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VAN DE REDACTIE / 

VAN HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 

 

We zijn in september druk bezig geweest om 

Gouda echt aantrekkelijker en mooier te ma-

ken. Daarvoor had het busstation naar de 

noordkant verplaatst moeten worden zodat 

aan deze kant ruimte ontstaat voor een aan-

trekkelijk gebied en een prachtige wandel-

route naar het centrum, niet gestoord door 

colonnes van voortdurend aan- en afrijdende 

bussen.  

 

Dat is niet gelukt. Met argumenten als ‘een 

onduidelijke zichtlijn’ vanaf een noordelijk 

busstation naar het NS-station, terwijl de af-

stand korter is dan honderd meter; langere 

reistijden, en dan hebben we het over minder 

dan twee minuten; fijnstof bij de Ronsseflats, 

blijkbaar niet storend aan onze kant, heeft de 

gemeenteraad zich laten lijmen. Onder-

staande cartoon drukt het ambitieniveau van 

ons gemeentebestuur uit. Zonde.  

 

 
 

Een recente zomerstorm deed een boom op 

een van de twee aalscholvers in de vijver van 

ons park vallen. Die aanslag overleefde de 

aalscholver niet, maar Cyclus heeft hem als-

nog gered. Hij zal over enige tijd weer naast 

zijn maatje staan.  

 

Blijkbaar hebben heel wat mensen geprotes-

teerd tegen het besluit om de grijze bakken 

niet meer te mogen gebruiken voor de papier-

ophaal. Het mag weer. De eerste keer heb ik 

nog achter de vuilniswagen aan moeten ren-

nen, want de bemanning wist het niet en liet 

mijn bak dus staan. Zal wel weer beter gaan. 

Toen zag ik trouwens een levensgrote plaat 

op de vuilniswagen met een groenwerker die 

met schoffel de straatgoten schoonmaakt. Het 

zou aardig zijn als dat ook echt gebeurt in bij-

voorbeeld de Van Swietenstraat en de Cra-

bethstraat. Een paar weken geleden zijn we 

zelf maar aan het werk gegaan.  
 

We hebben net een echte demonstratie in 

onze wijk gehad. Het aantal begeleidende po-

litieagenten deed nauwelijks onder voor het 

aantal deelnemers. De politie stal de show 

met zes (zoekplaatje) prachtige bruine paar-

den die aan de optocht meededen.  

 

 
 

Het braakliggend terrein langs de Nieuwe 

Gouwe wordt voorlopig niet bebouwd, zo kon-

den we in het Algemeen Dagblad lezen. Toch 

maar eens kijken of we er iets leuks mee kun-

nen doen.  

 

We vragen uw aandacht voor Halloween, ons 

jaarlijkse feest voor de jeugd van vier tot 

twaalf. U vindt in deze krant een aanmel-

dingsstrookje. Het is echt leuk, dus doen.  

 

BUS BLIJFT IN ZUID:  
HOE VERDER? 
Door Peter Schönfeld 
 

Afgelopen maand is de beslissing om het bus-

station in zuid te handhaven in de Raad geno-

men. Op 9 september mochten geïnteres-

seerde partijen over dit onderwerp inspreken. 

Uit naam van het Bewonersinitiatief en het 

wijkteam hebben Ton Kooijman en David 

Tuinzing, adviseur van het Bewonersinitiatief, 

ingesproken, want noch Stefan Morel noch Pe-

ter Schönfeld konden op deze avond aanwezig 

zijn. Beide sprekers benadrukten de lange ter-

mijn belangen van Gouda, die in hun ogen de 

vestiging van het busstation aan de noordkant 

logisch maken. 

 

Woensdag 16 september mochten de Goudse 

politieke partijen hun standpunt inzake de 

plaats van het busstation in zuid of noord toe-

lichten in de raadsvergadering. Alle Goudse 

politieke partijen in de Raad, geen één uitge-

zonderd, vinden dat het busstation aan de 

zuidkant moet blijven. Er is dus unaniem ge-

kozen voor een korte termijn oplossing. Met 

name teleurstellend is de constatering, dat de 

visie voor het Zuidelijk Stationsgebied, die 

door het Bewonersinitiatief was opgesteld en 

die de afgelopen twee jaar door alle partijen 

unaniem was onderschreven, door geen van 

de partijen zelfs maar genoemd is. Alle argu-
menten, die werden aangevoerd, waren op-

portunistische overwegingen gestoeld op 
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korte termijn denken. Wat op de langere ter-

mijn goed zou zijn voor Gouda is niet ter 

sprake gekomen. Een gemiste kans in onze 

ogen. 

 

Natuurlijk komt dan de vraag naar boven: 

Hoe nu verder? 

 

Het Bewonersinitiatief heeft toegezegd door te 

zullen gaan met zijn medewerking aan de rea-

lisatie van het Zuidelijk Stationsgebied, uit 

belang voor onze wijk. Ook nu het busstation 

in zuid blijft. Zeer recent is er met de ge-

meente hierover overleg geweest. Hierbij 

hebben wij gezegd dat de naam, het “Bewo-

nersinitiatief”, zal verdwijnen en dat we ver-

der gaan onder de naam “Bewonersbelan-

gen”. De rol van “Bewonersbelangen” zal ad-

viserend zijn. Van nu af aan heeft de ge-

meente de leiding en is verantwoordelijk voor 

de bewaking van het ontwikkelingsproces van 

het ZSG en daarnaast zal zij ook de projectlei-

ding hebben. Gerko van de Wateren blijft de 

Projectleider voor de hele spoorzone dus ook 

het Zuidelijk Stationsgebied.  

