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rondje in ons park en ontmoet dan elkaar en de
beelden. Ik vermoed dat ook het dinsdagavondclubje van wandelaars die bij Gouwestein starten
dit rondje regelmatig gaan maken. En ik verwacht ook heel wat rolstoelers langs te komen.
Neem desnoods de hond mee, maar die moet
zich dan wel gedragen.
Dat brengt me bij een paar oproepen in deze
krant. Voor allerlei activiteiten zijn vrijwilligers
nodig. Ik licht daar deze keer de oproep van
Gouwestein uit voor begeleiders van de rolstoelers die van 10-13 juni gaan deelnemen aan de
eerste rolstoel avondvierdaagse, maar ook de
oproep voor voorlezers die elke week een uurtje
naar een gezin gaan waar voorlezen in onze taal
nog niet zo gebruikelijk is. Mooie initiatieven die
uw steun verdienen.

PARK IN BEELD
In mei zijn alle beelden geplaatst, daarvoor was
een takelwagen nodig. Er was al aardig wat belangstelling. Behalve in het park staat er ook een
beeld in de hal van het station en bij het Museum
Gouda. Deze foto’s geven een impressie van de
opbouw.

VAN HET WIJKTEAM /
VAN DE REDACTIE
Door Ton Kooijman

Dit nummer komt precies op tijd uit om het volle
licht te richten op de prachtige beelden die de
afgelopen weken heel zorgvuldig in ons al even
prachtige park zijn geplaatst. Een park dat aan
finesse en luchtigheid heeft gewonnen door een
ingrijpende opknapbeurt. Ik lanceer de prijsvraag die tot half september loopt om de plek in
het park te vinden van waaruit de meeste beelden zichtbaar zijn. Het bewijs moet met een digitale foto aangeleverd worden en die plaatsen we
dan in het septembernummer als we de tentoonstelling afsluiten.
De opening vindt plaats op 31 mei om twee uur
‘s middags, op de Dag van het Park, die we dus
dit jaar nog uitbundiger vieren. Directeur De
Kleijn van het MUSEUM GOUDA, een belangrijke
sponsor en wethouder Van den Akker, verrichten
de opening. En als u op tijd bent, want u bent
natuurlijk ook uitgenodigd, proeft u ook nog een
winnend taartpuntje van onze traditionele taartbakwedstrijd. Het programma die middag zit vol.
De omslag is in kleur en stelt u op de hoogte van
de onderdelen van dat programma en van de inrichting van de tentoonstelling in het park. De
krant staat daar trouwens ook verder vol van.
U merkt dat ik opgetogen ben over de komende
zomer in onze wijk. Maak regelmatig een extra

CROWDFUNDING VOOR BEHOUD
VAN BEELD
Door Vera Schijve

De Initiatiefgroep ‘Park in Beeld’ organiseert een
actie, om één van de beelden uit de expositie te
behouden voor het Van Bergen IJzendoornpark.
Doet u ook mee?
Het had wat voeten in de aarde. Maar na dagen
werk door de kunstenaars, leden van de Initiatiefgroep en enkele bewoners uit de wijk, staan
alle beelden nu op hun plaats.
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De reacties die we op de beelden in het park
krijgen van wandelaars zijn bijzonder positief.
Mensen vertellen dat de beelden er zo ‘natuurlijk’
staan, alsof ze er al altijd hebben gestaan. Blijkbaar passen beelden en park goed bij elkaar!
Omdat de tentoonstelling tijdelijk is, zullen we de
beelden na 1 oktober weer moeten missen. Om
het mogelijk te maken, dat we tenminste één
beeld blijvend in het park kunnen krijgen, deelt
de Initiatiefgroep op de Dag van het Park
kaartjes uit. Hiermee kunt u steun betuigen aan
de actie. Zodra er voldoende ‘funding’ is toegezegd, hoort u welk beeld gekocht kan worden en
ontvangt u een betalingsverzoek.

KUNSTTAART?
Door Wilma Neefjes

CYCLUS
Door Ton Kooijman

Bakt er iemand een taart in de
vorm van dit kunstwerk? Op 31
mei zullen we het zien tijdens de
jaarlijkse taartenwedstrijd op de
Dag van het Park. Na de opening van de beeldententoonstelling om 14.00 uur worden de
winnaars (een volwassene en
een jongere) bekend gemaakt.

