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Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van
Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed
en gezond 2016 toe
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Deze week zijn er ook vele honderden bollen geplant en ik vermoed dat die al in januari boven
de grond komen want met voortdurende temperaturen van dik boven de tien graden krijgen
die natuurlijk nu al de lente in hun bol.
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VAN DE REDACTIE /
HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

December 2015, alweer een jaar verder. Als we
het huidige weer wat doortrekken staat ons een
groene en winderige kerst te wachten met misschien een mager zonnetje. Maar de kerstsfeer
is als vanouds, met mooi opgetuigde kerstboompjes langs onze Winterdijk. We moeten
daar de komende weken maar ons flaneerlaantje van maken. Neem wel een plastic zakje mee,
dan ruimen we daar nog wat rommel op ook.
Het vraagt elk jaar weer een behoorlijke inspanning om de boompjes daar te krijgen. Dit jaar
nog meer dan eerdere jaren. Want een maandje
geleden reed er een hijskraanwagen de hele
Winterdijk af om de buizen in de Winterdijk
waar wij de kerstbomen in schuiven zo nodig
weer recht te zetten Die verzakken net zo hard
als uw terrasje. De pijpen werden er eerst uitgetrokken en daarna weer ingeduwd. Als u er
langs wandelt, kunt u vaststellen dat de klus
niet overal gelukt is, maar ik vind een scheefstaand kerstboom in de sloot eigenlijk ook wel
aardig. En natuurlijk hulde voor de optuigers
van de bomen, allemaal huizend langs de
Winterdijk. U vindt hen in de fotogalerij op het
voorblad.

Ik zat nog even bij de behandeling van het rapport van de Groene Hart Rekenkamer over de
gang van zaken rondom de doodverklaring van
de wijkteams. Eerder meldde ik al dat de rekenkamer daar nogal kritisch over was, maar daar
ging het overleg niet over. Men kon vragen stellen over de procedure rondom het tot stand komen van dit rapport. Mogelijke kritiek kon zich
dus alleen tot de Rekenkamer richten. Dat bleek
weinig opwindend. Ik kon alleen even lachen
toen de wethouder als antwoord op een toch
meer inhoudelijke vraag over het besluit om de
subsidie stop te zetten, zei dat het nu eenmaal
een politiek besluit was. Niks aan te doen dus.
Ondertussen lijkt de financiële ondersteuning
van de wijkteams toch weer meer body te krijgen. We wachten maar af. Met politieke besluiten weet je het nooit.
Daarom vraag ik ook uw aandacht voor een initiatief van de stichting ‘Mooi Bolwerk’. Zij wil het
Bolwerk open houden en gruwt van de ideeën
van de eigenaar van de grond, die daar hoogbouw plannen heeft. Wij kijken uit op dat gebiedje en als u met de stichting vindt dat daar
een open plek moet blijven kunt u haar steunen.
Kijk ook op www.mooibolwerk.nl.
We wensen alle wijkers mooie en inspirerende
feestdagen en we hopen u allemaal te zien bij
onze Nieuwjaarsborrel bij de gezellige bar die
Bunnik voor ons openstelt. Vrijdag 15 januari
vanaf vijf uur. Iedereen van harte welkom.
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TRAPVELD BIJ SEGMENT VOORTAAN ALTIJD TOEGANKELIJK VOOR
SPELEN
Door Peter Schönfeld

Onlangs heeft het Wijkteam overeenstemming
bereikt met de gemeente en de school “Park en
Dijk” dat het trapveld aan de Winterdijk altijd
open kan blijven. Tot nu toe werd het na vijven
afgesloten hetgeen voor de kinderen die er wilden spelen jammer was. Vanaf januari/ februari
is dat niet meer het geval. Door het plaatsen
van twee extra hekken is de school “Park en
Dijk” dan niet meer bereikbaar vanaf het trapveld en is dus de noodzaak het trapveld op slot
te doen verdwenen. Ook GSG Het Segment is
afgesloten via het trapveld.
De kosten van de twee hekken wordt voor het
grootste deel gedragen door de gemeente en
verder door het wijkteam en de school “Park en
Dijk”.
Het wijkteam is blij dat deze oplossing is gerealiseerd zodat de kinderen altijd een veilige
speelplek hebben en ze dus ook niet meer op de
kinderspeelplaats in de Parkstraat hoeven te
voetballen.

