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VAN DE REDACTIE / VAN HET
WIJKTEAM
Door Ton Kooijman
Dit gecombineerde juni/juli nummer sluit het
eerst halfjaar af. Het valt op uw deurmat als u
toch de deur niet meer uit kunt omdat de Tour
de France langskomt. Dus lezen dan maar. Die
fietsers zorgen ervoor dat de wijk vrijwel afgesloten is. U kunt zondag alleen nog via het station, wandelend met een pasje, de Winterdijk op
de fiets, of de Noothoven van Goorstraat met de
auto aan de wijk ontsnappen. Maar waarom zou
u, het is ook een fenomeen om de stoet langs te
zien komen. Ik zag dat zelf als twaalfjarige jongen in Delft. Bijkomend voordeel, er zijn een
paar putten op de Kattensingel geëgaliseerd, tot
wanneer hadden we anders moeten wachten?
Wij krijgen net het bericht dat Ab Spruijt is
overleden. Hij is bijna
negentig geworden en
heeft heel zijn leven in
de wijk gewoond. Altijd
heel actief en geïnteresseerd en een levende encyclopedie voor buurtgenoten die wat meer over
de geschiedenis in de wijk wilden weten. In
2008 stond er een groot en leuk interview met
hem in de wijkkrant. Kunt u via onze website lezen. Zijn vrouw Teak is ook heel actief in de
wijk. Wij wensen haar sterkte bij het verlies van
haar, zoals ze zelf zegt, ‘eigenzinnige’ echtgenoot.
Cyclus zorgde voor een verrassing. Al zeker
twintig jaar gebruik ik mijn gewone afvalbak ook
voor mijn papier. Dat heb ik natuurlijk netjes
gevraagd en dat mocht. Twee weken geleden
hing er plotseling een kaart aan mijn bak met de
mededeling dat ik in overtreding was. Ik dien de
blauwe afvalbak voor papier te gebruiken. Die
bakken nemen nogal wat plaats in en ik wil ze
niet in mijn tuintje hebben staan, daar wil ik
bloemen. Een telefoontje hielp niet. De twintig
jaar maakten geen indruk. Het beleid is namelijk
veranderd, want er wordt nu bijvoorbeeld ook
plastic ingezameld. Het verband kon me niet
duidelijk gemaakt worden, beleid en nadenken
hebben ook weinig met elkaar te maken. Wie
neemt er nou toch maatregelen die het inzamelen van gescheiden afval moeilijker maakt? Ik
heb een voorstel: zorg voor een blauwe plakstrook en geef de mogelijkheid de gewone afvalbak officieel dubbel functioneel te gebruiken.
Ik zal toch niet de enige zijn die deze handige
oplossing wil houden?
Eind mei is er een mooie bomenroute geopend
die loopt van het Houtmanplantsoen tot in ons
park. Onze wijk heeft daar aan bijgedragen, fi-
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nancieel en inhoudelijk. Er zijn prachtige beschrijvingen bij de betreffende bomen geplaatst
en het is een genot om de wandeling te maken.
Dat kan stukje bij beetje en voor iemand die ons
park niet uit wil is er ook nog een mooie route te
wandelen of rolstoelen.
De gemeente kondigt aan het parkeren anders
te willen regelen vanaf komend jaar. Iemand
met een parkeervergunning is dan digitaal bekend en een vignet is niet meer nodig. Eindelijk
van die kwalijke bekeuringen af die dit jaar nota
bene al op 2 januari uitgedeeld werden. En bezoekers melden zich mobiel aan, zodat parkeermeters voor vrijwel iedereen overbodig
worde. Ik neem aan dat dan ook het onderscheid tussen plaatsen voor betaald parkeren
via de parkeermeter en andere plekken verdwijnt, dat is haast niet uit te leggen. De gemeente nodigt u uit om over de uitvoering mee
te denken. Ik wil als bezitter van een dure vergunning eigenlijk wel een vrije plek voor een
bezoeker, dat hebben sommige beschaafde steden.
De planning is dat u begin september de volgende wijkkrant krijgt, maar noteer alvast in uw
agenda dat we 5 september de Dag van het
Park hebben. Meer details vindt u al in deze
wijkkrant.
Mooie zomer gewenst.

Ook in onze wijk vergaderen we heel wat af. Het
wijkteam, Buurtpreventie, het Bewonersinitiatief
voor het Zuidelijk stationsgebied, Groencommissie, overleg, overleg, overleg. Jan Zandstra
zorgt met deze cartoon voor wat relativering
aan het eind van weer zo’n druk jaar. Maar ik
ben bang dat we over een paar maanden toch
weer gewoon verder gaan. Met koffie, I-pad,
smartphone, flip-over en weer koffie.

DUURZAAMHEID IN DE WIJK
Door Ton Kooijman

Vier studenten uit het tweede jaar van de opleiding Landscape and Environment Management
bij de Hogeschool Inholland hebben dit voorjaar
een analyse geschreven over onze wijk. Daar2
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naast hebben drie ander groepjes hetzelfde gedaan voor de wijk Korte Akkeren. De vraag was
welke verbeteringen mogelijk zijn om de leefbaarheid te vergroten. Het gaat dan vooral om
de openbare ruimte en het accent ligt op de
duurzaamheid. Half juni vond de oplevering
plaats in ons Huis van de Stad, want ook de
wethouder had haar belangstelling getoond voor
deze projecten en was benieuwd naar de uitkomst ervan. We mochten voor de presentaties
gebruik maken van de imposante raadszaal.
De analyse gebeurt aan de hand van een groot
aantal aspecten. Voor vele daarvan scoort de
wijk voldoende tot goed. Twee aspecten scoren
slecht: het omgaan met leegstaande panden en
braakliggende terreinen en de opwekking van
duurzame energie. Langs de Vredebest en de
Spoorstraat (lege panden) en langs de Nieuwe
Gouwe (braakliggend terrein) zien we voorbeelden van het eerste en door de hele wijk voorbeelden van het tweede. Het aantal zonnepanelen in onze wijk is heel beperkt en er is een
enorme kans gemist bij de nieuwbouw van het
Rode Dorp. Prachtige daken zou ik zeggen.
Blijkbaar was daar geen geld meer voor.
De studenten doen een groot aantal aanbevelingen en storen zich daarbij niet zo zeer aan financiële en andere praktische bezwaren en mogelijkheden. Zo stellen ze vast dat we in één
klap het gebrek aan zonne-energie kunnen goed
maken door de daken van de Goudse Verzekeringen en de Goudse Waarden te beleggen met
meer dan 5000 zonnepanelen. Dat levert 1 miljoen KWh op en een besparing van 500 ton
CO2, zo berekenen de studenten. Overigens
maken de studenten wel duidelijk dat het financiële aspect van zo’n project voor de komende
jaren nog niet zo eenvoudig te doorgronden is.
De gemeente krijgt een rol bij de organisatorische ondersteuning en bewoners kunnen investeren in de panelen om zo aan goedkope energie te komen. Zo gek klinkt dat niet.
De waterkwaliteit in onze wijk laat te wensen
over. Dat komt vooral door een aantal plekken
met geen of slechte doorstroom. Stilstaand water zorgt voor vuilophoping. De studenten stellen voor een paar duikers aan te leggen en met
wat pompen voor meer circulatie te zorgen. Of
dat haalbaar is moeten we gaan uitzoeken.
De studenten kwamen regelmatig per trein de
wijk bezoeken dus het was niet moeilijk om de
puinhoop met fietsen bij het station te ontdekken. En als zelfs studenten dat vaststellen, moet
er wel iets aan de hand zijn. Ze dralen er niet
omheen, de oplossing is simpel: verplaats het
busstation naar de noordkant en bouw een grote
fietsenstalling. Nu moeten wij de gemeente er
nog van overtuigen dat dit de vanzelfsprekende
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oplossing is en dat wij ze dat niet hebben ingefluisterd.
De verkeersveiligheid op de Kattensingel en bij
het station moet ook beter. Met wegversmallingen, ook door het aanbrengen van groen, kan
dat lukken. Zo stellen ze voor om op de Kattensingel dertig extra bomen te planten. Dat kan de
projectgroep voor de herinrichting van de Kattensingel die voor volgend jaar gepland is mooi
meenemen.

