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Adressen en agenda 16 

VAN DE REDACTIE /  

VAN HET WIJKTEAM 
 
We zijn wat moeizaam op gang gekomen. In 

een normaal jaar kijk je tegen deze tijd naar 

buiten en stel je vast dat het tijd wordt om de 

eerste wijkkrant na de zomer te gaan samen-

stellen. Maar er is geen ´na de zomer´. Dus we 

zijn wat ontregeld. Maar dat merkt u niet aan de 

inhoud van dit nummer: opnieuw heel gevari-

eerd en informatief, vinden we zelf. 

Er gebeurt nog steeds heel wat in de wijk, en 

ook weer niet. Het opknappen van de Kattensin-

gel stond al vijf jaar geleden op de agenda en 

we horen nu dat er opnieuw uitstel komt. Niet 

dit najaar maar pas na de winter gaan ze begin-

nen. Omdat er ergens een mogelijk andere aan-

pak is gevonden, die eerst bekeken gaat wor-

den. Een paar maanden geleden plaatsten we 

een foto van de kade waar gaten in vielen. Die 

gaten zijn nu zo groot en gevaarlijk geworden 

dat er rood waarschuwingstape omheen is ge-

zet. Benieuwd hoeveel van die rollen tape nog 

gebruikt gaan worden.  

 

Maar ook prachtig nieuws. Er is enige coördina-

tie ontstaan. Voorafgaand aan de reconstructie 

krijgt de Kattensingel nieuwe gas- en waterlei-

dingen. En laten Oasen en Stedin nu hebben af-

gesproken dat in overleg te gaan doen! Dat heb-

ben we volgens mij in deze wijk nog niet eerder 

meegemaakt. Ze hopen trouwens eind van deze 

maand al te beginnen. 

 

Dat is trouwens wel een puntje, de informatie 

over dit soort activiteiten is karig, omwonenden 

krijgen weinig te horen. De Goudse Verzekerin-

gen gaat ook rustig verder en zet hele stukken 

terrein af, zonder de Crabethstraat daarover te 

informeren. Het bijzondere is dat we de vraag 

krijgen of de wijkkrant mededelingen over dit 

soort werk zou willen plaatsen, dat we dan altijd 

‘ja’ zeggen en dat we vervolgens die mededelin-

gen niet ontvangen. Dat zou dus nog net wat 

beter kunnen.  

 

De wijk viert op twee plaatsen Burendag: in de 

Crabethstraat met een ontbijt en rondom de 

Blokwoningen met het uitvoeren van allerlei 

kluswerk. Het Oranjefonds heeft voor die klus-

sen geld beschikbaar gesteld op aanvraag van 

de altijd actieve Manon Vonk. Het beste idee is 

natuurlijk om eerst gezellig wat te gaan ontbij-

ten en daarna naar de blokwoningen te stappen 

om als vrijwilliger op te treden. We hebben het 

dan over zaterdag 24 september en informatie 

erover vindt u in deze wijkkrant.  

 

We wensen u een prachtig najaar. 

 

 
ERVARINGEN MET GOUDAPOT  
Door Peter Schönfeld 
 

Zoals u weet is door de gemeente voor 2016 

een bedrag van € 240.000 beschikbaar gesteld, 

waarvan vrijwilligersorganisaties in Gouda subsi-

dies kunnen aanvragen. De pot wordt beheerd 

door een groep Goudse vrijwilligers. 

 

Het wijkteam Nieuwe Park heeft al in december 

2015 zijn subsidie aanvragen ingediend op basis 

van het jaarprogramma voor 2016. De aanvraag 

betrof een bedrag van rond de € 8000. Tot nu 

toe heeft GoudApot € 3200 hiervan toegezegd. 

Wij vinden dit erg teleurstellend omdat hierdoor 

bijna de helft van onze begroting voor 2016 on-

gedekt blijft. 

 

Naar aanleiding hiervan zullen wij op korte ter-

mijn contact opnemen met GoudApot. Als dit 

geen resultaten oplevert zullen wij dit verder bij 

de gemeente en de politiek aanhangig maken. 

 

BURENDAG  
CRABETHSTRAAT, CRABETHPARK EN 

DE KATTENSINGEL 
Door Marrianne Waalwijk, Crabethstraat 41 

 

Dit jaar willen we 

weer een burendag 

organiseren, nu op 

zaterdag 24 sep-

tember. Deze keer 

een burendagont-

bijt, vanaf 10.00 tot 

12.00 uur bent u 

van harte welkom in 

het Crabethpark 

plantsoen. 

Wij zorgen voor de 

koffie en de thee, 

neemt u dan iets 

voor bij het ontbijt 

mee? Als u ook nog tijd heeft om de handen 

even uit de mouwen te steken: er moeten nog 

wat tafels en stoelen worden opgehaald en 

vanaf 9.15 uur willen we gaan opbouwen en om 

12 uur ruimen we alles weer op. 

 

BURENDAG 
Door Manon Vonk 
 

24 september van 11.00 tot 15.00 uur is het 

weer zover, dan is het weer burendag. Rondom 

de blokwoningen zijn er weer allerlei activiteiten 

om de buurt mooier te maken. Dit jaar hebben 

we onder andere de Roos van Dekemastraat als 

speerpunt; hier willen we van start gaan om de 

straat en het veld wat aantrekkelijker te maken 

en deze langzaam om te toveren tot een gezel-

lige buurtbinnentuin. Inmiddels zijn bijna alle 
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veldjes bij de blokwoningen opgeknapt maar 

blijft de Roos van Dekemastraat een beetje ach-

ter. Nu de Goudse Waarden het gebouw op de 

Winterdijk gaat sluiten zal er minder zwerfvuil 

voor scholieren zijn. Inmiddels zijn we bezig met 

enkele bewoners uit de straat om leuke ideeën 

te ontwikkelen en uit te voeren.  

 

Daarnaast gaan we natuurlijk verder met de 

groene speeltuin. We gaan de hinkelbaan voe-

gen en plaatsen, een insectenhotel bouwen, de 

moestuinbakken herplanten met kruiden en 

kleine onderhoudswerkzaamheden verrichten. 

Enkele jaren geleden hebben we leibomen ge-

plaatst langs de Winterdijk en de Ferdinand 

Huyckstraat. Die gaan we snoeien, opnieuw lei-

den en ook de raamwerken worden hersteld. We 

gaan de bodem voeden zodat ze volgend jaar 

goed met fruit komen te staan. Want de afgelo-

pen jaren is gebleken dat de grondkwaliteit zo 

slecht is dat planten nauwelijks aanslaan. Dus 

daar gaan we dit jaar in investeren zodat alles 

mooi blijft groeien en alle inzet niet voor niets 

is. 

Natuurlijk kunnen we al deze activiteiten niet al-

leen.  We kunnen alle hulp gebruiken, ook al is 

het maar voor een uurtje. Dus heb je zin om je 

handen uit de mouwen te steken om alles een 

beetje mooier en gezelliger te maken dan ben je 

van harte welkom. Kom gezellig buurten. Je 

kunt helpen bij de volgende activiteiten: 

Voegen van de mozaïek tegels, herinrichten van 

de moestuinbakken, snoeien van de leibomen, 

repareren van de raamwerken, verdelen com-

post, aanbrengen bodembedekking bij de 

groene speeltuin, bouwen van het insectenhotel, 

bouwen van de zithoek voor de Roos van Deke-

mastraat, planten verplanten en nieuwe planten, 

je eigen stukje tuin opknappen zodat de hele 

buurt weer opknapt, koffie maken en uitdelen of 

iets lekkers maken voor de harde werkers. 

 

Ook al woon je niet in de betrokken straatjes 

toch ben je van harte welkom om je in te zetten 

en mee te doen, want burendag is voor de hele 

buurt. 