FEESTELIJKE OPENING ‘PARK IN BEELD’,

ZATERDAG 31 MEI 14.00 UUR
Door Vera Schijve

Wijkteam Nieuwe Park nodigt alle bewoners van
harte uit om zaterdag 31 mei om 14.00 uur aanwezig te zijn bij de opening van de beeldententoonstelling ‘Park in Beeld’ in het Van Bergen IJzendoornpark.
Het kan bewoners die aan de rand van het park
wonen - of er doorheen wandelen met de hond,
of als forens het park als doorloop route gebruiken naar de trein - onmogelijk ontgaan zijn: er
staan beelden van formaat in ons monumentale
park.
Vrijdag 30 mei komen
er nog bordjes bij de
beelden en dan zijn we
helemaal klaar voor de
officiële opening van
‘Park in Beeld’. Directeur De Kleijn van MUSEUM GOUDA en wethouder Van den Akker van
Gemeente Gouda zullen gezamenlijk een toepasselijke openingshandeling verrichten. Alle drie de
kunstenaars van wie beelden in het park staan,
zijn aanwezig. De opening van de tentoonstelling
is meteen het begin van het programma van de
Dag van het Park.

Ik hoor wel eens kritiek over Cyclus. Dus is het
netjes om melding te maken van een positieve
ervaring. De contacten van het wijkteam en van
buurtpreventie met Cyclus zijn prima en daar wil
ik nu een persoonlijke ervaring aan toevoegen.
Een paar weken geleden begon mijn riool kuren
te vertonen, zodanig dat doorspoelen niet meer
lukte. Dan ben je geneigd de gemeente de
schuld te geven. En dus belde ik Cyclus. Je hoort
dan dat je zelf verantwoordelijk bent voor het riool tot aan de aansluiting op het hoofdriool. Dus
opperde ik dat het probleem waarschijnlijk bij die
aansluiting zat. Niet zo gek want bij ons ligt dat
punt twee meter voor de voordeur. Welwillend
nam Cyclus gelijk actie, kwam op de fiets langs
en opende een klep die wat verderop zit. Dan
gaat het allemaal wel weer stromen, kreeg ik te
horen. Niet dus. Nog maar een telefoontje,
waarop ik te horen kreeg dat daarmee vaststond
dat het probleem echt bij mijzelf gezocht moest
worden, in de rioolbuis dan. Ze gingen de klep
weer sluiten. Dus zat er niets anders op dan Van
Vliet, de Goudse rioolexpert, te bellen. Maar
voordat Van Vliet arriveerde kwam Cyclus toch
ook weer langs, althans in de straat en opende
een put om met een forse straal water de buis
voor ons huis door te spoelen. Het water
stroomde er probleemloos door en dat bevestigde nogmaals dat de ellende onder mijn huis zat.
Eerlijk gezegd denk ik dat Cyclus vanaf het begin
wist dat het hoofdriool in orde was, maar uit
klantvriendelijkheid toch in actie kwam. Daarvoor
dus mijn dank.
Wat was er dan wel aan de hand? Van Vliet had
alles binnen een half uurtje weer in orde. Dat
gebeurt heel handig. Ze kijken waar de buis het
huis uitkomt en zoeken die op, veertig centimeter onder de straat. Daar boren ze een gat in en
dan gebruiken ze de hoge drukspuit. Klaar binnen een paar seconden en ik hoorde dat de opstopping vlakbij zat. Precies op de plek waar de
afwatering van het hemelwater op het riool aan3
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sluit. En toen was het verband snel gelegd. Ik
heb al jaren last van kraaien die in mijn dakgoot
willen nestelen. Dat bestrijd ik hardnekkig, maar
ik kom er heel moeilijk bij. Dit jaar was ik net te
laat en ik denk dat al heel wat takjes, daarbij
behoorlijk grote, door de buis naar het riool waren gespoeld. En beneden zit dan een bocht die
de takjes niet allemaal kunnen maken. Dus wat
ik Cyclus nog wel kwalijk kan nemen is dat ze die
kraaien niet beter in bedwang hebben.

