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BEWONERSAVOND
IN GOUWESTEIN
op donderdag 9 april
Vanaf 19.30 uur inloop en ontvangst met koffie en thee en gelegenheid tot het verkrijgen
van informatie op de informatiemarkt.
20.00 uur: start van de vergadering met verschillende presentaties.
21.30 uur: vervolg van de informatiemarkt met een drankje
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Heeft u een specifieke vraag voor de politie (Ronald van Zwienen)? Wilt u die
vraag dan mailen naar de redactie van de wijkkrant: i.tielman@gmail.com of in
de bus doen bij Trudie Galama, Van Bergen IJzendoornpark 15. Uw vraag
wordt dan door Ronald in behandeling genomen.
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VAN DE REDACTIE /
VAN HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

In deze wijkkrant gaat de meeste aandacht naar
de bewonersavond die op donderdag 9 april
plaatsvindt. Zoals gebruikelijk bent u vanaf half
acht welkom voor een kopje koffie. Dan heeft u
de mogelijkheid om over allerlei zaken die in onze wijk spelen informatie in te winnen. Om acht
uur begint de vergadering, met een terugblik op
2014, waaronder de financiële verantwoording,
en een vooruitblik naar de rest van dit jaar, met
aandacht voor een aantal activiteiten. We gaan
de tijd goed in de hand houden, om kwart voor
tien nipt u aan een glaasje. We hopen velen van
onze wijkgenoten daar te ontmoeten.
Ons park blijft veel aandacht vragen. Aan de
westkant in het oude deel wordt de rand nu flink
opgehoogd. Dat stuk stond regelmatig onder
water, maar de vraag is of dit probleem nu is
opgelost, want het water moet ergens blijven.
We wachten nieuwsgierig af.
Ons park is opgenomen in een bomenroute die
van het Houtmanplantsoen door de binnenstad
naar onze wijk loopt. Binnenkort worden er bij
de belangrijkste bomen nieuwe bordjes geplaatst en eind mei vindt de officiële opening
van de route plaats.
Als u regelmatig door het park loopt heeft u ongetwijfeld wel eens plastic zakken met afval bij
bankjes en afvalbakken zien hangen. Ik was
heel nieuwsgierig naar de weldoener. Dat blijkt
een oudere man te zijn, die niet eens in onze
wijk woont (wel in de buurt). Het is treurig dat
die zakken zo vaak zo vol zitten, wat een troep
maken we toch, maar we zijn ongelofelijk blij
dat iemand zich over die rommel ontfermt. Ik
wilde hem in onze wijkkrant in het zonnetje zetten, maar kreeg te horen dat hij daar niks voor
voelt. Toch heel veel dank, het is fantastisch dat
u dit doet.
Nederland heeft (natuurlijk) een tijdschrift dat
zich met zonnewijzers bezighoudt: ‘De Zonnewijzerkring’. In het februarinummer van dit jaar
is veel aandacht voor onze zonnewijzer, zeer
waarschijnlijk de grootste dubbele hoepelsfeer
in ons land, zo kunnen we lezen. Het is best
leuk om stukken terug te lezen uit eerdere wijkkranten waar ruimschoots uit geciteerd wordt.
Dat hebben we toch maar prachtig voor elkaar
gekregen.
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stap in dat proces is een bijeenkomst op 7 april
in de Chocoladefabriek. Daar gaan we werken
aan ‘belangrijke thema’s voor Gouda’. Dat gebeurt in werkgroepen met burgers, ondernemers
en ambtenaren. In november, u leest het goed,
vindt dan een tweede bijeenkomst plaats. Zo
zijn we dan 2015 doorgekomen. Maar het moet
natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren allemaal.
Gelukkig kunnen we dit jaar wat geld kwijt aan
professionele begeleiding.
Wij zien u op de bewonersavond 9 april!

Door Manon Vonk

Dit voorjaar hebben we weer een ecokids programma. Het is de bedoeling dat het dit keer in
het teken komt te staan van de dieren die we in
onze wijk hebben. Wist je bijvoorbeeld dat er
ook een bever in de wijk woont? We gaan het
dus ook over de bever hebben maar ook over
de muskusrat. Daarnaast vinden heel veel kinderen het leuk om te vissen. We willen dan ook
iemand uitnodigen die veel kan vertellen over
welke verschillende vissen er zijn en hoe je er
mee om moet gaan als je er een gevangen hebt.
De ecokids middagen gaan plaatsvinden op 20
mei, 27 mei en 3 juni dus dan kun je er alvast
rekening mee houden. Verder zijn volwassenen
natuurlijk ook welkom om een handje te helpen.