 

Binnenkort gaat de conceptstudie (ook “haal-

baarheidsstudie” genoemd) voor het Zuidelijk 

Stationsgebied, uitgevoerd door de gemeente, 

van start. Deze studie zal worden begeleid 

door een stuurgroep bestaande uit belangheb-

bende partijen waaronder “Bewonersbelan-

gen”. Het is de bedoeling dat deze studie 

voorjaar 2016 klaar is inclusief een kostenra-

ming. Wanneer het College en de Raad hier-

mee akkoord zijn gegaan, zou er in de tweede 

helft van 2016 met het echte ontwerp en in 

2017 met de werkzaamheden begonnen kun-

nen worden, zodat de herinrichting in 2018 

gerealiseerd zou kunnen zijn.  

 

We verwachten dat er voor de verkeerswerk-

groep van onze wijk en Kadebuurt nog een 

belangrijke taak zal zijn weggelegd. Ook zal 

de inbreng van ideeën van de bewoners tij-

dens het ontwerpproces voor de uiteindelijke 

inrichting van het ZSG zeker welkom zijn. 

Hierover zal later meer informatie worden ge-

geven. 

 

“Bewonersbelangen” zullen van nu af aan 

worden vertegenwoordigd door Geri van Itter-

sum en Peter Schönfeld. Stefan Morel blijft op 

de achtergrond wel betrokken, maar, omdat 

hij in het komende jaar uit Gouda zal vertrek-

ken, is hij van mening dat het beter is de be-

langen van de bewoners te laten behartigen 

door mensen die daadwerkelijk in de wijk wo-

nen. Natuurlijk hebben we daar begrip voor, 
maar we vinden het wel heel erg jammer dat 

hij onze wijk gaat verlaten.  

 

KOP VAN DE KLEIWEG WORDT 

AANGEPAKT 
Door Trudie Galama 

 

De gemeente is gestart met een project om 

de uitstraling van de Kop van de Kleiweg te 

verbeteren. De fietsen krijgen een andere lo-

catie zodat er meer ruimte beschikbaar komt 

voor terrassen. Er wordt een fietsparkeer-

voorziening gemaakt naast de Kleiwegbrug. 

De fietsensteiger wordt zo geplaatst dat deze 

als het ware een verlenging wordt van de ple-

ziervaartsteiger aan het Regentesseplantsoen. 

Andere werkzaamheden zijn het opnieuw be-

straten van het projectgebied en het verwij-

deren van een boom. Na herinrichting zal 

hiervoor een nieuwe boom worden geplant. 

 

 
 

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergun-

ning en de bijbehorende stukken liggen tot 4 

november in het Huis van de Stad en zijn di-

gitaal via de website www.gouda.nl/ruimtelij-

keplannen te bekijken. 

 

 
www.iriscf.nl 

 

WERKGROEP  

GROENONDERHOUD 
Door Trudie Galama 

 

De werkgroep is uitgebreid met een deskun-

dige op het gebied van leibomen snoeien. Ook 

hebben zich enkele bewoners aangemeld die 

deze specifiek tak van sport willen gaan beoe-

fenen. Op zaterdag 31 oktober gaat de werk-

groep aan de slag. Om 09.30 uur verzamelen 

we ons rond de koffie/thee met koek in het 

Van Bergen IJzendoornpark ter hoogte van de 

Van Swietenstraat. Naast het groen in het 

park worden deze keer dus ook de leibomen 

aan de Winterdijk en Ferdinand Huyckstraat 

onder handen genomen. Op de Burendag van 
de Blokwoningen/Majoor Fransstraat hebben 

http://www.iriscf.nl/
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we een demonstratie gekregen van het snoei-

proces en we weten nu precies waar geknipt 

moet worden. 

 

Heeft u zin om mee te werken aan het groen-

onderhoud in het park of het snoeien van de 

leibomen? U bent van harte welkom en neem 

schoffel en hark of schaar en trap mee.  

 

 
 
BOMEN IN HET PARK:  

DE TREURWILG 
Door Marijke van Ittersum 

 

Weinig bomen zijn zo beladen met symboliek 

en verhalen als de treurwilg. En we hebben er 

nogal wat in het park. Ze staan eigenlijk 

overal aan de waterkanten van alle waterpar-

tijen, vaak zwaar overhangend boven de vij-

ver. Zo zwaar zelfs, dat ze gekapt moeten 

worden, helaas. Het bordje met specificaties 

over de soort is geplaatst direct rechts na het 

bruggetje, als je van het station af het park in 

komt wandelen.  

 

Uiterlijk 

Om het meteen maar ingewikkeld te maken: 

er zijn verschillende soorten treurwilgen. Je 

hebt de “gewone” treurwilg, de Salix babylo-

nica, (of Salix pendula) en de gele treurwilg, 

die een kruising is van de gewone treurwilg 

en de Salix Alba. De gele treurwilg wordt te-
genwoordig verreweg het meest aangeplant. 

De afhangende takken en twijgen van de ge-

wone treurwilg zijn bruin, die van de gele 

treurwilg geel. Beide soorten worden groot, 

wel tien meter.  

 

Wilgen zijn vroege bomen. Als het hele park 

nog in wintertooi gehuld lijkt te zijn, worden 

de twijgen al door een lichtgroen waas van 

bladeren omgeven. De bladeren zijn lang en 

smal, aan de bovenkant groen, aan de onder-

kant wat blauwachtig groen. Treurwilgen zijn 

dus heel decoratief, geen wonder dat ze zo 

vaak aangeplant worden in parken. Hun schil-

derachtige, elfachtige, zwierende slierten dei-

nen op het kleinste zuchtje van de wind mee, 

of hangen statig en roerloos tot in het water. 

