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NiEUWJAARSBORREL VRIJDAG 23 JANUARI 

om 17.00 uur BIJ BUNNIK 
 

Op vrijdag 23 januari van17.00 uur tot 19.00 uur organiseert het wijkteam weer zijn jaarlijkse Nieuwjaars 

borrel voor de vrijwilligers in de wijk, maar natuurlijk ook voor de bewoners die de wijk en het wijkteam 

een warm hart toedragen. 

 

Dit jaar zullen wij te gast zijn in het kantoor van Bunnik, Stationsplein 8. Het gebouw ligt langs het spoor 

op het Lombokterrein. Het wijkteam hoopt velen uit de wijk een gelukkig nieuwjaar te kunnen wensen. 

 

 

 

 

Het wijkteam en de redactie van 

de wijkkrant wensen alle  

bewoners van Nieuwe Park en alle  

andere lezers van ons blad een 

prettige kerst en een goed en 

gezond 2015 toe. 

 

 
Cartoon van Jan Zandstra, zie pagina 6 
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KERSTBOMEN IN DE WINTERDIJKSLOOT 
 

 

    
    

Gouwestein Cora van Leeuwen Thomashuis GSG Het Segment 

    

    
    

Park en Dijk fam. Dongelmans Goudse Waarden Dora de Wit 

    

  
    

                                   Marleen de Rooij   Marianne Selbach 
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VAN DE REDACTIE /  
VAN HET WIJKTEAM 
 

Zoals vorige maand al afgesproken genieten we 

in dit nummer vooral na over dit fantastische 

jaar.  

 

Dit voorjaar rondden we een 

project af dat toen ongeveer 

een jaar had gelopen en be-

kroond werd met de onthulling 

van de zonnewijzer op de kop 

van het Van Bergen IJzen-

doornpark. Dat gebeurde in 

aanwezigheid van twee 

schoondochters en andere fa-

milieleden van de gulle gever 

Niek Both. Het kon alleen maar gerealiseerd 

worden omdat vele organisaties de historische 

en culturele betekenis van de zonnewijzer inza-

gen en deze net als het wijkteam voor Gouda 

wilden bewaren. Dat leverde indrukwekkende fi-

nanciële bijdragen op. Ik rij er een paar keer per 

week langs en elke keer weer kijk ik er vol trots 

en bewondering naar.  

 

 

De zonnewijzer stond er nog 

maar net of we begonnen 

met de organisatie van de 

tentoonstelling van een aan-

tal prachtige beelden in ons 

park. Ook daarvoor vonden 

we sponsors, waaronder Mu-

seum Gouda. Op het station en bij het museum 

kwam ook een beeld te staan, zodat de bezoe-

ker aan Gouda een heel fraaie route aangebo-

den kreeg. Daar is veel gebruik van gemaakt. 

We wisten dat deze onderneming kwetsbaar 

was, maar gelukkig is de schade zeer beperkt 

gebleven. Vrijwel alle beelden zijn fier recht-

overeind blijven staan. Dergelijke beelden dwin-

gen blijkbaar alom respect af.  

 

Ik heb de hele serie op foto’s staan en kan zo de 

wandeling achter mijn computer herhalen. Dat 

levert dan ook de conclusie op dat het zonde is 

dat we er geen permanente opstelling van heb-

ben kunnen maken. Gelukkig vonden veel wijk-

bewoners de beelden zo mooi dat ze een bijdra-

ge wilden leveren voor de aanschaf van een er-

van. Dat komt wel permanent in ons park te 

staan en houdt de herinnering aan deze prachti-

ge zomer levend.  

 

In het wijkteam zijn een paar mutaties te mel-

den. Jos Cremers, die ook voorzitter van het 

Buurtpreventieteam was, is in november overle-
den. Trudie Galama, al lid van Buurtpreventie, 

neemt de voorzittersrol over en wordt daarmee 

lid van het wijkteam. Anne-Marie Blok stopt als 

lid en daarbij speelt de manier waarop de ge-

meente ons heeft behandeld een grote rol. Ze is 

haar motivatie even helemaal kwijt. Gelukkig 

blijft ze zich wel inzetten voor een aantal activi-

teiten, zoals de Hoogvlietexpress.  