Als u goed kijkt ziet u een afgekloven boomstam
met inkepingen. Te zien op de brug tussen de
tunneltjes onder het spoor. We hebben geen
verstand van bevers, maar dit lijkt zijn (hun)
werk. Waarom ze dat doen weten we dus niet,
misschien eten ze wel houtsplinters?
Als iemand er wel verstand van heeft horen we
dat graag.

Dat brengt ons bij burgerinitiatieven. U weet
wel, daarvoor moesten de wijkteams wijken (de
nieuwe betekenis van een wijkteam). Onze wethouder heeft een proces in gang gezet met de
naam ‘Werkplaats Gouda’. De eerstkomende
2
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NIEUWS UIT GOUWESTEIN
Door Karin Hinke

De verbouwing in Gouwestein schiet al aardig
op. Als alles klaar is gaan we dit met z’n allen
vieren. Ook u bent dan van harte welkom. De
datum weten we op dit moment nog niet, maar
die laten we u zeker weten zodra die bekend is.
Sinds kort staan er in Gouwestein een wasmachine en een droger. Mocht u zelf geen wasmachine of droger hebben, dan mag ook u hier gebruik van maken. U kunt dan bij de receptie van
Gouwestein een muntje kopen. Een muntje voor
de wasmachine kost € 5,50 per was (dit is inclusief waspoeder/wasverzachter), een muntje
voor de droger kost € 4.
Maandag 6 april, tweede Paasdag is er een
overheerlijk Paasontbijt in de Plaza van Gouwestein. U bent om 7.30 uur van harte welkom.
Kosten, € 11 per persoon. U kunt zich opgeven
bij de receptie van Gouwestein tot 1 april.
Ook op maandag 6 april, tweede Paasdag houden we een gezellige spelletjesmiddag in de Plaza van Gouwestein. Aanvang 14.30 uur, kosten
€ 2,50 per persoon, excl. consumpties.
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EEN METAMORFOSE BIJ
GOUWESTEIN
Door Trudie Galama

De verbouwing is bijna klaar. Alleen nog de bezem erdoor en de Plaza kan weer in gebruik
worden genomen.
De ingang is verplaatst en de receptie is aangepast, zodat bewoners en bezoekers bij binnenkomst direct oogcontact hebben met de medewerker achter de balie.
Het restaurant heeft een metamorfose ondergaan. Opvallend is het plafond dat gedeeltelijk
blauw is geverfd en versierd met de vier jaargetijden. Het versplein moest worden aangepast
aan de nieuwe eisen en heeft tevens een gastvrije uitstraling gekregen. Engelse bolhoedjes en
andere mooie lampen zorgen voor een sfeervolle
verlichting.
Genoeg redenen om eens om de hoek te gaan
kijken. De bewonersavond is daar een mooie
gelegenheid voor.

We nodigen u ook van harte uit om een kijkje te
komen nemen op onze voorjaarsmarkt. Deze is
op woensdag 8 april van 13.30 – 17.00 uur. Er
zullen weer allerlei kramen staan, o.a. met kleding, lekkere taartjes etc. De stroopwafelbakker
is er ook en bakt ter plekke lekkere verse
stroopwafels. Ook kunt u enveloppen trekken, er
zijn hele mooie prijzen te winnen.
Op 18 april komt er een evangelisatie jongerenkoor uit Moordrecht in Gouwestein optreden. U
bent om 14.30 uur van harte welkom in de Plaza. Kosten € 2,50 excl. consumpties.
Op 22 april hebben we een gezamenlijke maaltijd in teken van het voorjaar in de Plaza van
Gouwestein. Om 17.30 uur. Kosten € 9 per persoon. U kunt zich voor 15 april opgeven bij de
receptie van Gouwestein.
Op Koningsdag, 27 april, kunt u in de Plaza de
televisiebeelden volgen op het grote scherm.
Ook staan er allerlei spelletjes klaar. Inloop is
gratis, consumpties voor eigen rekening.
Op 29 april komt kinderkoor Nathanel optreden.
U bent om 14.30 uur van harte welkom in de
Plaza van Gouwestein, kosten 2,50 excl. consumpties.
Vanaf 1 april kan er niet meer contant betaald worden, maar alleen met pin.

BERICHT VAN DE GEMEENTE EN
DE POLITIE
In Gouda wordt nog steeds veel ingebroken, ook
in uw wijk. Diverse maatregelen zijn al ingezet
door politie en gemeente zoals het donkere dagenoffensief en het versturen van waarschuwingsbrieven aan buurtbewoners na een inbraak. Maar politie en gemeente vinden het be3

Wijkkrant Nieuwe Park

maart 2015

langrijk om onder de aandacht te brengen dat
naast genoemde acties bewoners ook zelf kunnen werken aan een veiliger huis. Hieronder
staan een aantal tips voor inbraakpreventie.

