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VAN DE REDACTIE /  
VAN HET WIJKTEAM 
Door Ton Kooijman 
 

Maandagmiddag kijk ik voor de derde dag tegen 

een papierbak in onze straat aan die afgelopen 

vrijdag geleegd is. Door het stormachtige weer 

van vannacht is hij ook nog omgevallen en 

vormt eigenlijk best wel een obstakel. Blijkbaar 

is er niemand die zich geroepen voelt er iets aan 

te doen. Dan straks toch zelf maar een oprui-

mende hand bieden. Er staat net te vaak, net te 

lang, zo’n bak buiten. Dat moet toch beter kun-

nen.  

 

De gemeente die zegt dit, de gemeente die doet 

dat, reageren worden we nooit zat. 

 

In het najaar is een van de twee aalscholvers in 

de parkvijver getroffen door een dodelijke bot-

sing met een omvallende boom, eigendom van 

de gemeente. Die boom werd geveld door een 

stormpje. Dan verwacht je dat de gemeente de 

kosten voor de reparatie op zich neemt. Maar 

nee hoor, met een beroep op overmacht schuift 

de gemeente die kosten naar de wijk toe. Hoe 

het juridisch allemaal precies zit weet ik niet, 

maar dat het kinderachtig is weet ik wel. We 

gaan dus maar naar de bezwarencommissie en 

hopen dat deze wat meer begrip heeft voor de 

zwakkere in de samenleving.  

 

De Goudse Verzekeringen gaat in hun pand op 

de begane grond winkeltjes maken en daarvoor 

moeten ook op het pleintje voor het pand werk-

zaamheden worden uitgevoerd. Dat betekent 

dat er bomen moeten worden gerooid, maar het 

is standaard dat er dan een plicht is tot herplan-

ten. Tot onze grote verbazing horen we nu dat 

die plicht door de verzekeraar is afgekocht. Dat 

horen we niet van de gemeente, terwijl dat toch 

wel netjes zou zijn. Hoe zit het eigenlijk? Is dit 

een besluit waartegen beroep mogelijk is? Het 

ziet er op het oog uit als een één-tweetje: een 

onderhandse deal, met de burger en de natuur 

als onwetende verliezer. We gaan het navragen.  

 

Nog even voor uw agenda: 11 en 12 maart doen 

we een beroep op handige wijkbewoners tijdens 

de NLdoet-dagen. We hebben twee projecten, 

onze volière en een groene speelplek. Manon 

Vonk zit op uw aanmelding te wachten via tel. 

06 40281883. U vindt hier veel informatie over 

in de vorige wijkkrant.  

 

Op 29 februari is er vanaf half acht een informa-

tieavond over het zuidelijk stationsgebied in het 

Huis van de Stad.  
 

Op 7 april hebben we onze jaarlijkse bewoners-

avond in Gouwestein. We zien u daar graag.  

HET BANKJE 
Door Trudie Galama 
 

In 1962 kwam ze 

door haar huwelijk in 

Gouda wonen. In 

maart 2015 ver-

huisde ze naar een 

appartement in Het 

Binnenhof. Het was 

in het begin wel even 

wennen omdat om 

haar heen alleen maar “oude” mensen wonen. 

Totdat ze zich realiseert dat zij met haar 82 ja-

ren ook niet meer tot de allerjongsten behoort. 

Ze woont er nu met heel veel plezier. Het balkon 

van haar appartement kijkt uit op de prachtige 

tuin van haar overburen.  

Ze fietst graag, maar vandaag staat een wande-

lingetje door het park op het programma. Dit 

bankje vindt ze een prima plek om even uit te 

rusten èn van het zonnetje te genieten. 

 

BEWONERSAVOND  

DONDERDAG 7 APRIL  
Door Peter Schönfeld 
 

In ons januari nummer hebben we al aangekon-

digd dat de Bewonersavond dit jaar gehouden 

zal worden op donderdag 7 april om 20.00 uur 

in Gouwestein. Alle wijkbewoners en belangstel-

lenden zijn van harte welkom! De avond wordt 

georganiseerd 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 

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 en 

creacafé enzovoort.  

 

Als u zelf een specifiek onderwerp graag op de 

agenda wilt zien: laat het ons weten! Onder-

staande agenda is nog niet definitief, dus waar 

mogelijk nemen we uw wensen graag mee. Tru-

die Galama, Peter Waalwijk en Irene Tielman or-

ganiseren dit keer de avond. U kunt uw ideeën 
bij hen melden (zie adressenlijst laatste blad-

zijde).  
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VOORLOPIGE AGENDA  

Bewonersavond 7 april  

Van 19.30 uur tot 19.55 uur inloop en ontvangst 

met koffie en thee en bezoek aan de informatie-

markt. 

  

1. Informatiemarkt.  

 Gelegenheid tot verkrijgen van informatie bij 

de stands over o.m. groencommissie, het 

buurtpreventieteam, VVE Blokwoningen etc. 