 

Het kan niet anders dan dat 2015 rustiger 

wordt, de gemeente heeft genoeg van ons. Maar 

we gaan wel door en willen ook nog even na ge-

nieten. Dat gebeurt op de nieuwjaarsborrel die 

voor het eerst bij Bunnik plaatsvindt. Op vrijdag 

23 januari (dat stond niet goed in de vorige 

wijkkrant) verwachten wij iedereen die vindt dat 

hij/zij in een leuke wijk woont, daar te ontmoe-

ten om dat te vieren.  

 

In Gouda woont de landelijk bekende cartoonist 

Jan Zandstra, die het wel leuk vindt om op ons 

verzoek regelmatig een cartoon te leveren. Dat 

zal meestal uit zijn archief zijn. Deze keer geeft 

hij er en korte uitleg bij, ook om zichzelf aan u 

voor te stellen. We zijn trots op deze nieuwe 

bijdrage. 

 

Wij wensen u fraaie feestdagen en als daar 

vuurwerk bij komt: voorzichtig graag en houd 

het netjes. 

 

DEZE KERST WEER 10 KERSTBOMEN 
IN DE WINTERDIJKSLOOT 
Door Peter Schönfeld 
 

Net als voorgaande jaren branden de lichtjes 

van de tien kerstbomen boven het water van de 

Winterdijk. Want afgelopen week hebben Irene 

Tielman, Ton Kooijman, Piet van der Perk en Pe-

ter Schönfeld de tien versierde kerstbomen van 

lichtjes voorzien. De donderdag vóór Kaarsjes-

avond zijn de bomen in het water van de Win-

terdijk geplaatst met behulp van een klein roei-

bootje. Ieder jaar is dat weer een hele beleve-

nis. Iedereen natuurlijk hartelijk dank voor zijn 

medewerking! Zo is er ook een beetje Kerstlicht 

langs de Winterdijk. Als het goed is, gaan de 

lampjes rond 17.00 uur aan en branden dan tot 

23.00 uur. In de eerste helft van januari worden 

ze weer verwijderd. Gaat dat zien!  

 

 
Piet in de boot 

(De eerste avond brandden alle bomen prachtig) 
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Een bericht van de gemeente. Tegenover me zie 

ik zo al drie bomen die op deze lijst kunnen (als 

ze er nog niet opstaan). Wel aardig om dan ook 

te melden dat net nu (maandag 15 december) 

een paar lieve, jonge, witte berkjes langs de van 

Beverninghlaan gepoot worden. Maar of berken 

ooit monumentaal worden weet ik niet.  

 

 

 

AANMELDEN 
MONUMENTALE BOMEN 

 

Bomen zijn belangrijk voor de stad en het leef-

klimaat. Daarom beschermt de gemeente oude 

bomen door ze een monumentale status te ge-

ven. Op www.gouda.nl/monumentalebomen 

staat een lijst van deze beschermde bomen. 

Binnenkort actualiseren we deze lijst.  

 

Heeft u een boom van 50 jaar of ouder in uw 

tuin? Of vindt u dat een andere boom in de stad 

op de lijst van monumentale bomen thuis hoort? 

Meld de boom dan aan bij de gemeente. Dit kan 

tot 15 januari 2015. Aanmelden kan ook via de 

website www.gouda.nl/monumentalebomen 

 

 

VOORTGANG HERINRICHTING  
ZUIDELIJK STATIONSGEBIED  
Door Stefan Morel en Peter Schönfeld, het Bewonersiniti-
atief 

 