Tips voor Inbraakpreventie
 Beveilig alle ramen en deuren op de begane
grond. Denk ook aan hoger gelegen verdiepingen die makkelijk te beklimmen zijn of
met behulp van een ladder of een kliko eenvoudig te bereiken zijn, zoals ramen en deuren aan de balkons, dakterrassen en platte
daken.
 Doe de voor- en achterdeur altijd op het
nachtslot. De deur dichttrekken is niet genoeg; draai de sleutel minimaal één keer
om. Dat voorkomt flipperen: het openen van
een slot met een stukje plastic, zoals een
bankpasje.
 Laat de sleutel niet in het slot aan de binnenkant van de deur zitten.
 Laat in de voordeur een slot plaatsen met
een ingebouwde kierstandhouder of laat een
afzonderlijke kierstandhouder monteren.
 Maak geen etalage van uw huis en zet uw
laptop of een waardevol schilderij dus niet in
het zicht.
 Zorg voor zicht en licht bij uw huis. Snoei of
verwijder struiken waarachter een inbreker
zich kan verschuilen en plaats schemergeschakelde buitenlampen bij deuren.
 Laat een ‘spion’ in de voordeur plaatsen als
er geen raampje in of naast de deur zit. Dan
kunt u toch zien wie er voor de deur staat.
 Leg geen ladders of ander klimmateriaal in
de tuin. Een vuilnisbak kan voor een inbreker vaak al genoeg zijn om een balkon te
bereiken.
 Leg uw autosleutels en uw laptop thuis niet
voor het grijpen. Veel inbrekers zijn daar
naar op zoek.
 Hang geen adres aan uw sleutelbos. Als u
deze verliest, kan iedereen uw huis in.
 Een alarmsysteem en/of een kluis als aanvullende maatregel is een keuze. Misschien
heeft u waardevolle zaken of woont u afgelegen. Soms eist de verzekering dit soort
maatregelen.

ENERGIELABEL EN HISTORISCHE
WONINGEN MAANDAG 13 APRIL
HUIS VAN DE STAD
Recent heeft iedereen een
brief van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken
gekregen met het voorlopige energielabel van zijn
woning. In de daarbij gestuurde informatie staat
basale informatie over het energielabel en over
energiezuinig verbouwen. Maar wijkteam Binnenstad vindt die informatie niet voldoende voor
eigenaren van historische panden (ouder dan 50
jaar) in een beschermd stadsgezicht. Want
vooral in die situatie moet u op zoek naar
maatwerk, zowel in advisering, als in de uitvoering van een verbouwing. Het wijkteam van de
Binnenstad heeft enkele deskundigen bereid gevonden om gerichte informatie te geven aan alle
Goudse woningeigenaren in de binnenstad en
haar randen tijdens een speciaal georganiseerde
bijeenkomst op maandag 13 april om 20.00
uur in het Huis van de Stad.
Het programma is als volgt:
20.00 – 20.10 uur:
 Welkomstwoord Gerrit Verweij (Bewoner
binnenstad, docent duurzaam bouwen)
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20.10- 20.20 uur:
 Hoe krijg ik een definitief energielabel, ook
wanneer het niet verplicht is? Harry Lieverse
(Duurzaam Bouwadvies)
20.20 – 20.35 uur:
 Erfgoed en energie: er kan en mag meer!
Bill Weij (Senior onderzoeker, Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed)
20.35 – 21.50 uur:
 Technieken van energie besparen en duurzaam verbouwen. Maurice van der Meer (Directeur Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen
Rotterdam)
20.50 – 21.00 uur:
 Duurzaam verbouwen van een monument
Jaap de Vries (Bewoner binnenstad)
21.00 – 21.15 uur:
 Pauze
21.15 – 22. 15 uur:
 Gespreksgroepen met sprekers en vertegewoordigers van gemeente Gouda
22.15 - 22.25:
 Nabeschouwing Rob Schröder (Bewoner binnenstad, adviseur landschap)
22.25 – 22.35 uur:
 Slotwoord Hilde Niezen (Wethouder duurzaamheid gemeente Gouda)
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oude Hortus. Dat is een mannelijk exemplaar,
hoewel er een vrouwelijke tak op geënt is. Die
tak kleurt in de herfst twee weken later, een
merkwaardig gezicht, want de groene bladen
van de ginkgo worden dan felgeel. En die boom
in Utrecht staat er nog steeds, want ginkgo's
kunnen ongelofelijk oud worden. De oudste (drie
duizend jaar oud) staat in China, maar de hoogste en meest opzienbarende ginkgo vind je in
Zuid-Korea. Dit bijzondere exemplaar staat in de
tuin van de Yon Mun-tempel en is 60 meter
hoog. De stam heeft een doorsnede van 4,50
meter en zijn leeftijd wordt geschat op 1100
jaar.

