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VAN DE REDACTIE /  
VAN HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 

 
De wijkkrant staat weer vol met kleine berich-

ten, illustratief voor de vele activiteiten die in 

onze wijk plaatsvinden. Van sommige kunt u bij 

het verschijnen nog net op tijd kennis nemen, 

zoals Halloween op zaterdag 1 november.  

 

Herinnert u zich uit de vorige wijkkrant nog de 

kritiek van Winterdijkers op het afschuwelijke 

roest hek waar ze al maanden tegenaan keken? 

Eén telefoontje met Het Segment en een dag la-

ter stond het hek in een opvallend blauwe kleur 

te pronken. Nu het bruggetje ervoor nog.  

 

Het wijkteam heeft een gesprek met de wethou-

der gehad over ondersteuning in 2015. Voor een 

aantal activiteiten werd tijdens het gesprek al de 

toezegging gedaan dat er geld voor beschikbaar 

is. Voor wat duurdere activiteiten moet afge-

wacht worden hoe het hele plaatje eruit komt te 

zien, nadat alle gesprekken met de wijkteams 

hebben plaatsgehad. Het lijkt er een beetje op 

dat de huidige schifting vooral op de hoogte van 

de kosten is gebaseerd en minder op inhoudelij-

ke argumenten. We wachten af. Overigens bleek 

in het gesprek ook dat er nog geen criteria zijn 

om in 2015 voorstellen van burgerparticipatie te 

gaan beoordelen. De wethouder nodigt u uit om 

met het ei van Columbus te komen.  

 

Belangrijk nieuws komt van het Vredebest-front. 

Het lijkt erop dat Multi-Vastgoed binnenkort 

geen eigenaar meer is en het gerucht gaat dat 

de tijdelijke huurders de wacht is aangezegd en 

dat ze snel moeten vertrekken. Maar huurders 

zeggen dat ze nog niets gehoord hebben. Dat 

duidt op een plotseling wel erg opzienbarende 

voortvarendheid. Het zal toch niet zo zijn dat er 

opnieuw langdurige leegstand van de in gebruik 

genomen winkels ontstaat? Verdere plannen zijn 

er zeker nog niet, de gemeente zegt nergens 

van te weten. Het zou goed zijn als er snel wat 

meer duidelijkheid komt en huurders niet over-

haast worden weggejaagd. Bij leegstand is nie-

mand gebaat.  

 

In dit nummer kunt u ook lezen dat zowel het 

collegebestuur als de gemeenteraad positief 

hebben gereageerd op de plannen en de ideeën 

voor het Zuidelijk Stationsgebied, die het bewo-

nersinitiatief aan beide heeft gepresenteerd. Dat 

is vooralsnog heel wat beter nieuws.  

 

Bij het schrijven van dit bericht hoor ik dat Jos 

Cremers is overleden. Dat is schokkend nieuws. 
We wisten uiteraard dat hij ziek was, maar het 

leek de laatste tijd weer wat beter te gaan. Jos 

was jarenlang lid van ons Buurtpreventieteam 

en nam het voorzitterschap over van Peter 

Schönfeld toen deze voorzit-

ter van het wijkteam werd. 

Een jaartje of wat later stel-

de hijzelf voor hem ook lid 

van het wijkteam te maken, 

dat vond hij voor het functi-

oneren van beide organen 

nuttig. Dat voorstel illu-

streert de inzet van Jos. Hij was een heel seri-

euze vent, die zijn taken niet licht opvatte. Als 

hij ergens achter stond hield hij vol, maar wel 

op een sympathieke manier en nooit overdre-

ven. Zo wist hij overlegpartners als de gemeen-

te en Cyclus vaak te overtuigen. Wij gaan hem 

missen.  

 

 
 

VERVOLG ZUIDELIJK  
STATIONSGEBIED 
Door Stefan Morel en Peter Schönfeld, het bewonersini-
tiatief 
 

De afgelopen maand hebben wij, het Bewoners-

initiatief voor de herinrichting van het Zuidelijk 

Stationsgebied, een presentatie van onze visie 

en uitgangspunten voor dit gebied gegeven aan 

de wethouders Tetteroo, Niezen en Bergman. 

Enkele dagen daarna hebben we dat ook aan de 

gemeenteraad gedaan. Zowel de drie wethou-

ders als ook alle politieke fracties in de Raad 

hebben met instemming onze visie ontvangen 

en hebben ons aangemoedigd op deze weg 
voort te gaan. Ook hebben wij dezelfde presen-

tatie gestuurd aan organisaties en personen 

waarmee wij in de afgelopen maanden gespro-
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ken hebben. Deze presentatie is ook te vinden 

op onze website www.nieuwepark.nl. 

 

In de komende twee maanden worden de resul-

taten van een reizigersstudie van Arriva, een 

fietsenstallingstudie van Prorail en een ver-

keersstudie van de gemeente verwacht. Op 

grond van deze drie studies moet het mogelijk 

zijn in het eerste kwartaal van 2015 beslissingen 

te gaan nemen over de plaats van het bussta-

tion en de fietsenstalling aan de zuidkant. Het 

komende halfjaar wordt dus een spannende tijd 

voor het Zuidelijk Stationsgebied. 

 

Zodra deze informatie beschikbaar is zal er een 

terugkoppeling zijn met de bewoners van de 

Kadebuurt en Nieuwe Park teneinde hun steun 

voor onze plannen te krijgen, want draagkracht 

van de bewoners voor de plannen is essentieel. 

 

DE UITVOERDER VAN DE SANE-
RING VAN HET LOMBOKTERREIN 

MELDT: 
 

De sanering op het Lombokterrein is in volle 

gang. Een aantal zaken zijn afgerond zoals: het 

verwijderen van de bagger in de watergangen, 

de diepe ontgraving ter plaatse van de water-

gang bij het relaishuis, de sanering bij de inrit 

en de sanering van de diepe verontreiniging op 

het achterterrein. Momenteel wordt de sanering 

van het achterterrein voortgezet. De werkzaam-

heden onder het relaishuis zijn uitgesteld en 

worden in week 46 gestart. Vervolgens kan het 

terrein worden afgewerkt en heringericht. Naar 

verwachting zijn de werkzaamheden voor de 

kerst afgerond. 

 

 
Lombok terrein 

 
HULP GEZOCHT 
 

Gouda bij Kaarslicht is een groots eve-

nement in Gouda. Iedereen zal begrijpen dat 
zo’n groot evenement goed georganiseerd dient 

te worden. Maar daar zijn natuurlijk mensen 

voor nodig die verschillende taken kunnen en 

willen uitvoeren. 

