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VAN DE REDACTIE / VAN HET 
WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 
 

Het novembernummer is heel gevarieerd en in-

formatief. Het wijkteam heeft zich beraden over 

het komend jaar en besloten zoveel als mogelijk 

actief te blijven en een programma uit te voeren 

zoals we dat al jaren doen. Maar daar moeten 

we de kans voor krijgen en dat is allerminst ze-

ker. Eerlijk gezegd is ons niet duidelijk wat ini-

tiatieven uit een wijk in de nieuwe setting waard 

zijn. Het is in dat verband wel aardig om te mel-

den dat de Rekenkamer van enige samenwer-

kende gemeentes in Het Groene Hart heeft on-

derzocht hoe Gouda dit voorjaar is omgegaan 

met de wijkteams. En daar kwam een toch wel 

kritisch rapport uit, waarin onder meer wordt 

geconstateerd dat de gang van zaken volstrekt 

niet overeenstemt met de verkiezingspro-

gramma’s van de betrokken partijen en dus als 

een volslagen verrassing kwam. Dat hadden wij 

in de discussie begin dit jaar ook al vastgesteld. 

Maar de coalitie heeft zich daar stoer niets van 

aangetrokken. En ook nu is de reactie op het 

rapport van de Rekenkamer heel defensief. Wel 

begrijpelijk misschien, want deze zwaai kun je 

niet uitleggen.  

 

Maar misschien dat er bij het college van B&W 

langzamerhand toch enig inzicht groeit en het 

onze voorstellen met enige mildheid gaat beoor-

delen.  

 

We hebben een geslaagd Halloween achter de 

rug en bereiden ons al weer voor op de kerstpe-

riode met de verlichte bomen aan de Winterdijk. 

Noteert u alvast de Nieuwjaarsborrel op 15 ja-

nuari aan de gezellige bar van Bunnik langs het 

spoor.  

 

BOMEN IN HET PARK: DE BEUK 
Door Marijke van Ittersum 
 

De beuk is eigenlijk een heel gewone boom, ie-

dereen kent hem wel. En hij staat ook in ons 

park, bij de vijver waar het kunstwerk van Or-

pheus ligt. Om het bordje te lezen, moet je wel 

een eindje over het gras lopen en dat levert nog 

steeds wel eens natte voeten op. Het park is im-

mers alleen opgehoogd vlak langs de weg. Ei-

genlijk is de beuk zo'n gewone boom, dat je wel 

eens vergeet dat hij toch ook wel erg mooi is, 

zeker nu in de herfst. 

 

Uiterlijk 

Beuken worden hoog (30 m) en zijn breed ver-

takt. Vooral als ze de ruimte hebben, groeien 
beuken uit en krijgen een bolronde kroon. Het 

schors blijft glad, zelfs als de boom oud wordt, 

en is grijs van kleur. De bladeren van één tak 

staan afwisselend in twee rijen, zodat ze elkaar 

niet beschaduwen. Een beuk heeft lichtbladeren 

en schaduwbladeren. De lichtbladeren zijn dik-

ker, zodat de verdamping beperkt blijft. In de 

winter wordt de boom kaal en in de lente komen 

de blaadjes tegelijk met de katjes. Eerst zijn de 

blaadjes doorschijnend lichtgroen, rimpelig en 

zijdeachtig behaard, later worden de bladeren 

glanzend donkergroen en in de herfst verkleuren 

ze tot goudbruin.  

 

 
 

Herkomst 

In ons land zijn veel fossielen van de beuk ge-

vonden. Ze dateren uit het begin van het Plio-

ceen (5-2,5 miljoen jaar geleden). Toen de ijs-

tijden kwamen, verdween de beuk uit Europa. 

Fossiele stuifmeelkorrels bewijzen dat de beu-

ken pas in het Holoceen ( 10.000 jaar geleden) 

weer naar Nederland terugkeerden. En nu is de 

beuk overal ruimschoots voorhanden, behalve 

op de Waddeneilanden. Dat komt omdat de 

boom van schaduw houdt en het liefst op wat 

vochtige, voedselrijke grond verblijft. Overigens 

vind je beuken bijna alleen in Europa. Hoewel hij 

in Nederland op de Rode Lijst staat, is daar ge-

noteerd dat de beuk “algemeen voorkomend” is 

en het aantal wordt “stabiel/toenemend” ge-

noemd.  

 

De beuk is al beschreven in het “Cruijdeboek” 

(1554) van Rembert Dodoens, een plantkundige 

en arts die in Vlaanderen woonde in de 16de 

eeuw. De naam is verwant met het woord 

“boek”. De eerste boekingen werden namelijk 

verricht op plankjes van beukenhout en bij het 

ontwikkelen van de boekdrukkunst werd beu-

kenhout gebruikt om letters en houtsneden te 

maken. De wetenschappelijke naam “fagus” 

komt van het oude Griekse woord “phegos”: een 

boom met ronde, eetbare vruchten. “Sylvatica” 

betekent: in het bos.  
 

Eigenschappen 

Beuken zijn laatbloeiers. Het kan wel veertig 

jaar duren voordat een beuk volop gaat bloeien 
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en dan bloeit hij ook nog maar eens in de vijf tot 

acht jaar. De bloemen zijn eenslachtig (de bloe-

men hebben of mannelijke of vrouwelijke ge-

slachtsorganen) en de boom is eenhuizig (man-

nelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde 

boom). Natuurlijk kennen we allemaal de beu-

kennootjes. Daar komt ook de familienaam van 

de beuk vandaan: napjesdragersfamilie, Faga-

ceae.  

 

Binnen in de stekelige dopjes zitten twee, soms 

drie beukennootjes. Als het beukennootje rijp is, 

springt het napje open, maar de zaden kiemen 

pas in het volgende voorjaar, als ze tenminste 

niet opgegeten zijn door de eekhoorns, bosmui-

zen of wilde zwijnen. Mensen kunnen er wel een 

paar eten (de smaak lijkt een beetje op die van 

de kastanje), maar wees voorzichtig. Beuken-

nootjes bevatten giftig blauwzuur. Als je ze 

roostert, wordt het gif weliswaar geneutrali-

seerd, maar voorzichtigheid blijft geboden. 