BOMEN IN HET PARK, DEEL 2
De tweede boom besproken door Marijke van Ittersum, deze keer heeft ze zelf de foto’s genomen. En ze is ook de bibliotheek ingedoken om
het originele exemplaar van een gedicht over de
ginkgo van Goethe toe te voegen. Niemand lijkt
meer Duits te spreken of lezen, maar het blijft
ontroerend een gedicht uit 1815 te zien, precies
tweehonderd jaar geleden geschreven. En zo
vergeet u nooit meer hoe het blad van deze
boom eruit ziet.

DE JAPANSE NOTENBOOM
Herkomst
De Japanse notenboom boom (ginkgo biloba) is
de oudste boomsoort ter wereld, hij was er al in
het Mesozoïcum, ( 248 tot 65 miljoen jaar geleden) en is in al die jaren onveranderd gebleven.
Dat hij een levend fossiel genoemd wordt, is dus
wel te begrijpen. De boom kwam destijds op het
noordelijk halfrond algemeen voor. Rond het
begin van de jaartelling verdween hij echter uit
Europa. De eerste Europeaan die de ginkgo beschreef, was de Duitse arts Engelbert Kaempfer.
Hij werkte voor de V.O.C. en maakte dus verre
reizen. Altijd nam hij zaden en stekken mee
naar huis, want hij was zeer geïnteresseerd in
bomen. Kaempfer vond de ginkgo in Japan.
Rond 1730 plantte men een zaadje uit de door
hem meegebrachte voorraad in Utrecht in de

Eigenschappen
De ginkgo is ook in biologisch opzicht een bijzondere boom, omdat hij tweehuizig is: er zijn
vrouwtjesbomen en mannetjesbomen. Nu zijn er
wel veel minder vrouwelijke exemplaren, maar
dat komt omdat de vruchten (van de vrouwtjes
dus) een heel vieze geur verspreiden en daarom
worden alleen mannelijke bomen geplant. Deze
vruchten (zaden) zijn abrikoosvormig en daar
heeft de ginkgo ook zijn naam aan te danken: in
het Chinees “yin hsing” of “ya chio” en dat betekent “zilver abrikoos”. De naam werd door Japan overgenomen en veranderde daar in “ginnan” en “ichc”, wat “eendenvoetboom” betekent. En dat verwijst weer naar de bladeren die
doen denken aan de zwemvliezen van een eend.
En dan is de ginkgo ook nog eens ongelofelijk
taai. Hij is de boom die geen krimp geeft bij
welke graad van luchtvervuiling dan ook, sterker
nog: er stonden twee ginkgo's in Hirosjima toen
in 1945 de atoomboom ontplofte op een paar
honderd meter afstand. Hoewel de bomen verbrandden, ontsproten ze toch weer en een ervan
wordt “de drager van hoop” genoemd. In heel
Japan wordt de Japanse notenboom vereerd. De
boom is een symbool van hoop, liefde, tijdloosheid en onveranderlijkheid.
5
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Bijzonderheden
De ginkgo heeft meer bijnamen: Japanse tempelboom (omdat hij in tempels gekweekt werd),
geheugenboom (er worden medicijnen van gemaakt) en in Duitsland Goetheboom, omdat
Goethe er een prachtig gedicht over maakte. De
ginkgo's worden wereldwijd bij miljoenen gekweekt, omdat men goede zaken doet met werkelijk alle onderdelen van deze boom. Preparaten van bladeren, zaden en schors zouden goed
zijn tegen ademhalingsproblemen, slapeloosheid, geheugenverlies, MS, blaas- en nierproblemen, gehoorverlies, huidziekten, angstaanvallen en dementie. De medische wetenschap
staat hier sceptisch tegenover, maar er gaan
miljoenen om in de verkoop van preparaten van
ginkgo's. Het is echter niet aan te raden zelf aan
de slag te gaan, want er is ook sprake van een
zekere giftigheid van zowel bladeren als zaden.
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Tot slot
Al met al een heel bijzondere boom deze ginkgo
biloba en een exemplaar van deze soort in ons
park, is toch iets om trots op te zijn. De boom is
in 2007 geschonken, maar het zal toch nog wel
even duren voordat hij gaat bloeien, want ginkgo's bloeien pas vanaf hun twintigste jaar. U
kunt hem vinden tegenover nummer 31A in het
park.

STRAATBIEB
Door Manon Vonk

De straatbieb is bijna klaar
en wordt begin april verwacht bij de Majoor Fransstraat. Dus mocht je nog
boeken hebben die je niet
meer leest maar die nog wel
de moeite waard zijn om te
lezen dan kun je ze in de bibliotheek kwijt. Mocht je ze
alvast langs willen brengen
dan kan dat in de Majoor
Fransstraat op nummer 36.