Daarom is de organiserende stichting op zoek 

naar helpende handen. Naast de eigen groep 

vrijwilligers is er dringend behoefte aan uitbrei-

ding voor taken op de dag zelf. De organisatie is 

bijvoorbeeld op zoek naar mensen die sleutel-

houder willen zijn bij een pand dat gebruikt 

wordt voor opslag en omkleedmogelijkheden, 

mensen die programmablaadjes en dergelijke 

uitdelen aan bezoekers, gastheren/dames, pre-

sentatoren in de kerken bij concerten, koffie en 

theeschenkers, verkeersregelaars en verstrek-

kers van informatie aan bezoekers. 

 

Heeft u ook een speciaal plekje in uw hart voor 

dit grote evenement en 

voor uw stad? Geeft u dan 

op als vrijwilliger. Wij zul-

len u graag meer info ge-

ven als u interesse heeft. 

Stuur een mail naar 

info@goudabijkaarslicht.nl  

 

 

 

 
 

In verband met de intocht van Sinterklaas op 

zaterdag 15 november heeft de gemeente maat-

regelen genomen die ook onze wijk, en met na-

me de Kattensingel, betreffen.  Zie onderstaand 

bericht: 

 

De Kattensingel is op zaterdag 15/11 afgesloten. 

Hier rijden pendelbussen voor bezoekers van 

buiten de stad. Op de Kattensingel geldt daar-

door ook een parkeerverbod van 09:00 uur tot 

16:00 uur. De bewoners van de achterliggende 

straten kunnen de Kattensingel wel gebruiken 

om de wijk te verlaten, echter niet om de wijk in 

te rijden. Als u de wijk verlaat via de Kattensin-

gel, kan dit alleen richting Spoortunnel. 

 

 

WIJKTEAM NIEUWE PARK GAAT 
DOOR 
Door Peter Schönfeld, voorzitter wijkteam Nieuwe Park 

 

Zoals u wellicht al gehoord of gelezen hebt, 

heeft het nieuwe College uit bezuiniging beslo-

ten de subsidies aan de Goudse wijkteams met 

ingang van 2016 stop te zetten. Voor het jaar 

2015 zal er nog een overgangsregeling van 

kracht zijn. Dit betekent dat het wijkteam van 

de gemeente voor dat jaar nog een bedrag 

mailto:info@goudabijkaarslicht.nl
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krijgt om zijn lopende verplichtingen na te ko-

men. Daarna zal het wijkteam zich financieel 

zelf moeten redden. Dit zou dan moeten door 

het aanvragen van incidentele subsidies van de 

gemeente, het Oranjefonds, en sponsoring door 

bedrijven en dergelijke.  

 

Natuurlijk hebben de Goudse wijkteams een 

protest aangetekend bij de gemeente, maar tot 

nu toe zonder resultaat. In de komende twee 

maanden zal dit onderwerp nog een keer in de 

Raad ter sprake komen, waarbij de mogelijkheid 

bestaat dat het College door de oppositie alsnog 

op andere gedachten wordt gebracht. Voorlopig 

gaat het Wijkteam van het slechtste scenario 

uit.  

 

Het wijkteam is natuurlijk behoorlijk geschrok-

ken bij het horen van dit volkomen onverwachte 

bericht en heeft zichzelf afgevraagd wat het nu 

te doen staat. Hoewel het College met zijn be-

slissing aangeeft geen geld voor de wijkteams 

over te hebben en er dus weinig waarde aan 

hecht, is het wijkteam er van overtuigd in de af-

gelopen jaren veel nuttig werk gedaan te heb-

ben en het meent ook in de komende jaren een 

nuttige rol in de wijk te kunnen spelen. Hierbij 

kun je denken aan de wijkkrant, de activiteiten 

op sociaal gebied, Buurtpreventie, de groen-

commissie en organisatie van jaarlijkse evene-

menten zoals Nieuwjaars borrel, Bewoners-

avond, Dag van het Park, straatborrels, Hallo-

ween, Ecokids, kerstversieringen, activiteiten 

voor senioren en meer.  

 

Daarom heeft het wijkteam unaniem besloten 

gewoon met de werkzaamheden door te gaan, 

zij het dat er meer keuzes moeten worden ge-

maakt. Voorlopig zal er dus geen verandering 

zijn in de activiteiten die u van ons gewend 

bent. Verder zal het wijkteam de komende tijd 

zoeken naar andere geldbronnen. 

 
VERKOPING HUIZE WINTERDIJK 
Door Joost Slingerland 

 

De laatste zaterdag van september hebben we 

weer de jaarlijkse verkoopdag in- en om Huize 

Winterdijk gehad. Deze dag zal in de wijk zeker 

niet onopgemerkt gebleven zijn. Het was een 

zonnige dag, wat goed te merken was aan het 

bezoekersaantal. Naast de vele bezoekers van 

buitenaf zijn we ook veel mensen uit de wijk te-

gengekomen die de verkoping bezochten. Net 

als voorgaande jaren hebben we gebruik mogen 

maken van diverse parkeerterreinen in de om-

geving om zodoende de overlast van auto’s in 

de wijk tot een minimum te beperken. We kun-
nen helaas niet voorkomen dat er mensen zijn 

die hun auto in de wijk parkeren, we hopen dat 

u daar begrip voor heeft. 

 

Huize Winterdijk bestaat al weer ruim 35 jaar en 

op dit moment zijn er vele verbouwingen en 

aanpassingen noodzakelijk om te voldoen aan 

de eisen van nu. De meeste verbouwingen zijn 

intern en vallen voor de wijk niet op. Op dit 

moment zijn op de begane grond de kantoren 

verbouwd en worden er nieuwe liften geplaatst. 

Daarna hopen we de hele entree te gaan ver-

nieuwen. 

 

De overheid is fors aan het bezuinigen op de 

zorg. Om de zorgbehoevende ouderen toch de 

gewenste zorg te geven proberen wij via andere 

kanalen geld in te zamelen. De jaarlijkse verko-

ping is één van de acties die wij als Steunstich-

ting Vrienden van Winterdijk jaarlijks organise-

ren.  

 

Zoals u in de vorige wijkkrant heeft kunnen le-

zen was er van alles te koop. Door de vele ko-

pers was de totale omzet van deze dag  

€ 50.000. Hier gaan nog wat kosten van af zoals 

de tenthuur en dergelijke, waardoor het netto 

eindresultaat € 40.000 bedraagt. Met dit mooie 

resultaat kunnen wij weer een flinke bijdrage le-

veren aan de verzorging van de bejaarden in 

Huize Winterdijk. 