Presentatie in de raadszaal van Het Huis van de Stad

Ze hebben ook het vele zwerfvuil ontdekt, dat
vooral veroorzaakt wordt door scholieren. Hun
oplossing is het plaatsen van blikvangers op een
paar strategische plekken. Het is de vraag of dat
veel helpt, misschien moeten we deze studenten
vragen op de scholen langs gaan om de leerlingen daar uit te leggen dat hun gedrag onacceptabel is. Dat moet toch indruk maken? Van
de scholen zelf moeten we het niet hebben.
Ze hebben een paar mooie ideeën voor het
braakliggend terrein langs de Nieuwe Gouwe,
waar de geplande nieuwe huizen maar niet gebouwd worden. Misschien moet de ontwikkelaar
vooral aan starterswoningen denken, kleine
units waar wellicht meer belangstelling voor is.
Dat zou ook de gemiddelde leeftijd in de wijk
omlaag kunnen brengen. Maar in de tussentijd
kunnen we er een prachtige buurt-moestuin
aanleggen. Zo werd deze grond een paar eeuwen geleden ook gebruikt. Dat lukt natuurlijk alleen als de bewoners zelf aan het werk gaan en
het een groene ontmoetingsplek wordt. Daarmee wordt het ook een prachtig project om de
sociale cohesie in de wijk te versterken. Ook bij
dit project berekenen de studenten met welke
kosten en opbrengsten we rekening moeten
houden.
De wijk heeft aan dit project een leuke en ook
interessante analyse overgehouden, waar we de
komende maanden aandacht aan gaan besteden. Het zou jammer zijn als het rapport geen
betekenis krijgt voor onze agenda in de komende tijd. We bedanken de Hogeschool Inholland,
en vooral natuurlijk de studenten, voor dit nuttige inkijkje.
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ONTWIKKELINGEN ZUIDELIJK
STATIONSGEBIED
Door Stefan Morel en Peter Schönfeld, Bewonersinitiatief
Zuidelijk Stationsgebied

Er is het nodige gebeurd de afgelopen maanden
rondom het Zuidelijk Stationsgebied en de komende maanden staan in het teken van besluitvorming over twee belangrijke ontwikkelingen:
de plaats van het busstation (handhaven op de
huidige plaats of verplaatsen naar de Noordzijde) en een oplossing voor het fietsparkeren (bijvoorbeeld in een vernieuwd NS-station, of in
een apart gebouw voor de fiets). We praten u
bij.
Op 2 juni heeft het bewonersinitiatief een bewonersavond georganiseerd. Daar is een presentatie gegeven van vijf scenario’s voor de toekomst
van het Zuidelijk stationsgebied:
1. Busstation aan de Zuidzijde van het NSstation en fietsen in een vernieuwd stationsgebouw
2. Busstation aan de Noordzijde en fietsen in
een vernieuwd stationsgebouw
3. Busstation aan de Noordzijde en fietsen op
maaiveld
4. Busstation aan de Noordzijde en fietsen in
een apart gebouw voor de fiets
5. Busstation aan de Noordzijde en fietsen in
een combigebouw met winkels en wonen
Aan de aanwezigen is een enquête voorgelegd
zodat zij konden aangeven naar welk scenario
hun voorkeur uitgaat en welke suggesties zij
verder hebben voor de uitwerking. De avond
was druk bezocht en er zijn ca. 50 enquêtes ingevuld. Daaruit bleek dat er veel steun was voor
de eerste twee scenario’s en vrijwel geen steun
voor de overige drie. Op 4 juni is eenzelfde bijeenkomst gehouden voor allerlei andere belangengroepen en partijen uit Gouda die in eerdere
stadia door het bewonersinitiatief zijn geraadpleegd. Op 10 juni heeft het bewonersinitiatief
een presentatie van de scenario’s gegeven voor
de wethouders.
Na deze geanimeerde bijeenkomsten is de enquête aan de gehele wijk voorgelegd, maar dan
gericht op de twee scenario’s die op de bewonersavond op steun konden rekenen. De enquête is ook aangeboden aan de wijkteams van
binnenstad, Kadebuurt en Bloemendaal, zodat
zij zelf konden beslissen of zij deze in hun wijken wilden voorleggen. De resultaten van de
enquête in onze wijk zijn inmiddels uitgewerkt.
Er zijn 180 enquêtes ingevuld. Een korte weergave van de resultaten:


55% heeft een voorkeur voor scenario 2:
verplaatsing van het busstation naar de
Noordzijde en de fietsen parkeren in een








vernieuwd NS-station. De belangrijkste genoemde redenen zijn dat dan de verkeersdruk in het stationsgebied wordt verminderd, het de beste mogelijkheden geeft om
het stationsgebied in te richten als ontvangstruimte voor de stad en er een goede
verbinding wordt gerealiseerd voor voetgangers en fietsers tussen station en centrum.
43% heeft een voorkeur voor scenario 1:
handhaven van het busstation op de huidige
locatie en fietsen in een vernieuwd NSstation. De redenen voor dit scenario te kiezen zijn heel divers. De meest genoemde
zijn dat de busreizigers dan een kortere
loopafstand hebben naar het centrum en dat
het de goedkoopste oplossing is.
2% heeft geen voorkeur.
Meer dan de helft van de bewoners van de
Winterdijk hebben een voorkeur voor scenario 1. Dit kan te maken hebben met de aanwezigheid van Het Binnenhof en Huize Winterdijk. Men vindt de afstand tot de bussen,
als het busstation naar de noordzijde wordt
verplaatst, mogelijk te groot.
Van de straten waar een groter aantal enquêtes is ingevuld heeft meer dan de helft
van de bewoners van Majoor Fransstraat,
het Van Bergen IJzendoornpark, Van Beverninghlaan en Van Swietenstraat een
voorkeur voor scenario 2. De helft van de
bewoners van de Kattensingel en Crabethstraat zijn een voorstander voor scenario 1
en de andere helft voor scenario 2.

bewonersavond 2 juni in de raadszaal

Er zijn verder vele suggesties gedaan en motiveringen gegeven voor voorkeuren. We willen
iedereen die aan de enquête heeft meegedaan
bedanken voor deze inbreng.
Het bewonersinitiatief zal in overleg met het
wijkteam een rapportage en advies voorbereiden voor burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad, waarvoor de resultaten van de
enquête een belangrijke basis vormen. Dat gebeurt in de maanden juli en augustus. De gemeenteraad zal, als alles volgens planning verloopt, in de maanden daarna besluiten nemen.
Alle stukken (presentaties, uitslag enquête, toelichtende documenten) kunt u vinden op de
4
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website www.nieuwepark.nl. We houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen!

EEN BERICHT VAN DE GEMEENTE

juni - juli 2015
(misschien is het al gebeurd als u dit stukje
leest). Dan wordt gekeken of het ingezaaide
gras zich voldoende heeft ontwikkeld en zo ja,
dan wordt het beheer door Cyclus overgedragen
en de strook meegenomen in het maaiprogramma van het park.
De herder met zijn kudde hoeft dus niet langs te
komen en kan rustig op de Mookerhei blijven
zitten.

