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BEWONERSAVOND IN
GOUWESTEIN op donderdag 7 april
Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen en wordt u ontvangen met koffie en thee en is er gelegenheid
om informatie te krijgen op de stands van de informatiemarkt.
20.00 uur: start van de vergadering
21.30 uur: hapje en een drankje en vervolg van de informatiemarkt
Informatiemarkt
 Dag van het Park
 Nestkasten zwaluwen
 Volière
 Taalles
 Gouwestein
 Sociaal Team
 WhatsApp-groep
 Oranje Fonds
 Aanschuiftafel
 Crabethstraat – riolering
 Kade Kattensingel, enz.

Vergadering
 Opening
 Vooruitblik 2016
 Bestuursaangelegenheden
 Financiën
 Verslag Kascommissie
 Buurtpreventie (+ WhatsApp)
 Politie en gelegenheid tot vragen stellen
 De Drie Notenboomen
 Zuidelijk Stationsgebied
 Groene Speelplek

o Marcel Bos, onze nieuwe wijkagent, is aanwezig om uw vragen te
beantwoorden.
o Dura Vermeer geeft een presentatie van de bouwplannen op het terrein
van De Drie Notenboomen.
o Peter Schönfeld en Geri van Ittersum geven de laatste informatie over het
Zuidelijk Stationsgebied.
o Matthijs de Vink vertelt met trots over de Groene Speelplek.

Inhoud
Van de redactie / van het wijkteam
Crabethstraat renovatie riool en
herindeling
Kattensingel renovatie kademuur en
herindeling
Wijk in bedrijf
Nieuw woningbouwplan De Drie
Notenboomen
Plaatsing Stolpersteine
Functioneel ontwerp Zuidelijk Stationsgebied valt goed
Het bankje
Winterdijk
WhatsApp-groep Nieuwe Park
Wie weet waar dit is?
Anton Spruit bedankt!
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Nieuws vanuit Gouwestein
Ook politie Gouda op Facebook
Hoogvlietexpresse datum wijziging
De groene speelplaats
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NLdoet in actie bij de volière
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VAN DE REDACTIE /
HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

Vroege Pasen en mager weer. Ik herinner me
dat ik als padvinder heel lang geleden het vrijwel altijd hartstikke koud had als we met Pasen
aan het kamperen waren, dus dit weer is niks
bijzonders. Maar met al die verhalen over warmer, warmer stelt het toch teleur. Lichter wordt
het al wel, en dus is de klok weer verzet en
komt de Bewonersavond er weer aan. Donderdag 7 april in Gouwestein, we hopen u daar te
ontmoeten. Vanaf half acht kunt u terecht om
een heleboel informatie op te doen, maar ook
om met buurtgenoten gezellig een drankje te
nemen. Het volledige programma vindt u op de
voorpagina.
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zijn, maar wel alsnog de schade te willen vergoeden, omdat wij zo ons best doen om het
park mooi te houden. Die benadering is blijkbaar
gemeentebeleid. Ik heb die ervaring al eerder
opgedaan: nergens verantwoordelijk voor zijn
en dan als een gunst met een compromisachtig
voorstel komen. Zie ook de rel met de erfscheidingen elders in de stad. Ik ben pragmatisch genoeg om me op het resultaat te richten, maar
het doet wat kinderlijk aan.
Het wijkteam hoopt u donderdagavond 7 april in
Gouwestein te ontmoeten.

Er is de afgelopen maand weer veel gebeurd.
De gemeente presenteerde de plannen rondom
het stationsgebied. Een paar zaken die eruit
springen zijn:
De ruimte voor het station wordt helemaal fietsvrij. De fietsen komen langs het spoor en in een
vergrote en beter bereikbare fietsenkelder. Met
een capaciteit van 3400 fietsen in totaal.
Het vrijgemaakte plein krijgt een nieuwe bestrating die ook doorloopt in de stationshal. Het
front van die hal wordt vernieuwd.
Er verdwijnen heel wat platanen en daarover
werd ik niet enthousiast. De eerste bomen voor
het gebouw van de Goudse Verzekeringen zijn al
gekapt. Maar de belofte is dat we er acacia’s
voor terugkrijgen, die een fijnmaziger blad hebben, wat meer licht en ruimte oplevert. De rijbaan in de Vredebest wordt smaller. Zoals u al
weet houden we daar het intensieve busverkeer,
maar het aantal auto’s wordt minder.
We moeten wel geduld hebben, de uitvoering
van het plan begint pas in 2018.
Met financiële steun van het Oranje Fonds en
onder de bezielende leiding van Manon Vonk is
de Volière opgeknapt en is er een leuke
speel/vertoefplek aangelegd op de hoek van de
Majoor Fransstraat en Ferdinand Huyckstraat.
Dank aan al die vrijwilligers die daaraan hebben
meegewerkt. Ik heb gezien dat het onkruid op
ons jeu de boules baantje spoorloos is verdwenen en ook daar hebben vrijwilligers dus goed
werk gedaan. We gaan dat baantje de komende
maanden intensiever gebruiken. De gekortwiekte aalscholver staat met de gewaardeerde
medewerking van Cyclus weer op zijn plek. Daar
moet ik nog wat bij vertellen. Een gemeenteboom in ons park viel daar in een najaarsstorm
op, waardoor de aalscholver afbrak. En de gemeente voelde zich daarvoor niet aansprakelijk.
Wij protesteerden en in het antwoord daarop
bevestigde de gemeente niet aansprakelijk te

NL doet

CRABETHSTRAAT RENOVATIE
RIOOL EN HERINDELING
Door Peter Waalwijk

In de afgelopen periode hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden:
 De openbare verlichting in de hele Crabethstraat is vervangen door hetzelfde type lantaarnpaal als in het Crabethpark, maar wel
met langere palen. Helaas is één lantaarnpaal op de hoek van de Crabethstraat met
het Crabethpark niet vervangen, dit wordt
alsnog geregeld.
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Er zijn diverse peilbuizen, ter monitoring van
het grondwater, geplaatst.
Er is aan de bewoners/eigenaren van de
panden toestemming gevraagd om hoogtemeetboutjes en trillingsmeters te mogen
plaatsen.