Op het ogenblik is het stil rond de nieuwe plan-

nen voor het Zuidelijk Stationsgebied. Het 

wachten is op de uitkomst van de verkeersstu-

die die in opdracht van de gemeente duidelijk 

moet maken wat de consequenties voor het ver-

keer zouden kunnen zijn als het busstation van 

zuid naar noord verplaatst zou worden. Deze 

studie komt waarschijnlijk begin januari 2015 

beschikbaar. Op basis van de uitkomst hiervan 

zal het Bewonersinitiatief samen met de werk-

groep Verkeer en na consultatie van de bewo-

ners met een advies komen over een door de 

meerderheid van de bewoners gesteunde ver-

keersoplossing. We verwachten dat dit eind fe-

bruari 2015 mogelijk is. Daarnaast zal de “coali-

tie van bedrijven”, Prorail, Bunnik, De Goudse, 

de Gemeente, NS samen met het Bewonersiniti-

atief met een voorkeursoplossing komen. Het 
Bewonersinitiatief hoopt dat in april/mei een be-

slissing over dit onderwerp in de raad genomen 

kan worden. 

 

Verder heeft de nieuwe eigenaar van de winkels 

aan de Vredebest en Spoorstraat alle bestaande 

huurders per 1 december doen vertrekken. Nu 

staan de winkels aan de Spoorstraat weer te 

huur, maar dan voor nieuwe huurders. Tot nu 

toe heeft het Bewonersinitiatief helaas geen 

contact kunnen leggen met de Holland Property 

Group om meer details over hun plannen voor 

dit stukje van onze wijk te vernemen. Hopelijk 

zal dit in de komende weken wel lukken. 

 

 
 

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN 
 

Vanuit Gouwestein wensen we een ieder goede 

feestdagen toe en de allerbeste wensen voor 

2015! 

 

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: 

 We assistentie zoeken om te helpen bij de 

Filmavonden in de Plaza op vrijdag van 

18.30-21.00 uur? 

 Er vrijwilligers gezocht worden voor assis-

tentie van de gastvrouwen met hand- en 

spandiensten op diverse momenten van de 

dag. 

 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 

http://www.gouda.nl/monumentalebomen
http://www.gouda.nl/monumentalebomen
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gebruik maken van onze diensten. Bijv. eten in 

het restaurant en mee doen met alle activitei-

ten. Voor meer informatie kunt u contact op 

nemen met het klantservicecentrum tel: 0182-

723723 

  

PASTORALE BIJEENKOMSTEN 

Weekopeningen 

 Maandagochtend 12 januari 2015 om 10.30 

uur in de Plaza door dhr. A. de Jong 

 

Weeksluitingen 

 Vrijdag 9 januari om 18.50 uur in de Plaza 

door ds. J. Verboom 

 

Kerkdienst 

 Zondag 25 januari om 10.30 uur in de Plaza 

door ds. G. C. Vreugdenhil 

 

Bijbelkring 

 Woensdag 7 januari om 14.30 uur in de  

Plaza  

 

ACTIVITEITEN VOOR IN UW AGENDA 

Vrijdag  2 januari 

 15.00 uur Nieuwjaarsreceptie in de Plaza. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Woensdag 14 januari 

 17.30 uur Gezamenlijke Stamppottenmaal-

tijd in het restaurant. U kunt zich hiervoor 

opgeven bij de receptie voor 1 januari. 

 

Zaterdag 24 januari  

 14.30 uur dia lezing door dhr. Jaap Visser in 

de Plaza. ”Genieten van rust en natuur!” 

Jaap neemt ons mee de natuur in met 

prachtige dia’s over vogels, honden, Oosten-

rijk en de witte wereld in de polder. Leden 

Servicepakket € 3 en niet leden € 4. 

 

VERANDERINGEN IN DE SAMEN-
STELLING VAN HET WIJKTEAM 
Door Peter Schönfeld 
 

In de samenstelling van het wijkteam zijn de af-

gelopen maand een paar veranderingen ont-

staan. Door het overlijden van Jos Cremers, die 

coördinator van het Buurtpreventieteam was, is 

deze plaats vacant gekomen. Gelukkig hebben 

wij Trudie Galama, die al lid was van Buurtpre-

ventie, bereid gevonden zijn plaats in te nemen. 

We zijn erg blij dat Trudie dit wil doen. Daarmee 

is zij automatisch ook lid geworden van het 

wijkteam.  

