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VAN DE REDACTIE /
HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

Het laatste nummer voor de vakantie. Dus ook
de laatste kans voor het weer om zich beter te
gaan gedragen; Gouda heeft wel genoeg water
(niet) verwerkt. Optimistisch als we zijn gaan
we er vanuit dat het die kans ook grijpt. De collecte van het Oranje Fonds heeft bijna € 800 opgebracht, waarvan dus de helft, bijna € 400,
voor de wijk is. In deze karige tijden helpen alle
beetjes. Tijdens de collecte hebben sommige
wijkbewoners aangegeven liever de hele gift aan
de wijk te besteden. Bij deelname aan de collecte lukt dat niet. Maar we vinden het prachtig
als u een bedrag op de rekening van de Stichting Wijkteam Nieuwe Park stort. We hebben
ons rekeningnummer op de achterpagina toegevoegd.
De Goudse Verzekeringen gaat op de begane
grond een winkelstrook inrichten. Dat wordt een
forse verbouwing en daarover willen ze de
meest betrokken bewoners in onze wijk regelmatig met een nieuwsbrief informeren. Dat is
mooi. Ze vragen of dat digitaal zou kunnen. Ons
bestand met e-mail adressen is beperkt, maar
als u die berichten graag digitaal ontvangt kunt
u uw e-mailadres doorgeven aan Irene Tielman
(i.tielman@gmail.com). Geef ook even de straat
aan waarin u woont.
Toch weer een beetje droevig nieuws over gemeentezaken. Ik meldde al eerder dat er weinig
schot zit in het opruimen van de fietsenchaos
voor het station. Ondanks toezeggingen lukt
zelfs het aanbrengen van een belijning niet. Ligt
aan het weer, krijgen we nu te horen. Belachelijk natuurlijk.

HET BANKJE
Door Trudie Galama

Tussen de buien door wordt er even “bijgekletst”
op het bankje. Hun favoriete plekje aan de rand
van de vijver is vandaag door de plassen niet
met droge voeten te bereiken. Er is zoveel regen
gevallen dat zelfs de aalscholvers met hun vleugels in het water staan.
Het park is de “achtertuin” van Gouwestaete en
maakt het gemis aan een balkonnetje weer
goed. Lopen wordt belangrijk gevonden. Door
sommigen wordt ook een wandeling naar de
stad gemaakt. Het “jeu de boules” is bewegen
en ontspanning. Als op maandagmorgen de
werkweek begint en je staat op de baan met de
ballen in je hand geeft dat iedere keer weer een
vakantiegevoel.
Een keer in de maand wordt er gezamenlijk koffiegedronken. In de loop van de tijd is er een
aparte mannen- en een vrouwentafel ontstaan.
Aanvankelijk werd dat jammer gevonden. Maar
aan het eind van het gesprekje wordt duidelijk
dat daar niets mis mee is. Mannen in gesprek
met elkaar, daar hoeft geen vrouw bij. Ik krijg
de indruk dat het goed toeven is in
Gouwestaete.
Als ik opsta om een foto te maken wordt mijn
plaats meteen weer ingenomen. Na zoveel dagen regen en binnen zitten komt iedereen naar
buiten om een rondje te lopen en even bij te
kletsen.

Nog ernstiger is dat ProRail niet in staat is mee
te betalen aan de bouw van een nette fietsenstalling. Ze zitten wel bij de besprekingen over
de herinrichting van het stationsplein, de wethouder verklaarde eerder dit jaar dat ProRail zeker financieel bijdraagt aan de uitvoering van de
plannen en nu is het geld er niet en krijgt het
ministerie de schuld. Dat zijn prima afspraken.
Een maandje geleden heb ik het Meldpunt Openbaar gebied doorgegeven dat er drie stoeptegels
in de straat slingerden. Die werden gelicht bij de
plaatsing van een oplaadpaal. Dat is slordig afgewerkt. Een paar dagen later kwam iemand
langs om de tegels netjes op elkaar te leggen
naast de oplaadpaal. Zo ligt het er nu nog
steeds bij. Blijkbaar nooit gehoord van de mogelijkheid dat zo’n tegel prima op de motorkap van
een auto past; toevallig gebeurde dat ergens in
het land een weekje of zo later.
De zon begint te schijnen, kom op zomer.

CRABETHSTRAAT RENOVATIE
RIOOL EN HERINDELING
Door Peter Waalwijk

In de afgelopen periode is er een behoorlijke
voortgang geboekt.
Op donderdag 23 juni is de eerste fase afgerond
en open gesteld. De aannemer heeft veel werk
gehad aan het in kleine delen vervangen van het
riool. Deze werkzaamheden gaven een hoop
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overlast. Het stellen van de stoepranden was
het eerste zichtwerk en met het betegelen van
de stoep, het bestraten van de parkeervakken
en de rijweg leek het ineens zeer snel te gaan.
Het laatste stukje in aansluiting op de Kattensingel zal half juli klaar zijn.
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Het gaat met name om platanen in de Vredebest
die niet verplaatsbaar zijn en daarom gekapt
zullen worden om plaats te maken voor andere
boomsoorten. Deze motie werd verworpen (8
voor, 26 tegen).
Aan de slag dan maar met de volgende fase van
het plan: de uitwerking tot een Voorlopig
Ontwerp. Nee dus, want nu komt het slechte
nieuws: de financiering is niet rond. De
boosdoener is het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu. Prorail had gerekend op de subsidie
van het ministerie voor hun aandeel (50%) van
de investering in de fietsenstalling in het kader
van het Actieprogramma Fiets. Er zijn hiervoor
echter meer projecten ingediend dan er geld is.
Het ministerie gaat zich nu herberaden. Het
college zal zijn zorgen kenbaar maken door
middel van een open brief aan de staatssecretaris en ook verder in overleg gaan met de
partners in het stationsproject. Voorlopig ligt het
project dus stil, want de fietsenstalling is een
cruciaal onderdeel in het plan.

Van onofficiële bron heb ik vernomen dat de
Noordelijke Crabethstraat wellicht met de renovatie van het Zuidelijk Stationgebied wordt
meegenomen.
Ik hoop dat de gemeente inziet dat het straatwerk van het Crabethpark ook niet meer geheel
aan de eisen voldoet en dat deze straat in afzienbare tijd ook geheel onder handen moet
worden genomen.
Als dit ook nog gebeurt na de renovatie van het
Zuidelijk Stationsgebied en de Kattensingel is
een groot deel van de wijk weer voor vele jaren
een goed uitziend geheel.

