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VAN DE REDACTIE /  
VAN HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 
 

We hebben zowaar wat ijs op de sloten gehad, 

het kan dus nog vriezen. Maar schaatsen vraagt 

om meer en zover kwam het niet, nu is het weer 

twaalf graden.  

 

Wat gaat 2016 verder brengen? Werken aan 

plannen om van het stationsgebied iets te ma-

ken, u leest erover in dit nummer. Uitvoering 

gaat pas volgend jaar plaatsvinden, of misschien 

nog wel later. En de reconstructie van de Kat-

tensingel. De kade zakt weg, maar dat is al vele 

jaren zo. Hoe leuk het kan laat de overkant zien 

bij Regentesseplantsoen. Dus op voor een 

groene strook met een voetpad? En het verder 

versmallen van de rijbaan zodat harder dan 30 

niet meer kan? De gemeente heeft de bewoners 

van de Kattensingel uitgenodigd om mee te den-

ken en we weten dat daar veel belangstelling 

voor is. Dus dat gaat wel goed komen. Begin fe-

bruari is de eerste bijeenkomst. 

 

Vorig jaar hebben we als wijkteam voor het 

eerst gecollecteerd voor het Oranje Fonds en 

voor onszelf, want de helft van de opbrengst 

mogen we houden. Hoewel we niet al te enthou-

siast waren hebben we besloten ook dit jaar 

mee te doen. U kunt dat enthousiasme vergro-

ten door eind mei wat geld in huis te hebben om 

in de bus te doen. Het is allemaal voor de wijk, 

dus u krijgt het gewoon weer terug. En als u een 

leuk idee heeft voor de besteding horen we dat 

graag.  

 

Het Oranje Fonds organiseert ook elk jaar een 

klusjesdag voor vrijwilligers. Manon Vonk is er in 

geslaagd voor twee projecten geld binnen te ha-

len. Dat gaat ze opmaken op 11 en 12 maart. 

We beginnen op 11 maart met de volière, die 

verder opgeknapt gaat worden. En op 12 maart 

gaat het om het aanleggen van een speelplek op 

de hoek Majoor Fransstraat en Ferdinand 

Huyckstraat. Voor deze klussen zijn veel vrijwil-

ligershanden nodig. U leest er alles over in deze 

wijkkrant. Mag ik vragen er in uw agenda reke-

ning mee te houden?  

 

Het Segment en Park & Dijk gaan gewoon door 

met excellente scholen te zijn. Wat een weelde 

om twee van die kanjers in je wijk te hebben. 

We gaan er dit voorjaar op bezoek want ik wil 

wel eens weten wat deze scholen zo bijzonder 

(goed) maakt. Het onderwijs sluit aan op de be-

hoefte en interesse van de individuele leerling. 

Er wordt door RTL-4 een documentaire gemaakt 
over Het Segment, die dit voorjaar op de televi-

sie te zien is. De scholen zijn zo constant goed 

Dat zij de titel ‘excellent’ nu voor drie jaren mo-

gen voeren. Als u leerlingen en staf trots ziet 

rondlopen heeft u de verklaring. Proficiat.  

 

De gemeente heeft nu een jaarlijkse pot van  

€ 240.000 beschikbaar waar bewoners en groe-

pen een beroep op kunnen doen: de GoudApot. 

De gemeente heeft het zowaar aangedurfd om 

de beoordeling van aanvragen buitenshuis te 

leggen. Dat valt te waarderen. Hoe dat gaat uit-

pakken, moeten we afwachten. Ons wijkteam 

heeft er al een beroep op gedaan.  

 

Het is me eerlijk gezegd niet altijd duidelijk hoe 

besluiten om geld te besteden in Gouda tot 

stand komen. In de afgelopen twee weken zijn 

duizenden euro’s besteed om een hoopje aarde 

in het water langs de Burgemeester Jamessingel 

en de Winterdijk aan te harken en met een hou-

ten loopbruggetje toegankelijk te maken. Mis-

schien dat er ooit een visser gaat staan, maar 

die kan ook wel ergens anders terecht. Lijkt me 

zonde geld, ons wijkteam had het zeker beter 

besteed.  

 

 
Duurste stukje Gouda? 

 
Op 26 februari komen er in onze wijk drie Stol-

persteine bij. Met een Stolperstein in de stoep 

voor hun huis herdenken we Joodse inwoners 

die in de tweede wereldoorlog uit hun huis wer-

den gesleept om vervolgens in een concentratie-

kamp te worden vermoord. Het is indrukwek-

kend om die steenlegging mee te maken.  

 

2 FEBRUARI INFO-AVOND VER-
VANGING KADE KATTENSINGEL 

EN OPRICHTING BEWONERS-
WERKGROEP 
Door Peter Schönfeld 
 

Onlangs kregen de bewoners van de Katten- 

singel een brief van de gemeente met de uitno-

diging voor een informatieavond over de ver-

vanging van de kade van de Kattensingel. Die 
zal plaatsvinden op dinsdag 2 februari, om 

19.30 uur in het Huis van de Stad. Op deze 

avond wordt een toelichting gegeven over de 
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uitgangspunten voor de komende werkzaamhe-

den en hoe het project wordt aangepakt. Er zal 

voldoende tijd zijn voor het stellen van vragen 

en om met elkaar van gedachten te wisselen. 

Op deze avond kunt u zich opgeven voor een 

bewonerswerkgroep. 

Een jaar geleden heb ik via de wijkkrant ge-

vraagd wie in een Kattensingel-werkgroep wil 

gaan meedenken. Ik heb toen bijna tien reacties 

gekregen. Ik wil nu voorstellen dat deze geïnte-

resseerden zich aansluiten bij deze werkgroep 

van de gemeente. Dit lijkt mij de meest effec-

tieve manier om inspraak te krijgen in de uitein-

delijke plannen. 

 

 
Her en der zakt de kade weg.  

Komt er binnenkort een voetpad te liggen? 

 

 
Vlak naast trots wapperende vlaggen als beste binnen-

stad deze troep in de Kattensingel. Nu maar hopen dat de 
toeristen nog een maandje wegblijven. 

 
VOORTGANG HERINRICHTING 

ZUIDELIJK STATIONSGEBIED 
Door Geri van Ittersum en Peter Schönfeld 
 

Er begint schot te komen in de plannen voor het 

Stationsgebied. Inmiddels is er een concept 

functioneel ontwerp opgesteld door bureau De 

Nijl in opdracht van de gemeente. Bij dit ont-

werp is uitgegaan van het besluit van de ge-

meenteraad om het Stationsgebied in te richten 

als stadsfoyer, met een goede verbinding sta-

tion-binnenstad, veilige loop en fietsroutes, een 
goede oplossing voor het fietsparkeren, een 

compacter busstation en behoud van monumen-

tale platanen. Met deze uitgangspunten en de 

aanvullende functionele eisen en wensen van de 

betrokken partijen is het bureau aan de slag ge-

gaan. Het concept wordt binnenkort onder em-

bargo toegestuurd aan de leden van de advies-

groep Zuidelijke Stationsgebied, waarin wij ook 

vertegenwoordigd zijn. Zoals eerder is bericht 

heeft het wijkteam een meedenkgroep inge-

steld. Deze zal een eerste commentaar geven op 

het concept. Volgens de planning zal de ge-

meente eind februari/begin maart een informa-

tieavond organiseren voor bewoners. Daarna zal 

een definitief functioneel ontwerp worden ge-

maakt, dat in het voorjaar ter goedkeuring aan 

de gemeenteraad zal worden voorgelegd.  