 

Bijzonderheden 

Beuken kunnen wel 300 jaar oud worden, hoe-

wel dat uitzonderlijk is. Dat betekent natuurlijk 

wel een dikke stam en dat is prettig voor de ma-

kers van parket, meubilair en speelgoed. Het 

hout is buigzaam, splintert nauwelijks en heeft 

weinig knoesten, maar al te oud hout wordt 

makkelijk onbruikbaar door verkleuring en 

schimmels, waarvoor beuken gevoelig zijn. Als 

materiaal voor houtsneden en drukletters heeft 

beukenhout een grote rol gespeeld in de op-

komst van de boekdrukkunst.  

 

De beuk wordt ook vaak als haag aangeplant. 

En er zijn veel bijzondere beuken gekweekt in 

de loop der jaren. Zo is er een rode, bruine en 

zwarte beuk, een zuilenbeuk, een treurbeuk en 

een hopbeuk. Alleen die laatste soort heeft za-

den die op hop lijken en juist geen gladde bast.  

 

Tot slot 

Van de eik hebben we geleerd dat je daar beter 

niet onder kunt staan bij onweer en dat je beter 

onder een beuk kunt schuilen. Maar eerlijkheid 

gebiedt te vermelden dat het ook daar niet hele-

maal veilig is. De beuk bewaart namelijk dode, 

loszittende takken in zijn kruin en die kunnen le-

lijk op je hoofd vallen als je een schuilplaats 

zoekt bij een regen- of onweersbui. 

 

Tenslotte is de beuk ook in de poëzie niet onver-

meld gebleven. J.C. van Schagen (1891 – 1985) 

heeft er een prachtig gedicht aan gewijd. 

 

Romantisch 

De oude beuk is verliefd op de vijver 

bevend strekt hij de stramme armen over haar 
neer 

en schoon is zijn gebaar 

van eerbiedig verlangen 

en van breden ernst 

zij is diep en zwart 

waar zij hem kust, sterft hij 

 
 

 
 

Een bericht van de gemeente (uitgebreide infor-

matie is beschikbaar op onze website) 

 

Mogelijk heeft u er van gehoord of over gelezen: 

Gouda gaat per 1 januari 2016 de betaalmoge-

lijkheden voor parkeren uitbreiden. Vanaf die 

datum zal er niet meer uitsluitend via de auto-

maat maar ook via de mobiele telefoon kunnen 

worden betaald. In bijgevoegde memo treft u 

enige achtergrondinformatie aan. Vooral binnen 

sector 1 (waar eenieder overal mag parkeren) 

biedt dit parkeerders een aanvullende betaalmo-

gelijkheid. Binnen uw wijk geldt dit alleen voor 

de aanschaf van een dagkaart of voor kortpar-

keren op een daarvoor aangewezen parkeer-

plaats. 
 

 
RECONSTRUCTIE VAN HET ZUIDE-

LIJKE DEEL VAN DE CRABETH-
STRAAT 
Door Peter Schönfeld 
 

De gemeente Gouda heeft onderzoek gedaan 

naar de kwaliteit van het riool in het zuidelijke 

deel van de Crabethstraat. Dit is het gedeelte 

gelegen tussen de Kattensingel en het Crabeth-

park. Uit het onderzoek is naar voren gekomen 

dat het riool in slechte staat verkeert en aan 

vervanging toe is. Op basis van de bevindingen 

heeft de gemeente besloten niet alleen het riool 

te vervangen maar dit deel van de straat ook in 

zijn geheel te reconstrueren en waar mogelijk 

op te hogen. Het deel van de Crabethstraat tus-

sen het Crabethpark en het Stationsplein wordt 

niet meegenomen in de werkzaamheden omdat 

hier geen riool ligt. 

 

Inmiddels is een ingenieursbureau van start ge-

gaan met de voorbereidende werkzaamheden en 

het uitwerken van het ontwerp volgens de hui-

dige ontwerprichtlijnen. Op hoofdlijnen betekent 

dit dat de inrichting grotendeels gelijk blijft aan 

de huidige met behoud van de aanwezige bo-

men. De asfaltverharding van de rijbaan maakt 

plaats voor betonstraatstenen.  

 
Zodra het ontwerp van de nieuwe inrichting ge-

reed is vindt er een zogenaamde inloopavond 

voor omwonenden plaats. Men kan dan kennis 

nemen van het ontwerp en de bijbehorende 



Wijkkrant Nieuwe Park  november 2015 

 

4 

planning. Er is tevens gelegenheid tot het stellen 

van vragen. Deze inloopavond staat gepland 

voor medio november 2015.  

 

Met vragen over dit project kunt u terecht bij de 

heer J. de Vries, projectleider bij de afdeling 

Projecten openbare ruimte, bereikbaar via  

tel. 0182 588314. 

 

 
 

WIJKJAARPROGRAMMA 2016   
Door Peter Schönfeld 

 

Ondanks het feit dat de gemeente in 2014 het 

maken van een Wijkjaarprogramma per wijk 

niet meer vereist, zal het Wijkteam Nieuwe Park 

óók in 2016 toch weer een wijkjaarprogramma 

opstellen. Dit keer zonder de gemeente en de 

andere wijkpartners: Cyclus, politie, Mozaïek 

Wonen en de scholen. Het programma is in de 

“geest” van de wijkjaarprogramma’s van de 

voorgaande jaren opgesteld. De in 2016 te or-

ganiseren activiteiten zijn opgesomd, omschre-

ven en er is aangegeven wie verantwoordelijk is. 

