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STADSBIJEENKOMST 
WONINGINBRAKEN
Door Buurtpreventie/Trudie Galama

Op 27 september hield de gemeente een stads-
bijeenkomst Woninginbraken. Op alle crimina-
liteitsgebieden daalt in Gouda het aantal aan-
giftes, behalve bij woninginbraken. Die blijven 
hoog. Inbrekers komen meestal binnen door een 
raam open te breken, gevolgd door het open-
breken van een deur of door insluiping. Hoe ge-
makkelijk dat gaat liet ex-inbreker Evert Jansen 
zien. De helft van de pogingen is succesvol. Bij 
de andere helft blijft het bij braakschade.
Er wordt in Gouda veel aandacht gegeven aan 
woninginbraken en toch daalt het aantal wo-
ning-inbraken niet. De aanwezigen werden aan 
het werk gezet en aan hen werd gevraagd om 
met onconventionele ideeën te komen en die op 
grote memo-blaadjes te schrijven. Deze sugges-
ties worden geïnventariseerd en zullen  op de 
site van de gemeente worden gezet. Over een 
tijdje komt er opnieuw een bijeenkomst om te 
kijken hoe men er dan voor staat.

In het overzicht valt Nieuwe Park onder Binnen-
stad. Geconcludeerd kan worden dat het aantal 
inbraken in Nieuwe Park gering is, maar iedere 
inbraak is er een teveel. 

Dringend advies:
112   bellen als men iets verdachts ziet!

VAN DE REDACTIE/
HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

Het is stil in de wijk, belangrijke zaken die er-
gens op de agenda staan worden verschoven. 
Het echte werk aan de Kattensingel is uitgesteld 
tot het voorjaar. Als je naar de ellende kijkt die 
het werk aan wat leidingen aan de kant van het 
Bolwerk nu al veroorzaakt lijkt alle uitstel winst. 
Afgelopen zaterdagmiddag werd daar een ver-
keersregelaar, getooid in een heel opvallend pak, 
door een auto aangereden die vervolgens maar 
gewoon doorreed. Gelukkig viel het lichamelijk 
letsel mee. Maar ’s avonds, zonder regelaars, 
ontstaan er ongetwijfeld ook onhandige situa-
ties. Misschien toch beter om daar na het werk 
overdag met stoplichten te werken, zeker als die 
op verkeersaanbod kunnen reageren. 

Dura Vermeer schiet ook niet op. De huizen-
markt trekt aan, de belangstelling moet groot 
zijn, maar er gebeurt helemaal niets. En Prorail 
heeft nog steeds niet het geld gevonden om de 
gemeente zo ver te krijgen dat zij met de nieu-
we inrichting van het stationsplein gaat begin-
nen. Loze beloftes. 

We hebben een nieuw College van B&W en de 
wijken krijgen nu mogelijk aandacht van een 
nieuwe wethouder. In een verklaring is zelfs te 
lezen dat wijkteams toch wel belangrijk zijn. 
Maar dat wordt ook weer gerelativeerd. Elders in 
deze wijkkrant leest u een artikel over de Om-
gevingswet die over een paar jaar in werking 
treedt. Dan zou je als gemeente moeten willen 
dat binnen wijken een stevige overlegstructuur 
bestaat, maar niet in Gouda. 

We gaan trouwens binnenkort met de GoudApot 
om de tafel zitten om eens te praten over hun 
beleid en onze verwachtingen. Daar zit nog be-
hoorlijk wat ruimte tussen. 

Tot slot aandacht voor komende activiteiten:

Zaterdag 29 oktober vanaf drie uur een jeu de 
boules toernooitje op onze eigen baan. Als je zin 
hebt om mee te doen zoek dan het berichtje in 
de wijkkrant (blz. 6) even op en meld je aan. 

Zaterdag 5 november vieren we ons jaarlijks 
Halloween-feest, een bijzonder leuke happening 
voor onze kinderen. Ook daarover vindt u ver-
derop in deze krant (blz. 8 - 9) meer informatie. 
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OMGEVINGSWET
Door Ton Kooijman

Half september organiseerde de historische ver-
eniging Die Goude een avond om meer inzicht te 
krijgen in de betekenis van een wet in wording: 
de Omgevingswet. De totstandkoming van die 
wet is een enorme klus. Hij gaat in de plaats 
komen van 26 bestaande wetten, die nu regelen 
onder welke voorwaarden de fysieke omgeving 
waarin we leven veranderd mag worden. De 
Tweede Kamer heeft al een raamwet aangeno-
men, die deze intentie uitspreekt. Nu moeten 
‘alleen’ nog honderdtwintig algemene maatre-
gelen van bestuur, met een totale omvang van 
meer dan 2000 pagina’s, worden teruggebracht 
naar vier. 

Maar het is niet alleen een kwestie van opscho-
nen, er vindt een fundamentele wijziging plaats. 
Terwijl de benadering nu is dat een verande-
ring alleen mag als aan allerlei voorwaarden is 
voldaan (nee, tenzij) stappen we over naar een 
aanpak waarbij veranderingen wel mogen, als 
de voorbereidingen maar zorgvuldig plaatsvin-
den (ja, mits). De huidige bestemmingsplannen, 
waarbij per vierkante meter wordt beschreven 
wat op een stukje grond wel en vooral niet mag, 
gaan verdwijnen. 

De basis van het systeem wordt het beschrijven 
van een visie voor de leefomgeving en dat geldt 
dan voor zowel Gouda als geheel, als voor een 
wijk zoals Nieuwe Park. Dan kan er natuurlijk 
spanning ontstaan. Want de ideeën binnen een 
wijk kunnen botsen met die van de stad. Hoe 
die afstemming tot stand komt is me nog niet 
helemaal duidelijk, maar het lijkt er op dat een 
wijk meer te vertellen gaat krijgen over zijn 
eigen leefomgeving. De participatie van burgers 
en maatschappelijke organisaties wordt groter. 
Belangrijk in dit nieuwe stelsel is dat belangheb-
benden het met elkaar eens moeten zijn over 
een in gang te zetten project. Ik stel me bijvoor-
beeld voor dat Multi Vastgoed zijn megalomane 
project voor een gigantisch winkelcentrum bij 
het station in een veel eerdere fase met onze 
wijk had moeten bespreken, of tenminste met 
omwonenden. En dat we dan niet meer afhan-
kelijk zijn van de gemeenteraad om daar een 
ferm ‘nee’ over uit te spreken, maar dat we zelf 
beslissen. Dan is het natuurlijk wel aan te raden 
om ook op tijd vast te leggen dat we in onze 
wijk alleen kleinschalige winkels willen. 

Met zo’n voorbeeld wordt gelijk duidelijk dat 
met deze nieuwe wet niet alle wrijving gelijk de 
wereld uit is, maar ik heb er vertrouwen in dat 
opvattingen van burgers meer gaan betekenen 
voor ontwikkelingen in hun directe leefomge-
ving. 

