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Nieuwjaarsborrel wijkteam
Vrijdag 13 januari om
17.00 uur bij Bunnik
Op vrijdag 13 januari van vijf tot zeven uur organiseert het wijkteam weer de Nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers in de wijk, maar natuurlijk ook voor de bewoners die
de wijk en het wijkteam een warm hart toedragen. Dit is ook een goede gelegenheid
voor nieuwe bewoners om kennis te maken met het wijkteam en andere actieve wijkbewoners.
Wij mogen weer te gast zijn in het kantoor van Bunnik, Stationsplein 8. Het gebouw
ligt langs het spoor op het Lombokterrein meteen rechts als je het terrein oploopt/
rijdt.
Het wijkteam hoopt velen uit de wijk een gelukkig nieuwjaar te kunnen wensen.
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VAN DE REDACTIE /
VAN HET WIJKTEAM

Door Ton Kooijman

De kerstboompjes staan er weer, aan de Winterdijk. Dus het jaar is al weer haast voorbij.
Dat is tamelijk ongemerkt gegaan in onze wijk.
Het belangrijkste was de aanpak van de fietsellende bij het station, waar deze zomer wel een
mooi plan voor is aangenomen, maar waar geen
geld voor was. Overigens een plan waar wel wat
aan mankeert, omdat het lef ontbrak om het
busstation naar de noordkant van het station
te verplaatsen. Net voor het eind van het jaar
kwam toch het nieuws dat de overheid ons een
behoorlijke fietsberging gunt, zodat in 2017 de
plannen voor de herinrichting van het stationsplein verder uitgewerkt kunnen worden. Nog
twee jaar en dan is het daar best mooi.
Een ander aandachtspunt voor het wijkteam
was de financiering van onze activiteiten. De
gemeente geeft ons sinds dit jaar nog € 3000 en
dat is lang niet genoeg om ze allemaal overeind
te houden. Dus moeten we naar GoudApot en
die wil ons niet begrijpen. Of misschien moet ik
zeggen dat ze voor een aantal activiteiten geen
geld ter beschikking wensen te stellen en zich
verschuilen achter het besluit van de gemeente
om wijkteams nog maar heel beperkt te ondersteunen. Daar zouden we minder moeite mee
hebben als het geld aan betere zaken besteedt
wordt, zelfs als daar een subjectief luchtje aan
zit. Maar er blijft heel veel geld over en dan lijkt
er toch sprake van bevoogding. Ook al omdat
de gemeente in de jaren ervoor onze activiteiten
wel waard vond om te subsidiëren, aan de kwaliteit daarvan kan het dus niet liggen. De nieuwe
wethouder komt ons begin januari opzoeken en
misschien kunnen we hem uitleggen wat er naar
ons idee mis gaat.
Mijn vraag over het aangeklede leeuwtje is
verrassend ‘landelijk’ beantwoord. Van mild tot
tamelijk verbolgen, van ‘heel leuk’ tot ‘zou zo
niet moeten’. Er kwamen zes reacties binnen en
dat is opmerkelijk. Zo expressief bent u niet.
We hebben het idee gehad om er tegenover ook
nog een leeuwtje te plaatsen, om de symmetrie
met de ingang van het park bij het station te
vervolmaken. Maar daar zien we vanaf.
Graag wijs ik u op onze nieuwjaarsborrel, op
vrijdag 13 januari, opnieuw bij Bunnik. We doen
dat al een paar jaar zo en het is een leuke bijeenkomst. We eren er al onze vrijwilligers, die
zich weer een jaar lang hebben ingespannen om
de wijk aantrekkelijk te houden. En velen van u
horen daarbij, dus u bent uitgenodigd.
Voor wie ik daar niet zie: een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar.

Creacafé

Door Manon Vonk

Voor de kerst was er dit jaar weer de gelegenheid om kerstkransen te maken. Dit jaar was
er niet heel veel aanloop maar desondanks niet
minder gezellig. In februari gaan we weer verder
met het programma dus schrijf de volgende data
vast in je agenda: 8 februari, 8 maart, 12 april
en 10 mei.
In februari komt er een gastdocent om handlettering te geven, je leert zo om op eenvoudige
wijze mooie teksten te schrijven. De entree is
€ 5.
Wanneer? Woensdag 8 Februari
Waar? Gouwestein
Tijd? 19.30 tot 21.30
Kosten? € 5 entree

Thema? Handlettering
Wat Gezelligheid en creativiteit
neem je
mee? Om zelf mooie teksten te schrijven
Waar-