 

2. 20.00 uur Vergadering 

 Korte terugblik 2015 

 Vooruitblik 2016 

 Plan Zuidelijk Stationsgebied 

 Financiën 

 Gelegenheid tot vragen en sluiting 

 

3. 21.30 uur Borrel 

 

29 FEBRUARI INFORMATIEAVOND  

FUNCTIONEEL ONTWERP  
HERINRICHTING STATIONSPLEIN 
Door Peter Schönfeld 
 

Op 29 februari wordt door de gemeente een In-

formatieavond Zuidelijk Stationsgebied georga-

niseerd in het Huis van de Stad. Zij zal dan be-

woners en andere belanghebbenden informeren 

over het concept Functioneel Ontwerp Zuidelijk 

Stationsgebied en het vervolgtraject. 

 

De agenda is: 

 inloop van 19.30 tot 20.00 uur. Hierbij kun-

nen bewoners tekeningen bekijken en vra-

gen stellen. Het is de bedoeling om een aan-

tal thema’s uit te lichten, zoals fietsenstal-

ling, busstation, verkeer en bomen. 

 presentatie van het Functioneel Ontwerp van 

20.00 tot ca. 20.30 uur. 

 vragen van 20.30 tot ca. 21.00 uur. 

Locatie: Huis van de Stad, raadzaal. 

 

Endry van Velzen, Stedenbouwkundig van het 

bureau De Nijl, en René Sneijders, Verkeerskun-

dige van de Grontmij zullen bij deze bijeen-

komst ook aanwezig zijn. De bijeenkomst wordt 

voorgezeten door Jan Ochtman. 

 

De gemeente zou het erg waarderen als ook u 

deze avond kunt bijwonen. Hierbij bent u van 

harte uitgenodigd! Dit is een goede gelegenheid 

om u op de hoogte te stellen en uw mening en 

wensen kenbaar te maken. 
 

 
www.iriscf.nl 

TWEE PLATANEN REUZEN  
ONTDAAN VAN SCHOTTEN 
Door Peter Schönfeld 
 

Als u nu gaat kijken naar de twee reusachtige 

platanen, die staan op het stationsplein tussen 

het busstation en de kerk, dan zal u, door alle 

fietsen heen kijkend die deze twee bomen om-

singelen, iets opvallen. De schotten die vijf jaar 

rond deze bomen gestaan hebben om ze voor te 

bereiden op verplaatsing, zijn eindelijk door de 

gemeente verwijderd. In verband met de plan-

nen van Multi Vastgoed in 2010, was het de be-

doeling deze bomen naar elders te verplaatsen. 

Nu deze oude plannen niet meer bestaan en de 

nieuwe plannen er van uitgaan dat deze bomen 

wel zullen blijven is besloten de schotten te ver-

wijderen. Het valt nu duidelijk op hoe groot en 

formidabel ze zijn: een kostbaar bezit van het 

stationsplein. Dit zijn de eerste tekenen dat het 

stationsplein langzaam maar zeker wordt ge-

transformeerd naar iets moois.  

 

 
 

NIEUWE STOLPERSTEINE IN ONZE 
WIJK 
Door Soesja Citroen, Stichting Gouds Metaheerhuis afd. 
Stolpersteine 

 

In de ochtend van 26 februari gaat Gunter Dem-

nig tien nieuwe Stolpersteine plaatsen op vier 

adressen in de stad ter herdenking aan de 327 

tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde 

Joodse stadgenoten. 

 

In onze wijk Nieuwe Park komen er dan drie 

Stolpersteine bij. Eén gedenksteentje in de 

stoep voor Van Bergen IJzendoornpark 3 en 

twee steentjes in de stoep voor Van Swieten-

straat 3. Daarmee herdenken we drie mensen in 

de kracht van hun leven, die om het leven wer-

den gebracht door de nazi’s.  

 

Het gaat om beursbediende Günther Bernstein 

(33), naaister Margarete Dieckhoff (38) en on-

derwijzeres Jetje Carla Mogendorff (23).  

 

 

 

http://www.iriscf.nl/
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Planning: 

 9.50 uur Van Bergen IJzendoornpark 3a : 

een steen voor beursbediende Günther 

Bernstein (33). Hij kwam om in Mauthausen. 

 10.15 uur Van Swietenstraat 3 : twee Stol-

persteine voor naaister Margarete Dieckhoff 

(38) en onderwijzeres Jetje Carla Mogen-

dorff (23). Margarete Dieckhoff werd ver-

moord in Auschwitz, Jetje Carla Mogendorff 

kwam om in Midden-Europa. 

 

N.B. De plaatsingstijden zijn onder voorbehoud. 

Soms loopt een plaatsing uit en soms zijn we 

iets sneller ter plekke.  

 

Hierbij een foto uit 

1942 van Jetje Carla 

(roepnaam waar-

schijnlijk Carla) Mo-

gendorff met haar 

moeder Jeannette 

Mogendorff-Waisvisz 

in de tuin van Van 

Swietenstraat 3, waar 

het gezin met twee 

dochters woonde. Va-

der, moeder en zus 

Hetty overleefden de 

oorlog. Voor Katten-

singel 42 ligt een 

Stolperstein voor Si-

mone Mogendorff, zij was een nichtje van Jetje 

Carla.  