AFSCHEID
Door Ton Kooijman

In de decembervergadering van het wijkteam
hebben we afscheid genomen van twee mannen
die de afgelopen jaren veel hebben gedaan voor
de wijk en het wijkteam.
Sander van der Meijden is
vijf jaar lid geweest van het
wijkteam en vanuit zijn beroepsachtergrond ging zijn
bijzondere belangstelling uit
naar alles wat met de grond
te maken heeft. Vijf jaar geleden had hij het dus drukker dan nu, want toen lag er nog van alles open
in de wijk. Overigens bemoeide hij zich ook
meer dan twintig jaar geleden al met de grondwaterstand in deze wijk, daar waren toen al vragen over. We hebben ook zijn advies gevolgd bij
het funderen van onze zonnewijzer in het park.
Die staat nog kaarsrecht.
Stefan Morel was de laatste
jaren betrokken bij de ontwikkeling van plannen om
iets moois te maken van het
Zuidelijk Stationsgebied. Hij
was de spil van het Bewonersinitiatief dat een gedegen analyse uitvoerde en tot
de conclusie kwam dat verplaatsing van het
busstation naar de noordkant van het station de
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mooiste oplossing is. We weten nu dat de gemeente daar niet voor gekozen heeft, maar Stefan is ervan overtuigd dat ook met handhaving
aan de zuidkant nog best een leuk gebied is te
realiseren. Daar vertrouwen we dan maar op.
Beiden kregen een boek als dank voor hun inzet.

HERHAALDE OPROEP:
NEDERLANDS LEREN IN DE WIJK
Wij waren heel blij dat Marijke van Ittersum
aanbood inwoners uit onze wijk te willen helpen
bij het nog beter onder de knie krijgen van de
Nederlandse taal. Dat vindt plaats vlak bij je in
de buurt en op handige tijdstippen. Dus wat let
je? Blijkbaar ligt het niet zo simpel want nog
niemand heeft zich aangemeld. Dat is jammer.
Ik weet zeker dat Marijke er heel leuke bijeenkomsten van maakt en dat er niets is om ook
maar een beetje angstig voor te zijn.
Mag ik buurtgenoten vragen mogelijke gegadigden attent te maken op deze mogelijkheid en
misschien zelfs een beetje overredingskracht te
gebruiken? Kom samen met een paar vriendinnen. We herhalen de oproep die vorige maand in
deze krant stond:
Nederlands spreken, vooral
goed Nederlands spreken is
niet voor iedereen gemakkelijk. Zeker niet als je opgegroeid bent in een ander
land. En Nederlands is ook
nog eens een moeilijke taal
om te leren. Daarom wil het
wijkteam een handje helpen.
Hoe dan?
We willen één keer per week overdag een bijeenkomst van ongeveer een uur organiseren
voor vrouwen en daar praten over een bepaald
onderwerp. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld
eten, school, feesten, gezondheid, familie. Deze
thema's worden door de deelneemsters zelf gekozen. Je kunt daarna thuis aan de slag met het
Nederlands dat bij dit thema hoort.
Waar dan?
Omdat het wijkteam geen eigen ruimte heeft,
willen we de bijeenkomsten houden bij de deelneemsters thuis. Dat gaat bij toerbeurt, zo komt
iedereen een keertje aan de beurt.
Wanneer dan?
We denken om te beginnen aan een keer of vijf.
We starten na de kerstvakantie, dan kunnen we
de tijd tussen nu en de kerst gebruiken voor het
inventariseren van de wensen van de deelneemsters. Na deze vijf bijeenkomsten kunnen we
zien hoe (en of) we verder gaan.
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Wat kost het?
Er zijn geen kosten aan verbonden. De gastvrouw zorgt voor een kopje thee of koffie, dat is
alles. Materiaal wordt door het wijkteam verzorgd.
Wie geeft die Nederlandse les?
Deze eerste vijf bijeenkomsten worden georganiseerd door mij. Ik ben Marijke van Ittersum,
gepensioneerd docente Nederlands. We zijn aan
het uitzoeken of we hulp kunnen krijgen van een
logopediste of studente logopedie die kan helpen met de uitspraak.
Hoe geef ik mij op?
Manon Vonk is contactpersoon. Als je denkt, dat
is misschien iets voor mij, neem dan contact
met haar op. Maar nu leest niet iedereen de
wijkkrant, of kan de wijkkrant lezen. Als je iemand weet van wie je denkt, die lessen zouden
best wel iets kunnen zijn, geef het dan door.
Manon Vonk (Majoor Fransstraat 36,
telefoon: 06 402 818 83