Deze ontwikkeling maakt tijdelijke maatregelen
voor de fietsenproblematiek op het stationsplein
des te noodzakelijker. Begin dit jaar is met het
wijkteam afgesproken dat er belijning zou
worden aangebracht rondom de plekken waar
stalling is toegestaan. Daarbuiten zouden de
fietsen dan worden verwijderd. Deze belijning is
er nog steeds niet vanwege weer en wind en
misverstanden met de aannemer. We houden
hierover contact met de gemeente.
De relevante rapporten, memo's e.d. zijn in te
zien op de website van de gemeente bij de
agendastukken van de gemeenteraadsvergadering van 22 juni en ook op de website
van Nieuwe Park.

STAND VAN ZAKEN ZUIDELIJK
STATIONSGEBIED
Door Geri van Ittersum

Er is goed nieuws te melden over het
stationsgebied, maar helaas ook slecht nieuws.
Eerst dan maar het goede nieuws.
De gemeenteraad heeft op 22 juni jl. het plan
voor het Zuidelijk Stationsgebied aangenomen.
Het gaat dan om het functioneel ontwerp en de
financiële bijdrage van de gemeente. Het plan
wordt breed gedragen in onze wijk, dus dat
stemt tot tevredenheid. 27 raadsleden stemden
voor het plan en 7 tegen. De tegenstemmers
waren de SGP, de SP en Gemeentebelangen. De
Partij voor de Dieren diende nog een motie in
om het kappen van bomen te heroverwegen.

GOUDAPOT EN DE FINANCIËLE SITUATIE VAN HET WIJKTEAM
Door Peter Schönfeld

Zoals uw waarschijnlijk al weet heeft de gemeente een werkgroep opgericht genaamd
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“GoudApot”, die als taak heeft gekregen de subsidiepot van de gemeente ten bedrage van €
240.000 te verdelen. Alle verenigingen, instellingen en burgers in Gouda konden bij GoudApot
subsidie aanvragen. U kunt meer informatie
(alle subsidie aanvragen) vinden op hun website
www.goudapot.nl.
Het wijkteam Nieuwe Park heeft al in december
haar aanvragen, opgedeeld in 19 onderdelen,
ingediend. Dit zijn de onderdelen:
 Organiseren van Creacafé
 Organiseren Halloween
 Organiseren van de Dag van het Park
 Faciliteren Burendag in september
 Organiseren kinderactiviteiten zoals ecokids
 Hek bij trapveld Winterdijk
 Kerstbomen in sloot Winterdijk en kerststukjes maken
 Vergaderkosten Gouwestein
 Organisatie Bewonersavond
 Nieuwjaarsborrel
 Taallessen aan wijkbewoners
 Ondersteuning VVE Blokjeswoningen
 Onderhoud volière
 Groene speelplek Majoor Fransstraat
 Uitgeven van 10 wijkkranten per jaar
 Onderhoud van de website
 Maken van wijkfolder
 Stimuleren zelfwerkzaamheid in het groen
van de wijk
 Onderhoud bordjes “Bomenroute”
De bovenstaande aanvragen, die we al op 4 december 2015 bij GoudApot hebben ingediend,
besloegen ruim € 11.000. Hiervan is tot nu toe
slechts € 3200 toegewezen. Als het wijkteam
geluk heeft komt daar nog € 900 bij. De aanvragen voor vergaderkosten, bewonersavond, uitgave van de wijkkrant, onderhouden van de
website, het maken van wijkfolder, tesamen
goed voor € 6850, zijn allemaal afgewezen omdat deze volgens de beoordelingscommissie vallen onder de subsidie van € 3000 van de gemeente voor communicatie.
Het wijkteam Nieuwe Park zal dit jaar dus rond
moeten komen van € 6000 à € 7000, wat veel
lager is dan begroot. Een en ander betekent dat
het wijkteam veel zuiniger zal moeten zijn dan
zij in voorgaande jaren is geweest. Het subsidie
bedrag voor 2016 is slechts 25% van het bedrag
dat het drie jaar geleden was. Het wijkteam zal
natuurlijk proberen op andere manieren geld in
te zamelen, via de Oranje Fonds collecte en het
aanvragen van subsidies bij andere instellingen.
Ook overweegt het wijkteam te starten met de
oprichting van een club “Vrienden van Nieuwe
Park”, die op die manier het wijkteam financieel
zou kunnen steunen. Hierover zult u in de komende wijkkranten meer lezen.

We plaatsen dit onderstaand stuk voorlopig voor
de laatste keer, de groep lijkt voldoende gegroeid. En we vragen speciaal aandacht voor
spelregel nummer 4: stuur geen overbodige berichten. Recent ontstond consternatie toen een
bericht over een loslopende hond verscheen en
daar nogal wat reacties op verschenen die weinig of niets toevoegden. Enige discipline is noodzakelijk om dit instrument goed tot zijn recht te
laten komen.

BUURT WHATSAPP-GROEP
NIEUWE PARK!
Door Diana Rosenboom

De Buurt WhatsApp-groep “Buurtwacht Nieuwe
Park” is afgelopen tijd fors gegroeid. We hebben
inmiddels 119 deelnemers! 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.
Steeds meer wijken in Nederland maken gebruik
van WhatsApp om elkaar te waarschuwen tegen
bijvoorbeeld inbraken in hun wijk. Ook de gemeente 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.
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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.
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.
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.
Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw
altijd de politie via 112.
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
www.whatsappen.nl/buurtwhatsapp
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alleen vrouwen ziet. Ook in de klinieken voor
landbouwhuisdieren en/of paarden zie je steeds
minder mannen.
Het optimaliseren van het welzijn van dieren is
de grote uitdaging. Het team zet zich volledig,
met gevoel en enthousiasme in om dit doel te
bereiken. Zij beschikken over kennis en ruime
ervaring. Ze maken gebruik van moderne apparatuur en hebben contact met diverse laboratoria en specialisten voor eventuele ondersteuning.
Je kunt er terecht met je kat, maar ook met andere gezelschapsdieren zoals honden, konijnen,
knaagdieren, vogels en andere kleine huisdieren. Toch zijn het hoofdzakelijk de katten en
honden die met hun problemen en hun baasje
op het spreekuur komen. Behalve voor de jaarlijkse controle en de inentingen komen de dieren
met klachten die variëren van braken en diarree, niezen en hoesten tot aandoeningen aan de
oren en ogen, inwendige organen en gewrichten.