 

NEDERLANDS LEREN IN DE WIJK 
 

Eind januari zijn 

we van start ge-

gaan met lessen 

Nederlands in de 

wijk. Een initiatief 

vàn vrouwen in de 

wijk Nieuwe Park 

vóór vrouwen in 

de wijk Nieuwe 

Park. Inmiddels hebben we vier lessen gehad, 

gevuld met veel Nederlands praten, het uitbrei-

den van de woordenschat en het behandelen 

van de regels van de grammatica van de Neder-

landse taal. Dit doen we aan de hand van een 

telkens wisselend thema en met behulp van 

werkbladen. Er wordt ook elke keer huiswerk 

opgegeven. Soms is dat het lezen van een ver-

haaltje en soms het nog eens doornemen van de 

stof. Het maken van een grammatica-oefening is 

echter altijd huiswerk, net zoals het leren van de 

nieuwe woorden. 

 
We hebben nu vijf cursisten. Het is heel erg leuk 

om te zien dat die ook echt iets leren. Ze komen 

enthousiast binnen, werken hard en het resul-

taat is er ook naar. We zullen volgende week de 

pilot evalueren, maar de verwachting is dat we 

zeker door zullen gaan met deze lessen. Want 

het is ook gezellig om met een kopje thee en 

een koekje samen te praten over wat je bezig-

houdt. In het Nederlands!  

 

We hebben wel een vraag aan de bewoners van 

de wijk. Al jaren geleden is ons buurthuis weg-

bezuinigd. We hebben dus nu geen vaste ruimte 

voor onze lessen en dat is jammer. Ik doe dan 

ook een oproep aan iedereen die ruimte be-

schikbaar heeft, om die dinsdagmiddag van 

13.00 tot 15.00 ter beschikking te stellen. En wil 

je gastvrouw worden van onze lessen? Graag! 

Neem contact op met:  

 Manon Vonk, tel. 06 40281883 

 

BERICHT VAN GOUWESTEIN  
 

Ook in maart zijn er weer leuke activiteiten.  

 Op donderdag 17 maart is HenA Mode aan-

wezig en zal er een mode show zijn waarna 

u kleding kunt kopen. U bent vanaf 14.00 

uur van harte welkom in Gouwestein.  

 

 Op woensdag 23 maart is er weer een geza-

menlijke 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 de receptie, en met 

pinpas te betalen, tel. 0182 515655.   

 

 Op donderdag 24 maart is het Witte Donder-

dag. Er is dan een kerkdienst in de Plaza van 

Gouwestein. Deze kerkdienst start om 18.45 

uur.  

 

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.  

 

CREACAFÉ 
 
Vrijdag 11 maart gaan we op NLdoet de volière 

opknappen, nu wilden we met het creacafé ook 

een steentje bijdragen aan dit vrijwilligersinitia-

tief. Daarom gaan we deze avond wat nestkas-

ten opvrolijken om er later die week de kooi 

mee op te fleuren. Dus wil je een eigenwijze 

villa maken voor onze vogeltjes in de wijk zodat 
iedereen hem later kan bewonderen in de voli-

ère. Kom dan woensdagavond 9 maart en help 

mee! Heb je leuk decoratie materiaal om de 
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hokjes mee op te fleuren dan kun je dat natuur-

lijk meenemen. 

 

TRAPVELD WINTERDIJK VOORT-
AAN ALTIJD OPEN 
Door Peter Schönfeld 
 

Afgelopen maand zijn tussen het 

trapveld en de school “Park en 

Dijk” twee nieuwe hekken ge-

plaatst. Hierdoor is de toegang tot 

de school vanaf het trapveld on-

mogelijk geworden. Deze maatre-

gel maakt het mogelijk dat de deur naar het 

trapveld - die tot nu toe altijd geopend moest 

worden met een sleutel - van nu af aan altijd 

open is. Dus het argument “we kunnen nergens 

voetballen” is voorgoed van de baan. Het plaat-

sen van deze hekken is mogelijk geworden met 

hulp van de gemeente, het wijkteam en school 

Park en Dijk.  

 
WIJK IN BEDRIJF 
Present Movement - Yoga en Pilates 
Door Trudie Galama 

 

Ik loop naar het gebouw van de SBB aan de 

Winterdijk. Want behalve de opleidingen voor 

keramiek en lastechnieken  heeft ook Annette 

Kho  hier onderdak gevonden. Zij geeft les in 

Yoga en Pilates. Aan de achterzijde van het ge-

bouw vind ik de ingang. Dan volgt nog een wan-

deling door gangen met links en rechts half af-

gemaakte potten en schalen en cursisten die de 

lokalen in en uit lopen met een homp klei onder 

de arm. Maar éénhoog achter heeft Annette 

haar studio ingericht. Van alle kanten valt het 

licht naar binnen. Met licht meubilair en warme 

kleuren heeft zij er een heel eigen ruimte ge-

schapen. 

 

 
 

Annette is “van huis uit” journalist. Daarnaast 

volgde zij de opleiding Yoga en Pilates. Na het 

behalen van haar diploma’s heeft zij lange tijd 

het schrijven en het lesgeven gecombineerd. 

Maar op een gegeven moment moest zij kiezen. 

Sinds 2004 heeft zij op diverse locaties yoga en 

pilates gegeven en sinds april 2011 huurt zij een 

ruimte in het gebouw van de SBB. Zij geeft, sa-

men met een paar collega’s, 4 avonden en 2 

ochtenden les aan cursisten, die in leeftijd vari-

eren van 20 tot 60+. Daarnaast kun je ook voor 

privéles bij haar terecht en ook voor een proef-

les is er ruimte. 