De uitvoering is gepland vanaf eind 2017. Om-

dat het fietsparkeren op het plein om urgentere 

maatregelen vraagt hebben wij voorstellen ge-

daan voor een tijdelijke oplossing van het pro-

bleem. Er zouden op meerdere plekken dubbel-

laags rekken kunnen komen in plaats van enkel-

laags, waardoor er 250 extra plaatsen worden 

gecreëerd. Dit is in december jl. besproken met 

de gemeente, Prorail en Stadstoezicht. De ge-

meente heeft toegezegd onze voorstellen aan te 

nemen mits er geld voor vrijgemaakt kan wor-

den en Prorail rekken hiervoor beschikbaar heeft 

in hun depot. 

 

Op korte termijn zullen de schotten om de grote 

platanen worden weggehaald en worden vervan-

gen door lage hekjes in afwachting van de defi-

nitieve inrichting. 

 

De gemeente heeft vergunning verleend voor 

het kappen van 12 kleinere platanen op het Sta-

tionsplein Dit is vanwege de verbouwing van De 

Goudse. Er komt een aaneengesloten winkelpui 

die de hoeken van de huidige pui in een vloei-

ende lijn met elkaar verbindt. De kap van de 

platanen is nodig omdat ze boven de kabels en 

leidingen staan, die opengelegd moeten worden. 

Bij de definitieve inrichting van het Stationsplein 

zullen nieuwe bomen worden geplant. De 

Goudse start met de verbouwing zodra de ver-

gunningen rond zijn, naar verwachting medio dit 

jaar. 

 
CRABETHSTRAAT 
Door Peter Waalwijk 

 

In het december-nummer heb ik al een globale 

omschrijving gegeven van de renovatie van het 

zuidelijke deel van de Crabethstraat. Als verte-

genwoordiger van het wijkteam heb ik samen 

met mijn buurman Ruud Berretty overleg gehad 

bij de gemeente. Ik heb in overleg met het wijk-

team de vertegenwoordiging uitgebreid tot twee 

personen om niet al te persoonlijk voor het wijk-

team op te treden en om te voorkomen dat er 

voornamelijk persoonlijke wensen naar voren 

gebracht worden. 
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In het overleg zijn vele punten besproken; 

 

Stand van zaken 

Het vooronderzoek is bijna afgerond. Het bestek 

(de omschrijving en tekeningen van de uit te 

voeren werkzaamheden met voorwaarden) is in 

concept klaar. De gunning van de opdracht is 

gepland in maart 2016. De uitvoering is gepland 

van april tot en met de zomer. De ongeveer 100 

meter wordt stapsgewijs in stukken van 20 à 30 

meter uitgevoerd en gedacht wordt aan een 

werkrichting van het Crabethpark naar de Kat-

tensingel. De planning van de uitvoering wordt 

pas definitief als de desbetreffende aannemer 

opdracht heeft en zijn planning bekend maakt. 

 

Uitvoering 

De grondwaterstandproblematiek is bekend en 

de grondwaterstand wordt op vier punten maan-

delijks gemonitord en op één punt digitaal conti-

nue gemeten. Het riool wordt een kunststof PP 

leiding met een doorsnee van een halve meter 

en niet gefundeerd op palen. 

Het voordeel is dat er geen zettingsverschillen 

tussen het riool en de omliggende grond en aan-

sluitingen optreden, waardoor er: 

 Geen aftekening in het wegdek ontstaat door 

hoogte verschillen bij het riool; 

 De huisaansluitingen niet afbreken; 

 Er geen ruimte ontstaat onder de rioolpijp 

waarin grondwater komt te staan; 

 Geen verzakkingen komen van de straat 

naast het riool. 

Het nadeel is dat er zettingsverschil optreedt 

tussen het nieuwe riool en het hoofdriool, dat 

wel op palen is gefundeerd. Hiervoor wordt een 

flexibele aansluiting toegepast. De parkeerplaat-

sen krijgen een gewijzigde uitvoering met 

schuine in- uitrijhoeken, waardoor er minder 

parkeervakken tussen de bomen komen. Dit 

wordt opgevangen door aan de Kattensingelzijde 

van de Crabethstraat de parkeervakken verder 

door te trekken. 

 

Nog door de gemeente of eventueel de aan-

nemer uit te werken punten 

 Verlichting; we hebben het advies gegeven 

om niet te hoge lichtmasten te plaatsen, zo-

dat het licht niet door het bladerdek van de 

platanen wordt geblokkeerd. 

 Alternatieve parkeervoorzieningen tijdens de 

werkzaamheden; wij hebben het advies ge-

geven om eventueel voor de werkenden ‘s 

avonds en ‘s nachts een voorziening te tref-

fen op het parkeerterrein aan het Crabeth-

park. 

 De verkeerssituatie wordt nog nader met 

Cyclus doorgesproken. Er zal rekening ge-

houden worden met de grote trailers ter be-
voorrading van De Goudse en de routing van 

het afval dat Cyclus ophaalt. 

 

Verder hebben we afgesproken om begin maart 

weer contact op te nemen. 

 

 
 

 
 

BEWONERSAVOND DONDERDAG  
7 APRIL  
Door Peter Schönfeld 

 

Noteert u het alvast in uw agenda dat de bewo-

nersavond dit jaar gehouden zal worden op don-

derdag 7 april, beginnend om 20.00 uur in Gou-

westein. Alle wijkbewoners en belangstellenden 

zijn van harte welkom! De avond wordt georga-

niseerd door het wijkteam Nieuwe Park.  

 

Evenals vorige jaren zijn er stands met informa-

tiemateriaal over de verschillende activiteiten in 
de wijk. In de volgende wijkkrant volgt een 

overzicht hiervan. We zullen heel kort stil staan 

bij de gebeurtenissen van 2015 en onze financi-

ele situatie, maar ons verder concentreren op 
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waar we nu mee bezig zijn en welke activiteiten 

het wijkteam in 2016 zal organiseren.  

 

Hoe staat het met de plannen voor het Zuidelijk 

Stationsgebied en De Dag van het Park? Hoe zal 

het nieuwe groen eruit gaan zien? Hoe kunnen 

we de wijk verder opfleuren met geveltuintjes 

en/of moestuintjes? Ook zal er aandacht zijn 

voor specifieke thema’s, zoals gebruik van Jeu 

de Boulebaan, inbraakpreventie, Ecokids, crea-

avonden, enz. 

 

Als u zelf een specifiek onderwerp graag op de 

agenda wilt zien; laat het ons weten!  

Onderstaande agenda is nog niet definitief, dus 

waar mogelijk nemen we uw wensen graag mee. 

Trudie Galama, Peter Waalwijk en Irene Tielman 

organiseren dit keer de avond. U kunt uw ideeën 

bij hen melden (zie adressenlijst laatste blz. van 

de wijkkrant).  

 

VOORLOPIGE AGENDA  

Vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee en 

 

Informatiemarkt  

Gelegenheid tot verkrijgen van informatie bij de 

stands over onder meer de groencommissie, het 

buurtpreventieteam, VVE Blokwoningen. 

 

20.00 uur 

Vergadering 

 Korte terugblik 2015 

 Vooruitblik 2016 

 Financiën 

 Plan Zuidelijk Stationsgebied 

 Specifieke thema’s 

 Gelegenheid tot het stellen van vragen  
 

21.30 uur  

Borrel en gezellig na praten 

 

60 JAAR GOUWESTEIN 
Door Trudie Galama 
 

In 1956 was Gouwestein een voorziening voor 

huisvesting van mensen van 65 jaar en ouder 

die voor zichzelf konden zorgen. Met de ontwik-

kelingen van ouderenhuisvesting en later oude-

renzorg veranderde ook de naam van de instel-

ling. Van rusthuis naar bejaardentehuis via ver-

zorgingshuis naar het huidige zorgcentrum. 