NIEUW “ZORG” WIJKTEAMLID
GEZOCHT (HERHAALDE OPROEP)
Omdat ons wijkteamlid Anne-Marie Schoonderwoerd vorig jaar gestopt is als lid van het Wijkteam, zoeken we een opvolg(st)er voor haar,
met name iemand met belangstelling en ervaring op het gebied van zorg gerelateerde onderwerpen, die in onze wijk spelen. Daarbij denken
we aan activiteiten voor ouderen in de wijk,
verminderen van eenzaamheid bij bewoners,
samenwerking met de zorgcentra in onze wijk
zoals, Gouwestein en Huize Winterdijk en het
net gestarte Sociaal Team West. Het wijkteam
beschouwt het werken aan bovenstaande onderwerpen als een van zijn taken en hoopt
daarom een vrijwilliger uit onze wijk te vinden
die tijd heeft om vanuit het wijkteam met name
dit onderwerp te helpen vormgeven.

Uiterlijk
Het blad van de ginkgo is ook merkwaardig: het
zijn eigenlijk opgerolde naalden met bladmoes
ertussen. De ginkgo is dan ook een soort tussenvorm tussen loofboom en conifeer. De vruchten zijn geel en rond en verkleuren oranje. De
zaden (die in het stinkende, rottende omhulsel
zitten) zijn al in Japan beschreven vanaf 1500
en werden toen gegeten als lekkernij bij de
theeceremonie. Ook tegenwoordig kun je in Japan geroosterde gingkozaden eten als hapje bij
de borrel.

Voor meer informatie: neem dan contact op met
Peter Schönfeld (tel. 0182 678939 of emailadres p.schonfeld@kabelfoon.net).

www.iriscf.nl
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ten. Dus als er in deze periode een collectant bij
u aanbelt dan weet u dat het ook voor onze eigen wijk is. Het wijkteam zoekt nog collectanten.
U kunt zich opgeven bij Peter Schönfeld,
tel.: 06 41836684

De ophoging langs ons park hoort bij het verschijnen van deze wijkkrant afgerond te zijn. En
een weekje eerder lijkt die afronding op tijd ook
mogelijk, de bestrating is gevorderd tot aan beide villa's. Het is een forse ingreep geworden, de
weg en de stoepen zijn op sommige plekken
zo'n halve meter omhoog gekomen en dat betekent bijvoorbeeld dat de voortuinen daar nog
heel wat grond te verstouwen krijgen. Op de foto’s ziet u ook dat de gemeente nog aan het
werk moet, een groene kast vlak bij de vogelkooi moet diezelfde halve meter omhoog. De
vraag is hoe de verbinding met het park zelf eruit komt te zien. Nu lijkt het op de plekken waar
de paden op de stoep uitkomen nog een skihelling. Er zijn deze maand wel een paar zaken
opgevallen. Er waren niet te missen borden bij
ingangen van de wandelpaden geplaatst met de
tekst 'Fietsers afstappen', maar dat is geen fietser opgevallen. Er werd voortdurend hard gefietst en wandelaars werden van het pad geduwd of het grasveld werd geruïneerd. En deze
maand heeft geen handhaver zich ook maar in
de buurt laten zien.

1

2

COLLECTE ORANJE FONDS VOOR
ONZE WIJK
(Collectanten gezocht)

1.
2.

In de week rond Koningsdag van 27 april t/m
2 mei wordt door het Oranje Fonds een landelijke collecte voor stichtingen en verenigingen
georganiseerd.

VERZORGING VAN DE VOLIÈRE
OVERGENOMEN DOOR WIJKTEAM
EN LEERLINGEN VAN HET SEGMENT

Het wijkteam heeft besloten
hieraan mee te doen om
geld voor zijn activiteiten te
verzamelen nu de gemeente
haar subsidie heeft teruggedraaid. De helft van de opbrengst mag het wijkteam
zelf houden. De andere helft
gaat naar het Oranje Fonds, dat het zal gebruiken voor de organisatie van landelijke activitei-

Nog een halve meter zakken en zand erover?
Wie durft hier nog langs? Nou... onze fietsers wel
hoor!

In de vorige wijkkrant is vermeld dat de gemeente de verzorging van de volière niet langer
op zich wil nemen. In de afgelopen maand hebben Het Segment en het wijkteam afgesproken
om het onderhoud gezamenlijk te doen, maar
onder verantwoordelijkheid van het wijkteam.
Het Segment met de leerlingen zullen het werk
door de week doen en wijkbewoners in de
weekends en de vakanties. Dennis Vergouwe uit
7
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de Majoor Fransstraat, wordt onze coördinator
voor het onderhoud van de volière. Hij zal met
de andere bewoners, die zich ook als vrijwilliger
voor de volière hadden opgegeven, contact opnemen om te kijken hoe dit werk gezamenlijk
gedaan kan worden. De verantwoordelijkheid
voor het onderhoud/ de verzorging zal in de loop
van april van de gemeente worden overgenomen.
De financiële kant van dit initiatief is nog niet
rond, maar het wijkteam heeft goede hoop dat
dit zeker in het eerst jaar geregeld kan worden
met behulp van externe bronnen.

