.30 uur in de serre van de 

Swaenenburgdreef op de 1ste etage door dhr. A. 

de Jong 

 

 Weekopening 

Maandag 23 september om 10.30 uur in de Pla-
za door dhr. A. de Jong 

 

 Weeksluiting 

Vrijdag 20 september om 18.50 uur in de Plaza 
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 door Ds. C. van Duijn  

 

Activiteiten voor in uw agenda: 

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. Peters-

burg 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 en 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 

mee doen met alle activiteiten. Voor meer in-

formatie kunt u contact op nemen met de cliën-

tadviseur Annette Mulder. Aanmeldformulieren 

zijn verkrijgbaar bij de receptie van Gouwestein.  

 

Gouwestein zoekt enthousiaste vrijwil-

ligers voor het welslagen van de diverse activi-

teiten.  

 

 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!  

Nadere informatie over vrijwilligerswerk kunt u 

verkrijgen bij Lynet Mechielsen. 

 
Het Grand Café is geopend van maandag tot  

met vrijdag van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Het Gouwestein Restaurant is dagelijks geo-

pend van 10.00 uur tot 14.00 uur. 3 gangen 

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

€10). U wordt verzocht om 3 werkdagen van te 

voren te reserveren bij de receptie tel: 0182-

515655. 

 

 
 
FIETSDOORGANGEN WINTERDIJK 
Door Ton Kooijman 

 

Sinds ruim een maand zijn de fietsdoorgangen 

van de Winterdijk naar de Antwerpseweg weer 

begaanbaar. De smalle paadjes zijn verdubbeld 

zodat men elkaar als tegenliggers nu kan passe-

ren. Enige voorzichtigheid blijft geboden, want 

sommige fietsers denken dat ze nu kunnen ra-

cen en daarvoor is het traject toch niet echt ge-

schikt. Het blijft bochtig en dus onoverzichtelijk. 

Bovendien hebben ze bij het middelste viaduct 

een beweegbare constructie geplaatst met nogal 

steile op- en afritten aan beide einden. Tamelijk 

onbegrijpelijk eerlijk gezegd. Je knalt er ook bij 

lage snelheid tegenaan. Vandaar wellicht dat u 

op de foto een waarschuwingspaaltje kunt zien, 

dat ook aan de andere kant is geplaatst. 

Verder mogen we hopen dat het armetierig hou-

ten hek dat langs het water is geplaatst nog 

door iets beters vervangen wordt. Blijkbaar is 

drie jaar aan voorbereidingstijd niet genoeg om 

dat in één keer voor elkaar te krijgen.  
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CREACAFÉ 
 

Woensdag 8 oktober gaan we aan de gang met 

quotes gecombineerd met mixed media tech-

nieken. De workshop wordt verzorgd door Am-

ber Neleeman, zij is al eerder te gast geweest 

en heeft toen zentangle gegeven. Deze work-

shop zal ook deel uit gaan maken van de work-

shops die zij in de nabij toekomst gaat aanbie-

den met Blikvangerzz.  

 

Quotes zijn een soort lijfspreuken zoal het ou-

derwetse tegeltje op het toilet maar dan in een 

modern jasje gestoken. Mixed media is een ver-

zamelnaam van verschillende technieken en ma-

terialen die je door elkaar gebruikt en een mooi 

geheel vormen.  

 

Natuurlijk zijn er genoeg quotes op de workshop 

aanwezig maar je kunt ook je eigen lijfspreuk 

meenemen. Heb je mooie foto's die je erbij wilt 

verwerken dan kun je die ook meenemen of 

plaatjes uit tijdschriften, etc. Een aantal tech-

nieken zijn al in de vorige workshops voorbij ge-

komen en worden hier weer opnieuw toegepast. 

We hopen je te zien op woensdag avond 8 okto-

ber. 

 

Tijd: 19.30-21.30 

Locatie Gouwestein 

Kosten € 5 

 

Geef u wel even op bij Marrianne Waalwijk 

marriannekunstidee@gmail.com 

 

 

 
HALLOWEEN  
Door Manon Vonk 

 

Het najaar komt eraan en dat betekent dat we weer de jaarlijks terugkerende activiteit Halloween heb-

ben. Dit jaar vieren we het in de namiddag van zaterdag 1 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 griezel sferen, 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 

alvast aanmelden, is uw kind onder de 6 jaar dan willen wij graag een volwassene mee voor begeleiding. 

 

aanmelden bij: Manon Vonk, Majoor Fransstraat 36, tel 585357 

 

 

   
 

 

 
  

 

mailto:marriannekunstidee@gmail.com
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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 Van Vreumingenstraat 7 tel 06-54651814 

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 

Vierstroom Jannette Navis 

 

tel 680281 
 

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 – 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 

 

27 sept 9.30-16.30 uur Verkoopdag Huize Winterdijk Huize Winterdijk 

27 sept 10.00-13.00 uur Burendag Crabethstraat e.o. 

1 okt 10.00-12.00 uur Breicafé Vredebest 

1 okt 14.00 uur Jeu de Boule Jeu de Boulebaan, achter Gou-

westein 

1 okt 17.30 uur Zullen we samen eten Gouwestein 

1 okt 10.15-11.45 uur Hoogvlietexpress Hoogvliet 

8 okt 19.0o uur Creacafé Gouwestein 

13 okt 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

15 okt 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein 
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