Monslou & Partners gaat van 30 maart t/m 1
april bouwkundige opnames van de aanliggende
panden uitvoeren.
De Aannemingsmaatschappij Van Gelder uit
Nieuw-Vennep heeft de opdracht gekregen om
de werkzaamheden uit te voeren. In de week na
15 april zal worden begonnen met de werkzaamheden en het werk zal voor de zomervakantie klaar zijn. Vooruitlopend op de werkzaamheden van Van Gelder zal Stedin nog de
gasleidingen met de huisaansluitingen vervangen
Met betrekking tot de rioolhuisaansluitingen heb
ik goed nieuws. Indien een bewoner wil aansluiten op het riool aan de voorzijde, dan kan dat,
onder de voorwaarde dat de bewoner ook daadwerkelijk aansluit. Er worden dus geen loze leidingen aangelegd. In dat geval neemt de gemeente de kosten van het leidingdeel tot de gevel (ontstoppingsstuk) voor haar rekening.
De interne ombouwkosten komen uiteraard voor
rekening van de betreffende bewoner(s).
Aanliggende bewoners/eigenaren denk hierover
alvast na!
Er is ook nog overleg over tijdelijke compenserende parkeerruimte.
Als over de diverse punten tussen de gemeente
en de aannemer overeenstemming is bereikt
worden alle aanliggende bewoners door de gemeente of aannemer voor de start van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd.
We houden u verder zo goed als mogelijk op de
hoogte.
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KATTENSINGEL RENOVATIE KADEMUUR EN HERINDELING
Door Peter Waalwijk

Na de eerste bewonersavond voor de Kattensingel is met een aantal bewoners een werkgroep
gevormd. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van de gemeente Gouda, het ingenieursbureau Iv-Infra en dertien bewoners.
Er is een rondgang gehouden op 9 februari.
Doelstelling van deze rondgang was om samen
met de bewoners te kijken wat wel en wat niet
goed is in de straat en welke wensen de bewoners hebben voor de nieuwe inrichting van de
Kattensingel.
Opmerkingen rondgang
De werkgroep heeft zich tijdens een regenachtige middag verzameld bij de bushalte voor
Kattensingel nr. 3 en is van daaruit richting de
kruising Kleiweg gelopen.
Tijdens de ronde zijn de volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt:
 Situatie bushalte bij nr. 3
 De overgangen vanaf de kruisingen als je de
Kattensingel op rijdt (poortconstructie naar
30km zone) duidelijker aangeven.
 Aan de oostzijde van de Kattensingel (kant
Kleiweg) is meer parkeerdruk dan aan de
westzijde (kant Bolwerk). Hier rekening mee
houden.
 Breedte van de parkeervakken
 Oplaadpalen
 Het nieuwe voetpad langs de woningen minimaal even breed, liefst breder.
 Natuurstenen trottoirbanden zijn authentiek,
liefst gebruiken in nieuwe situatie.
 Fietsverkeer op de smalle rijbaan.
 Fietsplekken
 Er is nu een combinatie van betaald parkeren en vergunning parkeren op de Kattensingel, maar het is niet duidelijk waar wat
geldt. Graag in de nieuwe situatie hier verduidelijking in aanbrengen.
 Bij de inrit van De Producent rekening houden met groot vrachtverkeer dat de bocht
moet maken.
 Rekening houden met hoogteverschillen tussen drempels van woningen en trottoir op
diverse locaties.
 Vanaf de in/uitrit bij De Producent tot de
Crabethstraat is sprake van beplanting tegen
de gevel. Deze is geplaatst als anti-graffiti
maatregel en wordt onderhouden door de
bewoners.
 Rekening houden met wijze van fundatie
woningen en grondwaterstand op diverse locaties.
De Gemeente zal nagaan of bovenstaande opmerkingen en aandachtspunten in het ontwerp
3
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voor de nieuwe inrichting meegenomen kunnen
worden.
In het daarop volgende werkgroepoverleg in het
Huis van de Stad op dinsdag 1 maart zijn varianten voor de nieuwe inrichting besproken.
Er waren negen bewoners aanwezig.
De belangrijkste besproken punten zijn:
 Trottoir langs de gevel minimaal twee meter
breed (vergelijkbaar met nu).
 30 km zone met maximale wegbreedte van
5,80 meter (nu ongeveer 7 meter).
 Waar de vrijkomende strook van 1,20 meter
komt te liggen vraagt nog aandacht.
 Nieuwe bomen op één rij.
 Beschermd stadsgezicht.
 Langsparkeren minimaal 2,30 meter breed.
Van huidige situatie naar nieuwe situatie
 Er is overleg met de teams van de renovatie
van de Crabethstraat Zuid en van het Zuidelijk Stationsgebied.
 Er is overleg met de kabel- en leidingbeheerders ter bundeling van de werkzaamheden.
Nieuwe dwarsprofielen
De bewoners hebben in twee teams binnen en
ook buiten de beleidseisen een aantal voorstellen voor dwarsprofielen opgesteld.
 De totale breedte tussen de gevels en het
water is ongeveer 13 meter en is, rekening
houdend met de randvoorwaarden, verder
vrij in te delen.
 Verscheidene varianten omvatten de verdeling van de vrijkomende ruimte door de versmalling van de rijbaan. Dan gaat het om:
 Geen verbreding van het trottoir langs de
gevel, waardoor er meer ruimte beschikbaar
komt voor parkeren, een groenstrook en een
voetpad langs de waterzijde.
 Een gedeeltelijke verbreding van het trottoir
langs de gevel.
 Een maximale verbreding van het trottoir
langs de gevel.
 Parkeren aan de huizenzijde in plaats van
aan de waterzijde, waardoor de rijweg niet
meer op het huidige asfalt past.
 Elke oplossing heeft zijn voor- en nadelen en
voor- en tegenstanders.
Iv-Infra tekent voor de volgende vergadering
drie voorstellen uit.
Volgende vergadering
De volgende vergadering is gepland op 29 maart
16.30 uur in het Huis van de Stad.
De agendapunten zijn:
 Uitwerking dwarsprofielen.
 Langsprofiel met eventueel verschillende
dwarsprofielen
 De kade
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Groen
Verlichting
Meubilair
Materialisatie.