FIETSPAD
Het lijkt echt te gaan gebeuren. Het fietspad onder de treinviaducten richting zwembad is bij die
viaducten sinds kort afgesloten. Het zou zo
maar kunnen dat nu eindelijk een begin is gemaakt met het verbreden van het pad daar.
Hopelijk gaat dat snel, want ik vind het een leuke
fietsroute op weg naar en terugkomend van het
zwembad.
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Dat we echte stadsbewoners zijn, blijkt wel als er
een wormpje zijn kopje boven de aarde uitsteekt
en direct een klein kreetje ontsnapt. Maar er
wordt snel natuurlijk weer een stoer gezicht getrokken en tevreden gaat iedereen met de eigen
kruidentuin, al of niet met worm, naar huis.
Een heel leuke middag, dus kun je je weer inschrijven voor ecokids: doen!!
De activiteit wordt gedraaid door vrijwilligers uit
de wijk. Materialen worden betaald uit het budget van wijkteam Nieuwe Park. Toevallig was op
7 mei een filmploeg van "voor je buurt" opnames
in de Bruisplaats aan het maken. Dit filmpje met
ook beelden van de ecokids is binnenkort te vinden op www.voorjebuurt.nl.

ECOKIDS ACTIEF
Door Wilma Neefjes

Op woensdagmiddag 7 mei was ik te gast bij
Ecokids. Voor het tweede seizoen draait op initiatief van Manon Vonk op woensdagmiddagen deze
activiteit voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar uit
de wijk. Doel is elkaar ontmoeten en samen iets
ondernemen, maar ook educatief: leren over de
natuur en alles wat er om je heen gebeurt. De
Bruisplaats aan de Vredebest is een perfecte plek
voor deze activiteit.
Overigens is de Bruisplaats hier gekomen op initiatief van Manon vanuit het wijkteam om de lege verpauperende pandjes in de driehoek de
Vredebest / spoorstraat aan te bieden aan creatieve startende ondernemers en zo dit buurtje
een kleurrijke, levendige en meer verzorgde uitstraling te geven. Wat met bijna alle pandjes
goed van de grond is gekomen. En dat de huurders hart voor hun nieuwe buurtje hebben is ook
te zien aan de geraniums in de bakken langs de
Spoorstraat, die dankzij hun verzorging een
tweede seizoen in lijken te gaan en ook de nieuwe plantjes in de groenbakken op de Vredebest.
Groene inspiratie voor de ecokids.
Deze middag, 7 mei, worden plastic flessen met
een vervaarlijk stanleymesje, schaar, wol, touw,
tape, superlijm en oogjes omgetoverd naar egels
waar kruiden in geplant kunnen worden. Heel
precies wordt er geknipt en daarna gestart met
het winden van tape en draad. Met plakkende
vingers en veel geduld zijn de eerste exemplaren
in een klein uurtje klaar om gevuld te worden
met aarde en drie kruidenplantjes. Naast Manon
bieden Anne-Marie en Hanan de kinderen een
helpende hand. Het eindresultaat mag er wezen.

ECOKIDS KREGEN OP 14 MEI LES
OVER HET WATERLEVEN
Door Wilma Neefjes

Woensdagmiddag 14 mei nam biologiedocent
Piet van Ipenburg de ecokids mee in een boeiende les over het leven in het water van de vijver.
Wist u dat kikkers, zonder tussendoor naar de
oppervlakte te gaan om te ademen, in de winter
maanden in de modderige bodem verblijven?
Heeft u wel eens gezien hoe een naaktslak zijn
voelsprieten intrekt als er gevaar dreigt? Heeft u
wel eens het zadel gezien van een regenworm of
een bewegende watervlo?
De ecokids hebben 14 mei onder de microscoop
zelf uit het water van de vijver van het park geviste beestjes bestudeerd.
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Het was weer een heel leuke en leerzame middag! Mee naar huis ging een quiz. Degene die de
vragen het beste beantwoordt, krijgt op de Dag
van het Park (31 mei) om ongeveer 14.30 uur
een prijsje uitgereikt.

KANS OM DE MOOISTE GEVELTUIN
VAN 2014 TE WORDEN
Door de Groencommissie
Een geveltuintje is zo gemaakt. Je zet een of
meer bakken neer of je haalt een rijtje tegels
weg en schept het zand (30 cm diep) eruit, een
paar zakken aarde en wat plantjes en de klus is
geklaard! Voor een hangend geveltuintje is een
bloembak, een paar beugels en wat aarde het
begin. Weet u dat tijdens de Dag van het Park
pakketten te koop zijn met vaste en eenjarige
plantjes voor slechts € 5 en € 10? Een deel van
de kosten is gesponsord door het wijkteam om
de geveltuintjes te promoten. Een mooie gelegenheid om het bestaande tuintje op te frissen of
om het voornemen een geveltuintje aan te leggen nu maar eens uit te voeren. Daar wordt iedereen vrolijk van.
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Gemeente
Mozaïek Wonen
Platform binnenstad
en haar Randen
ABNAMRO
Wijkteam Binnenstad
Verkeerswerkgroep
van Bewonersinitiatief
Bewoners Nieuwe Park
en Kadebuurt
Driestar
Platform Zuidelijk Stationsgebied
D’66