 

GROENE SPEELTUIN 
Door Manon Vonk 
 

Aankomende burendag gaan we weer aan de 

slag om de groene speeltuin nog een beetje 

mooier te maken. Voor de speeltuin zijn we nog 

op zoek naar een kastje om de bibliotheek in te 

maken. Heeft u toevallig een massief houten 

kastje waar u toch niets meer mee doet dan 

kunnen wij dat misschien gebruiken om er een 

kinderstraatbieb van te maken. Het kastje moet 

goed afsluitbaar zijn en er moeten aardig wat 

boeken in kunnen. Want we hebben al heel veel 

kinderboeken mogen ontvangen bij onze vorige 

oproepen. Daar zijn we ontzettend blij mee! Ho-

pelijk gaan we nu ook een geschikt kastje vin-

den. 

 

SPONTANE BEWONERSACTIE  
Door Sjouk Engels en Rien Prins 

  

In de gezamenlijke privétuin aan het Moreauhof 

staat een gezellig klein appelboompje. Dit jaar 

droeg ze ruim 60 appels. Prachtig om te zien dat 

sommige takken tot de grond hingen door het 

gewicht van de appels. Samen met een aantal 

bewoners van de woningen rondom het Moreau-

hof hebben we de appels geplukt en verdeeld 

over 4 appeltaartbakkers. 

 

Het prachtige resultaat is op woensdagavond 7 

september met elkaar rondom het appelboom-

pje opgepeuzeld. Ruim 25 bewoners van jong 

(5jr) tot oud (89jr) zaten aan de koffie met een 

lekkere punt taart. Volgend jaar zullen we dit 

feest helaas moeten missen want ons boompje 

draagt slechts om het jaar vrucht. 

  

We zijn benieuwd naar meer van dit soort spon-

tane acties in de wijk. Wie schrijft de tweede 

editie van deze column? 

 

 

HERINRICHTING KATTENSINGEL 
Door Peter Schönfeld 
 

De gemeente is nog steeds druk bezig met het 

bepalen van de beste technische oplossing voor 

de constructie van de nieuwe kademuur. Hierbij 

speelt natuurlijk de randvoorwaarde mee dat de 

bouw hiervan weinig trillingen voor de huizen 

veroorzaakt. In de loop van de komende maan-

den wordt hierover beslist. Een en ander heeft 

wel tot gevolg dat de werkzaamheden aan de 

kade pas na de winter zullen beginnen. 

 

Behalve de vervanging van de kademuur en de 

aanleg van het wandelpad langs het water, de 

parkeerstrook, de weg en het trottoir, dat vol-

gend jaar een aantal maanden in beslag zal ne-

men, zullen de kabels en leidingen onder het 

trottoir langs de huizen nu al door Oasen en 

Stedin worden aangepakt. Deze werkzaamheden 

zullen eind september beginnen. De bewoners 
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van de Kattensingel zullen binnenkort hierover 

door Oasen en Stedin worden geïnformeerd. 

 

HALLOWEEN 
Door Manon Vonk 
 

Zoals ieder jaar hebben we ook 

dit jaar weer Halloween feest. 

Het is een feestje voor jong en 

oud. Voor de kinderen van vier 

tot elf is het weer griezelen ge-

blazen. Heb je zin om lekker te 

griezelen en gek te doen doe 

dan mee. Dit jaar zoeken we nog mensen die 

het leuk vinden om mee te helpen organiseren, 

dus ben je een Halloween freak en heb je grie-

zelig goede ideeën meld je dan aan bij de orga-

nisatie. Heb je wat minder tijd maar vind je het 

leuk om op de dag zelf mee te helpen, bijvoor-

beeld met een leuke act, helpen schminken of 

soep uitdelen bij de catering, bel ons dan. Ook 

voor jongeren die nog een leuke plek voor 

maatschappelijke stage zoeken hebben we mis-

schien een leuke klus om je in te zetten op deze 

dag. 

 

Aanmelden kan bij: 

Voor de organisatie: Manon Vonk, Majoor Frans-

straat nr. 36, tel. 06 40281883 

Kinderen aanmelden voor de wandelroute: 

Lianne van Rooijen, Majoor Fransstraat 13 tel. 

0182-529989 

 

BEREIKBAARHEID BRANDWEER 
Bericht van buurtpreventie 
  

Parkeren 

Voor de brandweer is het erg belangrijk dat in 

geval van een brand of andere calamiteit de wijk 

goed en snel bereikbaar is. Geparkeerde auto’s 

kunnen dit soms bemoeilijken. U kunt een bij-

drage leveren aan een snelle bereikbaarheid 

voor de brandweer door op een goede manier te 

parkeren. 

  

Wegbreedte 

Er is een minimale breedte van 3,5 meter nodig 

voor een brandweervoertuig. Dit is ongeveer de 

breedte van twee auto’s naast elkaar. Deze 

breedte is niet alleen nodig om door de straat te 

kunnen rijden, maar ook de deuren van de 

brandweerauto kunnen dan open. 

  

Bochten 

Bij de inrichting van wegen zorgt de gemeente 

voor voldoende ruime bochten, zodat brand-

weervoertuigen er goed doorheen kunnen. Maar 

als een geparkeerde auto in een bocht of te 

dicht bij een bocht staat, kan het brandweer-

voertuig een bocht niet of moeilijk maken. Dit 

zorgt voor veel vertraging en is daarmee van 

grote invloed op de veiligheid. 

Wat kunt u doen? 

- Parkeer op daarvoor bestemde plaatsen.  

- Houd bochten, inritten en verlaagde stoep-

randen vrij 

- Parkeer niet binnen 5 meter van bochten, in-

ritten en verlaagde stoepranden 

- Zorg voor een voldoende vrije wegbreedte 

(ten minste 3,5 meter); 

- Houd toegangen en uitgangen van gebou-

wen vrij; 

-  

 
 
HERONTWIKKELING ZUIDELIJK-

STATIONSGEBIED GESTAGNEERD 
Door Geri van Ittersum en Peter Schönfeld 
 

De herontwikkeling van het Zuidelijk Stationsge-

bied die door de gemeenteraad vóór de zomer is 

goedgekeurd, is vertraagd. Dit komt niet door 

de val van het College, maar door het feit dat de 

door ProRail toegezegde gelden op dit moment 

niet beschikbaar zijn. Het Haagse potje hiervoor 

bleek opeens leeg te zijn. Dit is de reden 

waarom het project op het ogenblik stil ligt. De 

gemeente hoopt dat dit financiële probleem nog 

in 2016 wordt opgelost. Pas wanneer de finan-

ciën voor het plan rond zijn gaat men verder. 

 

Wel heeft de gemeente op aandringen van het 

wijkteam de fietsen chaos aangepakt en de vak-

ken waar men mag parkeren duidelijk gemar-

keerd met witte lijnen. Ook hebben we, omdat 

de herinrichting van het stationsgebied ver-

traagd is, ProRail nogmaals gevraagd om meer 

dubbeldekse fietsenstallingen te plaatsen om de 

periode tussen nu en het tijdstip dat de nieuwe 

inrichting klaar is te overbruggen. 

 
EXPOSITIE KUNST IN EN UIT 

ONZE WIJK  
Door Sjouk Engels 
 

Vanwege het grote succes van de laatste exposi-

tie gaan we door met het organiseren van expo-

sities in Gouwestein en Gouwestaete. Van begin 

oktober tot eind november is er meer kunst te 

bewonderen in onze wijk. Ditmaal hebben we 

drie kunstenaars, alle drie bewoners uit onze 

wijk, bereid gevonden hun werk te laten zien. 
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We stellen ze aan u voor: 

  

Camiel de Vries 

Schilderen was zijn hobby, vooral na zijn pensi-

onering. Hij heeft heel wat portretten in op-

dracht geschilderd. Andere hobby's van hem 

waren het maken van keramiek en boetseren. 

Camiel geniet nu van zijn "welverdiende rust". 

Zijn portretten zijn zeer indrukwekkend. Bij 

sommige portretten lijkt het of de ogen je vol-

gen wanneer je er langs loopt. 

