Wijkkrant
Nieuwe Park

mei 2016

1

mei 2016
Inhoud
Van de redactie / van het wijkteam
Het Uiltje
Crabethstraat
Geveltuintjes
Buurt WhatsApp-groep Nieuwe Park
Park & Dijk
Nieuws van Gouwestein
Komt dat zien
Poster Dag van het park
Groene speelplek
Huize Elisabeth
Glas
Dag van het Park
Volière
Het Bankje
Bomen in het park: De Schijnbeuk
Creacafé
Adressen en agenda

2
2
2
3
3
4
5
5
6
8
8
9
9
10
10
10
11
12

VAN DE REDACTIE /
VAN HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

In de eerste plaats vraag ik uw aandacht voor
de Dag van het Park op zaterdagmiddag 28 mei.
Als het weer een beetje gewillig is ontvangen we
u heel graag in ons mooie park voor Huize Elisabeth. Dan kunt u die prachtige villa ook nog
eens goed bekijken aan de hand van het artikel
dat in deze wijkkrant staat. Bij slechter weer
vragen we u naar Gouwestein te wandelen. Het
begint om 2 uur.
Een week eerder hebben we in de wijk gecollecteerd voor het Oranjefonds. Dat doen we omdat
de helft van de opbrengst aan de wijk ten goede
komt. En een paar honderd euro extra kunnen
we goed gebruiken nu de gemeente onze activiteiten niet meer ondersteunt. Het was leuk om
te merken dat veel bewoners op de hoogte bleken van de formule, en blijkbaar de wijkkrant
goed lezen.
We moeten nu alles bij de GoudApot aanvragen,
en die club lijkt ons niet erg goed gezind. Begin
december hebben we ons programma voor 2016
aangeboden, maar een half jaar later is daar
nog nauwelijks formeel op gereageerd. Wel is
mondeling verteld dat veel zou worden goedgekeurd, maar dat blijkt nu twijfelachtig. Voor
onze nieuwjaarsreceptie hadden we een aanvraag gedaan. GoudApot vindt dat je dan moet
wachten op goedkeuring alvorens die activiteit
te organiseren. Als je dat dan zonder goedkeuring toch in januari doet, heb je het geld blijkbaar niet nodig. Daarmee verslaat GoudApot de
Gemeente royaal in bureaucratie. Zelf zijn ze,
volgens een artikel in het AD, wel tevreden over

hun functioneren, maar die evaluatie kunnen ze
toch beter aan anderen overlaten.
De puinhoop aan fietsen op het stationsplein is
nog steeds stuitend. Ons was beloofd dat daar
markeringen zouden komen om een pad fietsvrij
te krijgen en de voetganger de mogelijkheid te
geven het station binnen te komen. Dat moet
toch in een week of wat te doen zijn zou je zeggen. Blijkbaar niet. En nu wordt het zomer, we
gaan met vakantie, en er zullen ook wel wat
minder fietsen zijn, dus op zijn vroegst ergens in
de herfst?
We hebben samen met Cyclus de jaarlijkse
schouw gehad. Al wandelend door onze wijk bekijken we samen hoe die erbij ligt. Het station
laten we links liggen en dan ziet het er best
goed uit, we wonen in een leuke wijk. Daar doen
we zelf heel veel aan, de geveltuintjes bloeien
uitbundig. En de groenclub probeert eens in de
maand het onkruid in toom te houden. Dus 28
mei ziet u een mooi onderhouden park.

HET UILTJE
Door Rien Prins

Enige weken geleden kregen we het verzoek uit
de gemeente Hoorn om ons Uiltje te mogen gebruiken bij een restauratieproject. In de gemeente Hoorn blijkt een identiek beeldje te
staan van het Uiltje van Sonja Meijer. Helaas
was dat uiltje zwaar beschadigd geraakt. Onze
uil kon als donor worden ingezet om de Hoornse
Uil weer nieuw leven in te blazen. De firma Binder Art uit Haarlem had de opdracht gekregen
voor het restauratiewerk. Vandaag 20 mei werd
onze uil weer, prachtig schoon gemaakt, op zijn
sokkel gemonteerd. We zijn blij dat hij weer terug is!
Binnenkort kunnen we het broertje van onze uil
in Hoorn bekijken.