Bunnik
Rover
Gereformeerde gemeente Nederland
Rabobank
Wijkteam Nieuwe Park
SOG (winkeliers binnenstad)
Groene Hart Ziekenhuis
Gouda Bruist
CDA
Behoud Stadsschoon

Verder is er 26 mei een seminar met de partijen,
die speciale belangen in het Zuidelijke Stationsgebied hebben. Deze partijen zijn:
de gemeente
V.O.F. De Lombok bv
NS

Prorail
De Goudse
Het Bewonersinitiatief

Dit is het eerste van drie seminars waarmee wij
hopen tot concrete plannen voor het Stationsgebied te komen. Het laatste seminar is in september. Parallel aan bovenstaande activiteiten wordt
er door de verkeerswerkgroep hard gewerkt aan
een advies hoe het verkeer rond en op het stationsplein het beste kan worden georganiseerd. In
de komende maanden hoort u de resultaten
daarvan.

OPROEP

Mens in Beeld/
Park in Beeld
Door Sjouk Engels, namens de werkgroep Dag van het Park

VOORTGANG PLANNEN VOOR HET
ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Door Peter Schönfeld

Op 12 mei heeft het Bewonersinitiatief een presentatie gegeven in het Huis van de Stad over de
stand van zaken m.b.t. de plannen voor het Zuidelijke stationsgebied voor de gesprekspartners
waarmee zij de afgelopen maanden gesproken
hebben. Ook waren hier enkele vertegenwoordigers van de Goudse Raad aanwezig. Deze presentatie was nodig om alle partijen op de hoogte
te brengen. De presentatie is te vinden op
www.nieuwepark.nl. Onze gesprekspartners zijn:

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in onze wijkkrant vieren we op zaterdag 31 mei de Dag van
het Park. Deze dag is bedoeld om op een positieve manier aandacht te vragen voor het park in
onze wijk Nieuwe Park. We vieren deze dag in
het Van Bergen IJzerdoornpark op een heel bijzondere manier met een beeldententoonstelling
en allerlei andere activiteiten voor jong en oud.
Behalve dat we het park in onze wijk in het zonnetje zetten, willen we ook de mensen in onze
wijk de gelegenheid geven zich in beeld te brengen, ‘MENS IN BEELD’.
Hierbij doen we een oproep aan iedereen die een
bijzondere verzameling heeft, een bijzonder
voorwerp heeft of bijzonder instrument bespeelt.
Bel of stuur een bericht aan Sjouk Engels, 0646298985 of sjoukengels@kpnplanet.nl
Sjouk zal een afspraak met u/jou maken voor
een interview dat in de wijkkrant zal worden gepubliceerd. Het is ook mogelijk dat u/jij de ver5
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zameling, voorwerp of instrument presenteert
tijdens de Dag van het Park op 31 mei van 14.00
tot 17.00 uur.
Wij hopen op veel aanmeldingen.

mei 2014

Ook het wijkteam in onze wijk is actief hierin. Zo
neemt het deel aan het Platform eenzaamheid;
een overleg met andere wijkteams en wijkprofessionals zoals Zorgpartners Midden Holland,
waar wordt besproken hoe we mensen, die hulp
nodig hebben, kunnen vinden en wat we ze kunnen bieden. Bijvoorbeeld vanuit bestaand aanbod
als de Hoogvlietexpresse, brei/haakcafé en seniorenactiviteiten samen met de scholen in onze
wijk. Wijkkranten worden ingezet voor communicatie over activiteiten in de directe omgeving.
Ook informatieve stukjes, zoals dit artikel, moeten helpen om kennis ter bestrijding van de eenzaamheidsproblematiek te vergroten.
Op de website www.welzijnopreceptgouda.nl van
Palet Welzijn staan welzijnsactiviteiten per categorie benoemd.
Daarnaast is het wijkteam met andere wijkteams
in overleg met Kwadraad (maatschappelijk
werk), een van de partners in de sociale teams.
Mogelijk worden de sociale teams een nieuwe
partner in het netwerk van wijkaanpak waar binnen de wijkteams nu al met vele professionele
organisaties, zoals de corporaties, gemeente,
Cyclus, politie, (Brede) scholen, Sport.Gouda,
enzovoort samenwerken om breed de leefbaarheid en participatie van bewoners in de wijken te
bevorderen.
Zorgvoorelkaar en Burennetwerk