U weet waarschijnlijk van het gebied dat met 
GoudAsfalt wordt aangeduid. We kregen een 

schets van de ontwikkelingen daar. Initiatief-
nemers hebben met de gemeente de afspraak 
gemaakt dat een experimentele aanpak wordt 
gevolgd, die aansluit bij procedures passend 
bij de komende Omgevingswet. Niet voor ieder 
detail hoeft apart een vergunning te worden 
aangevraagd. Volgens een bestuurslid zou er 
met de bestaande procedures niets van de grond 
zijn gekomen. Dat is een interessante ervaring. 
Dat die zo positief is heeft waarschijnlijk ook wel 
te maken met het feit dat er in de directe omge-
ving van het gebiedje weinig belanghebbenden 
zijn, waardoor weerstand beperkt blijft. 

Een belangrijke vraag die opkwam is of de partij 
die het machtigst is, en dan denkt iedereen aan 
grote projectontwikkelaars, niet erg in het voor-
deel komt. Want je zult je goed moeten orga-
niseren om met zinnige tegenspraak te komen. 
Ook de aanwezige deskundigen op deze avond 
hadden op die vraag geen duidelijk antwoord. Ze 
konden zich die zorg heel goed voorstellen. 

Zelf ben ik gesterkt in mijn opvatting dat de 
gemeente een idiote beslissing heeft genomen 
toen ze de wijkteams op een zijspoor zette. Met 
deze ontwikkeling dien je wijkteams te verster-
ken en te voorzien van mogelijkheden om een 
serieuze inbreng te hebben bij het vormen en in 
stand houden van een omgevingsvisie. Dat lukt 
niet voor een habbekrats. 

Hoorde ik bij de nieuwe collegevorming niet een 
geluid dat wijkteams weer wat steviger opge-
tuigd zouden moeten worden, met natuurlijk 
gelijk weer een tegengeluid van partijen die het 
toch nog niet goed begrepen hebben? Op naar 
de volgende verkiezingen.

VANAF HALF DECEMBER WEER 10 
KERSTBOMEN LANGS DE 
WINTERDIJK
Door Peter Schönfeld

Zoals de meesten van u zich vast 
wel zullen herinneren, wordt de 
Winterdijk ieder jaar versierd en 
verlicht met tien kerstbomen. 
Deze bomen worden versierd 
door vrijwilligers en in het water 
geplaatst door Piet van der Perk 
en het Wijkteam. Ook dit jaar zal 
dit weer georganiseerd worden. 
De bomenversierders zullen net 
na Sinterklaas hun kerstboom 

krijgen om hem zo mooi mogelijk er uit te laten 
zien. 

De versierders zijn:
•	 Gouwestein 
•	 Thomashuis
•	 Cora van Leeuwen
•	 SGS Het Segment
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•	 School Park en Dijk
•	 De Goudse Waarden
•	 Nieuwe Parkerf 
•	 Marleen de Rooij
•	 Dora de Wit
•	 Karin Suur

De bomen zullen half december in het water/ijs 
worden geplaatst.

VOORTGANG VERBOUWING VAN 
HET GEBOUW VAN “DE GOUDSE”
Door Peter Schönfeld 

In de afgelopen maanden zijn vóór de winkels 
aan het Stationsplein tegenover het station de 
kabels en leidingen vervangen. Daarna is de 
afbraak van de bestaande winkels van de “De 
Goudse” begonnen. Om te zien wat de stand van 
zaken is ben ik onlangs langs geweest bij Erwin 
van Gorkum van De Goudse Verzekeringen om 
meer te horen over de verbouwing van de win-
kelpanden aan het Stationsplein. 

Tijdens de rondleiding (de afbraak van de oude 
winkels was toen al voltooid) kon ik met eigen 
ogen zien hoe groot de vrijgekomen kale win-
kelruimtes nu eigenlijk zijn. Zoals te zien is op 
bijgevoegde tekening zal de pui van de vier te 
bouwen winkels een vloeiende lijn vormen en 
een paar meter naar voren worden geschoven. 
Afgezien van het kantoor van Arriva zullen er 
drie nieuwe winkels inkomen. Gerekend vanaf de 
bloemenzaak van Gorissen (hij blijft waar hij zit) 

komt er op de hoek een uitzendbureau en dan 
Arriva. Naast het kantoor van Arriva komt dan 
een kleine super (niet AH) en op de andere hoek 
een horeca gelegenheid. Omdat de huurders nog 
niet allemaal bekend zijn worden namen nog 
niet genoemd. 

Vanaf nu tot eind januari 2017 zullen de nieuwe 
winkels gebouwd worden. De herinrichting van 
het plein vóór “De Goudse” is nog onbekend om-
dat dit een onderdeel van de herinrichting van 
het Zuidelijk Stationsgebied wordt. Wel is het 
erg positief dat “De Goudse” haar plannen voor 
de winkels heeft doorgezet. Hopelijk is dit een 
extra aansporing voor de gemeente de herin-
richting van het Zuidelijk Stationsgebied serieus 
aan te pakken en hiervoor geld beschikbaar te 
stellen.

NIEUWS VAN GOUWESTEIN
Door Karin Hinke

De herfst heeft nu echt zijn intrede gedaan. De 
nazomer heeft ons toch nog wat mooie, zonnige, 
zelfs warme dagen gebracht. Zoetjesaan gaan 
we nu richting de feestmaand. Ook in 
Gouwestein wordt hier uitgebreid aandacht aan 
besteed. 

•	 Op maandag 7 november is Barbara Mode-
huis Rovers aanwezig in Gouwestein vanaf 
14.30 – 16.30 uur. U bent van harte welkom 
om hier een kijkje te komen nemen. 

•	 Op zaterdag 19 november komt: “Jetje” ons 
verblijden met een optreden. Het optreden 
start om 14.30 uur in de Plaza van 

     Gouwestein. Leden van het Servicepakket
     betalen € 3 voor een entree kaartje, niet   
     leden betalen € 5 voor een entree kaartje. 

Elke maand is er een gezamenlijke maaltijd voor 
bewoners uit Gouwestaete en het Binnenhof. 
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Ook bewoners uit de wijk zijn hierbij van harte 
welkom. De eerstvolgende gezamenlijke maal-
tijd is op woensdag 23 november. Inloop voor 
de maaltijd om 17.30 uur, de maaltijd start rond 
18.00 uur en is in de Plaza van 
Gouwestein. U kunt zich bij de receptie van 
Gouwestein opgeven en met pin betalen. Kosten 
voor een gezamenlijke maaltijd zijn € 16,50 per 
persoon als u lid bent van Servicepakket. Indien 
u geen lid bent zijn de kosten € 18. U kunt zich 
tot 14 november opgeven.  