CRABETHSTRAAT
Door Peter Waalwijk

Op 2 mei is de zuidelijke Crabethstraat afgesloten voor verkeer en zijn de werkzaamheden ter
vervanging van het riool begonnen. Het afzetten
van dit deel van de Crabethstraat geeft voor het
verkeer vanaf het station nogal wat problemen.
2

Wijkkrant Nieuwe Park

mei 2016

De rijrichting in het noordelijke deel is omgedraaid, dus loopt nu van het Crabethpark naar
het Stationsplein.

BUURT WHATSAPP-GROEP
NIEUWE PARK!

Ondanks de geplaatste boorden en afzethek is
het voor vele automobilisten blijkbaar niet duidelijk en proberen ze toch (wellicht volgens de
routeplanner) via de Crabethstraat naar de Kattensingel of naar het parkeerterrein van de
Goudse Verzekeringen te komen. Dat geeft problemen. Wat zijn sommige automobilisten toch
eigenwijs! Ook fietsers en brommers gaan voor
het gemak met volle snelheid over het trottoir.
Bij het uit huis gaan is het zinnig om in de deuropening waakzaam te zijn voor naderend gevaar
van voorbij snellende fietsers en brommers.
Voor het tijdelijk wegvallen van vele parkeerplaatsen is tijdens de avond- en nachturen parkeren bij de Goudse mogelijk, een goede regeling.

De Buurt WhatsAppgroep “Buurtwacht
Nieuwe Park” is afgelopen tijd fors gegroeid.
We hebben inmiddels
ruim 100 deelnemers
bereikt! Uiteraard is nog verdere uitbreiding
wenselijk, dus mocht je ook willen deelnemen
aan de Buurt WhatsApp-groep of iemand weten
die een oogje in het zeil wil houden in de wijk,
dan kun je je aanmelden door je naam, adres en
telefoonnummer te sturen naar:
i.tielman@gmail.com.

Een groot gedeelte
van de straat is
vanaf het Crabethpark richting Kattensingel met hekken
afgezet en het wegdek is verwijderd.
Vervolgens is ten
behoeve van de
aansluiting van het
nieuwe riool op het
hoofdriool, de oude brugconstructie en een hieronder gesitueerde rioolput gesloopt. Inmiddels
is een nieuwe aansluiting gemaakt en de rioolput opnieuw opgemetseld. Het verwijderen van
het oude riool met meteen de aanleg van het
nieuwe riool vordert gestaag en is reeds voor
50% uitgevoerd. Zie bijgaande foto.
Al met al geeft het wel wat overlast, maar gezien de verslechtering van de rijweg van de laatste tijd, was deze renovatie hard nodig.

GEVELTUINTJES
Door Trudie Galama

Sommige geveltuintjes kunnen wel wat aandacht gebruiken. Hoe is het met uw tuintje?
Kunt u tussen het onkruid de bloemetjes niet
meer vinden? Zo ja,
dan is het de hoogste tijd om aan de
slag te gaan. Laten
we met z’n allen de
bloemetjes weer
buiten zetten. En
wie weet, wint u de
prijs ‘Geveltuintje 2016’ of de prijs voor de langste stokroos.
Heel veel succes!

Door Diana Rosenboom

Steeds meer wijken in Nederland maken gebruik
van WhatsApp om elkaar te waarschuwen tegen
bijvoorbeeld inbraken in hun wijk. Ook de Gemeente Gouda stimuleert het oprichten van
deze Buurt WhatsApp-groepen. In Gouda zijn er
al ruim 40 Buurt WhatsApp-groepen actief. Het
effect hiervan op inbraken in Gouda is echter
nog niet te meten, omdat de meeste groepen
nog niet zo lang actief zijn. In steeds meer straten/wijken in Gouda worden de borden “Let op!
WhatsApp Buurtpreventie” geplaatst, ook in
onze wijk zijn ze goed zichtbaar.
Er zijn al verschillende meldingen in de Buurt
WhatsApp-groep “Buurtwacht Nieuwe Park” geplaatst. Dit betreft niet altijd waarschuwingen
die te maken hebben met verdachte situaties,
maar bijvoorbeeld ook meldingen vanuit sociaal
perspectief. Om onder andere het aantal berichten te beperken, gelden er voor de Buurt WhatsApp-groep enkele spelregels. Hieronder een
korte opsomming van de geldende spelregels:
 Minimum leeftijd is 18 jaar.
 Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de
wijk.
 Het oprichten van de Buurt WhatsApp-groep
is een burgerinitiatief en is met name bedoeld om elkaar te informeren en te alarmeren. De politie komt alleen in actie wanneer
er ook een melding wordt gemaakt via 112.
 Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw
altijd de politie via 112;
 Indien 112 is gebeld naar aanleiding van een
gemelde situatie in de Buurt WhatsAppgroep, laat dit dan aan de groep weten, zodat voorkomen wordt dat er meerdere telefoontjes voor eenzelfde melding worden gedaan bij de politie.
 Stuur geen overbodige berichten. Niet alle
buurtbewoners zitten te wachten op een
overvloed aan berichten. Probeer het aantal
berichten dus te beperken door alleen te reageren indien dit iets toevoegt aan de situatie.
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Wees terughoudend met het delen van foto’s
van personen. In veel gevallen voldoet een
signalement ook.