 

Ik voelde mij meer dan welkom en binnenkort 

kun je mij dan ook op een yogamatje zien lig-

gen. 

 

 
 
NIEUWS UIT DE BLOKWONINGEN 
Door Manon Vonk 
 

Afgelopen periode zijn we huis aan huis alle 

deuren langs geweest om nieuwe leden te wer-

ven en om alle gegevens van de huidige bewo-

ners te actualiseren. We kunnen weer een aan-

tal nieuwe leden verwelkomen, hier zijn we erg 

blij mee! Hoe meer mensen er lid zijn hoe meer 

recht van spreken we hebben en voor elkaar 

kunnen krijgen. 

 

Tijdens de gesprekjes aan de deuren kwam er 

naar voren dat veel mensen zich ergeren aan 

het vuil dat naast de containers gezet wordt. Dit 

gebeurt vooral tijdens de weekenden. Naast dat 

er vaak storing is wordt er ook veel grofvuil ge-

dumpt. Mensen gebruiken te grote zakken of 

nemen niet de moeite om naar het grof vuil te 

gaan omdat er toch al rommel staat. Wij melden 

dit geregeld. Mochten jullie ook rommel aantref-
fen bel dan het Meldpunt Openbaar Gebied 

140182 of gebruik de app ‘burger connect’. Je 

kunt zo op een eenvoudige manier melden en 
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eventueel een foto toevoegen. Hoe meer men-

sen melden hoe serieuzer het probleem door de 

gemeente aangepakt gaat worden. Zo kunnen 

we met zijn allen een steentje bijdragen om de 

buurt leefbaarder te maken.  

 
NIEUW WIJKTEAMLID GEZOCHT 

MET BELANGSTELLING VOOR DE 
ZORG 
Door Peter Schönfeld 
 

Vorig jaar is het wijkteamlid, 

dat ervaring had op het gebied 

van zorggerelateerde onderwer-

pen gestopt. We zoeken naar 

een opvolger voor haar. Iemand 

die interesse, plezier en liefst 

ervaring in de zorg heeft. Zij zal 

zich met name bezighouden met onderwerpen 

als het organiseren van activiteiten voor oude-

ren, het signaleren van en helpen bij het ver-

minderen van eenzaamheid bij wijkbewoners. 

Daarnaast zal zij  samenwerken met de zorg-

centra in onze wijk Gouwestein, Huize Winter-

dijk en het Sociaal Team West. Het wijkteam wil 

actief blijven bij de organisatie van boven-

staande onderwerpen. Dit is ook in onze wijk 

een belangrijk aandachtspunt. We hopen 

daarom een vrijwilliger te vinden, die tijd heeft 

om vanuit het wijkteam deze taken helpt vorm 

te geven vorm geven. Voor meer informatie:  

neem contact op met Peter Schönfeld (tel.  

0182 678939 of p.schonfeld@kabelfoon.net). 

 

 
 

BOMEN IN HET PARK  
DE HOLLANDSE LINDE 
Door Marijke van Ittersum 

 

Hij staat – met zijn bordje –  vrijwel tegenover 

nummer 25 in het Van Bergen IJzendoornpark 

bij de vijver, onze eigen Hollandse linde, de Tilia 

europaea . In dit seizoen even kaal en schijn-
baar doods als de andere bomen in het park, 

maar wacht maar tot het straks lente en zomer 

wordt! Dan gaat de nummer 27 van de Bomen-

route Gouda bloeien, groeien en geuren.  

Uiterlijk 

Een linde kan heel oud worden, zelfs wel dui-

zend jaar. Dat komt niet door de de duurzaam-

heid van het hout: integendeel, dit is vrij zacht 

en rot gemakkelijk, zodat oudere linden vrijwel 

altijd hol worden. Maar linden kunnen zich heel 

goed herstellen na beschadigingen. Verder kan 

de boom wel 40 meter hoog worden en hij heeft 

(vrijstaand) een hoge, koepelvormige kroon. De 

schors is bij jonge bomen dofgrijs en glad. Als 

de linde op leeftijd raakt, wordt de schors ruw.  

 

Aan de voet van de boom zitten knobbels met 

opslag. Opslag is het slimme systeem dat som-

mige bomen hanteren om zich via wortels voort 

te planten. Via de wortels worden zogenaamde 

“afleggers” gevormd en die gaan uiteindelijk zelf 

weer verder wortelen. Daarmee vormen zij weer 

een nieuwe boom op zich. Dat is ook een be-

langrijke reden waarom lindes zo oud kunnen 

worden.  

 

De onderste takken zijn enigszins gebogen, de 

hogere opstijgend. De twijgen zijn groen en 

hebben een rode waas. Er zitten roodachtig 

bruine, eivormige knoppen aan. De bladeren zijn 

hartvormig en kleuren dofgroen van boven en 

bleekgroen van onder. In de herfst worden ze 

geel.  