KINDEREN MOETEN NIET VOETBALLEN OP DE SPEELPLAATS VAN
DE PARKSTRAAT MAAR OP HET
VOETBAL VELD ACHTER SBB
Sinds ruim drie jaar mag onze wijk gebruik maken van het prachtige en grote voetbalveld dat
gelegen is tussen Het Segment en het SBB gelegen aan de Winterdijk. De toegang is via de
brug tussen het Thomashuis en SBB.
Het jammere is alleen dat het veel te weinig gebruikt wordt. Kinderen voetballen wel op het
speelplein in de Parkstraat waar dat absoluut
niet de bedoeling is maar niet op het voetbalveld achter SBB.
Dit voetbalveld is 40 x 28 meter en heeft een
hoog hek rondom. De omwonenden van de
Parkstraat en het wijkteam willen de voetballers
in de wijk vragen: ga voetballen op het voetbalveld achter SBB.

KUNSTGROEP REGENTES
Aan de overzijde van de Kattensingel is een bewonersinitiatief opgericht om de buurt van het
Regentessen-plantsoen mooier te maken. De
bewonersgroep Singelpark Regentes. Zij willen
kunst in de brede zin gaan realiseren. Deze
kunst moet het visuele karakter van het groen
versterken. Als u het leuk vindt om mee te denken en mee te werken bij dit initiatief kunt u
contact opnemen met Rob Schröder tel.
06 53750654
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Werkwijze
Sinds de oprichting van het Buurtpreventieteam
- in juni 2004 – gaat éénmaal per jaar een aantal leden van het team samen met Piet Streng
van Cyclus de wijk in. Dit is van belang voor ons
team én voor Cyclus omdat op deze manier de
lijnen kort zijn en dit het werken voor zowel
Cyclus als voor het Buurtpreventieteam makkelijker maakt. De lijst met tekortkomingen gaat
naar het Meldpunt Openbaar Gebied (MOG)
De opgestelde lijst wordt in de eerstkomende
vergadering van het Buurtpreventieteam besproken en in de loop van het jaar afgewerkt
door de betreffende instanties.
Wat u kunt doen als bewoner
Verzakking in de bestrating, kapotte straatlantaarns, wateroverlast, graffiti, overhangend
groen, grofvuil en zwerfvuil zijn allemaal zaken
die u als wijkbewoner het hele jaar door kunt
melden bij:
Meldpunt Openbaar Gebied, tel. 140182
of via www.gouda.nl/meldpunt bij “Meldpunt
Openbaar Gebied”.
Licht daarbij eveneens uw straatcontactpersoon
in. Dan wordt de melding in de eerstvolgende
vergadering besproken (lijst met telefoonnummers en adressen staat op de achterpagina van
deze wijkkrant).
Tenslotte
Zijn u dingen opgevallen waaraan tijdens de
wijkschouw aandacht moet worden besteed,
geef dat voor vrijdag 10 april door aan het
Buurtpreventieteam (i.tielman@gmail.com) of
doe een briefje in de bus bij Trudie Galama, Van
Bergen IJzendoornpark 15.

PARTYTENTEN EN BANKEN TE
LEEN
Door Rien Prins

Het voorjaar is weer volop te horen, te voelen
en te ruiken. Heerlijk om met de buren naar buiten te gaan voor een spelletjesmiddag of een
buurtbarbecue. Het wijkteam heeft een aantal
robuuste tenten en picknicktafels te leen die van
pas kunnen komen bij die gezamenlijke activiteiten.

JAARLIJKSE WIJKSCHOUW VAN
BUURTPREVENTIE MET CYCLUS
Door het buurtpreventieteam
Op vrijdag 10 april a.s. vindt de jaarlijkse
wijkschouw plaats. Het doel van de schouw is
de leefbaarheid van onze mooie wijk te verbeteren. Wat we doen is het signaleren van tekortkomingen op allerlei gebied, deze vervolgens rapporteren en oplossingen aandragen.

De tenten hebben een afmeting van 4 x 4 meter
en hebben elk vier afneembare wanden. Je kunt
de tenten ook koppelen en krijgt daarmee een
tent van 4 x 8 meter of zelfs 8 x 8 meter. Op8
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zetten is eenvoudig als je dat met minimaal
twee personen aanpakt. Er wordt een opbouwinstructie bij de tent meegeleverd.
Sinds afgelopen jaar is het ook mogelijk om tegen een vergoeding deze tenten en picknicktafels te gebruiken voor privé aangelegenheden.
In dat geval vragen we voor de tenten € 10 per
stuk per dag of € 15 per stuk voor een heel
weekend. Voor de picknicktafels vragen we € 3
per set per dag of € 5 per set voor een heel
weekend.
Als je de tenten voor een weekend wilt gebruiken kan je op vrijdagmiddag vòòr 17.00 uur de
tenten komen ophalen bij de firma Bunnik naast
het station van Gouda. Daar dienen ze op
maandagmorgen na 08.00 uur ook weer (liefst
droog) ingeleverd te worden. Zorg wel voor een
flinke auto of aanhangwagen en voldoende
sjouwhulp. Zowel de tenten als de picknicktafels
hebben een flink gewicht en een grote afmeting.
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de plaats. Heeft u nog niet zo’n piepklein tuintje,
maar staat de aanleg ervan wel op het lijstje
met goede voornemens? Verwijder een rijtje tegels en ga aan de slag.
Op de site van Nieuwepark.nl in de wijkkrant
van maart 2013 op blz. 8 is de informatiefolder
te bekijken. Daar staan suggesties op voor welke planten geschikt zijn en is te lezen welke
(gemeentelijke) regels gelden voor een geveltuintje. Op de bewonersavond kunt u deze folder ook meenemen.
Dit jaar zal voor de derde keer de prijs, een
plantenbon, voor het mooiste geveltuintje in augustus/september worden uitgereikt.

Wil je gebruik maken van die tenten en picknicktafels reserveer dan op tijd bij Rien Prins. Je
kunt hem een bericht sturen. Het e-mailadres is
rienprins@kpnplanet.nl. Of bel hem op
tel. 06 54651814.

WERKGROEP DAG VAN HET PARK
ZOEKT VERSTERKING
De werkgroep van De dag van het Park is op
zoek naar wijkbewoners die het leuk vinden om
die (mid-)dag te organiseren. Het idee is om deze middag op een zaterdag in september te
houden. Zodat er nog voldoende tijd is om wat
te organiseren. Ook zijn er altijd extra handen
nodig op de middag zelf. Geef u op of kom langs
voor meer informatie op de bewonersavond 9
april.
Marrianne Waalwijk 06 23507933
m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl

PRIJSVRAAG OVER WATER IN
GOUDA

GEVELTUINTJE
Door Trudie Galama

Heeft u ook al lentekriebels en kunt u de bloemen wel uit de grond kijken? Een geveltuintje
biedt uitkomst. Haal de restanten van vorig jaar
weg en zet er een paar fleurige planten voor in

Het Gouds Watergilde schrijft een Ideeënprijsvraag uit over het water in Gouda. Iedereen met
een sprankelend idee om het water van Gouda
meer onder de mensen te brengen kan aan de
Ideeënprijsvraag meedoen. Tijdens de 10e Waterconferentie op 18 juni 2015 in Gouda maakt
het Gouds Watergilde de winnaar bekend van de
Ideeënprijsvraag ‘Met water meer mensen in
Gouda’. Tot 27 mei kunnen vindingrijke mensen
hun idee aanleveren bij het Gouds Watergilde.
9
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Gouda natste stad van Nederland
Gouda is een echte waterstad. De stad is in de
11e eeuw ontstaan waar de getijdenrivier Hollandsche IJssel samenkomt met het veenriviertje de Gouwe. Via de rivieren werd handel gedreven en vruchtbare grond aangevoerd.
In alle watersteden is ‘water’ een onderdeel van
het stadsschoon. Op en aan het water is veel te
doen. Het water is een ‘paradepaardje’ waar
veel bezoekers op af komen. Ook in Gouda - de
natste stad van Nederland! - is het water zo’n
pronkjuweel, net als de Goudse kaas, kaarsen,
pijpen, plateel, stroopwafels en Goudse glazen.
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een van de bankjes brengen. In overleg met u
wordt de dag en het tijdstip bepaald.
Stuur uw antwoord naar de redactie van de
wijkkrant: i.tielman@hotmail.com of doe een
briefje in de bus bij Trudie Galama, Van Bergen
IJzendoorpark 15.
Tot ziens in het park!

De resultaten
Het Gouds Watergilde, een werkgroep van de
cultuurhistorische vereniging ‘die Goude’, daagt
iedereen uit om mee te dromen hoe onze stad
nóg meer met het ‘Goudse water’ kan doen.
Droom het van u af en leef u uit op papier, in
tekst, tekeningen, filmpjes, foto’s, maquettes,
collages of digitale ontwerpkunsten. Indieners
hoeven geen rekening te houden met procedures en regelingen, maar het idee moet wel praktisch uitvoerbaar zijn.
De resultaten van de prijsvraag zijn te zien
tijdens de 10e Waterconferentie op 18 juni in de
St. Janskerk. De prijs voor het meest sprankelende idee wordt uitgereikt bij de afsluiting van
de conferentie. Het Gouds Watergilde biedt de
resultaten aan het gemeentebestuur aan en
daagt de gemeente uit om de ideeën te omarmen.
Inzendingen voor 26 mei voor 17.00 uur per
mail naar Sjaak de Keijzer van het Gouds Watergilde, e-mailadres: sjaja@hetnet.nl. Voor direct contact 0182 511439

POMPBEDIENDES GEZOCHT
Door de Groencommissie

EEN KOPJE KOFFIE IN HET PARK
Door de Groencommissie

De ophoging van het Van Bergen
IJzendoornpark is (bijna) klaar.
U kunt dus weer uw dagelijkse
wandeling door het park maken.
Misschien is het u al opgevallen
dat de twee bankjes, die stonden
op het hoekje langs de rijbaan t/o nummer 19,
daar niet meer staan. Deze bankjes hebben een
ander en mooier plekje gekregen. Als u de
bankjes weet te vinden en de nieuwe locaties
aan mij doorgeeft, kom ik u koffie met koek op

Het is u waarschijnlijk al opgevallen. In het Van
Bergen IJzendoornpark liggen twee plantvakken
te wachten op een nieuwe beplanting. Deze
vakken liggen tussen het wandelpad en het water langs de Van Beverninghlaan.
Marianne Driehuijs van de Gemeente Gouda
heeft contact gezocht met het Wellant College.
De school was enthousiast over het voorstel om
deze plantvakken door leerlingen te laten invullen als onderdeel van hun opleiding. Er is een
groenplan gemaakt, de planten zijn besteld en
op 16 april gaat het groen de grond in. Tot zover de kleurige kant van het verhaal.
In de gesprekken bleek echter dat het niet mogelijk was om ook het water geven met de leerlingen te organiseren. Water geven zit niet in
het takenpakket van Cyclus en ook met de
weergoden zijn geen afspraken te maken. Dus
heeft de Groencommissie op zich genomen om
de eerste twee maanden (en zo nodig langer) de
jonge aanplant in de gaten te houden en als de
10
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grond droog is de planten water te geven. Er
zullen pompen en waterslangen beschikbaar
zijn.
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meenemen. Het creacafe begint om half acht,
vooraf ben je natuurlijk ook van harte welkom
om alvast iets te drinken. Je kunt je opgeven bij
Marrianne Waalwijk of Manon Vonk 0640281883

Wie wil ons hierbij helpen? Wij stellen ons voor
een klein team van vrijwilligers samen te stellen, dat bereid is ’s avonds op afroep de planten
water te geven. Kunt u een keer niet, dan is dat
geen probleem.
Voor deze natte klus kunt u zich opgeven bij
Trudie Galama via tel. 0182 523525 of per mail:
geertruida.galama@hetnet.nl
Vele handen maken licht werk!

BEREIKBAARHEID SOCIAAL TEAM
GOUDA WEST
Gezondheidscentrum Korte Akkeren,
Constantijn Huygensstraat 121a
2802 LV Gouda

CREACAFÉ
Door Marrianne Waalwijk

Het was een gezellige avond bij het Creacafé.
We zaten met een volle tafel in de activiteitenruimte van Gouwestein. Willy had al verschillende voorbeelden gemaakt, zodat we direct aan de
gang konden. Er zijn verschillende paasdecoraties gemaakt. Voor meer foto’s
www.creacafegouda.blogspot.nl

Bewoners uit dit gebied (de postcodes 2801,
2802 en 2809) kunnen zonder afspraak binnen
komen lopen:
 Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 –
12.00 uur
 Dinsdag en donderdag van 13.00 – 16.00
uur
Op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur
op 088 9004321. Voor meer informatie:
www.sociaalteamgouda.nl

CREACAFÉ WOENSDAG 8 APRIL
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, etc. 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 natuurlijk altijd
11
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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
Trudie Galama
Ton Kooijman
Rien Prins
Sander van der Meijden
Peter Schönfeld
Manon Vonk

Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Bergen IJzendoornpark 15
Van Swietenstraat 24
Van Vreumingenstraat 7
Kattensingel 56
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

524996
523525
522508
06-54651814
516638
678939
585357

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

588386
646464
692969
0900-8844
589168
547500
680281

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK
Gemeente, gebiedsregisseur West
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

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 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, 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
1 april
8 april
9 april
10 april
12 april
13 april

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

buurtpreventie
Creacafé
Bewonersavond
Wijkschouw
Wijkteamvergadering
Bijeenkomst over energielabel en historische
woningen

Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
H.J. Nederhorststraat
Gouwestein
Huis van de Stad
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