Inbreng van ideeën van de overige bewoners is
altijd welkom. We houden u verder op de
hoogte.

WIJK IN BEDRIJF
Door Trudie Galama

Ik sta op het Stationsplein in de bloemenstal
van Ruud Gorissen. Al ruim 24 jaar staat hij
daar tussen de bloemen. Zijn opa zat al in de
bloemen. Zijn vader had een groothandel in
bloemen. De fleurige handel ging over van vader
op zoon.
De drukste dag van het jaar is Moederdag. Op
bestelling maakt hij bruidsboeketten en rouwstukken. Hij heeft veel Gouwenaars als vaste
klant. Een favoriete bloem heeft hij niet; alle
bloemen zijn mooi. In deze tijd van het jaar is
de tulp populair. Zwarte emmers vol rode, gele,
witte, paarse en roze tulpen lachen je toe.
Vooral de bossen bestaande uit verschillende
soorten tulpen vind ik mooi. Thuis in een vaas,
vooral als ze bijna zijn uitgebloeid, is het een
wirwar van vormen en kleuren. Driemaal in de
week gaat Ruud naar de veiling in Naaldwijk om
“voor de klok in te kopen”, zoals dat in vaktermen heet. Om half vijf staat hij op en om kwart
voor zes start de veiling. Om negen uur zit hij
weer in zijn auto vol bloemen op weg naar
Gouda.
Hij ziet de ontwikkelingen rond het Zuidelijk
Stationsgebied met veel vertrouwen tegemoet
en is van plan om u en mij nog vele jaren een
mooie bos bloemen te verkopen.

NIEUW WONINGBOUWPLAN DE
DRIE NOTENBOOMEN
Door Rien Prins

Begin van dit jaar heeft Dura Vermeer op het
laatste stukje braakliggend terrein aan de
Nieuwe Gouwe Oostzijde een onderzoek laten
doen naar niet gesprongen explosieven. In het
4
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jaar daaraan voorafgaand heeft er een bord op
dat terrein gestaan met de aankondiging van
het voormalige woningbouwplan. Er zouden 42
woningen worden gebouwd; 21 appartementen
op de hoek van de Kattensingel en de Nieuwe
Gouwe Oostzijde en nog eens 21 rijwoningen
tussen dat appartementengebouw en de Koemans locatie. Blijkbaar waren er niet voldoende
potentiële kopers voor dit plan want eind februari heeft de ontwikkelaar Dura Vermeer contact
gezocht met ons wijkteam om de laatste nieuwe
ontwikkelingen op dit terrein met ons te delen.
Onder het genot van een kopje thee aan de keukentafel bij Peter Schönfeld thuis vertelde de
ontwikkelaar over de nieuwe plannen. Uit onderzoek is gebleken dat op deze plek meer vraag is
naar grotere grondgebonden woningen. Woningen met meer woonruimte, een tuin en een parkeerplaats op eigen terrein. Enkele schetsen
toonden ons dat er in dit plan totaal 23 woningen van ca. 150 m2 woonoppervlak zullen worden gebouwd. Anders dan in het voormalige
plan krijgen deze woningen een schuine kap.
Volgens mij past dat ook beter bij deze historische plek aan het Bolwerk en het naastgelegen
pand van de oude blekerij dan de platte daken
van het vorige plan. Veel minder woningen dus
dan in het vorige plan, wat minder verkeersbewegingen en minder blik op straat tot gevolg
heeft en ruimte geeft voor méér groen in de
wijk.
Dit jaar zal begonnen worden met het voorbelasten van de grond. Daarvoor zal binnenkort
een flinke hoeveelheid zand worden aangevoerd.
Begin 2017 zal met de verkoop van de woningen
worden gestart en kan aansluitend begonnen
worden met de bouw. Na de oplevering zal ook
de nieuwe ontsluiting van onze buurt, langs de
Koemans locatie, naar de Nieuwe Gouwe Oostzijde worden gemaakt. Tijdens de bewonersavond van het wijkteam, op 7 april aanstaande,
zal Dura Vermeer een korte presentatie geven
over dit plan.

PLAATSING STOLPERSTEINE
Door Ton Kooijman

Op vrijdag 26 februari zijn er in onze wijk drie
nieuwe Stolpersteine gelegd, ter nagedachtenis
aan Joodse medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog uit hun huizen werden gesleept en die
vervolgens in concentratiekampen op gruwelijke
wijze om het leven zijn gebracht. Twee in de
Van Swietenstraat bij huisnummer 3 en één in
het Van Bergen IJzendoornpark ook bij huisnummer 3.
Voor deze plechtigheid bestond een ruime belangstelling en dat is goed om vast te stellen.

FUNCTIONEEL ONTWERP
ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
VALT GOED
Door Peter Schönfeld

De gemeente heeft in de afgelopen maanden
door het stedenbouwkundige bureau De Nijl uit
Rotterdam een functioneel ontwerp voor de herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied laten
maken. Dit ontwerp combineert alle functies die
aan de herinrichting gesteld worden in een
nieuw plan. De grootste veranderingen met de
huidige situatie is een buseiland waar omheen
de bussen zullen gaan parkeren en de nieuwe
fietsenstalling langs de spoorbaan waar nu de
bussen geparkeerd staan. U kunt meer informatie hierover vinden op www.nieuwepark.nl.
De nieuwe plannen zijn eind februari gepresenteerd aan de bewoners en de Raad. In het algemeen zijn de plannen goed ontvangen en bleek
dat men vertrouwen heeft in de huidige aanpak
van de gemeente. Het Bewonersinitiatief Nieuwe
Park ondersteunt deze aanpak ook en kan zich
in grote lijnen vinden in het ontwerp.
Wanneer in juni het functioneel ontwerp officieel
in de Raad is goedgekeurd en ook de financiën,
zal na de zomer met de verdere uitwerking van
het ontwerp begonnen worden.
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HET BANKJE
Door Trudie Galama

Kees en Sue
hebben boodschappen gedaan. Paasbrood,
stroopwafels, hagelslag en nassiekruiden stonden op het
lijstje. Nu genieten ze even van
het zonnetje.
Kees woont al 40
jaar in Engeland. Maar ieder jaar met Pasen komen hij en zijn Engelse vrouw, soms met kinderen en kleinkinderen een paar dagen naar
Gouda om de familiedag mee te vieren. Na het
overlijden van zijn ouders zo’n 15 jaar geleden
is de traditie voortgezet en gaan alle broers en
zussen met kinderen en kleinkinderen een dag
op stap. Dit jaar staat de Zaanse Schans op het
programma. Tussen de honderden Japanners
zullen ze zich een weg moeten banen. Er is een
speciale rondleiding in oliemolen De Bonte Hen
georganiseerd. Daar verheugt hij zich op als
zoon van een Goudse molenaar.