WIJK IN BEDRIJF
Door Trudie Galama

Dierenkliniek de Gouwe
Ik heb een afspraak met Mireille Streng. Niet
voor mijn katten, want die hebben jaren geleden
hun laatste rustplaats gevonden onder de rododendron in mijn tuin.
Dierenarts worden was een kinderdroom van Mireille. Na de Havo en het HBO volgde de studie
diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht
en januari 2004 ontving zij haar bul. Haar
droom was uitgekomen. Zij begon in 2004 haar
carrière als dierenarts in de praktijk van Hans
van Dorst op de Kattensingel. De heer Oldenbandringh was de praktijk begonnen in zijn verbouwde garage op Van Beverninghlaan 12. De
praktijk groeide uit zijn jasje en na een grondige
verbouwing van het kantoorpand Kattensingel
17, verhuisde hij met Hans en vestigde hier de
dierenkliniek.
Hans Dorst vertrok In 2015 naar Italië. Nu
vormt Mireille samen met Lianne van Lienden en
Evelien Huisman het team van dierenartsen. Dit
dierenartsenteam wordt ondersteund door de
assistentes Cindy, Lotte, Mariska, Marjan, Petra
en Yvonne. Op mijn vraag waarom er alleen
vrouwen in deze praktijk werkzaam zijn, is het
antwoord moeilijk te geven. Op de faculteit Diergeneeskunde zie je 80 tot 90% vrouwen in de
collegebanken. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat je in de praktijk voor kleine huisdieren bijna

De foto van de dierenkliniek is genomen aan de
achterzijde (Moreauhof)

Katten zijn vaak kieskeurige eters, maar honden
gedragen zich soms als alles verslindende viervoeter met alle gevolgen van dien. De kipsaté
wordt met stokje en al verslonden en losse
draadjes worden opgegeten en vormen een verstopping in de maag of darmen. Plastic zakjes
en medicijnen voor mensen hebben ook een
aantrekkingskracht en zelfs een onderbroek
wordt wel eens uit de maag van een hond gehaald. Maar wist u dat het eten van met name
pure chocolade dodelijk is voor een hond wanneer niet snel genoeg wordt ingegrepen?
Naast diverse operaties worden er ook keizersneden uitgevoerd. Als een bevalling te lang op
zich laat wachten wordt ingegrepen. Dit komt
het meest voor bij raskatten als de Britse korthaar en de pers. De Franse buldog is een geval
apart. Bevallen is soms een probleem voor de
moederhond en haar pups. In dit uitzonderlijke
5
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geval moet regelmatig een keizersnede uitgevoerd worden om problemen met de bevalling te
voorkomen. Dit roept ongetwijfeld vragen op en
de meningen hierover zijn dan ook verdeeld.
Ingrijpend is het wanneer een jonger dier moet
inslapen als alle pogingen om het in leven te
houden hebben gefaald. Het is minder hard als
het dier een mooi en lang leven heeft gehad,
hoewel afscheid nemen altijd moeilijk is.
Ik neem afscheid van Mireille maar op de valreep komt de hondenpoep nog even ter sprake.
Ze zijn een actie begonnen. In de wachtruimte
hangen posters en aan de balie zijn de plastic
zakjes te krijgen voor de hond die, opgelucht
weer buiten, van blijdschap een drol draait. Je
kan het de hond niet kwalijk nemen, maar laten
liggen is geen optie.

STOELMASSAGE EN NOG VEEL
MEER
Door Trudie Galama

DAG VAN HET PARK
Door Marrianne Waalwijk

Het was deze keer in tegenstelling tot vorig jaar
gelukkig een zonnige dag!
Met het thema ‘Wat beweegt jou?’ hadden we
een leuk programma met medewerking van Viva
Balans, Tamara Reijerse liet je met stoelmassage ervaren hoe helend een massage kan zijn.
Bij Jolanda Bouwman van Castanea coaching en
Anita Jongeboer van Menuplan kon je proeven
en je laten informeren over het verbeteren van
je gezondheid door het veranderen of aanpassen
van je voedingspatroon. André Fala Sério gaf
een demonstratie en workshop Capoeira dansen.
Dat is een Braziliaanse dans/vechtsport die leuk
is voor jong en oud. Voor de kids was er een
sportieve atletiekbaan. En bij het Creacafé kon
je even rustig een mandala kleuren of een
leuke zentangle kaart maken. Spontaan kwam
er een doedelzak speler langs die later op de
middag ook nog even terug kwam en in vol tenue een ballade speelde. Bij de smoothiebar waren allerlei gezonde groene en vruchten
smoothies te proeven. Sjouk heeft voor het
energiehuisje, dat we met een paar mooie foto’s
willen versieren, projectgeld opgehaald; we bedanken alle gevers en hopen dat het project kan
worden gerealiseerd. Er was deze middag ook
een vrijwilliger van EHBO Gouda aanwezig.
We hebben uit de GoudApot een bijdrage gekregen om de Dag van het Park te organiseren.
Als u ook iets voor uw wijk wilt doen en de Dag
van het Park een leuke gelegenheid vindt kunt u
volgend jaar met ons meedoen! Laat het ons alvast weten.
Voor foto’s en video’s van de Dag van het Park
www.kunstmakelaarnieuweparkgouda.blogspot.nl

