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VAN DE REDACTIE /  
VAN HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 
 

We gaan al weer hard richting einde jaar, dus 

waarom geen terugblik? Laten we het splitsen, 

dit keer de minpuntjes en in december de 

vreugdevolle zaken, ook die laatste waren er 

volop.  

 

Dat, en zeker ook de manier waarop, de wijk-

teams de nek om is gedraaid is te gek voor 

woorden. Ik vertelde al eerder dat de vijf coali-

tiepartners in het college vol lof waren over de 

wijkteams en in hun verkiezingsprogramma voor 

die wijkteams vrijwel unaniem een grotere rol 

zagen. Wat ik niet verteld heb is dat dit voorjaar 

bij het afscheid van twee voorzitters van wijk-

teams die heel goed draaien, de nieuwe wet-

houder met de boodschap kwam dat de wijk-

teams wel naar huis konden. Haar cadeautje. Ik 

verbaas me er nog steeds over dat politieke par-

tijen ons zo openlijk kunnen foppen. Hoe onbe-

trouwbaar mag je zijn? Of hoe naïef kunnen wij 

zijn?  

 

Het laatste grote bouwproject in onze wijk, 

langs de Nieuwe Gouwe, komt maar niet van de 

grond. Sommige wijkbewoners zullen dat prima 

vinden, nog een laatste terreintje waar hun kin-

deren cowboytje kunnen spelen, maar ik hoop 

toch dat de woningmarkt zo optrekt dat er vol-

gend jaar beweging in komt. Dan raakt onze 

wijk compleet.  

 

De leerlingen die hier dagelijks onze scholen be-

zoeken maken er een te grote rotzooi van. Kijk 

naar de route die zij nemen om bij Hoogvliet te 

komen en u ziet een moderne versie van het 

sprookje over Klein Duimpje, een aaneenscha-

keling van plastic, blik en karton dat ze pro-

bleemloos op de grond smijten. De afstudeer-

projecten waarover in deze wijkkrant regelmatig 

wordt verteld moeten een ander onderwerp krij-

gen: Hoe krijgen we de lege verpakking in de 

afvalbakken? Het wordt tijd dat de schooldirec-

ties hun verantwoordelijkheid nemen.  

 

We zijn heel benieuwd hoe de Vredebest er over 

een jaar uitziet. Het begint twijfelachtig, de tij-

delijke bewoners, die voor leuke winkels hebben 

gezorgd, moeten er op stel en sprong uit. Als er 

echt direct activiteiten ontstaan om de huizen op 

te knappen zodat er nieuwe huurders in kunnen, 

is dat begrijpelijk. Maar als er opnieuw langduri-

ge leegstand ontstaat, is het jammer. Ook jam-

mer is dat de nieuwe eigenaar niet erg mede-

deelzaam is.  
 

Nog een laatste puntje dat zeker voor onze wijk 

van belang is. De NS lijkt te willen doorzetten 

dat je een pasje nodig hebt om onder het sta-

tion naar de andere kant te mogen. Onze wijk-

bewoners maken regelmatig van die mogelijk-

heid gebruik. Als dat pasje geld kost vind ik het 

een slechte ontwikkeling. En wat wil de NS er 

eigenlijk mee oplossen?  

 

Zie daar de contouren voor ons komende jaar-

programma. De wethouder krijgt ons niet klein.  

 

 
 
NIEUWSBRIEF HAMSTERGAT 
In deze achtste en laatste “nieuwsbrief Ham-

stergat een terugblik op de werkzaamheden en 

wat er nog moet gebeuren. 

 

Terugblik 

De overlast is zo goed als voorbij. De nieuwe 

verkeerslichten functioneren goed. Dat is voor 

de weggebruiker direct merkbaar. De wachttij-

den voor het passeren zijn na het openstellen 

van de gehele kruising sterk afgenomen. 

In december zijn we gestart met het aanbren-

gen van de witte zakken die nodig waren om de 

ondergrond voor te belasten. Ook werden we 

geconfronteerd met het uitvallen van de oude 

verkeersregelinstallatie. Er zijn verkeersrege-

laars ingezet en uiteindelijk is er een tijdelijk 

verkeersinstallatie opgebouwd. 

In maart is de fietsverbinding Winterdijk aange-

pakt. Het fietspad is breder geworden waardoor 

twee fietsers elkaar nu kunnen passeren. De de-
finitieve leuningen en de stalen overgangsplaten 

zijn twee weken geleden aangebracht. 

In de zomermaanden is de kruising gerecon-

strueerd. Er zijn in totaal 3 bijna volledige afslui-
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tingen nodig geweest om de werkzaamheden uit 

te kunnen voeren. Daarnaast zijn veel werk-

zaamheden in de avond en nacht uitgevoerd. Er 

is een aantal weken 24 uur per dag, 7 dagen per 

week doorgewerkt. 

 

Vooruitblik 

Er moeten nog wel wat puntjes op de ï worden 

gezet. Hier zal nagenoeg geen overlast van zijn. 

 

Inloopspreekuur 

Er is tijdens de uitvoering weinig gebruik ge-

maakt van het inloopspreekuur. Mocht u alsnog 

vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 

de Gemeente Gouda via telefoonnummer 

140182 

 

Website en e-mail Hamstergat 

Op www.gouda.nl/hamstergat staat de laatste 

informatie over het project. Aan het einde van 

dit jaar wordt dit email adres opgeheven. 

 

 
 

BEURSVLOER BIJ DE GOUDSE 
VERZEKERINGEN 
Door Ton Kooijman 

 

Donderdag 20 november was het de derde keer 

dat maatschappelijke organisaties en bedrijven 

in Gouda bij elkaar kwamen om te kijken of ze 

iets voor elkaar konden betekenen. Ons wijk-

team was er ook. Het is een leuke formule en de 

ruimte die we van de Goudse verzekeringen 

mogen gebruiken stimuleert enorm. De deelne-

mers hebben van te voren aangegeven wat ze 

zoeken en wat ze bieden. En als er een club is 

die biedt wat een ander zoekt en omgekeerd 

ontstaat er een match. Dan vullen die twee een 

formulier in waarmee ze trots naar de aanwezi-

ge notaris gaan die de overeenkomst bekrach-

tigt. Zo’n match ontstaat vooral tussen een be-

drijf, bijvoorbeeld Cyclus, en een maatschappe-

lijke organisatie, bijvoorbeeld ons wijkteam. 

Maar nodig is dat niet, ook twee maatschappe-

lijke organisaties kunnen onderling iets regelen. 

Het leuke was dat de tegenprestatie niet het 

trekken van een portemonnee mocht zijn, daar-

voor heb je niet zo’n beurs nodig.  

 

Onze wijk had de jeu de boules baan in de aan-

bieding, maar ook het trapveld bij het Segment. 