WINTERDIIJK
Door Peter Schönfeld

Wat gaat er gebeuren met het oude schoolgebouw van Het Segment en het gebouw van De
Goudse Waarden aan de Winterdijk?
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De laatste maanden zien bewoners van de Winterdijk, die tegenover het gebouw van het oude
Segment wonen onverklaarbare activiteiten op
het terrein van Winterdijk 10. Naar aanleiding
daarvan heeft het wijkteam navraag bij de gemeente gedaan, die eigenaar van het terrein is.
De gemeente is van plan de school af te breken,
maar moet eerst zorgen dat er een nieuw onderkomen is geregeld voor de vleermuizen die zich
in de afgelopen jaren in de school genesteld
hebben. De onverklaarbare activiteiten op het
terrein houden waarschijnlijk verband met het
onderzoek naar de vleermuizen. Dit nieuwe onderkomen zal in de loop van dit jaar geregeld
zijn en het is de verwachting dat eind 2016 met
de sloop van de school begonnen kan worden.
De fundering van het gebouw zal blijven in de
hoop dat bij eventuele nieuwbouw van de oude
fundatie gebruik gemaakt kan worden.
Het schoolgebouw van De Goudse Waarden
naast het oude Segment zal in de loop van dit
jaar leeg komen. De leerlingen hiervan zullen
van dan af aan in het gebouw aan de Kanaalstraat gehuisvest worden. Het oude gebouw zal
waarschijnlijk daarna tijdelijk als opvang van
andere Goudse Waarden scholen gebruikt worden.

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

De WhatsApp-groep “Buurtwacht Nieuwe Park” is
nog op zoek naar uitbreiding! Op dit moment is
er sprake van circa 75 deelnemers afkomstig uit
de hele wijk. Het maximale aantal deelnemers is
door WhatsApp verhoogd naar 250. Wil je ook
deelnemen aan de WhatsApp-groep of weet je
nog iemand die ook een oogje in het zeil wil houden in de wijk? Meld je dan nu aan! Er is nog
ruimte genoeg. Stuur je naam, adres en telefoonnummer door naar: i.tielman@gmail.com

Steeds meer wijken in Nederland maken gebruik
van WhatsApp om elkaar te waarschuwen voor
bijvoorbeeld inbraken in hun wijk. Recent heeft
een onderzoek in Tilburg uitgewezen dat het aantal inbraken in Tilburg is gehalveerd sinds de oprichting van WhatsApp-groepen. De afname komt
onder meer door het “afschrikeffect” dat er zo’n
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groep actief is. Ook worden buurtbewoners alerter en zijn ze eerder geneigd om de politie te bellen als ze iets verdachts zien. Door een WhatsApp-groep gaan mensen tevens meer doen aan
inbraakpreventie.
Ook Gouda stimuleert het oprichten van WhatsApp-groepen. In Gouda zijn al ruim 40 WhatsApp-groepen actief. Het effect hiervan op inbraken is echter nog niet te meten, omdat de meeste
groepen nog niet zo lang actief zijn. eind vorig
jaar heeft overleg plaatsgevonden tussen nieuwe
park en de gemeente over de plaatsing van de
borden “Let op! WhatsApp Buurtpreventie” (zie
afbeelding) ter vervanging van de oude borden
“Attentie buurtpreventie”. Zoals jullie wellicht al
hebben gesignaleerd, zijn de borden inmiddels
vervangen. Ze zijn goed opvallend en niet te missen. De gemeente is een onderzoek gestart naar
het effect van de borden in Gouda en beziet momenteel of er nog meer borden wenselijk zijn.
Het oprichten van de WhatsApp-groep is overigens een burgerinitiatief en is met name bedoeld
om elkaar te informeren en te alarmeren. De politie komt alleen in actie wanneer er daarnaast
ook een melding wordt gemaakt via 1-1-2. Via
http://www.whatsappen.nl/buurtwhatsapp kunnen de algemene spelregels en tips worden nagelezen.

WIE WEET WAAR DIT IS?
Door Sjouk Engels

maart 2016
De bovenste foto laat zien hoe dit gebied vanaf
de Kattensingel eruit heeft gezien. Op de andere
foto ziet u een doorkijk in de Van Strijenstraat.
Deze foto's hebben wij gekregen uit het archief
van een oud medewerker van de Goudse Machine Fabriek (GMF).
Op het terrein van de
voormalige GMF is
nieuwbouw gekomen
en de laatste woning is
eind vorig jaar opgeleverd. Veel bewoners
kennen elkaar inmiddels en het is daar een
heerlijke plek om te wonen. Om inwoners van
dit gebied en van Gouda te laten zien wat daar
vroeger stond, willen we aan weerszijde van het
Energiehuisje (verdeelstation) van Stedin deze
twee grote foto's (0,85x1,20 m) bevestigen.
Bij GoudApot hebben we een financiële bijdrage
gevraagd om deze twee foto's op buitenmateriaal te laten drukken. Wij kunnen in aanmerking
komen voor deze subsidie wanneer we ook uw
hulp vragen om een financiële bijdrage te geven.
Op de bewonersavond van het Nieuwe Park op 7
april zetten we een energiehuisje in het klein
neer. Wij vragen u hierin geld te doen voor deze
twee foto's. Bent u niet in de gelegenheid om bij
deze jaarvergadering aanwezig te zijn, dan kunt
u uw financiële bijdrage in een envelopje afgeven bij
 Sjouk Engels, Van Vreumingenstraat 7
 Marrianne Waalwijk, Crabethstraat 41
Helpt u mee?
Veel dank en graag tot ziens!