De volledige algemene spelregels en tips met
betrekking tot een Buurt WhatsApp-groep zijn
na te lezen via http://www.whatsappen.nl/buurtwhatsapp

PARK & DIJK
Door Ton Kooijman

We hebben in de wijkkrant al eerder verteld dat
in onze wijk twee scholen huizen die nu al een
paar jaar lang het predicaat ‘excellent’ dragen.
Dat zijn de basisschool Park & Dijk en de praktijkschool Het Segment. Ik wilde wel eens weten
hoe ze daar in slagen en ben begonnen met een
bezoek aan Park in Dijk. Het Segment volgt na
de vakantie.
Wieke Canosa ontving me. Zij is orthopedagoge
en sinds dit schooljaar de directeur. Ze voelde
zich aangetrokken tot het onderwijsconcept op
deze school. Met onderwijs had ze tot dan geen
ervaring, wel met management. Daarom volgt
ze nu ook een opleiding tot schoolleider die het
ministerie van OC&W verplicht stelt. Wieke is
goed op de hoogte van de historie van Park &
Dijk, die ze haarfijn uitlegt. De school heeft een
christelijke signatuur en is gevormd uit een fusie
van twee scholen die al in de wijk zaten, één in
het park en één aan de Winterdijk. U had het
kunnen raden. Sinds 1998 is het één school voor
speciaal onderwijs, sinds 2009 zitten ze op de
huidige locatie.
Er zitten ongeveer 140 kinderen op school verdeeld over tien groepen, dat geeft ook direct
een goede indruk van de aandacht die de leerkrachten aan elk individueel kind kunnen geven.
Ik zag een aan- en afwezigheidsbord met in totaal 35 medewerkers. De meeste leerlingen beginnen in het reguliere basisonderwijs en dan
ontdekt men dat ze daar niet op hun gemak zitten. Dat kan met intelligentie te maken hebben,
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maar ook met sociaal-emotionele omstandigheden. Pesten kan een rol spelen. De instroom is
uit Gouda en omstreken. Doorstroom vindt
plaats naar het speciaal voortgezet onderwijs,
zoals naar de buurman Het Segment, maar ook
naar het reguliere vmbo.
Het onderwijsconcept is door de school zelf ontwikkeld. De leerkrachten hebben meestal een
pabo gevolgd, waar een specialisatie voor het
speciaal onderwijs mogelijk is. Het onderwijs is
een mix van ‘ouderwetse’ vakken, zoals taal en
rekenen, en het meedoen in werkplekken, waar
je kunt koken, kunt toneelspelen, zingen, tekenen, gymmen, techniek beoefenen, met dieren
omgaan en nog veel meer. De kinderen hebben
veel vrijheid om de werkplekken zelf te kiezen
en dat doen ze steeds voor de volgende dag. Zo
ontstaat er een mix van theorie en toepassing.
Bij koken bijvoorbeeld krijgen ze een recept en
moeten dan zelf hoeveelheden bepalen omdat
ze niet voor twee, waar het recept op geschreven is, maar voor zes eters gaan koken. Zo leer
je ook rekenen. De administratie gebeurt digitaal, zodat de kinderen ook met computers,
touchscreens en dergelijke leren omgaan.
Het groeien naar zelfstandigheid is een belangrijke doelstelling van dit onderwijs. De kinderen
voelen zich prima op hun plek, deze aanpak
blijkt heel motiverend. Daar is ook de jury, en
later de inspectie, voor gevallen, dus zo komt
een excellente school tot stand. De inspectie
vraagt zich nu af of het concept niet veel breder
uitgedragen kan worden.