Meestal worden wilgen niet erg oud, ongeveer 

50 jaar, maar omdat het snelle groeiers zijn, 

kunnen zij in die tijd toch enorme bomen wor-

den.  

 

Herkomst 

Gewone wilgen komen overal op de wereld 

voor behalve, misschien merkwaardigerwijs, 

in Australië. Er zijn ongeveer 400 à 500 wil-

gensoorten en de meeste daarvan vind je op 

het noordelijke halfrond. Na de ijstijden be-

hoorden de wilgen tot de eerste verhoute 

planten die zich in Nederland vestigden, het 

waren toen vooral kruipende soorten.  

 

De treurwilg wordt al vele eeuwen in Azië ge-

kweekt en dook in Europa voor het eerst op in 

Frankrijk rond 1675. Linnaeus trof de boom in 

1735 aan op de Hartekamp in Nederland. Te-

genwoordig is de gele treurwilg, Salix sepul-

cralis Chrysocoma, de algemeen geplante 

treurwilg. De gele treurwilg is in 1881 in 

China ontstaan.  

Het woord wilg is (zegt men) afgeleid van het 

Angelsaksische “welig” wat te maken heeft 

met buigzaamheid. Maar anderen beweren 

dat het woord van het oud-Hoogduitse “wida” 

of het Latijnse “vieo” (=vlechtwerk) afstamt. 

Salix is afgeleid van het Oudindische “salila” 

wat “water” betekent. Andere Nederlandse 

streeknamen voor de wilg zijn: sappeipenholt, 

warf, wedele, wie en fluitjeschijt. 

 

Eigenschappen 

Alle wilgen zijn pioniersoorten en hebben veel 

licht nodig. Ze houden van een vochtige bo-

dem en groeien zeer snel. Wilgen zijn twee-

huizig, dat wil zeggen dat de mannelijke en 

vrouwelijke bloemen (katjes) aan verschil-

lende bomen voorkomen. Soms echter lijkt de 

treurwilg eenhuizig te zijn, hoewel dan 

meestal alleen maar een “huis” overheerst bij 

de boom. Ze bloeien vroeg in april. Hun stuif-

meel en nectar zijn een belangrijke energie-

bron voor de insecten die dan al rondvliegen, 

zoals hommels, solitaire bijen en ook som-
mige vlindersoorten. De bladeren verschijnen 

gelijk met de bloei. De wilg maakt vruchtpluis 
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dat door de wind wordt verspreid. Deze plui-

zige zaden zijn maar kort kiemkrachtig. De 

meeste soorten worden dan ook vermenigvul-

digd door stekken. 

 

Wat je niet moet doen met een treurwilg, is 

snoeien. Op de plaats van het afzagen gaat 

een raar soort stekelvarken groeien, een or-

deloze, hopeloze wirwar van takken en de 

mooie afhangend slierten zijn voorgoed ver-

dwenen. Je kunt de treurwilg wel “opkronen”, 

dat wil zeggen de lagere takken wegsnoeien. 

Maar dan moet je de zaagwonden goed met 

boombalsem behandelen om rot te voorko-

men.  

 

 
 

Bijzonderheden 

Het hout van wilgen wordt al eeuwenlang ge-

bruikt voor het vervaardigen van erfafschei-

dingen, vlechtwerk, het maken van kisten, 

houtwol, houtskool en cricketbats. Eskimo’s 

gebruikten voor het geraamte van hun kajaks 

wilgenhout. In combinatie met leem werden 

wilgentakken gebruikt bij de bouw van vak-

werkhuizen. Wilgenrijshout wordt tegenwoor-

dig ook tussen palen gevlochten voor het aan-

leggen van milieuvriendelijke oevers. 

 

Wilgenbast gebruikte men vroeger tegen reu-

matiek en jicht. Door op een stukje bast te 

kauwen, kun je pijn verlichten. Daar zit na-

melijk salicine in, hoofdbestanddeel van aspi-

rine. De treurwilg in je open haard opstoken is 

een minder goed idee, omdat hij slecht haard-

hout levert. Het hout geeft weinig warmte en 

is zo opgebrand. 

 

Maar de symboliek van de treurwilg is veel 

belangrijker en die symboliek is zeer wijdver-

breid. Hier een kleine bloemlezing. De wilg is 

symbool van vruchtbaarheid door zijn welige 

groei, maar ook van ongelukkige liefde en de 

dood. De Germaanse god Vidharr woonde in 

een wilgenbosje. Bij de Kelten is de wilg ge-

wijd aan de godin Cerridwen. Bij de Grieken 

staat de wilg in verband met de watermagie 

van de godin Helige. Zeus en Hera zouden on-

der een wilg geboren zijn. 

De zevende dag van het Joods loofhuttenfeest 

heet wilgendag. In de Bijbel is de wilg een 

treurboom. Judas zou zich opgehangen heb-

ben in een wilg en Jezus zou geslagen zijn 

met wilgenroeden. Dan zouden er ook nog 

heksen en spoken in wilgen wonen en die bo-

men gebruiken om bezems en toverstokjes te 

maken. Maar door wilgenbladeren in het eer-

ste badwater van de baby te doen, zou het 

kind juist beschermd worden tegen ziektes. 

Zweedse vrouwen plukken nog steeds op 1 

mei wilgentakken die ze in de stal ophangen 

om het vee te beschermen. 

 

Er is zelfs een passielegende met de wilg in 

een hoofdrol. “Vanuit Pilatus' huis werd Chris-

tus naar de heide gevoerd, waar sinds oude 

tijden de geselzuil (galg) stond. De Heer werd 

van zijn kleren beroofd en aan de kolom ge-

bonden, terwijl de Joden naar een Wilg liepen 

en daarvan twijgen voor geselroeden sneden. 