ANTON SPRUIT BEDANKT!
Door Trudie Galama

Hovenier Anton Spruit heeft op een heel bijzondere manier afscheid genomen van Cyclus. Als
dank voor het feit dat hij zich 42 jaar heeft ingezet voor het groen in Gouda werd voor hem een
boom in het Bergen IJzendoornpark geplant. De
vaantjesboom of zakdoekenboom (davidia involucrata) staat tussen huisnummer 17 en Villa
Honk. Er is een opvallend (tijdelijk) blauw bord
bij geplaatst. U kunt hem niet missen!
Anton was in onze wijk dikwijls te zien. In zijn
begintijd was hij vele uren met veel medewerkers aan het werk. De fleurige borders in het
Van Bergen IJzendoornpark met eenjarige planten waren zijn trots. Door de bezuinigingen zagen we de bloemen verdwijnen en Anton steeds
minder. Maar ondanks alles kunnen wij dankzij
hem nog genieten van een prachtig park.
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Op donderdag 17 maart vond het afscheid
plaats. Onder de zakdoekjesboom kreeg hij tientallen zakdoekjes overhandigd. Ze waren allemaal voorzien van toepasselijke teksten, geschreven door Cyclus en het wijkteam Nieuwe
Park/Groencommissie. Van het wijkteam ontving
hij bovendien een mooie fotocollage. De foto’s,
genomen in de lente, zomer, herfst en winter,
zijn gemaakt door Geri van Ittersum. Een mooie
herinnering aan “zijn” park.
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staat voorop. Deze vereniging kost € 20 per half
jaar. En zo zijn er nog veel meer verenigingen.
Bij de receptie van Gouwestein zijn verenigingsboekjes aanwezig. U kunt er een op komen halen en kijken of er een vereniging tussen zit die
uw interesse heeft. In ons verenigingsboekje
staan alle verenigingen beschreven inclusief de
tijden en de prijzen.

OOK POLITIE GOUDA OP
FACEBOOK
Door Marcel Bos

Zo langzamerhand ben je als politieteam een
vreemde eend in de bijt als je niet actief bent op
Facebook.
In februari 2011 ben ik begonnen met het gebruik van Twitter ten behoeve van het politiewerk. Ik was daarmee een van de eersten in Nederland. Het politieteam Gouda is sinds maart
2013 actief op Twitter en sinds maart 2015 ook
op Instagram.

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN
Ook in april zijn er weer leuke activiteiten.
 Op donderdag 7 april is de fa. Hip Hop mode
in Gouwestein met mooie mode. U bent
vanaf 14.30 uur van harte welkom in Gouwestein.
 Op zaterdag 16 april is Willem Reumerman
in Gouwestein met gezellige keyboard muziek. Kosten € 3 indien u lid bent van Servicepakket, € 5 indien u geen lid bent. U
bent om 14.30 uur van harte welkom in de
Plaza van Gouwestein.
 Op woensdag 23 april is er weer een gezamenlijke maaltijd. De medewerkers van het
restaurant verzinnen elke maand een leuk
thema. 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.
Naast bovenstaande activiteiten hebben we een
bruisend verenigingsleven. U bent van harte
welkom om een keer op proef mee te draaien
met een vereniging.
Een greep uit ons verenigingsleven: Spelletjesmiddag, gezellig met elkaar een spelletje doen
van vroeger of nu, van sjoelen en kaarten tot
rummikub. Of met elkaar een spannende quiz
spelen. Uiteraard kunt u uw wensen kenbaar
maken. Deze vereniging kost € 30 per half jaar.
Nog een voorbeeld: Kunt u zingen, zing dan
mee. We zingen vooral het Nederlandse lied. De
herkenbaarheid van de liedjes en het plezier

Omdat het bijhouden van Facebook meer tijd
kost dan het maken van een Tweet werd het opzetten van een eigen account uitgesteld. Dat
uitstel duurde tot 17 december 2015. Op die datum “zag onze Facebook pagina het licht”. Het
project #BASTA dat gericht was op het voorkomen van woninginbraken tijdens de kerstdagen
werd breed uitgedragen. Ook toekomstige projecten zullen te volgen zijn op Facebook.
Verder gebruiken we Facebook voor het plaatsen
van opsporingsberichten, geven we met verhalen een kijkje in onze dagelijkse werkzaamheden en verstrekken we informatie. Inmiddels
hebben bijna 3700 mensen onze pagina geliked!
Liket u mee?
Met vriendelijke groet,
Marcel Bos
Wijkagent in de wijken: Binnenstad, Raam en Nieuwe Park
Twitter: @WagGoudaCentrum /
@polgouda

HOOGVLIETEXPRESSE DATUM
WIJZIGING
Door Wilma Neefjes

Op Koningsdag, woensdag 27 april, is er geen
boodschappenservice voor de senioren op de
woensdagmorgen. De service vindt in die week
plaats op donderdag 28 april op de gebruikelijke
tijden met opstapplaatsen bij Julianahof en
Bernardhof, Gouwestein en Huize Winterdijk.
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Ons vrijwilligersteam, bestaande uit 9 vrijwilligers uit Nieuwe Park en leerlingen van Praktijkschool GSG Het Segment, is sinds enkele weken
uitgebreid met de zeer enthousiaste jongere
Mohammed Zakri. Mohammed is voor veel van
de gebruikers uit de Korte Akkeren een goede
bekende: hij is daar ook actief als begeleider bij
activiteiten in de Jan Ligthartschool. Welkom
Moh!
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grasveld bij de blokwoningen werden pallets uit
elkaar gehaald om er daarna mooie moestuinbakken van te maken. De sfeer was super gezellig en de kinderen liepen volop met schepjes en
kruiwagentjes mee te helpen. De laatste 2 hinkeltegels werden met mozaïek steentjes beplakt. Het is ongelooflijk wat er in drie dagen
gemaakt is! De betonnen stoep is veranderd in
een leuke speelplaats, de plantjes en het gras
zorgen over een poosje voor het groene accent.
Het insectenhotel en de kinderstraatbieb komen
later dit jaar.
Ik ben super trots op al die lieve mensen die de
handen uit de mouwen hebben gestoken om
weer een beetje groen in de wijk terug te brengen en om de kinderen de gelegenheid te bieden
om met de natuur bezig te zijn op een speelse
manier, daar doen we het toch voor!