 

Tanny Noteboom 

Vanaf haar twaalfde fotografeert zij al. Zij is be-

roepsfotograaf en maakt huwelijksreportages, 

bedrijfsfotografie, familie- en portretreportages 

in een studio. Tanny kijkt anders om haar heen 

dan de meeste mensen. Waar sommige mensen 

aan voorbij lopen, blijft zij juist stilstaan. Zij ziet 

dingen die de meeste mensen niet opvallen. Ze 

heeft bijna altijd haar camera bij zich. Vooral 

verweerd hout en oude kozijnen vindt zij heel 

boeiend. Tanny wil graag mensen wakker 

schudden en uitnodigen om meer om zich heen 

te kijken. Meer werk van haar kunt u zien op 

haar website: www.tannynoteboomfotografie.nl  

  

Janny de Keijzer-Prinsenberg 

Na het beëindigen van haar baan leek beeldhou-

wen haar een leuke hobby: fysiek stoer, met ge-

reedschap werken en technieken beheersen. Zij 

volgde twee jaar een keramiekopleiding op de 

Werkschuit. Janny is een autodidact. Het goed 

leren kijken naar verhoudingen, details ontdek-

ken, nieuwsgierig zijn, je eigen stijl ontwikkelen 

en wat verder in je hoofd zit met je handen uit-

beelden. Daarna volgde zij een cursus ge-

mengde technieken: werken met materialen als 

gips, was, plastic, hout, steen, gaas en papier-

maché. Ruimtelijke vormen maken van klein tot 

zeer groot en combineren met harde en zachte 

materialen. Haar stijl is figuratief met expressio-

nistische trekken. Zij werkt met themajaren bij-

voorbeeld maskers, vrouwen, monden, schalen, 

bloemen etc. Op haar eigen atelier of bij open 

Atelier de Batavier in Nieuwerkerk aan den IJs-

sel komen haar creaties tot stand. Op haar web-

site: jp-art.webklik.nl is meer werk te bewonde-

ren. 

  

Het werk van deze kunstenaars is vanaf 1 okto-

ber tot eind november te zien. Wat geweldig dat 

we zoveel bewoners in onze wijk hebben die 

creatief bezig zijn. Elke drie maanden organise-

ren we een nieuwe expositie en we zijn al voor 

meer dan een jaar volgeboekt. Wat leuk dat we 

op deze manier werk aan elkaar kunnen laten 

zien. 

 

UITNODIGING 

Graag nodigen wij u uit voor de officiële opening 

van deze expositie op zaterdagmiddag 1 oktober 

om 16.00 uur in het restaurant van Gouwestein, 

Van Bergen IJzendoornpark 7.  

Agnes van Buuren, directeur van Gouwestein, 

heet u van harte welkom. 

 

    
Camiel de Vries  Tanny Noteboom 

 

 
Janny de Keijzer – Prinsenberg 

 
NIEUWS VAN GOUWESTEIN 
Door Karin Hinke 
 

Het is weer voorbij die mooie zomer….. Nou ja, 

mooie zomer, gelukkig hebben we nog wel wat 

mooie dagen gehad. In Gouwestein heeft in  

ieder geval de hele zomer de zon geschenen 

met alle vrolijke activiteiten die georganiseerd 

waren door ons team Welzijn.  

De vaste verenigingen zijn inmiddels weer van 

start gegaan. Daarnaast hebben we natuurlijk 

nog de extra activiteiten zoals een optreden van 

Jan van de Kar, op zaterdag 17 september in de 

Plaza van Gouwestein. U bent om 14.00 uur van 

harte welkom. 

 

Daarnaast willen we u graag wijzen op de moge-

lijkheid om een weekopening/sluiting bij te wo-

nen in Gouwestein. Gouwestein is opgericht door 

de diaconie van de Hervormde Gemeente te 

Gouda en heeft de Protestant Christelijke identi-

teit behouden. De weekopening in september 

vindt plaats op maandag 19 september, om 

10.00 uur in de Plaza van Gouwestein. De week-

sluiting is op vrijdag 23 september om 18.45 

uur in de Plaza van Gouwestein. U kunt hier gra-

tis aan deelnemen.  

http://www.tannynoteboomfotografie.nl/
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BUITENBETER APP 
Door Fred Wolswijk 
 

Zie je een probleem 

op straat, zoals bij-

voorbeeld vuilnis-

zakken, meubelstuk-

ken, stoeptegels 

verzakt, paaltjes scheef,  straatverlichting ka-

pot, ongedierte, slecht wegdek, onkruid, kapot 

speeltoestel of graffiti.  

Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter 

app.  

 

Deze app helpt je gemakkelijk meldingen te 

doen bij MELDPUNT OPENBAAR GEBIED van de 

gemeente. Deze app is zowel voor Android als 

voor Apple beschikbaar.  

 

Een goede app om onze buurt netjes en schoon 

te houden. 

 

VRIENDEN VAN HET WIJKTEAM 
NIEUWE PARK 
Door Gerrit van der Gaarden 
 

Zoals u wellicht weet staan de inkomsten vanuit 

de gemeente sterk onder druk. De bijdrage die 

wij nu krijgen is minder dan 30% van wat we in 

het verleden als subsidie kregen. Tot op heden 

kunnen we een belangrijk deel van het werk 

blijven doen doordat we de laatste jaren enige 

financiële reserve hebben opgebouwd, maar zo-

als u zult begrijpen slinkt die doordat de uitga-

ven groter zijn dan de inkomsten. 

 

Al eerder hebben enkele bewoners van onze 

wijk gesuggereerd om te komen tot een steun-

fonds dat gevuld wordt door bijdragen van o.a. 

bewoners. Het bestuur vindt dat een goed idee. 

Wij zouden daarmee in het nieuwe jaar willen 

starten. Door een jaarlijkse bijdrage van mini-

maal € 25 zou de continuïteit van het Wijkteam 

meer gegarandeerd kunnen worden. Als onder-

steuners van het wijkteam een machtiging af 

zouden geven voor een jaarlijkse bijdrage aan 

het wijkteam kunnen we de administratieve 

druk voor het beheren van dit fonds ook zo klein 

mogelijk houden. 

 

Voordat we het plan verder uitwerken willen we 

een peiling houden hoe groot de bereidheid is 

om deel te nemen aan “Vrienden van het Wijk-

team Nieuwe Park”. U kunt uw bereidheid ken-

baar maken door eenvoudig een mailtje te stu-

ren naar de penningmeester van het wijkteam, 

Gerrit van der Gaarden; zijn e-mailadres is 

g.gaarden@gmail.com. Geeft u ook aan welk 

bedrag u jaarlijks zou willen bijdragen.  

Als er voldoende belangstelling voor dit initiatief 

is, komt er een aanmeldingsformulier waarin u 

zich definitief kunt opgeven. 

Het bestuur hoopt dat u dit een goed voorstel 

vindt en het wilt ondersteunen. 

 

 
www.iriscf.nl 

 

CREACAFÉ 
Door Manon Vonk 
 

Creacafé woensdag 12 oktober 19.30-21.30 uur 

Leporello maken 

We gaan op deze eerste Creacafé-avond na de 

vakantieperiode een leporello maken. Dit is een 

harmonica gevouwen boekje waar je een ver-

haaltje in kunt schrijven, plaatjes in kunt plak-

ken of dat je als fotoboekje kunt gebruiken. Ei-

genlijk is alles mogelijk met zo’n leuk boekje, 

maak het gewoon voor jezelf of om weg te ge-

ven. De volgende Creacafé is op woensdag 9 no-

vember. 

 

 
 

SUIKERARM KOKEN 
 

Oksana woont nog niet zo lang in onze wijk. 

Sinds januari 2016 volgt ze de lessen Neder-

lands in de wijk en dat gaat prima. Zo goed 

zelfs, dat ze nu zelf haar recepten in het Neder-

lands kan opschrijven. Oksana kookt zoveel mo-

gelijk suikerarm, omdat suiker helemaal niet zo 

gezond is. Door gewoon te eten, krijg je eigen-

lijk al teveel suiker binnen. En de gerechten die 

ze maakt, zijn verrassend lekker. Dit serveert 

Oksana bij de thee: rafaello's!  