 

Voor degene die het nog niet weten: er is in 

Huize Winterdijk ook een winkel waar van alles 

te koop is. Voor de openingstijden kunt u kijken 

op www.huizewinterdijk.nl onder het kopje 

steunstichting. Kom gerust eens langs  

Heeft u nog vragen dan kan u een mail sturen 

naar verkoping@huizewinterdijk.nl  

 

 
 

DE BLOKWONINGEN EN GROEN 
MOET JE DOEN 
Door Manon Vonk 

 
Na geregeld overleg te hebben gehad met de 

Gemeente en Cyclus is het dan eindelijk offici-

eel geworden! Een aantal bewoners rondom de 

blokwoningen hebben officieel geregeld dat zij 
mee gaan doen aan “het groen moet je doen 

project”.  Door mee te doen aan dit project kun 

je er voor zorgen dat het openbaar groen er niet 

meer uit ziet als een gemeente plantsoen. Een 

http://www.huizewinterdijk.nl/
mailto:verkoping@huizewinterdijk.nl
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aantal bewoners was al ijverig aan de gang ge-

gaan om de buurt mooier te maken en nu is het 

dan eindelijk officieel geworden dat zij het 

openbaar groen gaan beheren zodat de buurt er 

mooier en groener uit gaat zien.  Hopelijk nodigt 

dit andere bewoners ook uit om actief te worden 

in de openbare ruimte. 

 

VERKEERSENQUÊTE WINTERDIJK: 
STAND VAN ZAKEN 
Door Peter Schönfeld 
 

In het voorjaar is een verkeersenquête gehou-

den in het gebied van de Winterdijk. De reden 

was te onderzoeken of de nieuwe inrichting po-

sitief of negatief is uitgevallen voor de bewoners 

en instellingen aan de Winterdijk als automobi-

list, fietser en voetganger. De enquête is opge-

steld door Buurtpreventie in samenwerking met 

de verkeerskundige van de gemeente. Buurt-

preventie heeft de enquête huis aan huis ver-

spreid onder de bewoners en de organisaties 

aan de Winterdijk. In totaal zijn er 100 exem-

plaren verspreid en daarvan zijn er 56 ingevuld 

retour gekomen. Dit is een zeer hoog percenta-

ge. De uitslag is dan ook representatief. 

Het wijkteam heeft in augustus overleg gehad 

met de verkeerskundige over de uitkomst. De 

verkeerskundige zal nu een eind notitie maken 

waaruit zal blijken of een en ander blijft zoals 

het is of dat er aanpassingen nodig zijn.  

 

IN MEMORIAM BERT KRUYNE 
ROTTERDAM 10 AUGUSTUS 1929 –  

GOUDA 25 SEPTEMBER 2014 
Door Wilma Neefjes 

 

Op 25 september jl. is 

onze oud-penning-

meester van het wijk-

team Bert Kruyne 

overleden. Bert is tien 

jaar in onze wijk als lid 

van het wijkteam actief 

geweest. Eerst van het 

toen nog bewoners-

platform, dat verga-

derde in het door be-

woners zelf geplaatste 

buurthuis aan het einde van de Winterdijk naast 

de BAM. De functie van penningmeester groeide 

toen de wijkteams meer geld in eigen beheer 

kregen. Om de gemeente van administratie te 

ontlasten en zelf als wijkteam sneller te kunnen 

handelen bij o.a.  het vergoeden van door be-

woners gemaakte onkosten voor activiteiten. 

Bert stond ook aan de wieg van het oprichten 

van de Stichting Wijkteam Nieuwe Park, die 
noodzakelijk was om een officiële (financiële) 

partner van de gemeente te zijn, maar ook bij 

(allemaal gewonnen) procedures, zoals tegen 

grootschalige bomenkap rond Gouwezicht en te-

gen de vestiging van een Aldi op het Kaashan-

delterrein. Zijn jarenlange ervaring in vele be-

sturen heeft hij ingebracht bij het opstellen van 

de statuten en het huishoudelijk reglement van 

ons wijkteam, dat als eerste een stichting werd. 

Ook in zijn eigen buurtje was hij actief als voor-

zitter van de bewonerscommissie. Ik herinner 

mij Bert als een enorme doorzetter, zeer consci-

entieus en zich altijd houdend aan gemaakte af-

spraken. Hij zei niet veel, maar als hij iets zei 

was het voor iedereen zonder meer duidelijk wat 

hij bedoelde en kon je er niet omheen. Een 

vechter, ook na een ingrijpende operatie en lan-

ge ziekenhuisopname. In 2009 nam hij afscheid 

van het wijkteam en ontving hij de stadhuis-

speld als dank voor zijn verdiensten in al die ja-

ren.  

 

Aty, zijn vrouw, andere familie en vrienden: heel 

veel sterkte met het verlies van Bert. 

 

REANIMEREN  
Door Pieter Verhage 

  

In de afgelopen wijk-

krant heeft u de oproep 

kunnen lezen over 

een nieuwe  

herhalingslesavond re-

animeren.  Hierop is 

geen reactie gekomen, 

maar wel op de per-

soonlijke oproep die Anne-Marie heeft rondge-

stuurd. Inmiddels hebben zich voldoende men-

sen aangemeld om deze herhalingscursus te 

kunnen laten doorgaan. De avond vindt plaats 

op woensdag 5 november 2014 om 19.30 uur in 

het Thomashuis, Winterdijk 4. Kosten, zoals be-

kend € 10, graag contant meenemen. 

 

Er is nog plaats voor andere herhalingscursisten, 

dus u kunt zich nog opgeven! Graag bij: Pieter 

Verhage 0182-524925 

 

HALLOWEEN 
Door Manon Vonk 

 
Zaterdag 1 november is 

het weer zover, het is 

weer Halloween in de 

wijk. Is het nieuws com-

pleet langs je heen ge-

gaan en heb je toch nog 

zin om aan te sluiten om 

bij te dragen aan een 

griezelig goed 

feest?  Dan is dat na-

tuurlijk altijd mogelijk; 
versierde huizen met lichtjes dragen bij aan een 

sfeervol geheel als we met de kinderen door de 

wijk lopen.  
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Een extra helpende hand als begeleiding wordt 

ook altijd op prijs gesteld. Zaterdag rondom 4 

uur begint het feest.  