Op Valentijnsdag deelde de nieuwe locatiemanager van
de supermarkt - René de Bruijn - aan alle gebruikers van
de service dieprode rozen uit.

DE GROENE SPEELPLAATS

Dat brengt me bij de volgende
oproep! We willen graag
boekjes voor de kinderstaatbieb. Voor de leeftijd van 0 tot
12 jaar.
Alle boekjes zijn welkom, van
leesboeken, prentenboeken, knutselboeken tot
kookboeken.
Je kunt de boeken inleveren bij Lianne van
Rooijen, Majoor Fransstraat 13.

Door Lianne van Rooijen

Zaterdag 12 maart begonnen we met een stralende zon aan de nationale vrijwilligers dag
van NLdoet. De week daaraan oorafgaand waren
er al enthousiaste vrijwilligers en kinderen uit de
wijk met de voorbereidingen gestart.
Stoeptegels werden verwijderd en het ontwerp
op de grond uitgetekend. De bestaande beplanting even opgegraven en weggelegd en het
paadje aangelegd. Zaterdag werd de aarde gebracht en begonnen we met het wegscheppen
van het zand en het neerleggen van de aarde.
De plantperken werden zichtbaar, de plantjes
teruggezet en gras ingezaaid. De ton voor de
waterpomp werd ingegraven, wat een koude en
zware klus was.

De komende tijd zal er nog regelmatig gewerkt
worden aan de groene speelplaats. Vind je het
leuk, doe dan lekker mee, we kunnen nog
steeds hulp gebruiken! Wil je je opgeven om te
helpen bij het onderhouden van de speelplek
dan kun je je opgeven bij mij en zorgen we ervoor dat je op de lijst komt. Dit houdt in dat je
eens in de zoveel weken de speelplek een beetje
naloopt en zorgt dat het er weer netjes uitziet.
Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe hanteerbaarder de klus is.
Lianne van Rooijen
Majoor Fransstraat 13
Tel: 0182-529989

Voor de catering werd goed gezorgd, de koffietafel stond lekker in het zonnetje en diverse ouders hadden pannenkoeken, taart en soep gemaakt, samen met een kopje koffie en thee was
dat een heus feestmaal. Voor de kids was er ook
nog limonade met wat lekkers.
De wigwam van wilgentakken werd ingevlochten
en kregen we klaar. Aan het einde van de dag
werd de wigwam al “bewoond” door de kinderen! Ook werd aan de straatkant een afscheiding met paaltjes en wilgentakken gerealiseerd.
Het voelpad ging de hoogte in en de tunnel eronderdoor werd vakkundig aangelegd. Op het
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OPROEP

Wij zijn op zoek naar een mooie oude foto van
de Kattensingel, genomen ter hoogte van De
Blaauwe Haan in de richting van het Bolwerk. We willen deze vergroten en laten afdrukken op canvas/zeil om aan de kopse kant
van onze woonark te plaatsen. Als iemand zo'n
foto heeft horen we dat graag.
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tijk bleek de kooi behoorlijk wat achterstallig onderhoud te hebben. Een aantal vrijwilligers hadden zich aangemeld via de wijkkrant en de aanplakbiljetten bij de kooi. Met alle inzet van de
vrijwilligers hebben we een prachtig resultaat
bereikt. Alle kwaliteiten van de vrijwilligers bleken mooi op elkaar aan te sluiten. We hebben
het dak van het buitenverblijf vervangen en een
nieuw verblijf voor de kippen geregeld, binnen
en buitenkant van de kooi schoongemaakt,
voerhok geverfd, alle ramen gezeemd, nieuwe
nestkasten geplaatst en de ramen beplakt. Al
met al een resultaat om trots op te zijn, dus bij
deze alle vrijwilligers nogmaals bedankt voor
jullie inzet.

Vriendelijke groet
Elma en Klaas Boon
reacties graag naar elma.stitches@gmail.com

CREACAFÉ - MAART
Deze keer hebben we in het Creacafé niet iets
voor onszelf gemaakt maar voor…...de vogels in
de voliere. De leuke huisjes zijn gezellig opgepimt en nu maar hopen dat er bezoekers komen
in de huisjes.

NLdoet IN ACTIE BIJ
DE VOLIÈRE
Door Manon Vonk

11 maart was het dan zover: NLdoet. Dit jaar
deden we voor het eerst mee aan deze landelijke actie. Vanuit het Oranje Fonds wordt een
subsidie beschikbaar gesteld waar we dankbaar
gebruik van hebben gemaakt, want in de prak-

CREACAFÉ - APRIL
Woensdag 13 april hebben we in het Creacafé
activiteiten rondom essentiële olie. Nicole Hageman komt iets over de toepassing van die olie
vertellen en ze laat je ervaren wat het met je
doet. Daarnaast gaan we een geurhanger maken in de vorm van een ketting, armband of
10
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sleutelhanger. Deze kun je helemaal naar eigen
wens samenstellen. Heb je zelf een leuk bedeltje
of mooie kralen die je bij de amulet kan hangen
dan mag je die natuurlijk meenemen. Zo wordt
je sieraad nog persoonlijker. We laten Nicole zelf
aan het woord:
Ik wil me graag even voorstellen.
Ik heet Nicole Hageman, woon in
Gouda, ben getrouwd en heb 2
kinderen. Tijdens de workshop op
woensdag 13 april gaan jullie een
ketting maken met een hanger
voor het dragen van essentiële
olie. Daarnaast ga ik jullie vertellen over wat essentiële olie allemaal doet en wat het voor jou
kan betekenen. Sinds twee jaar werk ik met essentiële olie, ik werd gegrepen door de geuren
en de handige manier om je gezondheid te ondersteunen. Inmiddels geef ik hand- en voetmassages met essentiële olie, maar ook totale
lichaamsbehandelingen.
Tijdens de workshop laat ik je door middel van
een handmassage graag ervaren wat het effect
voor jou kan zijn. Zelf werk ik met de oliën van
doTERRA; doTERRA betekent: gift van de aarde
en zo zie ik het ook. Voor mij is het een cadeau
om er mee te mogen werken, ervaringen te delen en samen te onderzoeken welke olie jou op
dit moment kan ondersteunen. Zelf word ik blij
van de olie en draag ik hem altijd bij me, hopelijk ga je na de workshop net zo enthousiast en
heerlijk geurend de deur uit met een mooie hanger.
Heb je nu al vragen over de olie en/of ben je
niet in de gelegenheid te komen? Bel me gerust
voor meer informatie: tel. 06-46109210