En omdat ik bridger ben hadden we ook bridge-

lessen beschikbaar. Vlak voor de aanvang van 

de beurs hadden we nog besloten ook ons park 

mee te laten doen, met een leuke wandeling en 

eventueel de kunstroute.  

 

 
Foto van Oscar van der Wijk 

 

We zochten vooral naar vergaderruimte, omdat 

we zonder budget in de toekomst daar steeds 

minder geld voor beschikbaar krijgen.  

We hebben drie matches afgesloten, in totaal 

waren dat er tachtig. Het idee om personeel van 

een bedrijf of instelling een leuke wandeling aan 

te bieden met een sportactiviteit vond weer-

klank. De Rabobank sprak uit dat het park op 

zichzelf al voldoende aantrekkelijk is om als te-

genprestatie te kunnen dienen. Medewerkers 

wandelen daar regelmatig. U zult hun adverten-

tie in komende wijkkranten tegenkomen. De 

gemeente gaat kijken of we zo nu en dan in het 

Huis van de Stad terecht kunnen, bijvoorbeeld 

voor onze bewonersavond. Dat zou natuurlijk 

prachtig zijn en het idee om ONS stadhuis ook 

voor ONS toegankelijk te maken heeft wel iets. 
De derde match was met ‘de Klub’ waar vele 

vrijwilligers zich inzetten voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Ze hebben een buurt-

huis vlak bij het ziekenhuis en dat mogen we 
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gebruiken. Hun vrijwilligers willen best wel eens 

jeu de boulen na een interessante wandeling.  

 

We gaan ook nog met De Goudse Waarden en 

Het Segment praten, want misschien kunnen we 

er nog wel een lunch, bereid door hun leerlingen 

aan toe voegen. Dan heb je helemaal een uitje.  

 

Een merkwaardige ervaring hadden we met Cy-

clus. Dat had een vierde match kunnen worden, 

maar toen ik me voorstelde kreeg ik te horen 

dat ze al een match met een wijkteam gesloten 

hadden en dat vonden ze wel genoeg. Dat is 

jammer, want ze hadden leuke dingen als aan-

bod en een prima presentatie (was wel een prijs 

waard geweest). Ik had graag voor vijf ouderen 

uit onze wijk een viertal uren onderhoud in hun 

tuin geregeld en als tegenprestatie het jeu de 

boulen van een paar Cyclus medewerkers ge-

wonnen. Maar dat gaat niet door. 

 
WIJKJAARPROGRAMMA 2015   
Door Peter Schönfeld 
 

In 2008 is de gemeentelijke nota ‘’Ruimte geven 

om verantwoordelijkheid te nemen’’ door de 

Goudse gemeenteraad aangenomen. Op grond 

hiervan werd er ieder jaar een wijkjaarpro-

gramma opgesteld waarin de activiteiten van 

het wijkteam voor het komende jaar staan. On-

danks het feit dat de gemeente in 2014 deze 

manier van werken bij de Goudse wijkaanpak 

heeft verlaten heeft het Wijkteam Nieuwe Park 

óók in 2015 toch weer een wijkjaarprogramma 

opgesteld. Dit keer zonder de gemeente en de 

andere wijkpartners: Cyclus, politie, Mozaïek 

Wonen en de scholen. Het programma is in de 

“geest” van de voorgaande wijkjaarprogramma’s 

opgesteld. Daarom verschilt het hiervan niet 

veel. In 2015 wordt het geld dat voor de uitvoe-

ring van de activiteiten nodig is, nog ten dele 

door de gemeente (€ 10.000) en ten dele door 

de reserves van het wijkteam bekostigd. Vanaf 

2016 tot 2018 zal de bijdrage van de gemeente 

slinken tot € 3000 per jaar. Zoals het er nu naar 

uitziet kan het wijkteam gelukkig zijn belang-

rijkste activiteiten (zoals de wijkkrant) tot dan 

blijven uitvoeren. Wel zullen we moeten zoeken 

naar additionele inkomstenbronnen. 

In het wijkjaarprogramma 2015 staan de vol-

gende thema’s als volgt: 

 

 Thema 1: Sociale samenhang bevorderen 

 Thema 2: Schoon, Heel, Veilig, Verkeer en 

parkeren (Buurtpreventie) 

 Thema 3: Groen behouden en betrokkenheid 

van de bewoners vergroten (Groencommis-

sie) 
 Thema 4: Nieuwe ontwikkelingen in de wijk 

De inhoud van het Wijkjaarprogramma 2015 is 

te vinden op onze website www.nieuwepark.nl. 

EEN NIEUWE STOLPERSTEINE IN 
ONZE WIJK 
Door Ton Kooijman 
 

In heel Europa is een project gaande waarbij op 

het trottoir voor een huis van waaruit in de 

tweede wereldoorlog joden zijn gedeporteerd 

een steen met een messingplaatje ter grootte 

van tien bij tien centimeter wordt geplaatst. 

Daarvoor wordt dan een stoeptegel weggeno-

men. Op 1 november zijn in Gouda zo weer vijf-

tien stenen geplaatst, waarvan één in onze wijk, 

voor de gevel van Crabethstraat 51. Daar woon-

de in 1942 Mietje Frank-Cats, toen 68 jaar oud, 

een geboren Goudse. Ze was getrouwd geweest 

met Jacob Frank, die in 1934 overleden was. 

Een paar jaar later ging zij in de Crabethstraat 

51 wonen, toen een pension. Ze is uit dit huis 

gedeporteerd naar Westerbork en vandaar naar 

Auschwitz vervoerd waar ze op 26 oktober 1942 

is overleden.  

De huidige bewoners van dit huis hebben de 

huizen met nummers 49 en 51 samengenomen. 

Zij lazen een dag eerder in onze vorige wijk-

krant dat deze plechtigheid op 1 november ging 

plaatsvinden en waren met nog een vijftiental 

belangstellenden niet alleen getuigen, maar 

zorgden ook nog voor wat zeer gewaardeerde 

hapjes.  

 

 
 
BOMENKAP IN HET VAN BERGEN 

IJZENDOORNPARK 
Door Trudie Galama, lid Groencommissie  

 

Er worden 11 bomen gekapt. Negen hiervan zijn 

vanwege de geplande ophoging niet te handha-

ven en 2 bomen zijn van dermate slechte kwali-

teit dat ze niet gehandhaafd kunnen worden. Er 

komen 5 nieuwe bomen voor terug. Het streven 

is om de ophoging, inclusief het kappen van de 
bomen nog voor het einde van 2014 te realise-

ren, anders vinden de werkzaamheden begin 

2015 plaats. 

 

http://www.nieuwepark.nl/
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Dit bericht hebben de omwonenden van het Van  

Bergen IJzendoornpark eind oktober ontvangen 

en u heeft het ook in de Goudse Post kunnen le-

zen. Ik sprong meteen achter mijn PC om duide-

lijkheid te krijgen om welke bomen het hier 

ging, want iedere boom telt! De overzichtteke-

ning van de te kappen bomen was voor mij één 

groot vraagteken. Maar er kwam al heel snel 

een geruststellend antwoord van Marianne  

Driehuijs van de afdeling ruimtelijk beleid en 

advies van de gemeente Gouda. 