IK KAN HELPEN -VERBINDEN METIK HEB HULP NODIG
Door Wilma Neefjes, o.a. coördinator wijkteamvoorzittersoverleg

Wijzigingen in de zorg
Per 1 januari 2015 wordt een belangrijk deel van
de zorgtaken overgeheveld van het rijk naar de
gemeentes. Gelijktijdig wordt een bezuiniging
doorgevoerd. Dat betekent dat nog meer dan
voorheen een sterk vrijwilligersnetwerk van belang is om het gat dat in het professionele zorgaanbod ontstaat op te vullen. Zo kunnen mensen
die behoefte hebben aan hulp en mensen die
hulp kunnen/willen bieden elkaar vinden. Ook
door samenwerking tussen de professionele
zorg- en welzijnsorganisaties moet een beter integraal aanbod kunnen worden gedaan aan zorgvragers, waardoor het beroep op de dure zorg
afneemt, maar welzijn toeneemt. Hiervoor zijn in
Gouda drie sociale teams in oprichting waar allerlei zorgorganisaties aan deelnemen. Onze wijk
gaat vallen onder Sociaal team West (samen met
o.a. de binnenstad en Korte Akkeren). Verwacht
wordt dat het sociale team voor onze wijk rond
de zomer gaat starten.
Het wijkteam

In Gouda zijn ook andere platforms gestart om
vraag (iemand die hulp nodig heeft) en aanbod
(iemand die hulp wil bieden) met elkaar in contact te brengen. Voorbeelden van hulp zijn: iemand ergens heen brengen met de auto, de tuin
een onderhoudsbeurt geven, helpen met het invullen van formulieren, iemand begeleiden naar
een activiteit.
Heeft u (een paar uur) tijd om iemand te helpen
of heeft u hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met:
- www.zorgvoorelkaar.com, een vooral digitale
"marktplaats" waar hulpvragers en hulpaanbieders elkaar kunnen vinden, opgericht door de
gemeente. Ingrid Vink (06 48135503) is binnen
de gemeente hiervoor contactpersoon.
- www.burennetwerkgouda.nl, ook een digitaal
platform, maar de contacten worden persoonlijk
begeleid. Een (vrijwillige) matchmaker zoekt een
geschikte vrijwilliger op basis van professionele
capaciteiten en interesses als een aanvraag
wordt gedaan. Een buurtcontactpersoon in de eigen wijk onderhoudt de contacten met de vrijwilligers. In onze wijk is Anne-marie Blok, lid van
het wijkteam, buurtcontactpersoon. Burennetwerk is een initiatief van de gezamenlijke kerken
in Gouda. Op werkdagen kunt u tussen 9 en 12
6
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uur voor meer informatie bellen met 06 48141191
Op verzoek van het wijkteamvoorzittersoverleg is
door Ineke Weverling van Transmuraal Netwerk
een overzicht gemaakt van de belangrijkste
Goudse initiatieven op dit terrein, dat u kunt vinden op de website van het wijkteam.
Speciale week met aandacht voor eenzaamheid van 25/9 t/m 4/10
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ligers we hebben, hoe meer bewoners mee kunnen. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor
deze rolstoelavondvierdaagse, dan kunt u dit
doorgeven aan de receptie van Gouwestein. De
avonden zijn gepland op 10, 11, 12 en 13 juni en
starten rond 18.00 uur. Ook bent u welkom om
op vrijdagavond 13 juni de bewoners “in te halen” op de parkeerplaats van Gouwestein. Het
show- en jachthoornkorps Emergo zal deze
avond muzikaal begeleiden.
Fancy fair

Tenslotte: donderdag 15 mei is er een overleg
geweest om ideeën te inventariseren voor de
landelijke week tegen de eenzaamheid van 25
september tot en met 4 oktober. We trekken het
daarbij in Gouda breder “Zullen we samen?", een
week van ontmoeten en begroeten met bestaande en nieuwe activiteiten. Nieuwe Park was vanuit vrijwilligers vertegenwoordigd met Annemarie Blok en ik zelf. Samen gaan wandelen,
samen eten, samen boodschappen halen, samen
een muzikale activiteit bijwonen of actief aan
mee doen, op bezoek gaan bij de buren..… Zou u
iets willen bijdragen aan deze week en/of heeft u
nog een goed idee? Neem contact met ons op!