Bedroefd zag Christus het na en zuchtte: 

“Treure, Wilg, treure”. En sindsdien treurt de 

Wilg en hangen zijn twijgen laag op de grond. 

” 

Tot slot 

En dan maakt de wilg ook deel uit van de Kel-

tische boomkalender. Wilgenmensen (in de 

eerste weken van maart en september gebo-

ren) zijn mooi, melancholiek, attractief en 

empatisch. Zij reizen graag. Zij zijn dromers 

en tegelijk rusteloos. Zij zijn gemakkelijk te 

beïnvloeden, (waaien mee met de wind) maar 

houden er niet van om naar de pijpen van an-

deren te dansen (vallen toch niet gauw om). 

 

De afgelopen jaren zijn de treurwilgen in het 

park krachtig onder handen genomen door de 

dienst onderhoud. Daarbij zijn er een paar 

verdwenen en een paar flink ingekort. We we-

ten dat het moet, maar toch; het is altijd jam-

mer als er weer een boom, of zelfs maar een 

tak moet verdwijnen, zeker van zo'n karakte-

ristieke boom als de treurwilg.  

PS op de www.nieuwepark.nl kunt u een ver-

haal vinden uit Japan over de ziel van de 

treurwilg 

 

 

http://www.nieuwepark.nl/
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AFSCHEID ALS WIJKAGENT VAN  

HET NIEUWE PARK 
Door Ronald van Zwienen, wijkagent 
 

Per 1 september jl. heb ik 

afscheid genomen van het 

Nieuwe Park. Door de sa-

menvoeging met Bodegra-

ven en Reeuwijk hebben 

er diverse verplaatsingen 

plaats gevonden. Om die 

reden ga ik helaas het 

Nieuwe Park verlaten. Ik heb dan ook met 

heel veel plezier de afgelopen twee en half 

jaar in jullie wijk gewerkt. Ik wil met name 

het Wijkteam en zeker de leden van het 

Buurtpreventie team Nieuwe Park bedanken 

voor de zeer prettige samenwerking.  

 

Vanaf 1 september ben ik begonnen in een 

nieuwe wijk in Gouda. Dit is namelijk de Kade 

Buurt / Kort Haarlem en Stolwijkersluis. Ik 

wens alle bewoners van het Nieuwe Park het 

goede voor de toekomst. Om in mijn nieuwe 

wijk te komen zal ik nog regelmatig gebruik 

maken van de wegen in het Nieuwe Park. De 

nieuwe wijkagent voor het Nieuwe Park is 

Marcel Bos. 

 

FEESTJE IN HOOGVLIET 
Door Wilma Neefjes 
 

Wat gaat de tijd toch snel: het is al weer vijf 

jaar geleden dat Hoogvliet op de Ferdinand 

Huyckstraat haar deuren sloot en de winkel 

op het Gouwezichtterrein de deuren opende. 

We, wijkteam, waren al jaren in overleg met 

allerlei partijen van gemeente tot ontwikke-

laars en Hoogvliet en cliëntenraden over hoe 

we goede bereikbaarheid van de nieuwe win-

kel voor bewoners van de wijk konden behou-

den. Een wandel-, al snel ook fietspad, over 

het BAM terrein werd na een pleidooi in de 

gemeenteraad geregeld. Voor de minder goed 

ter been zijnde bewoners was er op het mo-

ment van de verhuizing in 2010 nog geen 

praktisch uitvoerbare oplossing.  

 

Met een groepje bewoners besloten we toen 

om bewoners op te gaan halen met onze ei-

gen auto’s bij de zorgcentra zodat ze in ieder 

geval de nieuwe winkel konden zien. Te lage 

instap, nauwelijks ruimte voor rollators en 

boodschappenkarretjes, maar we kwamen er. 

De tweede week dat we reden kwam Hoog-

vliet met het zeer genereuze aanbod om bus-

jes geschikt voor senioren vervoer te gaan 

betalen. Wij op onze beurt boden aan om het 
boodschappen halen verder te begeleiden. 

Daarvoor zochten en vonden we ook steun bij 

twee scholen in de wijk, VMBO De Goudse 

Waarden en later GSG Praktijkschool Het Seg-

ment.  

 

Nu, vijf jaar later, zijn de vrijwilligers van het 

eerste uur nog steeds actief en is ons team 

uitgebreid. Ook Het Segment is er in de 

schoolweken nog steeds met leerlingen en de 

laatste twee jaar met begeleider Marike Booi-

ster om de mensen op te vangen. Van een 

karretje halen, glas weggooien, inpakken, alle 

boodschappen zoeken in geval van bijvoor-

beeld slechtziendheid, tot een kopje koffie 

brengen en een praatje maken. Iedere keer 

weer een uitje voor begeleiders en senioren, 

ondertussen ook uit twee wooncentra de 

Korte Akkeren.  

 

 
 

Op 23 september, vijf jaar Hoogvlietexpress, 

was het extra feest met aandacht van een 

stagiaire journalist bij de krant, die met veel 

mensen een praatje aanknoopte. Ook de loca-

tiemanager maakte extra tijd vrij om in ge-

sprek te gaan. Koekblikken van Hoogvliet of 

een foto van zichzelf in de winkel als cadeau-

tje maakten het feestje compleet. En natuur-

lijk een grote taart van het wijkteam voor het 

personeel van Hoogvliet, dat altijd voor ieder-

een klaar staat. 

 

Op naar de volgende vijf jaar?! 

 

Wilma Neefjes samen met Annemarie Blok, 

Marga Brenkman, Lies Elte, Trudie Galama, 

Miep Houtman, Annelie Kooijman, Cora van 

Leeuwen, Nel Nagel, Jannie en Daan Schenk 

het huidige vrijwilligersteam. 