 

De bloeiwijze bestaat uit een aantal hangende 

gele bloemetjes, tussen de drie en zeven bij de 

Hollandse linde. Ze verspreiden een sterke zoet-

weeïge geur waar veel insecten op afkomen. Die 

verspreiden het pollen. Er zijn mensen die ge-

voelig zijn voor bloeiende lindes, maar of dat 

door pollen of door de geur komt, is (nog) on-

duidelijk. Na rijping dwarrelen de vruchten sa-

men met het vruchtblad naar beneden. 

 

Herkomst 

De Hollandse linde (Tilia europaea) is een krui-

sing van de winterlinde en de zomerlinde. Het is 

nu een bekende sier- en schaduwboom die veel 

in Noordwest-Europa aangeplant wordt langs 

straten, in tuinen en op kerkhoven. Maar de 

linde is ook een boom die al meer dan 5000 jaar 

voorkomt in ons land. Resten van deze oude lin-

debossen zijn tot het midden van de 11e eeuw 

aangetroffen in Limburg waar twee oude dorpen 

zelfs hun naam danken aan de linde: Linne en 

Limbricht.  

 

Het woord tilia is afgeleid van het Griekse tilos 

dat vezel betekent. De bastvezels werden vroe-

ger gebruikt bij de vervaardiging van schoeisel 

en touw. Het woord lind zou te maken hebben 

met de zachtheid van het hout, want in Duits-

land betekent lind zacht. Heiligenbeelden wer-
den vaak uit het zachte lindehout gesneden die 

men daarom lignum sacrum noemde.  

mailto:p.schonfeld@kabelfoon.net
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De oudste linde in Nederland is vermoedelijk die 

in de Grotestraat 93 in Sambeek (Brabant), hij 

staat in de top 3 van oudste bomen van Neder-

land en is tussen 1580 en 1630 geplant. Een 

nog oudere staat in Duitsland, net over de grens 

bij Heerlen. Deze linde is bekend als de “ge-

rechtslinde”, omdat er recht gesproken werd on-

der deze boom. Hij is tussen 1300 en 1400 ge-

plant.   

 

 
 

Eigenschappen 

Tegenwoordig wordt de linde ook veel toegepast 

als leiboom. Je kunt hem gemakkelijk de vorm 

geven die je wenst door de takken te leiden en 

bij te snoeien. De leilinden bieden dan een na-

tuurlijke bescherming op hoogte tegen zon en 

inkijk.  Lindebomen zijn eigenlijk op hun mooist 

in de zomer wanneer het frisgroene loof wordt 

begeleid door vele heerlijk geurende bloemen. 

De lindebloesem wordt veel bezocht door bijen, 

die hiervan geurende honing maken. Gebrand 

lindehout wordt gebruikt als houtskool. Een klein 

probleem is de lindebladluis. Soms lijkt het in de 

zomer onder lindebomen te regenen. Dit is de 

ontlasting van de luizen, die erg plakkerig is. En 

daar komt de schimmel roetdauw weer op af, 

waardoor de bladeren zwart kunnen gaan kleu-

ren.  

 

Bijzonderheden 

Natuurlijk is zo'n oude boom als de linde ook 

een nuttige boom in de volksgeneeskunde. De 

bloesem is ongeveer overal goed voor; van ver-

koudheid, koorts en infecties, tot hoge bloed-

druk. Zelfs mensen lijdend aan angstaanvallen 

en hartkloppingen zouden gebaat zijn met linde-

bloesemthee. Sommige volkswijsheden zijn nog 
woester. Meng lindespruiten door de pap van 

een kind en het kind zal nooit kiespijn hebben. 

En als je tegen de stam van een linde plast, dan 

krijg je gegarandeerd een wrat op je ooglid! Ge-

lukkig maar, dat je die wrat dan weer met drie 

lindeblaadjes kunt bestrijden. 

 

Lindebomen figureren veel in mythologieën. 

Voor de Germanen was de linde als vredesboom 

gewijd aan Freya, de godin van vruchtbaarheid, 

liefde en gerechtigheid. In de Germaanse Sieg-

fried-sage waaide er een lindeblad op Siegfrieds 

schouder. Het werd de enige kwetsbare plek op 

zijn lichaam. Zijn tegenstander Hagen door-

boorde deze plek met zijn speer en doodde zo 

de held.  

 

Een van de mooiste verhalen is wel het verhaal 

van Filemon en Baukis. De linde als symboom 

van liefde en trouw. Al duizend jaar na hun dood 

groeien in Frygië nog steeds een eik en een 

linde met verstrengelde stammen, die uit deze 

twee geliefden zouden zijn ontstaan. Philemon 

en Baukis hadden maar een wens: bij elkaar 

blijven, en als het uur slaat dat één van hen zal 

sterven, dat dan de ander meegaat. En Zeus 

persoonlijk heeft deze wens op die manier in 

vervulling doen gaan.  

 

Tot slot 

De linde, al eeuwenlang een boom vol verhalen, 

maar ook van gedichten. Walther von der Vogel-

weide was een Duitstalige minnezanger rond 

1200. Hij dichtte “Unter der linden” waarvan het 

eerste couplet in vertaling luidt:  

 

Onder de Linde op de heide 

dat ons tweede bed was 

daar vind ik je graag, zo mooi 

bij de gebroken bloemen in het gras 

voor het bos in een dal  

tandaradei, zo mooi zong de nachtegaal 

 

CREACAFÉ EN ENCAUSTIC ART 
Door Marrianne Waalwijk 
 

Het was een goed bezocht creacafé 

deze keer. We hadden een gast: 

Gonnie Rond. Zij heeft iets van haar 

hobby Encaustic Art (kunstwerkjes 

maken met warme was) verteld en 

laten zien. 