 

 
 

OOK DIT JAAR VANAF HALF DE-

CEMBER WEER 10 KERSTBOMEN 
LANGS DE WINTERDIJK 
Door Peter Schönfeld 
 

Zoals de meesten van u zich vast wel zullen her-

inneren, wordt de Winterdijk ieder jaar versierd 

en verlicht met tien kerstbomen. Deze bomen 

worden versierd door vrijwilligers en in het wa-

ter geplaatst door Piet van der Perk en Peter 

Schönfeld. Ook dit jaar zal het wijkteam dit 

weer organiseren. De bomenversierders zullen 

net na Sinterklaas hun kerstboom krijgen om 

hem zo mooi mogelijk er uit te laten zien. De 

versierders zijn: 

 Huize Gouwestein  

 Thomashuis 

 Cora van Leeuwen 

 SGS Het Segment 

 School Park en Dijk 

 Goudse Waarden 

 Nieuwe Parkerf (woonwagens) 

 Marleen de Rooij 

 …………………..... 

 …………………….. 

We zoeken nog twee versierders voor de laatste 

twee bomen. Je kunt je opgeven bij Peter 

Schönfeld 06-41836684. 

De bomen zullen half december in het water/ijs 

worden geplaatst. 

 

PLAATSING STOLPERSTEINE 
Door Sasja Citroen, Stichting Gouds Metaheerhuis afd. 
Stolpersteine  
 

Zaterdag 1 november komt Gunter Demnig 

nieuwe Stolpersteine plaatsen. Vijftien nieuwe 

Stolpersteine bij de 168 die er al zijn in onze 

stad. Zo gaan we gestaag door met het herden-

ken van naam en lot van de vermoorde Goudse 

Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Het gaat deze keer om zes locaties. Bij elke plek 

zal ik zo mogelijk informatie geven over de per-

sonen, waar nu de nieuwe Stolpersteine voor 

komen. Rond twee uur plaatst Gunter Demnig 

een Stolperstein bij de Crabethstraat 51, voor 

Mietje Frank-Cats. Wij hopen u zaterdagmiddag 

te zien in de Crabethstraat. 

 

  
Stolpersteine Kattensingel 42 

 

 
 
VAN DE LANGSTE EETTAFEL 

STOND OOK EEN STUKJE IN GOU-
WESTEIN 
Door Wilma Neefjes 

 

Woensdagavond 1 oktober aten 27 wijkbewo-

ners uit Nieuwe Park, een mix van bewoners van 

Gouwestein en bewoners elders uit de wijk, een 

heerlijke driegangen maaltijd. Een activiteit in 

de week tegen de eenzaamheid om in onge-

dwongen sfeer nieuwe verbindingen te leggen 

en gelijk van een gezond diner samen te genie-

ten. Wijkteamlid Anne-Marie Blok was initiatief-

neemster. Zij zocht de samenwerking op met 

Gouwestein en Wijkeethuis Oost, waar ze zelf 

ook lid van is. Het koken nam ze grotendeels 
zelf voor haar rekening. Pompoen- of champig-

nonsoep, Marokkaanse kip of Coq au vin en een 

feestelijk toetje stonden op het menu. De tafels 

waren gezellig gedekt door Lynet Mechielsen 
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van Gouwestein. Een heel lange tafel … Wijkbe-

woner Oussama ontving de gasten met een zoe-

tig drankje met verse munt en hielp de rest van 

de avond met serveren. Het smaakte naar meer, 

dus er komt zeker een vervolg. Let op de wijk-

krant voor een aankondiging.  

 

 

 
HET VAN BERGEN IJZENDOORN-

PARK WORDT GOED GEBRUIKT 
Door Trudie Galama 
 

Op zaterdagmorgen is de scouting er vaak te 

vinden. Ook wordt er aan fitness gedaan rond 

de vijver, beter bekend als Bootcamp. Het is een 

manier om je superfit te gaan voelen. De aller-

jongsten liepen op woensdagmiddag hun rond-

jes rond de vijver. De oudere jongeren waren op 

de maandagavond actief. Maar ik denk dat we 

nu tot het voorjaar moeten wachten voor een 

herhaling van dit spektakel.  

En de ouderen  . . . . .  die vind je op een bank-

je, heerlijk genietend van het zonnetje en het 

groen. 

 

 
 

 

VRIJWILLIGERSWERK; JE KRIJGT 

ER VEEL VOOR TERUG 
Door Trudie Galama 
 

Het is woensdagmorgen. Jeannette Toll beweegt 

zich enthousiast tussen de bewoners van Gou-

westein. De jeu de boules baan is binnen uitge-

zet en het spel kan beginnen. Er zijn spelers en 

supporters, en voor iedereen heeft zij een vrien-

delijk woord. Zij is 73 jaar, maar zij lijkt wel 37. 

Kwiek beweegt zij zich van de een naar de an-

der. Vrolijk en met een grapje weet zij iedereen 

bij het spel te betrekken. 

 

Jeannette is in 2011 van De Ronde Venen naar 

Gouda verhuisd. De Ronde Venen is een ge-

meente in het noordwesten van de provincie 

Utrecht. Zij heeft haar roets in de verpleging, 

zat in een cliëntenraad en was jarenlang vrijwil-

liger in de palliatieve terminale zorg. Zij volgde 

Engelse les, schilderde en zong ook nog in een 

koor.  

 

Toen de verhuisdozen in Gouda waren uitgepakt 

is zij Gouwestein binnengelopen met de vraag of 

er misschien vrijwilligerswerk was. Dat heeft zij 

geweten. Inmiddels is zij betrokken bij spelacti-

viteiten en wandelen en zingt zij oude liedjes 

met de bewoners van de PG-afdeling. Zij vertelt 

over de rolstoelvierdaagse, die een groot succes 

is geworden voor bewoners èn vrijwilligers. Maar 

zo af en toe moet de rem erop en moet zij zich-

zelf een halt toeroepen. Een 40-urige werkweek 

is echt te veel!  

 

Het leuke aan vrijwilligerswerk is dat je er zo-

veel voor terugkrijgt. Je komt dicht bij de men-

sen, en krijgt voor jouw inzet hun vertrouwen 

en een stralende glimlach terug. 

 

Jeannette is enthousiast over de begeleiding van 

vrijwilligers. Bij de activiteiten is altijd een ver-

antwoordelijke professional aanwezig. Nage-

praat wordt er bij een kopje koffie. Er is een 

leuk contact onderling. Bent u enthousiast ge-

worden? Wandel dan gerust Gouwestein eens 

binnen. 
 