 

Het merendeel van de bomen staat achter de 

volière. Omdat de bomen daar nogal dicht op 

elkaar staan, is er voor gekozen om minder bo-

men terug te planten die dan mooi kunnen uit-

groeien. Langs de weg Van Bergen IJzendoorn-

park wordt een boom aan de kant van de wo-

ningen vervangen door een moeraseik (zou de 

ophoging niet overleven) plus de els aan de wa-

terkant, en aan de andere kant gaat een slechte 

ailanthus=hemelboom weg, die de ophoging niet 

overleeft. De hemelboom wordt vervangen door 

een nieuw exemplaar. 

 

 
 

VERKOOP WINKELS IN DE VREDE-
BEST EN SPOORSTRAAT 
Door Het Bewonersinitiatief Zuidelijk Stationsgebied 

 

Het hing al maanden lang in de lucht maar nu is 

bekend geworden dat Multi Vastgoed zijn win-
kels aan de Vredebest en Spoorstraat verkocht 

heeft aan Holland Property Group (HPG) uit 

Warmond. De (tijdelijke) bewoners moeten nu 

uit hun panden en de winkeliers, waarvan som-

migen er alweer jaren zitten, is de huur per 1 

december opgezegd. De gemeente en het wijk-

team hebben getracht deze datum tot in ieder 

geval het nieuwe jaar te verplaatsen maar Multi 

en de HPG waren niet te vermurwen. Het Bewo-

nersinitiatief voor het Zuidelijk Stationsgebied 

zoekt contact met HPG om kennis te maken en 

te horen welke plannen zij met de winkels heb-

ben. Voor zover we nu weten zullen de winkels 

en huizen worden opgeknapt en opnieuw ver-

huurd. We zijn benieuwd naar deze nieuwe 

plannen. 

 

ONS FIETSPAD LANGS DE  
WINTERDIJK EN ONDER HET 

SPOOR DOOR 
Door Ton Kooijman 
 

U gelooft het niet maar ons fietspad richting 

zwembad en Groenhovenpark is nu echt weer in 

orde. Drieënhalf jaar geleden kwam er geld be-

schikbaar, vijf maanden terug begon de repara-

tie met verbreding onder het spoor en eind no-

vember ligt het er eindelijk weer prachtig bij.  

Het lijkt mij een case voor een cursus logistiek 

en netwerkplanning. Maar dat heeft alleen maar 

zin voor organisaties die ernaar streven het hin-

deren van het verkeer zo kort mogelijk te hou-

den. En eerlijk gezegd lijkt me dat geen over-

weging die hier ook maar een moment een rol 

heeft gespeeld.  

 

Ik rij zelf de route of een deel ervan erg veel, 

vrijwel dagelijks eigenlijk. En dan valt je op 

hoeveel mensen er gebruik van maken. Veel 

leerlingen dagelijks, veel ouderen regelmatig. En 

die ouderen hebben me veel aangesproken, 

vaak met: “We kunnen er weer langs”. Om dan 

even later vast te stellen dat er een rare con-

structie inzat, dat het provisorisch hek in de 

sloot lag, of dat het gewoon weer dicht zat. Vrij-

dag 31 oktober was de eerste dag met het defi-

nitieve hek en een goed berijdbaar bruggetje. 

Maandag 3 november zat het al weer dicht om-

dat men ontdekt had dat de muren ook nog een 

behandeling nodig hadden. Nog drie weken om-

rijden. Maar nu is het in orde. Wie zullen we be-

danken? 

 

PS. 

Mijn onverbeterlijk optimisme heeft me weer bij 

de neus genomen. De borden gaven 24 novem-

ber aan als laatste werkdag. Dat is een maan-

dag, dus het suggereert dat hier behoorlijk in-

drukwekkend over is nagedacht. Ik vond het 

eerlijk gezegd al helemaal niet passen bij dit 

project. Dinsdagmorgen 25 november (nu) is 

het pad weer afgesloten; er wordt opnieuw aan 
de muren gewerkt. Maar wel in beide viaducten 

tegelijk! We gaan er nog een weekje aan vast-

plakken.  
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EEN MIDDAG MET BINGO EN  
INTERNET  
Door Wilma Neefjes 
 

Drie leerlingen hadden als eindexamenopdracht 

een middag voor te bereiden voor senioren rond 

bingo en social media / internet; uitleggen wat 

zij met hun telefoontje doen. Want wie kent niet 

mensen, jong en oud, verdiept in hun telefoon, 

vliegensvlug duim of vingers bewegend over het 

scherm. Naomie Heuvelman voerde ondersteund 

door twee leerlingen uit de derde klas de op-

dracht op 14 oktober jl. uit.  

 

 
Naomie Heuvelman 

 

Het spelen van bingo is bijna een traditie voor 

de eerste schoolactiviteit de afgelopen tien jaar. 

Maar ook bij dit oude spel zijn er nieuwe ont-

wikkelingen bij de uitvoering: via een computer 

werden voor het eerst de getrokken getallen op 

een scherm (digibord = digitaal bord) zichtbaar 

gemaakt.  

 

Een opstap naar het tweede deel van de mid-

dag. Het aantal deelnemers was iets lager dan 

normaal "want wat hebben wij nou aan social 

media en dergelijke?". Maar dit bleek achteraf 

het levendigste deel van de middag te worden. 

Vooral toen we familieleden via Google en op 

Facebook gingen zoeken op internet. Oh ja dat 

is mijn kleindochter op de foto, die zo graag 

zingt. Ja, dat is mijn zoon en hij geeft inderdaad 

op die school les. En dat is mijn dochter. Maar 

van haar zijn geen foto's te vinden, vanwege de 

risico's die verbonden zijn met haar werk. Ook 

het laten zien via aanwezige mobiele telefoons 

hoe snel je een foto en tekst aan elkaar kunt 

versturen was interessant. In een mum van tijd 

zond de begeleidende docent een foto van gast 

"oma" aan kleindochter, docent op de school. Zij 

zond op haar beurt direct een foto van haar 

kind, oma's achterkleinkind terug. Zo kun je ge-
beurtenissen ook in beeld heel snel met elkaar 

delen.   

 

Met elkaar op grote afstand gratis met beeld 

praten via de smartphone of computer is een 

uitkomst om contact te houden met bijvoorbeeld 

familie in Canada. In het lokaal filmden de leer-

lingen ons met hun telefoon en lieten het op het 

scherm zien. Maar natuurlijk ook voor contact 

met familie aan de andere kant van het land of 

om de hoek als je mobiliteit is afgenomen. Een 

spelletje als scrabble kun je op grotere afstand 

(gratis) met elkaar spelen (scrabble heet Word-

feud op de mobiele telefoon). En ben je onder-

weg en wil je weten hoe laat de bus vertrekt of 

in hoeverre het restaurant waar je wilt gaan 

eten wordt aanbevolen? Via internet hebt u de 

informatie bij (in uw) (de) hand. En zijn uw 

ogen achteruit gegaan? Een groter lettertype; 

geen probleem op bijvoorbeeld de iPad! 