Van Kunst tot Kitsch

JAARWISSELING EN VUURWERK

Door Piet Streng, Cyclus

De jaarwisseling wordt door een ieder anders
gevierd. De een zit rustig thuis met een oliebol
en een borrel en anderen gaan gezellig naar
2
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familie of kennissen. En weer anderen maken er
een groot feest van tijdens een georganiseerd
evenement. Uiteindelijk wil iedereen het afgelopen jaar feestelijk afsluiten en het nieuwe jaar
gezellig inluiden. En gelukkig gaat dat meestal
goed en verloopt de jaarwisseling gezellig en
veilig.
Maar er zijn natuurlijk altijd zaken waar we met
elkaar goed op moeten letten. Denk aan het
vuurwerk. Vooral jongeren staan er niet altijd
bij stil dat omwonenden overlast ondervinden
van vuurwerk. Het is goed als we beseffen dat
vuurwerk gevaarlijk kan zijn. Let vooral goed op
en blijf bij de les. Voorkom letsel en veroorzaak
geen schades. Alle kosten moeten we met elkaar
opbrengen en dat is iets wat we niet altijd beseffen. Ook moeten we ons realiseren dat huisdieren heel bang zijn van de harde knallen en
lichtflitsen. Wat voor lol heb je aan gewonden,
vernielingen en bange beesten?
Waar mensen zich ook aan
ergeren is het feit dat er veel
afval blijft liggen na het afsteken van vuurwerk. Het is toch
een kleine moeite om je eigen
vuurwerkresten op te ruimen
na het afsteken.
Resten van knal- en siervuurwerk blijven soms dagenlang
op straten, pleinen en trottoirs liggen. Wij roepen iedereen op om na het
afsteken de rommel op te ruimen. Met elkaar
zorgen we voor een schone leef- en woonomgeving. Ook voor de veiligheid van kinderen is het
erg belangrijk dat dit afval snel wordt opgeruimd
voordat ze er mee gaan spelen.
Een aantal medewerkers van Cyclus gaan op 1
januari al vroeg op pad om de meest belangrijke
locaties op te schonen. Maar dat kan Cyclus niet
alleen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hier in. Het mag en kan niet zo zijn
dat burgers de boel vervuilen en dat Cyclus dat
maar op moet ruimen. Dus graag uw aller medewerking om in Gouda zo schoon mogelijk aan
het nieuwe jaar te beginnen.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we in samenwerking met de bewoners en bedrijven een
prettige en schone stad hebben in 2017.

STOLPERSTEINE
Op 12 februari komen er in Gouda dertien
nieuwe Stolpersteine bij op vijf adressen. Dit
keer niet in onze wijk. Een Stolpersteine is een
steenblokje dat de naam draagt van een Joodse
inwoner van Gouda, die in de Tweede Wereldoorlog, toen door de Duitsers is weggevoerd en
in een concentratiekamp is vermoord. De steen
wordt in de stoep voor het woonhuis geplaatst.
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Bericht van de gemeente

VOORKOM INBRAAK IN UW WONING TIJDENS DE FEESTDAGEN
De Kerstdagen en Oudejaarsavond komen er
weer aan. Feestdagen die we graag met familie
en vrienden doorbrengen. Inbrekers weten dat
en maken daar handig gebruik van. Uit cijfers
blijkt namelijk dat op deze dagen het aantal
woninginbraken in sommige wijken meer dan
verdubbelt!
In de strijd tegen de woninginbraken zet de gemeente extra toezichthouders in, die gedurende de maand december in de late avond/nacht
in Gouda zullen surveilleren. Natuurlijk let de
politie tijdens de Kerstdagen en oudejaarsnacht
extra op vreemde en verdachte situaties in uw
wijk. Maar daar kan de politie uw ogen en oren
goed bij gebruiken. Hoort of ziet u iets ongewoons? Bijvoorbeeld een persoon die op de
uitkijk staat? Aarzel niet en bel direct 112. De
politie kan dan wellicht een inbraak voorkomen
en een inbreker op heterdaad aanhouden. Want
met 112, daar vang je inbrekers mee.
Wat kunt u zelf doen?
Het is van groot belang dat u zelf maatregelen
neemt om uw huis niet aantrekkelijk te maken
voor inbrekers, zeker als u op vakantie gaat.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
Gaat u even de deur uit? Sluit uw
ramen en deuren altijd volledig af
en haal de sleutel uit het slot. Zorg
daarnaast voor goede sloten op
ramen en deuren.
Inbrekers vinden veel licht niet
prettig. Zorg daarom voor voldoende licht rondom uw woning. Meer
informatie over subsidie voor poortverlichting kunt u vinden op www.
gouda.nl/poortverlichting.
Plaats geen meldingen of foto’s op
social media over mogelijke afwezigheid. Verwacht u bezoek, maar
gaat u even weg? Laat dit dan weten via telefoon of mail, maar plak
geen briefje op de deur dat u even
niet thuis bent.
In Gouda zijn al ruim 80 BuurtWhatsAppgroepen actief! Wilt u
meer weten over de WhatsAppgroep
in Nieuwe Park? Ga naar
dianarosenboom@gmail.com
Laat niet alleen uw buren, maar ook politie en
stadstoezicht weten dat u op vakantie gaat! Zo
kunnen ook zij hier hun surveillance op aanpas3
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sen. Ga naar www.gouda.nl/vakantieservice om
uw afwezigheid door te geven.