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN
U bent van harte welkom in Gouwestein!
In de komende periode zijn er veel leuke activiteiten in Gouwestein. Tijdens de “Dag van het
Park” zal Gouwestein meedoen met een kraam
met allerhande informatie.
Huiskamer van de stad
Op zondag 1 juni vindt het
tweede Goudse festival “Huiskamer van de stad” plaats.
Ook Gouwestein doet dit jaar
mee aan dit festival. Van 13.00
uur tot 17.00 uur zullen de volgende bands optreden:
 Sasy 4 speelt om 14.00 uur, om 15.15 uur en
om 16.30 uur
 Mantra Music speelt om 13.45 uur, om 15.00
uur en om 16.15 uur
 Drie Pop Covers speelt om 13.30 uur, om
14.30 uur en om 15.45 uur
 Yelena en Petr speelt om 13.00 uur, om
14.15 uur en om 15.30 uur.
De concerten vinden plaats in de Plaza, in de
dagverzorging en, bij mooi weer, buiten op de
parkeerplaats. U bent van harte welkom.

Op vrijdag 28 juni organiseert Gouwestein een fancy
fair in zomerse sferen. Er zullen allerhande kraampjes
aanwezig zijn waar u van alles kunt kopen, proeven, eten
en drinken. Er is een loterij
met mooie prijzen, voor de kinderen een grabbelton en nog veel meer. De fancy fair zal geopend worden met een optreden van een shanty
koor. De fancy fair duurt van 11.00 uur tot 15.30
uur. We hopen dat we u kunnen begroeten op 28
juni.
Voor uw agenda
 Op 4 juni is er bijbelkring. Deze wordt geleid
door Ds. W. Markus. Tijd: 14.30 uur in de
Plaza.
 Dinsdag 10 juni verkoop van nachtgoed en
ondermode door de fa. Nieuwenhuis. Van
10.00 – 12.00 uur.
 Op zaterdag 21 juni om 14.30 uur “Zingend
naar de zondag” met het christelijk koor Laudate Dominum in de Plaza. Toegang gratis,
koffie/thee € 1,00.
Verder zijn er de volgende weeksluitingen:
 Vrijdag 30 mei om 18.50 uur in de Plaza door
Ds. K.J. Visser
 Zondag 15 juni om 10.30 uur Heilig Avondmaal in de Plaza door Ds. M.C. Batenburg
 Vrijdag 27 juni om 18.50 uur in de Plaza door
Ds. B. Dubbeldam

Rolstoelavondvierdaagse
In juni wordt voor de eerste keer een rolstoelavondvierdaagse georganiseerd voor de bewoners van Gouwestein. U begrijpt dat we hier veel
vrijwilligers voor nodig hebben, hoe meer vrijwil7
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Het kennismakingsgesprek met Sanne van Vliegen (coördinator VoorleesExpress) werd echter
een teleurstelling want mannen konden ze niet
gebruiken. Maar de aanhouder wint en na het intake gesprek kwam Pieter bij een Somalisch gezin met 2 jongens (8 en 10 jaar) en was daarmee de eerste mannelijke voorlezer in Gouda!
Met zijn duidelijk herkenbare gele tas met boeken gaat hij op een vaste dag in de week naar
het gezin om voor te lezen, 20 weken lang één
uur per week. Ook wordt in die 20 weken een
bezoekje aan de bibliotheek gebracht waar de
kinderen met hun eigen bibliotheekpas een boek
gaan lenen. Pieter is inmiddels aan zijn tweede
gezin begonnen en leest nu voor aan een vierjarige kleuter uit de boekjes “Kikker en pad”.
Bij het eerste bezoek aan een gezin is ook de coordinator aanwezig. Er is een intensieve begeleiding van de voorlezers en ook is er gelegenheid
om ervaringen met andere voorlezers uit te wisselen.