Zoals u van ons gewend bent is er ook dit jaar 
weer een najaarsmarkt. Deze najaarsmarkt is op 
zaterdag 26 november van 11.00 - 16.00 uur. 
Er zijn weer allerlei kramen met leuke spullen, 
zoals een rommelkraam, een boekenkraam, 
kerststukjes, een kraam met jam, walnoten, 
stoofpeertjes, appelmoes en nog veel meer. 
Daarnaast zijn er lekkere hapjes verkrijgbaar: 
poffertjes,	erwtensoep,	een	broodje	kroket	etc.	
Voor de kinderen is er een grabbelton en ballen 
gooien. En er is een loterij met mooie prijzen. 
We zien u graag op zaterdag 26 november.

Naast de genoemde activiteiten zijn er natuur-
lijk ook de verenigingen. Wilt u een keer een 
kijkje komen nemen bij een vereniging? Dat 
kan altijd. Bij de receptie van Gouwestein kunt 
u een verenigingsboekje ophalen en op uw 
gemak bekijken welke vereniging u het meest 
aanspreekt. Vervolgens kunt u contact opnemen 
met onze afdeling welzijn voor het maken van 
een afspraak om een keer aanwezig te zijn bij de 
vereniging van uw keuze. Het telefoonnummer 
van Gouwestein is 0182-515655.

We hopen dat we u op bovenstaande activiteiten 
mogen begroeten in Gouwestein. 

BURENDAG 2016 
BLOKWONINGEN
Door Manon Vonk

Zaterdag 24 september was het weer Burendag. 
Mooier weer hadden we ons niet kunnen wen-
sen, het was een prachtige dag om samen aan 
de slag te gaan. Dit jaar hebben veel mensen de 
handen uit de mouwen gestoken om de buurt 
weer een beetje mooier te maken. We had-
den twee doelen: het groen dat we aangelegd 
hebben mooi te houden en de Roos van Deke-
mastraat op te frissen. Omdat de heggen en de 
leibomen niet overal even goed aanslaan vanwe-
ge de slechte bodemkwaliteit hebben we com-
post besteld om de bodem te voeden. Daarnaast 
is er ook een start gemaakt met het snoeien van 
de leibomen en gedeeltelijk vervangen van de 
bamboe stokken. In de Roos van Dekemastraat 
zijn plantenbakken neergezet om de boel een 
beetje	op	te	fleuren.	De	komende	periode	zal	
hier nog meer gaan gebeuren om deze hoek 
mooier en toegankelijker te maken voor de 

bewoners.  De groene speeltuin is weer mooier 
geworden. De moestuinbakken zijn leeg gehaald 
en opnieuw gevuld en de hinkelbaan is gevoegd 
en geplaatst. Zo komt het langzaam maar zeker 
tot een voltooid project. Voor de enthousiaste 
mensen die met de tuintjes bij de blokwoningen 
bezig zijn was er extra aarde besteld. Naast het 
harde werken was er natuurlijk ook tijd voor 
elkaar en iets lekkers. Oksana had heerlijke cup-
cakes gebakken, Mohammed kwam met heerlij-
ke Marokkaanse pannenkoeken en een nieuwe 
buurman van de Majoor Fransstraat had zich 
helemaal uitgesloofd en kwam met broodjes met 
zelfgemaakte pulled pork. Die heeft dus heel 
snel heel veel nieuwe vrienden gemaakt en mag 
voorlopig niet verhuizen.  Al met al heeft het 
onze buurt heel veel opgeleverd en zijn er ge-
durende de dag ongeveer 45 volwassen mensen 
geweest die zich hebben ingezet om de buurt 
een beetje mooier te maken. Onze speciale dank 
gaat uit naar de Werkgroep Groen die nog extra 
ondersteuning heeft geboden bij het onderhoud 
van de leibomen, ook nog na Burendag.

 

Groene speeltuin
De speelplek is ruim een half jaar geleden aan-
gelegd en inmiddels wordt er al veel gebruik van 
gemaakt. Ook is duidelijk geworden wat er moet 
gebeuren voor het onderhoud. Een wens was 
om bodembedekking rondom de planten aan te 
brengen zodat de grond gevoed wordt en langer 
vochtig blijft op warme dagen. Omdat bodem-
bedekking erg duur is en een jaarlijkse uitgave, 
hebben we een hakselaar en een compostbak 
aangeschaft. Zo kunnen we het snoeiafval ge-
bruiken als bodembedekking en houden we de 
kosten laag.
 
Kruiden in de wijk
Door alle groen initiatieven zijn er inmiddels 
al heel wat eetbare planten in de wijk geplant 
waaronder ook veel kruiden. Omdat de moes-
tuinbakken bij de groene speeltuin moeilijk in 
het onderhoud waren, hebben we er voor geko-
zen om er kruiden in te planten. Deze zijn voor 
algemeen gebruik. Dus houdt u van kokkerellen 
en heb je een bijzonder kruid nodig dan kun je 
het plukken uit de kruidenbakken. Bij de Majoor 
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HET BANKJE (1)
Door Trudie Galama

Daar kwamen ze weer, de oranje mannen van 
Promen voor onderhoud van het park. Het was 
alweer weken geleden, dus de hoogste tijd om 
opnieuw een poging te doen de borders on-
kruidvrij te maken. Ik heb mij laten vertellen 
dat niet het aantal weken bepalend is voor een 
onderhoudsbeurt, maar de beeldkwaliteit van de 
borders. Je hoeft er geen specialist bij te halen 
om vast te stellen dat dat hard nodig was. Zelfs 
zonder bril van Specsavers zag je dat het on-
kruid de planten overwoekerde.

Maar na een ochtend hard werken is het tijd 
voor een pauze. Bij het bankje wordt verzameld 
en vervolgens vertrekt iedereen voor de lunch 
om ’s middags weer terug te komen en het kar-
wei af te maken.

Fransstraat 36 staat een grote rozemarijnstruik 
en op het veldje voor de Merijntje Gijzenstraat 
staan laurier boompjes; ook hier kun je kruiden 
plukken. Houd alles wel netjes zodat de planten 
rustig door kunnen groeien en een ander er ook 
gebruik van kan maken.

VOORTGANG PLANNEN HERIN-
RICHTING KATTENSINGEL
Door Peter Schönfeld

Zoals men gemerkt zal hebben is de BAM in 
opdracht van Oasen (water) en Stedin (gas) be-
gonnen met zijn werkzaamheden voor het ver-
vangen van de leidingen langs de stoep van de 
Kattensingel, nadat allereerst de huidige bouw-
kundige staat van de huizen door deskundigen 
is vastgesteld. Dit is belangrijk mocht er schade 
aan de huizen ontstaan door deze bouwwerk-
zaamheden. Ook zijn er op een aantal plekken 
peilbuizen geplaatst om de stand van het grond-
water te kunnen monitoren. 