EINDELIJK GELD VOOR HERINRICHTING VAN HET ZUIDELIJK
STATIONSGEBIED
Door Peter Schönfeld

Afgelopen week is bekend geworden dat de gemeente Gouda geld heeft gekregen van de provincie voor de bouw van fietsenstallingen voor
3400 fietsen in het Zuidelijk Stationsgebied. Dit
houdt in dat het project nu wel kan starten. Van
de zomer was het ontwerpplan door de gemeenteraad goedgekeurd onder voorbehoud dat pas
begonnen mocht worden met de volgende stappen als financiële steun van het Rijk was verzekerd en dat is dus nu het geval.
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WIJK IN BEDRIJF
BESTE VIS

Door Trudie Galama

Op 4 oktober 2016 werd de zaak in de Vredebest
geopend. Tussen de nog leegstaande panden
is het een echte blikvanger. Een strak en licht
interieur en een toonbank vol visspecialiteiten.
Het nodigt uit om binnen te stappen en dat doe
ik ook.

In de komende maanden zal de gemeente
opdracht geven aan een architectenbureau
voor het maken van een voorlopig ontwerp. Dit
ontwerp zal waarschijnlijk eind 2017 klaar zijn.
Gedurende deze ontwerpperiode zal er voor de
bewoners de gelegenheid zijn om suggesties en
ideeën voor het ontwerp aan de architect door te
geven.
Daarna volgt het detailontwerp en de selectie
van een aannemer voor de uitvoering van het
werk. Voor de bouw gaat beginnen zitten we dan
al een stuk in 2018, maar het is in ieder geval
erg positief dat nu met het echte werk begonnen
kan worden.

De familie is al jarenlang in de vis werkzaam en
heeft gekozen voor dit pand in de Vredebest omdat het een straat met toekomst is. Het gesprek
moet even worden gestaakt omdat er voor een
klant een haring moet worden schoongemaakt.
Het wordt drukker en een paar porties kibbeling
en vier lekkerbekjes verwisselen van eigenaar.
Als we weer verder praten wordt mij vertelt dat
de winkel zeven dagen in de week geopend is.
Voor een visje, visschotel of broodje vis kun je
het best even langs lopen of fietsen, maar je
bestelling wordt op verzoek ook thuisbezorgd.

NIEUWS VANUIT GOUWESTEIN

Door Karin Hinke

Een keer in de twee weken op vrijdagavond
wordt een mooie film vertoond in de Plaza van
Gouwestein. Films zoals Planet Earth en mooie
treinreizen komen regelmatig aan bod. In januari zijn deze bioscoopavonden op vrijdag 6 januari en op vrijdag 20 januari. De entree is € 3 per
persoon als u lid bent van het Servicepakket,
€ 5 als u geen lid bent. U bent om 19.00 uur
welkom. Wilt u meer informatie over de bioscoopavonden dan kunt u altijd met de receptie
bellen.
Maandelijks organiseren we een gezamenlijke
maaltijd. Ook bewoners uit de wijk zijn hierbij
van harte welkom. In januari is de gezamenlijke
maaltijd op woensdag 25 januari. Een maaltijd
kost € 16,50 per persoon als u lid bent van Servicepakket, indien u geen lid bent zijn de kosten
€ 18 per persoon. U dient zich wel op te geven
4
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voor 14 januari. U kunt hiervoor terecht bij de
receptie van Gouwestein. De maaltijd start om
17.30 uur.
Naast de bioscoopavonden en de gezamenlijke
maaltijden zijn er natuurlijk veel meer 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 tel. 0182
15655.

december 2016
flat zegt: “Zelfs als ik niets nodig zou hebben,
zou ik meegaan. Met vertrouwde gezichten in
de bus en bij de koffie is het iedere week een
uitje”. Tijdens schoolweken wordt het begeleidende vrijwilligersteam versterkt door leerlingen
van Praktijkschool GSG Het Segment. Op de foto
Angela en Dianne, leerlingen uit het vierde jaar,
die de richting zorg en welzijn volgen. Ze vinden
het werk bij de boodschappenservice heel erg
leuk, maar ze willen later in een andere richting
gaan werken: als kapster en als begeleider van
kinderen.