Het voormalige schoolgebouw Winterdijk 14
staat al geruime tijd leeg. Omdat er geen nieuwe bestemming gevonden is voor dit pand, is
het voornemen van de gemeente dit gebouw in
2016 te gaan slopen. Vooruitlopend op een
sloop moet er ecologisch onderzoek rond het
gebouw gedaan worden naar o.a. de aanwezigheid van vleermuizen.
Dit onderzoek moet gedurende een jaar worden
uitgevoerd. Dit onderzoek is half juni gestart.
Omdat dit betekent dat er dan ’s avonds en ’s
nachts mensen op het terrein lopen, hebben we
met bijgevoegde brief de direct omwonenden
geïnformeerd.
Dit ecologisch onderzoek staat geheel los van de
daadwerkelijke sloop van de school. Volgende
week zal een eerste gesprek gevoerd gaan worden met een adviseursbureau over de stappen
die doorlopen moeten worden om uiteindelijk in
2016 het gebouw te kunnen gaan slopen.
Als er meer duidelijkheid is over o.a. de manier
waarop er gesloopt gaat worden, wanneer en
door welk bedrijf dat zal gebeuren, zal dat uiteraard met het wijkteam worden besproken.

www.iriscf.nl

OPENING GOUDSE BOMENROUTE
Door de Groencommissie

Op vrijdag 29 mei werd de Goudse Bomenroute
officieel “geopend” in het Houtmansplantsoen.
Na een enthousiaste toespraak en een ludieke
handeling van Marc Meijer (Goudse Bomenstichting) was de opening een feit. Het gezelschap
wandelde langs de eerste 11 bomen van de route tot in de tuin van het Willem Vroesenhuis.
In de stoet liepen mee leden van ons wijkteam
en bewoners uit onze wijk en uit de Binnenstad.
De Gemeente was vertegenwoordigd door Hilde
Niezen, Marianne Driehuijs en Sanne Reijs. Verder waren er vertegenwoordigers van de Landelijke Bomenstichting, van Centric Gouda (de
ontwerper van de app) en van het ontwerpbureau (folder).
Er volgde nog een gezellige afsluiting in “Zoet
en Zalig” op het Weeshuisplein.
De Goudse Bomenroute loopt langs 34 bijzondere bomen in het Houtmansplantsoen, Regentesseplantsoen en het Van Bergen IJzendoornpark.
U kunt de bomenbordjes niet over het hoofd
zien. Het zijn kleurige bordjes op een stevige
paal. Het viel dan ook niet mee om de palen de
grond in te krijgen. Meerdere keren moest een
tweede poging worden gedaan omdat de boomwortels in de weg zaten. Maar het is Han Geurts
gelukt met wat hulp van anderen om de klus op
tijd te klaren en op de dag van de opening stonden alle 15 palen in het Van Bergen IJzendoornpark.

HERDER MET SCHAPEN GEVRAAGD
Door Trudie Galama

De grasmaaier raast regelmatig over de grasmatten in het park en probeert bomen en andere obstakels te ontwijken. Het afgemaaide gras
blijft liggen. Volgens de deskundigen wordt dat
vanzelf omgevormd tot voedsel voor de grasmat. Maar nu het onkruid in de strook langs de
pas opgehoogde weg in het park steeds hoger
en hoger wordt, vraag ik mij af wanneer daar de
maaimachine over heen gaat.
Een telefoontje naar Cyclus geeft opheldering.
Binnenkort wordt de groen strook gemaaid
5
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De route is opgenomen in de “xplre Gouda” app,
die tijdens de wandeling geraadpleegd kan worden. Een papieren versie van de route is af te
halen bij de VVV op de Markt.
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noome@hotmail.com) of als u meer bedenktijd
nodig hebt, kom vrijblijvend even langs.

BOMEN IN HET PARK,
DE MOERASCYPRES
Door Marijke van Ittersum

Achter de trompetboom, tegenover de nummers
31 in het park staan maar liefst drie moerascypressen bij elkaar. Ze behoren tot de hoogste
bomen van ons park en ze zitten nu, in juni, volledig “in het blad”. Tijdens een van de grote
stormen van een aantal jaar geleden heeft een
van hen zijn top verloren, maar dat heeft de gezondheid van de boom gelukkig niet geschaad.
Dit fiere drietal, maar ook de zeven die langs
het paadje staan na het bruidsbruggetje (en de
twee langs het water), zijn beeldbepalend voor
ons park.

WERKGROEP GROENONDERHOUD
Door Trudie Galama

Op zaterdagmorgen 13 juni om half tien ging de
werkgroep (zes man/vrouw) van start. Met koffie en koek in de hand bespraken we ons aanvalsplan. We besloten de strook groen aan de
kant van de Van Beverninghlaan onder handen
te nemen en de strook na de Leeuwenpoort richting station. Ondanks dat een paar dagen eerder
Cyclus/Promen aan het werk was geweest,
stond er nog voldoende onkruid om de strijd
mee aan te binden. Na 3 uur schoffelen en harken hadden we drie containers vol. Je handen
jeuken om het hele park onderhanden te nemen, maar je moet reëel blijven. Daarom hebben we gekozen voor die stukken waar de
meeste mensen langs lopen.
Op zaterdag 22 augustus gaan we voor de
tweede keer aan de slag. Heeft u zin om mee te
doen, neem dan contact op met Koen (koe-

Uiterlijk
De moerascypres laat in de herfst zijn naalden
(blaadjes eigenlijk) vallen, wat vrij ongewoon is
voor een conifeersoort. In het voorjaar loopt de
boom dan weer uit met lichtgroene, naaldvormige, platte bladen. In het najaar verkleurt de
boom eerst oranjebruin en later naar roodbruin;
felle kleuren en daarom vallen moerascypressen
ook zo op. Een moerascypres groeit van nature
in een stompe kegelvorm en de takken spreiden
zich horizontaal uit. De boom houdt van water
en heeft er zelfs geen problemen mee permanent in het water te staan.
De stam is roodbruin en draait een beetje in een
spiraal. Maar het schors wordt wel meer grijs,
naarmate de boom ouder wordt en schilfert dan
ook wel af. Er lijken wel diepe plooien te liggen
in de stam, wat een heel karakteristiek uiterlijk
geeft. Je ziet moerascypressen veel in stedelijk
gebied en dat is ook geen wonder, want de soort
groeit snel, is onderhoudsarm en ziekten komen
er bijna niet in voor. Hij kan trouwens behoorlijk
hoog worden, in Europa zo'n veertig meter.
Herkomst
De moerascypres komt uit het zuidoosten van
de Verenigde Staten, waar hij nog steeds inheems is, vooral in Florida. In de Everglades
groeien ze zelfs in grote aantallen. Bij Brunssum
(Limburg) zijn wel fossielen van moerascypressen gevonden; daterend uit het Plioceen, grofweg vijf miljoen jaar geleden, toen er hier veel
moerasbossen waren en de moerascypres erg
6
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veel voorkwam. De soort verdween toen het in
deze streken kouder werd. Maar in de 18de
eeuw zijn de bomen heringevoerd vanuit Amerika. En hoewel moerascypressen heel oud kunnen, vele honderden jaren zelfs, staat een van
de oudste exemplaren van ons land tegenover
de waterpoort in Amersfoort. Die is geplant in
1830.
De Latijnse naam luidt Taxodium Distichum.
Taxodium komt van het woord “taxus” omdat de
naalden op die van de taxus lijken. Distichum
heeft te maken met de stand van de naalden die
in twee rijen groeien, het woord betekent dan
ook “twee rijen”.
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Bijzonderheden
Het hout is van prima kwaliteit en erg goed bestand tegen rotting. Daarom wordt het, ook in
Nederland, gebruikt voor dakbedekking, goten,
in kassen en voor doodskisten. Het is ook een
goed idee een moerascypres een eindje van je
huis in de tuin te hebben, omdat de bliksem erdoor aangetrokken wordt en dan niet je dak zal
treffen.
En je kunt er nog meer nuttige dingen mee
doen. Met hars van de kegels kun je wonden
ontsmetten en de gedroogde bast en naalden
vermalen tot poeder schijnen zeer heilzaam te
zijn tegen vet haar. Het hout van de moerascypres heeft een heerlijke geur. Het is bijna jammer dat onze moerascypressen geen luchtwortels hebben. Dan zouden we die kunnen gebruiken als bijenkorven, zoals de indianen in Florida
dat deden.
Tot slot
Er is een fraai gedicht gemaakt door Dick Hillenius waar de moerascypres in voorkomt. Het
staat in een bundel met 100 gedichten over tuinen, van dichters uit de 19de en 20ste eeuw die
bijeen zijn gebracht door Paul Geerts.