DURA VERMEER HAALT PLAN
VOOR DRIE NOTENBOOMENTERREIN WEER UIT DE KAST
Door Peter Schönfeld

Naar aanleiding van nieuwe activiteiten op het
Drie Notenboomenterrein is er weer contact geweest met de Projectontwikkelaar Dura Vermeer. Dura Vermeer zei ons dat ze bezig zijn
opnieuw naar het ontwerp te kijken en daarnaast of er soms nog bommen onder het bouwterrein liggen. Wanneer deze fase in de loop van
het eerste kwartaal van 2016 voorbij is wordt
het besluit genomen wel of niet met de volgende
fase te beginnen. Indien positief, zal eerst het
terrein voor enige tijd voorbelast moeten worden en pas daarna kan er met de bouw worden
begonnen. Het is niet de verwachting dat het
oorspronkelijke ontwerp wezenlijk wordt veranderd.

www.iriscf.nl

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN
Op zaterdag 19 december treedt dameskoor “Eigenwijs” op in Gouwestein met een speciaal
kerstconcert. U bent om 14.30 uur van harte
welkom in de Plaza. Entree € 3 indien u lid bent
van servicepakket en € 5 als u geen lid bent.
Op woensdag 30 december gaan we het jaar
2015 luidkeels uitzingen met z’n allen tezamen
met de Dijkzangers. Ook hierbij bent u van
harte welkom. Start 14.30 uur in de Plaza van
Gouwestein. Entree € 3 indien u lid bent van
servicepakket en € 5 indien u geen lid bent.
Ook in het nieuwe jaar kunt u in Gouwestein terecht voor leuke activiteiten.
Zo is er op woensdag 13 januari een gezamenlijke maaltijd. U heeft dan keuze uit 3 verschillende stamppotten. Kosten per persoon zijn
€ 12,50.
Op 28 januari 2016 bestaat Gouwestein 60 jaar.
We gaan hier in de laatste week van januari veel
aandacht aan besteden. Zo zullen op donderdag
28 januari Saskia en Serge optreden.
Hiervoor zijn 75 entreekaarten beschikbaar. De
kaarten kosten € 15 per stuk en zijn vanaf 2
januari 2016 te koop bij de receptie van Gouwestein. Betalen kan alleen met pinpas.
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Vanuit Gouwestein willen we alle omwonenden
hele fijne feestdagen en een goed nieuwjaar
wensen. We hopen u veel te zien in 2016.

Door de ernst hiervan heeft de gemeente besloten om reeds in 2016 dit deel van Crabethstraat
te renoveren.

ADVIESGROEP HERINRICHTING
ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
BIJEEN

De voornaamste werkzaamheden zijn de vervanging van het riool en de vervanging van het
asfalt door straatstenen. De aanwezige bomen
blijven behouden. Er is op 19 november voor de
direct betrokken bewoners al een informatie
avond gehouden en de eerste reacties waren
positief. Ik ga proberen om voor de volgende
wijkkrant meer gegevens en een tijdschema bekend te maken.