VOORLEESEXPRESS
Door Trudie Galama

Een half jaar lang voorgelezen worden door een
vrijwilliger, gewoon bij jou
thuis. Lezen, praten,
plaatjes kijken, naar de
bibliotheek en zo op een
leuke manier de taalontwikkeling stimuleren. Dat is de VoorleesExpress!
Gezinnen met kinderen tussen 2 en 8 jaar kunnen meedoen. En wist je dat kinderen met een
kwartier voorlezen per dag wel 1000 nieuwe
woorden per jaar leren?! Zonder vrijwilligers echter geen VoorleesExpress. Je kunt als voorlezer
of coördinator (begeleider van voorlezers en gezinnen) bij ons aan de slag. Lees meer op de
website op www.voorleesexpress.nl.
Meer info of aanmelden kan via
gouda@voorleesexpress.nl of 06 43592233. Misschien tot ziens bij de VoorleesExpress!
Pieter Verhage is een van de enthousiaste
voorlezers van de VoorleesExpress

Pieter is zelf een verwoed lezer en leest daarnaast ook graag aan zijn kleinkinderen voor. Zijn
zelfverzonnen verhalen met schrikeffecten worden door hen heel spannend gevonden. Hij heeft
geen moment spijt van de VoorleesExpress en
het enthousiasme waarmee hij erover vertelt,
spreekt boekdelen.
* Mohammed Mohandis is een Nederlandse politicus, geboren in Gouda (28 juni 1985) en sinds
september 2012 lid van de Tweede Kamer.

Ik zit met hem te praten in zijn zonnige tuin aan
de Winterdijk en vraag nieuwsgierig hoe hij met
de VoorleesExpress in contact is gekomen. Hij
bezocht “De preek van de leek”, een bijeenkomst
waarin Mohammed Mohandis* het woord voerde.
De collecte tijdens deze bijeenkomst was bestemd voor de VoorleesExpress en zo is het balletje gaan rollen.
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Bij onze laatste voorbereidingen hebben we een
rondje door de wijk gemaakt en met name het
schoon te maken gebied geïnspecteerd. We hebben geconstateerd dat er nauwelijks zwerfvuil
ligt en in overleg met Cyclus hebben we dan ook
besloten deze actie voor dit jaar af te blazen.
Wij nemen aan dat leerlingen,
maar ook bewoners ervoor zorgen dat vuil geen zwerfvuil
wordt maar in de daarvoor bestemde afvalbakken wordt gedeponeerd, want in kaboutertjes geloven wij allang niet
meer. Dank dus aan iedereen
die hieraan zijn steentje heeft
bijgedragen.
Advertentie

BODEMSANERING
LOMBOK TERREIN
Door Peter Schönfeld

Onlangs werd het wijkteam geïnformeerd dat het
bodemsaneringsbedrijf Sita Remediation BV uit
Utrecht in opdracht van Stichting Bodemsanering
NS (SBNS) de bodemsanering van het Lombokterrein gaat uitvoeren.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het
schoonmaken van twee verontreinigde watergangen en het ontgraven en afvoeren van de
verontreinigde grond. De graafwerkzaamheden
vinden plaats tot een diepte van ongeveer vier
meter, waarbij de verontreinigde grond met afgesloten vrachtwagens via het Stationsplein en
de Vredebest naar een erkende verwerker wordt
vervoerd. Ce grond wordt, na goedkeuring voor
hergebruik, teruggebracht in de ontgravingsput.
Daarna wordt de saneringsput verder aangevuld
met schone grond. Op korte termijn zullen de
werkzaamheden van Sita beginnen.

SCHOONMAAKACTIE OVERBODIG
Door Cora van Leeuwen, coördinator schoonmaakactie/Buurtpreventieteam Nieuwe Park

In het kader van onze jaarlijkse schoonmaakactie
zijn enkele weken geleden afspraken gemaakt
met De Goudse Waarden en Cyclus. Met een
groep leerlingen was het de bedoeling om te
starten bij de brandweer en na het zien van een
introductiefilm, inclusief wat fris en iets lekkers,
aan de slag te gaan.