 
Jeannette Toll 

 
BURENDAG CRABETHSTRAAT EN 

OMGEVING  
Door Marrianne Waalwijk 
 

Zaterdag 27 september was de nationale buren-

dag. Ook dit jaar weer een burendag in het Cra-
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bethplantsoen. Het was heerlijk weer, bewoners 

konden ideeën voor hun buurt aan de boom 

hangen. Dat leverde onder meer op: 

 zwerfvuil opruimen begin van de straat 

 geluidsoverlast van de kaashandel - is in-

middels opgelost 

 eindelijk eens nieuwe straatlantaarns of in 

ieder geval allemaal dezelfde 

 een speeltuintje (idee van de kinderen) 

 duidelijk aangeven dat het verkeer vanuit de 

straat naar de Kattensingel voorrang ver-

leend moet worden 

 zouden er niet dezelfde bloembakken bij het 

station en de Vredebest kunnen komen, zo-

dat er meer verbinding met de stad ont-

staat? Het SOG binnenstad had hetzelfde 

idee; binnenkort wordt er gekeken waar de 

bloembakken kunnen komen te staan. 

 

Het was gezellig elkaar weer eens te zien en te 

spreken en er was heel veel lekkers voor bij de 

thee en koffie; kinderen konden zelf cup cakes 

bakken, versieren en opeten! 

 

  
 

 

KUNSTWERK PIM LEEFSMA 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Het wijkteam is zo druk 

en goed bezig met het 

plaatsen van beelden in 

het park dat ze ook een 

ander beeld aangeboden 

hebben gekregen. Het 

gaat om een terrazzo 

beeld van Pim Leefsma. 

Pim woonde en werkte lange tijd in de Van Be-

verninghlaan zodat het wel heel leuk is dat we 

de mogelijkheid krijgen om een beeld van hem 

te plaatsen. We zijn op zoek gegaan naar een 

geschikte locatie en vonden die op de groen-

strook langs de sloot van de Van Beverninghlaan 

ter hoogte van de Van Swietenstraat.  

 

Inmiddels is er een vergunning aangevraagd 
voor het plaatsen van het beeld. Belangrijke 

voorwaarde daarvoor is wel dat omwonenden 

geen bezwaar maken tegen het beeld, zij krijgen 

ook nog een flyer in de bus over het beeld en de 

locatie. 

 

 
 

CREACAFÉ OKTOBER  
Door Marrianne Waalwijk 
 

Creacafé stond helemaal in het teken van Hallo-

ween. Er zijn prachtige creaties en versieringen 

gemaakt. Sommige zullen nog worden gebruikt 

tijdens de Halloween optocht voor kids door de 

wijk op zaterdag 1 november. Het Creacafé is er 

elke 2e woensdagavond van de maand in het 

Grand Café van Gouwestein. Er is steeds een 

andere creatieve bezigheid. 

 

  

 

CREACAFÉ NOVEMBER 
 

Woensdag 12 november gaan we kadoverpak-

kingen maken bij het Creacafé. Met de kado 

maand weer voor de deur beginnen wij alvast 

met de verpakking! Doosjes, tasjes, leuke zak-
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jes, enveloppen, een verpakking voor een fles 

wijn en slingers. Alles van kosteloos materiaal, 

neem een oude glossy mee (stevig papier) of 

kado papier dat u toch nog heeft staan. Kran-

tenpapier is ook leuk maar dat moet je wel iets 

verstevigen. 

 

Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee klaar en 

om 19.30 uur beginnen we met de activiteit tot 

21.30 uur. Als u zelf een leuke hobby heeft die u 

met ons wilt delen bent u ook van harte wel-

kom! 

Neem dan even contact met ons op.  

Manon Vonk & Marrianne Waalwijk  

m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl 

Kijk ook eens op 

www.creacafegouda.blogspot.com 

 

 

 

 
 

Zet alvast de volgende Creacafé in je agenda, 

dan gaan we volgens vaste traditie kerstkransen 

maken. Dit vindt plaats op woensdagsavond 10 

december en in de middag zal er ook nog gele-

genheid zijn om een krans te maken. 

 

 

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN 
 

U bent altijd van harte welkom om aan de acti-

viteiten in Gouwestein deel te nemen. 

Misschien wilt u ons wel assisteren als vrijwilli-

ger? Want vele handen maken licht werk!  

Hierover kunt u informatie inwinnen bij Lynet 

Mechielsen. 

 
Wist u dat bijvoorbeeld: 

 We assistentie zoeken om te helpen bij de 

Filmavonden in de Plaza op vrijdag van 

18.30-21.00 uur? 

 Bij de koersbalvereniging op dinsdagmiddag 

van14.00-16.30 uur assistentie bij dit spel 

door sportieve vrijwilligers gewenst is? 

 

De receptie van Gouwestein is geopend van 

maandag tot en met vrijdag van 8.30-15.30 

uur, zaterdag van 9.30-15.30 uur en zondag 

van 9.30-14.30 uur. Tel: 0182-515655 

 

Zorgpartners Servicepakket  

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 het Zorgpartners service pakket (ook 

voor familieleden van bewoners). Met dit lid-

maatschap kunt u met aantrekkelijke kortingen 

gebruik maken van onze diensten. Bijvoorbeeld 

eten in het restaurant en mee doen met alle ac-

tiviteiten.  

Voor meer informatie kunt u contact op nemen. 

Nadere informatie bij het klantservicecentrum 

tel: 0182-723723 

  

Voor uw agenda 

Zaterdag 1 november 

 v.a.16.00 uur Kinderen uit de wijk Nieuwe 

Park verzamelen in de Plaza voor Halloween 

en het showen hun verkleedkleren. 

 

Vrijdag 7 november 

 14.30 uur Revue middag door personeel  

voor bewoners en familie in de Plaza 

 

Dinsdag 11 november 

 10.00-12.00 uur Verkoop fa. Nieuwenhuis 

Onder- bovenkleding en nachtgoed in de 

hal/entree 

 

Woensdag 19 november 

 14.30 uur Present Bingo met verrassende 

prijzen in de Plaza. Deelname € 4 voor 2 

ronden incl. koffie/thee. 

 

Woensdag 26 november 

 14.30 uur optreden door “Wiener melange”  

kledingshow en operette melodieën. Leden 

Zorgpartners Servicepakket € 3, Niet-leden 

€ 4 incl. koffie/thee. 

 

Zaterdag 29 november 

 14.00-17.00 uur gezellige najaarsmarkt in 

Oostenrijkse sfeer met lekkere en leuke 

kraampjes voor jong en oud met o.a. boe-

ken, speelgoed, brooddeegfiguren, sieraden, 

loterij etc. Iedereen is van harte welkom! 