 

In Gouwestein is een verpleegafdeling voor 36 

bewoners met indicatie voor psychogeriatrische 

verpleeghuiszorg (dementerende senioren), 38 

appartementen voor verzorgingshuiszorg en 8 

appartementen voor chronisch somatische ver-

pleeghuiszorg (bewoners met een chronisch li-

chamelijke aandoening). Er zijn 36 appartemen-

ten te huur in Het Binnenhof en 37 appartemen-

ten in Gouwestaete. 

 

Gouwestein is onderdeel van het Nieuwe Park. 

De vergaderingen van het wijkteam en buurt-

preventie zijn in Gouwestein. Ook de jaarlijkse 

bewonersavond, de crea-avonden en Halloween 

vinden plaats in Gouwesein.  

 

De bewoners van het Nieuwe Park kunnen deel-

nemen aan het activiteitenprogramma van Gou-

westein. Het programma staat maandelijks in 

deze wijkkrant. Ook de ruimtes zoals het Grand 

Café, de Plaza en de vergaderruimte zijn te 

huur. 

 

 
 

Om het 60-jarig bestaan te vieren zijn er eind 

januari allerlei activiteiten voor de bewoners en 

de medewerkers georganiseerd. Maar ook wij 

willen deze goede buur van harte feliciteren met 

het 60-jarig bestaan van deze mooie voorzie-

ning in onze wijk. 

 
NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN  
 

Op 28 januari bestond Gouwestein 60 jaar. Hier 

is de gehele laatste week van januari aandacht 

aan besteed. Zo hebben de medewerkers een 

revuemiddag voor de bewoners georganiseerd 

en is er een optreden geweest van Saskia en 

Serge.  

 

Ook in februari zijn er weer leuke activiteiten 

Op woensdag 10 februari is Brug Mode aanwezig 

en zal er een mode show zijn waarna u kleding 

kunt kopen. U bent vanaf 14.30 uur van harte 

welkom in Gouwestein.  

 

Zaterdag 20 februari spelen een pianist en vio-

list verzoeknummers. Entree € 3 voor leden van 

het servicepakket en € 5 indien u geen lid bent. 

Verzoeknummers kunt u ongeveer 2 weken van 

te voren inleveren bij de receptie. U bent om 

14.30 uur van harte welkom in de Plaza van 

Gouwestein.  

 

Op woensdag 24 februari is er weer een geza-

menlijke maaltijd. Dit keer is het een Hollandse 
maaltijd. De maaltijd start om 17.30 uur en is in 

de Plaza van Gouwestein. Kosten € 12,50 per 

persoon. U dient van te voren te reserveren bij 
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de receptie, en met pinpas te betalen, tel. 0182 

515655.  

 

Naast bovenstaande activiteiten hebben we een 

bruisend verenigingsleven. U kunt te allen tijde 

een keer proef meedraaien met een vereniging. 

Bij de receptie van Gouwestein zijn verenigings-

boekjes aanwezig. U kunt er een op komen ha-

len en kijken of er een vereniging tussen zit die 

uw interesse heeft. Zo is er een vereniging kaar-

ten maken, bloemschikken, bewegen op muziek 

etc. In ons verenigingsboekje staan alle vereni-

gingen beschreven inclusief de tijden en de prij-

zen.  

 

 

 
WHATSAPP-GROEP  
NIEUWE PARK! MELD JE JE OOK AAN?  
Diana Rosenboom 
 

De WhatsApp-groep “Buurtwacht Nieuwe Park” 

is nog op zoek naar uitbreiding! Op dit moment 

is er sprake van circa 55 deelnemers (maximaal 

aantal deelnemers is 100), afkomstig uit de ge-

hele wijk. Wil je ook deelnemen aan de Whats-

App-groep of weet je nog iemand die ook een 

oogje in het zeil wil houden in de wijk? Meld je 

dan nu aan! Stuur je naam, adres en telefoon-

nummer door naar: i.tielman@gmail.com  

 

Steeds meer wijken in Nederland maken gebruik 

van WhatsApp om elkaar te waarschuwen tegen 

bijvoorbeeld inbraken in hun wijk. Recent heeft 

een onderzoek in Tilburg uitgewezen dat het 
aantal inbraken in Tilburg is gehalveerd 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 onder andere inbraakpreventie  

 

Ook gemeente Gouda stimuleert het oprichten 

van WhatsApp-groepen. In Gouda zijn er al 

meerdere WhatsApp-groepen actief, bijvoor-

beeld in de Hoevenbuurt, de Kadebuurt, Gover-

welle en Korte Akkeren. Voor Nieuwe Park heeft 

recent een overleg plaatsgevonden met ge-

meente Gouda over onze WhatsApp-groep. Mo-

gelijk worden in 2016 de borden “Attentie 

Buurtpreventie” vervangen door borden “Let op! 

WhatsApp Buurtpreventie” (zie afbeelding). Zo-

dra hier meer informatie over beschikbaar is, zal 

dit uiteraard in de wijkkrant komen.  

 

 
 

Het oprichten van de Whatsapp-groep is overi-

gens een burgerinitiatief en is met name be-

doeld om elkaar te informeren en te alarmeren. 

De politie komt alleen in actie wanneer er daar-

naast ook een melding wordt gemaakt via 112. 

Via http://www.whatsappen.nl/buurtwhatsapp 

kunnen de algemene spelregels en tips worden 

nagelezen.  

 

GOUDAPOT VOOR GOUDSE INI-

TIATIEVEN VAN INDIVIDUEN EN 
ORGANISATIES 
Door Peter Schönfeld 

 

Zoals u waarschijnlijk in 

de Goudse kranten heeft 

gelezen heeft de ge-

meente besloten met in-

gang van 2016 jaarlijks 

een bedrag van 

€240.000 te besteden 

aan initiatieven die haar 

burgers willen organiseren. Hiertoe is een werk-

groep opgericht die regels heeft opgesteld waar-

aan deze subsidie-aanvragen moeten voldoen. 

Deze subsidiemogelijkheid heeft de naam 

“GoudApot” gekregen. U kunt alle informatie 

vinden op de volgende site info@goudapot.nl. 

 
Omdat het gemeentebudget voor een wijkteam 

gereduceerd is tot € 3000 per jaar heeft het 

wijkteam in december 2015 een aanvraag voor 

subsidie bij GoudApot ingediend op basis van 

mailto:i.tielman@gmail.com
http://www.whatsappen.nl/buurtwhatsapp
mailto:info@goudapot.nl
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zijn wijkjaarprogramma 2016. Het wijkteam 

heeft hier nog geen antwoord op gekregen. 

 

HET BANKJE 
Door Trudie Galama 
 

De ijsvloer op de vijver in het park is vannacht 

gelegd en wacht op de eerste krabbelende kleu-

ters op hun dubbele ijzers. Maar leerlingen van 

De Goudse Waarden zien een andere uitdaging. 

Zij meten de dikte van het ijs door er op te 

springen en constateren, met een paar natte 

voeten, dat de dikte van het ijs te wensen over-

laat. Vervolgens wordt hier en daar nog wat ijs 

gekraakt en is het tussenuur om en vertrekt de 

groep weer naar school. Op mijn vraag aan twee 

jongens of ze zin hebben in schaatsen, vertellen 

ze mij dat ze niet kunnen schaatsen. De opvol-

ger van Sven Kramer zit hier dus niet tussen. 

 

 

 
STOLPERSTEINE 
 

Er worden opnieuw Stolpersteine in Gouda ge-

plaatst, ook drie in onze wijk. We plaatsen de 

aankondiging gemaakt door Soesja Citroen in 

haar geheel. Zo mogelijk verschijnt de defini-

tieve dagindeling in de volgende wijkkrant, maar 

u kunt ook de plaatselijke pers in de gaten hou-

den.  