VERKEERSENQUÊTE WINTERDIJK
Door Peter Schönfeld

De Winterdijk is sinds de ophoging en herinrichting in 2012/2013 nu een “fietsstraat” waar
auto’s “te gast zijn”. Om de veiligheid op de Winterdijk voor alle verkeerdeelnemers te verhogen
is gekozen voor een tweerichtingsverkeer op de
Winterdijk in tegenstelling tot daarvoor toen een
deel eenrichtingsverkeer was. Toentertijd hebben
wijkteam en gemeente afgesproken om na een
periode van één jaar te evalueren of de huidige
inrichting voldoet aan de verwachtingen.
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Een belangrijk onderdeel van de evaluatie is een
enquête onder de bewoners. Deze enquête is
door het wijkteam en de gemeente samen opgesteld. Daarnaast zullen door de gemeente verkeerstellingen worden uitgevoerd, ongevallencijfers geanalyseerd en ervaringen van de politie
verzameld. Naar aanleiding van het beeld dat op
basis van al deze informatie ontstaat wordt bezien of er aanpassingen noodzakelijk zijn.

Er kwamen weer heel uiteenlopende werkstukken
te voorschijn, ieder met zijn eigen herinnering.
Het eerstvolgende creacafé is in september. Misschien dat er nog een eenmalige zomereditie
komt met het thema Park in Beeld. Mocht dat
gaan gebeuren dan hoort u hier zeker van.

De enquête (in een enveloppe) zal komende weken bij de bewoners van de Winterdijk en de
straten die daar op uitkomen in de bus worden
gedaan. Hopelijk vindt u een paar minuten de
tijd om hem in te vullen. Veertien dagen later
wordt de enquête huis aan huis opgehaald door
het wijkteam.

Elke dinsdagavond beginnen we om 7
uur een wandeling door de wijk (of
een stukje daarvan). Start bij
Gouwestein. Goed voor wat leuke contacten en
de conditie, ook leuk om het groen in onze wijk
te bewonderen. Als u in een rolstoel mee wilt ‘lopen’ kan dat ook. Bel even naar Anne-marie Blok
(tel. 672141).

JEU DE BOULES

BLOKJE OM

Door Annemarie Weijers-Koeslag

In de zomermaanden op woensdagochtend van
10.45 tot en met 12.00 uur spelen, voor zover
het weer dit toelaat, een klein aantal bewoners
van Gouwestaete jeu de boules. Dit vindt plaats
op het veldje achter Gouwestein aan de Noorderstraat.
Alhoewel de baan niet in topconditie verkeert
door de vele graspollen wordt het spel enthousiast beoefend. De kleutertjes van de kinderopvang kijken achter het hek geboeid toe en vragen zich af wat die mensen aan het doen zijn.
Mocht er interesse bestaan om mee te doen,
kom gerust eens langs.

Feesttent nodig?
Door Rien Prins

Wanneer u met uw buren een evenement / feestje wilt organiseren in de wijk kan ons klimaat
soms roet in het eten gooien. Het is dan fijn om
een tent te kunnen opzetten bij de locatie. Uw
wijkteam heeft een paar tenten beschikbaar die
kunnen worden geleend. Tot
voor kort hadden we twee tenten van 3x6 meter. Deze tenten blijken toch niet sterk genoeg te zijn voor regelmatig
gebruik.
Inmiddels hebben we vier tenten aangeschaft
van 4x4 meter. Deze tenten zijn veel steviger en
twee van deze tenten kunnen zelfs gecombineerd
worden tot een tent van 8x4 meter.
Mocht u binnenkort een buurtfeest willen organiseren dan kunt u deze tenten daarvoor gebruiken. Het is belangrijk om ruimschoots vooraf een
reservering te doen om teleurstelling te voorkomen. Bel daarvoor naar Rien Prins (06 54 65 18
14) of stuur een bericht naar
rienprins@kpnplanet.nl

CREACAFÉ
Door Manon Vonk

De zomerstop is begonnen voor het creacafé, de
laatste editie van dit seizoen is geweest.
Marlinda Weijers was te gast en gaf een workshop wolkenvangen/herinnerdingen maken. We
hebben o.a. doosjes beplakt met allerlei materiaal van knoopjes tot kunstbloem gecombineerd
met mozaïek; deze techniek heet freak mozaïek.
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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
31 mei

14.00-17.00 uur

Van Bergen IJzendoornpark

13.00-17.00 uur
18.00 uur

Dag van het Park
Park in Beeld
Huiskamer van de Stad
Rolstoelavondvierdaagse

1 juni
10 t/m
14 juni
28 juni

11.00-15.30 uur

Fancy Fair

Gouwestein

Gouwestein
Gouwestein
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Beeldenexpositie
Van Bergen IJzendoornpark
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