Neem ook eens een kijkje op onze website. Ook
hier staan de activiteiten in Gouwestein op:
www.zorgpartners.nl/gouwestein. Of volg ons
via facebook: https://www.facebook.com/gouwestein.
We wensen iedereen hele fijne feestdagen en
een zalig uiteinde.
P.s. betalen bij Gouwestein kan alleen middels
pinpas.

HOOGVLIETEXPRESSE

Door Wilma Neefjes

Het is al weer ruim zes jaar geleden dat de
begeleide wekelijkse boodschappenservice is
gestart. Er zijn nog veel gebruikers en begeleiders van het eerste uur op woensdagmorgen
in de supermarkt op het Gouwezichtterein te
vinden. Maar ook regelmatig nieuwe mensen.
Zoals meneer Piet Slinger op de foto. Hij heeft
twintig jaar in Portugal gewoond. Met veel plezier, maar de laatste jaren ging zijn gevoel van
veiligheid achteruit en besloot hij na een aantal
incidenten terug te keren naar Nederland. Hij
woont nu ruim 4,5 maand in een seniorenflat
in Korte Akkeren. De service is voor hem niet
alleen praktisch om zelf boodschappen te kunnen blijven doen, maar vooral heel fijn vanwege
het contact met anderen. Meneer Slinger is altijd
in voor een praatje. Een medebewoner uit de

Ook in de kerstvakantie gaat de service door:
op woensdagmorgen 28 december. Vanwege de
toegenomen hulpbehoevendheid van een deel
van de gebruikers is versterking van ons team
zeer welkom! Als je interesse hebt, kom dan
eens langs op woensdagmorgen of neem contact
op met iemand van het vrijwilligersteam. De
vrijwilligers draaien ongeveer een keer per twee
a drie weken een ochtend (9.20 tot 11.45 uur)
mee.
Het vrijwilligersteam, bestaande uit Annemarie
Blok, Marga Brenkman, Lies Elte, Trudie Galama, Miep Houtman, Annelie Kooijman, Cora
van Leeuwen, Nel Nagel, Wilma Neefjes en
Jannie Schenk, wenst alle gebruikers van de
Hoog-vlietservice, de begeleidende leerlingen
van Het Segment, klassenassistent Marike Booster en het vriendelijke personeel van Hoogvliet
heel fijne en warme feestdagen!

RESERVEREN ALS GAST VAN HET
RESTAURANT OP DE GOUDSE
WAARDEN 2016-2017
U bent de 2e helft van dit leerjaar weer/opnieuw
van harte welkom in ons restaurant. Wij koken
en serveren voor u een diner samengesteld uit
(zoveel mogelijk) verse producten. Laat u verrassen met wekelijks een nieuw menu.
Dit menu wordt voorbereid, ingekocht en gekookt door de leerlingen uit de leerjaren 3 en 4.
Deze leerlingen werken op onze school aan hun
opleiding voor toekomstige werknemer als bak5
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ker, kok, gastheer/gastvrouw, of in de recreatieve sector.
De gevorderde leerlingen dragen eerst de verantwoording over het koken en serveren, naarmate het leerjaar vordert zullen de aankomende
leerlingen het overnemen.
Op woensdagavond serveren wij het diner (alleen op reservering).
•
•
•
•
•

In
In
In
In
In
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kennen en is het nog interessanter wanneer je
naar hun werk kijkt. De kunstwerken in deze
expositie zijn ook deze keer zeer de moeite
waard om te komen bekijken. Kunt u na het
bekijken er geen genoeg van krijgen, dan kunt u
contact opnemen met de kunstenaar en wellicht
tot koop van een kunstwerk overgaan.

januari: woensdagen 11 en 18
februari: woensdagen 1, 8 en 22
maart: woensdagen 15 en 29
mei: woensdagen 10, 17 en 31
juni: woensdagen 7 en 14

Aanvang: 17.30 uur – eindtijd: 19.45 uur.
De richtprijs voor een driegangenmenu bedraagt
€ 12,50 per persoon.
Lunch
Aanbieding: Eten bij de lunches van het examen.
Vaste prijs € 7,50 euro per couvert (inclusief 2
drankjes). Bij voorkeur reserveren in groepjes
van 2, 4, 6, 8 personen. In april op woensdag
5 en donderdag 6 en woensdag 12 en woensdag
19. Aanvang: 12.30 uur – eindtijd 14.00 uur.
e-mailadres: restaurant@degoudsewaarden.nl of
via telefoonnummer: tel. 0182 516077. Helaas
kunnen wij niet aan dieetverzoeken gehoor geven. Ook kunnen wij geen reserveringen aannemen voor grote groepen. U ontvangt altijd een
bevestiging van uw reservering. Wilt u a.u.b. de
bevestigingsbrief of mail meenemen als u komt
dineren?