Die zelfstandigheid ondervond ik ook zelf. Bij
het binnenstappen in de school zag een jongen
mij wat rondkijken. Hij kwam op me af en vroeg
me wat ik aan het zoeken was. ‘De directeur’
antwoordde ik. Dat ging hij toen regelen. Na het
gesprek met Wieke mocht ik de school bekijken
en het was leuk om dat met een leerlinge van
groep acht te doen. Nellianne leidde me trots en
zeer ter zake kundig rond.
We begonnen bij het kippenhok, maar daar was
geen kip te bekennen, ze kunnen vrij rondlopen.
Ook geen haan, maar dat klopte, want die was
enige maanden geleden dood gegaan. Eitjes die
de kippen leggen komen zo nu en dan in de
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broedmachine te liggen, waar een camera op
staat zodat de leerlingen het hele proces van
uitbroeien kunnen volgen. Nellianne vertelde me
dat de kippetjes in onze volière ook van haar
school kwamen. Ze woont in De Vlist, onder
Haastrecht, en komt met nog wat leerlingen dagelijks met de taxi naar school. Na de zomer
gaat ze naar Schoonhoven, naar het reguliere
vmbo. De school heeft ook een goed uitgeruste
gymzaal en kan voor die lessen nog echte gymnastiekleraren inzetten.
We ontmoetten een klasgenoot van haar, die
zich die ochtend bezig had gehouden met het
maken van pizza-croquetten, maar misschien
heb ik dat verkeerd verstaan. Hij verhuist na de
zomer naar Het Segment, de excellente buurschool.

minimusical is op donderdag 16 juni en start om
19.30 uur in de Plaza van Gouwestein. Toegang
€ 3 voor leden van het Servicepakket, € 5 voor
niet leden.

Toen ik wegging begonnen beiden aan het middagprogramma: zij ging zingen, hij toneelspelen. Een interessante en leuke school, Park &
Dijk.

Voor informatie over onze verenigingen kunt u
terecht bij de receptie van Gouwestein. U kunt
hier een verenigingsboekje op komen halen.
Bellen mag natuurlijk ook, tel. 0182 515655. We
kunnen u dan een verenigingsboekje toesturen.

In juni organiseren we voor de bewoners van
Gouwestein een avonddriedaagse. Deze avonddriedaagse vindt plaats op maandag 13 juni,
dinsdag 14 juni en woensdag 15 juni. Ook hiervoor zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die
alle, of een van deze avonden mee willen lopen.
Hoe meer vrijwilligers zich aanmelden, hoe meer
bewoners mee kunnen. Heeft u hier nog vragen
over of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger
voor deze avonddriedaagse dan kunt u terecht
bij de receptie van Gouwestein via tel. 0182
515655.

KOMT DAT ZIEN!
Graag nodigen we u uit voor de expositie
Kunstig Werk.
Door Sjouk Engels

In de maand juni 2016 is in Zorgcentrum Gouwestein een expositie ingericht van het werk van
Katinka van der Koogh. Katinka woont in Gouda,
is architect en heeft haar eigen ontwerp- en adviesbureau StudioVK. Daarnaast is zij actief met
acryl schilderen op doek.
Haar “kunstig werk” is vooral geïnspireerd op de
natuurlijke buitenruimte: het landschap met zijn
groen, water, horizon en hemel. Bij enkele schilderijen heeft zij passende gedichten geschreven.
Loop gerust even binnen want de doeken en gedichten zijn zeker de moeite waard!

NIEUWS VAN GOUWESTEIN
Door Karin Hinke, Gouwestein

In juni hebben we weer een leuke activiteit.
Katinka van der Koogh exposeert haar schilderijen in de hal en de gang op de begane grond.
Ook een leuke activiteit in juni is een minimusical van O&S Producties: “Het Bruidskleed”. Deze