 
WHATSAPP-GROEP NIEUWE 

PARK! MELD JE JE OOK AAN?  
Door Diana Rosenboom 
 

De WhatsApp groep “Buurtwacht Nieuwe 

Park” is nog steeds actief! Op het moment is 

er sprake van circa 50 deelnemers, afkomstig 
uit de gehele wijk. Wil je ook deelnemen aan 

de WhatsApp groep? Meld je dan nu aan! 

Stuur je naam, adres en telefoonnummer 

door naar: i.tielman@gmail.com 

mailto:i.tielman@gmail.com
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Steeds meer wijken 

in Nederland maken 

gebruik van Whats-

App om elkaar te 

waarschuwen tegen 

bijvoorbeeld inbra-

ken in hun wijk. Re-

cent heeft een onderzoek in Tilburg uitgewe-

zen dat het aantal inbraken in Tilburg is ge-

halveerd sinds de oprichting van WhatsApp 

groepen. De afname komt onder meer door 

het “afschrikeffect” dat er zo’n groep actief is. 

Ook worden buurtbewoners alerter en zijn ze 

eerder geneigd om de politie te bellen als ze 

iets verdachts zien. Door een WhatsApp-groep 

gaan mensen tevens meer doen aan preventie 

van onder andere inbraken. Het is voor het 

eerst dat het effect van WhatsApp-buurtwach-

ten wetenschappelijk is onderzocht. De Natio-

nale Politie is ook enthousiast over de oprich-

ting van WhatsApp groepen. “Deze groepen 

fungeren als extra ogen en oren in de wijk. 

Op deze manier kan snel veel informatie wor-

den verzameld die de politie kan helpen bij 

het sneller opsporen van verdachten”, aldus 

de heer Van der Velden, landelijk coördinator 

woninginbraken.  

 

In Gouda zijn er reeds meerdere WhatsApp-

groepen actief. In de Hoevenbuurt is recent 

het eerste WhatsApp buurtpreventiebord ont-

huld. De bedoeling is dat de borden op meer-

dere plekken in Gouda komen, waar bewoners 

met WhatsApp hun bijdrage leveren aan de 

veiligheid in hun buurt.  

 

Het oprichten van de Whatsapp-groep is ove-

rigens een burgerinitiatief en is met name be-

doeld om elkaar te informeren en te alarme-

ren. De politie komt alleen in actie wanneer er 

daarnaast ook een melding wordt gemaakt via 

1-1-2. 

 

DE GOUDSE WAARDEN 
 

Reserveren als gast van het restaurant op De 

Goudse Waarden 2015-2016. 
 

U bent dit leerjaar weer 

van harte welkom in ons 

restaurant. Wij koken en 

serveren voor u een diner 

samengesteld uit (zoveel 

mogelijk) verse producten. Laat u verrassen 

met wekelijks een nieuw menu. 

 

Dit menu wordt voorbereid, ingekocht en ge-

kookt door de leerlingen uit klas 3 en 4.  

Deze leerlingen werken op onze school aan 
hun opleiding voor toekomstige werknemer 

als bakker, kok, gastheer/gastvrouw, of in de 

recreatieve sector. De gevorderde leerlingen 

dragen eerst de verantwoording over het ko-

ken en serveren; naarmate het leerjaar vor-

dert zullen de aankomende leerlingen het 

overnemen.  

 

Op woensdagavond serveren wij het diner (al-

leen op reservering).  

 woensdag 28 okt, 11 nov, 18 nov, 25 nov, 

2 dec en 9 dec.  

 Aanvang: 17.30 uur – eindtijd: 19.45 uur.  

 De richtprijs voor een 3 gangen menu be-

draagt € 12,50 per persoon. 

 

Vanaf maandag 12 oktober is het Gastenboek 

geopend. U kunt reserveren via: 

e-mailadres: restaurant@degoudsewaarden.nl 

of via telefoonnummer: 0182-516077.  

Helaas kunnen wij niet aan dieetverzoeken 

gehoor geven. Ook kunnen wij geen reserve-

ringen aannemen voor grote groepen. 

U ontvangt altijd een bevestiging van uw re-

servering. Wilt u a.u.b. de bevestigingsbrief of 

mail meenemen als u komt dineren? 

 

Graag tot ziens in ons restaurant. 

 

Met een vriendelijke groet, 

namens de koks, gastheren en gastvrouwen 

van vmbo De Goudse Waarden, 

 

Jan van Dam en Rob van der Spek. 

 

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN 
 

In Gouwestein zijn er in het komende najaar 

weer verschillende leuke activiteiten. Uiter-

aard zijn er de vaste verenigingen. Wilt u in-

formatie over deze verenigingen of wilt u ons 

verenigingsboekje dan kunt u contact opne-

men met de receptie van Gouwestein, of met 

het secretariaat, via telefoonnummer 0182-

515655. 

 

Zaterdag 17 oktober komen de Zingende 

Zalmvissers uit Ammerstol optreden. U bent 

om 14.30 uur van harte welkom in de Plaza 

van Gouwestein. Entree € 3 (lid van het Ser-

vicepakket), € 5 (geen lid). 

 

Zaterdag 7 november is er een grote na-

jaarsmarkt in Gouwestein. De markt begint 

om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 

uur. Er zijn kramen met kleding, een kraam 

met heerlijke en mooie taarten, sieraden, al-

lerlei lekkere hapjes en nog veel meer leuke 

kramen.  