 

Een van de gasten was kort geleden bestolen. 

Bijvoorbeeld op een iPhone kun je een pro-

gramma installeren waarmee je je gestolen tele-

foon kunt traceren of je telefoon op afstand on-

bruikbaar kunt maken zodat de dief er niets 

meer aan heeft.  

 

Op internet (via google maps) "liepen" we van 

school naar Het Binnenhof over de Winterdijk. 

Om ons heen kijken deden we door pijltjes aan 

te klikken en zo het beeld te sturen. 

 

Soms lijkt het bijna magie. Je bent je er niet al-

tijd van bewust, maar ongemerkt ga je toch al-

lemaal in nieuwe technische ontwikkelingen 

mee. Zo had een van de gasten een val-

alarmeringsarmband om. Valt ze, dan wordt au-

tomatisch een alarmering ingeschakeld naar bij-

voorbeeld de zorgverlener of familie. We scan-

nen producten in de supermarkt. We hebben 

een OV-kaart voor de trein en de bus, die 

"weet" hoe ver u heeft gereisd en automatisch 

afschrijft. We hebben scanners die bij de gering-

ste zonnestraal de zonneschermen naar bene-

den laten gaan. Er hangen camera's, die beel-

den draadloos naar een meldkamer sturen. Of 

camera's, die beelden vrijwel direct de hele we-

reld over laten gaan zoals bij het WK voetbal. Er 

zijn fornuizen waar de gastoevoer automatisch 

wordt afgesloten als het gas niet brandt. Dat 

vinden we (bijna) heel gewoon. 

 

Die middag hebben we even geproefd aan wat 

er mogelijk is via internet en een smartphone 

qua communicatie en delen van informatie. Veel 

- ook persoonlijke - informatie wordt gedeeld 

met wie maar wil, wanneer je wilt over de hele 

wereld, tenzij de toegang tot de informatie is af-

geschermd door jou zelf of bijvoorbeeld door 

een overheid. 

 
Maar het vervangt niet het direct tegenover el-

kaar met elkaar contact hebben bij een bekertje 

koffie, zoals deze middag op school. Toch?!  We 
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hebben nog twee activiteiten dit schooljaar waar 

u als 55-plusser zich voor kunt aanmelden om 

zo andere wijkbewoners en leerlingen te ont-

moeten bij een activiteit. En wel: 

 

 Sinterklaas (met kruidnoten bakken) op vrij-

dag 28 november 

 Sport en spel (zit / denk en doe spelletjes) 

op 23 januari 2015 

 

U kunt zich tot twee dagen voor de activiteit 

aanmelden bij mevrouw Rietkerk (Winterdijk 

1/109) en Wilma Neefjes (tel. 0182 515354). 

Eigen bijdrage: 2,50 euro pp per middag. 

 
 

 
VRIJDAG 22 JANUARI VAN  

17.00 TOT19.00 UUR 
 

 

 

 

NIEUWJAARS BORREL VOOR ALLE 

VRIJWILLIGERS EN ALLE ANDERE 

INWONERS VAN HET NIEUWE 

PARK IN GOUWESTEIN  

Door Peter Schönfeld, namens het wijkteam 

 
Op 22 januari nodigt het wijkteam zijn vrijwil-

ligers en alle andere bewoners van onze wijk uit 

voor een Nieuwjaarsborrel van 17.00-19.00 uur 

in Huize Gouwestein. Met een drankje (en een 

hapje) wordt het nieuwe jaar van onze wijk in-

gedronken! Dit is een uitstekende gelegenheid 

juist voor de nieuwe wijkbewoners om elkaar, 

het wijkteam en de vrijwilligers te leren kennen. 

Wij zullen dan ook een update geven van het 

Bewonersinitiatief m.b.t. het Zuidelijke Stations-

gebied. 

 

Wij hopen u bij de Nieuwjaarsborrel te mogen 

verwelkomen. 

 

 

 

 
 

Restaurant “ ’t Goudse ID” en het eetcafé “De 

Wilde Zalm” waar u kunt genieten van de sa-

menwerking tussen leerlingen van De Goudse 

Waarden en studenten van het ID College. 

 

Het leerjaar 2014 - 2015 

 

Voor de volgende dagen: woensdag 10 en 

donderdag 11 december en woensdag 17 

en donderdag 18 december is het gasten-

boek geopend voor reserveringen van di-

ners in Kerstsfeer. De prijs voor het exclu-

sieve diner is € 19,50 pp. 

 

De restaurantdagen voor het 2e deel van dit sei-

zoen tot en met april 2015 staan nu open voor 

reserveringen. 

 

U bent van harte welkom in ons restaurant voor 

een voortreffelijk diner of in ons eetcafé voor 

een eenvoudige lunch. 

 Op woensdag- en donderdagavond serveren 

wij het diner aanvang 17.30 uur (alleen op 

reservering). 

 Op vrijdag serveren wij tussen 12.00 en 

13.30 uur eenvoudige lunch broodgerechten. 

Inlopen is geen probleem (zo mogelijk voor-

af even bellen graag). 

Helaas kunnen wij aan dieetverzoeken geen ge-

hoor geven. 

 

Kijk voor de openingsdagen op de site 

www.goudse-id.nl  of op facebook “t Goudse 

ID”. Hier kunt u reserveren. Reserveren via mail 

of telefoon is ook mogelijk. e-mailadres: 

J.vdam@degoudsewaarden.nl  

 

Reserveringen per telefoon op maandag, 

woensdag, of donderdag tussen 13.15 uur en 

16.00 uur onder nummer 0182- 516077 toestel 

308. U ontvangt altijd een bevestiging van uw 

reservering. Wilt u de bevestigingsbrief of mail 

meenemen als u komt dineren of lunchen?  

 

Tot ziens in ons restaurant of eetcafé.  

 

Met een vriendelijke groet, 

Jan van Dam  

 

Namens de koks, gastheren en gastvrouwen  
van het MBO ROC ID college en VMBO De Goud-

se Waarden 

 

 

http://www.goudse-id.nl/
mailto:J.vdam@degoudsewaarden.nl
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HOOGVLIETSERVICE IN 
KERSTWEEK NAAR DE 

MAANDAGMORGEN 
Door Wilma Neefjes 

 

 
 

Vanwege de verwachte drukte in de supermarkt 

op de woensdagochtend voor Eerste Kerstdag 

wordt de boodschappenservice in die week voor 

een keer van de woensdagmorgen (24/12) naar 

de maandagmorgen (22/12) verplaatst. Wij zul-

len met extra begeleiders aanwezig zijn om alle 

gebruikers van de service, daar waar nodig, te 

helpen met hun (extra) boodschappen voor de 

feestdagen. 