De herinrichting van de Kattensingel zelf en de 
kade zal pas in maart 2017 beginnen. Wel heeft 
de gemeente nu een voorkeur uitgesproken voor 
de technische oplossing van de kade. Die zal in 
de komende maanden aan de bewoners worden 
voorgelegd.

VAN HET ZUIDELIJK STATIONS-
GEBIED WEINIG NIEUWS
Door Peter Schönfeld

Sinds vorige maand is er weinig nieuws te ver-
tellen over de voortgang van de herinrichting 
van het Zuidelijk Stationsgebied. De gemeente 
wacht	nog	steeds	op	de	financiële	bijdrage	van	
ProRail	voor	de	fietsenstallingen.	Zolang	daar-
over geen zekerheid bestaat doet de gemeente 
niets. Wel heeft ProRail om de ergste nood van 
de	fietsenstallingen	te	verbeteren	toegezegd	een	
aantal enkele rekken te vervangen door dubbele. 

JEU DE BOULES WEDSTRIJD
Door Han Geurts

De jeu de boules-baan is onderhanden genomen 
en ligt er goed bij. Dit is een mooie aanleiding 
om op de laatste zaterdag dat het nog lang licht 
is een wedstrijdje te organiseren voor bewoners 
van Nieuwe Park. Op Burendag is er geklust en 
nu kunnen we samen ontspannen. 

De wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 
29 oktober van 15.00-16.30 uur. 

De baan ligt op de hoek Noorderstraat / Ferdi-
nand Huyckstraat aan de achterkant van 
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MOOISTE GEVELTUINTJE 2016
Door de Groencommissie

Op zaterdag 1 september is de Geveltuintjes-
prijs 2016 uitgereikt aan de heer Muratovic in de 
Merijntje Gijzenstraat 6.

De prijs is een tuinbon. De winnaar vertelt dat 
die bon goed van pas komt en hij laat ons vol 
trots zijn nieuwe "voortuin" zien. Hij vindt het 
leuk om in zijn tuinen bezig te zijn. Dat kan je 
ook wel zien aan het resultaat.

Wij zijn het helemaal met hem eens: de tuinen 
tussen de blokwoningen worden steeds mooier.

REANIMATIE TRAINING 
9 NOVEMBER 

Om	effectief	te	kunnen	reanimeren	is	het	be-
langrijk de aangeleerde vaardigheid met enige 
regelmaat te trainen. De Hartstichting adviseert 
minimaal één keer per jaar.
Op 9 november is er in de wijk gelegenheid 
uw kennis en vaardigheid op te frissen, onder 
leiding	van	een	gecertificeerd	trainer.	De	kosten	
voor deze cursus bedragen € 15, inclusief kof-
fie;	de	cursus	wordt	georganiseerd	in	het	Tho-
mashuis aan de Winterdijk en begint om 20.00 
uur.

Als u al eerder de cursus gevolgd heeft hebt u 
inmiddels een uitnodiging per email gekregen. 
Mocht u elders een training gevolgd hebben en 
wilt u van dit aanbod gebruik maken, neemt u 
dan contact op met Anne-Marie 
Schoonderwoerd, Wlb@xs4all.nl of tel. 06 
13010992.

Gouwestein. Opgeven bij Han Geurts, tel: 06 
14051401 of geurtsgeurts@gmail.com.
Bent u in het bezit van ballen, wilt u deze dan 
meenemen? 

De spelregels kunt u vinden op: http://www.pe-
tanqueclubvenlo.nl/EENVOUDIGESPELREGELS.
pdf. Maar met alle plezier leggen wij u de spel-
regels uit tijdens het spelen.

Voor warme chocolademelk en Glühwein wordt 
gezorgd.

Tot ziens op de jeu de boulesbaan!

VERSTERKING GEZOCHT
Door Trudie Galama

De jeu de boules-club zoek versterking. Iedere 
maandagmorgen van 10.30 – 12.00 uur wordt 
er gespeeld. Gezelligheid staat daarbij voorop. 

Iedereen van 55+ en wonende in Nieuwe Park is 
van harte welkom. Loop eens langs om een pra-
tje te maken. Heeft u het  nog nooit gedaan? De 
spelregels worden u uitgelegd en hoe u de bal  
moet gooien is snel geleerd.

De jeu de boules-baan ligt in de Noorderstraat, 
achter Gouwestein op de plek waar de super-
markt van Hoogvliet heeft gestaan.
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Het is alweer najaar en dat betekent dat we weer de jaar-
lijks terugkerende activiteit Halloween hebben. Dit jaar 
vieren we het in de namiddag van zaterdag 5 november. 
Vanaf 4 uur verzamelen we en dan zijn er allerlei leuke ac-
tiviteiten zoals griezeldisco en schminken. Daarna maken 
we een wandeltocht langs verschillende griezelhuizen in 
de wijk. Dit jaar is de wandelroute iets kleiner maar met 
leuke	spelactiviteiten.	Na	afloop	komen	we	nog	even	bij	
elkaar en drinken we gezamenlijk een kopje soep en kunt 
u uw kind ophalen.

Deze activiteit is bestemd voor kinderen van 4 tot 11 jaar, 
is uw kind onder de 7 jaar dan willen wij graag een ouder 
mee voor begeleiding. Kinderen onder de 4 jaar worden 
niet toegestaan, dit omdat het te griezelig is.

Wil je ook meehelpen met dit evenement door bijvoorbeeld mee te lo-
pen als begeleiding, dan ben je van harte welkom. Maar we hebben ook 
mensen nodig om de kinderen te ontvangen in Gouwestein of de soep 
op te warmen. Heb je acteertalent en vind je het leuk een griezelact 
neer te zetten en je huis in stijl te versieren, meld je aan! Ook al heb je 
maar een uurtje tijd. 

Om nog meer sfeer in de wijk te krijgen zou het leuk zijn als er 
buiten de route om nog meer huizen in Halloween sfeer verlicht zijn. 
Dus ben je geen vrijwilliger maar wil je toch het initiatief steunen 
dan zou het leuk zijn om je huis te verlichten en te versieren. Ieder 
jaar vinden de kinderen het maar wat spannend om mee te doen en 
door de wijk heen te lopen. Het zou leuk zijn als de hele wijk in Hal-
loween sfeer gehuld is, zo wordt het nog sfeervoller! Dit jaar zijn de 
activiteiten vooral rondom de Winterdijk.

Zoals ieder jaar is het de bedoeling dat 
de kinderen verkleed komen. Dit is om 
de stemming te verhogen en omdat het 
echt bij het feest hoort. In Gouwestein 
is er een mogelijkheid om geschminkt 
te worden.
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Wil je meedoen?