 

Maandag 16 november is er een speciale 

“Kunt u zingen, zing dan mee”. Dit keer zin-
gen we onder begeleiding van het Josarie or-

kest. Kosten € 3 indien u lid bent, € 5 indien u 

mailto:restaurant@degoudsewaarden.nl
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geen lid bent. Start 14.30 uur in de Plaza van 

Gouwestein.  

 

Zaterdag 21 november is er een concert 

van  licht klassieke muziek met piano en vi-

ool. Het vindt plaats in de Plaza van Gou-

westein en start om 14.30 uur. Kosten € 3 in-

dien u lid bent van Servicepakket en € 5 in-

dien u geen lid bent.  

 

Daarnaast willen we u nog wijzen op de geza-

menlijke maaltijden die elke maand plaatsvin-

den. In november is de gezamenlijke maaltijd 

op woensdag 25 november. Voor deze 

maaltijd kunt u zich voor 18 november opge-

ven via de receptie van Gouwestein, tel. 

515655. Kosten bedragen € 12,50 per per-

soon indien u geen lid van Servicepakket en  

€ 10,50 indien u wel lid bent van Servicepak-

ket (prijs is incl. een drankje).  

 

Iedere laatste vrijdag van de maand kunt u in 

Gouwestein heerlijk patat eten met iets lek-

kers erbij (kroketje, frikandel oid). Kosten be-

dragen € 6,90 p.p. Het restaurant is geopend 

van 12.00 uur – 13.30 uur.  

 

Betalen kan alleen met pinpas.  

 

Gouwestein is altijd op zoek naar vrijwilligers 

om te helpen bij de diverse verenigingen.  

Neem contact op met onze vrijwilligers coördi-

nator Marga van Hensen van Uningen als u 

belangstelling heeft om ons te komen helpen. 

Tel.: 0182-515655.  

 

 
 

 
 

GROENE SPEELPLEK 
Door Manon Vonk 
 

Na de rioolwerkzaamheden in de wijk is op de 

hoek van de Ferdinand Huyckstraat / Majoor 

Fransstraat de speelplek van het mozaïek-

huisje verdwenen. Wat eerst groen was werd 

steen. Dit tot grote onvrede van de bewoners. 

Waar vroeger gespeeld werd worden nu 

auto’s op de stoep geparkeerd. Inmiddels is er 

door buurtbewoners wel een groenstrook in-

gericht voor ‘groen moet je doen’, maar dat is 

niet genoeg. Dus tijd voor actie! Door middel 

van een handtekeningenactie langs een aantal 

deuren hebben we bijna 50 handtekeningen 

kunnen verzamelen van mensen die het een 

leuk initiatief vinden om een groene speelplek 

in te richten.  

 

Er is een gesprek aangevraagd bij de ge-

meente om te kijken of zij dit initiatief konde 

steunen. Er werd heel positief gereageerd op 

ons initiatief. Er moet nog een definitief ont-

werp komen maar daar wordt al druk over ge-

brainstormd door verschillende bewoners: van 

kinderstraatbieb tot voelpad. Het moet een 

belevenis tuin voor kinderen worden. Mocht u 

nou ook een idee hebben waarvan u denkt dat 

zou ook leuk in het plan van de nieuwe speel-

plek passen, laat het ons gerust; weten we 
moeten nog met een definitief ontwerp naar 

de gemeente toe en misschien past het er 

prima bij! U kunt uw ideeën inleveren bij Ma-

joor Fransstraat 18 en 22.  
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Meer voorbeelden kunt u vinden op  

www.nieuwepark.nl 

 

 
 

IN HET ZONNETJE 
Door Trudie Galama 

 

Op de Dag van het Park was de crew van In ’t 

Zonnetje aanwezig om de middag een extra 

feestelijk en vrolijk tintje te geven. Zo hebben 

we kunnen beleven welke transformatie In ‘t 

Zonnetje, de oudste kroeg van Gouda, heeft 

doorgemaakt naar een stralend "In het Zon-

netje". Het café aan de Keizerstraat is omge-

toverd in een unieke bar in Gouda, gespeciali-

seerd in wijn, whisky, diverse biertjes, bin-

nenlands en buitenlands gedestilleerd en niet 

te vergeten overheerlijke cocktails. Geregeld 

is er ook de gelegenheid om voor een prikkie 

een vorkje mee te prikken. Er is dan een 

gastkokkin in huis die haar specialiteit ser-

veert. Daarnaast is er ook kunst te bewonde-

ren en zijn er gezellige themafeestjes; kortom 

een bruisende plek voor een gezellige avond.  

 

 
 

Om de bewoners van het Nieuwe Park kennis 

te laten maken met de drankjes en de hapjes 

konden we deelnemen aan een mini workshop 

“alcoholvrije cocktails maken” en kregen we 

een klein voorproefje van wat er In het Zon-

netje te smullen valt. 

 

Het was een lekkere bijdrage aan de Dag van 
het Park. Bedankt daarvoor. Wil je meer weten 
over “In het Zonnetje” kijk dan op de faceboek 
pagina Gouda-inhetzonnetje. 

 

HET BANKJE 
Door Trudie Galama 

 

Een zaterdagmid-

dag met een heer-

lijk herfstzonnetje, 

prima weer om een 

bankje in het park 

op te zoeken. En zo 

dachten Tim en Jo-

nathan er ook over. 

Beiden studeren 

aan de Haagse Ho-

geschool. Tim is 2e jaars ICT en Jonathan 1e 

jaars European Studies. Tim woont in de bin-

nenstad van Gouda. Zij zitten vaker in dit deel 

van het park en vinden het een bijzonder en 

mooi stukje groen. Een heerlijk plekje om 

even te relaxen. 