 

 

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: 

 Welzijn een boekje heeft uitgebracht met al-

le regelmatig terugkerende activiteiten in 

Gouwestein. 

 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 

 We gaan Gouwestein in kerstsfeer brengen 

op woensdag 10 december vanaf 13.30 uur. 

Iedereen, die wil helpen is van harte wel-

kom! 

 Na de oudejaarsdienst is er koffiedrinken  

met een oliebol of appelflap? 
 

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 klantservi-

cecentrum, tel: 0182-723723. 

 

PASTORALE BIJEENKOMSTEN 

Weekopeningen 
 In de oneven weken op maandagochtend 1 

december om 10.30 uur in de Plaza door 

dhr. A. de Jong 

 

Kerkdienst met Heilig Avondmaal 
 Zondag 14 december om 10.30 uur in de 

Plaza door Ds. M. C. Batenburg 

 

Oudejaarsdienst 
 Woensdag 31 december 16.00 uur in de Pla-

za door Ds. Batenburg 

 

Bijbelkring 
 Woensdag 3 december om 14.30 uur in de 

Plaza geleid door dhr. Sander van der Meij-

den 

 

 
 

ACTIVITEITEN VOOR IN UW AGENDA 

 

Vrijdag 5 december 

 14.30 uur Open spelmiddag in Sinterklaas-

sfeer in de activiteitenruimte 

 

Zaterdag 13 december 

 14.30 uur Kerstconcert door het Gouds 50+ 

koor o.l.v. Ton Glissenaar in de Plaza. Leden 

Servicepakket Zorgpartners € 3 en niet le-

den € 5. 

 

Woensdag 24 december 
 14.30 uur Kerstbingo in de Plaza. Deelname 

€ 4 voor 2 ronden incl. koffie/thee. 

 

Vrijdag 26 december 

 Tweede Kerstdag 14.30 uur Gezellige mid-
dag met kerstverhaal, -muziek en -

gedichten in de Plaza 
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GEEN ECOKIDS ACTIVITEITEN DIT 
NAJAAR 
 

Helaas is het dit najaar niet gelukt om een aan-

tal ECOKIDS activiteiten te organiseren. 

Zowel Manon als Anne-Marie konden door per-

soonlijke omstandigheden niet genoeg tijd vrij-

maken om een aantal middagen te organiseren. 

Met een beetje goede wil moet het volgend 

voorjaar wel weer lukken. Als jullie ideeën heb-

ben over wat jullie graag willen doen of willen 

leren, horen we dat graag van jullie. 

 

PLAATSING KERSTBOMEN LANGS 

DE WINTERDIJK 
Door Peter Schönfeld 
 

Naar aanleiding van mijn vraag in de wijkkrant 

van oktober hebben zich twee kerstboom ver-

sierders aangemeld, zodat voor elke 10 kerst-

bomen weer een versierder is gevonden. De 

bomen worden zaterdag 6 december, dus na 

Sinterklaas gekocht en bij de versierders afgele-

verd. De donderdag erna worden ze opgehaald 

en dezelfde dag nog in de sloot geplaatst, zodat 

ze vrijdag vóór “kaarsjesavond” in het water 

staan te branden. Naast vijf particulieren wer-

ken het Thomashuis, GSG Segment, De Goudse 

Waarden, Gouwestein, Park en Dijk hieraan 

mee.  

 

Dus vanaf donderdag 11 december staan ze fier 

in het water. Als het goed is, gaan de lampjes 

om 17.00 uur aan en branden ze tot 23.00 uur. 

In de eerste helft van januari worden ze weer 

verwijderd. Gaat dat zien!!!!!!!!! 

 

 
Kerstbomen 2013 

 

VOGELS LANGS DE VOERROUTE 
Door Ton Kooijman  
 

Er is druk wandelverkeer naar en van Hoogvliet 

als de scholen niet gesloten zijn. In pauzes we-

ten heel wat leerlingen van De Goudse Waarden 

en van scholen langs de Winterdijk onze super-

markt te vinden. Een dag of wat geleden kwam 

ik zelf terug van Hoogvliet en liepen er zeker 

twintig leerlingen met voer achter de BAM langs 

naar school terug. En tot mijn verbazing vlogen 

er nog veel meer meeuwen en kraaien boven 

dat wandelpad. Met prachtige duikvluchten pik-

ten ze het voer op dat leerlingen of lieten vallen 

of expres op de tegels strooiden. Daarna kwam 

uiteraard ook het lege (plastic) zakje of karton-

nen omhulsel op de grond terecht. Het kwam 

regelmatig tot schermutselingen tussen die vo-

gels, wat mooie beelden opleverde. Blijkbaar 

kopen de leerlingen voor vogels aantrekkelijk 

spul. Even later langs de Winterdijk een verge-

lijkbaar beeld.  

 

Als u deze routes zelf ook aflegt heeft u kunnen 

zien hoe rommelig ze eruit zien. De berm langs 

de Winterdijk ligt over vrijwel de hele lengte vol 

met vooral plastic afval. Ik ken mensen die 

meerdere keren per week het pad achterlangs 

bij de BAM schoonrapen, maar de volgende och-

tend ligt er weer evenveel.  

 

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat de 

scholen hier helemaal niets aan willen doen en 

hun leerlingen maar laten aan rotzooien. Wat 

langs onze paden ligt hoeven ze op school niet 

meer te verzamelen, zou dat het zijn?  

Het is ook jammer dat de evolutie zo langzaam 

werkt, want de eerste dieren die plastic kunnen 

verteren (die komen er op den duur wel!) gaan 

een luizenleven krijgen. Misschien worden dat 

wel die eerste dieren (luizen). 

 

Scholen, doe eens wat!! 

 

VETBOLLEN MAKEN  
Door Anne-Marie Blok 
 

In de winter is het koud en 

zijn de dagen een stuk kor-

ter dan in de zomer. Vol-

doende eten vinden is dan 

niet zo gemakkelijk voor 

vogels. En ze hebben het 

juist extra nodig om warm 

te blijven! Met bijvoeren 

kun je de vogels de winter door helpen. Zelf 

vetbollen maken is niet moeilijk. 