Daarnaast is aangegeven wat de begrote kosten 

zijn. In totaal bedraagt dit rond € 9000. In 2015 

werd het geld dat toen voor de uitvoering van 

de activiteiten nodig was, nog ten dele door de 

gemeente betaald. Vanaf 2016 tot en met 2018 

is de bijdrage van de gemeente slechts € 3000 

per jaar. Voor het verschil van € 6000 zullen wij 

aankloppen bij de Subsidie-toekenningsgroep 
van Werkplaats Gouda.  

 

De thema’s voor het Wijkjaarprogramma 2016 

zijn als volgt: 

Thema 1: Sociale samenhang bevorderen 

Thema 2: Schoon, Heel, Veilig, Verkeer en par-

keren (Buurtpreventie) 

Thema 3: Groen behouden en betrokkenheid 

van de bewoners vergroten (Groencommissie) 

Thema 4: Nieuwe ontwikkelingen in de wijk 

 

De inhoud van het Wijkjaarprogramma 2016 zal 

binnenkort te vinden zijn op onze website 

www.nieuwepark.nl. 

 

VOGELKOOI 
Door Manon Vonk 
 

Afgelopen periode zijn er weer extra vogeltjes 

geplaatst, deze kwamen bij mensen vandaan die 

niet langer voor ze konden zorgen. Helaas is het 

met een vogeltje niet goed afgelopen: van de 

stress is hij ergens tegenaan gevlogen en heeft 

daarbij hersenletsel opgelopen en is overleden. 

Na deze ervaring is er besloten om anders met 

de ruimtes om te gaan en zijn we bezig een plan 

te maken voor de herinrichting zodat nieuwe en 

zieke vogels eerst op hun gemak kunnen accli-

matiseren. We hebben contact opgenomen met 

vogelpark Avifauna om advies te vragen over de 

herinrichting. Ook is er budget van NLDoet toe-

gewezen om herstelwerkzaamheden uit te voe-

ren.  

 

Op vrijdag 11 maart 

zal er dan geklust 

gaan worden aan de 

kooi. Een helpende 

hand kunnen wij altijd 

gebruiken; zet de da-

tum alvast in je 

agenda als je wilt hel-

pen. We gaan de klus-

sen binnenkort duide-

lijker beschrijven, zo-

dat je op een speci-

fieke klus kunt in-

schrijven. 
 
Halloween in de vogelkooi 

 

NIEUW FASE ZUIDELIJK STATI-

ONSGEBIED GAAT BEGINNEN 
Door Peter Schönfeld 
 

Zoals in de vorige wijkkrant gemeld is de ge-

meente begonnen met de haalbaarheidsstudie 

“Zuidelijk Stationsgebied”. Tot het voorjaar be-

tekent dit het opstellen van het “programma van 

eisen”. De gemeente doet dit samen met het 

Stedenbouwkundige bureau “De Nijl” uit Rotter-

dam, NS en Prorail. Daarnaast zal in de ko-

mende maanden een adviesgroep drie maal bij-

een komen om de voortgang van het project te 

toetsen. Voor deze vergaderingen worden naast 

de gemeente, NS, Prorail, Arriva, de bewoners, 

http://www.nieuwepark.nl/
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De Goudse, de kerk, Holland Property Group, 

Rover en de Fietsersbond uitgenodigd. De eerste 

vergadering is eind november.  

 

Verder organiseert De Goudse Verzekeringen op 

24 november een inloopavond voor omwonen-

den om ze te informeren over hun plannen 

m.b.t. hun nieuwe winkelplint. 

 

Bij bovenstaande activiteiten zijn wij, Geri van 

Ittersum en ondergetekende, nauw betrokken. 

Ook hebben wij regelmatig direct contact met de 

projectleider van de gemeente. Om ons te hel-

pen bij ons werk hebben wij een “Meedenk-

groep” opgericht, bestaande uit deskundigen uit 

de Crabethstraat en Crabethpark en elders uit 

onze wijk. Overlegd wordt nog wat de rol van de 

bestaande verkeerswerkgroep zal zijn. 

 

 
 
NEDERLANDS LEREN IN DE WIJK 
Door Marijke van Ittersum  

 

Nederlands spreken, vooral 

goed Nederlands spreken is 

niet voor iedereen gemakke-

lijk. Zeker niet als je opge-

groeid bent in een ander land. 

En Nederlands is ook nog eens 

een moeilijke taal om te leren. 

Daarom wil het wijkteam een 

handje helpen. 

 
Hoe dan? 

We willen één keer per week overdag een bij-

eenkomst van ongeveer een uur organiseren 

voor vrouwen en daar praten over een bepaald 

onderwerp. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld 

eten, school, feesten, gezondheid, familie. Deze 

thema's worden door de deelneemsters zelf ge-

kozen. Je kunt daarna thuis aan de slag met het 

Nederlands dat bij dit thema hoort. 

 

Waar dan? 

Omdat het wijkteam geen eigen ruimte heeft, 

willen we de bijeenkomsten houden bij de deel-

neemsters thuis. Dat gaat bij toerbeurt, zo komt 

iedereen een keertje aan de beurt.  

 

Wanneer dan? 

We denken om te beginnen aan een keer of vijf. 

We starten na de kerstvakantie, dan kunnen we 

de tijd tussen nu en de kerst gebruiken voor het 

inventariseren van de wensen van de deelneem-

sters. Na deze vijf bijeenkomsten kunnen we 

zien hoe (en of) we verder gaan. 

 

Wat kost het? 

Er zijn geen kosten aan verbonden. De gast-

vrouw zorgt voor een kopje thee of koffie, dat is 

alles. Materiaal wordt door het wijkteam ver-

zorgd. 

 

Wie geeft die Nederlandse les?  

Deze eerste vijf bijeenkomsten worden georga-

niseerd door mij. Ik ben Marijke van Ittersum, 

gepensioneerd docente Nederlands. We zijn aan 

het uitzoeken of we hulp kunnen krijgen van een 

logopediste of studente logopedie die kan hel-

pen met de uitspraak. 