Heeft u Viva Balans gezien op de Dag van het
Park? Heeft u misschien een stoelmassage gekregen van Tamara? Dan was u één van de gelukkigen. De rij wachtenden was te lang, dus ik
kwam niet meer aan de beurt. Reden voor mij
om met Tamara een afspraak te maken in haar
praktijkruimte op Stationsplein 7b.
Tamara Reijerse heeft na het diploma MBO verzorgende/ MDGO-VZ o.a. de opleiding holistische massagetherapie gevolgd aan de Holos
Academy Utrecht. Zij is sinds 2011 als holistisch
massagetherapeut werkzaam in haar eigen
praktijk Viva Balans en lid van de beroepsvereniging VNT.
Tamara vertelt dat je tijdens haar massage even
helemaal niets hoeft, alleen voelen. Veel mensen vinden een massage heerlijk ontspannend,
maar dat is niet het belangrijkste. Een massage
geeft je de kans stil te staan bij jezelf. Zij legt
uit dat Viva Balans er is voor mensen met of
zonder klachten. Uit ervaring weet zij dat een
massage je meer rust, ruimte en energie kan
geven, vermindering geeft van stress, van
hoofd-, rug-, buikklachten, van spanning in nek
en schouders, je meer zelfvertrouwen geeft en
meer plezier in het leven.
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met een vloeiend spel van aanval en verdediging. Hij geeft les aan alle leeftijden, verzorgt
workshops en shows.
Voor kinderen (4-12 jaar) is Capoeira een thuiswedstrijd, want het zit vol vrolijke trucjes, liedjes en percussie. De speelse en spectaculaire
bewegingen in het uitdagende groepsspel bevorderen de motoriek, weerbaarheid en sociale
vaardigheid.

Welke massage bij je past wordt samen bepaald. Bij de klassieke massage worden de spieren in langzaam tempo gekneed in de richting
van je hart. Het effect? Soepele spieren en gewrichten, een optimale bloedsomloop en een
goed functionerende hormoonhuishouding, om
maar een paar voorbeelden te noemen. Ook
voert je lichaam afvalstoffen af, zodat het voedingsstoffen beter opneemt. En dat blijft niet
ongemerkt: nieuwe energie stroomt door je lijf
en er ontstaat weer ruimte om te genieten van
de dingen die je doet. Verder beheerst zij het
geven van een energetische massage, pulsing,
voetzonereflexmasssage, bindweefselmassage,
meridiaanmassage, polariteitsmassage en de
stoelmassage. De massages worden geheel of
gedeeltelijk vergoed afhankelijk van hoe je verzekerd bent.
Het geeft Tamara enorm veel voldoening om
mensen écht verder te helpen. Zij is geen goeroe met magische handen, maar iemand die
echt luistert en aandacht voor je heeft. Zij leert
je aan te voelen wat je lichaam vertelt en te
herkennen wat je nodig hebt om de energie
door je aderen te laten stromen, de vreugde te
voelen tintelen in je tenen en het gevoel te hebben dat je de hele wereld aankan. Dat “wow-effect” krijg je als je je eigen kracht benut.
Dus als u, net als ik, de stoelmassage op de Dag
van het Park bent misgelopen, ga gerust even
langs op het Stationsplein of bel (tel. 06 1798
0703) of kijk voor meer informatie op haar website: www.viva-balans.nl.

CAPOEIRA
Door Trudie Galama

Op de Dag van het Park zag ik voor het eerst
een demonstratie Capoeira. Het was droog en
het zonnetje scheen; prima omstandigheden
voor een uitstapje naar Latijns-Amerika. André
vertelde mij dat capoeira een Braziliaanse culturele expressie is van vechtkunst, dans en acrobatiek op live muziek. Het spel wordt gespeeld
in een cirkel van spelers met traditionele instrumenten, waarin twee spelers elkaar uitdagen

We gaan proberen in september speciaal voor
kinderen weer kleine workshop in het park te organiseren. Maar wilt u niet zo lang wachten dan
kunt u een kijkje nemen op dinsdag (19.4521.15 uur) in de Herpstraat 3 of bellen met André (tel. 06 11263691) voor meer informatie.

We plaatsen een bericht van de sociale teams
omdat we het belangrijk vinden dat er aandacht
is voor het welbevinden van de senioren in onze
wijk.

UITNODIGING SPEEDDATE
70-PLUSSERS
Bent u 70-plus en vindt u het leuk om samen
met iemand af te spreken om iets gezelligs of
iets leuks te gaan doen? Vindt u het ook lastig
om iemand te vinden waar u een klik mee
heeft? Dan is deze speeddate iets voor u!
Wanneer?
De speeddate is op donderdag 14 juli van 10.30
uur tot 12.00 uur in het gebouw van SamSam,
Bleulandweg 1c in Gouda.
Wat is een speeddate?
U ontmoet tijdens de speeddate een aantal
mensen en u heeft de gelegenheid om in circa
7
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vier minuten per deelnemer te kijken of het
klikt. Vier minuten lijkt misschien kort, maar het
is lang genoeg om te weten of er een klik is of
niet.
Wie zijn wij?
Wij zijn Angelique de Graaf, Anne-Marieke van
Gameren, Chantal Geul en Angelique Derksen,
welzijnscoaches van het Sociaal Team Gouda.
Wij willen graag de 70-plussers die hun kennissen- en vriendenkring willen uitbreiden, met elkaar verbinden.
Aanmelden
Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Angelique de Graaf, telefoonnummer: 06 55 88 09 93 of e-mail:
a.degraaf@sociaalteamgouda.nl.
Of u vult bijgaande antwoordstrook in. Deze
strook kunt u sturen naar:
Kwadraad, t.a.v. Angelique de Graaf
Boelekade 1
2806 AS Gouda
U kunt van ons verwachten dat wij discreet met
gegevens omgaan en ook een persoonlijke en
vertrouwelijke sfeer neerzetten. Wij willen graag
dat u op een informele, laagdrempelige manier
met andere mensen in contact komt. Aan deze
speeddate zijn geen kosten verbonden.
Wees er snel bij, want er is maar plek voor 40
mensen. Dus vol is vol!
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leerlingen van Praktijkschool GSG Het Segment,
die dit schooljaar met onze vrijwilligers het
boodschappen halen zullen begeleiden. Begeleider Marike Booster en de leerlingen, die het afgelopen schooljaar hebben geholpen: super bedankt!!
We zijn op zoek naar uitbreiding van ons vrijwilligersteam. Er is niemand gestopt, het is veel te
leuk en dankbaar werk om te doen. Maar doordat de hulpvraag groeit en we zelf soms ook wel
eens iets mankeren of bijvoorbeeld tegelijk op
vakantie zijn, willen we graag meer mensen bij
ons team betrekken. We zoeken daarom enthousiaste vrijwilligers uit de wijk Nieuwe Park
of Korte Akkeren, die net als het huidige team
op woensdagmorgen een klein feestje willen
maken van het boodschappen halen door een
groep van 40 tot 50 senioren. Het werk bestaat
o.a. uit boodschappen inpakken, kopje koffie halen en een praatje maken. Maar ook mensen
volledig begeleiden bij het boodschappen halen
omdat ze fysiek een helpende hand kunnen gebruiken vanwege bijvoorbeeld slechtziendheid of
(tijdelijke) rolstoel. Vrijwilligers, die als invaller
beschikbaar willen zijn of die vast een keer in de
twee à drie weken mee willen draaien, zijn ook
van harte welkom. Daarbij zijn er verschillende
“diensten” die qua tijden liggen tussen ca 9.30
en 11.45 uur.