 

mailto:g.gaarden@gmail.com
http://www.iriscf.nl/
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Rafaello's van Oksana 

 

Ingrediënten: 

½ kopje gedroogde dadels (5 minuten laten wel-

len in heet water) 

½ kopje gedroogde pruimen (5 minuten laten 

wellen in heet water) 

½ kopje hazelnoten (of andere noten) 

¾ kopje gemalen kokos 

 

Hou een beetje gemalen kokos achter en doe de 

rest allemaal in de blender. Ga mixen. Als de 

mix te droog wordt, kun je er een theelepeltje 

(soja)melk door doen. Maak bolletjes van de 

mix en rol die door de overgebleven kokos. Laat 

een half uur opstijven in de koelkast. Bewaar 

deze rafaello's ook in de koelkast. Eet smakelijk! 

 

  
 

MEDEDELING STADSTOEZICHT 
 
Stadstoezicht houdt controle over de fietsen die 

voor het station staan. Als fietsen er langer dan 

vier weken onafgebroken staan worden ze weg-

gehaald.  

Fietsen die buiten de vakken staan worden ver-

plaatst of helemaal verwijderd.  Fietsen in 

slechte staat krijgen een sticker opgeplakt en 

als er vervolgens niets mee gebeurt haalt Stads-

toezicht ze na een paar weken ook weg.  Verwij-

derde fietsen gaan naar de Fluwelensingel 86A 

waar de eigenaar zijn fiets kan ‘terugkopen’. De 

fietskijkavonden zijn elke 1ste donderdag van de 

maand van 19.00 – 20.00 uur (met uitzondering 

van feestdagen). Wel je aangifte, een passend 

sleuteltje van het fietssloteen id kaart meebren-

gen. Op deze manier probeert Stadstoezicht de 

beperkte ruimte voor het station zo goed moge-

lijk te gebruiken. 

 

BOMEN IN HET PARK:  
DE ZAKDOEKJESBOOM 
door Marijke van Ittersum 
 

Hij is dit voorjaar geplant op het veldje bij Villa 

Honk: de zakdoekjesboom, ook wel vaantjes-

boom of zelfs luierboom genoemd. Er staat een 

blauw bordje bij met de naam Anton Spruit. 

Deze hovenier heeft 42 jaar gewerkt in het 

groen in Gouda en ons park jaar in jaar uit op-

geluisterd met planten, struiken en bomen. Hij 

heeft op 17 maart jl. afscheid genomen. door 

het wijkteam en Cyclus zal net zo'n informatief 

bordje geplaatst worden als bij de andere bo-

men van de bomenroute. Maar we gaan ons 

vooral verheugen op mei 2017, want met een 

beetje goede wil gaat de boom dan bloeien. En 

een bloeiende zakdoekjesboom, dat is een spek-

takel!  

 

Uiterlijk 

Waarom de zakdoekjesboom die naam draagt, 

wordt duidelijk als je hem ziet bloeien. De twee 

grote witte schutbladen (tot 15 cm lang!) die 

het onaanzienlijke bloemetje omgeven, zijn echt 

net zakdoekjes die waaien in de wind. In China 

(zijn thuisland) wordt deze boom dan ook wel de 

“tot-ziens-boom” genoemd. De Engelse en 

Duitse naam Dove Tree en Taubenbaum zijn ook 

goed te verdedigen: met een beetje goede wil 

kun je een zwerm duiven zien in de lichte, grote 

bloembladeren. De gewone boombladeren zijn 

bijna eirond met een puntje, groen van boven 

en wit behaard van onderen en rond de tien cm 

groot. 

 

De informatie die ik vond over deze boom, 

spreekt elkaar op sommige punten nogal tegen. 

De ene bron spreekt van een boom die in ons 

koele klimaat niet hoger wordt dan vijf meter. 

Nee, twaalf meter, beweert een andere bron. 

Maar er schijnt in de tuin van Kasteel Amsten-

rade (Zuid-Limburg) een zakdoekjesboom van 

maar liefst 22 meter te staan. Waar de geleer-

den het wel over eens zijn, is dat het een blad-

verliezende boom is die het liefst solitair staat, 

heel langzaam groeit en volkomen ten onrechte 

weinig bekendheid geniet.  

 

Herkomst 

De Latijnse naam luidt: Davidia involucrata. De 

Davidia is vernoemd naar de Franse pater Père 

David die de boom in 1869 (nee, dat was in 

1896, zegt een ander) in West-China aantrof en 

hem beschreef. De missionaris nam ook zaden 

mee naar Europa. Het tweede gedeelte van de 

naam –  involucrata – betekent letterlijk “van 

een omwindsel voorzien” en dat slaat natuurlijk 

op de zakdoekjes.  

 

Overigens bestaat er een variëteit, de Davidia 

involucrata var.vilmoriniana. Het blad van deze 

boom heeft een kale, glanzend lichtgroene on-

derkant, i.t.t. de involucrata, die witte haartjes 

aan de onderkant op de bladeren heeft. Dat 

deze soort in Europa terechtgekomen is, komt 

omdat in 1897 een andere Franse jezuïet (Père 

Farges) 37 van deze “verkeerde” zaden naar Pa-

rijs opstuurde. De Franse kweker Maurice de 
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Vilmorin kreeg het voor elkaar om daar toch een 

enkele boom van op te kweken die pas negen 

jaar later bloeide. Omdat deze boom verschilde 

van de involucrata, kreeg hij ook de naam van 

de kweker. In China echter staan beide soorten 

gebroederlijk naast elkaar.  

 

 
 

Eigenschappen 

De meimaand is de bloeimaand voor de Davidia. 

Er zit een vrouwelijke bloem en meerdere onop-

vallende mannelijke bloemen aan een rond, 

paars bolletje, wat de soort dus eenhuizig 

maakt. De vruchten zijn best groot; vier cm lang 

en drie cm breed en ze bevatten drie tot zes za-

den. Het duurt heel lang voordat een zaadje 

ontkiemt, gemiddeld anderhalf jaar.  

 

Over hoe dat proces tot een goed einde te bren-

gen, verschillen de meningen ook weer. Gewoon 

drie maanden in de koelkast leggen, zegt de 

een. Nee, een jaar in een plastic zak laten rotten 

in bladeren, zegt een ander. Het illustreert nog-

maals dat het hier om een redelijk onbekende 

soort gaat. En is het zaadje dan eenmaal ge-

kiemd, dan moet je ook nog heel voorzichtig 

zijn. In ruime potten stoppen, uit de volle zon 

houden en oppassen dat de wortels van de 

jonge boompjes niet bevriezen. En dan tien tot 

vijftien jaar wachten totdat de boom gaat 

bloeien. 

 

Bijzonderheden 

Wat een aanwinst, zo'n zeldzame boom in ons 

park. Een bron spreekt van slechts twee volwas-

sen bomen in heel Nederland. Behalve bij het 

kasteel in Zuid-Limburg, zou er ook eentje van 

tien meter in de Hortus van Leiden staan. En 

dan nu de onze natuurlijk. Maar dat is toch niet 

waar. In arboretum Trompenburg (Rotterdam) 

staat een zakdoekjesboom van veertig jaar oud.  

 

En op internet regent het zakdoekjesbomen. Er 

is er eentje in Arboretum Kalmthout gespot, er 

bloeide er in mei een in het kantonpark in 

Baarn, er zijn er twee in de Tuin van Blaauw, op 

Landgoed Gooilust van Natuurmonumenten in 's 

Graveland. Op een begraafplaats in Emmeloord 

staat er eentje, en Twello en ook het Oude Loo 

te Apeldoorn kunnen pronken met een eigen  

zakdoekjesboom. Als klap op de vuurpijl meldt 

ene Huub Rovers dat hij er maar liefst tien ge-

kweekt heeft die nu al twee meter hoog zijn.  