 

Hoe geef ik mij op? 

Manon Vonk is contactpersoon. Als je denkt, dat 

is misschien iets voor mij, neem dan contact 

met haar op. Maar nu leest niet iedereen de 

wijkkrant, of kan de wijkkrant lezen. Als je ie-

mand weet van wie je denkt, die lessen zouden 

best wel iets kunnen zijn, geef het dan door.  

Manon Vonk (Majoor Fransstraat, nummer 36, 

tel. 06 40281883) 

 

DE AALSCHOLVER IS GEREPA-

REERD 
Door Marrianne Waalwijk 
  

De aalscholver was helemaal afgebroken van 

zijn voetstuk. Via de SBB (keramiek- en lasop-

leidingen) gevestigd aan de Winterdijk heb ik 

een goed adres gekregen: De Paardenstal in 

Scheveningen. Een goed adres voor reparaties 

of als u een bronzen beeldje wilt aanschaffen. 

Daar hebben ze een ijzeren pen ingelast en de 

aalscholver weer opnieuw gepatineerd, hij ziet 

er weer als nieuw uit! 

 
We hopen hem binnenkort weer terug te plaat-

sen op zijn voetstuk naast de andere aalscholver 

in de vijver van het Van Bergen IJzendoornpark.  
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NIEUWJAARSBORREL  

Door Peter Schönfeld 

 

Het Wijkteam nodigt de vrijwil-

ligers en alle andere bewoners 

van onze wijk uit voor een 

Nieuwjaarsborrel op vrijdag 15 

januari van 17.00-19.00 uur, net 

als vorig jaar in de gezellige bar 

van de Bunnik. Met een drankje (en een hapje) 

wordt het nieuwe jaar van onze wijk weer inge-

dronken! Dit is ook een uitstekende gelegen-

heid, juist voor de nieuwe wijkbewoners om el-

kaar, het Wijkteam en de vrijwilligers te leren 

kennen. 
 

Wij zullen dan ook een update geven over de 

voortgang met de plannen voor het Zuidelijke 

Stationsgebied. Wij hopen u bij de Nieuwjaars-

borrel te mogen verwelkomen. 
 

JAARLIJKSE KERSTBOMEN LANGS 
DE WINTERDIJK 
Door Peter Schönfeld 
 

De laatste vijf jaar heeft het 

wijkteam in samenwerking 

met de scholen en omwonen-

den 10 versierde kerstbomen 

in de sloot langs de Winter-

dijk geplaatst. Ook dit jaar 

gaan we ze weer plaatsen. 

De bomen worden maandag 

6 december, dus na Sinter-

klaas gekocht en bij de ver-

sierders afgeleverd. De vrij-

dag erna worden ze weer opgehaald en dezelfde 

dag nog in de sloot geplaatst zodat ze op 

“kaarsjesavond” in het water staan te branden. 

Naast vijf bewoners aan de Winterdijk werken 

het Thomashuis, Het Segment, De Goudse 

Waarden Park en Dijk en Gouwestein hieraan 

mee.  

 

Dus vanaf vrijdag 11 december staan ze fier in 

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

17.00 uur aan en branden dan tot een uur of elf. 

In de eerste helft van januari worden ze weer 

verwijderd. Gaat dat zien. 

 

HET BANKJE 
Door Trudie Galama 
 

Tja, wat doe je als je afgesproken hebt met je 

moeder, maar die zit nog in de trein ergens tus-

sen Den Haag en Gouda? Jeltje koos er voor om 

dan maar even, heel relaxed te wachten op een 

bankje.  
Jeltje heeft tot haar 18e in Gouda gewoond en 

kent het park goed. Na Rotterdam, Leiden en  

Eindhoven woont zij samen met man en kin-

deren al weer jaren in Utrecht. Toen de kinderen 

nog klein waren en zij bij haar moeder langs 

ging stond het buitenprogramma vast: eendjes 

voeren, vogeltjes kijken en glijden en klimmen 

in het speeltuintje. Ook voor hun eerste 

schaatsles kwamen ze 

naar de vijver in het 

park. Nu zijn ze 8 en 

10 en komen voor de 

intocht van Sinter-

klaas niet meer naar 

Gouda toe, maar pak-

jesavond wordt weer 

gezellig bij oma in het 

park gevierd.  

 

🎄 KERSTMARKT 🎄  
✨ WINTER WONDERLAND GOUDA ✨ 

op het Lombokterrein naast het station 

 
Openingstijden 

 donderdag 10 december 15.00-22.00 uur;  

 vrijdag 11 december 12.00-22.00 uur;  

 zaterdag 12 december 10.00-22.00 uur; 

 zondag 13 december: 10.00 uur 20.00 uur. 

 

Het ultieme kerstgevoel 

Het romantische kerstdecor met talloze lichtjes 

en kraampjes brengt je direct in de kerst-

sfeer. Met een glas glühwein in je hand struin je 

langs de vele kraampjes en stalletjes, laat je je 

meeslepen door de stemmingsvolle livemuziek 

(o.a. Peter Strykes, Bertha en Ben Littlewood) 

strijk je neer bij het kampvuur en luister je naar 

de verhalen van de levende kerstman. Geniet 

van winterse lekkernijen in de gezellige en ver-

warmde partytent. Kortom, kerstmarkt Gouda 

Winter Wonderland bezorgt je het ultieme kerst-

gevoel.  

 

Shoppen op kerstmarkt Gouda Winter Won-

derland 

Shoppen op Gouda Win-

ter Wonderland is een 

feestje. Niet alleen om-

dat het er zo gezellig is, 

maar ook omdat je er 

van alles tegenkomt. 

Van cadeaus voor onder 

de kerstboom en leuke 

spulletjes voor in huis, tot aan speelgoed en 

winterkleding. 