 

Tot onze spijt gaat Anne-Marie Blok het wijk-

team verlaten. We vinden dit heel erg jammer, 

omdat zij voor het wijkteam altijd een hele 

waardevolle inbreng heeft gehad met name op 

het sociale vlak. Haar inbreng zullen we zeker 

gaan missen. Anne-Marie heeft gezegd dat ze 

aan individuele activiteiten, zoals de Hoogvliet 

Express, wel blijft meedoen. 

Het spreekt vanzelf dat bovenstaande verande-

ringen nog moeten worden bevestigd op de  

Bewoners bijeenkomst in maart. 

 

HERPLAATSING VAN  

LE FOSSILE NOIR 
Door Peter Schönfeld 
 

Zoals u waarschijnlijk weet 

heeft het wijkteam na een 

succesvolle “crowdfunding” 

het beeld Le Fossile Noir van 

de maker, Rob Schreefel, ge-

kocht. Afgelopen week heeft 

de beeldhouwer het beeld 

meegenomen naar zijn werk-

plaats om de interne verbin-

dingen te versterken. Volgen-

de week zal hij het beeld weer terugplaatsen op 

zijn definitieve locatie bij de grote vijver achter 

de Crabethstraat. Dankzij de organisatie van de 

tentoonstelling “Park in beeld” hebben we deze 

aanwinst voor het park kunnen verwerven. 

 

CREACAFÉ 
Door Marrianne Waalwijk 
 

We hebben het Creacafé dit jaar weer traditio-

neel afgesloten met kerstkransen maken. 

Ook dit jaar hebben veel buurtbewoners weer 

samen een gezellige ochtend of avond gehad. 

Volgend jaar gaat het Creacafé door, in februari 

zijn we er weer! 

 

Kom eens kijken bij het Crecafé op de 2e 

woensdagavond van de maand in het Grand Ca-

fé van Gouwestein van 19.30 uur tot 21.30 uur. 

Er is elke keer een andere activiteit. Als u zelf 

een leuke hobby heeft waar u iets over 

wilt vertellen en laten zien, bent u ook van harte 

welkom bij het Creacafé. Fijne feestdagen en 

graag tot volgend jaar  

 

Manon & Marrianne, 
www.creacafegouda.blogspot.nl 

 

 

    
 

http://www.creacafegouda.blogspot.nl/
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OPROEP 
 

Zoals ieder jaar was het Creacafe met de kerst-

kransen weer een groot succes. Helaas wordt de 

toelage van de gemeente volgend jaar minder. 

Mocht u nog bruikbare kerstversiering hebben 

die niet meer gebruikt wordt en u zou het aan 

het creacafé willen doneren dan zijn we hier erg 

blij mee. Dit jaar hebben we ook al een grote 

tas met mooi materiaal gekregen waar al hele 

mooi dingen van zijn gemaakt. Daarnaast is het 

leuk om het weer terug te zien in de kerstbomen 

aan de Winterdijk of op een krans aan een deur. 

Ander knutsel materiaal is ook van harte wel-

kom. Inleveren bij Marrianne Waalwijk of Manon 

Vonk. 

 

Alvast bedankt 

 
 

JAN ZANDSTRA STELT ZICH VOOR 

 
 

“Voor mijn part neemt iederéén een paar lijf-

wachten en houden nog meer camera’s ons in 

de gaten… Maar ik geloof dat geweldadigheid 

beter wordt bestreden door meer verbondenheid 

met de natuur, het universum, de medemens… 

en met de kerstgedachte, natuurlijk. 

 

Mijn cartoons laten meestal  zien hoe het NIET 

moet…” Jan Zandstra, cartoonist in Gouda 

 

 

ZOEKTOCHT ALTERNATIEVE LO-
CATIE BEELD LEEFSMA 

 
Onder wijkbewoners die rondom en nabij het 

Van Bergen IJzendoornpark wonen, is een flyer 

verspreid. Daarin stond het voornemen van het 

wijkteam Nieuwe Park om het terrazzo beeld 

van Pim Leefsma ter hoogte van de Van Swie-

tenstraat aan de rand van het park te plaatsen.  