 

Tot slot 

Nu ziet onze zakdoekjesboom er nog niet erg in-

drukwekkend uit. Maar, het is een langzame 

groeier. Laten we hopen dat we toch een relatief 

oude boom gekregen hebben in ons park, dan 

hoeven we niet zo lang te wachten op de bloei, 

want daar is iedereen het wel over eens: een 

zakdoekjesboom moet je eens in je leven heb-

ben zien bloeien en al ruikt hij dan niet zo lek-

ker, je vergeet het nooit meer. Ik kan bijna niet 

wachten. 

 
HET BANKJE 
Door Trudie Galama 
 

Het is vrijdagmiddag en heel warm. De thermo-

meter geeft in de schaduw meer dan 25 graden 

aan. Een oppas-oma van de Ronsseweg heeft 

vandaag het bankje en het speeltuintje ”ont-

dekt”. Samen met haar kleinzoon geniet ze van 

het buiten zijn. 

 

 
 

Marieke, samen met haar man eigenaar van het 

Thomashuis, is samen met haar twee dochter-

tjes naar het speeltuintje gekomen. Zij vindt het 

een mooie plek; geen huizen rondom, maar 

heerlijk vrij in het groen. Als de kinderen zijn 

uitgespeeld, volgt straks nog een rondje door 

het park met een stop bij de volière. Dat is 

vaste prik. Zij vertelt dat ook de bewoners van 

het Thomashuis dagelijks hun ommetje door het 

park maken. U bent ze vast weleens tegengeko-

men. 
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ONDERTEKENING CONVENANT 
BUURTPREVENTIE NIEUWE PARK 
Door Trudie Galama 
 

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in Gouda 

en ook in onze wijk Nieuwe Park. De gemeente 

en politie zetten hier het laatste jaar zwaar op 

in. Dat is in Gouda breed bekend. 

Minder bekend is dat het wijkteam Nieuwe Park, 

door de oprichting van de werkgroep Buurtpre-

ventie in 2004, al ruim twaalf jaar buurtpreven-

tie organiseert. De werkgroep bestaat uit twaalf 

bewoners, die een bepaalde straat of buurt in 

onze wijk vertegenwoordigen. De groep komt 

zes keer per jaar bij elkaar om de veiligheid en 

de kwaliteit van de openbare ruimte te bespre-

ken.  

 

 
 

Bij de vergaderingen van Buurtpreventie zijn 

ook altijd de wijkagent, Stadstoezicht en Cyclus 

aanwezig en indien gewenst een vertegenwoor-

diger van de gemeente Gouda. Om deze samen-

werking een wat betere basis te geven is in 

2006 een Convenant tussen deze partijen on-

dertekend. 

 

Deze samenwerking heeft in de loop der jaren 

bewezen te werken. De veiligheid en kwaliteit 

van de openbare ruimte in onze wijk zijn bedui-

dend verbeterd. Nu tien jaar later hebben bo-

vengenoemde partijen aangegeven de waarde 

van deze samenwerking te onderkennen en be-

sloten door de ondertekening van een nieuw 

Convenant dit te bevestigen. Op woensdag 7 

september is het Convenant ondertekend door 

politie, gemeente, Stadstoezicht, Cyclus, Buurt-

preventie en wijkteam Nieuwe Park in het Poli-

tiebureau Gouda aan de Nieuwe Gouwe OZ. 

 

GOUDSE MACHINEFABRIEK (GMF) 
OP ELEKTRICITEITSHUISJE 
Door Marrianne Waalwijk (kunstmakelaar) en 
Sjouk Engels (vrijwillig adviseur kunst) 

 

Ja, het is gelukt! 

We kunnen verder met het fotoproject op de 

GMF-locatie op het energiehuisje hoek Van Strij-

enstraat/Van Vreumingenstraat. Vorig jaar is de 

laatste woning op de GMF-locatie opgeleverd. 

Om bewoners en toeristen te laten zien hoe dit 

gebied er vroeger uit zag, willen we enkele 

foto’s ophangen. Deze foto’s komen uit het ar-

chief van de fabriek via de heer W. de Jong, een 

oud medewerker. 

 

 
 

Dank jullie allemaal voor de financiële bijdrage! 

Wie hebben bijgedragen? 

- bewoners uit onze wijk 

- Andritz Gouda BV uit Waddinxveen (voor-

heen GMF) 

- Wijkteam Nieuwe Park 

- Rien Prins Advies BV 

- GoudApot  

 

Na toestemming van de gemeente Gouda en 

Stedin (eigenaar van het energiehuisje) voor het 

ophangen van de foto's, kunnen we de foto's 

bestellen. 

 

Deze foto's zullen ook te zien zijn op de ver-

nieuwde kunstroute van onze wijk (zie website 

www.nieuwepark.nl). Heeft u deze route al eens 

gewandeld of gefietst? Het is zeer de moeite 

waard om dat eens te doen, want in onze wijk is 

veel kunst te zien. 

 

Natuurlijk zullen we een officiële onthulling van 

de GMF foto's organiseren waarbij sponsoren, 

wijkbewoners en pers worden uitgenodigd. 

 

BERICHT GOUDSE WAARDEN 
Wilt u gast zijn in ons restaurant? 

  

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 de leerjaren 3 en 4. 

Deze leerlingen werken op onze school aan hun 

opleiding voor toekomstige werknemer als bak-

ker, kok, gastheer/gastvrouw of in de recrea-

tieve sector. De gevorderde leerlingen dragen 

eerst de verantwoording over het koken en ser-

veren, naarmate het leerjaar vordert zullen de 

aankomende leerlingen het overnemen.  
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Op woensdagavond serveren wij het diner (al-

leen op reservering).  

In september: woensdag 28 

In oktober:     woensdag 5 en woensdag 26  

In november:  woensdag 9 en woensdag 30 

In december:  woensdag 14 

  

Aanvang: 17.30 uur – eindtijd: 19.45 uur.  

De richtprijs voor een 3 gangen menu bedraagt 

€ 12,50 per persoon.  

 

Vanaf maandag 29 augustus 2016 is het Gas-

tenboek geopend. U kunt reserveren via: 

e-mailadres: restaurant@degoudsewaarden.nl of 

via telefoonnummer: 0182- 516077.  

  

Helaas kunnen wij niet aan dieetverzoeken ge-

hoor geven. Ook kunnen wij geen reserveringen 

aannemen voor grote groepen. 

  

U ontvangt altijd een bevestiging van uw reser-

vering. Wilt u a.u.b. de bevestigingsbrief of mail 

meenemen als u komt dineren? 

 

WIJK IN BEDRIJF 
Beeld aan ’t woord / praktijk voor counse-

ling bij dyslexie, dyscalculie en AD(H)D 
Door Trudie Galama 
 

 

 
 

Ik heb afgesproken met Marijke Eelkman Rooda-

Bos. Het bordje naast de voordeur had mijn 

aandacht getrokken. Op Internet heb ik gevon-

den dat dyslexie een stoornis is in het technisch 

lezen en dat dyslexie het begrijpend lezen en 

het vlot leren lezen kan belemmeren. Ik ben 

nieuwsgierig naar de aanpak van dat probleem. 

 

Marijke vertelt dat ze kinderen en volwassenen 

met dyslexie, dyscalculie en AD(H)D begeleidt 

volgens de Davismethode. Deze leer- en ge-

dragsproblemen hebben alles te maken met hoe 

iemand denkt en leert. Ze benadrukt dat dege-

nen die daarmee worstelen vaak creatief en fijn-

gevoelig zijn en dat zij goede waarnemers zijn. 

Als voorbeeld noemt ze Leonardo da Vinci, Ein-

stein en Walt Disney, die deze gave hebben ge-

bruikt om een uitzonderlijke vaardigheid te ont-

wikkelen. De Davismethode gaat ervan uit dat 

dyslexie, dyscalculie en AD(H)D ontstaan door 

die gave van waarnemen, zoals in een flits iets 

herkennen, iets uitvinden, direct 'zien' waar een 

machine hapert, een oplossing 'uit het niets' we-

ten, waar anderen pas na veel redeneren achter 

komen. Het doel van de counseling bij dyslexie 

is om gemakkelijk en goed te leren lezen door 

de gave van waarnemen op een speciale manier 

te leren toepassen.  