 

Kidsplaza 

Ook aan de kleintjes is gedacht. Zij hebben een 

eigen plek op de kerstmarkt met o.a. een draai-

molen, pipowagen, springkussen, een kerstman 

die vertelt en een huisje met popcorn, suiker-

spin en limonade verkoop. 
 

Talentenjacht  

Er wordt een talentenjacht in 3 leeftijdscatego-

rieën gehouden 
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 <12 jaar,  

 12 tot 18 jaar,  

 >18 jaar.   

Houd je van zingen of bespeel je een instrument 

geef je op want de zondagmiddag staat in het 

teken van jullie. Het zou leuk zijn als je nummer 

iets met kerst of de winter te maken heeft maar 

andere muzikale intermezzo's zijn ook welkom. 

(Een piano kan geregeld worden) Neem dan 

contact op met Mireille Fleur, mireille@H5H.nl of 

bel tel. 06 38333530. 

 

 
 

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN 
 

De najaarsmarkt in Gouwestein was een groot 

succes. We hebben veel externe cliënten mogen 

ontvangen. De poffertjes vonden gretig aftrek 

net zoals de erwtensoep en de kopjes koffie met 

wat lekkers. De opbrengst van de najaarsmarkt 

komt geheel ten goede aan de bewoners van de 

verzorgingsafdeling en de verpleegafdelingen pg 

en somatiek.  

 

In de maand december zullen veel vaste vereni-

gingen geen doorgang vinden. Dit in verband 

met de vele andere activiteiten in deze maand, 

zoals Sinterklaas en de kerstdiners. Uiteraard 

hebben we ter vervanging van de verenigingen 

andere leuke activiteiten waarbij u van harte 

welkom bent.  
 

Op zaterdag 19 december treedt dameskoor  

“Eigenwijs” op in Gouwestein met een speciaal 

kerstconcert. U bent om 14.30 uur van harte 

welkom in de Plaza. Entree € 3 indien u lid bent 

van Servicepakket, € 5 indien u geen lid bent.  

 

Op woensdag 30 december gaan we het jaar 

2015 luidkeels uitzingen met z’n allen tezamen 

met de Dijkzangers. Ook hierbij bent u van 

harte welkom. Start 14.30 uur in de Plaza van 

Gouwestein. Entree € 3 indien u lid bent van 

Servicepakket, € 5 indien u geen lid bent.  

 

HAAST TWINTIG JAAR GELEDEN 
Door Ton Kooijman 
 

Ik mocht van Jan Flux twee ordners inkijken met 

veel foto’s en wat informatie over onze wijk zo’n 

twintig jaar geleden. Jan Flux was toen betrok-

ken bij het wijkteam, daarover heeft u een aan-

tal maanden geleden in de wijkkrant in een in-

terview met hem kunnen lezen. 

 

Ik woonde toen al in deze wijk, maar ik herken 

niet echt wat toen aan de orde was volgens dit 

archief. Er was in 1996 blijkbaar sprake van 

schermutselingen met mishandeling van inwo-

ners en dat vroeg om aanpak. Het college van 

B&W kwam met plannen. In een buurtplatform 

gingen de Stichting Welzijn Gouda, de politie, de 

woningcoöperaties en twee professionals aan 

het werk om tieners te bereiken en aan te spre-

ken. Het buurthuis op de hoek Winterdijk en 

H.J. Nederhorststraat dat toen in onze wijk 

stond kreeg een prominente rol in activiteiten en 

er werden wat trapveldjes aangelegd. Men 

stelde ook vast dat er teveel autosleutelaars wa-

ren (gebruikten die hun gereedschap om mee te 

slaan?) en dat de wijk veel allochtonen huis-

vestte.  

 

 
Voormalig buurthuis Nieuwe Park 

 

Een jaar later verscheen er in de Goudsche Cou-

rant een verdere analyse. De wijk kende een ge-

ringe sociale samenhang en de (school)jeugd 

zorgde dagelijks voor een spoor aan vuil. In het 

buurthuis kwamen twee beroepskrachten te 

werken met onder andere als taak om overleg te 

organiseren tussen de bewoners, winkels, scho-

len en gemeente. Ook kwam een buurtfeest tot 

stand om aan het wijkgevoel en de sociale sa-

menhang te werken.  

 

mailto:mireille@H5H.nl
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Ik lees het met enige verwondering en het ge-

voel dat het toch niet zo ernstig was allemaal. 

Maar het kan ook best zijn dat de aanpak zo ef-

fectief was dat de wijk in korte tijd behoorlijk 

opknapte. Daarvoor dan alsnog mijn complimen-

ten. En één dingetje nog: dat zwerfvuil is nog 

steeds een probleem. Kunnen de scholen weer 

eens samen met de bewoners wat maatregelen 

nemen?  

 

 
 
CREACAFÉ  
Door Marrianne Waalwijk 
 

Het was niet echt druk tijdens het Creacafé, 

maar we hebben wel heel hard gewerkt, zodat 

de eerste hinkeltegel klaar is! 

Op 13 januari willen we nog een extra crea-

avond houden om nog even aan de hinkelbaan-

tegels te werken. Dat kunt u nu alvast in de 

agenda zetten! 

 

 
 
GROENE SPEELPLEK 
Door Manon Vonk 
 

Afgelopen Creacafé hebben we weer wat voor-

bereidingen getroffen voor de speelplek. Er is 

een vervolg gegeven aan het mozaïeken van de 

hinkelbaan. Helaas was het tijdens het Creacafé 

niet heel druk. We organiseren de tweede 

woensdag in januari (de 13e) een extra moza-
iekavond om verder te gaan. De voorbereidin-

gen zijn nu al nodig want het is de bedoeling dat 

we met NLdoet 12 maart van start gaan om de 

speelplaats aan te leggen. De Vereniging van 

blokwoningen heeft een budget hiervoor aange-

vraagd bij het Oranjefonds en dit toegewezen 

gekregen. We hebben dus een bijdrage van  

€ 400 om de speelplek in te richten. Binnenkort 

gaan we met een ontwerp naar de gemeente om 

toestemming te vragen. Zodat we in maart aan 

de gang kunnen.  

 

DE NIEUWE WIJKAGENT, MARCEL 
BOS, STELT ZICH VOOR  

 

Onder de noemer de “wijk-

agenten-carrousel”  wisselen 

wijkagenten eens in de 5 jaar 

van wijk. Vanuit de wijken 

Bloemendaal en Plaswijck keer 

ik terug in Nieuwe Park waar 

ik het stokje van Ronald van 

Zwienen overneem. Nieuwe Park is niet mijn 

enige wijk. Ook de wijk Raam heb ik overgeno-

men van Ronald van Zwienen. Daarnaast ben ik 

wijkagent geworden in de binnenstad waar ik 

Henk Graafland vervang. 

 

Op team Gouda worden de wijkagenten breed 

ingezet. Uiteraard in de wijkzorg, maar daar-

naast ook een aantal diensten in de basisdienst.  

 

Voor vragen kunt u mij bereiken via het tele-

foonnummer 0900-8844 of via het meldformu-

lier op politie.nl. 

 

Heeft u heterdaad meldingen bel dan enkel 

en alleen 112!! 

 

BERICHT VAN STADSTOEZICHT 
 

Rondom het station zijn er op 

27 oktober 110 fietsen wegge-

haald met bestuursdwang. Dit 

houdt in dat je de fiets terug 

kan krijgen tegen een betaling 

van € 30 (af te halen op de Fluwelensingel 86). 

Dit was in september ook gebeurd; toen zijn er 

99 fietsen afgevoerd. 

 

Op de site van de gemeente kun je bij  gevon-

den /verloren kijken of je fiets erbij staat. 

www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publica-

ties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Ar-

chief_2015/Fiets_kwijt_Kijk_online   

  
WERKGROEP GROENONDERHOUD 
Door Trudie Galama 
 

Op 21 oktober waren we weer in het park te vin-

den met schoffel, bladhark en snoeischaar. Ook 
het knippen en opbinden van de leibomen tus-

sen de blokwoningen is afgemaakt. Tijdens Bu-

rendag was hiermee al een begin gemaakt.  
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Enkele dagen later kwam ik een groepje leer-

lingen van Het Segment tegen, die onder leiding 

van hun docent een les bladblazen in de praktijk 

kregen. Er werd een filmopname gemaakt voor 

de lessen in de klas.  

 

Laat duizend bloemen bloeien 

Wat ons nu nog staat te wach-

ten is het planten van duizend 

narcissenbollen in het Van Ber-

gen IJzendoornpark. Als u dit 

leest zitten ze waarschijnlijk al 

onder de grond. De leerlingen 

van Het Segment hebben hier-

voor gezorgd! In het voorjaar verwachten we 

dan ook een zee van gele bloemen.  
 

 
www.iriscf.nl 

 

 

BOMEN ROOIEN 
Door Ton Kooijman 
 

Vrijdag 16 november reed er 

een colonne de Van Swieten-

straat in, waaronder een gi-

gantische hijskraanwagen. Ze 

blokkeerden gedurende enige 

uren de straat, want ze wer-

den gebruikt om drie grote 

bomen te rooien op de (bin-

nen)plaats van de Walgaerde. 

Dat gebeurde met een opval-

lende efficiëntie. Eerst werd 

een grote ketting die aan de hijskraan vastzat 

hoog in een boom vastgemaakt, dan kwam de 

kettingzaag eraan te pas. En vervolgens hees 

men de volledige boom over het hek de straat 

op (zie foto) waar het strippen begon en de 

enorme hakselaar zijn werk deed. De wilg en de 

populier waren imposante bomen, maar beide 

stammen waren onrustbarend hol en dat levert 

gevaar op. Eerder dit jaar was er al een enorme 

tak van de wilg afgebroken. Maar er sneuvelde 

ook een prachtige ceder, die helemaal niets 

mankeerde. Een juweel van een boom, mis-

schien wel twaalf meter hoog. Ook voor de ce-

der was een kapvergunning afgegeven, zo 

hoorde ik, maar dat doet de vraag rijzen wat 

daarvoor dan de criteria zijn. Ook al omdat een 

half dooie berk wel is blijven staan. Wat is het 

nu akelig kaal aan de overkant. Ik zie treurige 

vogels, nog steeds op zoek naar die heerlijke, 

beschermende plek.   

Er komt een treurige stenen schuur te voor-

schijn, waarvan de linkerkant decimeters dieper 

is gezakt dan de rechterkant en we kijken uit op 

de van Strijenstraat en de nieuwbouw erachter. 

Het verruimt letterlijk je blikveld maar het be-

valt me niets. Er schijnt een plicht tot her- 

planten te zijn. Daar wachten we dan maar op.  

 
 

WAAR BEN JE SHIWA! 
Door Tiny Rietkerk 

Ik ben intens verdrietig, 

waar ben je toch? Sinds vrij-

dagavond 23 oktober spoor-

loos. Begrijp niet waar je 

bent gebleven. Heeft u hem 

misschien gezien? Het is een 

grote grijze kater. Britse Korthaar. Oranje Ko-

perkleurige ogen weegt 9 kilo en is 11 jaar 

Als u hem gezien heeft of van iemand iets ge-

hoord heeft, laat het mij a.u.b. weten. Er staat 

een beloning tegenover. 

Mevrouw Tiny Rietkerk Winterdijk 1-109 (Het 

Binnenhof) Tel. 0182 523119  

 

Bovenstaande oproep heb ik bezorgd in de Win-

terdijk, een gedeelte van het Rode Dorp en de 

Van Beverninghlaan. Iedere dag gezocht en ge-

roepen maar zag hem nergens. Ik was ten einde 

raad. 

 

Totdat er dinsdagavond aangebeld werd en de 

beheerster van het Thomashuis aan de deur 

stond met……. Shiwa in een reiswieg. Hij liep na-

melijk in de tuin van het Thomashuis. Wat een 

blijdschap, ik kon mijn ogen en oren niet gelo-

ven. Eigenlijk was hij dicht bij huis, hoe komt hij 

daar zult u denken. 

 

Dat zal ik u vertellen: Ik woon in Het Binnenhof. 

Beneden, met een balkon en een leuk tuintje 

waar ik graag in bezig ben. Shiwa is een binnen 

kat maar hij mag naar buiten omdat hij nergens 

heen kan. Alleen de vijver is aantrekkelijk en 

gevaarlijk en daar wil hij juist zo graag heen om 

te drinken en de eenden op te jagen. Door zijn 

gewicht en dikke vacht is hij er waarschijnlijk in-

gevallen (wat al verschillende keren is gebeurd). 

Dan klimt hij er steeds weer aan de goede kant 

uit. Dit keer is dat blijkbaar niet gelukt en is hij 

de vijver over gezwommen en toen de weg kwijt 

geraakt. Maar gelukkig is hij boven water (let-

terlijk en figuurlijk). 

 

Hartelijk dank aan alle wijkbewoners die meege-

holpen en uitgekeken hebben om hem te vin-

den. Een dolgelukkig baasje en Shiwa geniet 
weer in zijn vertrouwde omgeving.  

 

Ontvang allen een hartelijke groet van mevrouw 

Tiny Rietkerk en Shiwa. 

http://www.iriscf.nl/
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KERSTACTIVITEIT VOOR SENIOREN OP 11 DECEMBER 
 

Vrijdagmiddag 11 december organiseren eindexamenleerlingen van VMBO De Goudse Waarden aan de 

Kanaalstraat een kerstactiviteit voor senioren. Deze opdracht is voor de leerlingen een onderdeel van 

hun eindexamen. Bent U 60 jaar of ouder en vindt u het leuk om een gezellige middag te hebben geor-

ganiseerd door leerlingen? Meldt u dan aan bij Wilma Neefjes, extern-opdrachtgever en begeleider van 

deze praktijkopdracht. Aanmelden kan t/m 4 december per e-mail: wilma.neefjes@gmail.com of per tel. 

0182 515354 of met het aanmeldingsformulier, inleveren: Van Bergen IJzendoornpark 11. Eigen bij-

drage: € 2,50 euro per persoon, ter plaatse te betalen.  

 

Dit is het tiende jaar dat De Goudse Waarden en de wijk samenwerken rond activiteiten georganiseerd 

door leerlingen voor senioren. De volgende activiteiten dit schooljaar zijn op vrijdag 22 januari 2016 

(bingo) en vrijdag 12 februari 2016 (sportdag). 

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

  

Aanmeldingsformulier kerstactiviteit 11 december 2015 van 14.00 tot 16.00 uur 

 

Naam: 

Adres: 

Telefoon: 

 

Bijzonderheden (bijvoorbeeld speciaal dieet of rollator mee): 

 

Vervoer: 

 0 Ik kom op eigen gelegenheid* 

 0 Ik rijd met mijn auto en ik ben bereid buurtbewoners mee te laten rijden* 

 0 Ik wil graag met iemand meerijden als dat mogelijk is* 

 

* aankruisen s.v.p. wat van toepassing is 

 

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

 
GEZOCHT KERSTDECORATIE EN 

KNUTSELSPULLEN! 
 

Mocht u nog kerstdecoratie hebben liggen die 

niet meer gebruikt wordt dan willen wij het 

graag een tweede leven geven. Het wordt dan 

gebruikt voor het decoreren van de kerstbomen 

op de Winterdijk of het voor de kerstkransen. 

Knutselspullen zijn ook van harte welkom. Dus 

mocht u nog materiaal hebben liggen dat niet 

meer gebruikt wordt dan kunnen wij er mis-

schien wat mee. Mocht u wat hebben liggen 

neem dan contact op met: 

Marrianne Waalwijk tel. 0182 523448 

m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl 

Manon Vonk, te. 06 40281883 

manonvonk@hotmail.com 

 
CREACAFÉ 
Door Manon Vonk  

  

Zoals elk jaar hebben we weer een Creacafé met 

een kerstthema. Het is op woensdag 9 decem-

ber van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.30 tot 

21.30 uur. Ieder jaar maken we kransen maar 

het lijkt ons ook leuk om een alternatieve deco-

ratie te maken. Mocht je speciale elementen er 

in willen verwerken dan is het handig om die 

mee te nemen; verder is er 

allerlei decoratie materiaal. 

Als je je opgeeft geef dan je 

voorkeur aan waar je mee wilt 

werken, dan kunnen we daar 

rekening mee houden met be-

stellen. 

Je kunt je van te voren opgeven bij:   

Marrianne Waalwijk tel. 0182 523448 

m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl 

Manon Vonk tel. 06 40281883 

manonvonk@hotmail.com 

 

PAS OP: DE HERFSTTIJLOOS 
BLOEIT WEER!! 
Door Marijke van Ittersum 

 

Het zal iedereen opgevallen zijn: vanaf septem-

ber tot november ongeveer komen er ineens 

“krokussen” in het park. Mooie paarse bloemen, 

zonder bladeren. Maar dit zijn helemaal geen 

krokussen, hoewel ze er erg op lijken. Het is 

herfsttijloos. En een waarschuwing is op zijn 

plaats. Je moet met deze fraaie bloemen erg op-

passen, want ze behoren tot de giftigste planten 
van Nederland. Pluk ze nooit en pas op met kin-

deren, want alle delen van de plant zijn dodelijk 

giftig. 

mailto:wilma.neefjes@gmail.com
mailto:manonvonk@hotmail.com
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De herfsttijloos (ook wel Bloem zonder blad, 

Droogbloeier, Kale juffer, Levensbloem, Naakte 

begijn en Spinbloem genoemd) groeit uit een 

knol (je kunt ze ook op de vensterbank neerleg-

gen, dan gaan ze ook bloeien) en heeft geen 

bladeren als hij bloeit. De knollen verwilderen 

heel goed en je kunt ze dan ook in de grond la-

ten zitten. In de lente gaan ze bladeren maken. 

De bloemen staan op lange witte stelen. Ze zijn 

krokusvormig en hebben zes geel-oranje meel-

draden. Dat is ook het enige verschil met de 

herfstbloeiende krokus: die heeft maar drie 

meeldraden. Deze krokus is overigens ook giftig, 

zij het niet zo zwaar als de herfsttijloos. 

 

 
 

De etymologiebank geeft de herkomst van de 

naam: “Cólchicum Cólchicum autumnále. De 

naam Colchicum is afgeleid van Colchis, een 

landschap aan de oostzijde van de Zwarte Zee, 

de oorspronkelijke groeiplaats van de herfsttij-

loos. Een andere opvatting is dat de naam in 

verband staat met Medea, tovenares en gif-

mengster -dochter van koning Aietes van Col-

chis. Volgens een Griekse mythe gebruikte zij de 

plant, vermengd in een toverdrank, om de oude 

Jason te verjongen en dan met hem te kunnen 

trouwen. Ze morste een paar druppels van de 

drank en daaruit ontstond de herfsttijloos.” 

 

Maar er is ook een oude christelijke sage die 

verhaalt hoe de plant is ontstaan. Toen de plan-

ten over de vier jaargetijden verdeeld moesten 

worden, verzochten zij de Schepper hen niet in 

de herfst te laten bloeien, want de ijzige winter 

stond dan spoedig voor de deur en dan was het 

onmogelijk om voor nakomelingschap te zorgen. 

Dit was geen vrolijk geluid voor de herfst, want 

dan kreeg dit seizoen geen bloementooi. De 

lente kreeg medelijden en schonk een der mooi-

ste bloemen aan de herfst. Wanneer het voor-

jaar aanbrak, kon de herfsttijloos uit haar win-

ters isolement worden gehaald en beginnen met 

bladeren en zaad te vormen; en opdat de dieren 

de plant niet zouden eten, bepaalde de Schep-

per dat zij een giftige stof zou bevatten.  

 
Samenvattend: hoe mooi de herfsttijloos in het 

park er ook uitziet, blijf er maar af! En zet ze 

ook maar niet in de vensterbank. Het is mis-

schien goed om te weten, dat ook alle delen van 

het lelietje-van-dalen, de aronskelk en de dief-

fenbachia dodelijk giftig zijn. En dan hebben we 

het alleen nog maar over de bol- en knolgewas-

sen. Op wikipedia staan volledige lijsten van alle 

giftige planten, heesters en bomen... en je vindt 

er ook een lijst van giftige kamerplanten. 

 

HALLOWEEN IN NIEUWE PARK  
Door Manon Vonk 
 

Zaterdag 31 oktober 

was het weer Hallo-

ween in de wijk, het 

was alweer de vijfde 

keer. Dit jaar was het 

weer zeer druk be-

zocht door grote en 

kleine griezels, we 

hadden minstens vijftig kleine exemplaren rond-

lopen. Zoals gebruikelijk waren er weer een 

aantal huizen versierd waar traktaties aan de 

deur werden uitgedeeld. Maar in het park en bij 

de blokwoningen liepen ook griezels rond. Na af-

loop kreeg iedereen nog een lekker kopje pom-

poensoep. De leerlingen van de praktijkschool 

Het Segment hebben de soep verzorgd. Dit jaar 

hebben we ook weer een financiële bijdrage ge-

kregen van ServicePlus, we zijn heel blij dat Rob 

ons initiatief steunt, zo kunnen we extra spullen 

aanschaffen om het nog feestelijker te maken!  
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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.tiel-

man@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 

 

Gerrit van der Gaarden  Van Bergen IJzendoornpark 35 Tel. 524996 

Trudie Galama  Van Bergen IJzendoornpark 15 Tel. 523525 

Ton Kooijman Van Swietenstraat 24 Tel. 522508 

Rien Prins Van Vreumingenstraat 7 Tel. 06 54651814 

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, gebiedsregisseur West John van Dijk Tel. 588386 

Woonpartners Midden-Holland Jasmijn Leloux Tel. 646464 

Mozaïek Wonen Ben Peters Tel. 692969 

Politie, wijkagent Marcel Bos Tel. 0900-8844 

Stadstoezicht Fred Starreveld Tel. 589168 

Cyclus Piet Streng Tel. 547500 

Plicare Carla Jochems Tel. 06 20417758 

Sociaal Team  Tel. 088–9004321 

 

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, Verspuystraat, Lepelaerstraat –Eduard Jansen, Van 

Vreumingenstraat 10, tel. 602494  

Groep 8: Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – Rick Luimes, Kattensingel 13, tel. 06 41364714 

Groep 9: Kattensingel 44c en volgende – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, tel. 538392  

Groep 10: Piersonweg, v. Beverninghlaan, v. Swietenstraat  

Groep 11: Crabethstraat, Crabethpark – vacature 

AGENDA 

 

9 dec 14.00 – 16.00 uur 

19.30 – 21.30 uur 

Creacafé Gouwestein 

10 dec 15.00 – 22.00 uur Kerstmarkt Bunnik terrein 

11 dec 17.00 uur Ontsteking kerstbomen  Sloot Winterdijk 

11 dec 14.00 – 16.00 uur Kerstactiviteit voor senioren De Goudse Waarden, Kanaalstraat 

11 dec 12.00 – 22.00 uur Kerstmarkt Bunnik terrein 

12 dec 10.00 – 22.00 uur Kerstmarkt Bunnik terrein 

13 dec 10.00 – 20.00 uur Kerstmarkt Bunnik terrein 

14 dec 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

16 dec 19.30 uur Buurtpreventie Gouwestein 

 

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