De expositie is te bekijken vanaf 1 juni tijdens
de openingstijden van de receptie maandag t/m
vrijdag van 8.30 – 15.30 uur, zaterdag van 9.30
-15.30 uur en zondag van 9.30 – 14.30 uur. Het
“kunstig werk” is uiteraard ook te koop. Een
overzicht van de werken in de expositie is bij de
receptie te verkrijgen. Meer werk van haar kunt
u zien op de website www.kunstigwerk.com.
Heeft haar werk u enthousiast gemaakt? Katinka
maakt ook werk in opdracht. De afmeting en
kleurstelling is in overleg met u te bepalen.
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Park, de bestaande woning slopen en gaf de
Haagse architect J. Duynstee opdracht om hier
een villa te bouwen. De architect ontwierp ook
de tuin en bestemde een deel ervan tot moestuin. De moestuin bestaat niet meer. Op dat
stuk grond staan tegenwoordig de huizen van de
Piersonweg.
De stichtingssteen draagt de tekst: "Den 21en
april 1920 werd deze steen gelegd door A.J.J.
Vos jr. oud 12 jaren".
Ontwerp
Het uit rode baksteen opgetrokken huis heeft
een vrijwel rechthoekige plattegrond en gaat
schuil onder een fors overstekend dak. Aan de
achterzijde is een terras uitgemetseld over het
water van de Winterdijk met buitenlampen op
de terrasmuur. Aan deze kant is de serre uitgebouwd, waarboven zich het balkon bevindt. Aan
de ene korte zijde is een erkeruitbouw, aan de
andere een uitbouw met daarin de dienstingang.
In verschillende onderdelen valt de invloed te
bespeuren van de Amsterdamse School, vooral
in het decoratieve baksteenwerk.

GROENE SPEELPLEK
Door Manon Vonk

In de afgelopen periode is er door enthousiaste
buurtbewoners weer hard gewerkt aan de voortgang van de groene speelplek. Het ziet er inmiddels prachtig uit en zelfs de moestuinbakken zijn
gevuld. Inmiddels is ook duidelijk dat er geld uit
de GoudApot vrijkomt om het helemaal naar ons
zin af te maken. Inmiddels zijn er een aantal
mensen die zich hebben opgegeven om de plek
netjes te houden. Wil je je ook graag inzetten
om het een fijne speelplek te laten zijn dan ben
je natuurlijk ook van harte welkom. Het hoeft
niet veel tijd te kosten al is het maar een uurtje
per jaar, alle hulp is welkom. We zijn ook nog
steeds op zoek naar kinderboekjes voor de kinderbieb die er komen gaat; die kunt u kwijt bij
Lianne op de Majoor Fransstraat 13.

HUIZE ELISABETH
Door Trudie Galama

Sinds 1996 is de familie Van Popta eigenaar en
bewoner van deze prachtig villa.
Reden voor mij om even aan te bellen en een
blik te werpen op het interieur. Het zal u niet
verbazen dat ik even sprakeloos was.
Geschiedenis
In 1899 werd de grond waar later de villa op gebouwd zou worden, gekocht door de koopman
en grutter Anthonius Johannes Vos. Zijn zoon,
de papierfabrikant Adrianus Jacobus Johannes
Vos, liet in 1919, na de aanleg van het Nieuwe