EXPOSITIE GOUDS WERK

Door Sjouk Engels, Vrijwillig adviseur kunst

De officiële opening vond plaats op zaterdagmiddag 3 december om 16.00 uur. Op de foto's
kunt u zien dat er ondanks de drukte voor pakjesavond voldoende belangstelling was.
Het leek wel een zwaan kleef aan gebeuren,
want de drie kunstenaars van de vorige
expositie waren ook aanwezig. Dat was bijzonder om te zien en het zou mooi zijn wanneer
alle kunstenaars bij de volgende opening weer
aanwezig zijn!
Nadat Agnes van Buuren, directeur Gouwestein,
de kunstenaars Ilse van Loon (fotografie),
Jos van der Biezen (schilderijen), Monique Bleeker-Hoogenboom (keramiek en schilderijen)
en de vele belangstellenden had verwelkomd,
liepen we met de drie kunstenaars mee om
meer over hun werk te weten te komen.
Aan de reacties te zien is het bijzonder wanneer
de kunstenaar over zijn of haar werk vertelt,
wat hen inspireert of welke techniek is gebruikt.
Door deze verhalen leer je de kunstenaar beter

De organisatie van de exposities GOUDS WERK
hebben een lijst van kunstenaars die willen
komen exposeren. Tijdens de opening was één
van de aspirant exposanten ook aanwezig om de
sfeer te proeven van de locatie en te zien hoe
de organisatie te werk gaat. Deze kunstenaar
was heel enthousiast. We merken dat we steeds
meer bekendheid krijgen met onze exposities
die we elke drie maanden vernieuwen.
In Gouda wordt tweemaal per jaar een weekend
Open Atelier georganiseerd. In 2017 is dat op
8/9 april en 7/8 oktober. Onze expositie GOUDS
WERK in Gouwestein/Gouwestaete wordt voortaan meegenomen in deze kunstroute. Dat is
goed nieuws.
Dus kom kijken naar het prachtige werk van
Ilse van Loon, Jos van der Biezen en Monique
Bleeker-Hoogenboom in deze expositie GOUDS
WERK, Van Bergen IJzendoornpark 7.
Van maandag t/m vrijdag is de receptie van
Gouwestein geopend van 8.30-14.30 uur, op
zaterdag van 10.30-14.30 uur en op zondag is
de receptie gesloten.

NL DOET

Door Manon Vonk

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is er weer
de grote vrijwilligers actie NLdoet. Bij deze jaarlijks terugkerende dag helpen een aantal vrijwilligers weer een handje mee om een organisatie
te steunen. Dit jaar doen we in de wijk ook weer
mee met twee klussen. Er komt groot onderhoud bij de volière, schoonmaken en schilderen
en bij de blokwoningen gaan we verder met de
tuin bij de Roos van Dekemastraat, heel misschien komt er nog een ander leuk project bij
maar daar zijn we nog mee bezig.
Het Segment heeft zich al aangemeld om ook de
6
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handen uit de mouwen te steken, zij gaan zich
ontfermen over de kinderbieb voor de groene
speeltuin. Mocht u ook een handje willen helpen
dan kunt u de datum vast in uw agenda zetten en zich aanmelden bij Manon Vonk tel. 06
40281883. Op vrijdag 10 maart gaan we aan de
slag bij de vogelkooi en op zaterdag 11 maart
rondom de blokwoningen en de groene speeltuin.

HET BANKJE

Door Trudie Galama
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jaar worden de huizen hierop aangesloten en
zal Stedin de gasleiding, die onder het trottoir
ligt, vervangen en de huizen op de hoofdleiding
aansluiten.
Het ontwerp van de herinrichting zelf vordert
gestaag. Als constructie voor de kade zal de
“Amsterdamse methode” worden toegepast. De
schoorconstructie van de kade zal bestaan uit
verticale palen en palen, die onder een hoek komen te staan. Daarop komt een betonnen plaat
te liggen, evenwijdig aan het water. Onder deze
plaat komt een verticale damwand. De manier
om de palen en de damwand de grond in te krijgen, trillen of draaien, is nog niet bepaald.
Omdat het maken van het ontwerp lastiger was
dan gedacht heeft dit deel van het project meer
tijd nodig gehad. De volgende fase van het project zal met name de selectie van de aannemer
betreffen. Het is daarom realistisch te stellen dat
de echte werkzaamheden pas mei 2017 zullen
starten.