 

 

 
 

Davis®methode 

De Davismethode is ontwikkeld door de Ameri-

kaan Ronald Davis.  

Ondanks dat zijn leerkrachten en hijzelf lange 

tijd geloofden dat er iets mis was met zijn her-

senen, kon hij later, nadat hij aangepast onder-

wijs had gekregen, uitstekend functioneren in 

zijn werk. Al op jonge leeftijd was Davis een 

succesvol ruimtevaartingenieur, zakenman en 

beeldhouwer, maar toen hij al 38 jaar was, kon 

hij - tot zijn grote verdriet en schaamte daar-

voor - nog nauwelijks lezen. Ronald Davis was 

zwaar dyslectisch en hoogbegaafd. Hij ontdekte 

dat dyslexie meestal te maken heeft met beeld-

denken en desoriëntatie. Hij vond uit dat zijn 

hersenen prima in orde waren, maar dat ze in 

'creatiestand' heel anders werkten, dan in 'ver-

haalstand'. In welke stand zijn denken zat hing 

af van of hij aan het boetseren of aan het schrij-

ven was. Hij merkte na drie dagen en nachten 

experimenteren hoe hij dat deed, waardoor hij 

de standen bewust kon gaan veranderen. Een 

opzienbarende ontdekking! Zijn ervaring hier-

mee bouwde hij begin jaren 80 samen met een 

groep wetenschappers verder uit tot wat nu de 

Davismethode is.  

Woorddenkers en beelddenkers 

Marijke legt uit dat iedereen informatie verwerkt 

op zijn eigen manier. De meeste mensen gebrui-

ken daarbij vooral hun linker hersenhelft, maar 

mensen met dyslexie verwerken informatie juist 

mailto:restaurant@degoudsewaarden.nl
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veel meer met hun rechter hersenhelft. De lin-

ker hersenhelft zorgt voor logica, volgorde, de-

tail. Denken vanuit de linkerhersenhelft wordt 

woorddenken genoemd. De rechter hersenhelft 

is de kant van de beelden, kleuren, ideeën. Dit 

wordt wel beelddenken genoemd. Op school leer 

je op een woorddenkersmanier. Voor een beeld-

denker is dat moeilijk en verwarrend. Wanneer 

je als dyslecticus leert lezen, en daarbij het 

woord in zijn geheel bekijkt, zal je altijd per 

woord blijven raden wat er staat. En kom je er 

niet uit, dan schiet je helemaal in de 'creatie-

stand'. Je raakt geblokkeerd en het kan lijken 

alsof de letters staan te dansen – de dyslecti-

sche symptomen steken de kop op. 

 

 
 

Davis®counselor 

Marijke is gecertificeerd Davis-counselor. Zij 

vertelt enthousiast dat een beelddenker de 'ver-

haalstand' om letters, woorden en cijfers goed 

te herkennen, kan leren instellen via de Da-

vis®methode. Bij deze methode is het kleien, de 

letters namaken en de betekenis van een woord 

in een voorstellinkje uitbeelden, één van de op-

lossingen om te kunnen leren met de beeldden-

kersmanier. Beelddenkers lopen vast bij het 

hanteren van symbolen en abstracte begrippen, 

omdat zij hier geen beelden bij hebben, en dan 

'kijken' zij in hun verbeelding op zoek naar ant-

woorden. Ongemerkt gaan ze vervormd waarne-

men en fouten maken, omdat het te lezen 

woord en de beelden in hun hoofd door elkaar 

heen draaien. Er zijn zo’n 200 van deze zoge-

naamde ‘trigger-woorden’, woorden die verwar-

ring stichten, 'lege woorden'. Denk aan woorden 

als: ‘de’, 'het', 'een', ‘er’, 'aan', 'als', ‘zijn’. Je 

leert hoe je daar met klei toch beelden van de 

betekenis bij kunt maken, zodat je met die 

woordjes kunt denken. Bijvoorbeeld: 'aan'. Je 

kunt een poppetje kleien dat een hondje 'aan' 

de lijn heeft: "Het hondje loopt 'aan' de lijn.". 

En: "Het licht is 'aan'.", dat vraagt om een 

nieuw betekenisbeeld bij deze drie lettertjes.  

Je leert hoe je daar met klei toch beelden van 

kunt maken. Wanneer je de betekenis van een 

woord in klei uitbeeldt creëer je de betekenis 

van dat woord in de werkelijkheid en maak je je 

het woord eigen. Ook de cijfers en de 26 letters 

van het alfabet vorm je uit klei. Je lost hierdoor 

je verwarring over cijfers en letters op. 

Davistechnieken  

Marijke leert je de Davis-technieken die je be-

wust maken hoe je dyslectische brein werkt. 

Ontspannen, focussen en je energiemeter ge-

bruiken zijn de gereedschappen waarmee je de 

'verhaalstand' telkens opnieuw kunt instellen, 

om te kunnen lezen wat er staat. Al snel zal je 

ervaren dat lezen en leren steeds makkelijker 

gaan. Elke Daviscounseling is anders, want ie-

dere dyslecticus is anders! Marijke houdt het 

licht en luchtig, speels en met humor en tussen-

door doe je een spelletje, gooi je een balletje 

over, maak je een tekening of verzin je een to-

neelstuk of een verhaal. Je ontdekt hoe lezen 

voor jou wel werkt. Je krijgt grip op dyslexie. 

Leren heeft nu zin, je krijgt zin in leren! 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer 

weten over deze aanpak van dyslexie, neem dan 

contact op met Marijke Eelkman Rooda-Bos. 

T 0182 517316 

M 06 17600232 

E mjerbos@rooda.nl 

I www.beeldaantwoord.nl 

 

 
 

 

HET LEEUWTJE OP VAKANTIE 
Door Trudie Galama 
 

 

Het leeuwtje was er hele-

maal klaar voor. Een sa-

farireis geboekt, passend 

shirt aangetrokken en 

tropenhelm opgezet. 

Maar helaas, het is er 

niet van gekomen. Hij 

staat nu als een zombie 

op zijn sokkel te wachten 

op doktershulp.  

 

  

(Iemand heeft geprobeerd hem te roven, maar 

meer dan een ‘buiging’ is het niet geworden, 

red.) 

 

 

http://www.beeldaantwoord.nl/
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Van Barbara van Selst (barbarava-

nelst@kpnmail.nl) het volgende bericht:  

 

Zoals jullie weten ben ik druk met het organise-

ren van de Nationale Ouderendag. Dit jaar heb-

ben we heel veel wensen binnengekregen, ruim 

100! Echt super.  

 

Wij zijn nu heel hard op zoek naar vrijwilligers 

die op vrijdag 7 oktober een ochtend of middag 

op pad willen. Geïnteresseerden kunnen kijken 

op  www.nationaleouderendag.nl en daar klikken 

op ‘Vervul een wens’. Als ze vervolgens Gouda 

selecteren, kunnen ze een wens uitkiezen. Er 

zijn ook ouderen waar een verzorgende/ver-

pleegkundige mee moet, dus ook zij zijn wel-

kom!   

 

Ik hoor graag van jullie. 
 

 

 

 

 
WILMA NEEFJES ZEGT NIEUWE 

PARK VAARWEL 
Door Trudie Galama 
 

Als Wilma met haar gezin in onze wijk komt wo-

nen is het Kerst 1996. Rond de eeuwwisseling 

houden ze het huis aan als ze voor werk een 

paar jaar naar Engeland verhuizen. Zo’n 20 jaar 

later op 1 augustus jl. trekt ze de voordeur defi-

nitief achter zich dicht. 

 

De keuze voor onze wijk 

Wilma en Edo (haar man), beiden deels opge-

groeid in Gouda waar ze elkaar via school heb-

ben leren kennen, vonden de wijk (groen, ka-

rakteristieke huizen en centraal gelegen) aan-

trekkelijk voor hun jonge gezin. Zo viel hun 

keus op onze wijk en, voegt Wilma eraan toe, 

natuurlijk op het monumentale lichte huis met 

een beetje Pippi Langkous-uitstraling. 