Vervoer
Wilt u gebruik maken van de personenbus van
VervoersPunt Gouda, bel dan: 06 23956999 of
stuur een e-mail naar contact@vervoerspuntgouda.nl.
Antwoordstrook:
Ja, ik doe mee aan de speeddate op donderdagochtend 14 juli!
Naam: ……………………………………
Adres: ……………………………………
Postcode:…………………………………
Plaats: ……………………………………
Telefoonnummer: ……………………...

HOOGVLIETEXPRESSE - wie komt ons
team vast of als invaller versterken?
Door Wilma Neefjes, coördinator boodschappenservice

Na de zomer starten we met het zesde jaar begeleide boodschappenservice voor senioren. We
kunnen dan weer rekenen op een nieuwe groep

bewoners uit Het Binnenhof, Gouwestaete en
Gouwestein, die gebruik maken van de service.

Heb je interesse? Kom dan op woensdagmorgen
bij Hoogvliet langs en schiet ons aan voor meer
informatie en/of draai een keer op proef mee. Je
krijgt er enorm veel voor terug.
Ons huidige vrijwilligersteam bestaat uit: Annemarie Blok, Marga Brenkman, Lies Elte, Trudie
Galama, Miep Houtman, Annelie Kooijman, Cora
van Leeuwen, Nel Nagel, Wilma Neefjes, Jannie
en Daan Schenk uit Nieuwe Park en Mohammed
Zakri vanuit Korte Akkeren.
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Tenslotte: na 20 jaar gewoond te hebben in
Nieuwe Park, ga ik deze zomer verhuizen uit de
wijk, zelfs net de gemeentegrens over. Maar ik
blijf lid van het vrijwilligersteam voor deze service. Het coördineren van de werkzaamheden
zal ik waarschijnlijk wel in de loop van het jaar
overdragen om de lijnen tussen de service (vrijwilligers / school / Hoogvliet) en bewoners /
wooncentra in alle opzichten zo kort mogelijk te
houden.

WIE HELPT ONS EEN HANDJE?
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Elke vrijdag in juli om 14.30 uur: Terrasmiddag, een gezellig samenzijn met een hapje,
een drankje en muziek.

De entree voor deze activiteiten is € 5 p.p. U
bent van harte welkom. Wilt u meer informatie
over het zomerprogramma dan kunt u bellen
met Gouwestein, tel. 0182 515655. In verband
met het zomerprogramma gaan de vaste verenigingen niet door.
Daarnaast verheugt het ons u te kunnen mededelen dat de expositie “Kunstig Werk” van
Katinka van der Koogh zo’n groot succes is dat
we deze hebben verlengd tot eind augustus. U
bent van harte welkom haar schilderijen te komen bekijken 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.

Door de Werkgroep Groenonderhoud

Zaterdag 2 juli gaan we
weer aan de slag. We
starten om 09.30 uur
met koffie/thee in het
Van Bergen IJzendoornpark bij het bankje tegenover de Van Swietenstraat. We nemen
zelf ons eigen gereedschap mee. Wie komt er
op de koffie en helpt ons een handje?
We gaan iedere eerste zaterdag van de maand
aan de slag. De resterende zaterdagen in 2016
zijn: 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december.

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN
Door Karin Hinke

Op dinsdag 21 juni schrijf ik dit stukje, het is
een mistroostige zomerdag. In Gouwestein trekken we ons echter niets aan van het weer en
hebben we in de maand juli een speciaal aangepast zomerprogramma georganiseerd, met als
overkoepelend thema: “Nederland vakantieland”. In week 27 is het thema Hollandse Steden, in week 28 Natuur/Waterland, in week 29
Hollandse ambachten en in week 30 Gouda.
U bent welkom bij de volgende activiteiten:
 Elke woensdag in juli om 14.30 uur: Spelmiddag, een gezellige middag met Oudhollandse spelletjes en een leuke natuurquiz.


Elke donderdag in juli om 10.00 uur: Wat zit
er in de koffer? Herinneringen ophalen, het
thema van deze middagen is de vakantie
van vroeger en de vakantie van nu.