 

Je hebt ze vast weleens zien hangen, die bolle-

tjes vet en pindaslingers, misschien zelfs bij jou 

in de tuin. Dan is het je zeker opgevallen, vogels 

zijn er dol op. Zo maak je ze: 
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 1500 gram ongezouten plantaardig vet; 

 Ongeveer 900 gram gemengde zaden,  

bijvoorbeeld: hennepzaad, maanzaad en 

zonnebloempitten (zadenmixen zijn ver-

krijgbaar bij dierenwinkels). 

 plastic bekertje en een stukje touw 

 

Smelt het vet in een pannetje. Wacht tot het  

warm is, maar niet heet! Voeg al roerend za-

denmix toe. Zet het fornuis op een laag pitje, 

maar let op dat je mengel niet stolt. Prik voor-

zichtig een gat in de bodem van het plastic be-

kertje. Trek je draad door het bekertje en knoop 

dit onder vast aan de satéprikker. Zo kun je het 

draadje strak houden als je het mengsel in het 

bekertje doet. Doe het warme mengsel in het 

bekertje. Zet het op een veilige plek, waar het 

niet om kan vallen. Is het mengsel weer hard 

geworden? Dan kun je nu het bekertje inknippen 

en eraf halen. Eet smakelijk! Nou ja, voor de 

vogels dan 

Tip: vul de bekertjes niet te vol, leg kranten op 

tafel tegen het knoeien en maak het vet niet te 

heet! 

 
SINTERKLAASHERINNERINGEN 

UIT EEN VER VERLEDEN 
Door Trudie Galama 
 

 

Ik was nieuwsgierig 

hoe de generatie van 

mijn ouders, als kind 

het sinterklaasfeest 

vroeger vierde en ik 

knoopte een gesprekje 

aan met enkele bewo-

ners van Gouwestaete 

/Gouwestein. 

 

 

 

Bewoner Gouwestaete – 86 jaar 

Elk jaar op 5 december zetten wij onze schoen 

bij de open haard in de voorkamer. Deze kamer 

ging alleen open op zondag en speciale feestda-

gen. Maar Sinterklaas kwam ook bij ons thuis op 

bezoek. Ik zal een jaar of vijf geweest zijn toen 

ik zachtjes tegen mijn vader zei dat zwarte Piet 

precies leek op ons buurmeisje. Nog vele jaren 

geloofde ik in de Sint en toen ik ging twijfelen 

zorgde ik zelf voor pakjes voor mijn 2 jongere 

zusjes en mijn ouders. Mijn vader maakte inge-

nieuze surprises. Voor mijn moeder een rollade 

van kopjes en schoteltjes in kranten gewikkeld, 

bestreken met stroop en koek, compleet met 

touwtje. De kopjes en schoteltjes waren een 

aanvulling op het servies dat gesneuveld was bij 

de afwas. Ik kan mij nog herinneren dat ik een 

paar stelten kreeg. We bleven nog jaren onze 

schoen zetten met een wortel voor het paard 

ook al geloofden we niet meer. Toen kwamen de 

jaren van grote spanningen en veel armoede bij 

ons en in de omgeving. Het werd oorlog. 

 

Mevrouw Erberveld – 92 jaar 

Wij, mijn moeder en ik woonden bij mijn groot-

moeder, grootvader en oom aan de Bloemen-

daalseweg. Mijn vader was heel jong overleden. 

Op 5 december zette ik als enige mijn schoen bij 

de kachel. Van spanning kon ik in mijn bedstee 

op zolder moeilijk in slaap komen. Ik werd ook 

uit de slaap gehouden door de koeien in de stal 

die rammelde aan hun ketting waarmee ze vast-

stonden. De volgende morgen sloop ik stiekem 

naar beneden. Er lag altijd een groot suiker-

beest in mijn schoen. Als cadeautjes kan ik mij 

een schoolbord herinneren, gemaakt door mijn 

oom Theo. Een ander jaar kreeg ik een poppen-

ledikantje, gemaakt van afvalhout en heel mooi 

vond ik een eau de cologne flesje van steen. Oh 

ja, ik kreeg ook een keer een pop, die ik Tonnie 

noemde naar ons buurmeisje.  

 

 
 

Mevrouw Van der Zijden – 88 jaar 

Op school was het altijd een groot feest. Sinter-

klaas ging alle klassen langs met 2 zwarte pie-

ten, die heel veel grapjes maakten. Ik was een 

beetje bang voor Sinterklaas als hij mij bij zich 

riep en voorlas uit zijn grote boek. Zo zei hij dat 

ik beter mijn best moest doen en te snel was af-

geleid. Nee, als je bij de Sint moest komen, be-

tekende dat meestal een standje. ’s Avonds zet-

ten wij onze schoen bij de kachel met een wortel 

voor het paard. Met z’n zessen zongen we dan 

heel hard sinterklaasversjes, want we wilden na-

tuurlijk wel gehoord worden. De volgende mor-

gen vonden we een chocolade letter in onze 

schoen. Mijn zusje, die 4 jaar ouder was vertel-

de mij dat Sinterklaas niet bestond, maar een 

verklede man was. Ik was toen 12 jaar en heb 

ontzettend moeten huilen, het Sinterklaas-

sprookje was voorbij. Toen wij met z’n allen er 

niet meer in geloofden werd er geen Sinterklaas 

meer gevierd. Het was toen een echt kinder-

feest. 
 

De heer Van Rooijen – 95 jaar 

Ik ben in Amsterdam geboren en toen ik nog 

heel jong was verhuisden ons gezin met 4 kin-
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deren naar Hilversum. We zetten onze schoen 

bij de kachel en kregen vooral veel snoep. Ook 

kan ik mij herinneren dat ik een keer een pak-

huis heb gehad. Mijn ouders hadden kennissen 

zonder kinderen en die zorgden ervoor dat wij 

niets tekort kwamen. In een groot warenhuis zat 

Sinterklaas op een prachtige gouden troon met 

rode pluche kussens en dat maakte op mij grote 

indruk. Mijn droom was gymnastiekleraar wor-

den, maar omdat varen betere vooruitzichten 

bood, monsterde ik mij als matroos aan bij de 

KNSM en klom later op tot kapitein. Ik was dus 

veel van huis en heb daardoor de Sinterklaas-

feesten moeten missen. En op mijn tochten naar 

Zuid-Amerika ben ik op zee de Sinterklaasboot 

ook nooit tegengekomen.  

 

LE FOSSILE NOIR 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Het beeld van Rob Schree-

fel zal een vaste plek krij-

gen in het van Bergen 

IJzendoornpark. 

 

U heeft als crowdfunding 

donateur ondertussen een 

betalingsverzoek ontvangen 

van de penningmeester van 

het wijkteam. 

 

 

Het door u toegezegde bedrag kunt u overma-

ken naar: Stichting Wijkteam Nieuwe Park, IBAN 

NL69INGB0002257520, met vermelding van 

crowdfunding beeld. 

 

Wij willen u allen als initiatief groep nogmaals 

bedanken dat wij dat samen mogelijk gemaakt 

hebben. 

 

OP HERHALINGSTRAINING VOOR 
REANIMATIE /AED  
Door Wilma Neefjes 
 

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is 

een draagbaar apparaat dat helpt bij het reani-

meren van iemand met een hartstilstand. Indien 

nodig, geeft het een elektrische schok. 