Eigenschappen
Moerascypres is eenhuizig, dat betekent dat de
vrouwelijke en mannelijke bloemen aan dezelfde
boom zitten. Maar net zoals andere naaktzadigen, maakt de soort eigenlijk geen echte bloemen. Er zijn pollendragende, roodachtige mannelijke kegels die in groepjes als katjes bij elkaar hangen en die je in de winter goed kunt
zien. Als de kleine groene vrouwelijke kegels
nadat zij door de wind bestoven zijn in het voorjaar, in het water vallen, kunnen ze daar zo
goed tegen, dat ze drie jaar later nog steeds
kunnen ontkiemen.
Heel kenmerkend voor de moerascypres zijn de
luchtwortels. Rondom de boom verschijnen na
zo'n twintig jaar holle houten wortels, die wel
een meter hoog kunnen worden. Dat doet de
boom om toch voldoende lucht te krijgen als hij
in het water staat, zoals in moerassen vaak het
geval is. Jammer genoeg hebben onze moerascypressen niet van die prachtige, geheimzinnig aandoende bouwsels gemaakt, maar toch
kun je wel wortels zien doorschemeren in het
gras. Overigens staan ze bijzonder stevig door
hun groot wortelgestel, omwaaien, dat zal niet
snel gebeuren.

De zojuist onteigende volkstuin
(ten bate van groter nut: parkeerplaats
of de weg er heen)
bevatte nog allerlei moois
een meidoorn bijna bloeiend
een moerascypres zelfs, kaal nog
en wachtend als zoveel andere bomen
Bulldozers likken hun grage bekken
Zoveel uitvinders als er zijn
is er niet één - of uiteindelijk een uitvinderes
die een worm uitvindt tegen beton
een klein apparaat tegen rechtlijnigheid
een opblaasmiddel tegen
voor niets dan besturen geschikten?
Puin is het nu
Zelfs het gras is verbrand
dood haar op een nooit goed gevoegd hoofdje
Stof waren we, tot stof willen ze
-de nooit aflatende ingrijpersons terug dwingen.
Uit: Zonder verbeelding geen tuin, samenstelling Paul Geerts, Uitgeverij Contact (2003)
Het is een heel prettige gedachte dat ons mooie
park nooit hetzelfde lot beschoren zal zijn als de
volkstuintjes uit dit gedicht. Je moet er toch niet
aan denken dat hier geparkeerde auto's zouden
staan in plaats van onze trotse moerascypressen.
7
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tare, even groot als 256 voetbalvelden of de
helft van het eiland Rottumeroog. Door wind,
golven en stroming verspreidt het zand zich de
komende twintig jaar langs de kust tussen Hoek
van Holland en Scheveningen. Het vormt daar
nieuw strand en duin, dat ons tegen zeespiegelstijging beschermt en extra ruimte voor natuur
en recreatie biedt. Koen zit ook bij de Heineken
brouwerij in Zoeterwoude aan tafel. Binnen de
samenwerking ‘Groene Cirkels’ streven Heineken, de provincie Zuid-Holland en kennispartner
Alterra Wageningen UR naar een klimaatneutrale brouwerij in 2020, een duurzame economie
én een aangename leefomgeving in de regio
Zoeterwoude. Dat doen zij door de natuur als
uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water,
grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving.
Je kan dus stellen dat Koen grote affiniteit heeft
met de natuur.
Hij en Renske maken graag reizen naar verre
vreemde landen. Een groot schilderij van een
herder van de Masaï -stam (Kenia) siert een
wand in de zitkamer. Hij wijst erop dat het nog
niet af is, maar ook onaf is het al een prachtig
kunstwerk.

INTERVIEW MET KOEN OOME
Door Trudie Galama

Ik heb een afspraak met Koen Oome. Hij is de
voortrekker van de werkgroep Groenonderhoud
in het Van Bergen IJzendoornpark. Een werkgroep die de handen letterlijk uit de mouwen
steekt. U leest er in deze wijkkrant meer over.
Koen is geboren en opgegroeid in Made (aan de
rand van de Biesbosch), heeft biologie gestudeerd en is afgestudeerd in milieuwetenschappen. Tot twee jaar geleden woonde hij in
Utrecht. In de trein op weg naar zijn werk, in
Den Haag, passeerde hij dagelijks het station
van Gouda. Dat was voor hem niet meer dan
een vertraging op weg naar zijn werk. Maar drie
jaar geleden leerde Hij Renske (een Goudse van
origine) kennen en nu woont hij al twee jaar in
deze stad. In november 2014 is hij verhuisd
naar de Van Swietenstraat. Hij is onlangs getrouwd met Renske en natuurlijk is er bij die gelegenheid een foto gemaakt op het bruidsbruggetje.
Koen is werkzaam als projectleider bij de provincie Zuid-Holland (Den Haag). Hij is betrokken
bij de Zandmotor, een innovatieve manier van
kustbescherming en kustonderhoud. Hierbij
helpt de natuur ons in de bescherming tegen de
zee. De Zandmotor is aangelegd tussen Ter
Heijde en Kijkduin als schiereiland van 128 hec-

Er huizen twee hangoor konijnen in de achtertuin. Zij hebben het zo goed, dat er nu een op
dieet moet. Koen vertelt dat de bosuil regelmatig in het park, maar ook soms bij hem in de
tuin is te zien en te horen. Deze bosuil was voor
hem een reden om onlangs een opgezet exemplaar op een rommelmarkt te kopen. Ook heel
fraai zijn de wilde beesten, natuurgetrouw op
schaal nagemaakt van materialen waarvan ik
nog geen spin in elkaar zou kunnen zetten.
Koen en Renske nemen de trein naar hun
werk en genieten ’s
ochtends en ’s avonds
van hun loopje door
het park. Ook zij ervaren dat een groene
omgeving een positieve uitwerking op mensen heeft. Dat dagelijkse wandelingetje
door het park was
voor Koen de aanleiding om de werkgroep
Groenonderhoud op te
starten. Door actief bij te dragen aan het onderhoud ontstaat er volgens hem een binding tussen de bewoners die dat initiatief hebben opgepakt. Bovendien is het een leuke manier om
meer mensen te leren kennen.
Op mijn vraag welke uitdaging hij voor de nabije
toekomst ziet, antwoordt hij dat hij graag met
8
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de gemeente in gesprek wil komen om afspraken te maken over het groenonderhoud van het
park. Hij zou pragmatische afspraken willen maken, zoals het afvoeren van afval en het afstemmen van activiteiten. Dat laatste levert
winst op en verbetert het aanzien van het park.
Nee, hij wil niets veranderen aan het park. Het
is goed zoals het is. Belangrijk is dat de kwaliteit
van het groen wordt behouden en waar nodig
wordt verbeterd. Het park is er om van te genieten.

WELK GEVELTUINTJE VALT IN DE
PRIJZEN?
Door de Groencommissie

Het aanleggen van een geveltuintje is simpel:
tegels eruit, plantjes erin! Heeft u naast uw
voordeur of aan het balkon nog geen tuintje dan
heeft u nog precies vier weken om aan de slag
te gaan en alsnog een strookje kleur en groen
toe te voegen aan uw straat.
Weet u dat het voor kinderen heel leuk is om
zo’n piepklein tuintje te hebben en te onderhouden? Ga samen een paar plantjes uitzoeken en
met een gietertje uit de zandbakspullen is het
water geven zo geregeld.

Binnenkort gaan we op pad om de mooiste geveltuin in onze wijk te vinden. De eigenaar van
deze geveltuin verdient een groene cadeaubon.
Heel veel succes!
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Op vrijdag 17 juli komt accordeoniste Greetje de Oude heerlijke liedjes voor u spelen. U
bent van 14.00 – 16.00 uur van harte welkom in de Plaza.
 Ook op vrijdag 24 juli is er een optreden. Dit
keer komt Raymundo Valverde, gitarist en
zanger, zomerse liedjes spelen. U bent van
14.00 – 16.00 uur van harte welkom in de
Plaza.
 De zomerperiode wordt op 31 juli afgesloten
met een feestelijk Italiaans optreden: Muziek uit het Hart. Ook hier bent u van 14.00
– 16.00 uur van harte welkom.
We hopen u te zien op een, of alle, zomerse optredens.
Vanaf 1 april kan er niet meer contant betaald
worden, maar alleen met pin.

HET BANKJE
Door Trudie Galama

Frits woont sinds 2012 in de Van Strijenstaat en
Astrid is een jaar geleden bij hem komen wonen. Hun huis heeft een tuin op het noordoosten. ‘s Avonds na zessen is de zon dan ook verdwenen. Dat was de reden waarom ze op zaterdagavond met een maaltijdsalade en een schaal
aardbeien op het bankje zaten. De binnenstad
van Gouda vinden ze prachtig en het park een
heerlijke groene oase om de hoek van de deur
(hun voordeur dus).Ook zijn ze wel eens in het
andere deel van het park te vinden. Het was
hun opgevallen dat daar het jonge publiek op de
bankjes rondhangt en in dit gedeelte de leeftijd
van de bankzitters doorgaans een stuk hoger
ligt. U gaat het allemaal lezen in deze maandelijkse rubriek.

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN
Tijdens de vakantieperiode zullen de vaste verenigingen geen doorgang vinden. Uiteraard
hebben we wel gezorgd dat er andere leuke activiteiten voor in de plaats komen, en hopen we
dat de zon dan ook gaat schijnen. De sfeer in
Gouwestein is in ieder geval zonnig. Alle optredens staan in het teken van de Middellandse
Zee. Voor alle optredens vragen we een bijdrage
van € 5 als u geen lid bent van ons Servicepakket, en € 3 als u wel lid bent van ons servicepakket.
U bent bij de volgende optredens van harte welkom:
 Op maandag 6 juli komt Arie Boers de
vakantieperiode openen, met muziek en
dans. U bent van 14.00 – 16.00 uur van harte welkom in de Plaza van Gouwestein.
 Op vrijdag 10 juli komt Dick Visser, pianist,
verzoekjes voor u spelen. U bent van 14.00
– 16.00 uur van harte welkom in de Plaza.

STRAATBIEB VAN BERGEN IJZENDOORNPARK
Door Marijke van Ittersum

Misschien heeft u het al in een vorige wijkkrant
gelezen: een berichtje over de Straatbieb. Onze
wijk heeft er een bijgekregen, hij staat bij de
vogelkooi. Op 15 juni om 15.00 uur is hij geopend. Met een vergunning van de gemeente,
want hij staat niet op eigen grond. Wat een
“straatbieb” eigenlijk is? Het is een klein kastje,
9
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soms in de vorm van een huisje en er zijn er
inmiddels al heel wat, die over heel Gouda verspreid staan. Het kastje is gevuld met boeken,
die je gratis mee mag nemen. Je kunt er een
boek van jezelf voor in de plaats zetten, maar
als dat niet kan, dan hoeft dat niet.
Kleine bibliotheken weg
Ruim een jaar geleden is de hoofdvestiging van
de bibliotheek geopend op de nieuwe locatie in
de voormalige chocoladefabriek. Dat is natuurlijk prachtig. Maar overal in den lande verdwijnen wel juist de kleine, lokale vestigingen, of ze
worden vervangen door “uitleenpunten”. Dat is
erg jammer. Een groep mensen vanuit Gouda
Bruist, heeft destijds besloten daar iets aan te
doen. Over heel Europa (en ook daarbuiten)
vind je op onverwachte plaatsen een kastje met
boeken staan, waaruit je een boek kunt pakken.
Je kunt er dan een boek van jezelf voor in de
plaats terugzetten. Een soort gratis boekenruilsysteem. Maar als je geen boek zelf terug kunt
plaatsen, is dat ook niet erg. Degene die het
kastje beheert, zorgt voor voldoende boeken. En
dat zijn dus de kastjes die overal in Gouda te
vinden zijn: straatbibliotheekjes.
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Beheer
Het beheer van deze Straatbieb zal ik zelf doen.
Ik zorg ervoor dat het boekenbestand bijgehouden wordt en dat het schoon blijft. Achter het
deurtje vindt u niet alleen ongeveer 30 boeken,
maar ook een “gebruiksaanwijzing”. En het plekje bij de vogelkooi is natuurlijk ideaal. Er is een
bankje, waarop je kunt zitten en op je gemak
een boek kunt uitzoeken. Of waar je een boek
kunt voorlezen, want er komen ook strips, kinderboeken en jeugdboeken te staan. Zoals Multatuli al zei: er moet gelezen worden!!

GSG Het Segment
Met de Straatbieb die
bij de vogelkooi staat,
is nog iets heel bijzonders aan de hand,
want die is gemaakt
door leerlingen van
GSG Het Segment. Het
ontwerp en de uitvoering; alles is bedacht
en gemaakt door de
leerlingen van GSG
Het Segment onder
leiding van hun docent, Joost van de
Zweep. Het is een heel
werk geweest en de
leerlingen hebben heel erg hun best gedaan.
Eerst moesten er van balken plankjes gezaagd
worden en die moesten weer precies op maat.
Dan plakken en schroeven en dan nog lakken,
want in ons klimaat regent en waait het nou
eenmaal vaak. Maar het is een prachtig, stevig
en weerbestendig kastje geworden, waar de
leerlingen trots op kunnen zijn.
Twee kastjes in de wijk
Overigens, dit is niet de eerste straatbieb in de
wijk. In de Majoor Fransstraat heeft Manon Vonk
ook een kastje onder haar beheer. Samen kunnen we er zo een beetje voor zorgen dat je zomaar eens gratis andere boeken kunt lezen dan
die je al in je boekenkast hebt staan. En je kunt
natuurlijk ook boeken meenemen om te lezen in
de vakantie!

Advertentie

Ik ben Kiki en ik ben 14,5 jaar oud en ik ben op
zoek naar een leuk oppasbaantje hier in de
buurt. Ik woon in de Van Swietenstraat. Ik heb
al wat oppaservaring, want ik heb regelmatig
met een vriendin opgepast in de middaguren op
2 kinderen van 1,5 jaar en 3 jaar oud.
Ook houd ik erg van honden en bied ik me aan
om uw hond uit te laten.
Bent u op zoek naar een oppas of iemand die uw
hond kan uitlaten, of wilt u meer over mij weten? Bel dan gerust naar 0182-678554 of stuur
een mailtje naar swiethome@versatel.nl.
Groetjes Kiki.

DE WALGAERDE
Door Ton Kooijman

Op de hoek van de van Swietenstraat en de van
Beverninghlaan ligt een statige villa, de Walgaerde. Lang geleden was het een doktershuis
met praktijk en heeft er ook een tijd lang een
peuterspeelzaal gehuisd. Het is nu al tientallen
jaren een tehuis voor kinderen met een lichte
verstandelijke beperking. Dat is een ruime definitie voor kinderen met een lager IQ. In de afgelopen jaren is de beoordeling strenger gewor10

Wijkkrant Nieuwe Park
den. Veel kinderen die vroeger In de Walgaerde
konden verblijven worden nu thuis verzorgd.
Het IQ is bepalend voor de scheiding en de
groep die hier woont heeft een IQ tussen de 45
en 70/75.
Ik praat met Angelique
van der Bent, die voor
een deel van haar tijd hier
locatiemanager is. Zij vertelt dat de taalvaardigheid
van deze kinderen heel
behoorlijk is en dat een
gesprek meestal redelijk
lukt. Maar met veel andere vaardigheden hebben
de kinderen het moeilijk.
Sociaal-emotioneel zijn ze
vaak nog op het niveau
van een klein kind en ze vertonen nogal eens
gedragsproblemen. De verklaring daarvoor is
mede dat hun ouders vaak ook al gehandicapt
zijn, waardoor de opvoeding van jongs af aan
gebrekkig is. Er is dus voortdurende begeleiding
nodig. Daar ligt ook het onderscheid. In de Walgaerde hebben kinderen 24 uur per dag begeleiding en toezicht en dat wordt betaald door de
zorginstelling waar het tehuis onder valt. Voor
de Walgaerde is dat de Gemiva SVG groep. Kinderen die wat makkelijker te hanteren zijn vallen onder de WMO en de indicatie en bekostiging
voor die groep huist dus sinds dit jaar bij de
gemeente. De meeste kinderen komen uit Gouda of directe omgeving. Ongeveer de helft gaat
in het weekend naar huis, de anderen blijven in
de Walgaerde. Het ligt eraan of ‘thuis’ in staat is
het kind op te vangen. Met een pleegouder bijvoorbeeld lukt dat wel, bij de eigen ouders kan
dat lastig zijn.
De Walgaerde biedt plaats voor twaalf kinderen;
er zitten er nu negen in de leeftijd van tien tot
zestien. Maar ook jongere en wat oudere kinderen kunnen er terecht. Kinderen spelen maar
beperkt met elkaar, zelfs met toezicht kan dat
snel uit de hand lopen. Vrijwel alle kinderen
gaan overdag naar de Ark, een school voor zeer
moeilijk lerende kinderen. Sommige op de fiets,
de meeste gebracht met de auto.
Ze ontkomen niet aan de bezuinigingen in de
zorg. Tot voor twee jaar werkte er een kok in de
Walgaerde en een huishoudelijk medewerkster.
Die zijn wegbezuinigd, de overige staf neemt die
taken over. Die verandering levert wel op dat
ook de kinderen nu betrokken worden bij het
koken, door op hun manier mee te helpen. Terwijl we hierover praten, stopt een wagen van
Albert Heijn voor de deur om de bestelde boodschappen af te leveren. Dat gebeurt een paar
keer per week. Kinderen kunnen zo nu en dan
een lijstje invullen om hun voorkeuren aan te
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geven en dat levert ook wel eens een heerlijk
patatje op.
De Walgaerde heeft een grote tuin en dat is
heerlijk voor de kinderen. Maar het gebouw is
niet optimaal. Al vele jaren komt zo nu en dan
de vraag aan de orde of verhuizen mogelijk is.
Ook nu is die discussie gaande. Het gebouw is
oud, is lawaaierig, stoffig, heeft veel trappen,
drie verdiepingen, en het kraakt. Kortom kinderen vinden er niet altijd de rust die goed voor
hen is. Maar het is verdraaid lastig een betere
huisvesting te vinden. En het huis zelf is dan
misschien niet altijd even stil, de omgeving gedraagt zich heel rustig.

CREACAFÉ
Door Marrianne Waalwijk

De laatste Creacafé voor de
zomervakantie hebben we
windlichtjes gemaakt. Op
een vaas of pot als ondergrond wordt gekleurd glas
geplakt leuk voor op de tuintafel, nu die warme zomeravonden nog…
In september zijn we er
weer, kom ook eens naar het Creacafé in de activiteiten ruimte van Gouwestein elke 2e woensdagavond van de maand 19.30 – 21.30 uur met
een leuke creatieve bezigheid.
Woensdag 9 september gaan
we kaasplankjes beschilderen in een avond maak je
een origineel plankje voor jezelf of om kado te geven.
Creacafe is in de activiteitenruimte van Gouwestein, We
zijn er rond 19.00 en van
half acht tot half tien is de
activiteit. Tijdens de Dag van
het Park is er een kleine demonstratie, je kunt je nu al
opgeven voor de crea avond,
bij Manon of Marrianne.

PRINSES MET DE GOUDEN BAL
Door Marrianne Waalwijk

Met hulp van buurtbewoners en medewerking
van de firma Tober uit Gouderak is het beeld
opgehaald bij de voormalige school aan de Kon.
Wilhelminaweg. Vandaar op de aanhanger achter de trekker naar de nieuwe locatie aan de
Winterdijk. Onder grote belangstelling arriveert
de prinses met de gouden bal bij de Dijkgraef.
Waar zij nu staat alsof ze er altijd al heeft gestaan…
De officiële onthulling zal op 5 september tijdens
de Dag van het Park zijn.
11
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Achtergrondverhaal van het beeld:
“Er was eens een koning met veel mooie dochters, maar de jongste was wel erg knap. Ze bezat een gouden bal, waar ze mee speelde. Als
het erg warm was, zocht ze verkoeling bij een
bron in het bos bij het paleis. Ze speelde het allerliefste met de bal, die ze opgooide en weer
ving. Op een dag viel de gouden bal in de bron.
De prinses schreide bittere tranen. Een lelijke
kikker dook op uit de bron en bood aan hem te
gaan halen, maar wilde er wel wat voor terug.
“Alles wat je maar wilt,” antwoordde de prinses.
“Mijn parelen, mijn gouden kroon, alles.” De
kikker wilde haar kameraadje zijn, van haar
bordje eten en in haar bedje slapen. De prinses
wilde haar bal zo graag terug, dat ze toestemde.
De kikker dook de bal op en de prinses rende terug naar het paleis, de kikker reeds vergeten. ‘s
Avonds, tijdens de maaltijd, stond de kikker
voor de deur, klopte aan en riep haar. De prinses stond op, keek wie er was, smeet de deur
weer dicht en ging beverig zitten. De koning zag
dat en vroeg wat er loos was. De prinses deed
haar verhaal. De koning werd boos: “Wat je belooft, moet je doen. Haal hem binnen.” Tot grote
afschuw van de prinses moest de koude, kale
kikker mee-eten van haar gouden bordje en slapen in haar bedje. Ze huilde van ellende. De koning werd wederom boos: “Je mag degene die
je geholpen heeft, toen je in nood was, niet verachten.” Eenmaal alleen op haar kamertje werd
de prinses verschrikkelijk boos en smeet de kikker tegen de muur. Toen hij neerviel, veranderde de kikker in een mooie prins. Hij vertelde dat
hij betoverd was door een boze heks. De volgende dag kwam er een prachtige koets, bespannen met acht witte paarden. De trouwe
dienaar van de prins, Hein, kwam hem halen.
Hij was zo terneergeslagen dat zijn gebieder in
een kikker was veranderd, dat hij drie ijzeren
ringen rond zijn hart had laten slaan, zodat het
niet brak van verdriet. De prinses ging mee naar
het koninkrijk van de prins. Onderweg hoorde
de prins dat er iets brak. Hij dacht telkenmale
dat het de koets was, maar het bleken de drie
ringen van Hein te zijn, die blij was dat zijn
prins verlost was en gelukkig.”