Meld je aan voor  maandag 31 oktober
Lever het strookje in bij:
Lianne van Rooyen 
Majoor Fransstraat 13
tel. 0182 529989

Naam:____________________________________ Leeftijd:______________
Straat:__________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________
Telefoon: 06-______________________
Ouder mee als begeleiding   Ja/Nee

KUNST MAKEN IS OOK ONTSPAN-
NEND ALS JE ER NIET GOED IN 
BENT!
Door Sjouk Engels, vrijwillig adviseur kunst

Kunst is een goed middel tegen stress. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat bijvoorbeeld de 
kleurboeken voor volwassenen al geruime tijd 
als warme broodjes over de toonbank gaan. Dit 
is	een	fijne	kunstvorm	omdat	het	inkleuren	van	
de zwart-wit tekeningen vaak een mooi geheel 
geeft. Het levert, naast een ontspannend proces, 
dus ook snel een bevredigend resultaat.

Hoewel veel mensen 
aangeven dat ze best 
zelf zouden willen 
schilderen of tekenen, 
zet een groot aantal die 
stap niet omdat ze 
denken er niet goed in 
te zijn. In een recent 
onderzoek is aange-
toond dat het ontspan-
nende	effect	van	kunst	

maken ook opgaat voor mensen die geen kunst-
zinnige achtergrond hebben. Dus lijkt schilderen 
of tekenen je een ontspannende bezigheid, maar 
vind je jezelf niet bekwaam genoeg, dan kun je 
die gedachte vanaf nu achterwege laten. 

Iedereen kan creatief zijn. Dus pak wat potlo-
den, verf en een schaar en ontstressen maar!
Het is dus niet van belang of je er goed in bent 
of ervaring mee hebt, het gaat puur om de 
bezigheid. Moraal van het verhaal: vooral veel 
creatief bezig blijven, hecht meer waarde aan 
het proces dan aan het resultaat en als je denkt 
dat je het niet kan - laat die barrière varen en 
ga gewoon aan de slag!

Een aanrader: Kom vooral naar de Creacafés
georganiseerd vanuit het Wijkteam door 
Marrianne en Manon.

Het Bankje (2)

In de nazomer werd de vijver gebruikt om hals-
brekende toeren met gammele constructie op 
het water uit te halen. Daar waren veel jongens 
en meisjes druk mee. Op het bankje keek een 
stille toeschouwer naar de natte capriolen. 

KINDERSTRAATBIEB
Door Lianne van Rooijen
 
Bedankt

Wat werd ik blij van al die leuke en mooie 
kinderboeken die werden ingeleverd voor de 
kinderstraatbieb. We hebben heel veel boekjes 

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------
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TOYISME IN HET CREACAFÉ
Door Manon Vonk

Woensdag 9 november staat het Creacafé in het 
teken van toyisme. Je zult je afvragen wat dit 
is. Het toyisme is een internationale kunstbewe-
ging. Men maakt uiteenlopende kunst. Het werd 
in 1992 opgericht in Emmen. De kunstenaars-
beweging is verantwoordelijk voor het grootste 
kunstwerk van Nederland, de Stip in Emmen. 

Het woord toyisme bestaat uit twee onderdelen. 
De letterlijke vertaling van de eerste lettergreep 
is speelgoed. Het achtervoegsel -isme refereert 
aan brede bewegingen of stromingen zoals die in 
de kunstwereld bestaan. 
Kenmerkend voor het werk zijn de simpele vor-
men en kleurvakken.  
Wij gaan een object versieren geïnspireerd op 
deze kunststroming. Je mag ook een eigen voor-
werp meenemen waarvan je denkt ‘dat mag wel 

BOMEN IN HET PARK 
DE HARTJESBOOM
Door Marijke van Ittersum

Hij is niet opgenomen in de bomenroute, maar 
de hartjesboom die bij de ingang van 
Gouwestein staat, zou dat wel waard zijn. Net 
zoals nog wel meer andere bomen overigens, 
die best bijzonder zijn – in soort of in exemplaar 
– en toch misschien een beetje verloren staan, 
of in ieder geval niet de aandacht krijgen die ze 
verdienen. Een goede reden om in ieder geval in 
de wijkkrant een artikeltje te besteden aan deze 
dappere groeiers.

Uiterlijk
De hartjesboom is snelgroeiend, verliest zijn 
blad in de winter en is soms een boom en soms 
een struik. Hij kan behoorlijk hoog worden, tot 
wel 20 meter (in optimale omstandigheden) en 
ook in de breedte kan hij de 15 meter wel halen. 
Hij heeft dus echt de ruimte nodig. Maar het 
meest geliefd is de hartjesboom vanwege zijn 
herfstkleuren. De hartvormige bladeren verkleu-
ren van rose (als ze uitlopen), van brons naar 
groenig, geel en kunnen later zelfs paars-rood 
worden. Het is ook een goede schaduwboom, 
behalve als hij tot struik gesnoeid wordt natuur-
lijk. En dan moet je hem goed in toom houden, 
want de hartjesstruik wil maar al te graag een 
hartjesboom worden.

Nog een bijzonderheid is dat de bladeren niet 
alleen aan de takken groeien, maar ook aan de 

ontvangen, het ene nog leuker dan het andere!
Voor alle leeftijden zijn boekjes binnengekomen, 
geweldig! Langs deze weg wil ik al die lieve 
buurtbewoners bedanken die ons hebben gehol-
pen. Ik heb de boekjes schoongemaakt en op-
geknapt waar nodig en nu liggen ze in de opslag 
te wachten op een kastje. Met een paar kinde-
ren heb ik al gezellig op het gras van de groene 
speelplaats gezeten en boekjes voorgelezen.
Gezellig buiten in het zonnetje luisteren naar 
leuke en spannende verhalen, de kinderen geno-
ten!
 
Kastje
Nu is het even wachten op een geschikt kastje, 
misschien heeft u iets staan wat eigenlijk een 
beetje in de weg staat maar u toch niet weg wilt 
gooien. Wat is er leuker dan dat we uw kast-
je een nieuwe leven geven en opknappen als 
kinderstraatbieb. We hebben al iemand bereid 
gevonden die het kastje heel mooi gaat maken.

Wat zoeken we
We willen een massief houten kastje dat goed 
afsluitbaar is en niet al te klein. We hebben 
zoveel mooie boekjes! U kunt bellen naar mij of 
Manon Vonk, wij halen eventueel uw kastje op.
Ik weet zeker dat we heel veel kinderen blij 
gaan maken met deze kinderstraatbieb. En o ja, 
er wordt al volop gespeeld in de groene speel-
tuin, missie geslaagd!
 
Lianne van Rooijen, tel. 0182 529989

eens opgevrolijkt worden’. 
We starten om half acht en stoppen om half 
tien; vanaf kwart over zeven kun je al naar bin-
nen. Opgeven kan bij Marrianne Waalwijk, 
tel. 06 23507933

Creacafé in december is niet de tweede 
woensdag van de maand maar de eerste, dus op 
7 december.
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stam. En de bladstelen zijn roze-rood. De Latijn-
se naam luidt: Cecidiphyllum japonicum en hij 
komt uit de katsuraboomfamilie. Eigenlijk komt 
de Latijnse naam niet overeen met de Neder-
landse naam. Cerci vertaald betekent “kersrond”. 
In Duitsland wordt de hartjesboom “Kuchen-
baum” genoemd, in Frankrijk “Arbre Caramel” en 
dat is niet voor niets, maar daarover later. 