 

Omdat een aantal mensen uit de Van Swieten-

straat en Beverninghlaan bezwaar heeft ge-

maakt, heeft het wijkteam besloten van dit 

voornemen af te zien. De meeste bezwaren ko-

men er op neer, dat het betreffende beeld niet 

past in het monumentale en romantische ka-

rakter van het Van Bergen IJzendoornpark. Be-

trokken bewoners hebben het besluit van het 

wijkteam per brief ontvangen. 

 

We zoeken nu naar een andere locatie, die recht 

doet aan de aard van het beeld. Als eerste al-

ternatief denken we aan de groenstrook op de 

H.J. Nederhorststraat. Daar zijn drie plekken die 

mogelijk in aanmerking komen. Het wijkteam 

roept lezers op ook andere ideeën te sturen 

naar:  

 voorzitter Peter Schönfeld 

(p.schonfeld@kabelfoon.net) of 

 kunstmakelaar Marrianne Waalwijk  

(m-waalwijkvanderspree@hetnet). 

 

 

    
 

 

 

 

1. Nederhorst-

straat inham 

school 

 

2. Nederhorst-

straat school 

 

3. Nederhorst-

straat sloot 
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SITUATIE terrein DRIE  
NOOTENBOMEN 
Door Peter Schönfeld 

 

Onlangs is er weer contact geweest met de Pro-

jectontwikkelaar Dura Vermeer over de plannen 

voor het al vele jaren braak liggende terrein van 

de Drie Nootenbomen. Dura Vermeer verzeker-

de ons dat ze nog steeds bezig zijn hun plannen 

te realiseren, maar dat de markt nog niet erg 

meewerkt. Daarom wordt gepoogd met andere 

ontwikkelaars een en ander te bespoedigen. Zo-

dra hier meer over bekend is zullen we hierover 

berichten. 

 

 
 
DE MARKT 

Door Trudie Galama 

 

Zondag 14 december. In mijn agenda staat een 

rondje lopen om de Surfplas en daarna naar De 

Markt! De volgorde was prima, eerst een frisse 

neus en daarna een heerlijk glas Glühwein en 

even bijpraten met wijkbewoners. 

 

In navolging van Le Marché deze zomer in het 

Houtmansplantsoen wordt de tweede editie van-

daag georganiseerd in de loods van Bunnik op 

het Lombokterrein. De laatste jaren zie je in 

verschillende steden kleinschalige marktjes op-

duiken waar je leuke producten op de kop kunt 

tikken. Ook Gouda heeft een groeiend aantal 
kleine, zelfstandige ondernemers waarvoor zo’n 

markt een ideale plek is om (nog meer) be-

kendheid te krijgen.  

 

In de marktkraampjes worden biologische pro-

ducten verkocht, heerlijke bonbons, huisvlijt, 

bijzondere kerstversiering, een kastje en een ta-

feltje van sloophout, glas-in-lood lampenkappen 

en decoraties, gebreide poppen en muizen. Zelfs 

Rudolf het rendier is gebreid aanwezig. Grappig 

vind ik de houten kerstboom, gemaakt van lat-

jes die kruislinks op elkaar zijn gestapeld; nooit 

geen last meer van uitgevallen dennennaalden. 

De kraampjes staan vol met originele producten. 

Het is gezellig druk en de bezoekers genieten en 

kopen hun laatste cadeautjes voor de kerst. Op 

het podium, in het Goudkistje XL, staat een 

bandje dat voor de muzikale aankleding zorgt.  

 

Als je u deze gezellige markt gemist hebt, moet 

u zeker de volgende keer een kijkje gaan ne-

men. Ik houd u de hoogte. 

 

 
 

Hieronder een oproep van Cyclus die we van 

harte onderschrijven.  Voor het geval dat uw 

kinderen het gemist hebben, dit jaar mag vuur-

werk pas vanaf zes uur ’s middags afgestoken 

worden. 