DAG VAN HET PARK 5 SEPTEMBER
Door Marrianne Waalwijk

De dag van het Park is
dit jaar op zaterdag 5
september van 15.00
tot 17.30 uur. Bent u
weer van harte welkom
in het van Bergen IJzendoornpark t.h.v. villa Honk. Bij slecht weer
kunnen wij weer bij
Gouwestein terecht.
Het thema van dit jaar
is ‘Werelds proeven’
 Wij vragen bewoners om hapjes te maken
enkele enthousiaste bewoners hebben zich
al gemeld!
 Als u het ook leuk vind om wat hapjes te
maken laat het ons dan even weten!
 Daarnaast is er de zanggroep Grand Dessert
zij zingen grenzeloze gezellige liedjes.
 Hebben we medewerking van Evert Wanders
entertainer en dj, u kent hem waarschijnlijk
van het programma Popstars van SBS 6.
 Is er een workshop alcohol vrije cocktails
maken.
 Kunnen kinderen zelf cupcakes maken en
versieren.
 Zouden we nog graag iets met dansen hebben…u misschien?
En willen we ook nog graag heel veel bezoekers!
redactie van de wijkkrant, Manon Vonk tel
585357 Marleen de Rooij, Marrianne Waalwijk
tel. 06 23507933
m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
Proeflessen Goudse Weekendschool:
Werken aan je toekomst met de Goudse
Weekendschool
Zit jij in groep 6 of groep 7 van de basisschool?
Wil jij werken aan je toekomst, zelfvertrouwen
en woordenschat? En kun je op zondag tijd maken voor leuke en nuttige activiteiten? Volg dan
een proefles bij de Goudse Weekendschool! Er
12
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zijn proeflessen op zondag 6 september en 13
september 2015.

gaan werken met senioren en doen deels ook al
praktijkervaring op in zorgcentra.

Een proefles begint om 11 uur 's ochtends en
vindt plaats in het centrum van Gouda
(Herpstraat 1). Aansluitend is er een informatiebijeenkomst voor ouders. Na de proefles kun je
samen met je ouders besluiten of je je aan wilt
melden voor de lessen van volgend schooljaar.

In september, als de boodschappenservice het
zesde jaar in gaat, zal een nieuwe groep leerlingen van de afdeling zorg & welzijn van docente Willy Oranje starten. Gedurende de zomermaanden draait de hulp in de winkel bij de
boodschappenservice volledig op ons team van
elf vrijwilligers.

Leerlingen van de Goudse Weekendschool ontmoeten bijna elke zondag interessante gastdocenten. De afgelopen maanden bijvoorbeeld een
timmerman, dierenverzorger, advocaat en een
brandweerman. Ook gingen ze op excursie naar
de rechtbank, het Groene Hart Ziekenhuis en
een bouwplaats. Door de lessen van de Weekendschool krijg je meer zelfvertrouwen, vergroot
je je woordenschat en vind je makkelijker je
plekje in de samenleving. Er zijn ongeveer 25
lesdagen per schooljaar, start op zondag om 11
uur, einde lesdag half 3. De lessen van de
Goudse Weekendschool zijn gratis; sponsors uit
de Goudse regio en de gemeente Gouda betalen
de kosten.
Aanmelden proeflessen
Wil je een proefles volgen en zit je nu in groep 6
of 7? Bel of mail dan met Nynke van den Brink:
(06) 42 3377 86 of
info@goudseweekendschool.nl
Meer informatie over de Goudse Weekendschool: www.goudseweekendschool.nl

NIEUWE ZORGONDERNEMERS
VOOR THOMASHUIS GOUDA
Vanuit betrokkenheid en idealisme zijn wij in juli
2006 gestart met ons Thomashuis, een kleine
woonvoorziening in een mooie bungalow met
een lekkere tuin, op een prima plek in Gouda. U
kent ons en onze 6 huisgenoten vast wel van
o.a. de wandeling door het park, de fietstochtjes
op duofiets en tandem, de boodschappen en het
bezorgen van uw wijkkranten. Na 9 jaar stoppen
wij als zorgondernemers van het Thomashuis en
gaan wij verhuizen. Voor de mensen die aan onze zorg werden toevertrouwd gaat het leven in
Thomashuis Gouda uiteraard gewoon door; Marieke en Aard-Jan Seppenwoolde nemen als
zorgondernemers per 1 augustus het Thomashuis van ons over. Zij worden uw nieuwe buren
en zullen zich in een volgende wijkkrant nader
aan u voorstellen.
Hartelijke groet, Fred en Barbara Wanders

Een berichtje van Marina Perdijk, net op tijd
voor een leuke dag in de vakantie:

Tijdens de proefles van de dokter in 2014, mochten alle
leerlingen even de doktersjas passen.

HOOGVLIETSERVICE
Door Wilma Neefjes

Eind juni hebben we de
leerlingen van GSG
Praktijkschool Het
Segment en begeleider
Marike Booister tijdens
de jaarlijkse evaluatie
met een grote taart
bedankt voor hun hulp
bij de Hoogvlietservice
het afgelopen schooljaar. Dit schooljaar
konden we weer op
een heel betrokken enthousiaste groep rekenen. Meerdere leerlingen willen in de toekomst

Sinds kort heb ik op facebook een pagina die
toegankelijk is voor iedereen.
Op www.facebook.com/groenehartwandelingen
zet ik alle wandelingen die ik heb bedacht en
ook loop. Doorklikken geeft informatie over de
afstand, verzamelplaats, hoe en bij wie aanmelden maar je kan ook je mening over een wandeling daar toevoegen en direct met mij contact
leggen.

SPOORTUNNEL – SPOORSTRAAT
De tunnel onder het spoor is deze zomer een
paar weken volledig afgesloten voor onderhoud.
Voor auto’s van 27 juli tot en met 14 augustus,
dus omrijden via het Hamstergat. Fietsers vanaf
13 juli, met een bescheiden omrij route die
wordt aangegeven. Voetgangers kunnen er wel
langs.
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sagepas bij de NS aanvragen. Hiermee kunt u
de stationsonderdoorgang passeren. Omwonenden hebben begin juni van de NS een brief ontvangen met uitleg hoe de pas aangevraagd kan
worden.
Meer weten?
Als u nog vragen heeft dan kunt u de NSklantenservice bereiken op tel. (030) 751 51 55
of via www.ns.nl

SOCIAAL TEAM GOUDA
Informatie, advies en ondersteuning

NS-POORTJES STATION GOUDA
ZIJN DICHT
Door Trudie Galama

De toegangspoortjes van station Gouda zijn
vanaf 24 juni dicht om zwartrijden en geweld in
treinen tegen te gaan. Met een OV-chipkaart of
een passagepas kunt u de stationsonderdoorgang blijven gebruiken.