 

Woensdagavond 5 november volgden acht wijk-

bewoners een herhalingstraining AED verzorgd 

door Duco Verhage en Anja van de EHBO-

afdeling Gouda. We werden gastvrij ontvangen 

in Het Thomashuis aan de Winterdijk in de huis-

kamer voor een inleiding en in de snoezelkamer 

voor een praktijktraining. De training is bedoeld 

om snel en adequaat te kunnen handelen bij een 
hartstilstand en zo een mensenleven te kunnen 

redden. Kunnen, want er blijft een grote kans 

dat degene, die getroffen is door een hartstil-

stand, niet gered zal worden of blijvende schade 

oploopt. Maar doe je niets en start de reanima-

tie pas later door een gealarmeerde professione-

le hulpverlener (gewaarschuwd door 112 bij-

voorbeeld) dan is de kans op grote schade of 

niet overleven uiteraard sterk vergroot. 

 

Het was juni 2009 toen het kersverse wijkteam-

lid Anne-Marie Blok het idee lanceerde om in 

onze wijk een 6 minuten zone te creëren. In de 

eerste 6 minuten na een hartstilstand de juiste 

acties starten is cruciaal voor een goede overle-

vingskans. Reden voor de Hartstichting destijds 

om hier landelijk actie voor te voeren. Voor ons 

wijkteam was het onbetaalbaar en ook fysiek 

onmogelijk, vanwege het ontbreken van veilige 

eigen ruimtes, om AED-apparaten in de wijk op 

te hangen en te onderhouden. Door het station, 

de vele instellingen in onze wijk zoals de scho-

len, zijn een belangrijk deel van de dag AED's 

snel beschikbaar en is de noodzaak tot AED ap-

paraten in het openbaar gebied ook minder 

groot. Vanuit het wijkteam is dan ook ingezet op 

het trainen van wijkbewoners via de EHBO afde-

ling in Gouda. Gelijk ook een activiteit om elkaar 

te ontmoeten. De eigen gezondheidsverzekering 

vergoedt veelal de cursus.  

 

 
reanimeren en aansluiten AED apparaat 

 

Op 5 november werd naast het herhalen van de 

reanimatie en bedienen van een AED apparaat 

ook getraind in hoe je een slachtoffer in een 

stabiele zijligging brengt. Dit doe je als iemand 

buiten bewustzijn is, maar wel zelfstandig 

ademt. Of het slachtoffer goed blijft ademen, 

blijf je controleren. Of bij iemand die niet meer 

ademt, maar waarvan via een ondertekende 

wilsverklaring of een NVVE-penning (aan een 

ketting om de hals) direct zichtbaar is dat hij/zij 

niet gereanimeerd wil worden. Dit jaar is de wet 

gewijzigd: geregistreerde professionele hulpver-

leners moeten bij het zien van de NVVE-penning 

of een ondertekende wilsverklaring het verzoek 

om niet gereanimeerd te worden eerbiedigen. 

Wilt u bij een hartstilstand niet gereanimeerd 

worden, informeer dan bijvoorbeeld bij uw huis-

arts of via internet op de website van de NVVE 

hoe u dit moet regelen.  
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Het was voor ons als cursisten goed de techniek 

weer op te frissen en met elkaar er over te pra-

ten. Pieter Verhage en Anne-Marie Blok die deze 

avond organiseerden en natuurlijk ook docenten 

Duco en Anja: hartelijk bedankt en tot volgend 

jaar! 

 

CREACAFÉ KADOVERPAKKINGEN 

MAKEN 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Voor de decembermaand hebben we kadover-

pakkingen gemaakt bij het Creacafé. Met stevig 

papier van bijvoorbeeld glossy tijdschriften 

maak je zo een handig doosje of leuk kadozakje.  

 

Volgende keer in het Creacafé gaan we kerst-

kransen maken. Kijk elders in de wijkkrant voor 

meer informatie. Volgend jaar gaan we gewoon 

door met het Creacafé; u hoort weer van ons. 

Kijk ook eens op 

www.creacafegouda.blogspot.nl 

 

 
 

 

 

 
 

HARTVEILIG WONEN 
Door Jaco van der Worp 
  

In onze wijk zijn er veel mensen de afgelopen 

jaren getraind in reanimatie en AED. Landelijk is 

er nu een initiatief: Hartveilig wonen. Hartveilig 

wonen is vrijwillige hulp aanvullend op ambulan-

cezorg. Als vrijwilliger kun je mensenlevens red-

den door deel te nemen aan Hartveilig wonen. 

Aanmelden kan via de site, echter in Gouda en 

in onze wijk zijn er nog niet genoeg aanmeldin-

gen om te starten. Zodra er genoeg aanmeldin-

gen zijn, kan je via de mobiele telefoon gealar-

meerd worden als er een reanimatie in de buurt 

is. Zo kan er snel hulp geboden worden als de 

ambulance er nog niet is. Je krijgt alleen een 

melding als je in de buurt bent en kan zelf in-

stellen in welke tijden je meldingen wil krijgen. 

Kijk voor meer aanmeldingen en informatie op: 

http://www.hartveiligwonen.nl/ 

  

Een andere tip is de site AED4.eu. Deze site 

heeft ook een app. Op deze app zie je welke ge-

registreerde AED er zijn in je omgeving. Let dus 

op, ze moeten wel geregistreerd zijn. Mocht je 

een AED weten die niet op deze site of in de app 

staat, kan je de eigenaar erop aanspreken om 

deze te laten registreren. Zo zie je direct waar 

een AED beschikbaar is bij een reanimatie. Kijk 

voor meer informatie op http://aed4.eu/ en de 

app is beschikbaar voor Apple en Android, zoek 

dan op AED4.eu.   

  

Voor vragen, mail gerust naar Anne-Marie of 

Jaco.  

 Anne-Marie Blok, wlb@xs4all.nl 

 Jaco van der Worp, jacovdworp@gmail.com 

 

 
 

 
 

http://www.hartveiligwonen.nl/
http://aed4.eu/
http://aed4.eu/
http://aed4.eu/
mailto:wlb@xs4all.nl
mailto:jacovdworp@gmail.com
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We herhalen graag een oproep die in vorige ja-

ren ook in onze krant stond. Onze wijk levert 

enthousiaste mentoren. Mag de redactie u vra-

gen om te overwegen komend jaar mee te gaan 

doen?  

 

 

 
GEZOCHT: THUISMENTOREN VOOR 

BRUGKLASSERS!  
 

Wij hebben komend schooljaar in Gouda plaats 

voor 35 aankomende brugklassers. Daarvoor 

zoeken we nieuwe enthousiaste mentoren!  

Wil jij een steentje bijdragen aan de maat-

schappij? Wil je je coachingsvaardigheden ont-

wikkelen? Als vrijwilliger kun je een leerling een 

goede start geven op zijn of haar nieuwe school. 