 

JAARWISSELING EN VUURWERK 
Door Piet Streng, Cyclus 
 

De jaarwisseling wordt door een ieder anders 

gevierd. De een zit rustig thuis met een oliebol 

en een borrel en anderen gaan gezellig naar fa-

milie of kennissen. En weer anderen maken er 

een groot feest van tijdens een georganiseerd 

evenement. Uiteindelijk wil iedereen het afgelo-

pen jaar feestelijk afsluiten en het nieuwe jaar 

gezellig inluiden. En gelukkig gaat dat meestal 

goed en verloopt de jaarwisseling gezellig en 

veilig. 

 

Maar er zijn natuurlijk altijd zaken waar we met 

elkaar goed op moeten letten. Denk aan het 

vuurwerk. Vooral jongeren staan er niet altijd bij 

stil dat omwonenden overlast ondervinden van 

vuurwerk. Het is goed als we beseffen dat vuur-
werk gevaarlijk kan zijn. Let vooral goed op en 

blijf bij de les. Voorkom letsel en veroorzaak 

geen schades. Alle kosten moeten we met el-

kaar opbrengen en dat is iets wat we niet altijd 
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beseffen. Ook moeten we ons realiseren dat 

huisdieren heel bang zijn v de harde knallen en 

lichtflitsen. Wat voor lol heb je aan gewonden, 

vernielingen en bange beesten? 

 

Waar mensen zich ook aan ergeren is het feit 

dat er veel afval blijft liggen na het afsteken van 

vuurwerk. Het is toch een kleine moeite om je 

eigen vuurwerkresten op te ruimen na het af-

steken.  

Resten van knal- en siervuurwerk blijven soms 

dagenlang op straten, pleinen en trottoirs lig-

gen. Wij roepen iedereen op om na het afsteken 

de rommel op te ruimen. Met elkaar zorgen we 

voor een schone leef- en woonomgeving. Ook 

voor de veiligheid van kinderen is het erg be-

langrijk dat dit afval snel wordt opgeruimd voor-

dat ze er mee gaan spelen. 

 

Een aantal medewerkers van Cyclus gaan op 1 

januari al vroeg op pad om de meest belangrijke 

locaties op te schonen. Maar dat kan Cyclus niet 

alleen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoorde-

lijkheid hier in. Het mag en kan niet zo zijn dat 

burgers de boel vervuilen en dat Cyclus dat 

maar op moet ruimen. Dus graag uw aller 

medewerking om in Gouda zo schoon mogelijk 

aan het nieuwe jaar te beginnen.  

 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we in sa-

menwerking met de bewoners en bedrijven een 

prettige en schone stad hebben in 2015. 

 

 

 
 

BUURTPREVENTIETEAM 
 

Het Buurtpreventieteam heeft 

een nieuwe voorzitter. Na het 

overlijden van Jos Cremers 

heeft Trudie Galama het stokje 

overgenomen.  

 

 

Het doel van het Buurtpreventieteam is het le-

veren van een bijdrage aan de kwaliteit van de 

woonomgeving, schoon, heel en veilig. Het team 

vergadert 6x per jaar en ook Cyclus, Stadstoe-

zicht en de wijkagent zijn bij deze bijeenkom-

sten aanwezig voor afstemming en overleg. 

Steeds terugkerende activiteiten zijn de jaarlijk-

se schoonmaakactie en de wijkschouw. En ook 

de wijkkrant wordt bij u bezorgd door leden van 

het Buurtpreventieteam.  

 

Naast het Buurtpreventieteam is Trudie al jaren-

lang actief in de Groencommissie, draait zij op 

woensdag mee in de boodschappenservice van 

Hoogvliet, maakt zij deel uit van de redactie van 

deze wijkkrant en woont zij al meer dan 20 jaar 

met heel veel plezier in deze mooie wijk. Wij 

wensen Trudie veel succes toe in haar nieuwe 

functie. 

