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VAN DE REDACTIE /  
VAN HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 
 

Dit nummer staat vol groen en dat past uitste-

kend bij het jaargetij waarin we ook steeds 

meer groen zien verschijnen. In ons park heb-

ben leerlingen van het Wellantcollege 1400 

plantjes uitgezet en gaan we als bewoners de 

verzorging daarvan regelen. Velen van ons heb-

ben hun geveltuintje weer geschoond van on-

kruid en hopen op nieuwe prachtige bloemen. Ik 

zag de winnaars van vorig jaar langs de Katten-

singel al weer druk bezig, op voor nieuwe prij-

zen. En als u er nog een plantje bij wilt kunt u 

een wandelingetje maken naar Gouwestein waar 

een stekplek komt. Dus plantjes voor het grij-

pen. Nog leuker als u wat overtollige eigen op-

kweek meebrengt. Lees erover in dit nummer. 

Als u in Gouwestein bent kijk dan ook wat ver-

der rond. Het zorgcentrum organiseert allerlei 

activiteiten die ook voor u interessant kunnen 

zijn. Het park met vele bijzondere bomen gaat 

deel uitmaken van een mooie wandelroute langs 

monumentale bomen. Daarvoor zijn bordjes 

gemaakt die wij u nu al laten zien in deze wijk-

krant. 

 

Nog meer Gouwestein: we hielden er onze jaar-

lijkse bewonersavond met een uitgekiende com-

binatie van onderwerpen waarover informatie 

verstrekt werd. De belangstelling was vergelijk-

baar met eerdere jaren. Voor onze wijk het be-

langrijkste onderwerp was de gang van zaken 

rondom het zuidelijk stationsgebied. Daar moet 

wat gaan gebeuren, maar wat precies? De ge-

meente doet raar geheimzinnig over de ver-

keersanalyse die de Grontmij al weer enige 

maanden geleden heeft uitgebracht. Er ligt nog 

steeds een embargo op, hoewel er in overleg 

wel wat informatie over is verstrekt. Ik houd 

daar niet van. U kunt in dit nummer lezen dat 

het overleg intensiever wordt, dus we naderen 

besluitvorming. Op dinsdag 2 juni krijgt u de 

kans mee te sturen als onze wijk om haar me-

ning wordt gevraagd. Het Bewonersinitiatief 

heeft een aantal scenario’s ontwikkeld, waarbij 

de plek van het busstation varieert tussen noord 

en zuid van het station. Daar moeten nu de 

voor- en nadelen zo precies als mogelijk bij be-

schreven worden.  

 

Stefan Morel en Peter Schönfeld zijn er heel 

druk mee, laten we hen veel succes wensen.  

 

Eind april komt een bijzondere collectebus bij u 

langs. Het Oranjefonds komt langs en de helft 

van uw gift blijft in onze wijk. Dat is mooi nu de 
gemeente haar subsidie vrijwel afbouwt. Dus 

wees een beetje gul, dan kunnen de collectan-

ten de bordjes zoals die in de cartoon thuislaten.  

 

We meldden al eerder dat we een bezwaar heb-

ben ingediend tegen de behandeling van de 

wijkteams door het college van B&W. Begin 

maart was de hoorzitting en de uitspraak kon-

den we binnen vier à zes weken tegemoet zien. 

Die zijn ondertussen ruim verstreken zonder 

antwoord. Bij het schrijven kregen we een brief 

waarin staat dat het college zich dat ook reali-

seert, en waarin het nog eens zes weken claimt. 

Dat kan allemaal. Ik ben wel benieuwd hoe men 

omgaat met overschrijdingen van termijnen aan 

de inwonerskant. Moet haast wel heel soepel 

zijn. Maar… je kunt ook mijmeren over de bete-

kenis hiervan. Blijkbaar is de conclusie van de 

bezwarencommissie niet zodanig dat een brief 

met één zin: ‘uw bezwaar wordt afgewezen’, 

kan volstaan. Als we nou eens voor elke week 

verder uitstel € 1000 kunnen vragen gun ik ze 

de volle extra periode. 

 

 
 

We ontvingen ook net een brief vanuit een an-

dere wijk (Goverwelle). Daar is door een bewo-

ner een subsidie aangevraagd voor Koningsdag. 

Die is afgewezen omdat het evenement niet 

éénmalig zou zijn en omdat het niet de hele stad 

betreft. Er wordt heel 2015 nagedacht over cri-

teria, maar onze ambtenaren (en de wethou-

der?) hebben geen enkele moeite om met deze 

zeer discutabele en naar mijn mening volstrekt 

verwerpelijke argumenten een subsidie af te 

wijzen. Het wordt tijd voor opstand brave bur-

gers van Gouda! 

 

Tot slot het volgende hoofdstukje in de verbre-
ding van het fietspad onder de spoortunneltjes. 

De hangende brug toont gebreken, losse plan-

ken en zo. En om daar op te wijzen zijn er ob-

stakels neergezet die mij op die plaats gevaar-
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lijker lijken dan de wat bewegende planken. Oh 

ja, onder het andere viaduct staat nu al een half 

jaar een stellage die vergeten lijkt. Maar die 

staat niet in de weg.  

 
BEWONERSAVOND 
Door Ton Kooijman 
 

Donderdag 9 april vond onze jaarlijkse bewo-

nersavond plaats. Opnieuw in Gouwestein, dat 

net een verbouwing achter de rug had en pre-

cies op tijd voor ons opnieuw was ingericht. De 

belangstelling was vergelijkbaar met vorige ja-

ren, er waren zo´n zestig à zeventig bewoners.  

 

Voorafgaand aan de vergadering kon informatie 

worden ingewonnen bij diverse standjes, die een 

goede indruk opleveren over de vele activiteiten 

in onze wijk. Onze voorzitter, Peter Schönfeld, 

schetste de inzet van het wijkteam met zijn vele 

werkgroepen. Trots stond hij stil bij de hoogte-

punten uit 2014, met als uitblinkers natuurlijk 

de plaatsing van de zonnewijzer in het voorjaar 

en de prachtige beeldententoonstelling in ons 

park gedurende de zomer. De laatste leverde 

met crowdfunding ook nog een blijvende herin-

nering op door de aankoop van één van de ten-

toongestelde beelden. Ook memoreerde hij het 

overlijden van twee belangrijke mensen voor de 

wijk en het wijkteam: Bert Kruyne, vele jaren 

lang penningmeester van het wijkteam en Jos 

Cremers, voorzitter van het buurtpreventieteam. 

Anne-Marie Blok heeft een paar maanden gele-

den afscheid genomen van het wijkteam en Tru-

die Galama komt het wijkteam versterken en 

volgt Jos Cremers op als voorzitter van Buurt-

preventie. Peter wees op een plek in het bestuur 

voor een wijkbewoner die geïnteresseerd is in de 

sociale zaken die in een wijk spelen, de post die 

vooral Anne-Marie voor haar rekening nam. 

 

 
 

Voor dit jaar kijken we uit naar het verschijnen 

van twee straatbiebs, de opening van een bo-

menroute die de binnenstad met het Nieuwe 

Park omvat, de Dag van het Park die in septem-
ber is gepland. We nemen het onderhoud van de 

volière over en gaan bijdragen aan het onder-

houd in ons park. De gemeente zorgt ervoor dat 

we steeds meer ingeschakeld worden om de 

leefbaarheid in de wijk in stand te houden of te 

verbeteren. Zonder geld.  

 

Gerrit van der Gaarde, de penningmeester, ver-

telde hoe we er financieel voorstaan. De subsi-

die van de gemeente wordt vrijwel geheel afge-

bouwd, vanaf volgend jaar krijgen we 3000€. 

Maar we zijn erg zuinig geweest en de gemeente 

is mild over dat gespaarde bedrag: we mogen 

het opmaken. Dat gaan we netjes doen, door 

het over een paar jaar uit te smeren, zodat bij-

voorbeeld de wijkkrant voorlopig door kan gaan 

en er ook nog een tijd lang geld is voor een aan-

tal traditionele activiteiten.  

 

Trudie Galama vroeg aandacht voor buurtpre-

ventie. Samen met Cyclus en de politie zorgt dat 

team voor veiligheid, voor opgeruimde straten 

en groenstroken, voor rust, kortom voor een zo 

aangenaam als mogelijk leven in onze wijk. Het 

streven is daar alle straten bij te betrekken en 

daarom zoeken ze nog naar een vertegenwoor-

diger van de blokwoningen en van de Crabeth-

straat/park. Bel Trudie eens op als u belang-

stelling heeft.  

 

Ronald van Zwienen van de politie vertelde iets 

over de veiligheid in de wijk. Het gaat wel rede-

lijk, er is in ieder geval geen toename van inci-

denten. Maar de politie spoort u aan om heel at-

tent te blijven. Als u een deur open laat staan 

hebben de schoffies dat eerder door dan uw 

buurvrouw. En alles wat dan voor het grijpen 

ligt is weg.  

 

We hadden de eerste presentatie van het Soci-

aal Team West, dat vanaf dit jaar het adres is 

voor alle zorgen die een bewoner van onze wijk 

kan hebben. U komt dan terecht bij iemand die 

u adviseert, de weg naar de juiste instantie 

wijst, u komt verzorgen, kortom: als taak heeft 

u te helpen. Dat gebeurt steeds in overleg met 

uzelf, want het gaat ook om maatwerk. Con-

tactgegevens zijn 088-9004321; 

west@sociaalteamgouda.nl; de website is 

www.sociaalteamgouda.nl (dat had u zelf kun-

nen verzinnen).  

 

Studenten van de hogeschool Inholland uit Delft 

gaven een tussenrapportage van een project dat 

de duurzaamheidsgraad van onze wijk bepaalt 

en adviezen geeft om die waardering te verbete-

ren. Ze hadden zich behoorlijk op de hoogte ge-

steld en kwamen in een goede presentatie met 

een aantal constateringen. Er is veel stilstaand 

water en dat maakt het water vuil. Er is nauwe-

lijks een zonnepaneel of een laadpaal. Die op-

merking lokte reacties uit, want hier en daar, 

goed weggestopt, zijn wel een paar zonnepane-
len te vinden en iemand wist ook nog een laad-

paal te staan. De studenten kwamen met de 

suggestie om het grote dak van de Goudse Ver-

zekeringen met zonnepanelen te beleggen. Best 

mailto:west@sociaalteamgouda.nl
http://www.sociaalteamgouda.nl/
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een interessante gedachte. In juni komen ze 

met de eindrapportage.  

 

 
 

Als laatste kreeg Stefan Morel de gelegenheid 

om nog iets over de voortgang van het zuidelijk 

stationsgebied te vertellen. Positief is dat alle 

betrokkenen nog intensief met elkaar in gesprek 

zijn, wat erop wijst dat ze ook geïnteresseerd 

zijn in de uitkomst van dit proces. Dat geldt 

eveneens voor het college en de gemeenteraad 

en de nieuwe eigenaar van de huizen aan de 

Vredebest en de Spoorstraat. Hoofdpijnpunten 

zijn het busstation en de fietsen. Er is al enige 

maanden geleden een verkeersstudie opgele-

verd en daar ligt nog steeds een embargo op. 

Ikzelf vind de geheimzinnigheid daarover onbe-

grijpelijk. Nu slingeren er dagelijks zo’n 1900 

fietsen rondom het station en vooral voor de in-

gang, over een jaar of tien is dat verdubbeld. 

Dan komen we dus echt het station niet meer 

in, tenzij iemand lef toont en er geld beschik-

baar komt. Alles hangt ook samen. Met het bus-

station naar de noordkant komt er ruimte voor 

de fietsen. Dat blijft wel tobben trouwens, want 

er zijn natuurlijk veel aantrekkelijker ideeën om 

het vrijkomend gebiedje dan te gebruiken. De 

komende maanden worden cruciaal. We hopen 

op iets moois.  

 

Iets voor tien was de vergadering voorbij en dat 

was niet te laat want vrijwel alle aanwezigen 

bleven na om nog een drankje te drinken.  

 

OPENING BOMENROUTE 
Door de Groencommissie 
 

De bordjes en de paaltjes voor de nieuwe bo-

menroute zijn klaar. De bomenroute loopt van 

het Houtmansplantsoen via het Regentes-

seplantsoen tot in het Van Bergen IJzendoorn-

park.  

 

Eind mei is de officiële opening. In het Willem 

Vroesenpark t/o de Jeruzalemkapel (aan de ach-

terkant van de Sint Jan) staat een geweldig gro-

te beuk. En deze eeuwenoude reus krijgt de 

hoofdrol in de openingsceremonie. Zodra datum 

en tijd bekend zijn geef ik deze per mail aan u 

door. Is uw e-mailadres nog niet bekend bij de 

redactie en stelt u er prijs op om à la minute op 

de hoogte te worden gehouden van nieuwtjes 

en/of wijzigingen, geef dan uw gegevens door 

aan de redactie van de wijkkrant: 

i.tielman@gmail.com 

 
BOMEN IN HET PARK:  

DE ZOMEREIK 
Door Marijke van Ittersum 

 

Herkomst 

De zomereik (Quercus robur) is een van de 

meest voorkomende soorten in het West-

Europese bos. En dat is al heel lang zo, want 

deze eikensoort is sinds de laatste ijstijd vanuit 

Spanje en Italië naar het noorden opgerukt. Ei-

ken hebben veel licht nodig. Daarom hebben ze 

in “natuurlijke bossen” behoorlijke concurrentie 

van met name beuken. Maar overal in Nederland 

kun je eiken vinden. De oudste eik van Neder-

land (de Uiverboom, uiver = ooievaar) staat op 

het terrein van kasteel Doornenburg, hij is on-

geveer duizend jaar oud. In de ons omringende 

landen staan echter eiken die nog veel ouder 

zijn. 

 

De naam “quercus” komt waarschijnlijk van het 

keltische woord “quer”, wat mooi betekent, en 

“cuex”, het woord voor boom. Robur betekent 

”kracht”. 

 

 
 

Uiterlijk 

Er zijn zomereiken – daar staat er eentje van in 

het park dichtbij het water in het midden van 

het park ongeveer – en wintereiken. Die laatste 

soort zie je veel minder en dat komt vooral om-

dat de zomereik veel meer eikeltjes krijgt, die 

bovendien groter zijn. Daarom zijn er veel meer 

zomereiken geplant dan wintereiken. Je kunt 

zomer- en wintereiken gemakkelijk uit elkaar 

houden. De eikeltjes van zomereiken groeien 

aan steeltjes en de bladeren van de wintereiken 

zijn veel minder diep ingesneden en groeien aan 

een steeltje. En dat steeltje aan het blad ont-

breekt weer bij de zomereik. 

mailto:i.tielman@gmail.com
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Als een eik solitair staat, kan hij enorm groot en 

breed uitgroeien tot wel 35 m hoog en de kroon 

kan wel 40 m breed worden. In bossen wordt de 

groei beperkt en ook heeft de kwaliteit van de 

grond natuurlijk invloed op de groei van deze 

boomsoort. Eiken houden het meest van zand-

gronden. De eerste paar honderd jaar van hun 

leven groeien eiken snel, maar daarna groeien 

ze voornamelijk in de dikte.  

 

Eigenschappen 

Eekhoorns zijn erg belangrijk voor eiken. De ei-

kels zijn zwaar en vallen dus vlakbij de boom. 

Maar onder al die slecht verteerbare bladeren 

kunnen ze niet kiemen. Als een eekhoorn zo'n 

eikeltje meeneemt voor zijn wintervoorraad en 

die dan vergeet (en dat gebeurt nogal eens), 

dan is dat een ideale plek voor de groei van een 

nieuw eikje. 

 

Eiken leveren veel mast op. Al vanaf de middel-

eeuwen werden de varkens het eikenbos in ge-

jaagd om te eten, want eikels bevatten bijna 

40% vet. De varkens werden dus “vetgemast”. 

Het gezegde: “op eiken groeit de beste spek” 

verwijst daar naar. Het is jammer dat er zoveel 

tannine in eikels zit, anders zouden wij ook ge-

makkelijk lekkere hapjes kunnen maken van de 

soms overvloedige hoeveelheid eikels die je on-

der de bomen kunt tegenkomen. Nu blijft de 

menselijke consumptie meestal beperkt tot de 

zogenaamde “eikeltjeskoffie”, waarvoor je de 

rauwe eikels goed moet roosteren en/of koken. 

 

Op de stammen en takken van de eik komt een 

variatie aan kostmossen voor en er zijn honder-

den soorten insecten die bijna uitsluitend van 

eikenbomen houden. Soms vormen deze soor-

ten een bedreiging voor de boom: de rupsen 

van de Wintervlinder en de Groene eikebladrol-

ler bijvoorbeeld kunnen een eikenbos kaal eten. 

Maar de eik is taai, hij herstelt zich door in juni 

gewoon weer voor de tweede keer in een sei-

zoen nieuwe bladeren te maken. 

 

Ook mensen zijn blij met eiken. De bast werd 

gebruikt door leerlooierijen en het hout is van 

prima kwaliteit. We maken er nog steeds van al-

les van en de meeste echt oude meubelstukken, 

denk aan gebeeldhouwde kerkbanken, preek-

stoelen, maar ook onderdelen van schepen, zijn 

allemaal van het zeer duurzame eikenhout. Een 

bijzonder nuttige boom dus, die eik.  

 

Bijzonderheden 

En dan zijn eiken ook nog eens “heilige” bomen. 

De Germanen, de Kelten, de Grieken en de Ro-

meinen, allemaal verbonden ze de eik aan een 
van hun goden, resp. Donar, Taranis, Zeus en 

Jupiter. De Kelten gebruikten zelfs een boomka-

lender, waar de eik een speciale dag innam. De 

Keltische boomkalender kun je vergelijken met 

sterrenbeelden. Er zijn 21 boomtypen die cor-

responderen met zowel een periode in de winter 

als in de zomer (of lente en herfst). Maar de eik 

heeft een eigen dag (net als de beuk, de berk en 

de olijf). Mensen die op 21 maart geboren zijn, 

vallen onder het teken van de eik. De eik staat 

voor dapper, sterk, verstandig, actief en onaf-

hankelijk. 

 

Tot slot 

Ofschoon de zomereik dus een veel voorkomen-

de boomsoort is, kunnen we toch met tevreden-

heid naar onze eik aan de vijver kijken. Ga er 

echter niet tijdens een onweer onder staan. De 

eik heeft een lange penwortel die rechtstreeks 

naar het grondwater leidt. Er is dan ook een oud 

gezegde dat luidt: “van eiken moet je wijken, 

maar boeken (beuken) moet je zoeken”. Of zo-

als een vriend van ons zegt: “beuk is leuk, eik is 

lijk”. 

 

ECOKIDS 
Door Manon Vonk 

 

Eind mei gaat het ecokids programma weer van 

start. Er is opnieuw een leuk programma sa-

mengesteld waar veel in te leren valt. Ecokids is 

voor kinderen van 7-11 jaar; heb je zin om mee 

te doen schrijf je dan in bij Manon Vonk, Majoor 

Fransstraat 36, 06-40281883. Dit jaar vindt 

ecokids weer plaats in Gouwestein in de activi-

teiten ruimte en we beginnen om 3 uur en ein-

digen om half 5. 

 

20 mei 

Deze middag komt de ratten-

vanger vertellen over de mus-

kusrat. Hij weet hier alles van. 

We gaan kijken of we sporen 

van de rat kunnen ontdekken 

op de Winterdijk.  

 

27 mei 

Er zijn veel kinderen die vissen 

erg leuk vinden maar niet goed 

weten hoe ze nou precies met 

een vis moeten omgaan als ze 

er een gevangen hebben. 

Daarom hebben we de visver-

eniging Gouda uitgenodigd, zij 

gaan ons van alles leren over vissen en hoe je 

ze het beste kan vangen. Als het lekker weer is 

gaan we het natuurlijk ook in het echt proberen. 

 

3 juni 

 

Deze middag hebben we een veras-

sings-uitje. We gaan op bezoek bij 

een nog onbekende locatie. 

 

 

We hebben plek voor 10 kinderen dus: wees er 
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snel bij! Lijkt het je leuk om mee te helpen en 

ben je boven de 18 dan ben je natuurlijk van 

harte welkom. 

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN 
 

De verbouwing van de entree en de Plaza in 

Gouwestein zijn achter de rug en we zijn erg blij 

met het resultaat. Uiteraard bent u van harte 

welkom om een kijkje te komen nemen en gelijk 

een kopje koffie/thee te drinken. U bent dan 

rond 10.00 uur welkom, een kopje koffie/thee 

kost € 1,00 p.p. Ook het Grand Café is aange-

past, hier kunt u elke middag vanaf 15.00 uur 

tot 17.00 uur terecht voor een hapje en een 

drankje.  

 

Verder hebben we de volgende leuke activiteiten 

in Gouwestein: 

 Op dinsdag 19 mei komt het Bethel Koor bij 

ons optreden. U bent om 19.30 uur van har-

te welkom in de Plaza. Entree is gratis, kof-

fie of thee € 1 per kopje.  

 Op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, or-

ganiseren we een gezellige High Tea in 

Gouwestein met heerlijke hapjes en lekkere 

thee. De High Tea start om 15.00 uur en is 

in de Plaza. Kosten per persoon € 10. U kunt 

zich tot 20 mei bij de receptie van Gou-

westein opgeven. 

 Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag is er 

een poëzie middag in Gouwestein. U bent 

om 14.30 uur welkom in de Plaza en de en-

tree is € 2 als u lid bent van ons Servicepak-

ket, € 3 als u geen lid bent. Koffie en thee  

€ 1 per kopje.  

 En tenslotte komt op woensdag 27 mei  

Sjacco voor ons optreden. U bent om 14.30 

uur welkom in de Plaza. Entree € 4 als u lid bent 

van ons Servicepakket, € 5 als u geen lid bent. 

Koffie/thee € 1 per kopje.  

Naast deze activiteiten hebben we in  

Gouwestein een leuk en gezellig verenigingsle-

ven. Bent u benieuwd naar onze verenigingen? 

U kunt ons verenigingsboekje komen afhalen bij 

de receptie van Gouwestein. 

 

Vanaf 1 april kan er niet meer contant be-

taald worden, maar alleen met pin. 

 

PLANNEN VOOR ZUIDELIJK STA-

TIONSGEBIED IN EEN STROOM-
VERSNELLING 
BEWONERSAVOND 2 JUNI 
Door Het bewonersinitiatief, Stefan Morel en Peter 
Schönfeld 

 

In het afgelopen half jaar is het Bewonersinitia-

tief niet erg opgeschoten bij het maken van zijn 
plannen. Het moest wachten op de uitkomst van 

het verkeers-/ reizigersrapport dat Grontmij in 

opdracht van de gemeente maakte. Daarom is 

het betrekkelijk rustig geweest van onze kant. 

Dit rapport van de Grontmij gaat over de effec-

ten voor het verkeer en het reizigersvervoer als 

gevolg van een eventuele verplaatsing van het 

busstation naar de noordzijde van het station. 

Deze informatie is essentieel bij het nemen van 

een beslissing. 

 

Het Bewonersinitiatief en de gemeente hebben 

daarna afgesproken gezamenlijk een matrix te 

maken met herinrichtings-scenario’s voor het 

Zuidelijke Stationsgebied als het busstation aan 

de zuidkant blijft, en scenario’s als het bussta-

tion naar de noordkant zou worden verplaatst. 

Deze scenario’s worden getoetst aan een aantal 

criteria b.v.: wat betekent dat voor de busreizi-

gers, voor de fietsen, voor het stationsplein etc. 

De invulling van de matrix wordt gezamenlijk 

gedaan door de gemeente en het Bewonersiniti-

atief, waarbij er nauwkeurig op wordt gelet dat 

dit zo neutraal mogelijk gebeurt. Waarschijnlijk 

is deze invulling binnen enkele weken klaar. 

 

 
zo wringen reizigers zich in en uit het station en dan 

staan de fietsen nu nog netjes 

 

Het resultaat hiervan zal in de komende twee 

maanden ter discussie worden voorgelegd aan: 

 Verkeerswerkgroep van Nieuwe Park en Ka-

debuurt 

 Bewoners van Nieuwe Park en Kadebuurt 

 de wethouders, 

 de coalitie van bedrijven/organisaties, die 

rechtstreeks belang hebben bij de herin-

richting (Bunnik, gemeente, NS, Holland 

Property Group, De Goudse en het Bewo-

nersinitiatief)  

 Overige partijen, die indirect belang en/of 

belangstelling hebben 

 Het College 

 De Gemeenteraad 

 

Afgezien van de behandeling door de gemeente-

raad wordt getracht alle andere besprekingen 

vóór de zomer af te ronden. 

 

De bijeenkomst van de bewoners van het Nieu-

we Park en Kadebuurt zal dinsdag 2 juni plaats-

vinden en natuurlijk in de wijkkrant van mei 
worden aangekondigd. De informatie over de 

plannen voor het Zuidelijke Stationsgebied 

wordt dan ook op de website van Nieuwe Park 

geplaatst.  
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SLEUTELS SPORTVELDJE 
 

 
Helaas zijn de sleutels van het sportveldje bij de 

Winterdijk zoek. Als iemand deze nog in bezit 

heeft, graag retourneren aan Van Bergen IJzen-

doornpark 23. 

 

 

STEKPLEK 
Door Manon Vonk 
 

Vanaf 15 mei komt er bij Gouwestein een stek-

plek. Wat houdt de stekplek in? Hier kunnen 

mensen met groene vingers die van tuinieren 

houden plantjes met elkaar uitwisselen. Mocht 

je een plant hebben die gaat woekeren door de 

tuin en je wilt er ook een ander plezier mee 

doen in plaats van dat hij in de groene bak be-

landt, dan kun je hem naar de stekplek bren-

gen. Maar mocht je een plantje kunnen gebrui-

ken om een kaal plekje in de tuin te vullen dan 

kun je misschien iets leuks vinden om in jouw 

tuin te poten. Door plantjes met elkaar te delen 

komen er beslist meer vrolijke tuintjes. Zo kun 

je misschien wel een nog leuker geveltuintje 

maken voor je huis. De stekplek is bedoeld om 

onze wijk op een laagdrempelige manier nog 

groener te maken. Je kunt er bijvoorbeeld ook 

zaadjes brengen in plaats van plantjes en mis-

schien vind je het wel leuk om dingen op te 

kweken, maar staat je tuin al vol, dan is het re-

sultaat hier ook van harte welkom. Ook potjes 

om stekjes in te planten hebben we nodig, die 

kunt u in de kastjes zetten. 

 

De stekplek zal worden bijgehouden door de 

bewoners uit Gouwestein. Zij gaan zorgen dat 

de plantjes water krijgen en dat het er netjes uit 

blijft zien. Om feestelijk van start te gaan heeft 

de praktijk afdeling van De Goudse Waarden 

stokrozen opgekweekt. Deze kunt u vanaf de 

15e mei ophalen op de stekplek bij Gouwestein.  

  

OPFLEURACTIE BLOKWONINGEN 
Door Manon Vonk 
 

Naast alle stokroosjes die opgekweekt zijn, 

heeft de praktijkafdeling van De Goudse Waar-

den ook 10 bloembakken ingezaaid. De plantjes 

zijn nu nog klein maar zullen snel in een fleurige 

bak veranderen. Woon je bij de blokwoningen 

en heb je nog geen fleurig balkon dan kun je je 

inschrijven voor een gezellige bloembak. Je kunt 

je inschrijven bij Manon Vonk, Majoor Frans-

straat 36, 06-40281883. Mochten er veel in-

schrijvingen zijn dan krijgen leden die lid zijn 

van de vereniging voorrang. 

  

WEDSTRIJD 
Door Manon Vonk 
 

Omdat de stekplek bij Gouwestein vanaf 15 mei 

geopend is wil de Groencommissie hier extra 

aandacht aan geven. Naast de wedstrijd van de 

geveltuintjes gaan we nu ook kijken wie er de 

langste stokroos in de wijk heeft. De stokroos 

heeft even de tijd nodig om te groeien, tweeja-

rige plant, dus de uitslag zal pas eind volgend 

jaar zomer bekend zijn. Durft u de uitdaging aan 

met de buurt en de buurvrouw haal dan een 

stekje op de stekplek. 

 

 
 

WELLANTCOLLEGE KOMT IN ACTIE 
Door Trudie Galama 
 

In opdracht van de gemeente en onder leiding 

van hun docent Remon de Goeij hebben leer-

lingen van het Wellantcollege een plan gemaakt 

voor de herinrichting van twee plantvakken tus-

sen het wandelpad in het Van Bergen IJzen-

doornpark en de Van  Beverninghlaan. Op don-

derdagmorgen  16 april was het zover en wer-

den 1400 plantjes uitgeladen.  Het ging om heel 

veel varens, spirea, alchemilla of vrouwenman-

tel, stephanandra, genarium, bergenia en een 

paar buddleja’s of vlinderstruik. Met z’n tienen 

hebben de leerlingen deze plantjes stuk voor 

stuk in de aarde gepoot. Ze waren verdeeld over 

twee plekken en in beide groepjes had één leer-

ling de leiding. Het was een gigantische klus die 

werd afgesloten met een echte oplevering waar-

bij hun werk beoordeeld werd. Over een paar 

weken kunnen we zien of de plantjes het bij ons 

naar hun zin hebben.  

 

De leerlingen volgen de middelbare beroepsop-

leiding Stedelijk Groen & Natuurbeheer. Daar le-

ren ze o.a. van alles over de inrichting en het 

beheer van tuinen, parken en sportterreinen, 

het voorbereiden van groenprojecten, kostenbe-

rekeningen maken, presenteren, werkplannin-
gen maken en leidinggeven. Zo dienen ze onge-

veer duizend Nederlandse planten bij naam te 

leren kennen, zowel de Nederlandse als de La-

tijnse naam. Als ze de opleiding hebben afge-
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rond kunnen ze aan het werk als bijvoorbeeld 

hovenier, hoofd groenvoorziening of beheerder 

sportterreinen. Volgen ze de opleiding Stedelijk 

Groen Bos & Natuurbeheer dan houden ze zich 

bezig met de inrichting, ontwikkeling en het be-

heer van natuurgebieden. Na afronding van de-

ze opleiding kunnen ze aan het werk als bijvoor-

beeld veldmedewerker, projectleider groenvoor-

ziening of voorlichter. De leerlingen leren veel in 

de praktijk middels stages en excursies. Zo was 

ook het project in het Van Bergen IJzendoorn-

park een gelegenheid om hun vakkennis en 

vaardigheden in praktijk te brengen. 

 

 
 

Bas, Hidde, Nick, Tom, Lennart, Wessel, Stan, 

Jos, Werner en Mischa heel hartelijk bedankt 

voor jullie inzet. Wij hopen dat jullie nog eens 

langs komen om het resultaat van jullie harde 

werken te bekijken.  

 

WATERSPEKTAKEL 
Door Trudie Galama 
 

Een pomp, een slang en voeg daarbij enkele en-

thousiaste bewoners en je hebt de ideale combi-

natie  om 1400 plantjes van water te voorzien. 

Zo gebeurde het dan ook voor de eerste keer op 

een zonnige zaterdag  in april. We rekenen op 

een mooi  voorjaar en een lange warme zomer 

dus dit waterspektakel zal zich  nog vele malen 

herhalen. Wil u ook een handje helpen? U kunt 

zich opgeven via email:  

geertruida.galama@hetnet.nl 

 

 

BOMENSTICHTING GOUDA 
Door Trudie Galama 
 

De weg is opgehoogd en de aangrenzende tui-

nen zijn inmiddels weer uit de diepte herrezen 

tot straatniveau. Er zijn door grote vrachtwa-

gens vele kubieke meter zand en aarde gestort. 

Het wegdek mag er dan mooi en strak uitzien, 

de bomen zullen het zwaar te verduren krijgen. 

Vooral oude bomen overleven zo’n ophoging 

vaak niet. Dat is de reden waarom de Bomen-

stichting Gouda aan de alarmbel heeft getrokken 

en met de gemeente in gesprek is gegaan. Deze 

stichting heeft namelijk als doel het in stand 

houden en waar mogelijk verbeteren van de 

groene leefomgeving, in het bijzonder behou-

denswaardige bomen in de gemeente Gouda. Er 

zijn plannen gemaakt om enkele bomen uit te 

graven en ter plekke opnieuw te planten. Som-

mige bomen zullen ook een andere plaats krij-

gen omdat de huidige plek, ingeklemd tussen 

andere bomen, voor de verdere groei niet ideaal 

is. 

 

 
 

Door de ophoging van de weg is er een kom 

ontstaan, die bij hevige regenval overlast zal 

ondervinden en wellicht zal vollopen. Maar het 

was kiezen tussen twee kwaden. Veel zeer oude 

bomen zouden een ophoging waarschijnlijk niet 

overleven. We hopen er het beste van en gaan 

nu genieten van de lente in het park. 

 

OPHOGING VAN BERGEN  
IJZENDOORNPARK 
Door Buurtpreventie 
 

Er is een zeer gevaarlijke situatie ontstaan ten 

gevolge van de wegversmalling die in het Van 

Bergen IJzendoornpark is aangebracht ter hoog-

te van  nummer 29. Deze versmalling is niet 

aangegeven door middel van een bord of een 

reflecterende paal ter plaatste. Hoewel het een 

30-km weg is en een lantaarn de weg verlicht 

wordt de weggebruiker toch onaangenaam ver-

rast en kan een gevaarlijke situatie ontstaan. 

Dit punt is opgenomen met Yvonne van  

Asseldonk, gebiedsmanager van de Gemeente 
Gouda. 

mailto:geertruida.galama@hetnet.nl
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Van Sander Wools (Projectleider Afdeling Pro-

jecten Openbare Ruimte) ontvingen wij op 22 

april het volgende bericht: 

Bedankt voor uw melding. We hebben de situa-

tie nogmaals bekeken en gaan er zwart-witte re-

flectorpaaltjes plaatsen. 

 

 

BEELDEN 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Het beeld van Pim Leefsma is onderweg. Bijna is 

het zover en kan het beeld worden geplaatst. De 

voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels 

klaar. Het beeld zal deze week verhuizen naar 

zijn nieuwe locatie aan de H.J. Nederhorststraat 

waar het nog zal worden opgeknapt. 

 

En er komt nog een beeld! 

Een oplettende wijkbe-

woonster heeft mij ge-

tipt over een beeld bij 

de voormalige prof. 

Gunning mavo dat er 

wat zielig bij stond. Het 

is een beeld van Corin-

ne Franzén Heslenfeld 

(1908-1989) uit 1958 

gemaakt uit kalksteen. 

Het heeft de mooie 

naam  ‘De prinses met 

de gouden bal’; het 

verhaal kunt u volgen-

de keer lezen in de wijkkrant. Dus binnenkort 

komt er weer een mooi beeld bij in onze wijk!  

 

HANDEN OP ELKAAR VOOR HET 

VAN BERGEN IJZENDOORNPARK 
 

In de wijkkrant van februari 2015 las u een arti-

kel van Trudie Galama over de gemeentelijke 

bezuiniging op het groenonderhoud. Deze be-

zuiniging betreft ook het Van Bergen IJzen-

doornpark. Veel wijkbewoners betreuren dit. 

Zoals de meeste wijkbewoners wel weten is dit 

bijzondere park begin twintigste eeuw aange-

legd voor 40.000 gulden die de Goudse burge-

meester Albertus Adrianus van Bergen IJzen-

doorn speciaal daarvoor bij zijn overlijden in 

1895 had nagelaten aan de gemeente. 

 

Sinds november 2014 woon ik in de Van Swie-

tenstraat. Iedere ochtend en avond loop ik door 

het park naar en van het station. En iedere keer 

weer ben ik onder de indruk van de bijzondere 

sfeer en de manier waarop dit park wordt ge-

bruikt. Zoals Trudie al schreef: dit park is meer 
dan een cultuurhistorische groene plek. Ik zie er 

opa's met kleinkinderen de eendjes voeren, 

word er zo af en toe omver gelopen door fana-

tieke joggers en ben er soms en passant getuige 

van beginnende relaties. Helemaal sprakeloos 

ben ik steeds weer wanneer ik 's avonds de 

bosuilen hoor roepen. 

 

 
 

Burgemeester Albertus Adrianus van 

Bergen IJzendoorn 

 

  

 

 

De bezuiniging houdt met name in dat het on-

derhoud van de plantvakken met heesters/ 

houtachtige gewassen van niveau B naar niveau 

C gaat, wat betekent dat onkruid en blad in het 

siergroen niet worden verwijderd. Vanwege de 

door de gemeente aangekondigde bezuinigingen 

heeft de Groencommissie (onderdeel van het 

wijkteam) aan de wethouder en de raad aange-

boden om mee te denken over een oplossing 

voor de bezuiniging op het onderhoud, zodat het 

park een groene oase blijft waarvan alle Gouwe-

naars kunnen blijven genieten. In lijn hiermee 

stel ik, mede namens de Groencommissie, voor 

om een werkgroep op te richten van wijkbewo-

ners die het leuk vinden om een paar keer per 

jaar mee te werken aan het onderhoud van het 

park. Het zal voornamelijk gaan om schoffelen, 

onkruid wieden en blad tussen de struiken uit 

halen. Daarom doe ik hierbij de oproep: wie wil 

zich graag aansluiten bij deze werkgroep? Als u 

geïnteresseerd bent of vragen heeft dan zie ik 

graag uw reactie tegemoet. 

 

Vriendelijke groet, 

Koen Oome (koenoome@hotmail.com)  

 

VOORRANG 
Door Ton Kooijman 
 

De Kattensingel is een dertig kilometer weg, 

maar dat dringt maar moeizaam door. Als ik op 

de fiets vanuit de Van Swietenstraat de Katten-

singel oprij doe ik altijd erg mijn best om auto-

mobilisten van deze maximumsnelheid bewust 

te maken. Dat gaat vrij simpel door gewoon wat 

door te rijden. Een maand of wat geleden zorg-

de dat voor een noodstop van een Arriva-bus en 

begin april liet ik zo weer eens een personenau-

to stoppen. Een vrouw van in de veertig zat ach-

ter het stuur en een man van meer mijn leeftijd 

zat naast haar. Hij maakte een vriendelijk ge-

baar als verontschuldiging en dat is al heel wat 

in deze onbeschofte tijden. Maar zijn jongere 

chauffeuse compenseerde dat direct. Ze boog 

zich naar rechts, opende het raampje en zwaai-

end met haar rechterhand en uitgestoken (wijs) 
vinger snauwde ze me toe: ‘u mag geen voor-

rang nemen meneer, u mag geen voorrang ne-

men’. En bang dat ik dat niet direct zou begrij-

pen, gaf ze gas en nam haar voorrang.  

mailto:koenoome@hotmail.com
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EEN BERICHT VAN DE STICHTING 

4 EN 5 MEI GOUDA 
Dodenherdenking 4 mei 2015   

 

Op 4 mei herdenken wij met el-

kaar de slachtoffers van de 

Tweede Wereldoorlog en allen 

die waar ook ter wereld voor 

onze vrijheid zijn gevallen. In 

2015 doen wij dit alweer voor 

de 70e keer. Dus weer een bij-

zonder moment. Voorafgaande 

aan de herdenking op de Markt 

te Gouda worden zoals gebrui-

kelijk Stille Tochten gehouden.  

 

Er zullen in Gouda 3 Stille Tochten gelopen wor-

den.  

 Een stoet vertrekt vanaf de RK Begraafplaats 

aan de Graaf Florisweg.  

 Een andere tocht start vanaf de Oude be-

graafplaats aan de Vorstmanstraat. 

 En dit jaar zal ook een Stille Tocht vertrek-

ken vanaf de IJsselhof aan de Goejanverwel-

ledijk.  
Het eindpunt is natuurlijk het monument aan 

het Stadhuis op de Markt alwaar de officiële 

herdenking zal plaatsvinden. 

 

De Stille Tochten zullen rond 18.45 uur aanvan-

gen. Verzoek aan geïnteresseerden om uiterlijk 

18.40 uur aanwezig te zijn op de verzamelplaats 

bij de ingangen van de begraafplaatsen. 

 

De Stichting 4 & 5 mei Gouda hoopt dat velen 

van u de tochten willen meelopen uit respect 

voor de gevallenen en uit dankbaarheid dat we 

mede door hen nu in vrede kunnen leven. 

 

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan 

zijn wij bereikbaar via het volgende mailadres 

Stichting4en5meiGouda@gmail.com 

  

  
 
BUURTPREVENTIETEAM 
Door Trudie Galama 
 

Han Geurts is al vele jaren lid van het Buurtpre-

ventieteam. Het werd dus hoog tijd om even bij 

hem langs te gaan om hem aan u voor te stel-

len.  

 

Han is 65+, getrouwd met 

Jenny en vader van een 

zoon en een dochter. Als 

kind heeft hij op de Ble-

kerssingel gewoond, in een 

groot statig herenhuis waar 

zijn vader een zaak had in 

herenkleding. Zijn school-

loopbaan is hij begonnen op 

de jongensschool in de 

mailto:Stichting4en5meiGouda@gmail.com
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Spieringstraat bij meester Verhoef. Na de mid-

delbare school heeft hij aan de HTS in Rotter-

dam werktuigbouwkunde gestudeerd met daar-

na specialisatie koeltechniek in Den Bosch. Hij 

was de laatste jaren adviseur van installateurs 

en ontwerper van koelinstallaties. Toen hij met 

de VUT ging heeft hij een eigen klusbedrijf op-

gericht. Hij pakt alles aan en zijn clientèle krijg 

hij via mond op mond reclame. 

 

Han woont al 42 jaar met veel plezier op num-

mer 20 in de Majoor Fransstraat. Hij heeft het 

Rode Dorp met zijn karakteristieke kleine huis-

jes en grote tuinen zien verdwijnen. Het heeft 3 

jaar geleden plaatsgemaakt voor fraaie nieuw-

bouw. Hij heeft de wijk veel kleurrijker en geva-

rieerder zien worden. Hij vindt het een prima 

plek om nog heel lang met veel plezier te wo-

nen. 

 

In de winter zoekt hij graag de sneeuw op om 

lange skitochten te maken of snelle afdalingen 

te doen. Volgens mij houdt hij ook van de apres 

ski, maar dat ben ik vergeten te vragen. 

 

Als lid van het buurtpreventieteam is hij de 

oren, maar vooral de ogen van de wijk. Zijn 

priemende ogen zien alles. Het kan een gevaar-

lijk loszittende biggenrug zijn op de Van  

Hofwegensingel of het leeghalen van een wiet-

plantage. Terugkoppeling van dit soort zaken 

vindt plaats in de vergadering van Buurtpreven-

tie met Cyclus en de wijkagent aan tafel.  

Als lid van het Buurtpreventieteam verspreidt hij 

de wijkkrant onder de bezorgers en neemt zelf 

ook enkele straten voor zijn rekening. Op pro-

jectbasis is hij lid van de Groencommissie. Bin-

nenkort worden de nieuwe bomenbordjes ge-

plaatst en dan kunt u Han in het Van Bergen 

IJzendoornpark aan het werk zien. 

 

WIJKSCHOUW 
Door Trudie Galama 
 

Op vrijdag 10 april was het weer tijd voor de 

wijkschouw. Twee leden van het Buurtpreventie-

team samen met Piet Streng van Cyclus begon-

nen om 13.00 uur aan het jaarlijkse rondje door 

de wijk. De zon scheen dus het was beslist geen 

straf om buiten te lopen. 

 

Maar niet vrolijk werden we bij het zien van de 

kapotte betonrand hoek Winterdijk/A. Luteijn-

straat. Ook in de Crabethstraat tussen Katten-

singel en Crabethpark is het droevig gesteld met 

het wegdek. Het leek wel een grote lappende-

ken. De trottoirs in de Van Swietenstraat hellen 

zo sterk naar de rijweg dat er met een rollater 

of rolstoel nauwelijks te rijden is. Ook de ont-
brekende bomen langs de Nieuwe Gouwe OZ 

hebben we weer eens op de lijst gezet. Het 

zwerfvuil in de buurt van de scholen en de vele 

sigarettenpeuken en ander afval bij de bankjes 

in het park is een steeds terugkerende ergernis.  

 

Toch viel het ons op dat de lijst met aandachts-

punten, vergeleken met voorgaande jaren, een 

stuk korter is geworden.  

 

  
links: hoek Winterdijk/A. Luteijnstraat 
rechts: Crabethstraat 

 

OP DE KOFFIE 
Door Trudie Galama 
 

In de vorige wijkkrant vroeg ik u of u wist waar 

de twee bankjes gebleven waren die stonden 

tegenover huisnummer 19 in het Van Bergen IJ-

zendoornpark. Ik had koffie en koek meegeno-

men, maar er kwam niemand opdagen. Jam-

mer! 
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START TWIZY VERHUUR  
IN GOUDA 
Door Trudie Galama 
 

In de afgelopen weken is er aan het Stations-

plein een heus Twizy station gebouwd. Over de-

ze hippe 2-persoons elektrische voertuigen wilde 

ik meer weten en ik wandelde het kantoor van 

Theo van Veen binnen. Theo kwam na ruim 29 

jaar in de bouw gewerkt te hebben zonder werk 

te zitten en al vrij snel werd duidelijk dat sollici-

teren niet snel wat op zou leveren.  

 

Ruim 2,5 jaar geleden kocht hij een Renault 

Twizy voor woon/werk verkeer. Met deze erva-

ring heeft hij een ondernemingsplan uitgewerkt 

rondom het Twizy rijden op recreatie en toeris-

tengebied. Toen eind vorig jaar de financiering 

rond kwam heeft hij het plan doorgezet met het 

uiteindelijke resultaat het "Twizy station" aan 

het Stationsplein (Bunnik terrein tussen het 

spoor en Van Bergen IJzendoornpark). 

 

Dit eerste Twizy station van Nederland is voor-

zien van 4 laadpalen en biedt plaats aan 8 Twi-

zy’s.  Stroom voor de Renault Twizy’s komt van 

de bovenliggende zonnepanelen, elk jaar ge-

noeg voor ca. 35.000 “schone” Twizy kilome-

ters. 

 

Theo verzorgt met zijn bedrijf Edrive4fun vanaf 

donderdag 9 april verschillende rondritten door 

Gouda of het oer-Hollandse landschap rondom 

Gouda. Het opvallende moderne uiterlijk van de 

Twizy’s zorgt voor veel bekijks. 

Twizy rijden vanaf het Twizy station is mogelijk 

van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 

uur donderdag tot 21.00 uur. Twizy rijden is 

mogelijk voor iedereen vanaf 16 jaar die in het 

bezit is van een brommerrijbewijs (AM). Prijzen 

vanaf € 15 per Twizy (€ 7,50 pp.). Voor meer 

informatie: 0654 690 763 of via 

www.edrive4fun.nl of loop gewoon even bij Theo 

binnen.  

 

 
 
 

 
www.iriscf.nl 

 
STRAATBIEB 
Door Manon Vonk 
 

Sinds 14 april staat er op het veldje tussen de 

Majoor Fransstraat en de Eline Verestraat een 

straatbieb. Je kunt hier kosteloos boeken lenen, 

je kunt er ook boeken in zetten die je niet meer 

wilt lezen maar waar je wel een ander nog een 

plezier mee wilt doen. Een aantal mensen heeft 

boeken gebracht en hij is dus al aardig gevuld, 

maar er kunnen er nog een aantal bij.  

 

Het kastje waar de boeken in staan is van een 

bijzondere afkomst, het is gemaakt door mijn 

vriendin Amber Neeleman; zij is afgelopen kerst 

overleden. Zij was ook geregeld bij ons in het 

creacafé te vinden en hielp vaak mee met activi-

teiten in de wijk. Het kastje is het laatste project 

dat zij gemaakt heeft. Zij wilde zich graag inzet-

ten om de sociale samenhang in de wijk te ver-

beteren en was altijd enthousiast over wat er bij 

ons in de wijk gebeurde. Daarnaast was zij gek 

op boeken. Door dit kastje te plaatsen blijft ze 

herinnerd worden en komt er nog een van haar 

wensen uit om de samenleving een beetje leu-

ker te maken.  

 

Ook wil ik alle mensen bedanken die een bijdra-

ge hebben geleverd door boeken te doneren. In 

het bijzonder het echtpaar dat aan de deur 

http://www.edrive4fun.nl/
http://www.iriscf.nl/
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kwam toen ik net een belangrijk telefoontje had, 

waardoor ik niet fatsoenlijk heb kunnen bedan-

ken. 

 

Hopelijk wordt het een succes en gaan veel 

mensen er plezier van hebben. 

 

 
 

CREACAFÉ WOENSDAG 13 MEI 
Door Manon Vonk 

 

Dit keer gaan we recyclen met binnenbanden. 

Mocht je denken: wat moet je daar nu mee??? 

Nou er is nog een heleboel leuks van te maken. 

Zoals armbandjes, tashangers, tasjes, kettingen 

enzovoort. Binnenbanden en hangertjes zullen 

aanwezig zijn om iets van te maken, maar 

mocht jezelf wilde ideeën hebben om je werk 

extra mee op te leuken, dan kun je dat natuur-

lijk altijd meenemen. Het creacafé begint om 

half acht, vooraf ben je natuurlijk ook van harte 

welkom om alvast iets te drinken. Je kunt je op-

geven bij Marrianne Waalwijk of Manon Vonk  

Tel 06 40281883.  

 

 
 
BANKJES 
Door Ton Kooijman 

 

De bankjes in ons park worden veel gebruikt, 

van vroeg tot laat en door mensen van alle leef-

tijden. Half april ontmoette ik er twee oudjes, 

samen op zo’n bankje en we kwamen kort in ge-

sprek. Ze waren broer Jan en zus Rie, respectie-

velijk 88 en 86 jaar geleden hier in Gouda gebo-

ren. Rie woont haar hele leven in Gouda, Jan 

woont al heel lang in Utrecht. Elke donderdag 

reist hij met de trein naar zijn zus die in Gou-

westein woont en dan gaan ze vrijwel altijd sa-

men op stap voor een wandeling. Beiden zijn 

nog redelijk goed ter been. Als het zonnetje 

maar een beetje schijnt zitten ze dan ook een 

tijdje in ons park. Ik maakte natuurlijk ook een 

foto en Jan vroeg me of ik die op de derde ver-

dieping in Gouwestein bij zijn zus kon afleveren. 

Ik weet dat onze wijkkrant in Gouwestein veel 

gelezen wordt, dus dit is dan een nog leukere 

manier om broer en zus in het lentezonnetje te 

zetten.  
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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 

 

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, wijkagenten Ronald van Zwienen Tel. 0900-8844 

Stadstoezicht Fred Starreveld Tel. 589168 

Cyclus Piet Streng Tel. 547500 

Vierstroom Zorgthuis Carla Jochems Tel. 06-11374795 

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 – 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 

 

11 mei 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

13 mei 19.30 uur Creacafé Gouwestein 

20 mei 19.30 uur buurtpreventie Gouwestein 

20 mei 15.00 uur Ecokids Gouwestein 

27 mei 15.00 uur Ecokids Gouwestein 

2 juni  Bewonersavond Zuidelijk Stationsgebied  

3 juni 15.00 uur Ecokids Gouwestein 

 

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