Huize Elisabeth uit de hoogte

Het huis was van alle eigentijdse gemakken
voorzien. In de kelder was de centrale verwarmingsketel ondergebracht, daarnaast de kolenopslag, verder een provisiekelder met trapje
binnendoor naar de keuken daarboven, een
wijnkelder, mangelkamer, opslagplaats, donkere
kamer en rijwielstalling. Op de zolderverdieping
waren verschillende kamers, onder andere voor
de dienstboden. Imposant is de ontvangsthal op
de begane grond. De hoofdingang heeft een
forse luifel met pannendak waarop twee leeuwenbeelden het huis ‘bewaken’. Rond de stoep
zijn muurtjes gemetseld voor bloembakken. Via
de vestibule komt men in de monumentale ontvangsthal, de ‘hall’ op de tekening. Geheel naar
Engels gebruik is hier ook een zitje gecreëerd bij
een schouw. Rond deze hal zijn de verschillende
ontvangstvertrekken gerangschikt: spreekkamer, salon, serre en eetkamer. Ook de keuken
is vanuit de hal te bereiken. Het trappenhuis
wordt verlicht door de vier glas-in-loodramen
boven de ingang. De vide geeft de ontvangsthal
een imponerende ruimtewerking. Op de bouwtekening zijn drie slaapkamers, een logeerkamer
8
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en een badkamer aangeven. Van het rijke interieur bleef nog veel bewaard, waaronder stucplafonds, deuren, glas-in-lood, de afwerking van de
vestibule en het trappenhuis. Dankzij de serre
en het terras biedt Huize Elizabeth een mooi uitzicht over de Winterdijk en over het Nieuwe
Park richting Nieuwe Gouwe.
Gebruik
Na het vertrek van de familie Vos, werd de villa
gebruikt als dokterswoning en als opleidingscentrum voor verpleegkundigen. In 1959 werd
Huize Elisabeth gekocht door het Goudse ziekenhuis De Wijk ten behoeve van de verpleging
van chronisch zieken. Er werden al vrij snel 25
patiënten verpleegd. In 1967 werd de functie
van verpleeghuis overgenomen door Verpleeghuis Catharina aan de Bleulandweg. De villa
kreeg vervolgens een bestemming als opleidingsinstituut voor ziekenverzorging. Er werden
tevens mannelijke verzorgenden en verpleegkundigen in gehuisvest. Zij mochten niet in de
toenmalige zusterflat aan de Bleulandweg wonen.
Rijksmonument
Het gebouw staat als Huize Elisabeth onder monumentnummer 517617 ingeschreven in het
Rijksmonumentenregister. Het woonhuis met
bijbehorend interieur aan het Van Bergen IJzendoornpark 22 is van algemeen belang vanwege
de cultuur- en architectuurhistorische waarde.
- als representatief vroeg 20ste-eeuwse voorbeeld van een aan de Amsterdamse School
verwante bouwstijl en vanwege de karakteristieke detaillering en het materiaalgebruik.
- als voorbeeld uit het oeuvre van de Haagse
architect J. Duynstee.
- vanwege de ligging in het Van Bergen IJzendoornpark en vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de overige bebouwing in
het park heeft de villa stedenbouwkundigeen ensemblewaarde.
- vanwege de nagenoeg gave hoofdvorm, detaillering en interieur. Bovendien is de vrije
ligging in het park en aan de Winterdijk onaangetast.
(bron: o.a. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Glas

mei 2016
om te melden dat ze weer overvol zijn, maar
ook dan duurt het vaak nog lang. Dat moet toch
beter kunnen. De puinhoop die u op het plaatje
ziet kan ook makkelijk tot veel meer rommel leiden. Eén baldadige haal is genoeg om in de
verre omtrek met glasscherven te zitten.
Ik dacht dat er chips zijn die bijhouden hoe vol
bakken lopen. Dat lijkt me nou een nuttige aanschaf, deze toestand moeten we niet willen.

DAG VAN HET PARK:
‘WAT BEWEEGT JOU?’

Door Ton Kooijman

U ziet op de foto de glasbakken die bij Hoogvliet
staan. Mooi plaatje, het lijkt wel geregisseerd.
Maar dat is toch niet het geval, de bakken worden niet op tijd geleegd. Het is wel goed om u er
op te wijzen dat u het glas ook aan de achterkant kwijt kunt en dat daar vaak nog wel een
vrij plekje is. Maar in een gesprek dat ik met
een medewerker van Hoogvliet had, werd duidelijk dat het legen van de bakken onvoldoende
aandacht krijgt. Hoogvliet belt heel regelmatig

U komt toch ook dit jaar weer naar ons jaarlijkse wijkfeest de Dag van het Park?
Zaterdag 28 mei ’s middags van 14.00-17.00
uur is het weer zover! Dit jaar is het thema
‘Wat beweegt jou?’ Het belooft opnieuw een
leuke middag te worden voor jong en oud met
activiteiten en gezonde hapjes en drankjes.
Met medewerking van Viva Balans en atletiek
parcours for kids (ook leuk voor de ouders),
9
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workshop capoeira dansen en Praktijk Proximaal. Anita en Jolande zorgen voor de hapjes.
We vragen aandacht en een bijdrage voor het
nieuwe ‘kunstproject’: twee foto’s die op het
energiehuisje in de Van Vreumingenstraat moeten komen te hangen. We kunnen nog wel vrijwilligers gebruiken die dag!
U kunt ons vinden in het Van Bergen IJzendoornpark voor Huize Elisabeth / naast villa
Honk. Als het slecht weer wordt zijn we in het
zorgcentrum Gouwestein te vinden. De poster is
tevens een kleurplaat, die door de kinderen kan
worden ingeleverd bij de workshop van het
Creacafé en/of je kunt hem voor het raam hangen om de Dag van het Park te promoten.
U bent van harte welkom!
Werkgroep Dag van het Park: Manon, Marleen
en Marrianne. (Tel: 06 23507933 m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl)