Herkomst
Oorspronkelijk komt de hartjesboom uit Japan 
en China. Hij wordt in Japan als heilige boom 
vereerd en daarom is hij ook vaak in de nabij-
heid van tempels geplant. Hij is in Nederland in-
gevoerd in 1865. Er staat een bijzonder mooi en 
groot exemplaar, waarschijnlijk zelfs de oudste 
van deze soort in Nederland, in de tuin van het 
Loosdrechtste kasteel. Die tuin is te bezoeken. 
De boom is geplant bij, of vlak na de aanleg van 
de tuin in 1900, wat deze speciale hartjesboom 
toch een zeer respectabele leeftijd geeft.

Eigenschappen
De hartjesboom bloeit in april en hij is eenhui-
zig, dus de mannelijke en vrouwelijke vrucht-
beginsels zitten aan dezelfde boom. De man-
nelijke bloemen zijn kleine bundels roodachtige 
meeldraden. De vrouwelijke zijn kleine, witroze 
bloemetjes. De bloei valt helemaal niet op.Vanaf 
oktober zijn de vruchten wel goed te zien, lange 
koffiebruine	peulen	die	de	hele	winter	blijven	
hangen. In die peulen zitten de kleine platte 
gevleugelde zaadjes. 

Echt kieskeurig is de hartjesboom niet. Hij groeit 
op alle goed doorlatende grond, het liefst een 
beetje in de halfschaduw en het mag ook niet te 
nat zijn. Planten doe je in november en verplan-
ten moet je maar helemaal niet doen, want dan 
loopt het meestal niet goed af met de verplante 
boom (of struik). 

Bijzonderheden
Waarom nou die merkwaardige Duitse en Franse 
namen? Dat komt door de geur. De in de herfst 
afgevallen bladeren ruiken naar zoete koek, 
een beetje kaneelachtig. Nou is niet iedereen 
deze mening toegedaan. Sommige wat minder 
romantisch aangelegde lieden vinden dat de 
bladeren veel meer naar gekookte aardappe-
len ruiken. Maar ook als de bladeren uitlopen, 
geurt de boom. Gekookte appeltjes, vinden 
sommigen, gewoon wat zoetzuur, zeggen critici. 
Het merkwaardige is echter dat niet elke boom 
geurt. Je kunt geluk hebben en twee keer per 
jaar watertandend langs de boom lopen, maar je 
kunt ook tot de pechvogels behoren en dan ruik 
je helemaal niets. En toch, als je het afgevallen 
blad, ook van deze niet-geurende exemplaren 
in brand steekt, zou het naar gebrande karamel 
ruiken, crème brulée als het ware.

Tot slot
We zijn niet allemaal veroordeeld tot een snel-
groeiende hartjesboom in onze tuin. Er bestaan 
ook variëteiten van de Cercidiphyllum japoni-
cum. De “pendula” wordt niet groot, groeit ook 
trager en is dus wel geschikt voor een gewone 
tuin en er bestaat er zelfs eentje die je in een 
(grote) pot of kuip kunt houden op je balkon. 
En die prachtige kleuren, die zijn behouden in 
alle variëteiten, dus de hartjesboom is een echte 
aanrader. 

WIJK IN BEDRIJF
Door Trudie Galama

Vertaalbureau 
AESVertalingen van Anneliet 
Schönfeld is gevestigd in 
een historisch pand aan de 
Kattensingel. Aan de keu-
kentafel praten we over 
haar studie, haar werk en 
de contacten met Rusland.

De studie
Tijdens de eerste jaren op het gymnasium wilde 
Anneliet dierenarts worden, maar toen bleek 
dat de talenkant haar beter lag, was het de 
leraar Grieks die haar op het spoor zette van 
een studie Russisch. En dan te bedenken dat 
in de jaren 70 men door de BVD (Binnenlandse 
Veiligheidsdienst) daarvoor op de zwarte lijst 
werd geplaatst, dus als mogelijk staatsgevaarlijk 
persoon werd aangemerkt. Maar het onbekende 
bleef trekken en na het volgen van de 
Teleac cursus Russisch stond de studiekeuze 
vast. Bij haar kennismaking op de universiteit 
vroeg ze, op aandrang van haar praktisch inge-
stelde vader, welke kansen er waren op werk na 
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het afronden van deze studie. Het antwoord was 
duidelijk: geen. Maar als achttienjarige is dat 
niet wat je wilt horen en begin je aan het avon-
tuur. Het werd een succesvolle uitdaging want de 
studie Slavische Taal- en Letterkunde, met als 
hoofdvak Russisch en als bijvakken Tsjechisch en 
Oekraïens, werd in 1975 met succes afgerond.

Op mijn vraag of het een moeilijke taal is om te 
leren, antwoordt ze volmondig: ja!
ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ!

Anneliet vertelt dat de werkwoordsvormen haar 
hoofdbrekens kostten, er zijn namelijk heel, 
heel veel uitzonderingen. Ook zijn er nauwelijks 
regels voor waar je de klemtoon  moet leggen, 
terwijl de klemtoon heel belangrijk is voor de 
betekenis van een woord. Bovendien lijkt mij het 
cyrillische alfabet nog een moeilijkheid daar bo-
ven op. Leuk om te horen is dat het zingen van 
liedjes een perfect hulpmiddel is bij het leren 
van de uitspraak van welke taal dan ook. 

De studie startte met 6 maanden talenpracticum 
met geluidsbanden; vooral voor de uitspraak en 
het verstaan van de taal heel nuttig. Dat practi-
cum was een aangepaste versie van het practi-
cum dat speciaal ontwikkeld was voor de militai-
re inlichtingendienst. 

In 1973, vertrekt ze met een beurs van het 
Ministerie van Onderwijs voor 3 maanden naar 
Moskou in verband met een doctoraalscriptie. 
Anneliet vertelt dat je heel erg moest oppassen 
met het leggen van contacten en met wat je zei. 
Je kon overal worden afgeluisterd. Kritiek leve-
ren op het Sovjet-systeem kon je duur komen te 
staan. Het was toen midden in de Koude Oor-
log, een periode (1945 - 1989) van gewapende 
vrede tussen de communistische en de kapitalis-
tische wereld waaraan een einde kwam met de 
val van de Berlijnse muur.

Ondanks dit alles, heeft Anneliet tijdens haar 
verblijf in Moskou contact gekregen met ver-
schillende Russen waaronder een wat ouder 
echtpaar dat zeer geïnteresseerd is in de Wes-
terse samenleving. Met hen onder andere groeit 
een hechte vriendschap die zelfs leidt tot bezoe-
ken van hen aan Nederland.