 

BESTE WIJKBEWONERS, 
 

Jullie zijn vast benieuwd 

wie het stokje van Tho-

mashuis Gouda aan de 

Winterdijk 4 hebben 

overgenomen! Dat zijn 

wij; Marieke en Aard-Jan 

Seppenwoolde – van Eijk. 

Marieke is een geboren 

en getogen Gouwenaar 

en komt uit de zorg, 

Aard-Jan is oosterlijker 

opgegroeid en heeft een 

bedrijfsmatiger achtergrond.  

 

Per augustus mogen wij ons de nieuwe zorg-

ondernemers noemen van het Thomashuis; 

een kleinschalige woonvoorziening voor men-

sen met een verstandelijke beperking. We 

staan voor een gelukkig leven voor de bewo-

ners van het Thomashuis en willen met hen 

midden in de samenleving staan. Het leuke 

wijkfeest hebben we dan ook met z’n allen 

bezocht! 

 

Momenteel hebben we 6 bewoners, die o.a. 

als dagbesteding uw wijkkrant bezorgen. Ver-

der ziet u ons regelmatig de eendjes voeren, 

gewoon een wandelingetje maken of fietsen 

op een van onze bijzondere fietsen:  een duo-

fiets en een tandem. Bent u benieuwd of wilt 
u gewoon even kennismaken? De koffie staat 

klaar, van harte welkom! 

 
 

http://www.nieuwepark.nl/
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DAG VAN HET PARK 2015 
 

Zaterdag 5 september was het onze Dag van 

het Park. Het had al dagen geregend en het 

park lag er verzopen bij. Ook ’s ochtends nog 

zwaar bewolkt, maar wel droog. De organisa-

toren namen het dappere besluit om toch de 

tenten in het park op te zetten. En soppen in 

het gras bleek niet echt nodig want dankzij de 

ophoging eerder dit jaar was er nog een rela-

tief droog stukje te vinden. Hieronder het ver-

slag van Marrianne Waalwijk, weer heel actief 

voor deze nieuwe editie.  

 

We zijn de middag begonnen met de officiële 

onthulling van wel drie nieuwe beelden in 

onze wijk. Het beeld van Rob Schreefel Fossile 

Noir dat we hebben aangeschaft met de 

crowdfunding actie van vorig jaar. Een beeld 

van Pim Leefsma vlak bij de ingang van de 

Goudse Waarden aan de H.J. Nederhorststraat 

en de Prinses met de gouden bal dat langs de 

Winterdijk voor de Dijkgraef staat.  
 

Het was even spannend wat voor weer het 

zou worden. We hebben de locatie nog iets 

verplaatst zodat onze voeten wat droger ble-

ven en…… het werd een geweldige middag 

met veel bezoekers.  

 

Het thema was: Werelds Proeven. 

Enkele wijkbewoners hadden lekkere en bij-

zondere hapjes gemaakt die goed smaakten! 

Entertainer Evert Josemanders, DJooz heeft 

voor een perfecte muzikale omlijsting gezorgd 

met zijn spinkit. De dames van Grand Dessert 

hebben ons mee genomen op een wereldreis 

van liedjes. 

In het Zonnetje verzorgde een workshop alco-

hol vrije cocktails (echt lekker!) maken, met 

bijpassende hapjes. 

Er waren diverse kinderactiviteiten waaronder 

het kunstproject van Saskia Serle: maak een 

stilleven met je lievelingsspullen’’, koksmut-

sen kleuren en cup cakes versieren. 

De bomenroute in het van Bergen IJzendoorn-

park was voor deze middag door de groen-

groep even in het zonnetje gezet. 

De middag werd muzikaal afgesloten door 

Boreen; een folkgroep die Ierse ballades en 

jigs speelt. Het weer had zich daar ook bij 

aangepast en het regende weer…. 

Op de valreep werden we dan nog verrast 

door een langsfietsende doedelzakspeler die 

even een stukje voor ons speelt. 

De Dag van het Park wordt mogelijk gemaakt 

door het wijkteam Nieuwe Park en natuurlijk 

door uw bijdrage! 

 
Als u voor het volgende jaar ook mee wilt hel-

pen horen wij dat graag! Organiseren, opbou-

wen of voor een activiteit. 

Foto’s op www.kunstmakelaarnieuwepark-

gouda.blogspot.nl en nieuwepark.nl 

 

 
 

BURENDAG ZATERDAG  

26 SEPTEMBER 2015 
Door Manon Vonk 
 

Zaterdag 31 september was het weer Buren-

dag. Het Oranjefonds stelt dan budget be-

schikbaar om de leefbaarheid in de buurt te 

verbeteren. Dit jaar stonden er twee thema’s 

centraal, eetbare straatjes voor de blokwonin-

gen en een hinkelbaan mozaïeken voor de 

groene spelplek die bij de Ferdinand 

Huyckstraat /Majoor Fransstraat komt. Voor 

de eetbare straatjes waren er voor de liefheb-

bers eetbare planten beschikbaar om zo de 

wijk weer een beetje groener te maken. Om 

de plantjes goed aan te laten slaan was er 

een hele grote berg aarde gestort, hiervoor 

heeft het wijkteam en de VVBW een extra bij-

drage gegeven. Ook was er een workshop lei-

bomen snoeien. De bomen aan de Winterdijk 

kant zien er weer prachtig verzorgd uit. De 

andere worden later gesnoeid door de groen-

groep. 

 

Ook werd er druk aan de hinkelbaan gewerkt 

die straks op de groene speelplek komt, maar 

daar valt nog veel werk voor te verzetten. Al 

met al was het een gezellige middag met 

prachtig weer.  