VOLIÈRE
Door Manon Vonk

Het is een roerige periode geweest in de volière.
Het eerste nestje parkietjes is geboren, maar
zij hebben het helaas niet overleefd. Bij de
vinkjes gaat het wel goed en er zijn al verschillende baby vinkjes die het overleefd hebben,
eentje zelfs zo goed dat het kans heeft gezien
om te ontsnappen. Na vele verwoede pogingen
het vinkje te vangen is het ons niet gelukt, zelfs
niet in samenwerking met de dierenambulance.
Zij hebben hier toch de nodige ervaring in maar
de vink was ons te snel af. Als u bij de kooi
komt kijken en goed om u heen kijkt dan zult u
hem zeker treffen.

HET BANKJE
Door Trudie Galama

De zon laat zich weer
zien en dan zijn er altijd bewoners van Gouwestaete op een
bankje bij het water te
vinden. Met mijn fototoestel in de hand loop
ik op de zongenieters af.
Het echtpaar Gé en Marijn Vaandrager is 2,5
jaar geleden naar Gouwestaete verhuisd. Hij
zegt: “Niet te vroeg en niet te laat”. Zij zijn zeer
content. Zij hebben daarvoor 50 jaar op de Kattensingel gewoond. Marijn kwam toen vaak in
het park met hun hond “Winnie de Poeh”. Heel
lang geleden speelde zich een klein drama af.
De kippetjes van nummer 12 konden het niet
meer navertellen.

De zonnewijzer, prominent te zien bij de entree
van het park, vinden zij prachtig. Met dank aan
Peter Schönfeld die zich hiervoor heeft ingezet.
Zij hebben bewondering voor het werk van het
Wijkteam.
Iedere maandagmorgen, zomer en winter, zijn
beiden op de jeu de boule baan te vinden. Zij
vormen samen met zes andere bewoners van
Gouwestaete een hecht team. Met dank aan Ton
Kooijman, die het initiatief voor de aanleg van
deze baan heeft genomen.
Hun advies is: Blijf bewegen, bewegen is goed!