LEEUWTJE
Ton Kooijman
Tot mijn grote verrassing stond er vanmiddag
(29 maart) weer een parmantig leeuwtje bij de
ingang van het Van Bergen IJzendoornpark bij
de Nieuwe Gouwe. Het hoe en wat heb ik nog
niet kunnen achterhalen, maar het dier is niet
zelf komen aanlopen. Hoe lang hij daar zal staan
is ook niet in te schatten, ze zijn heel geliefd
hebben we kunnen vaststellen. Velen van u
krijgen deze wijkkrant in de bus op 1 april maar
met die datum heeft dit berichtje echt helemaal
niets te maken, hij staat/stond er echt!

www.iriscf.nl
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DE AALSCHOLVER
Door Marrianne Waalwijk

De aalscholver is weer terug op zijn oude stek!
Gelukkig net voor het broedseizoen is de aalscholver gerepareerd en weer teruggeplaatst op
zijn plaats in de vijver. Met medewerking van de
mannen van Cyclus stond de aalscholver zo
weer op zijn plaats.

NEDERLANDSE LESSEN IN DE
WIJKACTIVITEITEN
Door Marijke van Ittersum

Afgelopen dinsdag hebben we de negende les
gehad. Het ging – hoe kan het ook anders in
deze tijd – over Pasen en over lentefeesten in
het algemeen. Eén van onze cursisten had heerlijke brownies van Nutella gemaakt, wat prima
paste bij het thema van deze les.
Er zijn ook praktijklessen. Vorige week zijn we
naar de bibliotheek geweest, eind mei gaan we
door het park heen. Daar is genoeg te zien. Bij
het onderdeel grammatica zijn we begonnen
met de verleden tijd. Wanneer moet je nou “de” en wanneer moet je nou “-te” achter de
stam plaatsen? Dat is niet zo gemakkelijk. Er
zijn immers genoeg geboren en getogen Nederlanders die daar fouten in maken!

cursisten en leiding
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De stam heeft een grijsbruine schors met ruwe
ribbels van kurk, die dikker worden naarmate de
boom ouder wordt. Ook is de stam relatief kort
en splitst zich vaak in meer stammen. De boom
is vaak hol. Dat doet niets af aan de gezondheid
van de boom, maar het ontbreken van kernhout
en de grote gaten in de stam maken de boom
wel wat kwetsbaarder voor een flinke storm.
Maar dat geeft niets. Als de stam afbreekt, dan
staan honderden worteluitlopers klaar om zijn
plaats over te nemen.

BOMEN IN HET PARK:
DE KAUKASISCHE VLEUGELNOOT
Door Marijke van Ittersum

De vleugelnoot die in het park staat, zie je niet
gemakkelijk over het hoofd. Eigenlijk is het niet
één boom, het lijkt wel een bosje van vleugelnoten. En er is nog iets: het is vrijwel altijd nat en
modderig onder de groep stammen die schots
en scheef uit de grond komen. Zelfs voor gewoon gras is het niet gemakkelijk om onder het
gebladerte van deze bijzondere boom te
groeien. Waar hij staat? Schuin tegenover de
volière, het bankje kijkt erop uit. De vleugelnoot
heeft een eigen naambordje, nummer 34.
Uiterlijk
Sinds de 18de eeuw wordt de Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) veel in parken
in Nederland aangeplant, omdat mensen hem
mooi vonden. De vleugelnoot is een bladverliezende boom, dus kaal in de winter en hij kan
wel 30 meter hoog worden. Wat vooral opvalt,
zijn de langgerekte katjes, die wel meer dan 40
centimeter lang kunnen worden. De mannelijke
bloemen hangen (in mei) als dikke, citroengele
katjes aan de takken, terwijl de vrouwelijke
bloemen slank en groenachtig zijn. De bladeren
groeien aan lange bladstelen, tot wel een halve
meter lang. In de zomer zijn de bladeren olijfgroen, in de herfst kleuren ze goudgeel.

Herkomst
De boom komt nu alleen nog van nature voor in
de Kaukasus en de Elboers, een hooggebergte in
het noorden van Iran. De vleugelnoot is oorspronkelijk subtropisch. In het Vroeg-Pleistoceen was het in ons land zo warm, dat de vleugelnoot zich hier prettig voelde. De boom stond
toen langs rivieroevers. Toen in het MiddenPleistoceen de ijstijden begonnen, werd het te
koud en verdween hij uit ons land.
Er zijn ook veel andere soorten vleugelnoten,
maar die zijn in ons klimaat niet winterhard. De
boom komt uit de familie van de okkernoten en
is verwant aan de walnotenfamilie. De wetenschappelijke naam bestaat uit de woorden pteron, dat vleugel, en karuon dat noot betekent.
De soortnaam fraxinifolia betekent met bladeren
als die van de es, omdat het blad overeenkomsten toont met de bladeren van essen.
Eigenschappen
De vleugelnoot groeit het liefst op vochtige
plaatsen en is gevoelig voor late nachtvorst.
Ziekten komen eigenlijk niet voor bij deze soort.
De boom is eenhuizig (d.w.z. mannelijke en
vrouwelijke bloemen zitten aan dezelfde boom).
Opvallend zijn de bruine compacte katjes die na
bevruchting lange slingers met gevleugelde
vruchten worden, die de hele winter blijven hangen. De Kaukasische vleugelnoot omvat zijn
nootjes als het ware met twee brede vleugels;
daarom ook de naam: “vleugelnoot”. Maar ze
zijn niet eetbaar! Ook grappig is, dat de vruchten goed kunnen drijven en dat de boom zich zo
12
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via het rivierwater kan voortplanten. Maar ondanks de enorme productie van vruchten staat
de Kaukasische vleugelnoot bekend als een
boom die zich in Nederland niet of nauwelijks
uitzaait. Wel vormt hij enorm veel wortelopslag.
Als je wil dat de boom echt de hoogte in groeit,
zul je goed moeten letten op alle uitlopers in de
grond en die moet je elk jaar in de lente zorgvuldig verwijderen.
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rijmt op veel, zeer uiteenlopende woorden. Wat
te denken van copiloot, lippenrood, duizendpoot,
kokosbrood, overload, moederschoot, kikkersloot, botervloot en heldendood? Je zou zeggen,
daar is toch wel iets fraais van te maken?
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds
op sociaal gebied en laat Nederland van zijn
beste kant zien. Per jaar besteedt het ongeveer
€ 32 miljoen aan organisaties en initiatieven die
de sociale cohesie versterken in Nederland en in
het Caribische deel van het Koninkrijk. Koning
Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Fonds. NLdoet en Burendag
zijn o.a. initiatieven in onze wijk die door het
Oranjefonds zijn ondersteund.