Door Peter Schönfeld

Op 30 november is voor de eerste keer de Adviesgroep Zuidelijk Stationsgebied bijeen geweest. Haar taak is advies en commentaar te
geven met betrekking tot de plannen van de gemeente voor de herinrichting van het Zuidelijk
Stationsgebied. De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: de gemeente, NS, Arriva,
Prorail, de Bewoners, De Goudse, Bunnik, de
kerk, Holland Property Group, Rover en de Fietsersbond. De vergadering wordt voorgezeten
door een onafhankelijke voorzitter, Jan
Ochtman, die ook in Gouda woont. Deze eerste
vergadering bestond voornamelijk uit het inventariseren van de wensen van de deelnemers
voor de herinrichting.
Als vertegenwoordigers van de bewoners hebben Geri van Ittersum en Peter Schönfeld een
uitgebreid wensenpakket voorgelegd, dat voor
een belangrijk gedeelte gebaseerd is op de visie
die door het Bewonersinitiatie vorig jaar was opgesteld. Deze notitie en de notulen van de vergadering van de Adviesgroep zijn te vinden op
onze website.

CRABETHSTRAAT
Door Peter Waalwijk

Vanwege het voorgenomen afscheid van Sander
van der Meijden uit het wijkteam ben ik door
Peter Schönfeld gevraagd om in het wijkteam
zitting te nemen. Door de verscheidene activiteiten van mijn vrouw Marrianne voor de wijk, zoals de Burendag, Dag van het Park, Creacafé en
de diverse kunstprojecten ben ik een beetje bekend met het wijkteam. Ik heb tijdens het bijwonen van de wijkteamvergadering meteen het
verzoek gekregen om vanuit het wijkteam de
renovatie van de zuidelijke Crabethstraat te volgen en bij overleggen het wijkteam te vertegenwoordigen.
Wij wonen sinds 1986 op de Crabethstraat 41 en
hebben vanaf deze tijd de straat zien verbeteren. De toenmalige kraakpanden zijn vervangen
door nieuwbouw en bij veel panden is de fundering hersteld.
Maar de straat heeft te lijden van de tand des
tijds. In het zuidelijke deel van de Crabethstraat, het deel van het Crabethpark tot de Kattensingel, ontstaan steeds meer verzakkingen
langs het riool in het midden van de straat.

BOMEN IN HET PARK
DE VALSE CHRISTUSDOORN
Door Marijke van Ittersum

Als je het park inrijdt vanaf de Nieuwe Gouwe
en je passeert de kruising met de Winterdijk, zie
je hem meteen: de valse christusdoorn. Hij
staat rechts in het gras, bijna direct voor je
neus. Is het een opvallende boom? Nou, op het
eerste gezicht eigenlijk niet. En toch is deze
boom ook bijzonder, net als zoveel andere in
ons park. Het is dan ook niet voor niets dat hij
opgenomen is in de bomenroute van Gouda.
Naam
Allereerst is het toch de naam die intrigeert.
Waarom een “valse” christusdoorn en ten
tweede, wat heeft deze boom met Christus te
maken? Om te beginnen wordt de kwalificatie
“vals” gegeven omdat er ook een “echte” christusdoorn bestaat, twee zelfs. De eerste, de
5
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Paliurus spina-christi, is een heester die tot een
heel andere familie behoort dan onze Gleditsia.
Deze zeer doornige, stuikachtige, kleine boom
groeit in Zuid-Europa en Klein-Azië en heeft
lange, vlijmscherpe doorns in paren langs lange,
buigzame twijgen. En dan is er nog de bekende
kamerplant, de christusdoorn: Euphorbia milii,
weer een andere familie. Deze laatste, wat
ouderwetse kamerplant bloeit met rode (of
witte) bloemetjes en alle onderdelen van de
plant zijn giftig tot zeer giftig; pas er dus mee
op. En wat de naam met Christus te maken
heeft; daar kom ik later op terug.
Uiterlijk
Onze eigen valse christusdoorn (Latijnse naam:
Gleditsia triacanthos) is een bladverliezende
boom. Hij is nu in december dan ook helemaal
kaal. De boom groeit vooral in zijn jeugd snel en
kan bij ons in Nederland een hoogte van 20 tot
30 m bereiken. Meestal heeft hij een brede, los
vertakte kroon. Heel kenmerkend zijn de grote,
messcherpe doornen – roodbruin van kleur – die
aan de stam en aan de takken zitten. Het loof is
best mooi. Het is een varenachtig blad, frisgroen
van kleur en enkel- of dubbelgeveerd. Het blad
kan wel 20 cm lang worden. In de herfst verkleuren de bladeren tot een fraaie goudgele
kleur. Vooral dit jaar was de herfst in ons park
mooier dan ooit en de valse christusdoorn was
toen ook echt een sieraad van het park.
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Herkomst
Oorspronkelijk komt de valse christusdoorn uit
Noord-Amerika en dan het oostelijk gedeelte
daarvan. De geslachtsnaam Gleditsia is afgeleid
van de Duitse botanicus Johann Gottlieb
Gleditsch (1714-1786), toenmalig directeur van
de botanische tuin in Berlijn en een vriend van
Linnaeus. In zijn natuurlijke omgeving is de
Gleditsia, samen met eiken, essen en esdoorns,
een pionierplant d.w.z. dat hij geen hoge eisen
aan de bodem stelt en snel groeit.
Gleditsia's komen nu niet alleen voor in de gematigde zone van het noordelijk halfrond, maar
ook in de zuidelijke Himalaya, in Zuidoost-Azië,
op Taiwan en de Filippijnen, in Indochina, India,
Indonesië en Zuid-Amerika. Bijzonder is dat de
boom niet in Afrika voorkwam. Bij ons in Europa
wordt hij al sinds 1800 gekweekt.
Eigenschappen
De valse christusdoorn is winterhard, hoewel hij
in zijn jeugd wel gevoelig is voor strenge vorst.
De bladeren verschijnen pas vrij laat in de lente.
Hij gaat al vanaf drie jaar na de zaai bloeien. De
maximale grootte van de boom wordt pas op
latere leeftijd bereikt. De valse christusdoorn
kan wel 120 - 150 jaar worden. Het hout is tamelijk duurzaam, zwaar, sterk, taai en splijtvast; het is grof van nerf. Het spinthout is licht
van kleur, het kernhout is lichtbruin/oranje.
Bijzonderheden
De valse christusdoorn is een graag geziene
park-, laan- en straatboom, die het in een
verharde bodem, maar dus ook in ons natte
park goed doet. Maar ook op begraafplaatsen
wordt deze boomsoort opvallend vaak aangetroffen. In ons land verschijnen ze steeds meer
in de gemeente-plantsoenen, omdat ze heel
onderhoudsarm zijn. Ze hoeven niet of nauwelijks te worden gesnoeid en de veel licht doorlatende kroon geeft ook de mogelijkheid om er
nog eens iets onder te planten. Bovendien lijken
ze me met hun lange scherpe doorns zeer vandalismebestendig. En een boomhut bouwen in
een valse christusdoorn is ook al geen optie.

De Gleditsia is eenhuizig. In juni verschijnen
kleine, onopvallende witte-groenachtige vlinderbloemige trossen, waar veel honing in zit. Later
worden die gevolgd door 25 cm lange peulen,
waar de harde zaden inzitten. Deze peulen zijn
een beetje gedraaid en eerst geelgroen. Als ze
indrogen en rijpen worden ze bruinrood, dan
purperbruin en uiteindelijk bijna zwart gekleurd.
Als de boom ouder wordt, worden de stam en
dikkere takken omhuld met een kurkachtige omlijsting. Dit is een van de typerende en opvallende eigenschappen van deze soort.

De zoete zaden zijn eetbaar. Van bloemen en
zaden maakte men (vroeger) een pap om aan
voedsel een zoete smaak te geven. De zaden
worden ook graag door dieren als muizen,
wezels, marters en eekhoorns gegeten. In Amerika brouwde men vroeger bier van de zaden.
De oorspronkelijke bewoners aldaar gebruikten
het harde en duurzame hout voor onder andere
bogen. De valse christusdoorn wordt in Engeland ‘Honey locust’ genoemd. Dat slaat op de
verspreiding door dieren (sprinkhanen) die de
zaden bijzonder lekker vinden.
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Iedereen natuurlijk hartelijk dank voor haar/zijn
medewerking! Zo is er ook een beetje Kerstlicht
langs de Winterdijk. Als het goed is, gaan de
lampjes rond 17.00 uur aan en branden dan tot
23.00 uur. In de eerste helft van januari worden
ze weer verwijderd. Best een wandelingetje
waard!

BIEBKASTJE BIJ DE VOGELKOOI
TIJDELIJK WEG
Door Marijke van Ittersum

Het hout heeft, als het net gezaagd is, een
merkwaardige geur. Maar het is uitstekend
hardhout en zelfs geschikt om buitenmeubels
van te maken. Er zijn echter veel te weinig van
deze bomen in ons land om ze interessant te
maken voor de houtindustrie. Overigens geeft
de valse christusdoorn wel bruikbaar brandhout.
Tot slot
En wat is de relatie van de Gleditsia met
Christus? Volgens de legendes werd de doornenkroon van Christus van deze heester gemaakt.
Maar dat betreft dan wel de échte christusdoorn,
de Paliurus spina-christi, want de valse, die
groeide niet in het huidige Israël.

KERSTBOMEN WEER MET KAARSJESAVOND IN DE SLOOT VAN DE
WINTERDIJK
Door Peter Schönfeld

Net als voorgaande jaren branden vanaf Kaarsjesavond de lichtjes van de tien kerstbomen boven het water van de Winterdijk. Want afgelopen week hebben Irene Tielman, Ton Kooijman,
Piet van der Perk, Lydia van der Worp, Pieter
Verhage, Cora van Leeuwen en Peter Schönfeld
de tien versierde kerstbomen van lichtjes voorzien. Vrijdag 11 december zijn de bomen in het
water van de Winterdijk geplaatst met behulp
van een klein roeibootje. Ieder jaar is dat weer
een hele belevenis. De bomen zijn dit jaar versierd door:
 Gouwestein,
 Thomashuis
 GSG Het Segment
 Park en Dijk
 De Goudse Waarden
 Cora van Leeuwen
 Karin Suur
 Dora de Wit
 Marleen de Rooij
 Marianne Selbach

Het biebkastje dat bij de vogelkooi staat, is tijdelijk opgeslagen in verband met vuurwerk dat
nu al van hartenlust wordt afgestoken in het
park. Het zou erg jammer zijn als ons mooie
bibiotheekkastje, dat overigens zeer intensief
gebruikt wordt, schade zou oplopen.
Het kastje wordt in het nieuwe jaar zo snel mogelijk herplaatst. Ik wens alle lezers alvast heel
veel leesplezier het komend jaar!

NIEUWJAARSBORREL WIJKTEAM
VRIJDAG 15 JANUARI OM 17.00
UUR BIJ BUNNIK
Door Peter Schönfeld

Op vrijdag 15 januari van 17.00 tot 19.00 uur
organiseert het wijkteam weer de Nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers in de wijk, maar natuurlijk ook voor de bewoners die de wijk en het
wijkteam een warm hart toedragen.
Wij mogen weer te gast zijn in het pand van de
Bunnik, Stationsplein 8. Het gebouw ligt langs
het spoor op het Lombokterrein meteen rechts
als je het terrein oploopt/rijdt. Het wijkteam
hoopt velen uit de wijk een gelukkig nieuwjaar
te kunnen wensen.