BOMEN IN HET PARK
DE KERSTBOOM

Door Marijke van Ittersum

Ze zijn geblesseerd, deze meiden van De Goudse
Waarden, en zitten op het bankje te kijken naar
hun klasgenoten. Het zijn leerlingen van MAVO 4
(17 leerlingen) die examen doen in Lichamelijke
Opvoeding. Het vak LO2 hebben ze in leerjaar 3
(drie uur per week) en leerjaar 4 (vier uur per
week). In september hebben ze de Coopertest
gedaan (12- minutenloop). Ze hebben toen de
opdracht gekregen om een trainingsschema voor
zichzelf op te stellen om hun eigen prestatie te
verbeteren. De training hebben ze in hun eigen
tijd gedaan. Vandaag lopen ze de Coopertest nog
een keer en gemeten wordt of hun training het
gewenste resultaat heeft opgeleverd.
Deze leerlingen doen heel veel verschillende
sporten. Wilt u weten welke sporten? Hun docent Stefan Gomes heeft hierover een klein filmpje gemaakt dat te zien is op onderstaande link.
https://vimeo.com/153290543

VOORTGANG VAN DE PLANNEN
VOOR DE HERINRICHTING VAN
DE KATTENSINGEL

Door Peter Schönfeld

Het lastige karwei, de vervanging van de hoofdbuis van de waterleiding in het wegdek van de
Kattensingel is praktisch klaar. Begin volgend

De kerstboom is een naaldboom die voor Kerstmis in huis gehaald wordt en dan – vaak door de
hele familie – wordt versierd met ballen, slingers, kaarsjes en van alles en nog wat. Bovenop
zetten we een piek, of een ster. Wanneer dit
familieritueel plaatsvindt, verschilt van plaats
tot plaats, hoewel de meeste mensen wachten
tot na Sinterklaas. Ook voor het weer opruimen
van de kerstboom gelden verschillende tijdstippen. De traditie schrijft voor dat een kerstboom
tot Driekoningen staat (6 januari), maar met
Nieuwjaar wordt toch heel wat kerstversiering
weer in dozen gestopt om te bewaren tot het
volgende jaar.
Overigens, ook in dorpen en op pleinen zien we
steeds meer grote kerstbomen verschijnen. Het
mooiste voorbeeld hiervan staat natuurlijk op
onze eigen Markt in Gouda. De traditie van het
ontsteken van de lichtjes aldaar is oud: al sinds
1956 worden de lichtjes in de boom ontstoken,
de boom die elk jaar geschonken wordt door
onze zusterstad in Noorwegen, Kongsberg. Maar
wat voor soort boom is een kerstboom nou eigenlijk?
Onze huiskerstboom is (bijna altijd) of een spar
(Abies), of een den (Picea). Het verschil lijkt
eenvoudig. De stompe naalden van sparren
voelen zachter aan dan die van de dennen en
de sparrenkegels staan rechtop. Dennenappels
hangen altijd. Maar daarmee ben je er nog lang
niet. De commercie is gretig in het kerstbomengat gesprongen en elk jaar komen er “nieuwe”
soorten bij, die vaak nog duurder zijn dan die
van vorig jaar. Maar wat is nou de beste kerstboom?
7
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Op één staat nog altijd de gewone, groene Fijnspar (Picea abies, of Picea excelsa), de meest
verkochte en goedkoopste kerstboom uit de
reeks. Het is eigenlijk een conifeer uit Noorden Centraal-Europa. Hij wordt veel aangeplant
in tuinen en parken en kan dan wel 40 m hoog
worden. De kleur van de naalden is heldergroen
en bovenaan groeit hij vaak uit met een lange,
kale staak, wat een ideaal plekje voor een piek
oplevert. En hij ruikt nog lekker ook. Maar pas
op! De Fijnspar kan een probleem opleveren als
je hem te vroeg in (een warm) huis zet. Hij laat
dan snel zijn naalden los en je kerstboom is kaal
met Kerstmis.
Op twee staat de Nordmann (Abies nordmanniana). Deze Kaukasische spar of Krimspar is in
1838 door de Finse bioloog Alexander von Nordmann (1803-1866) in West-Europa geïntroduceerd. Hij komt oorspronkelijk uit de omgeving
van de Zwarte Zee. Maar tien tegen een dat de
Nordmannen die in Gouda te koop aangeboden
worden uit Denemarken komen. Dat land exporteert jaarlijks maar liefst vijf miljoen van deze
kerstbomen. De Nordmann heeft stevige takken
en zachte naalden die niet prikken. De naalden
zijn donkergroen en glanzen fraai. Ook heeft
deze soort niet veel last van naalduitval. Maar ze
zijn wel prijzig. Dat komt omdat de soort langzaam groeit. Een beetje boom is vaak al acht
jaar oud voordat hij op de markt komt. Overigens: de Nordmann geurt niet erg.