Het werk
Na haar studie begint Anneliet als freelance 
beëdigd vertaler Russisch-Nederlands en Neder-
lands- Russisch. Jaren later gaat zij ook wer-
ken als beëdigd vertaler Engels-Nederlands en 
Nederlands-Engels. Ze staat voor zowel Russisch 
als Engels ingeschreven in het kwaliteitsregister: 
Beëdigd Vertalers en Tolken van de Raad voor de 
Rechtsbijstand.

Anneliet heeft ook een jaar Russisch gegeven op 
het Coornhert Gymnasium (als facultatief vak), 
ruim 12 jaar op de Volksuniversiteit en ook nog 
op de avond-HAVO/Atheneum voor volwassenen. 
En misschien kent u haar van TV, want in 1990-
1991 heeft ze de TELEAC-cursus “Russische taal 
en cultuur” gepresenteerd.

De contacten met Rusland
Via via komt ze in contact met bedrijven, die 
actief zijn op de Russische markt. Dat levert in 
eerste instantie opdrachten op voor vertalin-
gen Russisch-Engels voor de olie-en gasindus-
trie. Het zijn vaak pittige technische rapporten. 
Maar gelukkig hadden de bedrijven vaak lijsten 
met de nodige technische termen. Als na het 
uiteenvallen van de Sovjet Unie en de machts-
overname door Jeltsin de handelsbetrekkingen 
met Rusland worden verruimd, komen er meer 
opdrachten binnen. Door het internet is de vraag 
en de diversiteit van de vertalingen sterk toege-
nomen. 

Als beëdigd vertaalster vertaalt Anneliet ook 
officiële	stukken	als	notariële	aktes	en	andere	
juridische stukken. Maar ook voor een verkoop-
folder kan men bij haar vertaalbureau terecht.
Het advies van de Onderwijsraad: “Een leven-
lang leren” wordt door Anneliet opgevolgd. Om 
haar kennis en competenties actueel te houden, 
volgt ze bijscholingscursussen bij o.a. het Ned. 
Genootschap voor Tolken en Vertalers.

Grappig is het te bedenken dat in de jaren vóór 
de computer een vertaling Nederlands-Russisch 
op een Russische schrijfmachine moest worden 
uitgevoerd. Een fout in de tekst betekende: 
opnieuw beginnen! Vervolgens moest de tekst 
per post worden verzonden naar de opdrachtge-
ver. Lang leve de komst van de computer en het 
internet.

IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET 
ZIET EN DAT IS..........?
Door Sjouk Engels, vrijwillig adviseur kunst

Weer een nieuwe expositie in Gouwestein en 
Gouwestaete. Op zaterdag 1 oktober vond de 
officiële	opening	plaats.	Bewoners	van	onze	wijk	
waren hiervoor uitgenodigd en op de foto's is te 
zien dat er veel belangstelling was. Portretten 
van Camiel de Vries, keramiek van Janny de 
Keijzer-Prinsenberg en foto's van Tanny 
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verrotte kozijnen! Overigens zijn de foto's in 
deze expositie ook te koop. Heeft u belangstel-
ling dan kan de foto natuurlijk ook in een lijst 
naar uw keuze.

Daarna liepen we met Camiel de Vries mee naar 
zijn portretten. Dit werk is privébezit. De perso-
nen zijn zo prachtig weergegeven dat het zeker 
de moeite waard is om ze te bekijken.
Camiel vertelde over de gemengde techniek die 
hij gebruikt, waterverf gecombineerd met krijt.
Hij heeft ook werk in opdracht uitgevoerd. Vra-
gen over zijn werk wist hij vol enthousiaste te 
beantwoorden.

Onder het genot van een drankje en hapje ble-
ven we napraten met elkaar.
Enkele reactie waren:
" Het was een geslaagde happening van goed 
niveau"
" Het was een leuke en goedverzorgde opening 
van een bijzondere tentoonstelling"
" Leuk dat er zoveel belangstelling was en na-
tuurlijk in de eerste plaats voor de kunstenaars 
zelf"
" Ik zal er zeker nog eens komen en ook mijn 
vrienden en kennissen daar rondleiden"
" Ik heb een mooie ketting gezien die ik mijn 
vriendin kado geef voor haar verjaardag"
" De expositie "Gouds Werk" is zeker de moeite 
waard om te bezoeken en ik kijk vol verwachting 
uit naar de volgende expositie".

Tot eind november is deze expositie "Gouds 
Werk" te bezoeken.
Graag tot ziens!

Notenboom zijn in deze expositie te bewonde-
ren.
De directeur van Gouwestein, Agnes van Buuren 
vertelde in haar toespraak dat het niet alleen 
voor bezoekers prachtig is om deze expositie te 
bekijken, maar ook voor de bewoners, hun fami-
lie en het personeel. Kunst nodigt uit om erover 
te praten. De lange gangen en hallen in deze 
locatie zijn schitterende ruimtes om te decore-
ren met kunst. Dit is de tweede expositie die 
door vrijwilligers wordt georganiseerd en iedere 
3 maanden zal een nieuwe expositie worden 
ingericht.

Na	de	koffie	liet	Janny	de	Keijzer-Prinsenberg	
haar keramiek zien. Een bonte verzameling van 
kettingen, maskers, vogels, schalen en borden 
in vitrinekasten. Zij werkt al jaren met thema's 
en het thema "mondjes" is zelfs verwerkt in 
chocolade door atelier Puur in Gouda. Janny 
vertelde wat haar inspireert om in keramiek te 
verwerken. Vol enthousiasme wist zij vragen van 
het publiek te beantwoorden.

Daarna werden we rondgeleid door de foto-
galerie van Tanny Noteboom. Daar waar ande-
ren voorbij lopen, legt Tanny vast op beeld. We 
zagen rotte kozijnen op foto's, muren begroeid 
met groen en in water spiegelende stadsgezich-
ten. Door deze weerkaatsing in het water lijken 
foto's ondersteboven te hangen. Tanny laat ons 
zien dat het een kunst is om echt te leren kijken 
naar de omgeving waar je bent. Ik wist niet dat 
er zoveel mooie kleuren te bewonderen zijn in 

VRIENDEN VAN HET WIJKTEAM 
NIEUWE PARK

Vorige maand stond onderstaand bericht in de 
wijkkrant. Onze penningmeester heeft daar maar 
heel weinig reacties op gekregen. Daarom nog een 
keer. Er moet echt een redelijk aantal positieve 
reacties zijn om hier mee te beginnen. Het gaat 
er beslist niet om ook maar iemand onder druk te 
zetten, maar als u dit een prima idee vindt horen 
we dat wel graag. 

Zoals u wellicht weet staan de inkomsten vanuit 
de gemeente sterk onder druk. De bijdrage die wij 
nu krijgen is minder dan 30% van wat we in het 
verleden als subsidie kregen. Tot op heden kunnen 
we een belangrijk deel van het werk blijven doen 
doordat	we	de	laatste	jaren	enige	financiële	reser-
ve hebben opgebouwd, maar zoals u zult begrijpen 
slinkt die doordat de uitgaven groter zijn dan de 
inkomsten.