 

Op vrijdag 26 februari 2016 gaat kunstenaar 

Gunter Demnig 10 nieuwe Stolpersteine plaat-

sen in Gouda. De plaatsing begint om 9.00 uur; 

datum en tijd zijn nog onder voorbehoud.  

 

Het aantal Stolpersteine ter nagedachtenis aan 

de 327 ons bekende omgebrachte Goudse Joden 

tijdens de Tweede Wereldoorlog komt met de 

nieuwe herdenkingssteentjes op 208. In heel 

Europa liggen nu al meer dan 50.000 Stol-

persteine.  

 

Demnig zal de nieuwe gedenksteentjes in de 

stoepen voor de volgende vier adressen plaat-

sen: Hoge Gouwe 99 (vijf), Onder de Boompjes 

65 (twee), Van Bergen IJzendoornpark 3a (een), 
en Van Swietenstraat 3 (twee). Op bijgaande 

foto ziet u Jetje Carla Mogendorff, een van die-

genen die we herdenken met de nieuwe Stol-

persteine. Zij woonde in de Van Swietenstraat 3 

en werd op 23 jarige leeftijd vermoord in Mid-

den-Europa.  

 

Bij de voorbereiding van de stoepen krijgen we 

weer hulp van docent Groenendijk en zijn leer-

lingen van de afdeling Stedelijk Groen van het 

Wellant College. Altijd weer mooi om mee te 

maken hoe de jongelui zich inzetten voor dit 

project.  

 

In totaal liggen nu al 198 betonnen blokjes met 

messing bovenlaag op 45 plekken verspreid 

over Gouda. Daar komen over enkele maanden 

dus de 10 nieuwe herdenkingssteentjes bij. 

Op www.xplregouda.nl van Centric heb ik een 

2,5 km. lange route met info en foto’s gemaakt 

langs 15 van deze plekken met Stolpersteine in 

het centrum van onze stad. De route is te vol-

gen met de mobiele telefoon en ook te zien op 

onze website: www.goudsmetaheerhuis.nl 

 

De komende tijd kom ik met meer info over de 

namen van de Joodse stadgenoten, die we met 

de nieuwe Stolpersteine gaan herdenken. Ook 

geef ik dan de definitieve datum, volgorde en 

tijden van plaatsing door. Het is mooi dat onze 

stad ook in 2016 weer nieuwe Stolpersteine 

krijgt. We hopen u te zien bij de komende plaat-

sing. 

 

 
 

Jetje Carla Mogendorff 
die woonde in de Van Swietenstraat 3 

 

 
 

 
www.iriscf.nl 

 

http://www.xplregouda.nl/
http://www.goudsmetaheerhuis.nl/
http://www.iriscf.nl/
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BERGRUIMTE VOOR WIJKTEAM-
SPULLEN GEZOCHT!! 
Door Peter Schönfeld 

 

 Het wijkteam is op 

zoek naar nieuwe 

bergruimte ergens in 

de wijk voor tenten, 

tafels, banken, ver-

sierselen voor kerst 

en Halloween en dergelijke. We zoeken naar een 

oppervlakte van ongeveer 15 m2 die goed be-

reikbaar is. Als u denkt dat u iets beschikbaar 

heeft of weet waar iets beschikbaar zou zijn, 

neem dan contact op met Peter Schönfeld 

p.schonfeld@kabelfoon.net of tel. 06 41836684 

 

 
 
CREACAFÉ  
Door Marrianne Waalwijk 
 

Voor januari stond mozaïek-werk op de agenda. 

Er moesten 10 hinkeltegels worden gemaakt 

voor de hinkelbaan die bij de Majoor Fransstraat 

gaat komen. Doordat de mailing niet was rond 

gestuurd waren er helaas maar weinig deelne-

mers. Het volgende Creacafé is op woensdag 10 

februari. 

 

Kijk naar de aankondiging op bladzijde 13 van 

deze wijkkrant voor wat we gaan doen en geef 

je op! 
Creacafé is er elke 2e woensdagavond van de 

maand met steeds een nieuwe leuke creatieve 

bezigheid. We zijn te vinden in Gouwestein van 

half acht tot half tien in de ruimte rechts naast 

de deur. Vanaf zeven uur staat de koffie en de 

thee klaar. Als jezelf een leuke creatieve hobby 

hebt waar je iets van wilt laten zien, ben je ook 

van harte welkom! 

Kijk op wwww.creacafegouda.blogspot.nl 

 
DE AANSCHUIFTAFEL –  

ETEN KAN JE OOK SAMEN  
Door Trudie Galama 
 

De aanschuiftafel is voor het derde jaar een 

groot succes. In november 2013 zijn Cora Bok-

hoven en Jan Mostert (Kattensingel 27) begon-

nen met mensen aan hun tafel uit te nodigen 

om één avond per week mee te eten. In 2015 

heeft Tineke Mocking (Kattensingel 44 B) zich 

hierbij als gastvrouw en kok met haar eettafel 

aangesloten.  

 

De aanschuiftafel biedt elke week plaats aan 4 à 

5 mensen. De totale groep gasten, die regelma-

tig aanschuift, bestaat uit 15 personen tussen 

de 50 en 90 jaar. Zij ontvangen wekelijks het 3-

gangenmenu en geven vervolgens aan dat zij 

graag komen eten. 

 

Bent u alleengaand of een avond alleen thuis, 

zoekt u goed gezelschap en vindt u het leuk dat 

er voor u wordt gekookt, schuif dan eens aan. 

Alleen eten is niet erg, maar met een paar men-

sen meer aan tafel is het echt gezelliger. Het is 

bovendien een leuke manier om contact te leg-

gen met andere mensen uit uw buurt. 

 

 
 

Voor € 7 per persoon zet de kok van de week 

een heerlijk driegangen menu op tafel. Op dins-

dag (ook wel eens een andere dag) lopen de 

gasten tussen 17.30 – 18.00 uur binnen en rond 

19.30 uur na de koffie/thee vertrekken ze weer. 

 

Ik had een afspraak met Cora en Tineke  om 

een stukje te schrijven over de aanschuiftafel 

maar hun enthousiasme werkte zo aanstekelijk 

dat ik binnenkort ook als gastvrouw/kok mijn 
tafel als aanschuiftafel aanbied. Dus wie weet 

zie ik u binnenkort bij mij thuis (Van Bergen IJ-

zendoornpark 15). 

 

mailto:p.schonfeld@kabelfoon.net
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Zin om ook eens aan te schuiven?  

 

U kunt zich opgeven bij: 

Cora Bokhoven  

o tel. 0182 511369 of 06-24225097  

o e-mail: mostertbokhoven@tiscali.nl 

Tineke Mocking   

o tel. 0182 602476 of 06 54224455  

o e-mail: cathmemocking@gmail.com 

 

Oproep 

De kookgroep zoekt uitbreiding. Wie vindt het 

leuk om gasten uit de buurt te ontvangen en 

voor hen te koken? Tineke hoort het graag van 

u. 

 

DE VOLIÈRE 
Door Manon Vonk 
 

Het zijn roerige tijden in de volière. Door het 

prachtige weer van de afgelopen periode zijn de 

vogels een beetje van de kaart. De nestkasten 

worden volop door de vogels bezocht en zijn 

druk bezet met eieren. Onlangs was er zelfs een 

jong babyvinkje. Ondanks alle goede zorgen 

heeft hij het helaas niet gehaald, hopelijk gaat 

het in het voorjaar beter. 

 

Sinds begin december heeft de volière ook een 

eigen facebook site. Hierop kunt je het wel en 

wee van de vogels volgen. We zijn te vinden on-

der de naam: Volière Van Bergen IJzendoorn-

park. Dit heeft ons het enthousiaste aanbod van 

Walther Zwanenburg opgeleverd om ons te hel-

pen. Hij heeft een technische achtergrond en 

liefde voor vogels. Omdat het hij niet de tijd 

heeft om thuis een volière te onderhouden leek 

het hem leuk om zich voor onze vogels in te zet-

ten. Onlangs is hij op bezoek geweest om kennis 

te maken en de stand van zaken op te nemen. 