KATTENSINGEL RENOVATIE
KADEMUUR EN HERINDELING
Door Peter Waalwijk

Het derde en laatste overleg van de werkgroep
Kattensingel heeft op 26 april 2016, om 16:30
uur, in het Huis van de Stad Gouda plaats gevonden.
Veel punten zijn aan de orde geweest en in het
verslag nog van verdere informatie in naschriften voorzien.
De belangrijkste zijn:
Varianten kadeconstructie
De volgende vier varianten zijn besproken:
 Variant 1: stalen damwand met horizontale
ankers
 Variant 2: stalen damwand met schuine
groutankers
 Variant 3: Betonnen L-wand op betonnen
palen
 Variant 4: Betonplaat op betonnen palen
Elke variant heeft zowel voordelen als nadelen
die de komende periode in overleg met de gemeente tegen elkaar afgewogen zullen worden.
Gezien de risico’s van trillingen op de woningen
bij het aanbrengen van stalen damwanden, gaat
de voorkeur van de werkgroep uit naar een variant met betonnen palen. Er is overleg geweest
met het ingenieursbureau, hoogheemraadschap
en intern binnen de gemeente. Gekozen is om
de constructie op palen uit te voeren (L-wand).
Onderzocht wordt nog of deze geoptimaliseerd
kan worden om de uitvoeringsrisico’s te verkleinen (grondwater, trillingen, verontreiniging).
De kadeconstructie wordt ontworpen op een levensduur van 100 jaar.
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Voorlopig Ontwerp inrichting Kattensingel
Naar aanleiding van het vorige werkgroepoverleg is de variant met een looppad van 1,65 meter breedte langs de kade uitgewerkt. In het
ontwerp is uitgegaan van een vast stramien van
parkeerplaatsen met daartussen een boom. In
verband met de hoofdgroenstructuur is er een
regelmatige afstand tussen de bomen. De hoeken van de parkeervakken worden uitgevoerd
met bochtbanden en geen scherpe hoeken. De
parkeervakken hoeven daarom minder breed te
zijn (was 7 meter, wordt 6,50 meter per vak).
De extra ruimte wordt toegekend aan de
groen/boomvakken.
De snelheidsremmende maatregelen worden
toegepast in de vorm van plateaus bij de zijwegen en drempels op locaties waar deze in de bestaande situatie ook liggen in verband met de
fundatiewijze van de bebouwing. De plateau’s
worden uitgevoerd in zwarte betonstraatstenen.
Hierdoor zijn de plateau’s minder dominant aanwezig, maar vallen wel voldoende op omdat de
structuur van betonstraatstenen afwijkt.
Ter hoogte van de zijwegen worden oversteekmogelijkheden aangebracht naar het looppad
langs de kade. Voor het looppad langs de kade
is een ander materiaal voorzien dan in het trottoir langs de woningen. De werkgroep geeft aan
dat zij graag een kadeconstructie willen met het
aanzicht van (gebakken) stenen. Dit geldt ook
voor het wandelpad. De kade krijgt eenzelfde uiterlijk als in de bestaande situatie (beton), maar
er is geen geld om het looppad en de kade uit te
voeren in gebakken stenen. In de verdere uitwerking van het ontwerp wordt de locatie en
type van de openbare verlichting en de locatie
van de huisvuilcontainers nog met de gemeente
afgestemd. Voor het ontwerp openbare verlichting wordt de richtlijn van de gemeente aangehouden, deze gaat voor de Kattensingel uit van
functionele verlichting en niet van decoratieve
verlichting.
Bundeling van werkzaamheden
Vanuit de werkgroep komt het verzoek om de
werkzaamheden aan kabels en leidingen
zoveel mogelijk mee te nemen.
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Bomen en onderbeplanting
Bomen
In het vorige werkgroepoverleg heeft de gemeente een tweetal bomen voorgesteld voor de
nieuwe inrichting, te weten:
 Winterlinde (Tilia Cordata)
 Amberboom (Liquidambar Styraciflua)
Door de Groencommissie Nieuwe Park is een advies uitgebracht voor het plaatsen van de Amberboom bij de nieuwe inrichting. Deze heeft
een mooi blad dat in de herfst verkleurt naar
rood/bruin. Na een stemming is de werkgroep
het unaniem eens over toepassing van de Amberboom.
Onderbeplanting
Door de Groencommisie is een drietal soorten
onderbeplanting voorgesteld:
 Maagdenpalm, blauw (Vinca Major)
 Hertshooi (Hypericum Calycinum)
 Schaduwkruid (Pachysandra)
Schaduwkruid zal het niet gaan doen, omdat
deze bij voorkeur groeit in schaduwrijke omgeving. De Hertshooi wordt roestig en de Maagdenpalm (Vinca Major) wordt te groot.
Als tegenvoorstel stelt de gemeente voor om
een variant toe te passen:
 Hertshooi “Peter Drummer” (gele bloemen)
 Maagdenpalm (Vinca Minor, blauwe bloemen)
De Hertshooi wordt dan rondom de bomen geplant. De Maagdenpalm daaromheen. De werkgroep gaat akkoord met dit voorstel.

Hertshooi

Er is eenmaal per maand een regulier overleg
met de nutsbedrijven. Hierin wordt het werk van
de Kattensingel met de werkzaamheden van de
nutsbedrijven afgestemd. Stedin en Oasen hebben al aangegeven werkzaamheden te gaan uitvoeren in de Kattensingel. De ervaring is dat Rekam bij dergelijke projecten ook altijd werkzaamheden gaat uitvoeren. De bereikbaarheid
van de meters bij de woonboten is een aandachtspunt en zal in het overleg met de nutsbedrijven worden besproken.
Maagdenpalm
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Laadpalen voor hybride of electrische
auto’s
In de krant heeft gestaan dat de gemeente oplaadpunten voor elektrische auto’s wil gaan aanbrengen. Voor de inrichting van de Kattensingel
wordt geen rekening gehouden met plaatsing
van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Op dit
moment wordt binnen de gemeente hard gewerkt aan het bepalen van het beleid omtrent
oplaadpunten. Verwacht wordt dat in het 3e
kwartaal van dit jaar hierover meer bekend zal
zijn.
Ondertussen heeft op dinsdag 28 juni de bewonersavond plaats gehad in het Huis van de Stad.
Daar heeft de gemeente de betrokken bewoners
geïnformeerd over de plannen. Ze zijn daarvoor
per brief uitgenodigd.

WAAR STAAT DE LANGSTE STOKROOS EN WIE HEEFT HET MOOISTE GEVELTUINTJE?
Door de Groenscommissie

Binnenkort worden overal in onze wijk de stengels van de stokrozen opgemeten om te bepalen
in welke straat de langste stokroos staat. Deze
meet bijna 2,5 meter en gooit dus hoge ogen.
Maar wie wordt de echte winnaar van de langste
stokroos-trofee 2016? En wie van het mooiste
geveltuintje?