 

 

We waren zeer onder de indruk van het werk 

van Gonnie; na een korte uitleg gingen we zelf 

aan de slag. Er zijn ook hele mooie kunstwerken 

gemaakt door onszelf deze avond. Als u het 

creacafé gemist heeft en toch nog eens kennis 

wilt maken met Encaustic Art dan kan dat.  Gon-

nie geeft ook workshops aan huis en dat is best 

leuk voor een kinderfeestje! U kunt Gonnie bel-
len tel. 06 12415010 of  zoek haar op facebook 

onder Encaustic Art. 
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BRIEVENHULP GOUDA  
Door Sociaal Team 
 

Ontvang je wel eens een 

brief die je niet begrijpt? Ken 

je niemand die je dan om 

hulp kunt of wilt vragen? 

Kom gerust naar de brievenhulp van het Sociaal 

Team Gouda. Wij kunnen je helpen bij het lezen 

en begrijpen van je brieven.   

 

Wanneer?  

De brievenhulp is er elke dinsdagochtend van 

11.00 – 12.00 uur. Kom dus langs met je brief. 

Wij helpen je graag!  

 

Waar?   

Sociaal Team Gouda – Oost, Nelson Mandela, 

Centrum Bernadottelaan 79  

 

Meer weten?   

Als je vragen hebt over de brievenhulp, kun je 

ons bellen, tel. 088 9004321. 
 

 
 

AFVAL SCHEIDEN LOONT  
Door Trudie Galama en Cora van Leeuwen 

 

Volledig benutten van groente-, fruit- en 
tuinafval 

Op zaterdagmorgen stappen we op uitnodiging 

van de gemeente in de bus naar Alphen aan den 

Rijn, naar de compostlocatie van INDAVER 

(www.indaver.nl) waar de nieuwe GFT-vergister 

het groente-, fruit- en tuin (GFT-)afval verwerkt 

tot groen gas, CO2, compost en biomassa. 

 

Groen gas 

Het biogas wordt opgewerkt tot groen gas dat 

aan het aardgasnetwerk wordt toegevoegd. De 

productie van groen gas is voldoende om jaar-

lijks 3.400 gezinnen in hun aardgasbehoefte te 

voorzien.  

 

Vloeibare CO2 voor de tuinbouw 

Bij de veredeling van biogas tot groen gas komt 

CO2 vrij. De tuinbouw gebruikt vloeibare CO2 

voor het stimuleren van de plantgroei.  

U zult begrijpen dat de verwerking van GFT-af-

val niet reukloos kan gebeuren. Op het terrein 

hing dan ook de lucht van rottende kool en 

spruitjes. Dat was even wennen. 

 

Afvalbrengstation 

Vervolgens brengt de bus ons naar het afval-

brengstation Ecopark De Limes aan de N11. 

Dit afvalbrengstation is volledig ingesteld op het 

duurzaam verwerken van allerlei soorten afval. 

De indeling op het terrein zorgt voor een snelle 

doorstroming van de auto’s met hun bijzondere  

lading. De containers die verzonken zijn in de 

grond maken het storten van de verschillende 

soorten afval eenvoudig. Wat Gouda niet heeft 

op het terrein van het afvalbrengstation aan de 

Goudkade is een afgiftebalie van de Kringloop-

winkel. Maar hier kan je dus even met de stoel 

van oma langs om te vragen of er een tweede 

leven mogelijk is, voordat je hem in de contai-

ner laat verdwijnen. 

 

Betere scheiding huishoudelijk afval 

De uitdaging voor de gemeente Gouda ligt ener-

zijds in het beheersen van de kosten van het af-

valbeheer en daarmee de hoogte van de afval-

stoffenheffing. Anderzijds is er de noodzaak 

voor het voeren van een duurzaam afvalbeleid 

dat leidt tot een goede scheiding van huishoude-

lijk afval.  

Hoe naar minder restafval en meer hergebruik? 

De gemeente zal door meer communicatie en 

het treffen van betere voorzieningen de bewo-

ners stimuleren tot het bewuster scheiden van 

afval. In andere steden is echter gebleken dat 

dit slechts een beperkt resultaat oplevert.  

In steeds meer gemeenten wordt de gemeente-

lijke afvalheffing variabel gemaakt. Wat in De-

venter, een vergelijkbare stad, echt heeft gehol-

pen is die financiële prikkel!  Deventer kent een 

basistarief voor recyclebaar afval. Maar voor 

restafval wordt een apart tarief per zak of kliko 

(grijze container) in rekening gebracht.  
 

Hoe werkt dat? 