Van zijn bevindingen maakt hij een verslag en 

aan de hand hiervan wordt er een stappenplan 

gemaakt hoe we te werk gaan. Met NLdoet gaat 

hij van start. Samen met Bert Peet van Het Seg-

ment gaat hij het golfplaten dak vervangen. 

Daarna wil hij graag een klussenteam samen-

stellen met andere vrijwilligers om de volière 

weer in ere te herstellen. Lijkt het je leuk om 

hierbij te helpen, meld je dan aan op de face-

book site of bij Manon Vonk (te. 06 402818830). 

Gelukkig hebben we van het Oranje Fonds een 

donatie ontvangen zodat we het dak kunnen 

vervangen. Maar er is meer nodig om de volière 

mooi te maken. Dus mocht je hieraan een bij-

drage willen leveren maar ben je niet in staat te 

komen helpen dan kan dit ook door iets voor 

ons aan te schaffen. 

 

Opties voor donatie:  
 Nestkastjes valkparkiet, grasparkiet, zebra-

vink; 

 Tropisch zaad, eivoer, schelpenzand; 

 Verfspullen (kwasten, terpentine, schuurpa-

pier); 

 Metalen stellingkast;  

 Gereedschapskist; 

 Kunststof zwarte hanging baskets + bloem-

bakken; 

 Zakken tuinaarde / potgrond; 

 Allesreiniger en chloor; 

 Plantjes voor in de bakken; 

 Drinkfontein. 

 

  
 
GROENCOMMISSIE 
Door Trudie Galama 
 

Slecht nieuws 

De gemeente gaat bomen kappen in onze wijk: 

- Nieuwe Gouwe OZ/Burg. Van Hofwegensin-

gel – populieren (2x) 

- H.J. Nederhorststraat – zwarte els 

- Van Bergen IJzendoornpark (tussen nr. 5 en 

9) – haagbeuk 

- Van Bergen IJzendoornpark (bij het brugge-

tje) – Europese hopbeuk 

- Van Beverninghlaan (ter hoogte van nr. 12, 

4 en 23) – zwarte berk, veldesdoorn en Kau-

kasische vleugelnoot 

- Winterdijk langs het fietspad – schietwilgen 

(4x) en zwarte els 

 

De gemeente kapt deze bomen voor onze veilig-

heid. Dit zijn afgestorven bomen of bomen die 

afstervingsverschijnselen vertonen.  

 

 
Het is de Kaukasische vleugelnoot die in zeer slechte 

staat verkeert; wel jammer. 
 
Twaalf platanen bij De Goudse moeten ook het 

veld ruimen. Deze bomen staan in de weg bij de 

aanpassing van de gevel. Over deze kapplannen 

heeft het wijkteam contact opgenomen met de 
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gemeente en met klem verzocht de bomen te 

laten staan tot de werkzaamheden beginnen.  

 

Goed nieuws 

Voor alle bomen geldt de herplantplicht.  

 

NIEUWE GOUWE OZ  /  
HUISNUMMER 5 
Door Trudie Galama 
 

Ik sta voor de vroegere "ambtswoning" van de 

directeur van De Producent. Zoals dat vroeger 

wel gebruikelijk was woonde de directeur bij zijn 

bedrijf. Nu is het alleen nog de burgemeester 

die in de stad woont waarvan hij de burgervader 

is.  

 

Van het grote fabriekscomplex van vroeger, dat 

zich uitstrekt tot aan de spoorlijn, is nu nog een 

kantoorpand, een achterliggende opslaghal èn 

het woonhuis over. De Producent, later Melkunie 

Gouda, omvatte op deze locatie de melkverwer-

king en de kaasopslag. De aangevoerde melk 

werd verwerkt tot o.a. consumptiemelk, kaas, 

boter en melkpoeder. Op de locatie aan het 

Jaagpad stond de veevoederfabriek en in het 

pakhuis aan de Wachtelstraat werden de 40.000 

kazen opgeslagen van de boeren uit o.a. de Lo-

piker- en Krimpenerwaard. De opslag van boe-

renkaas is in 2013 verhuisd naar de Kattensingel 

(De Blauwe Haan) en het leegstaande, honderd-

jarige kaaspakhuis met de honderden kleine ra-

men wordt nu verbouwd tot appartementencom-

plex. 

 

 
 

In 1979 kwam de familie Nagel naar Gouda en 

hun bedje stond gespreid aan de Nieuwe Gouwe 

OZ nummer 5. Voor Nel Nagel was wonen aan 

de buitenkant van Gouda erg eenzaam. Niet 

voor Wim Nagel, hij had zijn werk letterlijk 

naast de deur. Maar voor Nel had het “buiten 

wonen” aanvankelijk minder leuke kanten. Een 

praatje maken met de buren was er niet bij. 

Maar na korte tijd was de familie toch ingebur-

gerd. Waar nu de Opel dealer is gevestigd en le-
den van de fitnessclub zich in de etalage in het 

zweet werken, lagen de voetbalvelden van VV 

Gouda en de honk- en softbalvelden van The 

Braves. Toen dit sportieve gebeuren verhuisde 

naar resp. sportpark Groenhoven en Goverwelle 

en ook de volkstuintjes van de medewerkers 

van de fabriek werden verlaten, ontstond er op 

de zompige velden een wild natuurgebied waar 

ook de ringslang zich thuis voelde. 

 

Wim werd in 1991 overgeplaatst naar Woerden, 

maar kon in Gouda blijven wonen omdat zijn op-

volger het buiten wonen in Gouda minder aan-

trekkelijk vond.  

 

Na de fusie van Melkunie en Campina werd een 

sanering doorgevoerd en 1/3 van de ca. 30 fa-

brieken moest de deuren sluiten. In 1993 ging 

ook in Gouda de poort dicht en werd het groot-

ste deel van de gebouwen gesloopt. De project-

ontwikkelaars zaten echter niet stil en de bebou-

wing aan beide kanten rukte op, maar de direc-

teurswoning bleef staan met daar omheen een 

tuin van 1500 m2.  

 

Na Wim zijn pensionering is de tuin in een aan-

tal etappes opnieuw ingericht en steeds meer 

een deel van de invulling van het dagelijks leven 

geworden. Met name in de zomerperiode is er 

veel werk te verzetten. Wim houdt zich vooral 

bezig met grasmaaien, snoeiwerk en de beplan-

ting aanpassen, terwijl Nel zich intensief be-

moeit met de rozen en andere bloemen en het 

onkruid. In de zomer is het een oase van groen 

met hortensia's, clematissen, rozen en hosta's. 

Zij hebben er geen spijt van dat ze er destijds 

voor hebben gekozen om aan de rand van onze 

wijk te komen wonen.  

 

 
 
LOCATIEMANGER HOOGVLIET 

GAAT NIEUWE UITDAGING AAN 
Door Wilma Neefjes 
 

John de Roos, locatiemanager van supermarkt 

Hoogvliet vanaf de opening in september 2010 

tot en met heden, had op vrijdag 29 januari zijn 

laatste werkdag in de winkel op het Gouwezicht-

terrein. Hij gaat een nieuwe uitdaging aan: het 

opzetten van een extra grote Hoogvliet super-

markt in Den Haag. 