CREACAFÉ
Door Marrianne Waalwijk en Manon Vonk

Het Creacafé bestaat alweer 3 jaar! In die jaren
hebben we veel leuke activiteiten gehad zoals
plateel schilderen, mandala tekenen, schrijven
over je leven, boekselen, stempels maken , zentangle tekenen, engelschilderijtjes, fotoboekjes,
vilten, kruiden crème, keitjes schilderen, wolken
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vangen, vogelhuisjes, egeltjes vouwen, fietsbandenkunst, paasdecoraties, schilderen met bijenwas, mozaïeken en natuurlijk kerstkransen maken. Kijkt u eens op: www.creacafegouda.blogspot.nl daar staan ook foto’s van wat we gemaakt hebben.
Er is in de maanden juli en augustus geen
Creacafé. Woensdag 14 september zijn we er
weer met een leuke creatieve activiteit.
Het Creacafé is er elke 2e woensdagavond van
de maand in zorgcentrum Gouwestein.
Vanaf 19.00 uur staan de koffie en thee klaar.
De activiteit is van 19.30 tot 21.30 uur.
Kom eens langs en doe mee!
Fijne creatieve zomervakantie!

BOMEN IN HET PARK
DE AMBERBOOM
Door Marijke van Ittersum

De amberboom die vlakbij het leeuwtje van de
dokter staat, aan het begin van ons park, is het
stiefkindje van de bomenroute. Hij staat uit de
route, vond men toen men de route ging bepalen en bovendien was en is hij niet in zo'n goede
conditie. Dat laatste is waar, er zit maar weinig
blad aan de boom. De grond is namelijk eigenlijk te drassig voor deze soort. Maar hij staat er
wel en bovendien is er enkele jaren geleden in
het Van Bergen IJzendoornpark op de hoek
Winterdijk en op de hoek Van Strijenstraat een
amberboom geplaatst. De laatste ziet eruit als
een bol op een stam. Zonder bordje helaas,
maar toch: de amberboom hoort er gewoon bij.

Uiterlijk
Amberbomen hebben een grijze stam die later
gegroefd wordt. De jonge twijgen zijn geelgroen
en worden later bruin. Echt hoog wordt hij hier
in Nederland niet, tussen de tien en twintig meter en dat duurt ook nog eens heel lang, want
de amberboom is een heel langzame groeier. Als
de takken dikker worden, krijgen ze kurklijsten
die heel typerend zijn voor deze soort. De boom
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heeft een fraai, grillig groeiend silhouet in de
winter. Dat kan je ook goed zien, want dan is de
boom kaal.
Maar de belangrijkste reden waarom de amberboom geplant wordt, is het feit dat de bladeren,
die op een lange steel staan, in de herfst de
meest ongelofelijke kleuren krijgen. Aan een en
dezelfde boom kun je gele, oranje, rode en zelfs
purperen bladeren zien. De bladeren ruiken ook
nog lekker als je ze stuk wrijft. De vorm van de
– grote – bladeren lijkt wel wat op die van een
esdoorn, eigenlijk lijken de bladeren nog het
meest op een ster met vijf punten, zo diep zijn
de nerven ingesneden.
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sweetgummi. Dat komt door de geur die de bladeren afscheiden en natuurlijk door de gomhars.
Maar die hars heeft niet veel te maken met
kauwgom. In het verleden was de gom een belangrijk bestanddeel van de betere schoenencrème. Je kunt het zelf proberen: wrijf een blad
over het leer van je schoenen, even laten intrekken en drogen. Als je dan je schoenen opwrijft, gaan ze prachtig glimmen en zijn ze voorlopig althans, waterafstotend. Maar de gom
werd ook gebruikt als geurstof in parfums of als
geneeskrachtige balsem tegen verkoudheid en
huidziektes. Het hout werd voornamelijk gebruikt als fineer.

Herkomst
Oorspronkelijk komt de amberboom uit Centraal
en Oost-Amerika, maar ook in Mexico, zelfs in
Guatamala en Honduras is hij gezien. In het zuiden van de VS is amberbomenhout zelfs de
meest voorkomende hardhoutsoort. Sinds 1688
wordt hij als sierboom aangeplant in Europa.
Linnaeus benoemde de amberboom op basis van
een exemplaar dat Pehr Kalm (Zweeds-Finse
ontdekkingsreiziger, botanicus en leerling van
Linnaeus) hem toestuurde na zijn reizen in
Noord-Amerika. De geslachtsnaam (Liquidambar) is afgeleid van het Latijn en betekent
“vloeibaar” en het Arabische “ambar” (gom) verwijst naar de rode gom die de bladeren bij
warmte afscheiden en die ook uit de stam kan
worden afgetapt, storax (of styrax) genaamd. In
Klein-Azië komt een verwante soort voor, de Liquidambar orientalis, die al in Bijbelse tijden genoemd werd als leverancier van reukwaren. In
het oude Israël kreeg Mozes de opdracht van
vier verschillende hars- en gomsoorten het Heilig Reukwerk voor het gouden reukofferaltaar te
bereiden. Dit wordt beschreven in Exodus 30:34
e.v. De amberboom neemt hier een prominente
plaats in.
Eigenschappen
De boom (hij is eenhuizig) bloeit in april, mei en
dat valt helemaal niet op. De bloemetjes zijn
klein en geelgroen van kleur. Maar de vruchtjes
vallen des te meer op. In lange slierten hangen
ze tot in de herfst met bruine, bolvormige
vruchthoofdjes vol puntige uitsteeksels te bungelen in de wind. Hij heeft veel licht nodig, de
amberboom. Een jong boompje groeit eerst in
een kegel en later wordt hij rond van vorm. Hij
staat graag solitair en plant er niets onder, want
dat vindt hij niet leuk, net zoals verplanten overigens, het is een van de bomen die het slechtst
verplantbaar zijn.
Bijzonderheden
In Amerika wordt de amberboom gezien als de
oervader van kauwgom, vandaar de bijnaam:

Tot slot
Hoewel het lang duurt voor de boom groot is, is
hij uiteindelijk voor de meeste tuinen toch te
groot. Daar is wat op gevonden: de amberboom
als struik. De Liquidambar Gum Ball is een
kleine bolvormige struik die wel de spectaculaire
kleuren heeft, maar zelfs in een border of in een
(grote) pot op het terras goed te houden is. Een
klein plukje Indian Summer in je eigen tuin.