 

OPHOGING VAN BERGEN  
IJZENDOORNPARK UITGESTELD 

TOT FEBRUARI 2015 
Door Peter Schönfeld 
 

De voorbereidingen voor de ophoging van de 

weg langs het Van Bergen IJzendoornpark heeft 

helaas meer tijd gevergd dan voorzien. Hierdoor 
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zullen de werkzaamheden niet meer in 2014 

plaatsvinden.  De verwachting van de gemeente 

is nu dat de voorbereidende werkzaamheden 

door de aannemer, zoals de bomenkap, in de 

week van 16 februari 2015 zullen worden uitge-

voerd. In de week van 23 februari 2015 (voor-

jaarsvakantie) wordt de toegangsweg naar het  

GSG Segment opgehoogd, waarna tot 27 maart 

2015 de overige ophogingswerkzaamheden zul-

len plaatsvinden. Bij slecht weer kunnen de 

werkzaamheden worden vertragen. 

 

De website van de gemeente van het project is 

bijgewerkt met de laatste planningsinformatie.   

Nadat de aannemer is geselecteerd (begin fe-

bruari 2015) zal de gemeente de omwonenden 

schriftelijk informeren over de definitieve plan-

ning en over het verloop van de werkzaamhe-

den. 

 

 
 

KERSTSTOL VOOR  
VRIJWILLIGERS 
Door Manon Vonk 
 

Al meerdere malen heeft het wijkteam samen-

gewerkt met de praktijkafdeling van de Goudse 

Waarden. De leerlingen doen dan opdrachten 

om ervaring op te doen op allerlei gebied. Dit 

jaar kwamen ze met het initiatief om kerststol-

len voor onze vrijwilligers te bakken. Nu zijn er 

heel veel mensen die zich inzetten voor de wijk 
en ze schrokken dus een beetje van het aantal. 

Maar ze hebben aardig doorgebakken en bijna 

30 heerlijke stollen voor de buurt gemaakt. Die 

hebben we intussen al rondgebracht. Ze hebben 

dus heel veel mensen blij kunnen maken met 

een leuke attentie waar we heel dankbaar voor 

zijn! We hebben geprobeerd het recept te be-

machtigen, maar dat is super geheim. Dus deze 

stollen blijven alleen via De Goudse Waarden te 

verkrijgen. Volgend jaar gaan ze in de verkoop.  

 

 

 
ACTIVITEIT VOOR SENIOREN  

6 FEBRUARI NAAR VERPLAATST 
 

De derde en tevens laatste activiteit dit school-

jaar, georganiseerd door scholieren van De 

Goudse Waarden voor senioren in onze wijk 

rond het thema "Oud-Hollandse spelen" is ver-

plaatst van vrijdag 23 januari naar vrijdag 6 

februari 2015. Dammen, ringsteken, ring gooi-

en, kruiswoordpuzzel, sjoelen en zittende gym-

nastiek zijn een aantal van de activiteiten die 

middag (14.00 - 16.00 uur). Aanmelden voor 

deze middag kan bij mevrouw Rietkerk (Winter-

dijk 1/109) of Wilma Neefjes (0182 515354). 

Eigen bijdrage: € 2,50 pp.  

 
 

Hallo iedereen,  

Wij gaan met 3 leerlingen van SDV (Sport 

Dienstverlening en Veiligheid) van De Goudse 
Waarden een dag organiseren voor jullie. We 

gaan sport en spel doen met het thema oeroud 

Hollandse spellen. Het zal plaatsvinden op De 

Goudse Waarden Kanaalstraat.  
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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 

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 

Trudie Galama Van Bergen IJzendoornpark 15 tel 523525 

 

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  

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 – Eduard Jansen, Van Vreumingenstraat 10, tel. 

602494  

Groep 8: Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – vacature 

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 

  
AGENDA 

 

12 jan 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

23 jan 17.00 – 19.00 uur Nieuwjaarsborrel Bunnik, Lombokterrein 

28 jan 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein 

 

VERANDERING OPHAALSCHEMA 
 

Kerstmis valt op donderdag en vrijdag en dat betekent  

voor de hele wijk het verplaatsen van het ophalen van vuil:  

 
Plastic verpakkingen – zaterdag 20 december 

Oud papier & karton – Zaterdag 27 december

mailto:t.kooyman@worldonline.nl
mailto:i.tielman@gmail.com
mailto:p.schonfeld@kabelfoon.net
http://www.nieuwepark.nl/
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SINT OP BEZOEK BIJ DE GOUDSE 
WAARDEN 
Door Wilma Neefjes 
 

Vrijdagmiddag 28 november 2014 werden we 

met een groep senioren uit de wijk door Zwarte 

Pieten ontvangen in De Goudse Waarden aan de 

Kanaalstraat. Dit keer geen witte, maar van na-

ture getinte hulp-Sinterklaas, al is het de gasten 

door de enorme mooie baard misschien ont-

gaan. Maar zo wilden de leerlingen op de Pieten 

discussie inspelen.  