Er wordt bijgehouden hoe vaak iemand restafval 
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aanbiedt door een chip in de kliko. De inworp in 

de ondergrondse container wordt geregistreerd 

en degenen die hun restafval mogen aanbieden 

in een plastic zak op de rand van de stoep wor-

den verplicht speciale afvalzakken aan te schaf-

fen. Aan deze speciale zakken hangt uiteraard 

een prijskaartje.  In 41% van de gemeenten in 

Nederland wordt dit systeem, een apart tarief 

voor restafval, gehanteerd. Het positieve effect 

is dat de kosten voor het verwerken van afval 

20% lager liggen. Door namelijk goed met je af-

val om te gaan, dat wil zeggen je afval bewust 

te scheiden, wordt de berg restafval drastisch 

verminderd.  Restafval is namelijk het duurste 

afval om te verwerken. 

 

Op Cyclusnv.nl/afvalkalender vindt u alle in-

formatie over wat GFT-afval is, wat in de papier-

bak mag en wat in de zak voor plastic + dran-

kenkartons thuis hoort. Wist u dat sinds kort de 

lege drankenkartons van vruchtensappen, wa-

ter, wijn, melk, vla, yoghurt en de kartons van 

soep en pastasaus bij het plastic afval horen? In 

onze wijk vindt u bij Hoogvliet speciale bakken 

voor glas, papier, plastic, olie en textiel. 

Maak er een sport van om zo min mogelijk rest-

afval te produceren. Bewust afval scheiden gaat 

u in de toekomst voordeel opleveren. Dat wil 

zeggen dat u zelf geld kunt besparen en het is 

bovendien goed voor het milieu. Veel succes! 

 

ZO SCHEIDT U AFVAL GOED  
GFT-afval: 

 Schillen en resten van groenten, fruit en 

aardappelen 

 Resten van gekookt eten 

 Vleesresten en visresten (inclusief graten, 

schelpen en botjes) 

 Pindaresten, notendoppen en eierschalen 

 Plantaardige olie en gestold vet 

 Theezakjes en filters met koffiedik 

 Brood en kaaskorsten (zonder plastic) 

 Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en 

bladeren 

 Snijbloemen en kamerplanten 

 Mest van kleine huisdieren met stro 

 Kattenbakvulling met Milieukeur 

 Composteerbare plastics met het kiemplant-

logo 

 

 

De volgende soorten afval horen NIET bij 

het GFT-afval: 

 Zand, grond en grind 

 

Oud papier: 

 Kranten en tijdschriften 

 Reclamefolders zonder plastic hoesjes 

 Gidsen en catalogi  

 Toegangskaarten 

 Boeken en brochures 

 Kleine en grote kartonnen dozen 

 Papieren zakken en tassen 

 Inpakpapier, cadeaupapier 

 Eierdozen 

 Golfkarton 

 Kartonnen opvulling bij producten 

 Print- en kopieerpapier: nietjes, paperclips 

en plakband zijn toegestaan 

 Schrijfpapier, tekenpapier 

 Enveloppen: van papier of karton, ook met 

venster 

 

 
 

De volgende soorten afval horen NIET bij 

het oud papier: 

 Taartdozen met voedselresten en kunststof 

venster, pizzadozen, bakpapier, koffiefilters 

 Zakdoekjes, tissues, keukenpapier, luiers, 

wc-papier, sanitair papier 

 Behang: papier en vinyl 

 Kassabonnetjes 

 Plastic hoesjes om (reclame-)folders en tijd-

schriften 

 Melk-, yoghurt- en sappakken: drankenkar-

tons 

 Vloeibaar wasmiddel verpakkingen: vloei-

stofdicht karton 

 Treinkaartjes: met eenmalige chipkaart 

 Diepvriesverpakking: karton met plastic 

binnenkant 

 Papieren broodzakken: papier en plastic 

 Geplastificeerd papier en karton 

 Plastic zakken en tassen 

 Enveloppen met plastic bubbeltjes 

 Ordners en ringbanden 

 Plastic opbergmappen 

 

Plasticafval + Drankenkartons: 
De volgende verpakkingen horen bij het 

plasticafval:  

 Flessen voor frisdrank, water, zuivel, sauzen 

(ketchup en mayonaise), olie, azijn 
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 Folies en zakjes voor pasta, rijst, snoep, 

brood, bloemen, groente en fruit 

 Verpakking van vleeswaren en kaas 

 Bakjes voor boter, saus, smeerkaas, paté, 

koffiemelk, groente, fruit, salade, patat 

 Bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs 

 Deksels van potten pindakaas, chocopasta 

etc. 

 Flacons voor shampoo, douchegel, bad-

schuim, zeep, wasmiddelen en schoonmaak-

middelen 

 Tubes voor gel, crème, bodylotion en tand-

pasta 

 Plastic bekertjes 

 Plastic plantenpotten 

 Plastic tasjes 

 Folies om tijdschriften en reclamefolders 

 Blisters van onder meer tandenborstels, 

snoeren en schroeven 

 Potjes voor medicijnen en vitamines 

 Sinaasappelnetjes 

 

 
 

De volgende verpakkingen horen bij de 

drankenkartons: 

Alle drankenkartons waar levensmiddelen in 

hebben gezeten, zoals:  

 Kartonnen pakken voor vruchtensappen, wa-

ter en wijn 
 Kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt 
 Kartonnen pakken voor kant en klare soep 

en pastasaus 
Deze verpakkingen bestaan voor 75 tot 80% uit 

papier en karton en zijn aan de binnen- en bui-

tenzijde voorzien van een laagje plastic en/of 

aluminium. 