www.iriscf.nl

PRAKTIJKSCHOOL HET SEGMENT
Door Ton Kooijman

De praktijkschool Het Segment heeft net als
Park & Dijk de titel Excellente School ontvangen
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en dat ook al een paar jaar op rij. Ik ben met de
directeur, Arian Koops, gaan praten om te weten
te komen hoe hij erin geslaagd is deze titel te
bemachtigen. Het Segment is een school voor
moeilijk lerende kinderen die meestal in het basisonderwijs een leerachterstand hebben opgelopen. Er zitten dit jaar, dat nu op zijn einde
loopt, 350 leerlingen op school in vijf klassen.
De meeste uit Gouda, maar ook een behoorlijk
aantal uit een ruime omgeving. Het Segment
heeft een heel goede naam die de gemeentegrens ruim passeert. Het aantal allochtone leerlingen bedraagt 6%. Stages vormen een belangrijk deel van het onderwijsprogramma. Dat begint in de derde klas met wekelijks één dag en
loopt op tot drie dagen per week in de vijfde
klas. De school zet daar zes stagebegeleiders
voor in, die moeten zorgen voor de stageplekken, maar die ook regelmatig contact hebben
met de bedrijven waar een stagiaire zit. Dat levert informatie op voor de docenten op school
die zo gericht aandacht kunnen geven aan onderwerpen die in de stage belangrijk zijn.
Je kunt Arian Koops een bevlogen directeur noemen, die een enorme invloed heeft op de vormgeving van het onderwijs in zijn school. Dat vinden zijn medewerkers ook en hun waardering
hebben zij uitgedrukt door het praktijkoefenterrein de naam ‘Arian Koopsplein’ te geven. Misschien wel het enige besluit op school waar hij
niet bij betrokken is. Hij is ook bestuurlijk landelijk betrokken bij het praktijkonderwijs en heeft
daarover contacten met ‘Den Haag’. Daar is hij
niet lovend over, hij heeft de indruk dat de
staatssecretaris fors wil bezuinigen op dit onderwijs en dat het welbevinden van de leerling
daaraan ondergeschikt is. De staatssecretaris is
wel bij hem op bezoek geweest en heeft zich
toen heel lovend over de school uitgelaten.
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van deze vijf sectoren om zich verder te oriënteren. Daarnaast is er aandacht voor vier thema’s:
wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Daarmee wordt de leerling voorbereid op het zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij
na deze school doorlopen te hebben. De school
kent bijvoorbeeld een ‘woonhuis’ en de leerling
leert hoe dat te bewonen: koken, schoonhouden, opruimen, energiegebruik. Bij ‘vrije tijd’
maakt de leerling kennis met een heleboel
mooie hobby’s. Een greep uit een groot aantal:
paardrijden, schilderen, rappen. Dit alles zorgt
voor gelukkige leerlingen, die het elke dag weer
leuk vinden om naar school te gaan. Hij zal wel
een beetje overdrijven, maar volgens Arian komen er op zijn school geen gedragsproblemen
voor. Die constatering alleen is volgens mij al
voldoende om het predicaat ‘excellente school’
te mogen voeren.

Omdat de groepen zo klein zijn kan er echt gesproken worden over individueel gericht onderwijs. Elke leerling heeft zijn eigen ontwikkelingsplan, dat aansluit bij de gegevens die men haalt
uit een nulmeting bij de binnenkomst in de eerste klas. Dit jaar is er een koppeling aangebracht tussen die plannen en het leerlingvolgsysteem, zodat direct is na te gaan of de ontwikkeling van een leerling volgens plan verloopt.
Er is een intensief contact tussen de praktijkscholen en de branches waarvoor wordt opgeleid. Die hebben veel inbreng in het onderwijsprogramma. Voor de hoogste leerjaren hebben
zij cursussen ontwikkeld waaraan ook examens
verbonden zijn. De diploma’s die de leerling zo
behaalt verhogen zijn/haar kansen op een baan.
Niet zelden levert een goede stage in het vijfde
jaar direct een baan op.

Het onderwijs is verdeeld in perioden van een
week of zes waarin leerlingen kennis maken met
een sector. Daarvan zijn er vijf: handel, horeca,
plant & dier, techniek en zorg & welzijn. Dat gebeurt in groepjes van op zijn hoogst negen leerlingen. In het derde jaar kiest een leerling twee

Het Segment is de laatste jaren zo voorspelbaar
jaarlijks ‘excellent’ geweest dat die titel zonder
nieuwe beoordeling verlengd werd. In 2017
moet opnieuw bewezen worden dat de school
die titel nog verdient. Arian Koops en zijn school
hebben zo te horen nog geen greintje ambitie in
die richting ingeleverd, dus dat gaat zeker weer
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gebeuren; en ik hoop dat ons ‘Haags beleid’ er
met zijn bezuinigende handen vanaf blijft.

BERICHT VAN DE GEMEENTE

De gemeente meldt ons dat u in uw vakantie
kunt zorgen voor extra alert politietoezicht.
Daarvoor is het voldoende dat u uw vakantie
meldt. Dat kan door naar de website van de gemeente en dan naar inwoners te gaan, maar ook
via een link die op onze eigen website staat.
Uw vakantie geeft zo nog meer rust.

HUISKAMERS VAN GOUDA
Door Ton Kooijman

Half juni werd door heel Gouda op een mooie
zondagmiddag in een aantal huiskamers muziek
gemaakt. Dat is een leuk initiatief en gelukkig
waren ook in onze wijk huiskamers te vinden,
o.a. in de Van Swietenstraat bij Theo Geels.
Er waren drie sessies waarvan de eerste en laatste goed bezocht werden. Ruud Meijer op diverse gitaren zong en speelde eigen liedjes en
Mike Roelofs begeleidde hem op piano.
Ruud is een bekende in Gouda, hij gaf lang geleden les op het Christelijk Lyceum. In zijn liedjes
spelen vrouwen en verloren liefdes een belangrijke rol. Een week eerder trad hij live op voor
Radio Gouwestad. Normaal gesproken gaat dat
met een band van tien musici, maar het wordt
wel steeds lastiger om daar podia voor te vinden.

FOTO’S DAG VAN HET PARK

Theo heeft al aangegeven volgend jaar zijn huis
opnieuw open te stellen. Het is beslist leuk om
dat ook eens mee te maken.
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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
bankrekening: NL69 INGB 0002 2575 20

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 / 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
11 juli
7 sept
12 sept
14 sept

19.30
19.30
19.30
19.30

uur
uur
uur
uur

Wijkteamvergadering
Buurtpreventievergadering
Wijkteamvergadering
Creacafé

Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
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