 

Het is mede dankzij John dat de Hoogvliet- 

expresse, de boodschappenservice voor senio-

ren, van de grond is gekomen. Daarnaast is hij 

altijd even vriendelijk en behulpzaam en niets is 
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hem te veel om de service goed te laten verlo-

pen. We vinden het allemaal dan ook heel erg 

jammer dat hij vertrekt, maar wensen hem ui-

teraard veel succes met zijn nieuwe taak. Op 

woensdag 29 januari namen we met de senioren 

en begeleiders van de boodschappendienst af-

scheid van John.  
 

John de Roos tussen gebruikers van de Hoogvlietexpress 
ter gelegenheid van ons eerste lustrum vorig jaar. 

 

 
UITNODIGING SPORTIEVE  

MIDDAG OP 12 FEBRUARI 
Door Wilma Neefjes 
 

Vrijdagmiddag 12 februari vindt tussen 14.00 en 

16.00 uur de laatste seniorenactiviteit georgani-

seerd door eindexamenleerlingen van de afde-

ling Sport, Dienst & Veiligheid van VMBO De 

Goudse Waarden plaats. De laatste, want dit is 

de laatste lichting middelbare scholieren in deze 

studierichting op de school aan de Kanaalstraat 

31.  

 

Die middag gaan we weer allerlei sportieve acti-

viteiten doen. Geschikt voor ook die senioren die 

niet zonder hulpmiddelen, zoals een rollator, 

kunnen lopen of staan. En met een prijsje voor 

degene die de meeste punten weet te scoren.  

 

AANNMELDEN 

 

Thijs, Ludo, Wail en Niels organiseren deze mid-

dag. Wilt u mee doen? Meldt u dan aan bij 

Wilma Neefjes (tel. 0182 515354 of e-mail 

wilma.neefjes@gmail.com) of de familie Spek in 

Het Binnenhof. Als u vervoer nodig heeft, geef 

dat dan graag van te voren aan. Deelname is 

gratis. Aanmelden kan tot en met 9 februari.  

Vrijdag 22 januari kwamen we met een kleine, 

maar enthousiaste groep, naar de school voor 

o.a. bingo. Een heel gezellige middag, vooral 

dankzij de levendige gesprekken over wat ga jij 

in de toekomst doen of wat heeft u in het verle-

den voor opleiding gevolgd of voor werk gedaan.  

 

 
 

HANDEN UIT DE MOUWEN OP  

11 EN 12 MAART 
Door Manon Vonk 

 

Het Oranje Fonds organiseert 11 en 12 maart NL 

doet. Op die twee dagen kun je als vrijwilliger 

aan het werk. Dit jaar hebben we twee initiatie-

ven in de wijk. Op vrijdag 11 maart gaan we 

grote schoonmaak houden bij de volière en star-

ten we met opknap werkzaamheden. Dit is een 

initiatief van het wijkteam met Het Segment. Op 

zaterdag 12 maart gaan we een start maken 

met het aanleggen van een groene speel- en 

ontmoetingsplek op de hoek bij de Ferdinand 

Huyckstraat en de Majoor Fransstraat. Dit is een 

initiatief vanuit de Vereniging van Blokwonin-

gen.  

  

 
 

Wij zijn voor deze werkzaamheden op zoek naar 

vrijwilligers die deze initiatieven een warm hart 

toedragen en daarom de handen uit de mouw 

willen steken. Als je de hele dag wilt helpen dan 

zou dat fijn zijn, maar al heb je maar een uurtje 

tijd dan is dat ook helemaal prima. Alle hulp is 

welkom!!! Er is veel werk te verzetten. 

We hebben de werkzaamheden in verschillende 

taken verdeeld zodat je kunt kijken waar je je 

talent kan inzetten.  

  

11 maart 

Voor de volière moeten de volgende taken wor-

den gedaan: 

 Verzorgen van de catering in de ochtend: 

koffie, thee, met iets lekkers.  

 Een paar handige handen voor het monteren 

van het kippenhok  
 Assisteren bij de vervanging van het golfpla-

ten dak, zoals spullen aangeven en platen 

tillen. 

mailto:wilma.neefjes@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo7NrQ2ZnKAhXB7Q4KHXqqA-gQjRwIBw&url=http://asseruitdaging.nl/nldoet-2016-aanmelding-geopend/&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNGhOMWnRg6Hox_tcGvT4jCueTiKww&ust=1452324796293158
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 Schoonmaken van de gemetselde muren van 

de volière met een hoge drukreiniger  

 Schoonmaken van de trespa platen aan de 

achterzijde van de volière. 

 Schoonmaken van de binnenverblijven en 

beginnen met het schuren.  

 Schoonmaken van de gang en beginnen met 

het schuren. 

 Verzorgen van de lunch voor ongeveer 10 

personen. 

 Mensen met groene vingers voor het poten 

van plantjes en het verzorgen van het 

plaatsje en de omgeving rondom de volière. 

Heb je zin om te helpen en zie je er iets tussen 

wat je aanspreekt, geef je op. 

 

De indeling van de dag zal er ongeveer als volgt 

uit zien 

9.00 uur aanvang   

 Kennismaken met koffie, thee en koek 

 Werk verdelen en opstarten 

12.00 uur lunchtijd 

 Afronden werkzaamheden en opruimen 

14.00 uur eindtijd 

 

   

  
 

12 maart 

Zaterdag 12 maart gaan we een begin maken 

met het aanleggen van een groene speel- en 

ontmoetingsplek. Als het mee zit hebben we dan 

al toestemming van de gemeente om van start 

te gaan. Mochten er obstakels vanuit de ge-

meente zijn dan kunnen we ook alvast een hele-

boel voorbereiden. Ook deze klus hebben we on-

derverdeeld in een aantal deelklussen, zodat je 

kunt kijken wat het best bij jou past en hoeveel 

tijd je vrij hebt om te kunnen helpen. Ook men-

sen met twee linker handen zijn welkom want 

het is niet allemaal ingewikkeld. 

  

Voorbereiden van de activiteiten 

Alle activiteiten gaan om 11 

uur van start. Voordat we 

kunnen beginnen moeten de 

spullen klaargezet worden. 

Mocht het slecht weer zijn dan 
worden er partytenten opge-

zet zodat een aantal activitei-

ten droog kunnen staan. De voorbereidingen 

zijn van 10 tot 11 uur 

Catering verzorgen  

Tijdens het klussen moet er 

natuurlijk ook gegeten en ge-

dronken worden. Vind je het 

leuk om iedereen van een 

drankje te voorzien, wil je een 

heerlijke pan soep maken, kun 

je een lekker taartje bakken of de lekkerste 

broodjes klaarmaken? Help dan met de catering 

en leg de klussers in de watten. Tussen 11 en 4 

uur wordt er geklust dus als je een uurtje de tijd 

hebt ben je welkom. 

 

Planten verpoten  

Momenteel staan er planten in 

de groenstrook in de Ferdinand 

Huyckstraat en rozenstruikjes 

in de Majoor Fransstraat. Bij de 

herinrichting krijgen deze plan-

ten een nieuwe plek. Ze zullen 

dus verpoot moeten worden. 

Dit moet als een van de eerste dingen gebeuren 

willen we kunnen starten met de herinrichting. 

Hier zullen we dus om 11 uur mee beginnen tot-

dat het klaar is. Maximaal 2 uur werk. 

  

Boomspiegels herinrichten 

De rozenstruikjes die uit het perkje bij de Ma-

joor Fransstraat komen worden geplant in de 

kale boomspiegels in de straat zodat de hele 

straat opgefleurd wordt. Hiervoor moet je aarde 

naar de boomspiegels kruien en vervolgens de 

rozenstruikjes planten. Hiermee kan ook om 11 

uur gestart worden.  