Al eerder hebben enkele bewoners van onze wijk 
gesuggereerd om te komen tot een steunfonds dat 
gevuld wordt door bijdragen van o.a. bewoners. 
Het bestuur vindt dat een goed idee. Wij zouden 
daarmee in het nieuwe jaar willen starten. Door 
een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25 zou de 
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BURENDAG CRABETHSTRAAT, 
CRABETHPARK EN KATTENSIN-
GEL

Het was nog bijzonder mooi weer voor onze Bu-
rendag op zaterdag 24 september. De opkomst 
was niet zo heel groot maar het was toch erg 
gezellig en leuk om elkaar weer eens te spreken.
Zo hebben we kennis kunnen maken met nieuwe 
bewoners uit de straat.

De ontbijttafel was goed gevuld! Ik heb nog een 
bordje(leeg) over dat kunt u bij mij ophalen.
Tot volgend jaar, als u een goed idee heeft voor 
de Burendag horen wij dat graag!

Marrianne en Marjan

continuïteit van het Wijkteam meer gegarandeerd 
kunnen worden. Als ondersteuners van het wijk-
team een machtiging af zouden geven voor een 
jaarlijkse bijdrage aan het wijkteam kunnen we 
de administratieve druk voor het beheren van dit 
fonds ook zo klein mogelijk houden.

    

Voor dat we het plan verder uitwerken willen we 
een peiling houden hoe groot de bereidheid is 
deel te nemen aan de Vrienden van het Wijkteam 
Nieuwe Park. U kunt uw bereidheid kenbaar ma-
ken door eenvoudig een mailtje te sturen naar de 
penningmeester van het wijkteam, Gerrit van der 
Gaarden; zijn e-mailadres is g.gaarden@gmail.
com. Geeft u ook aan welk bedrag u jaarlijks zou 
willen bijdragen. 

Als er voldoende belangstelling voor dit initiatief is, 
komt er een aanmeldingsformulier waarin u zich 
definitief	kunt	opgeven.

Het bestuur hoopt dat u dit een goed voorstel vindt 
en het wil ondersteunen.

We plaatsen nog een andere impressie van de 
expositie in Gouwestein, dat is ie wel waard. 
Door Ton Kooijman

Op 1 oktober was het gezellig druk in Gouwe-
stein, dat het initiatief had genomen om expo-
sitieruimte beschikbaar te stellen voor kunste-
naars uit Gouda. Gedurende drie maanden laten 
steeds drie kunstenaars hun werk daar zien. 
Agnes van Buuren, directeur van Gouwestein, 
vertelde met enige trots dat de belangstelling 
van kunstenaars zo groot is dat volgend jaar ook 
al vol zit. In onze wijk huizen creatieve geesten 
en het spreekt dan ook vanzelf dat voor deze 
expositie drie interessante kunstenaars die in 
het Nieuwe Park wonen hun werk tentoonstel-
len. 

Dat zijn:
Camiel de Vries, die in jongere jaren portretten 
heeft geschilderd en getekend. Zijn werk toont 
heel helder en fraai. Ik denk dat ze heel goed 
gelijkend zijn. Er zit ook een zelfportret bij en 
misschien loopt Camiel zo nu en dan rond om u 
verder wegwijs te maken. 

Camiel de Vries

   
Tanny Notenboom            Janny de Keizer-Prinsenberg

Tanny Noteboom is fotografe. Haar geheim, zo-
als eigenlijk voor elke goede fotograaf geldt, zit 
in haar ogen. Maar ze gaf de aanwezigen enige 
hoop door te vertellen dat ´gewoon´ goed om 
je heen kijken de mooiste plaatjes geeft.  Een 
kozijn waar de verf is afgebladderd levert een 
prachtige foto op, met de mooiste kleuren, ook 
al is de verf er vrijwel af. Je hebt de neiging 
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om de foto’s aan te raken, omdat het een drie 
dimensionaal plaatje lijkt, met reliëf erop.  Maar 
nee, dan blijkt het toch tweedimensionaal te 
zijn. Wonderbaarlijk. 

Janny de Keizer-Prinsenberg is een kunstenares 
van alles. Ze gebruikt alle mogelijke materialen 
en maakt alle mogelijke voorwerpen: sieraden, 
keramiek, poppen, noem maar op. Er is geen 
eind aan haar fantasie en haar handen lijken 
precies te doen wat ze in haar hoofd aan plan-
netjes heeft gemaakt. 
Het is een hele leuke tentoonstelling; als u een 
half uurtje heeft moet u beslist in Gouwestein 
gaan kijken. En ik moet nog zien of er in 2017 
uit andere delen van de stad net zulke mooie 
en leuke kunstwerken tevoorschijn komen.  We 
kunnen er wel een wedstrijd van maken, of 
hoort dat niet bij kunst? 
   

BURENDAG BLOKWONINGEN
Foto impressie
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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 wijk-krant 
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 

Verspreiding wijkkrant  
Han Geurts, tel: 06 14051401 of 
geurtsgeurts@gmail.com

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. 524996
Tel. 523525
Tel. 522508
Tel. 06 54651814
Tel. 678939
Tel. 585357
Tel. 523448

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN

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 de Loo
Piet Streng
Carla Jochems                           
Chantal Geul

Tel. 588386
Tel. 646464
Tel. 692969
Tel. 0900 8844
Tel. 589168
Tel. 547500
Tel. 06 20417758
Tel. 088 9004321

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE

•	 Hélène Servaesstraat, Aart Luteijnstraat, Vincent Hamanstraat, Roos van Dekemastraat, Nieuwe 
     Parkerf – Dawid Jarzynka, Vincent Hamanstraat 2, tel. 359162 
•	 Majoor Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 521553 
•	 Rode Dorp – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 en Azzouz Khouakhi Noorder-straat 12, tel. 06 

26960574
•	 Max Havelaarstraat, Merijntje Gijzenstraat, Kleine Johannesstraat, Jan Compagniestraat, Eline Veres-

traat – Saskia Verkooyen, Eline Verestraat 8, tel. 06 42451882
•	 Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, tel. 524925
•	 Van Bergen IJzendoornpark en Binnenhof – Trudie Galama, van Bergen IJzendoornpark 15, 
     tel. 523525
•	 Van Strijenstraat, Van 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 10014646

AGENDA

29 okt 15.00 - 16.30 uur Jeu de Boules-baan Jeu de Boulesbaan
2 nov 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein
9 nov 19.15 - 21.30 uur Creacafé Gouwestein
9 nov 20.00 uur Reanimatietraining Thomashuis
12 nov 16.00 - 19.00 uur Halloween Gouwestein
14 nov 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein


