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VAN DE REDACTIE /
VAN HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

De Dag van het Park is alweer ruim een maand
voorbij, maar we moeten er beslist nog aandacht
aan besteden. Wat een mooie dag is dat geworden. Vooral ook omdat de opening van de beeldententoonstelling in het programma was opgenomen. Ik heb voor het eerst de wandeling langs
alle beelden gemaakt en dat was een hele belevenis. Met wat uitleg begrijp je het allemaal wat
beter. Bij sommige beelden lijkt het alsof de
kunstenaar randen heeft versierd, maar dat gebeurt dan wel steeds op dezelfde manier. Op regelmatige afstanden zijn er stukjes van de steen
verwijderd, allemaal even groot. Bij de opening
liet een kunstenaar zien hoe een brok steen
wordt gekliefd en dan begrijp je dat de versiering
daar een resultaat van is. Die stukjes steen zijn
weggetikt door een wig die de kunstenaar bij het
klieven gebruikt. Je gelooft je ogen niet dat deze
arbeid een steen kan splijten en ook nog prachtig
gladde vlakken oplevert. Er waren heel leuke
speeches van de wethouder en de directeur van
Museum Gouda, die ook werden beluisterd door
de drie kunstenaars van de beelden. De wethouder en de directeur gingen uit hun colbert om
een bijdrage te leveren aan het klieven.

juni / juli 2014
een basisstructuur komen dergelijke activiteiten
en initiatieven heel wat minder makkelijk tot
stand. Penny wise, pound foolish. En ook niet in
overeenstemming met veel van de verkiezingsprogramma’s. Maar waarom zou je je daaraan
houden als de grote broers in Den Haag dat ook
niet doen?
Eind mei heeft de jaarlijkse wijkschouw plaatsgevonden. Dan maken enkele wijkbewoners samen met Cyclus een rondje om te kijken welke
zaken extra aandacht vragen. Uitkomst dit keer
is dat er wel erg veel onkruid door de hele wijk
staat. Dat maakt een rommelige indruk, maar
kan ook problemen opleveren als rioolputten
dichtgroeien. Als ik bij mij uit het raam kijk zie ik
precies wat bedoeld wordt. Je vraagt je af of Cyclus hierop aan het bezuinigen is. Daarnaast zitten er nogal wat verzakkingen in stoepen. Ik heb
wel eens geopperd dat Cyclus iemand in een autootje met zand permanent door Gouda kan laten
rijden om stoepen en straten te egaliseren.
In het volgende nummer berichten we over de
uitslag van de enquête die langs de Winterdijk
gehouden is over het tweerichting verkeer op de
Winterdijk. Die enquête is afgesproken met de
gemeente. De response is ongeveer 40%, wat
heel mooi is.

Nu staan de beelden te bewonderen tot begin oktober en vragen we wat volwassen gedrag. Eén
van de beelden is al moedwillig van de sokkel
geduwd en zo’n kinderachtig optreden hadden
we eerlijk gezegd niet verwacht. Mag ik aandacht
vragen voor het kaartje dat bij de crowdfunding
(blz. 7) actie hoort. Elk bedrag is welkom en u
draagt bij aan een verdere verfraaiing van ons
prachtige park.

We gaan nu de zomer vieren.

U weet dat we wat leiboompjes hebben geplant
tussen de blokwoningen, aan sommige hangt nu
een enkele vrucht, leuk om te zien. Daarbij zijn
we iets te voortvarend te werk gegaan, zodat de
gemeente verrast werd. Dat mag natuurlijk niet
en er ontstond een gerucht dat de boompjes
verwijderd moesten worden. Zover is het niet
gekomen, het verstand zegevierde. Maar we
hebben toch nog straf gekregen, verwoord in een
nogal kinderachtige brief. We moeten maar weer
eens met de Gemeente gaan praten.

SANERING LOMBOKTERREIN

Ondertussen meer treurig nieuws. De afspraken
met wijkteams gaan op de schop als het aan de
nieuwe coalitie ligt. Bezuinigingen en dus geen
geld meer op deze manier. Ik vind dat een kortzichtig voornemen. Blijkbaar heeft ons bestuur
nog steeds niet door hoe belangrijk bewonersinitiatieven zijn en dat er voor relatief weinig geld
mooie en nuttige dingen gebeuren. Zie onze
zonnewijzer, zie de beeldententoonstelling. Dat
kostte de gemeente allemaal geen euro. Zonder

Met deze mail wil ik u op de hoogte stellen van
de werkzaamheden op het Lombokterrein.
De baggerwerkzaamheden zijn afgerond en goed
verlopen. De sanering bij de inrit van het Lombokterrein loopt en wordt naar verwachting volgende week afgerond. In de oorspronkelijke
planning stond als volgende stap het plaatsen
van de damwanden. De voorbereidingen hiervoor
nemen meer tijd in beslag dan aangenomen.
Om de voortgang in het werk te houden zal nu
als eerste de verontreinigde grond naast en onder RH10 verwijderd worden. Naar verwachting
worden de damwanden voor de bouwvak geplaatst. Daarnaast worden alvast een aantal
werkzaamheden van fase 2 opgepakt.
Annemarie Rooden
Projectleider bij SBNS
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WIJKVERPLEEGKUNDIGE
JANNETTE NAVIS
Door Trudie Galama

Met de ontwikkelingen in de zorg worden we via
de media of in de eigen situatie bijna dagelijks
geconfronteerd. Jannette Navis is wijkverpleegkundige voor Gouda Binnenstad (incl. Nieuwe
Park) en kan daar over meepraten. Zij is vanaf
haar 18e werkzaam in de gezondheidszorg en al
28 jaar wijkverpleegkundige.
Het is een mooi streven om iemand zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving te laten
wonen, omringd met goede zorg van professionals en mantelzorgers. Maar soms is dat onvoldoende. Ook kunnen mensen door hun beperkte
mogelijkheden in een isolement raken en zich
heel erg eenzaam voelen. Dat is een grote zorg.
Het zijn vaak kwetsbare mensen.
Het tekort aan mantelzorgers los je niet op door
iedereen die (tijdelijk) zonder werk zit in te zetten. Mantelzorgers moeten affiniteit hebben met
mensen, kunnen bemoedigen en motiveren en
ook voldoening in hun werk vinden. Het is vaak
een loodzware baan.
Jannette is verbonden aan de Vierstroom. Na een
telefoontje van u of op advies van de huisarts
komt zij bij u thuis en stemt in overleg met u de
zorg af op de persoonlijke situatie. De Vierstroom biedt thuiszorg, revalidatiezorg, verpleeghuiszorg en een rijke verzameling aan welzijnsbevorderende diensten. Zij werkt intensief
samen met mantelzorgers, (huis)artsen, apotheken en andere zorgverleners.
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vragen of wilt u praten over uw persoonlijke situatie? U kunt rechtstreeks bellen met de Vierstroom, tel. 0182-680281.
Er is een inloopspreekuur op donderdag van
13.30 – 15.30 uur. Adres: De Baan 325, Gouda.

WERK IN DE VERRE UITHOEKEN
VAN ONZE WIJK
Door Ton Kooijman

De zandzakken bij het kruispunt aan het Hamstergat staan er haast lang genoeg. Deze
(na)zomer worden de werkzaamheden aan het
kruispunt opgevoerd en dan geeft de planning
aan dat het begin oktober klaar is. Dan hebben
we ook drie lange weekends achter de rug waarbij het kruispunt volledig afgesloten wordt. Dat
zijn 18 tot 21 juli (bij verschijnen van de wijkkrant al over twee weken, dan een week later en
tenslotte eind september. In die weekends mag
alleen urgent verkeer: ambulance, brandweer,
dat kruispunt langs. Voor alle anderen worden alternatieve routes aangegeven. De Kattensingel
zal wel weer wat drukker worden. Eind juli, begin
augustus wordt er aan onze kant gewerkt, ook ’s
nachts. Er wordt dan overdag een ander traject
uitgezet dan in de nacht, dus u moet niet al te
veel op routine rijden. Het is sowieso aan te raden het kruispunt te mijden, want filevorming is
niet te voorkomen, ook al benutten ze de zomervakantie zo veel als mogelijk.
Er wordt ook gewerkt aan het fietspad onder de
spoorviaducten. Volgens de borden moet dat begin juli klaar zijn, maar dat lijkt weer eens wat
erg optimistisch. Op de foto ziet u hoe het er op
29 juni uitzag. Het pad tussen de twee viaducten
is klaar, maar onder ‘ons’ viaduct ligt nog niets.
De gemeente verwacht dat half juli wel haalbaar
is, we zullen het zien. U ziet ook dat het pad er
heel netjes uitziet, duidelijk verbreed, geasfalteerd en zelfs een ‘rotonde’ in wording. Maar we
hebben er geen voorrangsregel nodig. De verhoogde brug is verdwenen. Bent u ook benieuwd
hoe de afscheiding tussen fietspad en water eruit
komt te zien? Nog even afwachten.

Voorste rij, tweede van rechts is Jannette Navis

De thuiszorg kan bestaan uit: verpleging en verzorging, nachtzorg, specialistische verpleging,
zorg na ziekenhuisopname, zorg in de laatste levensfase. Daarnaast kan hulp geboden worden
bij huishoudelijke werkzaamheden en is er een
personenalarm, waarbij met een druk op de knop
24 uur per dag hulp kan worden ingeroepen.
Meer informatie over de Vierstroom vindt u op de
website: www.vierstroom.nl/thuiszorg. Heeft u

Het nieuwe tweebaans fietspad
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BEWONERS MAKEN EXPOSITIERUIMTE SCHOON
Door Wilma Neefjes

Met emmers sop hebben bewoners uit Nieuwe
Park maandagmorgen 26 mei een rondje gemaakt rond het groene hart van de wijk. Vooral
de nutsvoorziening-kasten, die in allerlei soorten
en maten langs de weg verschijnen, zijn helaas
een geliefd object om te bekladderen en bieden
dan helemaal een troosteloze aanblik. Maar ook
de informatieve groen- en ANWB bordjes konden
een sopje goed gebruiken. Wat zo'n schoonmaakbeurt teweeg brengt: kijk zelf eens op de
hoek van de Winterdijk! Gelijktijdig werd flink
onkruid gewied door groenonderhoud van Cyclus
en verscheen de dag er na een medewerker van
een schoonmaakbedrijf om nog enkele verdwaalde stickers van bakken te verwijderen. Resultaat: een opgeruimde expositieruimte voor het
feest op 31 mei.

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN
In verband met de zomervakantie zullen de verenigingssessies in de periode van 26 juli tot en
met 23 augustus geen doorgang vinden. In
plaats daarvan hebben we een aantal andere
leuke activiteiten georganiseerd waarbij ook u
van harte welkom bent.


Op woensdag 16 juli hebben we een zomerbingo in de Plaza. Deze keer hebben we
mooie zonnige prijzen. U kunt twee rondes
meedoen aan de zomerbingo voor € 4,-. Deze prijs is inclusief een kopje koffie of thee.
De bingo start om 14.30 uur.



Op woensdag 30 juli komt pianist Hans Borghardt met zijn programma “Een reis door Europa”. Indien u lid bent van Zorgpartners,
betaalt u hiervoor € 3,- indien u geen lid bent
betaald u € 5,-. Ook hier krijgt u een kopje
koffie of thee bij. Het programma start om
14.30 uur in de Plaza van Gouwestein.



Woensdag 6 augustus is er een mooi optreden van de “Luana Hawaiiens” met swing en
muziek van de Stille Zuidzee. U bent om
14.30 uur van harte welkom in de Plaza van
Gouwestein. Kosten voor dit optreden zijn
€ 4,- voor leden, € 5,- voor niet leden.
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De weekopeningen en weeksluitingen vinden wel
doorgang op de volgende data:
 Weekopeningen in de oneven weken op
maandagochtend, 14 en 28 juli om 10.30 uur
in de Plaza van Gouwestein door Dhr. A. de
Jong.
 De weeksluiting op vrijdag 11 juli om 18.50
uur in de Plaza door Ds. U.G.M. Doedens, op
vrijdag 25 juli om 18.50 uur in de Plaza door
Ds. A. Bouman en op vrijdag 8 augustus om
18.50 uur in de Plaza.
 In de maanden juli en augustus is er geen
Bijbelkring. De eerstvolgende is op woensdag
3 september om 14.30 uur in de Plaza geleid
door Dhr. Sander van der Meijden.

CREACAFÉ SPECIAL EDITION!!
Maak een groen tuinbeeld.
Het creatieve seizoen is eigenlijk al afgelopen,
maar omdat er in het park een mooie beelden
route is, kregen we het idee voor een extra
Creacafé op woensdagmiddag 9 juli. Dus dit keer
Creacafé in het park, een prachtige locatie om
extra geïnspireerd te raken door de omgeving.
Tijdens de Dag van het
Park was Vlijtig Liesje er
en was er de mogelijkheid om een tuinbeeld te
maken van groene materialen. Doordat er op
die dag veel te doen was
en er veel mensen een
weekend weg waren willen we de workshop nog
een keer aanbieden want
hij is veel te leuk om het
niet te doen. Wil je je
beeld persoonlijk maken
neem dan extra materiaal mee waar je hem mee
wilt versieren.
Omdat het bijzonder is dat we deze keer in het
park zitten willen we het een beetje feestelijk
maken met een high-tea. Dus onder het genot
van een hapje en een drankje gaan we creatief
aan de gang in een inspirerende omgeving.
Maak van deze unieke gelegenheid gebruik en
doe mee op 9 juli. De kosten van de workshop +
high-tea zijn € 7,50. Let op!! Dit keer is het
Creacafe in de middag van 2 tot 4 uur in plaats
van ‘s avonds. De locatie is in het Van Bergen
IJzendoornpark op dezelfde plek waar de dag
van het park was.
Geef je van te voren op bij:
 Marrianne Waalwijk(0182-523448),
m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl,
 Manon Vonk (06-40281883)
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KWART VOOR TIEN, EEN VRIJDAGMORGEN
(dit is overgenomen en ingekort uit “De Winterdijker”)
Wie binnenkomt treft zeer uitgeslapen dames
aan bij de hoofdingang van Huize Winterdijk. Een
groep van zo’n 20 enthousiaste bewoners staat
al klaar, want over een half uur komen Paula en
Annie, de vaste chauffeurs van de Hoogvlietexpress.

TOEKOMSTIG TERRAS
GOUWESTEIN
Door Trudie Galama

Op de bewonersavond van 3 april gaf Agnes van
Buuren, directeur Gouwestein, een schets van
haar verbouwingsplannen. Ik was nieuwsgierig
naar de stand van zaken en een kort telefoontje
gaf uitsluitsel. Alle goede ideeën zitten nog in het
“plannen stadium”. De moeilijke opdracht is om
een hoge kwaliteit met zo weinig mogelijk kosten
te realiseren. Begin december zal worden begonnen met het aanpassen van de begane grond,
waarbij de receptie verhuist naar de plek recht
tegenover de ingang. Maar de bedoeling is dat
nog deze zomer het terras aan de voorzijde klaar
is en u met een kopje koffie of thee op een heerlijke terrasstoel, onder een fraaie parasol van het
zonnetje kan genieten. Zou er ook een glaasje
wijn geschonken worden?

Het is een vrolijke boel in de gang. “Tja,” zegt
een dame, “we ervaren dit als een uitje, vandaar.” De groep lacht instemmend. De dames
zijn op leeftijd, zelfs een vitale dame van 96 jaar
maakt grappen en zit op haar rollator te wachten. En dan staat een van de dames op en zegt:
“Ja hoor we mogen weer!” Langzaam schuifelt de
groep naar buiten. Annie rijdt de taxi met de
“Winterdijkers” en Paula de taxi met de rollators,
en tassen op wielen. Tijdens het rijden naar
Hoogvliet worden onderling wat nieuwtjes uitgewisseld. De sfeer is gemoedelijk. Bij aankomst
staan vrijwilligers (bewoners uit Nieuwe Park) en
leerlingen van Het Segment met hun begeleider
klaar. De vrijwilligers gaan zo nodig met de bewoners mee de winkel in en helpen als zij dat
willen. De leerlingen zijn ook erg behulpzaam en
doen op die manier hun praktijkervaring op.
We gaan mee de winkel in en ontmoeten de bedrijfsleider: John de Roos. We gaan er even voor
zitten. “Hoe is het toch allemaal ontstaan dat
Hoogvliet de boodschappenservice aan de ouderen levert?” John vertelt: “Drieënhalf jaar geleden zaten we nog op een andere vestiging, deze
stond dichterbij Huize Winterdijk. De ouderen
vonden het jammer dat Hoogvliet ging verhuizen, want daarmee waren ze hun uitje kwijt.”
John kwam op een idee en heeft dat aan het
hoofdkantoor van Hoogvliet voorgelegd. Of een
pendeldienst verzorgingshuis-supermarkt ten
behoeve van de ouderen te realiseren zou zijn?
Toen hij erover sprak met Wilma Neefjes van het
Wijkteam Nieuwe Park, was zij direct enthousiast. We begonnen met zo’n tien ouderen. Inmiddels maken vele ouderen van Gouwestein en
Huize Winterdijk dankbaar gebruik van deze geweldige service. Ook bewoners van Julianastaete
maken gebruik van de Hoogvlietexpress. Wilma
Neefjes en inmiddels elf vrijwilligers organiseren
het begeleiden van a tot z. Ook de school Het
Segment is erbij betrokken; deze activiteit van
de leerlingen is onderdeel van hun stage.
Het project heeft geen commercieel, maar een
sociaal doel. Het sociale element maakt dit project zo succesvol: in totaal maken 50 ouderen
hier gebruik van! John de Roos: “en eerlijk is
eerlijk, het is leuk als ze boodschappen bij ons
doen!” John geeft aan: “De supermarkt heeft een
5
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buurtfunctie; het is een ontmoetingsplaats.” Inmiddels is het succesvolle concept van de pendeldienst ook in gebruik in Soest en Hilversum.
John sluit niet uit dat er op nog meer plaatsen in
Nederland zo’n project van de grond gaat komen. In de winkel valt op hoe open en spontaan
de omgang tussen de ouderen, het personeel en
de vrijwilligers is. Wilma Neefjes geeft aan: “Dit
was in het begin niet zo. De bewoners keken
toen de kat uit de boom.
Terug bij de bus laat Annie op haar smartphone
een foto van haar kleinkind zien. De ouderen zijn
direct vol meeleven en weten precies hoe het zit.
En ze zijn heel openhartig over hun eigen situatie. Er is in Gouda iets bijzonders gaande: “een
praktijkvoorbeeld van naastenliefde dat respect
en aandacht verdient!”
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(bij Julianastaete) en GSG Het Segment (voor
Gouwestein en Huize Winterdijk). In de winkels
van Hoogvliet in Soest en Hilversum hebben ze
het idee van de service vanwege het Goudse
succes overgenomen.
Vrijwilligers gezocht
Nieuwe vrijwilligers om ons team van 8 bewoners
te versterken zijn van harte welkom, al helemaal
gedurende de schoolvakanties. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Anne-Marie
Blok van het wijkteam (zie adressenlijst op de
achterkant van de wijkkrant) of Wilma Neefjes
(0182 515354).
De afgelopen periode is ons team versterkt geweest door An Oorschot, vrijwilligster bij Gouwestein. Zij is ook actief bij o.a. de wandelgroep
op woensdagmorgen en zal dus half juli als we
naar de woensdagmorgen gaan, afscheid nemen.
Hartelijk bedankt voor je enorme inzet!

Dus: op 11 juli rijden we voor de laatste keer op vrijdagmorgen. De week
daarna op 16 juli starten we met de
woensdagmorgenservice.

GRATIS GEVELTUIN
Door Trudie Galama

HOOGVLIETEXPRESSE GAAT NAAR
DE WOENSDAGMORGEN
Door Wilma Neefjes, coördinator Hoogvlietexpresse vanuit
de wijk

Op een wandeling door de wijk kom je al heel
veel groen en kleur langs de gevels tegen. Maar
het kan natuurlijk altijd nog beter. Een heel bijzonder initiatief is een tuintje aanleggen bij de
gevel van je overbuurman. Zoveel burenliefde
verdient een groot compliment. En natuurlijk
speelt het uitzicht ook een rol, maar toch. . . .

Na bijna vier jaar "Hoogvlietexpresse" op de vrijdagmorgen aan te bieden, verhuist met ingang
van 16 juli de service naar de woensdagmorgen. De overige afspraken (rijtijden, chauffeuses) blijven hetzelfde.
Op 6 juni zijn de toen 48 aanwezige gebruikers
hierover per brief en mondeling geïnformeerd.
Belangrijkste reden voor de verplaatsing is dat er
op de rustiger woensdagmorgen meer tijd is
vanuit Hoogvliet om de mensen goed te ontvangen. Daarbij is het altijd heel gezellig bijpraten in
de hal met een kopje koffie, wachtende op de
bus, maar is de doorgang voor de andere, soms
gehaaste, klanten in de drukte niet optimaal.
Het zal even wennen zijn, maar we hopen met de
verplaatsing nog lang de service met evenveel
plezier als tot nu toe te kunnen blijven aanbieden
vanuit supermarkt Hoogvliet met begeleiding
door vrijwilligers en leerlingen van het ID-college

De prijs voor de geveltuin 2014 zal in het augustus/september nummer bekend worden gemaakt. Wie weet wint u de plantenbon en heeft u
volgend jaar een gratis geveltuin.
Doet u nog even mee?

6

Wijkkrant Nieuwe Park

TAARTEN
Door Wilma Neefjes

Zaterdag 31 mei keurden mevrouw Rietkerk en
mevrouw Spek als jury van de jaarlijkse taartenwedstrijd weer heel wat taarten en cakes.
Taarten gebakken door de kookgroep Gouwestein, Het Thomashuis, mevrouw Toll, Deanne
en Lonneke, Manon, Maria Monteiro en twee leerlingen van De Goudse Waarden. Allemaal - bijna
- even lekker en met een aantal kunstwerkjes.
Zo had de kookgroep Gouwestein het beeld van
de danseres getekend met deeg in een appeltaart en won mede daardoor de eerste prijs. Bedankt allemaal voor jullie smakelijke en mooie
bijdrage!!

CROWDFUNDING VOOR BEHOUD
VAN BEELD
Door Initiatiefgroep ‘Park in Beeld’

De Initiatiefgroep ‘Park in Beeld’ organiseert een
actie, om één van de beelden uit de expositie te
behouden voor het Van Bergen IJzendoornpark.
In de vorige wijkkrant en tijdens de ‘Landelijke
dag van het Park’ is aan u gevraagd om daarvoor
een bijdrage toe te zeggen. Tot nu toe is daar
enthousiast op gereageerd en door een flink aantal mensen is een toezegging gedaan. Maar ..
met het bedrag dat daarmee is toegezegd zijn
we er nog niet! We gaan dus door met onze actie
om nog meer toezeggingen te vergaren. U kunt
uw toezegging voor een bijdrage doorgeven op
het emailadres van Sjouk Engels sjoukengels@kpnplanet.nl of in de brievenbus doen aan
de Van Vreumingenstraat 7 te Gouda.
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Op al die vragen geven wij u nu graag antwoord.
De crowdfunding actie loopt tot begin september
en dat is ook het moment waarop we weten wat
we kunnen uitgeven en dus welke beelden in
aanmerking komen om aan te schaffen. De prijzen van de beelden variëren van ca. € 3.000 tot
€ 20.000. We willen graag van u weten welk
beeld u het best in park vindt passen of welk
beeld u het mooist vindt. Dat zullen we inventariseren door middel van een enquête onder de
mensen die een toezegging hebben gedaan of
nog willen gaan doen. Die enquête zal in augustus of september worden gehouden.
Met de uitslag van de enquête en het beschikbare budget in het achterhoofd zal de initiatiefgroep uiteindelijk een beeld kiezen. Wij gaan er
vanuit dat het daarmee een zeer breed gedragen
besluit zal zijn en dat de keuze op een beeld valt
dat past bij het karakter van het park. Op dat
moment zal ook aan u worden gevraagd uw toegezegde bijdrage over te maken op de bankrekening van het Wijkteam Nieuwe Park zodat tot
aanschaf kan worden overgegaan.
Het wijkteam Nieuwe Park zal eigenaar worden
van het beeld en zal ook zorgdragen voor de verzekering ervan.
We hopen met dit bericht meer duidelijkheid gegeven te hebben en mocht u toch nog vragen
hebben, schroom dan niet om daarmee de leden
van de initiatiefgroep, Vera Schijve, Marrianne
Waalwijk, Peter Schönfeld en Sjouk Engels te
benaderen.

Hiernaast vindt u daarvoor een speciaal
crowdfunding kaartje. U kunt het natuurlijk ook
bij een van de leden van het wijkteam achterlaten. Die adressen vindt u achterin deze wijkkrant.
Mensen hebben ons gevraagd hoe de procedure
in zijn werk gaat. Wat gaat het wijkteam nu eigenlijk met die toegezegde bijdrage doen? Welk
beeld kan er worden aangekocht en waar komt
het te staan? Wie is straks de eigenaar en is het
beeld straks ook verzekerd? Wat gebeurt er als
er een beeld gekocht gaat worden dat ik niet
mooi vind?

crowdfunding kaartje
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De middag werd feestelijk geopend door Peter
Schönfeld waarna de kinderen van het Palet onder leiding van Malika op muziek dansten. Daarna was het woord aan wethouder Hans van den
Akker en Gerard de Kleijn, directeur van Museum
Gouda. Door middel van het splijten van een blok
harde steen was ook de beeldententoonstelling
officieel geopend.
De kunstenaars van de beelden, Rob Schreefel,
Eddy Gheress en Joost Barbiers waren die middag ook aanwezig. Bezoekers van de Dag van
het Park konden met hen kennis maken, de
beeldhouwers vertelden graag over hun werk en
hoe de beelden gemaakt worden. Zoals het op de
oude manier splijten van een stuk hardsteen
door er wat gaten in te maken en daar vervolgens wiggen in te slaan. Soms duurt dat wat langer…..zoals bij de openingsact.

DAG VAN HET PARK OP YOUTUBE
Door Wilma Neefjes

Het team van Gouda TV heeft een mooie impressie gemaakt van de opening van de beeldententoonstelling in het park op 31 mei. De openingsdans van de schoolkinderen, flarden van de toespraken van wijkteamvoorzitter Peter Schönfeld,
wethouder Hans van den Akker en directeur Museum Gouda, Gerard de Kleijn en natuurlijk beelden en hun kunstenaars met op de achtergrond
bezoekers zijn te zien op YouTube via Gouda TV
onder het kopje "Gouda's weekend 2 juni 2014".
Verder op dit filmpje een impressie van de keramiekdagen, waar ook SBS uit onze wijk actief is
(1e item) en het muziekfestival Huiskamer van
de Stad waar in onze wijk Gouwestein, het Thomashuis en meerdere particulieren hun "huiskamer" voor muzikanten ter beschikking stelden
(3e item).

DAG VAN HET PARK /
PARK IN BEELD

De taarten wedstrijd is gewonnen door Gouwestein met de Jurk als afbeelding op de taart.
Zie verder een ander artikeltje in deze wijkkrant.
Bij Vlijtig Liesje kon je perkplantjes kopen, leuk
voor een geveltuintje, en kon een groen tuinbeeld worden gemaakt. Op woensdag 9 juli is er
een extra Creacafé waar de workshop nog een
keer wordt aangeboden! Kijk daarvoor elders in
de wijkkrant! Gouda Kreatief had ook allerlei leuke kleine workshops. Gouwestein en het wijkteam Nieuwe Park hadden een kraampje met informatie. Het wijkteam zou wel graag één van de
beelden blijvend voor het park behouden; via
een small crowdfunding actie kunt u een donatie
toezeggen. Bij Marlinde kon je met materiaal uit
het park een schilderij maken. Er werd hard gewerkt met klei om zelf een beeldje te maken bij
Marleen. Fantastisch geschminkte kinderen konden op de foto als beeld. Er waren weer heerlijke
hapjes van Hans de Gier van Gouwestek. Met
muziek van dj Patrick en leuke liedjes van de
troubadour Nico van Vliet was het een geslaagde
Dag van het Park!
De organisatie van de Dag van het Park is op
zoek naar buurtbewoners die het leuk vinden om
mee te denken en werken aan het jaarlijkse wijkfeest. Neem even contact met ons op als u belangstelling heeft.
m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl, 06 23507933
Marrianne Waalwijk

Door Marrianne Waalwijk

De weergoden waren ons goed gezind, de zon
scheen; het was prachtig weer voor een wijkfeest
in het park. Dit jaar was het een lustrum, de Dag
van het Park stond in het teken van Park in
Beeld, de beeldententoonstelling die tot eind
september in het park te bekijken is. Voor meer
info: lees de bordjes bij de beelden en kijk op de
site van het Nieuwe Park.
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na gingen we met een bioloog naar het park en
de sloot met een schepnet en een paar potjes.
Ook leuk, maar het leukst is natuurlijk dat je wat
vangt. En dat hebben we gedaan! Namelijk veel
watervlooien en af en toe een waterkever.
De week daarna gingen we naar Boskoop naar de
egelopvang boerderij. Daar ging een mevrouw
eerst vertellen en toen kwam er een echte egel,
die gewond gevonden was. En iedereen mocht
hem aaien. Toen dat klaar was gingen we weer
naar huis en dat was het. Bedankt alle begeleiders!

WANDELEN IN GOUDA
We geven een bericht door over wandelen in
Gouda in de zomer. Misschien dat onze wijk in de
route ligt, want we hebben een sluis. En wandelen is gezond.
Op zaterdag 12 juli, zaterdag 16 augustus en ook
nog op zaterdag 13 september wordt gewandeld
langs belangrijke sluizen en gemalen aan de
stadsranden van Gouda. Marina Perdijk is een
bevlogen watergids met een grondige kennis van
zaken. Stevig doorstappen gewenst. Vertrek
vanaf het stadhuis op de markt om 11.00 uur
met twee pauzemomenten onderweg en weer terug om 15.00. Deelname gratis; opgeven per
email aan: secretatiaat@goudawaterstd.nl,
waarna deelnamebevestiging met bijzonderheden volgt.
“Educatief bewegen” in de Korte Akkeren: zo
kunt u de cultuur-historische wandelingen van de
Wijksportclub Korte Akkeren ook omschrijven.
Elke wandeling heeft een andere route; dus elke
wandeling ontdekt u een ander deel! De eerstvolgende wandeling is op vrijdag 5 september.
Vertrek om 13.00 deze keer vanaf “Donk” Nieuwe Broekweg 1, 2809 NJ Gouda. Kosten € 3,-.
Hiervoor krijgt u een kopje koffie onderweg en
de zeer enthousiaste gids Marina Perdijk. Om
15.00 uur zijn we terug.
Meer informatie en aanmelding via
info@wijksportclubkorteakkeren.nl, eventuele
verandering van vertrekpunt kan dan worden
doorgegeven. Telefoon: 0182 – 590910 kantoortijden.