 

Drie leerlingen hadden de middag voorbereid. 

Een middag die begon met een uitgebreide toe-

lichting op het recept voor kruidnoten. Een be-

ginnend kok van de afdeling consumptief maak-

te het deeg onder toeziend oog van de gasten in 

de keuken van de school. Een kritisch oog, want 

veel gasten zijn zelf zeer ervaren in het bakken 

van zoetigheden. Van het deeg draaide iedereen 

vervolgens zelf kruidnootjes.  

 

 
 

Heerlijke warme chocomel, banketletter en een 

gezellig praatje met de docent, die de kok bege-

leidde, zorgden voor een gezellige warme break 

tussen de activiteiten. De meeste gasten konden 

het niet laten om ook nog iets van de uitstalling 

in het restaurant aan te schaffen. Zoals chocola-

deletters, koekjes en die middag door leerlingen 

gecreëerde figuurtjes van marsepein. Voor wie 

het restaurant van de school bezoekt: nabij de 

ontvangstbalie worden zelf gebakken producten 

voor een klein prijsje aangeboden. In de vorige 

wijkkrant kunt u de openingstijden van het res-

taurant " 't goudse ID" vinden, waar leerlingen 

van De Goudse Waarden en het ID College sa-

menwerken. In 2015 zal de afdeling Bakkerij en 

Horeca van het ID College overigens (terug) 

verhuizen naar hun locatie aan de Groen van 

Prinsterersingel. 

 
De middag werd afgesloten met het invullen van 

een kruiswoordpuzzel in Sinterklaassfeer. U kunt 

thuis de puzzel maken (zie elders in deze wijk-

krant of op de website van Nieuwe Park). Ver-

rast met een met zorg samengesteld cadeautas-

je met een groepsfoto, die in het begin van de 

middag was gemaakt, kruidnootjes en led sfeer-

lichtjes keerden we per auto in het gure Sinter-

klaasweer huiswaarts. 

 

Deze en de vorige activiteit zijn betaald door 

school en de gasten en georganiseerd door vier-

de klas leerlingen van VMBO De Goudse Waar-

den, afdeling SD&V (sport, dienstverlening en 

veiligheid) in samenwerking met mevrouw Riet-

kerk en Wilma Neefjes als externe opdrachtge-

vers.  
 

 
HOOGVLIETEXPRESSE 

VOOR ÉÉN KEER OP 

MAANDAG 
 

De boodschappenservice zal eenmalig in de 

Kerstweek niet op de woensdag maar op de 

maandag ervoor plaatsvinden en wel op maan-

dag 22 december 2014.  

Het vrijwilligersteam wenst iedereen goede, ge-

zellige feestdagen en een heel gelukkig 2015! 

Anne-Marie Blok, Marga Brenkman (in november 

'14 gestart), Lies Elte, Trudie Galama, Miep 

Houtman, Cora van Leeuwen, Nel Nagel, Wilma 

Neefjes, Jannie en Daan Schenk. 
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OVERZICHT VAN ENKELE ACTIVITEITEN 2014 
 

 

   
Bewonersraadpleging Zuidelijk 

Stationsgebied 

 

Zonnewijzer Nieuwjaarsborrel 

   
Activiteiten voor senioren 

 

Park in Beeld Jaarlijkse bewonersavond 

   
Dag van het park 

 

geveltuintje Halloween 

     

Beeldententoostelling 

 

Creacafé Cre  Park in Beeld 

   
Onthulling zonnewijzer Plaatsen beelden voor  

de beeldententoonstelling 

Ecokids 