Bijzonderheden
De ontwikkelingen van de laatste vijf jaar laten
een verandering zien in het gedrag van de Kaukasische vleugelnoot. Er worden steeds vaker
jonge bomen gevonden en dat is een eerste teken van verwildering van de soort. In Rotterdam
is dat nauwgezet bijgehouden. Op kademuren
en stortstenen langs de Rijnhaven zag men ineens tien jonge bomen. Ook in het Kralingse Bos
bleken zaailingen na het kappen van de moederboom, ineens wél te overleven. Dit vormt ook
een gevaar. Juist omdat onder de vleugelnoot
bijna niets anders kan groeien, zal door de
nieuwe boom alle andere vegetatie verdwijnen
en dat is niet best voor de oevers van onze rivieren.
Tot slot
Mensen zijn dol op het maken van lijsten. Zelfs
voor “monumentale” vleugelnoten bestaat zo'n
lijst:
http://www.monumentaltrees.com/nl/bomen/kaukasischevleugelnoot/
Deze lijst omvat 94 bomen uit 11 landen en een
kwart daarvan staat in Nederland. De grootste
boom bevindt zich in Middelburg achter 't Gasthuis, een verzorgingscentrum en verpleeghuis.
Het is een ware reus: meer dan 20 meter hoog
met een omtrek van 8.54 meter. Onze Kaukasische vleugelnoot staat niet op de lijst, hij is
veel te klein.
In de literatuur komt de vleugelnoot niet voor;
ik heb althans geen gedichten of verhalen kunnen vinden over deze karakteristieke boom. Aan
het rijmen zal het niet liggen, want vleugelnoot

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR
COLLECTE VOOR ONZE WIJK
I.S.M. HET ORANJE FONDS IN DE WEEK
VAN 17 TOT 21 MEI
Door Peter Schönfeld

Zoals u waarschijnlijk weet staan de financiën
van het wijkteam Nieuwe Park onder druk. De
gemeente heeft haar bijdrage aan het wijkteam
van € 30.000 teruggebracht naar € 3000. Voor
meer geld moeten we o.a. sponsoring vragen
van GoudApot, hetgeen in de praktijk niet meevalt. Daarom zoekt het wijkteam andere bronnen van inkomsten zoals deelname aan de collecte, die door het Oranje Fonds wordt georganiseerd in de week van 17 tot 21 mei. Vorig jaar
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heeft het wijkteam hier voor het
eerst aan meegedaan. We hebben toen ongeveer € 700 opgehaald. Deze collecte wordt in
heel Nederland gehouden. De
regel van het Oranje Fonds is:
de helft van de opbrengst voor
het Fonds en de andere helft
voor het wijkteam, dat zo zijn
activiteiten beter kan blijven uitvoeren.

die in hun buurt willen collecteren. Er wordt alleen in onze eigen wijk gecollecteerd. U kunt
zich opgeven bij Peter Schönfeld, Kattensingel
54, tel. 06 41836684 of mail p.schonfeld@kabelfoon.net

Het wijkteam heeft besloten weer met de collecte mee te doen en zoekt daarom vrijwilligers,

NLdoet GROENE SPEELPLEK EN VOLIÈRE
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IJSVOGEL
Van Frans van Dijk (tekst en foto) en Cora van
Leeuwen ontvingen we dit berichtje. Het vogeltje werd gesignaleerd op de Winterdijk.
IJsvogeltjes zijn erg mooie, schuwe en snelle
vogeltjes. Ik had ze al een poosje niet meer gezien in deze buurt. Tot een week geleden ik hem
zag vliegen over het water. Vanaf die tijd heb ik
regelmatig een poosje gepost om zijn visstek te
vinden. Gisteren kreeg ik hem er dus beter en
scherper op. Bronvermelding:
www.franscanon40d.blogspot.com
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REDACTIE WIJKKRANT:
Ton Kooijman, Trudie Galama, Toos van der
Gaarden en Irene Tielman. Inleveren kopij per
e-mail: t.kooyman@worldonline.nl en i.tielman@gmail.com.
Voor informatie over adverteren in de wijkkrant

kunt u terecht bij Trudie, tel. 523525
De wijkkrant is een uitgave van de Stichting
Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54
2801 CC Gouda, tel. 678939
e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net
website: www.nieuwepark.nl

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN
Gerrit van der Gaarden
Trudie Galama
Ton Kooijman
Rien Prins
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Peter Waalwijk

Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Bergen IJzendoornpark 15
Van Swietenstraat 24
Van Vreumingenstraat 7
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36
Crabethstraat 41

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

524996
523525
522508
06 54651814
678939
585357
523448

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

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

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

588386
646464
692969
0900-8844
589168
547500
06 20417758
088–9004321

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE










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
7 april
11 april
13 april
28 april

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
‘s ochtend

Bewonersavond
Wijkteamvergadering
Creacafé
Hoogvlietexpresse

Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
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