HOOGTVLIETEXPRESSE OP
TV GOUWESTAD
Door Wilma Neefjes

Journaliste Gerdine Wijnmaalen was twee
woensdagochtenden aanwezig bij de Hoogvlietexpresse. De tweede keer maakte zij samen met
Kees Nieuwveld opnames voor Gouwestad TV.
Ze reden mee in de bus van en naar Gouwestein
en interviewden locatiemanager Hoogvliet meneer Roos, coördinator Wilma Neefjes en deelneemster mevrouw de Rooij-van Nieuwveld uit
Het Binnenhof. Mevrouw Pijl van Het Binnenhof
werd gevolgd tijdens het boodschappen doen.
Heeft U de uitzending gemist? U kunt het filmpje
nog terugkijken op internet:
www.gouwestad.nl onder - uitzending gemist week 7 december - Hoogvliet Expresse.
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Miep, Nel, Marga, Trudie, Lies, Jannie, Daan,
Annemarie, Annelie, Cora en Wilma van het vrijwilligersteam wensen iedereen heel fijne feestdagen en een gelukkig 2016!
De boodschappenservice gaat ook door tijdens
de feestdagen periode!

december 2015

BENEFIETDINER UNICEF
GOUDA EO
Op 21 januari 2016 organiseert Unicef Gouda
een benefietdiner in het ID-college. Studenten
van die school gaan hun kookkunsten laten zien
en proeven. Met de opbrengst worden pompen
geslagen in Burkina Faso (Afrika), zodat de kinderen daar gezond water kunnen drinken en de
hygiëne verbetert.
Een compleet diner incl. drank kost € 50. Opgeven s.v.p. vóór 20 december via
unicefgouda@gmail.com.

mevrouw Slappendel uit de Bernardhof en vrijwilligster
Nel Nagel

HET BANKJE
Door Trudie Galama

Het was koud en nat,
maar toch zaten er 3
leerlingen van het IDcollege op het bankje.
Ze waren met de bus
gekomen van de
Groen van Prinsterersingel naar het Stationsplein. Ze liepen
ook wel eens naar de stad, maar vandaag hadden ze gekozen voor onderuitgezakt zitten; het
zogenaamde ‘chillen’ op een bankje in het park.
Het was rond een uur of één dus er werd geluncht. Op de foto wilden ze niet en ook voor
een stilleven van de ingrediënten voor deze
8
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lunch, literpakken frisdrank en zakken chips,
kreeg ik geen toestemming.

KERSTKRANSEN MAKEN BIJ HET
CREACAFÉ
Door Marrianne Waalwijk

december 2015
voor de huur van de ruimte en de koffie en thee.
Je kunt je van te voren opgeven bij:
Marrianne Waalwijk, 0182 523448
m-waalwijkvanderspree2hetnet.nl
Manon Vonk, 06 40281883
manonvonk@hotmail.com

Ook dit jaar zijn er weer mooie kransen gemaakt bij het Creacafé. Enkele wijkbewoners
hadden hun Kerstspullen uitgezocht, zodat we
veel leuke spulletjes hadden om de kransen te
versieren. Er waren wel wat minder kransenmakers, maar het was toch heel gezellig!
Dus graag tot volgend jaar, bij het Creacafé.
Meer foto’s op www.creacafegouda.blogspot.nl

UITNODIGING BINGO EN
SPELLETJESMIDDAG VOOR
SENIOREN
Hallo, wij zijn Robbin,
Houssni, Achraf & Jur.
Uit de 4e klas Sport,
Dienstverlening & Veiligheid op De Goudse
Waarden.
Wij organiseren een
bingo & spelletjesmiddag. Wij willen u daar
graag voor uitnodigen.