 

Waarom dan nu verhuizen? 

Ze ziet het als een volgende stap; de kinderen 

studeren en wonen deels op zichzelf. Ze verhuist 

naar Reeuwijk, net over de gemeentegrens naar 

een mooie plek met uitzicht op heel veel groen 

en water en toch de Goudse binnenstad en het 

station op nog geen 10 minuten fietsafstand. 

Het geeft het gevoel van altijd op vakantie zijn. 

Maar weggaan uit de wijk is voor haar niet sim-

pelweg verhuizen. Het is ook afscheid nemen 

van een wijk met heel veel mensen waarmee en 

waarvoor ze iets heeft gedaan.  

 

Voorzitterschap 2006 - 2010 

Wilma begon in 2002 als vrijwilliger in de wijk 

bij de redactie van de wijkkrant en het ontwer-

pen van een speeltuin in het park. Toen ze in 

2003 kennis nam van de nieuwbouwplannen 

voor Gouwestein en Het Rode Dorp informeerde 

en mobiliseerde ze haar woonomgeving van het 

park tot en met begin van de Winterdijk met 

een brief en een enquête om met draagvlak in 

actie te kunnen komen. Die bouwplannen, die in 

de lokale krant de naam “Manhattan aan de 

Gouwe” kregen, riepen veel weerstand op. 

Wilma wilde meedenken, maar werd verwezen 

naar de officiële inspraakprocedures (als het 

plan klaar is en de vergunning wordt aange-

vraagd). Met haar buurman en met steun van 

het wijkteam vroeg ze de gemeenteraad om af 

te dwingen dat ze als bewonersgroep eerder aan 

tafel konden komen. Wat ook gebeurde. Onder-

tussen ging ze met mede-wijkbewoners naden-

ken over oplossingen. Er kwam zelfs een com-

pleet alternatief plan op tafel. Deze werkwijze 

loopt als een rode draad door haar werk in de 

wijk al die jaren heen. Jaren waar in de wijk op 

een gegeven moment veertien bouw- / herin-

richting-locaties tegelijk in verschillende stadia 

van ontwikkeling waren. In onze wijk sloot als 

mailto:barbaravanelst@kpnmail.nl
mailto:barbaravanelst@kpnmail.nl
http://www.nationaleouderendag.nl/
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eerste in Gouda het buurthuis waarmee georga-

niseerde activiteiten in de wijk en een vergader- 

en ontmoetingsplek verdwenen. in peilingen van 

de gemeente was De waardering van de wijkbe-

woners voor de woonomgeving en de veiligheid 

laag. Al met al was er dus heel veel te doen.  

 

Door Radar landelijke bekendheid 

Wilma heeft talrijke 

projecten en activitei-

ten van de grond getild 

en/of meegeholpen om 

ze samen met vele an-

dere bewoners tot een 

succes te maken. We 

drinken samen een 

kopje koffie en terwijl 

ik een stukje taart eet 

duikt ze in haar herin-

nering en het kost haar weinig moeite om tot 

een waslijst van activiteiten te komen. de speer-

punten bij haar activiteiten waren het bevorde-

ren van participatie, aantrekkelijk groen, het 

openbaar gebied, veilig verkeer, goede bereik-

bare voorzieningen en de sociale samenhang. 

 

Enkele voorbeelden: 

 In 2004 is het buurtpreventieteam wijkbreed 

(‘we zijn samen de wijk’) gestart. Het pro-

ject in combinatie met een project van poli-

tie keurmerk veilig wonen was landelijk ge-

zien zo succesvol dat het team, vertegen-

woordigd door o.a. Wilma een kort gesprek 

met de minister kreeg bij diens bezoek aan 

Gouda. Vervuiling was een doorn in het oog. 

Het team organiseerde in 2006 de eerste 

grote opschoonactie met scholen, gemeente, 

Cyclus en de politie. Maar liefst 750 kg afval 

werd toen van straat gehaald.  

 

 Een onderzoek door de gemeente in 2005 

bevestigde de door het wijkteam gesigna-

leerde behoefte aan een trapveld voor jon-

geren. Maar dat was er niet zo maar. Ge-

start werd met wekelijks voetballen onder 

begeleiding van twee vrijwilligers, waaronder 

Wilma, en een sportconsulent van SWG. Een 

tijdelijk door de jongens zelf aangelegd 

veldje in het oude Rode Dorp volgde. Het 

voetballen ging zo’n drie jaar door; uitjes als 

schaatsen op de Markt en naar Drievliet be-

geleid door ouders volgden. Dankzij samen-

werking met praktijkschool GSG Het Seg-

ment kwam er in 2011 een trapveld achter 

de Winterdijk ook beschikbaar voor de wijk. 

 

 In samenwerking met VMBO De Goudse 

Waarden als opdrachtgever aan examenleer-

lingen organiseerde Wilma (10 jaar lang), 

meestal samen met mevrouw Rietkerk van 

Het Binnenhof, activiteiten voor senioren, 

zoals bingo’s, sporten, Sinterklaasfeesten en 

dagjes uit.  

 

 
 

Uitje Drievliet 

 

 De Winterdijk werd de eerste fietsstraat in 

Gouda (2009). Daar ging heel wat overleg 

aan vooraf. Zoals verkeersstudies door de 

gemeente / Grontmij opgesteld in nauwe sa-

menwerking met de wijk, o.a. Wilma. Daarin 

werd bevestigd dat het autoluw maken, prio-

riteit geven aan langzaam verkeer wenselijk 

was. In het eerste nieuwbouwplan voor Gou-

westein en Het Rode Dorp zou de Winterdijk 

veel meer autoverkeer te verwerken hebben 

gekregen door afsluiting van de Kanaalstraat 

en ontsluiting van het zorgcentrum aan de 

Ferdinand Huyckstraat (Noorderstraat).  

 

 In 2009 heeft de gemeenteraad besloten dat 

de Kattensingel, vooruitlopende op een 

goede herinrichting, 30-kmzone moest wor-

den om de veiligheid te vergroten. De bewo-

ners zelf hebben hier jaren actie voor ge-

voerd. Het wijkteam heeft de laatste zet 

kunnen geven in de Raad bij de discussie 

rond het mobiliteitsplan, o.a. met een film-

pje met rijen auto’s en fietsers die de stoep 

op duiken.  

 

 Het wijkteam had, al voor Wilma actief 

werd, de uitdaging van de gemeente geac-

cepteerd om zelf een visie voor de (her)ont-

wikkeling van de wijk te maken. Deze visie 

is met een bureau, betaald door de ge-

meente, verder uitgewerkt. Wilma was hier-

bij wel betrokken. Na goed ontvangen te zijn 

in de wijk is de visie de leidraad geworden 

om bij ieder bouwinitiatief, herinrichting- of 

beleidsplan input te geven. Voor verkeer en 

groen is het nog verder uitgewerkt. De ge-

meente gaf talloze beleidsstukken zoals rond 

welstand, mobiliteit, hoogbouw, groen, mi-

lieu, structuurvisies en bestemmingsplannen 

vrij voor inspraak in die periode. En soms 

met voorinspraak, een recht dat het wijk-

team had gekregen als er een relatie was 

met de wijk. Het werk stopte nooit, de zo-

mervakantie en de feestdagen waren piek-
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momenten bij inspraakprocedures. Nauwlet-

tend werden gemeentelijke aankondigingen 

gelezen om vooral niets te missen. Rond 

veel bouwlocaties werden werkgroepen van 

bewoners opgericht, waar Wilma vaak scha-

kel naar het wijkteam bij was. Waar nodig 

kwam het zelfs tot procederen zoals tegen 

de vestiging van een Aldi achter de Katten-

singel en een kapvergunning voor vele bo-

men bij Gouwezicht. Met succes.  