 

De volgende soorten afval horen NIET bij 

het plastic afval: 

 Verpakkingen met inhoud 

 Verpakkingen van klein chemisch afval: verf, 

petroleum, gootsteenontstopper 

 Piepschuim: fastfoodverpakkingen, vlees-

schaaltje, verpakkingsvulmateriaal 

 Gelamineerd kunststof: doordrukstrips (pil-

len of kauwgom), chipsverpakking 
 Andere plastic producten, zoals tuinstoelen 

en speelgoed 

 

De volgende soorten afval horen NIET bij 

de drankenkartons:  

 Kartonnen verpakkingen waar nog levens-

middelen in zitten 

 Verpakkingen van karton waar geen levens-

middelen in hebben gezeten 

 Resten papier, karton of folie 

 Verpakkingen van piepschuim en blik 
 

 
 

 
 
TV-PROGRAMMA GELOOF EN EEN 

HOOP LIEFDE IN GOUDA 
 

Van maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart 

a.s. komen de afleveringen van ‘Geloof en een 

Hoop Liefde’ vanuit Gouda (ook onze wijk). Kijk 

naar NPO 2om 18.10 uur.  

  

Persoonlijk, onbevangen en herkenbaar: in ‘Ge-

loof en een Hoop Liefde’ staat het geloof van de 

gewone Nederlander centraal. In het dagelijkse 

EO-programma gaan presentatoren Hella, 

Kefah, Mirjam en Herman op pad met bekende 
en onbekende bewoners die hen wegwijs maken 

in de lokale gewoonten en gebruiken. De per-

soonlijke ontmoetingen leveren innemende, in-

spirerende en ontroerende verhalen op. 
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10 JAAR ACTIVITEITEN VOOR SE-

NIOREN OP DE GOUDSE WAARDEN 
Door Wilma Neefjes 
 

Tien jaar lang werkte de afdeling Sport, Dienst-

verlening & Veiligheid (SDV) van VMBO De 

Goudse Waarden aan de Kanaalstraat samen de 

wijk bij de organisatie van activiteiten voor seni-

oren. Wat begon als nu en dan een leuke activi-

teit organiseren samen met het wijkteam 

groeide uit tot een vast onderdeel van het prak-

tische deel van het eindexamen “organiseer een 

gezellige middag voor senioren uit de wijk", 

waarbij mevrouw Rietkerk en Wilma Neefjes op-

traden als externe opdrachtgever. 

 

Sporten, Sinterklaas, kerstmaaltijd en bingo 

kwamen bijna ieder jaar terug. Vrijwel alle acti-

viteiten waren in een schoollokaal of in het 

schoolrestaurant. Maar we zijn ook met de bus 

naar Sea Life in Scheveningen, een paardenmel-

kerij met bonbons proeverij en de Orchideeën-

hoeve in Luttelgeest geweest. Bijna een hele 

dag op pad samen met de leerlingen. Bijzondere 

activiteiten waren er zoals met het door de leer-

lingen gemaakte levensloopspel, waarin herin-

neringen met elkaar werden gedeeld. Of een 

middag social media met uitleg over de Ipad en 

smartphone waar we virtueel over de Winterdijk 

wandelden en informatie over familieleden met 

google opzochten. Of een bezoek van het Ver-

zetsmuseum, waarbij de gasten met veel verha-

len en voorwerpen van thuis de presentatie door 

hun uitgebreide kennis bijna overnamen. 

 

In mei 2016 doet de laatste lichting scholieren 

examen in de studierichting SDV. Daarmee slui-

ten we een succesvolle samenwerking met deze 

afdeling, de laatste jaren met Leon Neven als 

contact docent, af. Super bedankt voor jullie in-

zet al die jaren! En misschien tot ziens in een 

andere vorm of via een andere afdeling volgend 

schooljaar.  

 

 

  
 

   
 

 
NLDOET 11 EN 12 MAART 
 

Klussen 11 maart - volière 

 Catering   

 Schoonmaken van muren, gang en trespa 

platen 

 Schuren en verven 

 Poten en het verzorgen van plantjes 

 

Klussen 12 maart – groene speelplek 

 Catering 

 Planten verpoten  

 Boomspiegels herinrichten 

 Wigwam bouwen 

 Moestuinbakken timmeren 

 Wilgenweb bouwen 

 Hinkelbaan mozaïeken  

 Wilgenhegjes vlechten 

 Voelpad aanleggen 

 Zitplek rondom bomen aanleggen van wil-

gentenen 

 Waterpartij installeren 

 Fietspad aanleggen 

 

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 bij haar opgeven voor 

beide klussen, voor de volière en voor de groene 

speelplek.  
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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 

 

 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, 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 

 

26 feb  Plaatsen Stolpersteine Van Swietenstraat 3 en Van Bergen 

IJzendoornpark 3 

29 feb 19.30 uur Informatie avond Zuidelijk  

Stationsgebied 

Huis van de Stad 

9 mrt 19.30 uur  Creacafé Gouwestein 

14 mrt 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein 

23 mrt 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein 

 

mailto:t.kooyman@worldonline.nl
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