MET DE ECO-KIDS NAAR DE EGELOPVANG IN BOSKOOP
Door Sam, Ajoub en Mohammed

Nou, zoals jullie misschien al weten is er in de
wijk ecokids. Met ecokids gingen we als eerste
een kruidenegel maken met bieslook, peterselie
en sla. Dat was al heel leuk. Maar de week daar-

Stichting egelopvang in Boskoop vangt gewonde
en zieke egels op om ze daarna weer succesvol
terug te kunnen zetten in de vrije natuur. Daarnaast verzorgen zij educatie om het behoud van
de egel, een bedreigde en beschermde diersoort,
te bevorderen. Lijkt een egel gewond of versuft,
ook als je hem aanraakt of is hij verstrikt in een
net bijvoorbeeld? Dan kun je bellen met de egelopvang voor hulp: 0172-217886 of bij noodgevallen 06-26276296.
Iedereen kan egels helpen door bijvoorbeeld
geen gif te gebruiken in de tuin tegen slakken,
mollen e.d. De egel eet dit op en sterft op een
gruwelijke manier. Het maken van kleine
poortjes in de schutting, een egeltrapje bij een
steile rand van een sloot of vijver, beschermen
van een nestplek of winterslaapplaats in een
compost- of bladerhoop of zelf een egelhuisje
plaatsen (bij de Majoor Fransstraat staat een
voorbeeld) helpen de egel te overleven. En voer
ze geen melk! Water, fruit of kattenvoer is wel
goed voor ze. Voor meer informatie: zie de website www.egelopvangboskoop.nl.
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Als derde een uitbundig concert in het Van
Bergen IJzendoornpark op nr. 31 b. "Via Maria".
Maria van Dongen, met haar vijfkoppige band
nam ons mee in een theatrale voorstelling, bij
een slaapliedje lagen ze met z'n allen op de
grond al zingend en spelend. Een gastvrij huis
met een zeer gezellige sfeer. Een hoogtepunt
kun je wel zeggen. Als laatste bezocht ik-weerin Gouwestein een saxofoonkwartet, Saxy 4.
Heerlijke muziek met "gouwe ouwe "nummers
zoals “The Pink Panter". Je moet keuzes maken
en dat viel niet mee en dat allemaal in onze eigen wijk !!!!! Advies aan eenieder: "mis het niet
volgend jaar".

INGEKOMEN STUK

HUISKAMER CONCERTEN
Door Pieter Verhage

Na een zeer geslaagde "Dag van het Park " met
de opening van de beeldenroute, zie elders in
deze wijkkrant, was er de volgende dag een muziek en kleinkunst huiskamer festival in de huiskamer van de stad en zo ook in onze wijk. Zoveel "kunst" in deze wijk, daar besloot ik maar
eens dankbaar gebruik van te maken.

Maria van Dongen, met haar vijfkoppige band

Dichterbij kan niet, bij ons aan de overkant ligt
het Thomashuis waar Justin van Reijen vol overgave z'n liedjes zong, zich zelf begeleidend op de
gitaar voor een enthousiast publiek, onder wie
zijn moeder, in de zonovergoten tuin. Het was
een sfeervolle start. Als tweede concert bezocht
ik Yelena en Petr met Russische liederen. Een ingetogen concert in Gouwestein, goed bezocht.

Hieronder een ingekomen stuk. Het was van de
inzender niet de bedoeling om het zo in de wijkkrant te plaatsen, maar dat doen we wel. In de
hoop dat deze oproep het gewenste effect heeft.
De redactie mist de mussen ook.
Een ‘parkhobby’ van mij is al geruime tijd het terugbrengen van de stadsvogels naar het park.
Dat gaat lastig. De mussen laten zich vrijwel geheel niet meer zien. We hebben daarover gesprekken gevoerd met de vogelbescherming in
Zeist en zij onderschrijven ons initiatief als nobel
omdat de stadsvogel het moeilijk heeft. Nu hebben we een plan met hen in uitwerking om de
vogelstand nu echt te gaan bevorderen in onze
tuin. We hebben alleen een hele beroerde bijkomstigheid: de poezen. De vogelbescherming is
daar duidelijk over. Ook het grote poezenbestand
in Nederland doet de vogel niet goed. Maar we
zijn tolerant en pleiten niet voor het wegsturen
van de poezen. De vogelbescherming heeft daarvoor een andere suggestie: bind de poes de bel
aan. De vogel hoort hem beter aankomen en kan
sneller de vleugels nemen.
Trouwens mijn vissen in de vijver zouden het ook
leuk vinden als de poezen niet elke dag sluipend
langskwamen om te hengelen naar hen.
In onze tuin is het een eldorado voor de buurpoezen. Mijn vraag is: zouden we in het park niet
wat aan de vogelstand kunnen doen zodat we
nog meer vrolijke fluiters horen? En waar zou ik
moeten aanbellen om het initiatief te lanceren
dat de parkpoezen een bel gaan dragen?
Mevrouw van Popta
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FANCY FAIR GOUWESTEIN
ZATERDAG 28 JUNI
Door Trudie Galama

De toon was gezet met het sfeervolle optreden
van het Shanty koor. De bewoners van Gouwestein, Gouwestaete, familieleden en wat buitenlui waren een enthousiast publiek.
Er was voor zekerheid gekozen en voor de verkoop van o.a. bloemen en planten, stroopwafels
en muizen moest je dan ook binnen zijn. Buiten
konden de allerkleinste springen en grabbelen.
Van reusachtige appelmoesblikken was een toren
gebouwd die met mini zandzakjes moest worden
omgegooid. Er waren drankjes en hapjes te koop
en voor de grote trek loempia’s en pannenkoeken. Het rad van fortuin lied het afweten, maar
dat werd met een mand vol nummertjes en het
maken van het bijbehorende ratelgeluid op originele wijze opgelost. Bij de loterij viel ook Agnes
van Buuren, directeur van Gouwestein, in de
prijzen. Zij ging blij verrast met een roze nachtgewaad naar huis.
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een interview in een volgende wijkkrant? Meldt u
dan bij de redactie.
Ik ben vanavond op bezoek bij het echtpaar Kossen aan de Van Beverninghlaan 32. Mevrouw
Kossen heeft zich opgegeven voor het eerste interview in deze reeks. Het bijzondere van haar
verzameling is dat het niet één verzameling is
maar minstens vier uitgebreide verzamelingen.
De meest opvallend aanwezige is haar poezenverzameling maar dat is niet haar grootste trots.
Ze heeft ruim 600 poezenbeeldjes en meneer
Kossen heeft een bijzondere bijdrage aan de verzameling geleverd door in het raamkozijn van de
woonkamer een aantal prachtig glas in lood ramen van poezen te maken. Mevrouw Kossen
noemt haar verzamelwoede ook wel “verdrongen
gierigheid”. Ze moet er een beetje bij lachen als
ze het tegen mij zegt.

De opbrengst van deze dag is bestemd voor het
organiseren van activiteiten voor de bewoners
van de zorgafdeling Gouwestein. En mocht u deze Fancy Fair gemist hebben, voor het einde van
het jaar krijgt u nog een kans. Houdt dus de
agenda van Gouwestein in de gaten.

MENS IN BEELD
Door Rien Prins

Een reeks interviews van mensen met een bijzondere verzameling. Wilt u zich aanmelden voor

We gaan het vandaag hebben over drie van haar
verzamelingen en we beginnen met de vele ingebonden boeken met tientallen oude schriften,
volgeplakt met antieke plaatjes uit poëziealbums.
Schitterende afbeeldingen van spelende kinderen, dieren, en andere taferelen zijn er te bewonderen. De hele kleine plaatjes zijn vaak het
mooist. Haar opa bleek als kind vroeger een
plakboek te hebben waarin hij deze plaatjes
spaarde. Hij overleed op jonge leeftijd en later
liet haar oma haar het schrift zien als ze bij haar
op bezoek kwam. Ze kon uren in het schrift kijken en dat is het begin geweest. Inmiddels is het
schrift van haar opa onderdeel van haar eigen
verzameling. Als juf van de Theo Thijssenschool
in Gouda deelde mevrouw Kossen vroeger natuurlijk ook plaatjes uit aan kinderen die goed
hun best hadden gedaan. Die plaatjes kocht ze
zelf bij galerie Modern aan de Hoogstraat in Rotterdam. Toen enige tijd geleden de moeder van
mevrouw Kossen overleed kwam, tot haar grote
verrassing, bij het opruimen van het huis ook
een schrift met albumplaatjes tevoorschijn. Nog
steeds is ze op zoek naar nieuwe plaatjes en die
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vindt ze soms op rommelmarkten maar ook soms
gewoon in de schappen bij de Action.
Verzameling nummer
twee is iets heel anders.
Ze spaart kralenbeurzen
en de meeste daarvan
maakt ze zelf. Andere
heeft ze gekregen of geerfd. Eigenlijk zijn het
kleine tasjes met een
beugel als sluiting. De
tasjes worden gebreid
met een draad waar
kraaltjes op zijn geregen. Ooit heeft ze eens zo’n
beursje gekregen en heeft er meteen ook zelf
één gemaakt. Op een cursus in Bodegraven leerde ze hoe dat breien met geregen kralen precies
moet. Nu heeft ze zeker dertig beurzen van verschillende afmetingen en patronen. Deze beurzen
werden vroeger gedragen bij plaatselijke klederdracht en hebben soms prachtige antiek zilveren
beugels. Deze gebreide beurzen horen eigenlijk
ook gevoerd te zijn. Hoe dat precies in elkaar
steekt is nog een uitdaging voor mevrouw Kossen.
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kinderstoeltje in de kamer en heeft de babykleertjes aan die mevrouw Kossen zelf als baby heeft
gedragen. Naast het kopje thee van mevrouw
Kossen ligt een klein keramiek jongenspopje op
tafel. Ze is een pakje voor hem aan het breien
van borduurgaren met breinaalden van 1 mm
dik…..

Het was voor mij een genot om dit interview te
kunnen doen. Ik heb gezien hoeveel plezier mevrouw en meneer Kossen aan hun hobby’s beleven. Dat plezier is ook hun grootste drijfveer om
altijd bezig te zijn en ook weer nieuwe dingen te
leren.

Mevrouw Kossen

De laatste verzameling die we mogen zien is
haar enorme verzameling handgemaakte poppen. Die techniek heeft ze geleerd van Paula
Brands. Paula vertelde ooit in het televisieprogramma “Stuif es in” met Ria Bremer hoe zij zelf
porseleinen poppen maakte en cursussen gaf.
Mevrouw Kossen heeft destijds een aantal cursusdagen bij Paula Brands bijgewoond en daarbij
zelf poppen gemaakt. De onderdelen van de
poppen worden met speciale klei in de oven gebakken en daarna bewerkt en geglazuurd. Het
lijf, de armen, benen en het hoofd worden met
elastiek aan elkaar gezet. Sommige poppen hebben glazen ogen en dat ziet er levensecht uit. Er
zijn grote poppen bij maar ook hele kleine exemplaren die niet groter zijn dan mijn vinger. Tot in
het allerkleinste detail zijn deze poppetjes beschilderd en van kledij voorzien. Alles doet mevrouw Kossen zelf. Een pop zit trots in een antiek
13
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Pauze op de Potterspoort
Chris Bellekom

We ruimen de tegels
Snippers verstrooiend
We planten violen
terwijl lachende vlegels
gravend en gooiend
de chaos verzorgen
We hebben de grachten
met vereende krachten
gegraven met onze eigen handen
en emmer voor emmer gevuld
Het verkeer aan de randen
geduld
We hebben de straten
van steen geplaveid
de hobbels en gaten geëgaliseerd.
De man met de ezel
maar dan omgekeerd
kijkt ongegeneerd
weet van toeten noch blazen
van koe en van kazen
We vegen de stoepen
en lappen de ramen
we ruimen de troep en
bevolken de kramen
Deze stad is door mensen gemaakt
Zonder ons is zij naakt.

WE HEBBEN UITZICHT OP DE KOE
Door Ton Kooijman

Als u bij het Bolwerk de Kattensingel pakt en de
stad inkijkt, ziet u op de Potterspoort een kolossale vijf meter hoge zwart-witte koe in een weilandje bij berken en fleurige plantjes staan. Dat
was niet zolang geleden een akelig stukje braakliggend terrein en een aantal mensen heeft toen
het initiatief genomen om dat wat vriendelijker
aan te kleden. Net als bij ons toonde het bedrijfsleven zich bereid te sponsoren. Zo is het
Pauzelandschap tot stand gekomen. Afgelopen
vrijdag 27 juli was de officiële ingebruikname.

De naam drukt uit dat de opstelling tijdelijk is,
totdat het gebied een vaste bestemming heeft
gevonden, een leuk gebouw bijvoorbeeld. Dan
pakken ze de koe op (nou ja, het zijn betonblokken, dus dat kost wel wat zweet) en ook de berken die in grote draagbare zakken staan, en zoeken een nieuwe kale plek (daar zijn er altijd wel
een paar van in een stad als Gouda). Waarom
een koe, vraagt u misschien? Daar was bij de
opening niet veel aandacht voor. Maar Goudse
kaas komt van een koe, en koeienhuiden zijn
veel gebruikt om wat stevigheid onder huizen
aan te brengen. Dat was in Gouda ongetwijfeld
ook van pas gekomen, maar ik weet niet of ze
ook echt zijn gebruikt. Waarom deze koe? Dat
weten we wel. We danken haar aan een Goudse
jongen van een jaar of twaalf die met lego in tien
14
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minuten het schaalmodel in elkaar had geknutseld. Kijk maar naar de beide foto´s. Het gedicht
werd tijdens de opening voorgelezen door Chris
Bellekom, staande bovenop de koe. Omdat hij
hoogtevrees heeft stond ie een kwartier later nog
op zijn benen te trillen.
Complimenten voor een leuk initiatief.
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prachtige intocht voorbereid met een lichtvoetige
en kleurrijke uitvoering van het ‘Show en Jachthoornkorps Emerga Gouda’, dat gratis optrad. En
natuurlijk waren er ook bloemen. Sommige deelnemers waren zichtbaar ontroerd door zoveel
aandacht: er kwamen hier en daar een paar
traantjes tevoorschijn. Zo vaak zijn de schijnwerpers niet meer op deze groep gericht.
Dit bleek een geslaagd initiatief, vooral ook door
de bijzonder enthousiaste houding van de deelnemende staf, die er zichtbaar plezier in had om
de doelgroep goed te verwennen. Chapeau Gouwestein!

EEN ANDERE AVONDVIERDAAGSE
Door Ton Kooijman

Gouwestein heeft dit jaar voor het eerst een
avondvierdaagse georganiseerd voor een speciale groep inwoners, de slecht lopenden. Hoe dat
nou? Al langere tijd wordt een aantal bewoners
op woensdagochtend in een rolstoel door de omgeving gereden. Nu was besloten de allereerste
rolstoelvierdaagse te organiseren en daar werd
van 10 tot 13 juni enthousiast aan meegedaan.
Het weer was prima, steeds een lekker zonnetje
en er waren veel vrijwilligers om de rolstoelen te
sturen en te duwen. Dat sturen is nog niet zo
gemakkelijk want de stoepen liggen er niet allemaal even horizontaal bij. Zo erg zelfs dat sommige stoepen vermeden moesten worden, zoals
ook een te steil bruggetje in het park. De begeleiding trad heel zorgvuldig op. De eerste drie
dagen gingen allemaal richting stad, dus vooral
de duwers moesten een goede conditie tonen.
Mikpunten waren de Karnemelksloot, de markt
met centrum en de haven. De vierde avond ging
langs de beelden in het park, die door sommige
bewoners al eerder op een woensdagochtend waren bekeken. Vandaar ook dat sommige beelden
al een andere naam hadden gekregen; met de
creativiteit van de rolstoelers is niks mis. Een
beeld dat ‘Borsten’ heet, was omgedoopt in de
Zandloper en een ander beeld had de naam Brievenbus gekregen. Als u een rondje langs de
beelden maakt komt u vanzelf te weten waar deze staat. De laatste avond reden er vijftien rolstoelen mee, voor een enkele deelnemer was
vier dagen teveel van het goede.
De tocht op de vierde avond was niet lang want
de groep kreeg vrij snel te horen dat terugkomst
naar Gouwestein gewenst was. Er bleek een
15
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REDACTIE WIJKKRANT:
Ton Kooijman, Trudie Galama, Toos van der
Gaarden en Irene Tielman. Inleveren kopij per
e-mail: t.kooyman@worldonline.nl en
i.tielman@gmail.com.
Voor informatie over adverteren in de wijkkrant

kunt u terecht bij Trudie, tel. 523525
De wijkkrant is een uitgave van de Stichting
Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54
2801 CC Gouda.tel. 678939
e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net
website: www.nieuwepark.nl

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN
Rien Prins
Anne-marie Blok
Gerrit van der Gaarden
Ton Kooijman
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Jos Cremers

Van Vreumingenstraat 7
Van Bergen IJzendoornpark 20
Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Swietenstraat 24
Kattensingel 56
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36
Kattenburcht 1

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

06-54651814
672141
524996
522508
516638
678939
585357
550442

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK
Gemeente, wijkcoördinator
Woonpartners Midden-Holland
Mozaïek Wonen
Politie, wijkagenten
Stadstoezicht
Cyclus
Vierstroom

John van Dijk
Jasmijn Leloux
Ben Peters
Ronald van Zwienen
Fred Starreveld
Piet Streng
Jannette Navis

tel 588386
tel 646464
tel 692969
tel 0900-8844
tel 589168
tel 547500
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 Noorderstraat 12, tel 06-26960574
Groep 4:
M. Havelaarstraat, M. Gijzenstraat, Kl. Johannesstraat, J. Compagniestraat, E. Verestraat vacature
Groep 5:
Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, tel. 524925
Groep 6:
v.B. IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, v. B. IJzendoornpark 15, tel 523525
Groep 7:
Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat – Jan de Haan, Kattensingel 13, tel 526534 en
Eduard Jansen, Van Vreumingenstraat 10, tel. 602494
Groep 8:
Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – Jos Cremers, Kattenburcht 1, tel 550442
Groep 9:
Kattensingel 44c en volgende – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, tel 538392
Groep 10: Piersonweg, v. Beverninghlaan, v. Swietenstraat – Teak Spruijt, v. Beverninghlaan 4,
tel 513631
Groep 11: Crabethstraat, Crabethpark – vacature
Groep 12: Vredebest, Spoorstraat en Spoorlaan – Paul Soeters, Vredebest 16, tel 06-19526955
AGENDA
9 juli
3 sept
8 sept

14.00-16.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

Creacafé
Buurtpreventie
Wijkteamvergadering

Van Bergen IJzendoornpark
Gouwestein
Gouwestein

16