 

PASTORALE BIJEENKOMSTEN 

Weekopeningen 

 In de oneven weken 3 en 17 november op 
maandagochtend om 10.30 uur in de Plaza 

door dhr. A. de Jong 

 

 

mailto:m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
http://www.creacafegouda.blogspot.com/
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Kerkdienst met Heilig Avondmaal 

 Zondag 9 november om 10.30 uur in de Pla-

za door welke dominee is nog niet bekend. 

 

Weeksluitingen 

 vrijdag 14 november om 18.50 uur in de 

Plaza door Ds. M. v. d. Sijs 

 Vrijdag 28 november om 18.50 uur in de 

Plaza door Ds. T. Bouw 
 
Bijbelkring 

 Woensdag 5 november 14.30 uur in de Plaza 
geleid door dhr. Sander van der Meijden 

 

 
HALLOWEEN  
 

Zaterdag 1 november van ca. 16.15 tot 17.00 

uur lopen er weer verklede kinderen over een 

catwalk bij Gouwestein. Een jury van bewoners 

bestaande uit mevrouw Spek, mevrouw Rietkerk 

en mevrouw van Linde-Tol gaat zich beraden 

wie er dit jaar de mooiste griezel is. 

 

 
 

Catwalk 2013 

 
WHATSAPP-GROEP NIEUWE 

PARK! 
Door Diana Rosenboom 
 

De Whatsapp groep “Buurtwacht Nieuwe Park” is 

al sinds enkele maanden actief. In eerste instan-

tie is de groep gestart met 13 aanmeldingen, in-

clusief de wijkagenten van Het Nieuwe Park. 

Inmiddels is dit gegroeid tot 31 deelnemers! De 

aanmeldingen zijn afkomstig van buurtbewoners 

verspreid over de gehele wijk. Iets om trots op 

te zijn met elkaar. Op deze manier kijken we 

namelijk met elkaar uit naar de veiligheid in on-

ze wijk. Uiteraard zijn we nog op zoek naar 

nieuwe aanmeldingen. Specifiek vanuit de vol-
gende straten; Aart Luijtenstraat / Helene Ser-

vaesstraat, de Blokwoningen, Kanaalstraat, het 

Stationsgebied, Van Swietenstraat, Crabethpark 

en de Lepelaerstraat / Verspuystraat.  

Woon je in een van deze straten en wil je ook 

samen werken aan de (sociale) veiligheid in de 

wijk? Meld je dan nu aan! 

Het oprichten van de Whatsapp-groep is een 

burgerinitiatief en is met name bedoeld om el-

kaar te informeren. De politie komt alleen in ac-

tie wanneer er daarnaast een melding bij 1-1-2 

wordt gedaan. 

 

Whatsapp?  

Whatsapp is een mobiele berichtenapp waarmee 

je gemakkelijk en snel berichten kunt uitwisse-

len. Gerelateerd aan het vergroten van de vei-

ligheid in onze wijk kan een Whatsapp-groep 

worden beschouwd als een ‘digitale buurtwacht’.  

Steeds meer Nederlanders maken gebruik van 

Whatsapp om elkaar te waarschuwen tegen bij-

voorbeeld inbraken in hun wijk.  

 

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.  

 

Aanmelden voor deelname aan de Whatsapp-

groep? Stuur je naam, adres en telefoonnum-

mer door naar: i.tielman@gmail.com en je zal 

worden toegevoegd aan de Whatsapp-groep. 

 

 

 
 

PARK IN BEELD IS AFGELOPEN 
 

U heeft het kunnen zien: alle beelden zijn weer 

opgehaald. Ze hebben op ons, vele wijkbewo-

ners en andere bezoekers van het park een die-

pe indruk achtergelaten. Veel mensen vonden 

het ook heel jammer dat ze weer weg gehaald 

werden. “Laat ze toch gewoon staan” was dan 

het commentaar. 

 

Het initiatiefteam heeft veel tijd en aandacht in 

de organisatie van de beeldtentoonstelling ge-

stoken en is blij dat die zo goed ontvangen is.  

Door de samenwerking met de NS en Museum 

Gouda kon ook op hun locatie een beeld staan 

dat verwees naar de tentoonstelling. ‘Park in 

beeld’ was een initiatief van het wijkteam Nieu-

we Park en Museum Gouda en is mede mogelijk 

gemaakt door vele sponsors: Prins Bernhard 

Cultuurfonds, Rabobank Gouwestreek, Het Be-

spaarhuis, Bunnik Groep, en zorgcentrum Gou-
westein. Ook met dank aan de Gemeente Gou-

da, Cyclus en Ton van Loon. Een evenement dat 

we niet elk jaar zullen herhalen, maar zeker 

voor herhaling vatbaar is. 

mailto:i.tielman@gmail.com
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Beeld wordt weggehaald 

 

BEZOEK AAN HET SEGMENT 
Op 3 oktober konden inwoners van de zorgcen-

tra in onze wijk een bezoek brengen aan de 

praktijkschool Het Segment. Dat leverde een 

verheugend aantal van 24 deelnemers op. Als 

onderdeel van hun opleiding zorgden leerlingen 

voor de begeleiding. De leerlingen maakten 

daarvan ook verslagen, waarvan we er één, in 

de originele versie, plaatsen. Het geeft een leu-

ke indruk van deze ochtend.   

 
Vrijdag 3 oktober om 10:15 was het zo ver. 

Er kwamen ouderen bij ons op school vanuit hun 

zorgcentrum. Zij moesten natuurlijk opgehaald 

worden. De klas werd in tweeën gedeeld de ene 

groep bleef op het plein en de anderen liepen 

naar het zorgcentrum om ze daar op te halen. 

Degene die op het plein waren moesten wachten 

tot de ouderen met de auto aankwamen op het 

schoolplein. We hielpen de ouderen uit de auto 

en pakte de rollator als dat nodig was. Een me-

vrouw had net een nieuwe rollator die stond niet 

helemaal goed afgesteld en omdat wij een prak-

tijk school zijn stonden we meteen bij de me-

vrouw en de rollator om die even op de goede 

stand te zetten. Dit vond ze wel grappig. 

 

We liepen richting de ingang van de school en 

een mevrouw vroeg meteen of we koffie gingen 

drinken maar dat was pas op het eind dus 

moesten we het nog even zonder koffie doen. 

We begonnen bij horeca daar mochten ze naar 

binnen en keken hun ogen uit. Ook namen we 

een kijkje in het restaurant waar we op het ein-

de zullen koffie drinken. 