De Blauwspar (Picea Pungens Glauca) krijgt het
brons. Hij behoort, zoals zijn Latijnse naam al
zegt, tot de dennenfamilie en heeft de toevoeging “pungens” te danken aan de scherpe, puntige naalden. De blauwspar komt van nature voor
in het westen en zuiden van de VS en groeit op
1800 tot 3000 m hoogte op berghellingen langs
rivieren. Hoe noordelijker je komt, hoe kleiner
de Blauwspar. In Canada komt de Blauwspar
alleen nog als struik voor en in Alaska, waar
hij zelfs kan groeien op grond die vanaf 50 cm
blijvend bevroren is, als laag struikgewas. De
Blauwspar is niet voor niets populair. De stevige takken kunnen de zwaarste kerstversiering
dragen, de naalden vallen nauwelijks uit en de
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boom is heel apart van kleur: de grove naalden
zijn blauw-grijs. Een stoere boom dus, maar hij
behoort wel tot de duurdere soorten. En je moet
oppassen met kinderen, de naalden zijn echt erg
stekelig. En geuren doet de Blauwspar nauwelijks.
Na de drie koplopers volgt het peleton. We beginnen met de Fraserspar (Abies Fraseri), een
nieuweling op het kerstbomenfront. Deze boom
komt van nature voor in de zuidoostelijke Appalachen, in zuidwest-Virginia, in het westen van
North Carolina en in het oosten van Tennessee.
Hij kan daar wel 25 m hoog worden. De Fraserspar is naaldvast, prikt niet (hij heeft zelfs vrij
zachte naalden) en is donkergroen van kleur.
De takken zijn stevig (met mandarijntjes in de
boom heeft de Fraserspar geen problemen) en
staan horizontaal op de stam. En de boom geurt
overheerlijk.
De Zilverspar (Abies Nobilis, of Abies procera)
doet het ook goed . Zilversparren worden gevonden in Azië en Noord-Afrika, Amerika en Europa.
De boom heeft vaak een smalle, conische vorm.
Maar je hebt ook een ondersoort (Abies procera
glauca) die juist een heel grillige, ongelijke groei
heeft. Dan hebt dan een heel bijzondere boom in
huis. De naalden zijn zacht en blauw-groen van
kleur. Ze glimmen een beetje. De zilverspar ruikt
heel sterk, dat is ook de reden dat hij vaak gebruikt wordt in kerststukjes. Naaldverlies is niet
aan de orde bij de Zilverspar, maar goedkoop is
hij niet.
Dat geldt ook voor de Servische Spar (Picea
Omorika). De Servische spar komt oorspronkelijk voor in het grensgebied van Servië en
Bosnië. Hij werd in 1875 ontdekt en beschreven
door Josif Pancic, een Servische botanicus die
leefde van 1814 tot 1888. De Servische spar
kan oud worden, wel 150 jaar, maar hij is niet
goed bestand tegen de concurrentie van andere
soorten en wordt nu met uitsterven bedreigd. De
Servische spar heeft een sierlijke, smalle piramidevorm en is daardoor heel geschikt voor kleinere ruimtes. Je ziet hem dan ook vaak in potten.
De glimmende naalden zijn donkergroen-grijs
aan de bovenkant en blauw-zilvergrijs aan de
onderkant. Ze prikken wel, maar deze boom
houdt zijn naalden veel beter vast dan de gewone groene fijnspar.
In opkomst is de Koreaanse zilverspar (Abies
koreana). De boom komt, zoals zijn naam al
zegt, van nature voor in de bergen in het zuiden
van Korea en hij wordt daar ongeveer vijftien m
hoog. Het is een heel mooie kerstboom, exotisch
zelfs. De zachte naalden zijn zilverwit aan de
onderkant en glanzen groen aan de bovenkant.
Het bijzondere ligt in het feit dat de Koreaanse
zilverspar ook al op heel jonge leeftijd prachtige
purperblauwe kegels heeft die omhooggericht
bovenop de takken staan. Zeer fraai. Wel een
8
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beetje oppassen met tocht, daar houden deze
bomen niet van en ze laten dan naalden vallen.
Maar als je ze in een rustig hoekje zet, blijven ze
prachtig. En dat mag ook wel, gezien de prijs.
Tot slot noem ik de Douglasspar (Pseudotsuga
menziesii). Deze boom heeft een heel aparte citrus-ananasgeur. De naalden vallen niet
uit, zijn diepgroen van kleur en hebben aan de
onderzijde twee witte strepen. De boom komt
uit het oosten van Noord- Amerika en is sinds
1827 door de heer Douglas (Schotse botanicus
David Douglas, 1798-1834) geïntroduceerd. De
hoogste Douglasspar van Nederland staat in
de tuinen van Paleis het Loo en is geplant rond
1872. Met zijn 50 meter is hij de hoogste boom
van Nederland. Maar ook de Douglasspar is niet
goedkoop.
Natuurlijk ben je er nog niet als je eenmaal een
soort gekozen hebt. Moet je nou een boom met
of zonder kluit kopen? Als je de boom wil bewaren in je tuin, zit je natuurlijk aan een kluit vast.
Maar dan hangt het ook nog van de kluit af. Als
er sprake is van een stevige potkluit, dan zijn de
wortels jaarlijks afgestoken op de kwekerij en
zal de kluit levensvatbaar zijn. Maar dat is lang
niet altijd het geval, zeker niet bij bomen die uit
de Ardennen komen. Die houd je niet in leven in
je tuin. En gaat de boom na Driekoningen op de
brandstapel, dan koop je natuurlijk een afgezaagde boom. Maar zaag er dan wel nog een
extra stukje af en zet de boom in het water: de
stronk zal veel gemakkelijker water opnemen en
je boom blijft mooi tot Driekoningen.
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Winterdijk is een doorn in het oog van velen. Er
zijn bewoners die zich daaraan niet alleen ergeren, maar ook met plastic zak en prikstok actie
ondernemen. Er is contact met Het Segment en
er wordt door de school corvee georganiseerd.
Door Cyclus is er een tweede grote kliko aan het
begin van het pad aan de kant van Hoogvliet
geplaatst. Wat kan nu nog helpen? Statiegeld op
blikjes en plastic zakjes?