BOMEN IN HET PARK
DE SCHIJNBEUK
Door Marijke van Ittersum

Net als de zilveresdoorn staat de Arctische
schijnbeuk (Nothofagus antarctica) op een onopvallend plekje: als je tegenover de Van
Beverninghlaan het wandelpad in het park oploopt, staat hij aan je linkerhand met zijn eigen
bordje. Het is bij Groenvoorzieningen van Nederlandse gemeenten kennelijk een weinig populaire boom, maar dat is waarschijnlijk meer
een kwestie van onbekend maakt onbemind,
want de schijnbeuk heeft zijn eigen schoonheid
en is bovendien een vrij makkelijke boom in onderhoud.
Uiterlijk
De Nothofagus antarctica (er zijn meerdere
soorten schijnbeuken) is niet winterhard. In de
lente verschijnen er kleine, gekrulde en gekartelde blaadjes die lekker fris ruiken. Als je de
volwassen blaadjes kneust, ruiken ze naar kaneel. De ovale kroon van de boom is heel open,
zodat er veel licht doorgelaten wordt op de ondergrond. De bladeren worden in de zomer
groen en glanzen je tegemoet. In het najaar
worden ze geel voordat ze afvallen. Maar ook in
de winter is de boom fraai, vanwege de structuur van de takken, die vrij horizontaal uitgroeien en twijgen geven met bizarre vormen.
Kenmerken
Erg oud wordt de schijnbeuk niet, hij heeft
maximaal honderd jaar op de teller staan en de
meeste halen dat niet. Erg hoog worden ze hier
ook niet en dat is erg prettig als je wel een
boom wilt aanplanten in je (vrij kleine) tuin,
maar na tien jaar geen boom wilt hebben die ineens de hele tuin in beslag genomen heeft. De
schijnbeuk is na een jaar of tien ongeveer zes
tot acht meter. Wel oppassen voor takken die op
de grond hangen. Voor je het weet, schieten ze
wortel en heb je ineens een heel oerwoud aan
schijnbeuken in je tuin en dan wordt het wel een
probleem om nog bloemen te planten.
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Herkomst
De schijnbeuk
komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, uit Chili en
Argentinië om precies te zijn. Daar
wordt hij wel hoger, een meter of
20. De beroemde
botanicus en natuuronderzoeker
Joseph Banks
(1743-1820) was
mee geweest met
James Cook op
zijn legendarische
reizen op het schip de Endeavour. Hij beschreef
zijn vondsten en bevindingen in journalen, wat
in die tijd zeer in de mode was. In “The Endeavour Journal of Joseph Banks, deel 1” wordt de
Fagus antarctica genoemd. De naam is volkomen terecht. Op Antarctica zijn namelijk fossielen van schijnbeuken gevonden, een van de bewijzen dat het daar beduidend warmer geweest
is dan het er nu is. De soort komt nu algemeen
voor op alle zuidelijke continenten, behalve in
Afrika. Toch is de schijnbeuk pas in 1840 ingevoerd in Engeland en is vandaar uit begonnen
aan zijn bescheiden opmars op ons continent.
Eigenschappen
De schijnbeuk bloeit in mei, de bloemetjes (aan
een boom komen zowel mannelijke als vrouwelijke bloemetjes) zijn echter zo onopvallend dat
het de meeste mensen zal ontgaan. De wind
zorgt voor bestuiving en de zaadjes vallen pas in
oktober naar beneden. Daar zorgen kleine dieren voor verspreiding. Zo op het eerste gezicht
lijken schijnbeuken ook op echte beuken met
hun licht behaarde twijgen en kantige nootjes,
maar als je wat beter kijkt, blijkt de gelijkenis
niet erg groot. De ontwikkeling van de bolsters
van de nootjes is heel anders en recent genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat ook de
verwantschap niet groot is. De naam (Nothofagus) is samengesteld uit nothos: Grieks voor
onecht en fagus, Latijn voor beuk.
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meerdere stammen te vormen. Maar met wat
simpel snoeiwerk - het verwijderen van de zijtakken en maar één harttak overlaten - kan dat
voorkomen worden en hou je een fraaie, onderhoudsvrije boom over.
Tot slot
We zijn nu aan het einde gekomen van de reeks
artikelen over de bomen die op de bomenroute
voorkomen in ons park. Het is een mooie verzameling. Toch is het onterecht dat er een bijzondere boom ontbreekt. En dat is de amberboom.
Hij staat dicht bij het leeuwtje van de dokter dat
met regelmaat verdwijnt en weer verschijnt. De
amberboom bleek teveel “uit de route” te liggen
voor de Goudse bomenroute en is daarom buiten de prijzen gevallen. Maar niet buiten mijn
belangstelling. In de komende wijkkrant kunt u
dus een artikeltje over dit stiefkindje tegemoet
zien!

CREACAFÉ
Door Marrianne Waalwijk

Bij het Creacafé hebben we kleine presenteerblaadjes beplakt en gelakt wat toch nog een
hele klus was, dus maar goed dat ze niet zo
groot waren. In de zomermaanden is er geen
Creacafé. In september zij we er weer met een
nieuw programma, hou de wijkkrant in de gaten
en kijk op onze site: www.creacafegouda.blogspot.com

Bijzonderheden
Wat bodem betreft, stelt de schijnbeuk geen
hoge eisen. Niet te droog graag, en niet teveel
kalk in de grond. Bij humusrijke grond kan de
boom een beetje groter worden. Hij heeft maar
weinig bladafval omdat de blaadjes zo klein zijn
en de kroon zo lichtdoorlatend is. Hij is dan ook
heel geschikt om solitair te staan, bijvoorbeeld
bij een vijver. Maar de schijnbeuken moeten wel
in de luwte staan, omdat ze heel gevoelig zijn
voor rukwinden. Er breken dan al gauw takdelen
af. En in het begin moet je de boom een beetje
in de gaten houden, omdat hij de neiging heeft
11
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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
ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN
Gerrit van der Gaarden
Trudie Galama
Ton Kooijman
Rien Prins
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Peter Waalwijk

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

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 / Marcel van der Loo
Piet Streng
Carla Jochems
Chantal Geul

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
28 mei
29 juni
11 juli

14.00 – 17.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

Dag van het Park
Buurtpreventievergadering
Wijkteamvergadering

Park
Gouwestein
Gouwestein

www.iriscf.nl
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