Vervolgens gingen we naar handel & verkoop 

ook daar vonden ze het enig. Ze dachten dat we 

daar echte spullen verkochten maar helaas het 

waren allemaal neppe producten.  

 

We liepen naar het lokaal waar we ook leren hoe 

we omgaan met ouderen dat was natuurlijk het 
lokaal van zorg & welzijn. Ze vonden de vloer 

wel heel glad en moesten dus voorzichtig zijn. 

Wel vonden ze alle hoeken leuk bedacht. 

 

Ook gingen we langs bij plant en dier een me-

vrouw hield van cavia’s en we waren nog geen 

stap binnen en ze begon een cavia na te doen. 

Vervolgens gingen we naar buiten en daar be-

gon de mevrouw de kippen na te doen. 

Het is leuk om een ouder te zien lachen om zich 

zelf. 

 

Het was de week van de eenzaamheid, maar ie-

dereen had het enorm naar zijn zin. Bij een an-

dere mevrouw kwamen andere gevoelens bin-

nen maar ook kon ze er wel om lachen. Bij kerst 

was het gezin elk jaar het konijn gestolen rara 

waar is hij gebleven? Die lag helaas op haar 

bord.  

 

We gingen snel door techniek want het was al-

weer bijna tijd. Onderweg naar CKV werden we 

geroepen dat er koffie was en de mevrouw die al 

heeeel lang koffie wou begon bijna te rennen zo 

blij was ze. Tijdens de koffie hebben we lekker 

gekletst. Om 12:00 was het tijd om afscheid te 

nemen. 

 

Wij, Angela Verblaauw en Dominique Lanter-

mans vonden het heel leuk om te doen en heb-

ben ook veel geleerd. 

 
CROWDFUNDING: HET IS GELUKT! 
 

We hebben voldoende toezeg-

gingen binnen gekregen om 

een beeld uit de collectie aan 

te schaffen. Via een enquête 

hebben we de donateurs ge-

vraagd om hun voorkeur uit te 

spreken voor een beeld. Dat is 

het beeld Le Fossile Noir van 

Rob Schreefel geworden! Het 

beeld blijft dus definitief in het park. Wij zijn erg 

trots dat ons dat met wijkbewoners is gelukt! 

 

Er is inmiddels een vergunning aangevraagd 

voor het definitief plaatsen van het beeld. 

Heel hartelijk bedankt voor al uw toezeggingen. 

U krijgt binnenkort een betalingsverzoek van de 

penningmeester.  
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NIEUWE VRIJWILLIGERS VOOR 
HOOGVLIETEXPRESSE  
Door Wilma Neefjes 
 

Iedere woensdagmorgen tussen half tien en 

kwart voor twaalf begeleiden drie tot vier vrijwil-

ligers per ochtend, veelal met twee leerlingen 

van Praktijkschool GSG Het Segment en klas-

senassistent Marieke Booster (zij zijn er vanaf 

half elf) zo'n 45 tot 50 senioren bij het bood-

schappen halen in supermarkt Hoogvliet. Senio-

ren, die worden opgehaald bij Julianastaete, 

Gouwestein en Huize Winterdijk.  

 

De vrijwilligersactiviteiten bestaan o.a. uit: 

 glaswerk naar container brengen 

 winkelwagen halen en boodschappenkar 

plaatsen 

 stoelen en koffie klaarzetten en rondbrengen 

 boodschappen inpakken bij de kassa  

 individueel begeleiden van cliënten tijdens 

het boodschappen halen 

 een praatje maken 

Ons vrijwilligersteam is recent uitgebreid met 

Nel Nagel uit Nieuwe Park. Van harte welkom!  

 

We hebben in ieder geval voor begeleiding van 

de eerste groep extra vrijwilligers hard nodig. 

De bewoners van de Bernardhof (Julianastaete) 

worden namelijk dit schooljaar niet meer onder-
steund door leerlingen van het ID College, die 

voorheen stage liepen in zorgcentrum Julia-

nastaete. Medebewoner de heer Wolfswijk ving 

waar mogelijk dit op, maar zal door een medi-

sche ingreep tijdelijk dit ook niet meer kunnen 

invullen. Het is mogelijk om als vrijwilliger vanaf 

het zorgcentrum in de Korte Akkeren met deze 

bewoners mee te rijden en terug. Zij worden om 

half tien opgehaald en circa half elf weer terug-

gebracht naar huis.  

 

Nieuwe enthousiaste en betrokken vrijwilligers, 

die ongeveer een keer per drie weken de hele 

ochtend mee willen helpen, zijn natuurlijk ook 

van harte welkom!  

 

Heeft u interesse of wilt u meer weten over de 

Hoogvlietservice? U kunt contact opnemen met 

Wilma Neefjes, coördinator van het project (tel. 

0182 515354).  

 

Het vrijwilligersteam bestaat uit: Anne-Marie 

Blok, Lies Elte, Trudie Galama, Miep Houtman, 

Cora van Leeuwen (tot 2015), Nel Nagel, Daan 

Schenk (tijdelijk niet), Jannie Schenk en Wilma 

Neefjes.  

 

WANDELGROEP GOUWESTEIN OP 
BEZOEK BIJ HOOGVLIETEXPRESSE 
 

Woensdagmorgen 1 oktober bezocht de wandel-

groep Gouwestein supermarkt Hoogvliet om een 

beetje mee te feesten met het vierjarig bestaan. 

Voor de meeste van deze groep was het de eer-

ste keer dat ze in de supermarkt kwamen. Het 

was weer zo druk in de winkel dat uitgeweken 

moest worden naar het parkeerterrein voor het 

drinken van een kopje koffie. 

 

Deze wandelgroep vertrekt iedere woensdag-

morgen om 10 uur vanaf Gouwestein met be-

woners in een rolstoel voor een rondje door de 

wijk. Heeft u tijd en vindt u het leuk om deze 

groep te versterken? Meld u dan aan bij Lynet 

Mechielsen, activiteitenbegeleidster van Gou-

westein.   
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UITNODIGING VOOR ALLE 60-PLUSSERS 
 
Voor het tiende jaar organiseren leerlingen van VMBO De Goudse Waarden aan de Kanaalstraat gezellige 

activiteiten voor senioren uit onze wijk. Het organiseren van deze activiteiten is een praktijkonderdeel 

van hun eindexamen. De activiteiten vinden plaats op school. 

 

Dit schooljaar organiseren de leerlingen drie middagen, waarop alle 60-plussers van harte welkom zijn. 