CREACAFÉ

Contactpersoon: Wilma Neefjes, 0182 515354
Datum: 22 januari, aanvang 13.45 uur
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda
Deelname is gratis
Wij zullen u daar verder ontvangen.

door Manon Vonk

Woensdagavond 13 januari is er weer een
Creacafé. Het is een vervolg op het Creacafé in
november. Omdat de hinkelbaan veel werk is
hebben we een extra avond ingelast om verder
te werken aan de mozaïektegels voor de hinkelbaan. Hopelijk komen we weer een stukje verder zodat hij misschien wel af is voor NLdoet. 12
maart is er NLdoet en dan hopen we de hinkelbaan te kunnen plaatsen bij de groene speelplek. We moeten dus nog hard aan de slag. Wil
je de wijk ook een stukje mooier maken, kom
dan gezellig mee knippen en plakken. De entree
is € 2,50 net zoals anders ondanks dat je niets
mee naar huis neemt. Dit is een kleine bijdrage
9
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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

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

John van Dijk
Jasmijn Leloux
Ben Peters
Marcel Bos
Fred Starreveld
Piet Streng
Carla Jochems

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

588386
646464
692969
0900-8844
589168
547500
06 20417758
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 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 – Rick Luimes, Kattensingel 13, tel. 06 41364714
Groep 9:
Kattensingel 44c en volgende – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, tel. 538392
Groep 10: Piersonweg, v. Beverninghlaan, v. Swietenstraat
Groep 11: Crabethstraat, Crabethpark – vacature
AGENDA
11
13
15
22

jan
jan
jan
jan

19.30
19.30
17.00
13.45

uur
uur
– 19.00 uur
uur

Wijkteamvergadering
Creacafé
Nieuwjaarsborrel
Spelletjesmiddag senioren

Gouwestein
Gouwestein
Bunnik, Lombokterrein
De Goudse Waarden, Kanaalstraat
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Het wijkteam ontving een kerstkaart van
De Goudse Waarden met een gedicht van
Greet Brokerhof- van der Waa dat goed
past bij Kerstmis 2015.

KERSTACTIVITEIT IN DE GOUDSE
WAARDEN
Door Wilma Neefjes

Vijf leerlingen van VMBO De Goudse Waarden
organiseerden op vrijdag 11 december een
sfeervolle middag voor senioren uit de wijk. Dit
keer namen helaas maar acht bewoners deel
aan de activiteit, die een van hen, meneer van
de Zwam bekroonde met het cijfer tien. Het was
dan ook een heel geslaagde, gezellige middag
waar jong en oud(er) herinneringen aan school
en kerst deelden.
We begonnen met “Heel Gouda bakt”: zelf,
deels versierde, koekjes maken in de mooie restaurantkeuken van de school. Daarna verhuisden we naar een lokaal dat feestelijk was ingericht met kerstbomen, etagères met allerlei
deels zelf gemaakte lekkernijen en een knapperend openhaard vuurtje via het digibord op de
achtergrond.
Bedankt Stefan, Benjamin, Folkert, Jeffrey en
Frank! Succes met jullie examen en vervolgopleiding in dans, het leger, sport en nog onbekend!

Licht
omdat de duisternis
zo zichtbaar is
omdat er steeds weer
donkere wolken zijn
omdat onvrede en onrust
hun schaduw vooruitwerpen
een licht om te ontsteken
een vlam
die warmte geeft
om de moed niet te verliezen
om de hoop die dooft
weer aan te wakkeren
om te blijven geloven in wat komt
een wereld
waarin het licht
iedereen omstraalt
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Overzicht van enkele activiteiten 2015

Nieuwjaarsborrel

Bomen in het park

Creacafé

Halloween

Dag van het Park

Burendag blokwoningen

Geveltuin

Plantenbakken Stationsplein

Ecokids

Minibieb

Prinses met de gouden bal

Bomenroute in het park

Planten in het park

Bewonersavond

Zuidelijk Stationsgebied
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