WERKGROEP GROENONDERHOUD

Door Trudie Galama

Het afgelopen jaar was de Werkgroep Groenonderhoud iedere eerste zaterdag van de maand
in het park te vinden. Het onkruid werd uit de
borders te verwijderd. De afvalbakken in het
park kregen een lik verf, de stickers werden van
de lantaarnpalen verwijderd. Verder werden de
leibomen bij de blokwoningen gesnoeid en kreeg
de jeu de boules-baan een schoonmaakbeurt.
Traditiegetrouw werd iedere keer om half tien
begonnen met koffie en koek. We zijn nu op winterreces, maar in februari of maart, afhankelijk
van het weer, pakken we de schoffel en de hark
weer op.

BUURTPREVENTIE

Door Trudie Galama

Kerstballen en hondendrollen
De kerstbomen, getooid met kerstballen, slingers en lampjes, staan weer te stralen in de
sloot van de Winterdijk. Het vergde van de
bomenplanters ook dit jaar weer acrobatische
toeren om de hondendrollen te vermijden. De
graskant van de Winterdijk wordt duidelijk gebruikt als hondentoilet. Beste hondenbezitters
ook hier geldt de opruimplicht. Kijk en geniet
tijdens het wandelingetje met uw hond(en) van
de kerstbomen, maar laat de hondendrollen niet
liggen.

Zwerfvuil
Het zwerfvuil op het Nederhorstpad en langs de
9
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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
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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

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
Sandra Stevens
Ben Peters
Marcel Bos
Fred Starreveld / Marcel van de 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 Noorder-straat 12,
tel. 06 26960574
Max Havelaarstraat, Merijntje Gijzenstraat, Kleine. Johannesstraat, Jan Compagniestraat, Eline
Verestraat – Saskia Verkooyen, Eline Verestraat 8, tel. 06 42451882
Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, tel. 524925
Van Bergen IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, van Bergen IJzendoorn-park 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 10014646

AGENDA
13 jan
16 jan

17.00 -19.00 uur
19.30 uur

Nieuwjaarsborrel
Wijkteamvergadering

Bunnik
Gouwestein
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lampjes rond 17.00 uur aan en branden dan tot
23.00 uur. In de eerste helft van januari worden
ze weer verwijderd. Gaat dat zien!

OP DINSDAG 13 DECEMBER ZIJN
DE KERSTBOMEN WEER IN DE
SLOOT VAN DE WINTERDIJK
GEPLAATST

Door Peter Schönfeld

Net als voorgaande jaren zullen de lichtjes van
de tien kerstbomen boven het water van de
Winterdijk branden. Want afgelopen week hebben Irene Tielman, Ton Kooijman, Piet van der
Perk, Cora van Leeuwen, Pieter Verhage en Peter
Schönfeld de tien versierde kerstbomen van
lichtjes voorzien. Dinsdag 13 december zijn de
bomen in het water van de Winterdijk geplaatst
met behulp van een klein roeibootje. Ieder jaar
is dat weer een hele belevenis.
De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bomen zijn dit jaar versierd door:
Gouwestein,
Thomashuis
GSG Het Segment
School Park en Dijk
School De Goudse Waarden
Cora Verhage
Karin Suur
Dora de Wit
Marleen de Rooij
Marianne Selbach

Iedereen natuurlijk hartelijk dank voor zijn
medewerking! Zo is er ook een beetje Kerstlicht
langs de Winterdijk. Als het goed is, gaan de
11
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OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN 2016

BOMEN IN HET PARK

NL DOET

DAG VAN HET PARK

ONDERTEKENING CONVENANT

NIEUWJAARSRECEPTIE

CREACAFÉ

WERKGROEP GROENONDERHOUD

HALLOWEEN
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