 

 
 

http://www.kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.nl/
http://www.kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.nl/
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HALLOWEENFEEST  

NIEUWE PARK 
Zaterdag 31 oktober van 16.00 tot 19.00 uur 

 

Het is alweer najaar 

en dat betekent dat 

we weer de jaarlijks 

terug kerende activi-

teit Halloween heb-

ben. Dit jaar vieren 

we het in de namid-

dag van zaterdag 31 

oktober. Vanaf 4 uur 

verzamelen we in 

Gouwestein en dan 

zijn er allerlei leuke 

activiteiten zoals griezelmodeshow en schmin-

ken. Daarna maken we een wandeltocht langs 

verschillende griezelhuizen in de wijk. Na af-

loop komen we nog even bij elkaar en drinken 

we gezamenlijk een kopje soep en is er de 

griezel van het jaar verkiezing.  

 

Deze activiteit is bestemd voor kinderen van 4 

tot 12 jaar. Is uw kind onder de 7 jaar dan 

willen wij graag een volwassene mee voor be-

geleiding. Kinderen onder de 4 jaar worden 

niet toegestaan, dit omdat het te griezelig is. 

 

Vrijwilligers gevraagd 

Wil je ook meehelpen met dit evenement door 

bijvoorbeeld mee te lopen als begeleiding, 

dan ben je van harte welkom. Loop je als be-

geleider mee dan is het van belang dat de 

volledige route uitgelopen wordt i.v.m. de vei-

ligheid van het kind. Heb je acteertalent en 

vind je het leuk een griezelact neer te zetten 

en je huis in stijl te versieren, meld je dan bij 

Lianne van Rooijen.  

 

Lichtjes Route  

Om nog meer sfeer in de 

wijk te krijgen zou het 

leuk zijn als er buiten de 

route om nog meer hui-

zen in Halloweensfeer 

verlicht zouden zijn. Dus ben je geen vrijwilli-

ger maar wil je toch het initiatief steunen dan 

zou het leuk zijn om je huis te verlichten en 

te versieren. Ieder jaar vinden de kinderen 

het maar wat spannend om mee te doen en 

door de wijk heen te lopen. Het zou leuk zijn 

als de hele wijk in Halloweensfeer gehuld zou 

zijn, zo wordt het nog sfeervoller! 

 

Griezel van het jaar 

Zoals ieder jaar is het de bedoeling dat de 

kinderen verkleed komen. Zij kunnen dan hun 

creatie tonen op de catwalk en kunnen een 

prijs winnen met hun outfit. Er zijn verschil-

lende prijzen te winnen. 

 

Wil je meedoen? 

Meld je aan voor zondag 26 oktober  

Lever het strookje in bij: Lianne van Rooyen, 

Majoor Fransstraat, 13 tel. 529989 

 

 

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

 

Naam: ________________________________________________________ 
Leeftijd:______________ _________________________________________ 

Straat:_________________________________________________________ 
E-mail: ________________________________________________________ 

Telefoon: 06-______________________ 
 

Ouder mee als begeleiding   Ja/Nee 
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REDACTIE WIJKKRANT: 

 

Ton Kooijman, Trudie Galama, Toos van der 

Gaarden en Irene Tielman. Inleveren kopij per 

e-mail: t.kooyman@worldonline.nl en i.tiel-

man@gmail.com.  

Voor informatie over adverteren in de wijkkrant  

 

kunt u terecht bij Trudie, tel. 523525 

De wijkkrant is een uitgave van de Stichting 

Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54 

2801 CC Gouda, tel. 678939 

e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net 

website: www.nieuwepark.nl 

 

 

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN 

 

Gerrit van der Gaarden  Van Bergen IJzendoornpark 35 Tel. 524996 

Trudie Galama  Van Bergen IJzendoornpark 15 Tel. 523525 

Ton Kooijman Van Swietenstraat 24 Tel. 522508 

Rien Prins Van Vreumingenstraat 7 Tel. 06-54651814 

Sander van der Meijden  Kattensingel 56 Tel. 516638 

Peter Schönfeld Kattensingel 54 Tel. 678939 

Manon Vonk Majoor Fransstraat 36 Tel. 585357 

   

 

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK 

 

Gemeente, gebiedsregisseur West John van Dijk Tel. 588386 

Woonpartners Midden-Holland Jasmijn Leloux Tel. 646464 

Mozaïek Wonen Ben Peters Tel. 692969 

Politie, wijkagent Marcel Bos Tel. 0900-8844 

Stadstoezicht Fred Starreveld Tel. 589168 

Cyclus Piet Streng Tel. 547500 

Plicare Carla Jochems Tel. 06 20417758 

Sociaal Team  Tel. 088–9004321 

 

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE 

 

Groep 1: H. Servaesstraat, A. Luteijnstraat, V. Hamanstraat, R.v. Dekemastraat, Nieuwe Parkerf – 

Dawid Jarzynka, Vincent Hamanstraat 2, tel. 359162 

Groep 2: M. Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 521553  

Groep 3: Rode Dorp, Parkwijk – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 en Azzouz Khouakhi Noorder-

straat 12, tel. 06-26960574 

Groep 4: M. Havelaarstraat, M. Gijzenstraat, Kl. Johannesstraat, J. Compagniestraat, E. Verestraat - 

vacature 

Groep 5: Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, tel. 524925 

Groep 6: v.B. IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, v. B. IJzendoornpark 15, tel. 

523525 

Groep 7: Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat, Verspuystraat, Lepelaerstraat –Eduard Jansen, Van 

Vreumingenstraat 10, tel. 602494  

Groep 8: Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – 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 

 

28 okt 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein 

31 okt   9.30 uur Groenonderhoud park Het park 

31 okt 16.00 uur Halloween Gouwestein 

09 nov 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

11 nov 19.30 uur  Creacafé Gouwestein 

 

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