Wat staat er op het programma? 

 

 Bingo en een kennismakingsspel op vrijdag 14 november 2014 van 14.00 tot 16.00 uur 

 Sinterklaasfeest op vrijdag op 28 november 2014 van 14.00 tot 16.00 uur 

 Sport en Spel op vrijdag 23 januari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur 

 

Voor de activiteit vragen we een eigen bijdrage van € 2,50 per keer, bij de inschrijving of ter plaatse te 

voldoen. Drankjes, iets lekkers en andere aan de activiteit verbonden kosten worden met de eigen bij-

dragen en uit een financiële bijdrage van het wijkteam en de school betaald.  

 

Aanmelden kan bij mevrouw T. Rietkerk (Winterdijk 1/109) of Wilma Neefjes (Van Bergen IJzendoorn-

park 11, e-mail: wilma.neefjes@gmail.com of tel. 0182 515354) tot en met de maandag voor de activi-

teit. Op school zijn twee rolstoelen beschikbaar. Als u vervoer nodig heeft, kunt u dat bij uw aanmelding 

aangeven. Graag ook aangeven of u een rollator mee wilt meenemen. Deze kunnen door de leerlingen, 

indien ze niet in een auto mee kunnen, van te voren worden opgehaald en na afloop worden terugge-

bracht. 

 

Tot ziens bij een van deze activiteiten! 

 

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

 
AANMELDFORMULIER ACTIVITEITEN OP SCHOOL DE GOUDSE WAARDEN KANAALSTRAAT 

 

NAAM: 

ADRES: 
TEL.: 

BIJZONDERHEDEN:  
 

Ik neem graag deel aan de volgende activiteit(en) (graag aankruisen wat van toepassing 

is): 
 

 Bingo en een kennismakingsspel op vrijdag 14 november 2014 van 14.00 tot 16.00 uur 
 Sinterklaasfeest op vrijdag op 28 november 2014 van 14.00 tot 16.00 uur 
 Sport en Spel op vrijdag 23 januari 2014 van 14.00 tot 16.00 uur 

 
Ik (graag aankruisen wat van toepassing is): 

 kom op eigen gelegenheid 
 wil graag met een auto door een vrijwilliger worden opgehaald 
 heb een rollator bij mij 
 

Een foto-impressie van afgelopen schooljaar: 
 

     

mailto:wilma.neefjes@gmail.com
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TERUGBLIK OP HET  
25 JARIG JUBILEUM 
Door een dankbare bewoner.  

 

Het is inmiddels alweer  een maand geleden dat  

we het 25 jarig jubileum van “Het Binnenhof ge-

vierd hebben. In de vorige wijkkrant stond een 

uitgebreid verslag met foto’s van de koffiemor-

gen op 3 september jl. door Wilma Neefjes. 

Als bewoners willen wij onze dank uitspreken 

voor de activiteiten rondom dit jubileum.  

 
Het begon op 3 september met een gezellige 

koffiemorgen, gebak gedecoreerd met het logo 

van “Het Binnenhof” hapjes en drankjes. 

Ook waren er enkele gasten uitgenodigd: me-

vrouw van Buuren (directeur van Gouwestein), 

de heer Bode namens de Vrienden van Gou-

westein, enkele bewoners namens Gouwestaete 

en Wilma Neefjes namens de wijk (Nieuwe 

Park). Ook werden lovende woorden uitgespro-

ken door mevrouw Van Buuren en de heer Mar-

kus.  

Enkele weken later op vrijdag 26 september 

stonden prachtig gedekte tafels klaar in de Plaza 

voor een uitgebreide lunch aangeboden door 

Gouwestein. Dit was de afsluiting van de festivi-

teiten rondom het jubileum. Ook hier waren en-

kele genodigden aanwezig: de heer Jack Kramer 

en diegenen die genoemd zijn op de koffiemor-

gen van 3 september. 

 

De heer Kramer en mevrouw Rietkerk, werk-

zaam in de periode van de sloop van de huisjes 

en de bouw van her Binnenhof blikten beiden te-

rug op de periode voor de bouw en het nieuwe 

gebouw Het Binnenhof. Veel herinneringen wer-

den naar voren gehaald en de wens werd uitge-

sproken dat de bewoners nog goede jaren in ge-

zondheid mogen wonen in het mooie Binnenhof. 

Aan alle bewoners werd een aandenken over-

handigd door de heer Bode. Het was een place-

mat geschonken door de Vrienden van Gou-
westein en gemaakt door mevrouw Rietkerk. 

Zo kwamen we aan het eind van de lunch en 

aan het eind van de festiviteiten rond het 25 ja-
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rig jubileum van Het Binnenhof. Ik denk dat ik 

namens alle bewoners iedereen mag bedanken 

voor het geweldige feest. 

 

FEEST BIJ HOOGVLIET 
 

Feest bij Hoogvliet op 1 oktober. Samen met de 

gebruikers werd de start van het eerste lustrum-

jaar van de wekelijkse boodschappenservice in 

de week tegen de eenzaamheid gevierd met een 

soesje bij de koffie en een plantje voor in huis.  

 

 
 

bewoners van De Bernardhof (Julianastaete) en  
meneer De Roos van Hoogvliet.  

 

 

25 JAAR HET BINNENHOF 
 
Op vrijdag 26 september kregen alle bewoners 

van Het Binnenhof ter herinnering aan het 25-

jarig bestaan van hun wooncomplex een mooie 

placemat aangeboden. Mevrouw Rietkerk, be-

woner van het eerste uur, had de maanden er 

voor foto's 'van toen' verzameld en deze in een 

overzicht verwerkt. Dankzij financiële steun van 

de Stichting Vrienden van Gouwestein kon aan 

iedere bewoner een geplastificeerde afdruk als 

placemat worden uitgereikt. 

 
 

 
 

FOTO’S VAN DIVERSE ACTIVITEITEN IN DE WIJK 
 

       
 

Hoogvlietexpresse en bezoek aan het Segment 
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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 

   

 

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 –  

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 

 

1 nov 16.00 uur Halloween Gouwestein 

5 nov 19.30 uur Herhalingscursus reanimeren Thomashuis 

10 nov 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

12 nov 19.30 uur Creacafé Gouwestein 

14 nov 14.00 – 16.00 uur Activiteit 60-plussers Goudse Waarden, Kanaalstraat 

28 nov 14.00 – 16.00 uur Activiteit 60-plussers Goudse Waarden, Kanaalstraat 

10 dec 19.30 uur  Creacafé Gouwestein 

 

            

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