En je kunt zijn of haar sociale netwerk vergro-

ten. Je helpt de leerling bij hem of haar thuis 

met alles was met school te maken heeft. Dit 

kost je anderhalf uur per week voor een periode 

van ruim anderhalf jaar. Je start in het voorjaar 

in groep 8 en gaat door tot halverwege de 2e 

klas van de middelbare school.  

 

Lijkt dit je wat? Meld je dan aan via  

info@schoolscoolgouda.nl,  

Laetitia Kuijpers (06 1277 9306) en Maria Was-

sink (06 1807 2623), Projectleiding School's cool 

Gouda. 

 

 
 

Voor meer informatie zie: 
www.schoolscoolgouda.nl  

 

 

In Gouda is School’s cool bekend onder de naam 

Brede School Mentorproject. De Gemeente Gou-

da, het Samenwerkingsverband Voortgezet On-

derwijs Midden-Holland en Rijnstreek, Stichting 

Kinderpostzegels Nederland, de Brede School 

Gouda en de Stichting Vrienden van het Brede 

School Mentorproject maken School’s cool Gou-

da financieel mogelijk. Landelijk wordt School’s 

cool uitgevoerd in meer dan 15 gemeenten: 

www.schoolscool.nl 

 

 

 
CREACAFÉ KERSTKRANSEN  

MAKEN 

 

 
 

Woensdag 10 december gaan we weer kerst-

kransen maken in Gouwestein. Er worden 2 

workshops gegeven: de eerste is ’s middags van 

14.00 tot 16.00 uur en de tweede ’s avonds van 

19.30 tot 21.30 uur, allebei in het Grand Café.  

 

Dit jaar kunt u ervoor kiezen om de krans he-

lemáál zelf te bekleden, (dus ook met groen), of 

alleen met kerstversiering. Misschien heeft u 

nog wat versiermateriaal over van vorig jaar? 

Zonde om weg te gooien! Het zou fijn zijn als u 

dat mee kunt nemen!   

 

De kosten zijn dit jaar: 1 krans € 4. Als u 2 

kransen wilt maken is het in totaal € 6,50.  

Koffie of thee zijn zoals gewoonlijk inbegrepen 

in de prijs.   

 

Wilt u zich per telefoon of e-mail opgeven vóór 2 

december en daarbij vermelden of u een groene 

krans wilt of een ‘kale’- bij   

 

 Marianne Waalwijk, tel. 523448, e-mail:   

     m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl  

 Manon Vonk, tel. 585357,  e-mail:            

manonvonk@hotmail.com  

 Anneliet Schönfeld, tel. 678939, e-mail:   
schonfeld@kabelfoon.nl  

 

 

 

 Robin: Ik ben erg onzeker. 

Een mentor zou mij kunnen 

helpen om meer zelfver-

trouwen te krijgen. 

Bilal: Ik wil later een eigen 

zaak hebben, maar ik heb  

moeite met taal en mijn 

ouders kunnen mij niet 
helpen. 

 

http://www.schoolscool.nl/
mailto:m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
mailto:manonvonk@hotmail.com
mailto:schonfeld@kabelfoon.nl
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SPOOKJES, HEKSEN, SUPERMAN, 
GRIEZELS OVER DE CATWALK IN 

GOUWESTEIN EN DE WIJK IN 
Door Wilma Neefjes, lid organisatieteam Halloween 
 

Zaterdag 1 november werd voor de vierde keer 

in Nieuwe Park Halloween georganiseerd. Het 

was weer een spannend en geslaagd verkleed-

feest, waar kinderen vanuit de hele wijk aan 

mee deden.  

 

Iedereen werd dit keer ontvangen in de grote 

zaal van Gouwestein. Een prachtig met slingers, 

lampionnen en lichtgevende, soms geluid ge-

vende maskers versierde zaal. Iedereen die wil-

de kon worden geschminkt en een papieren tas 

voor de later onderweg te ontvangen cadeautjes 

versieren. Wie durfde kon zich presenteren op 

de rode loper, een catwalk, aan bewoners van 

Gouwestein en ouders, die daar voorzien werden 

van een drankje en zelf gemaakte spookkoek-

jes. Een jury (zie foto) beoordeelde de kinderen 

op hun kleding en presentatie op de catwalk om 

na afloop in drie leeftijdscategorieën een prijsje 

voor de mooist verklede kinderen te kunnen uit-

reiken.  

 

Het was wachten tot het donker genoeg was om 

met lampionnen en ouders als begeleiders met 

groepjes de wijk in te trekken. Op tien locaties 

werden de kinderen getrakteerd op een cadeau-

tje van een lichtgevende oogbol tot een bekertje 

hersenlimonade of een zelfgemaakte marshmal-

low. Zoals altijd waren alle locaties spannend 

versierd en werden soms hele toneelstukjes op-

gevoerd. 

 

Halloween is organisatorisch en financieel moge-

lijk dank zij de inzet van heel veel wijkbewo-

ners. In het bijzonder dank aan: 

 

 Rob Levering, bewoner van het nieuwe Rode 

Dorp, die met zijn klusbedrijf Halloween 

heeft gesponsord, evenals wijkteam Nieuwe 

Park (de corporaties mochten dit jaar inge-

volge nieuwe richtlijnen niet meer vanuit 

leefbaarheid-budgetten bijdragen); 

 Marianne Waalwijk (heks in het park), be-

woners van Van Beverninghlaan 15, Van 

Swietenstraat 19, Piersonweg 1, Het Tho-

mashuis, Merijntje Gijzenstraat 6, Parkstraat 

2 en 8, Majoor Fransstraat 18 en 36 als Hal-

loweenlocaties; 

 Zorgcentrum Gouwestein; 

 Firma Bunnik voor het bieden van opslag-

ruimte voor de Halloweenspullen; 

 GSG Praktijkschool Het Segment, leerlingen 

Jamie en Jordie en docent Jos Hopman, die 

pompoensoep voor ons brouwden; 

 de jongedame, die vanuit haar maatschap-

pelijke stage, overal waar nodig een helpen-

de hand bood; 

 en natuurlijk ons organisatieteam met Rob 

Levering, Lianne van Rooijen, Marleen de 

Rooij en Manon Vonk. Er is heel veel tijd ge-

stoken met oog voor de kleinste details in 

het voorbereiden van Halloween. Alles is 

weer opgeruimd en geordend opgeslagen.  

 

Tot volgend jaar?!  
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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 

 

8 dec 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

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

10 dec 14.00 – 16.00 uur Kerstkransen maken Gouwestein 

10 dec 19.30 – 21.30 uur Kerstkransen maken Gouwestein 

11 dec 17.00 uur Ontsteking kerstbomen Sloot Winterdijk 

22 jan 17.00 – 19.00 uur Nieuwjaarsborrel Gouwestein 

23 jan 14.00 – 16.00 uur Activiteit 60-plussers De Goudse Waarden, Kanaalstraat 

 

            

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