Inchecken met OV-chipkaart
In- en uitchecken is gratis omdat het instaptarief aan de andere kant wordt teruggegeven op
de OV-chipkaart. Voorwaarde is wel dat u binnen 60 minuten weer uitcheckt. Ook moet er
voldoende saldo op staan (minimaal € 10 of €
20 afhankelijk van het NS-reisproduct dat u
heeft). Bij onvoldoende saldo kunt u ook een
eenmalig gratis passagerecht bij de kaartautomaat laden.
Passagepas
Woont u in de buurt van het station en heeft u
geen OV-chipkaart? Dan kunt u een gratis pas-

Het Sociaal Team Gouda is er voor jou en je
naasten wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning. Je kunt bij ons terecht met alle vragen
waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt.
Bijvoorbeeld over je werk, inkomsten, wonen,
zorg, gezondheid, mantelzorg, dagbesteding, je
gezin of je relatie. Het Sociaal Team Gouda richt
zich op volwassenen. Soms heb je geen behoefte aan ondersteuning, maar wil je juist zelf je
handen uit de mouwen steken. Heb je een goed
idee voor de wijk of een buurtbewoner, maar
weet je niet hoe je dit realiseert? Ook dan ben
je van harte welkom bij de medewerkers van
het Sociaal Team. We helpen je graag op weg.
Hoe werken we?
De mensen van het Sociaal Team denken met je
mee over een passende oplossing voor je zorgen
of wensen. Wij ondersteunen bij jouw plan voor
de toekomst. Ons uitgangspunt is: wat je zelf
kunt, doe je zelf en regel je zelf of met familie,
vrienden of kennissen. Lukt dat door omstandigheden niet of niet genoeg? Dan bieden of regelen we de juiste ondersteuning met deskundigen binnen en buiten het team. Ons motto is:
Samen Gouda. Inwoners van Gouda kunnen en
willen wat voor elkaar betekenen. Daar geloven
we in, daar zoeken wij naar en dat stimuleren
we.
Wie zijn we?
In het Sociaal Team werken mensen van verschillende organisaties samen. We hebben nauwe samenwerking met de wijkverpleegkundigen
en het Sociaal Team Jeugd binnen het Centrum
voor Jeugd en Gezin. Daarnaast hebben we contact met veel andere organisaties en professionals, zoals huisartsen, zorgorganisaties, wijkteams, verenigingen en gemeentelijke diensten.
Bereikbaarheid
Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar
van 9.00 – 17.00 uur op (088) 900 43 21.
Als dit niet lukt, komen we bij je langs. Je kunt
ook bij ons binnenlopen. Dat kan op
 Maandag 9.00 -12.00 uur
 Dinsdag 13.00 – 16.00 uur
 Woensdag 9.00 – 12.00 uur
14
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Donderdag 13.00 – 16.00 uur
Vrijdag 9.00 12.00 uur

Sociaal Team Gouda-West
Gezondheidscentrum Korte Akkeren,
Constantijn Huygensstraat 121a, 2802 LV Gouda
west@sociaalteamgouda.nl

ECOKIDS
Door Wilma Neefjes

Ecokids krijgen les over muskusratten
Woensdagmiddag 20 mei luisterden zeven kinderen aandachtig naar rattenvanger Adri Verhagen. We waren bij zorgcentrum Gouwestein te
gast. Adri is werkzaam voor het waterschap
(voorheen via de Provincie). Met het vangen van
muskus- en beverratten zorgt hij er voor dat deze dieren geen (verdere) schade kunnen aanbrengen aan onze dijken en oevers. Sinds de
twintigste eeuw komen deze dieren in Nederland
voor. Ze hebben nauwelijks natuurlijke vijanden
en planten zich snel voort. Jaarlijks krijgt een
paar ongeveer 20 nakomelingen. Ze veroorzaken schade door hun graafwerkzaamheden; hun
holen maken ze namelijk in de oevers en dijken
nabij watergangen. Veel van de weggegraven
grond komt in het water terecht, waardoor het
water minder snel wordt afgevoerd. Ook vreten
de dieren de oeverbeschermende rietkragen
aan. Gevolg: oevers en dijken bieden minder
bescherming tegen het water en overtollig water
kan minder snel worden afgevoerd.
Na een interessant verhaal over zijn dagelijkse
werk en de geschiedenis van de ratten, vragen
stellen en bekijken van de opgezette dieren,
gingen we met Adri op pad. Met zijn hoge laarzen aan, speurend naar mogelijk door deze ratten aangevreten riet of gras, prikte hij in de oever van de Winterdijk op zoek naar een mogelijk
gangenstelsel. U heeft na 20 mei geen vlaggetjes in de Winterdijk zien staan; vlaggetjes die
de klemmen om de dieren te vangen markeren.
Er zijn dan ook geen mogelijke nesten gevonden. Gelukkig! Al vonden de jongens dat uiteraard wel heel erg jammer.
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in de sloot bij het Rode Dorp gevangen. En natuurlijk weer terug gegooid.
Met deze jonge vissers komt een oude traditie
terug? In het “oude” Rode Dorp was er namelijk
vroeger een actieve visvereniging. Wie weet?!
Op 3 juni hebben de ecokids een bezoek
gebracht aan Cyclus op de Goudkade
Ecokids wordt georganiseerd door wijkteamlid
Manon Vonk en begeleid door Annemarie Blok,
Azzouz Khouaki en Wilma Neefjes.

Muskusrat

Vissen

Bezoek Cyclus

Wil je meer weten? Zie de website:
www.muskusrattenbeheer.nl
Ecokids Nieuwe Park: vissen is cool
Vissen is cool, schrijft Sportvisserij Nederland in
haar nieuwste folder voor de jeugd. Op woensdagmiddag 27 mei gaven Rob Hollander en Kamal Ismail van Sportvisserij voorlichting aan de
ecokids in Nieuwe Park, die dat volmondig zullen
bevestigen. De jonge vissers, vaak actief langs
de Winterdijk, leerden die middag hoe je een
een gevangen vis zorgvuldig onthaakt. Natuurlijk altijd met natte handen om de beschermlaag
op de schubben zo min mogelijk te beschadigen.
Ruim 40 vissen, ruisvoorns en brasems, werden
15
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REDACTIE WIJKKRANT:
Ton Kooijman, Trudie Galama, Toos van der
Gaarden en Irene Tielman. Inleveren kopij per
e-mail: t.kooyman@worldonline.nl en
i.tielman@gmail.com.
Voor informatie over adverteren in de wijkkrant

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

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN
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.
Tel.

588386
646464
692969
0900-8844
589168
547500
06 20417758
088–9004321

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK
Gemeente, gebiedsregisseur West
Woonpartners Midden-Holland
Mozaïek Wonen
Politie, wijkagenten
Stadstoezicht
Cyclus
Plicare
Sociaal Team

John van Dijk
Jasmijn Leloux
Ben Peters
Ronald van Zwienen
Fred Starreveld
Piet Streng
Carla Jochems

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
10 aug
22 aug
5 sept
9 sept

19.30 uur
15.00-17.00 uur
19.30 uur

Wijkteamvergadering
Schoffelen en harken
Dag van het Park
Creacafé

Gouwestein
He park
Het park
Gouwestein
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