 

Wigwam bouwen 

Er wordt een wigwam gebouwd 

van wilgen tenen; wat een heel 

bouwwerk lijkt valt in de prak-

tijk wel mee. De takken worden 

in de grond geduwd en bovenin 

met elkaar verbonden. Er moet 

natuurlijk wel een mooie tunnel 

in gevlochten worden. Eerst moeten alle rozen-

struikjes eruit voordat we de hut kunnen gaan 

bouwen, geschatte begintijd 12 uur. Maximaal 2 

uur werk. 

  

Moestuinbakken timmeren 

Hiervoor moet je een klein beetje handig zijn en 

met gereedschap overweg kunnen maar het is 

niet heel ingewikkeld. Om 11 uur kan hier mee 

begonnen worden. Geschatte tijd: een uur per 

bak. 

 

Wilgenweb bouwen 

We gaan een wilgenweb bouwen om het einde 

van de speelplek aan te geven. Het ziet er vrij 

ingewikkeld uit maar in de praktijk zal dit mee 
vallen. Wat handig is dat je goed bent in verbin-

dingen maken zodat het stevig in elkaar zit, dus 

ben je op welke manier dan ook hier goed in 
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dan kun je helpen bij deze klus. Vanaf 11 uur 

kan hiermee begonnen worden. 

  

Hinkelbaan mozaïeken  

Met de hinkelbaan zijn we al 

op burendag begonnen. Het is 

een tijdrovende klus, maar 

leuk om te doen door ouders 

met kinderen. Je kunt voor 

een korte periode aanschui-

ven en ben je het zat dan 

komt de volgende weer. Vanaf 11 uur tot het 

einde. 

  

Wilgenhegjes vlechten 

Om de kinderen veilig te kunnen laten spelen 

moet er een afscheiding komen tussen de speel-

plek en de straat. Deze afscheiding wordt ook 

groen. Geen heel ingewikkelde klus: er moeten 

grondpalen in de grond komen, de wilgentakken 

moeten in de grond gestoken worden en er 

moeten verbindingen gemaakt worden om de 

takken op hun plek te houden. Start vanaf 11 

uur. 

  

Voelpad aanleggen 

We gaan een voelpad aanleggen over een kruip-

buis. Er moet dus een stevige constructie ge-

bouwd worden over de kruipbuis heen. Dit is 

een vrij technische klus. Ben je technisch en zie 

je deze klus zitten, meld je dan aan. Naast men-

sen met technisch inzicht zijn er ook mensen 

nodig die gewoon een handje helpen. Start 11 

uur. 

  

Zitplek rondom bomen aanleggen van wil-

gentenen 

Rondom de twee bomen wordt een zitplek ge-

creëerd. Zodat als de kinderen spelen je even-

tjes kunt zitten. Ook voor deze zitplaatsen is het 

basismateriaal beschikbaar. Naast een beetje 

zagen en paaltjes in de grond slaan is het verder 

niet heel ingewikkeld. Hiermee kan om 11 uur 

begonnen worden.  

 

Waterpartij installeren 

Er komt een regenton met 

een waterpomp. Deze moet 

verankerd worden in de grond 

zodat hij niet van zijn plek 

komt. Heb je hier een slimme 

oplossing voor meld je dan 

aan voor deze klus. Vanaf 11 uur kan er gestart 

worden. 

  

Fietspad aanleggen 

In de groene speelplek wordt een baantje aan-

gelegd waar je veilig kan leren fietsen. Ben je 

handig met tegels leggen kom dan helpen. Maar 
ook spierballen zijn nodig om de tegels te tillen. 

Start vanaf 11 uur. 

  

Heb je een klus gezien waar je 

aan mee wilt werken, al is het 

maar voor een uurtje dan kun je 

je aanmelden bij Manon Vonk 

tel. 06 40281883. Je kunt je op-

geven voor de klussen van de 

volière en/of de groene speel-

plek.  

 
Waarschijnlijk gaan we niet alles redden op een 

dag omdat het een grote klus is, alleen al de 

hinkelbaan is heel intensief. Die zal waarschijn-

lijk op een later moment geplaatst worden. Ook 

de kinderstraatbieb en het insektenhotel komen 

op een later moment. Deze onderdelen zullen 

met andere buurtactiviteiten zoals ecokids, 

Creacafé en burendag gemaakt worden. 

  

CREACAFÉ 
Door Manon Vonk 
 

Op woensdag 10 februari hebben we weer een 

Creacafé. Dit keer komt er een gastdocent: 

Gonnie Rond. Zij gaat een workshop geven die 

heet ‘encaustic art’. De kosten voor deze work-

shop zijn € 5, dit is inclusief, koffie/thee en ma-

teriaal.  

 

Hallo, in dit Creacafé ben ik bij jullie te gast, 

mijn naam is Gonnie. Ik maak tekeningen/schil-

derijen met bijenwas! Deze techniek heet offici-

eel "encaustic art". Je verhit blokjes bijenwas in 

verschillende kleuren op de onderkant van een 

klein strijkijzer! Daar strijk je dan mee over spe-

ciaal daarvoor bestemd papier en daardoor ont-

staan er bijzondere en onverwachte creaties! Ik 

geef ook workshops met deze techniek! 

 

Wil je het ook eens proberen, laat het me we-

ten! Kom dan naar het Creacafé of maak een 

andere afspraak. Teken- of schilderervaring is 

hiervoor niet nodig! 

Gonnie Rond tel. 06 12415010 

 

NIEUWJAARSBORREL 
Door Ton Kooijman 
 

Op vrijdag 15 januari hield het wijkteam zijn 

traditionele Nieuwjaarborrel, die ook dit jaar in 

de gezellige bar ruimte van de firma Bunnik bij 

het station plaatsvond. We bedanken dan alle 

vrijwilligers die zich inzetten om het wonen in 

onze wijk zo aangenaam mogelijk te maken. Dat 

betekent wel dat sommige vrijwilligers ook dan 

weer aan de bak moeten om voor de drankjes 

en hapjes te zorgen, maar dat doen ze graag. 

Om uit die spagaat te komen hier toch een extra 

‘dank je wel’ voor Irene Tielman, Trudie Galama 

en Cora van Leeuwen.  
 

Het was een gezellige bijeenkomst met werkers 

ten dienste van buurtpreventie, aan ons groen, 
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voor het wekelijkse bezoek aan Hoogvliet, uit 

het wijkteam zelf, en aan allerlei andere activi-

teiten in de wijk. Maar er blijven nog steeds veel 

vrijwilligers die zich te kort doen door niet ook 

een drankje met ons te komen drinken. Volgend 

jaar dan maar.  

 

 
 

Peter Schönfeld, onze voorzitter, meldde een 

paar belangrijke zaken die in 2016 gaan spelen. 

De planvorming rond het zuidelijk stationsge-

bied, waar we intensief bij betrokken blijven. U 

vindt er informatie over in deze krant. Het op-

knappen van de Kattensingel, waar we zes jaar 

of langer geleden al over gingen nadenken, 

maar wat nu (?) echt te gebeuren staat. En na-

tuurlijk de vraag over hoeveel geld we gaan be-

schikken in de nieuwe financiering van activitei-

ten in Gouda. We hebben een begroting inge-

diend en wachten nu af hoe goed de GoudApot 

voor ons is.  

 

We bedanken Bunnik voor het beschikbaar stel-

len van hun bar waardoor we deze gezellige bij-

eenkomst konden organiseren.  

 

BOMEN IN HET PARK 
DE PLATAAN 
Door Marijke van Ittersum 

 

Hij staat – met zijn bordje – vlak voor het brug-

getje dat vanuit het park naar het station leidt: 

de plataan. Maar hij is bepaald niet de enige in 

Gouda, platanen kom je werkelijk overal tegen. 

Op het Stationsplein staan een paar hele grote 

tegenover de kerk en in de hele Crabethstraat 

staan platanen langs de weg. Maar wat een ka-

rakteristieke boom is een plataan eigenlijk. 