 

 Het fiets/wandelpad tussen de BAM en het 

woonwagencentrum en de Hoogvlietex-

presse zijn als oplossingen om de verhuisde 

supermarkt bereikbaar te houden voor ie-

dereen in de wijk na vele raadsvergaderin-

gen en overleggen tot stand gekomen. 

Wilma blijft na haar verhuizing betrokken bij 

de Hoogvlietexpresse, waar Tros Radar haar 

een warme douche voor heeft gegeven. 

 

 Van de vele evenementen is de eerste dag 

van het Park in 2010 voor haar een van de 

hoogtepunten. Het maken van het boekje 

“Een eeuw Nieuwe Park” is daarbij iets waar 

ze nog altijd trots op is. Zo ook de organisa-

tie van activiteiten rond Het Rode Dorp bij 

Open Monumentendag in 2007. Daarna 

startte de sloop. Wilma bezorgde nog jaren 

de wijkkrant bij een aantal oud bewoners 

vanuit de warme contacten. 

 

 
100 jaar park 

 

Leefbaarheid                                                                                                                                                       

Doel van al het werk: de leefbaarheid in de wijk, 

samen met de bewoners, te behouden of  

vergroten. Volgens Wilma is de gemeente daar-

bij de belangrijkste partner. Om bewoners te 

betrekken heb je blijvend middelen nodig. Die 

middelen, zowel professionele ondersteuning / 

georganiseerde samenwerking, informatie, facili-

teiten, als geld, zijn vanwege bezuinigingen en 

andere keuzes schaarser dan in de periode dat 

Wilma actief in het wijkteam was.  

 

Voorzitter zijn 

Voorzitter zijn was ook zelf zichtbaar zijn buiten, 

maar vooral in de wijk door bijvoorbeeld mee te 

doen aan de activiteiten. Belangrijk was dat be-

woners ook gingen inzien  dat invloed hebben 

mogelijk was. 

 

Op mijn vraag wat haar op de been heeft ge-

houden bij tegenslagen antwoordt ze zonder 

aarzelen: “de sfeer, inzet en professionaliteit in 

het wijkteam”. We konden met elkaar lachen en 

huilen op zijn tijd. “En natuurlijk de steun van 

mijn gezin.” De samenwerking met deskundigen 

van o.a. de gemeente maakte het werk ook zeer 

leerzaam en de veelzijdigheid heel aantrekkelijk. 

Natuurlijk moet je wel zichtbaar iets bereiken. 

Steun van andere bewoners is ontzettend be-

langrijk. Overigens, ergens voor moeten vech-

ten houdt iemand scherp. 

 

Zonder Wilma verder 

Als u dit zo leest dan zult u ongetwijfeld denken: 

Hoe kunnen we zonder Wilma verder?  

Zij heeft een geweldige “boost” gegeven aan 

ontwikkelingen in de wijk. De wijk is zichtbaar 

geworden. Door het ontplooien van talrijke ini-

tiatieven is de samenhang tussen de bewoners 

en het wijkgevoel vergroot. Ze heeft een actieve 

wijk op de kaart van Gouda gezet. Om Wilma 

kon (bijna) niemand heen.  

 

Maar maakt u zich niet ongerust. Met het neer-

leggen van de voorzittershamer in 2010 heeft ze 

al afstand genomen. En mede met haar “erfenis” 

is het wijkteam samen met heel veel andere be-

woners succesvol verder gegaan met het doel 

om onze prachtige wijk in stand te houden en 

verder te ontwikkelen, een wijk waar het voor 

iedereen heerlijk is om te wonen. 

 

 

 
 
 

VERBINDINGSBEURS 
 
Op zaterdag 8 oktober is er in de Garenspinnerij 

een happening waarin het over gezondheid, cul-

tuur, voeding en bewegen gaat. Bewoners (ook 

kinderen) van de wijken: Centrum, Korte Akke-

ren en Nieuwe Park zijn van harte welkom. U 

kunt er van 12.00 tot 16.00 uur terecht en in 

onderstaande affiche staan de onderwerpen 

aangegeven. 
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GEVELTUINTJES EN STOKROZEN 
Door Anneliet Schönfeld 
 

Na drie jaren met vrolijke geveltuintjes in de 

wijk is het dit jaar toch duidelijk magerder: hier 

en daar zijn ze er wel, maar het is allemaal min-

der uitbundig dan voorheen. Hoe dat komt is 

natuurlijk moeilijk te zeggen, maar jammer is ‘t 

wel. Het mooiste tuintje is zeker dat van Tineke 

Mocking, maar zij heeft al een keer gewonnen 

en we vinden het eigenlijk niet zo leuk om haar  

weer de prijs te geven, want dan kunnen we dat 

misschien wel ieder jaar doen. We hopen juist, 

dat zo’n leuk tuintje anderen stimuleert om er 

wat moois van te maken! Toch waren er twee 

tuintjes naast elkaar die opvielen: Kleine Johan-

nesstraat 6 en 7. Deze worden onderhouden 

door de familie/de heer Muratovic. Hij krijgt de 

Geveltuintjes-prijs 2016 binnenkort uitgereikt. 

 

Wel heel bijzonder en absoluut een vermelding 

waard, is het groene speelplaatsje op de hoek 

van de Majoor Fransstraat! – geen geveltuintje 

maar wel een hele vrolijke groene speeltuin ge-

maakt door een aantal buurtgenoten onder lei-

ding van Manon Vonk. Wie het nog niet gezien 

heeft, moet daar zeker eens gaan kijken!   

 

Tot slot: we 

hebben dit 

jaar een heel 

groot aantal 

stokrozen in 

de wijk en er 

ontstond een 

soort onder-

grondse wed-

ijver wie de 

hoogste stok-

roos zou kwe-

ken. We heb-

ben met veel 

moeite kun-

nen vaststel-

len dat de 

hoogste stok-

roos een 

lengte had 

van 3 meter en 66 centimeter (en hij is daarna 

nog gegroeid)! Het is een witte stokroos op de 

hoek Kattensingel /Van Swietenstraat- van de 

familie Klinkenberg:  Fedor, Sarah en zoontje 

Lorijn. Inmiddels is hij nogal overgroeid door 

een kiwiplant of iets dergelijks. Daardoor wordt 

hij naar beneden getrokken, maar ja die grote 

hoogte heeft hij wel gehaald! Gefeliciteerd! 

 

 

 
 

 

 

 



Wijkkrant Nieuwe Park    september 2016 

 

16 

 

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 

bankrekening: NL69 INGB 0002 2575 20

 

 

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 / Marcel van de Loo Tel. 589168 

Cyclus Piet Streng Tel. 547500 

Plicare Carla Jochems Tel. 06 20417758 

Sociaal Team Chantal Geul Tel. 088 9004321 

 

 

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE 

 

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

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

 Majoor Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 521553  

 Rode Dorp, Parkwijk – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 en Azzouz Khouakhi Noorderstraat 

12, tel. 06 26960574 

 Max Havelaarstraat, Merijntje Gijzenstraat, Kleine. Johannesstraat, Jan Compagniestraat, Eline 

Verestraat – Saskia Verkooyen, Eline Verestraat 8, tel. 06 42451882 

 Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, tel. 524925 

 Van Bergen IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, van Bergen IJzendoornpark 

15, tel. 523525 

 Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat, Verspuystraat, Lepelaerstraat –Eduard Jansen, Van 

Vreumingenstraat 10, tel. 602494  

 Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – Rick Luimes, Kattensingel 13, tel. 06 41364714 

 Crabethstraat, Crabethpark, Kattensingel 44c en volgende – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, 

tel. 538392  

 Piersonweg, Van Beverninghlaan, Van Swietenstraat - Pieter de Jong, Van Beverninghlaan 18, 

tel. 06 10014616 

 

AGENDA 

 

24 sept  Burendag 2 locaties in de wijk 

1 okt 16.00 uur  Opening tentoonstelling Gouwestein 

8 okt 12.00 – 16.00 uur Verbindingsbeurs Cultuurhuis 

10 okt 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

12 okt 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/