 

Uiterlijk 

Het meest opvallende is natuurlijk de schors van 

de plataan: het lijkt wel een puzzel. Doordat de 

schors afschilfert, zijn er bruine, groenige en 

gele stukjes te zien op de stam. De twijgjes zijn 

eerst bleekgroen, maar worden later gewoon 
bruin. De boom heeft vijflobbige bladeren en de 

bovenkant van het blad is heldergroen, de on-

derzijde een flink stuk bleker.  

 

De plataan wordt (als hij niet gesnoeid wordt) 

wel 35 meter hoog en ontwikkelt één of meer 

brede kruinen. Omdat de bladeren zo groot zijn 

en het bladerdek zo dicht is, wordt de plataan 

beschouwd als een echte schaduwboom. In 

Zuid-Europa zijn ze bepalend voor het straat-

beeld, maar ook bij ons worden ze naar harten-

lust als park-, laan- en straatboom aangeplant. 

En als de bladeren verdwenen zijn, is het win-

tersilhouet ook mooi, zeker als de vruchtbollen 

nog als kerstballen aan de twijgen hangen. 

 

Kenmerken 

De plataan is eenhuizig. De mannelijke en vrou-

welijke bloemen vormen katjes, de mannelijke 

zijn geel, de vrouwelijke rood. De boom heeft 

bruine dopvruchten die in de winter aan de 

boom blijven zitten aan lange stelen. De zaden 

verspreiden zich in de lente. Dit zaad is voorzien 

van gele haartjes die als parachute dienen. 

 

Herkomst 

Onze plataan – alle platanen in Gouda – zijn 

“gewone” platanen, Platanus acerifolia. Het is 

een snelgroeiende hybride van de oosterse pla-

taan (Plantanus orientalis) en de westerse pla-

taan (Platanus occidentalis). En eigenlijk is al-

leen de acerifolia echt geschikt voor ons klimaat. 

De eerste vermelding van de plataan stamt al 

uit 1663 (Londen). In Kensington Gardens in 

Londen staan 200 jaar oude exemplaren, waar-

schijnlijk zijn dit de oudste platanen van Europa.  

 

Eigenschappen 

Waarom zijn er zoveel platanen? De boom wordt 

aangeplant voor de schaduw en om zijn sier-

waarde. Een bijkomend voordeel is dat platanen 

geen enkele last hebben van de luchtvervuiling 

en ook in heel kleine perkjes met een beperkte 

beschikbare ruimte voor de wortels kunnen 

groeien. Ze groeien in iedere tuingrond, al kun-

nen ze een schepje kalk af en toe wel waarde-

ren. Het is kortom, een makkelijke boom. 

 

Is de plataan dan een probleemloze boom? Nee, 

dat ook weer niet. In de zomer van 2007 werd 

in de gemeente Sittard Geleen de eerste Neder-

landse plataan aangetroffen die was aangetast 

door de Massariaziekte, veroorzaakt door de 

schimmel Splanchnonema platani. Dat is heel 

vervelend, want de schimmel zorgt voor een 

snelle houtrot in takken die dan afbreken. En 

omdat de Massariaziekte altijd aan de boven-

zijde van takken zit, kun je de aangetaste tak-

ken vanaf de grond niet zien. Daarom is er een 

controle door speciaal hiervoor opgeleide boom-

controleurs. Die kunnen dan meteen in de gaten 

houden of de platanen niet lijden aan de “plata-

nensterfte”. Die wordt veroorzaakt door weer 
een andere schimmel en platanen kunnen zelfs 

snel bezwijken aan deze ziekte. De bladeren 

worden 's zomers snel geel, de schors verkleurt 
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soms donkerviolet. Als we dat zien, dan is het 

niet best en moeten we dat onmiddellijk aan de 

gemeente melden; er is zelfs meldplicht voor 

deze platanensterfte. 

 

 

 
Plataan in de zomer 

 

Bijzonderheden 

De boom is bijna onovertroffen als het om 

snoeimogelijkheden gaat. Het lijkt wel of hij al-

les aan kan. Na iedere ingreep loopt hij weer uit 

of er niets gebeurd is. Vandaar de vele “dakpla-

tanen” die er nu zijn. Daarbij worden de takken 

in een plat vlak geleid en kan je er als het ware 

een dak van maken. Je kunt ook een plat verti-

caal scherm van platanen maken: een leipla-

taan. In de Crabethstraat zijn ze enige tijd gele-

den vrijwel helemaal afgeknot en ook dat vindt 

de plataan prima. Hij loopt even vrolijk weer uit. 

Een andere bijzonderheid betreft de jonge 

blaadjes. Die zijn bezet met stervormige haren. 

Als die uitvallen, kunnen deze soms allergische 

reacties, zoals jeuk en irritaties aan de slijmvlie-

zen veroorzaken.  

Tot slot  

Er zijn al heel lang platanen. De Grieken en 

Romeinen vereerden deze machtige boom. Hij 

was de Genius toegewijd, die we dus inderdaad 

vaak met plataanbladeren bekroond afgebeeld 

zien. In het oude Rome begoot men de plataan 

met wijn in plaats van water en er werden ook 

offers onder gebracht. De plaats onder een 

grote plataan op het dorpsplein werd in 

vroegere tijden door het tribunaal van de oude, 

wijze mannen van het dorp gebruikt om recht te 

spreken.  

Maar de plataan maakt nog steeds indruk.  

 

Judith Herzberg heeft een gedicht geschreven 

over een plataan. Uitgegeven in de bundel 

Poetisch Arboretum, 2013.  

 

Plataan verstaan 

Mijn blad zwatelt 

heel anders dan 

het blad van wilg 

of van kastanje. 

Hoor je dat? 

Dat doet de vorm 

dat kan je niet 

veranderen. 

Maar in de winter zijn we 

stil tenzij het stormt. Dan 

geven wij de lucht gelegenheid 

te gieren door onze kale  

zwijgende takken en 

zwiepende twijgen.  

Heel af en toe 

een keihard schot.  

Schrok je ervan?  

Een groot stuk schors 

barst los van stam.  

Wat een knal!  

 

En een verhaal over een plataan is er ook. Zie 

daarvoor: http://www.bertbakker.biz/gespro-

ken-verhalen/de-oude-plataan/  

 

 

 

 

 
  

  

http://www.bertbakker.biz/gesproken-verhalen/de-oude-plataan/
http://www.bertbakker.biz/gesproken-verhalen/de-oude-plataan/
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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 

Peter Schönfeld Kattensingel 54 Tel. 678939 

Manon Vonk Majoor Fransstraat 36 Tel. 585357 

Peter Waalwijk Crabethstraat 41 Tel. 523448 

 

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: Hélène Servaesstraat, Aart Luteijnstraat, Vincent Hamanstraat, Roos van Dekemastraat, 

Nieuwe Parkerf – Dawid Jarzynka, Vincent Hamanstraat 2, tel. 359162 

Groep 2: Majoor 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: Max Havelaarstraat, Merijntje Gijzenstraat, Kleine. Johannesstraat, Jan Compagniestraat, 

Eline Verestraat - vacature 

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

Groep 6: Van Bergen IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, van Bergen 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, Van Beverninghlaan, Van Swietenstraat  - Pieter de Jong, Van Beverninghlaan 

18, tel. 06 10014616 

Groep 11: Crabethstraat, Crabethpark – vacature 

 

AGENDA 

 

3 feb 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein 

8 feb 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

10 feb 19.30 uur  Creacafé Gouwestein 

12 feb 13.45 uur Spelletjesmiddag senioren De Goudse Waarden, Kanaalstraat 

26 feb  Plaatsen Stolpersteine Van Swietenstraat 3 en Van Bergen 
IJzendoornpark 3a 

 

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



