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VAN DE REDACTIE/
HET WIJKTEAM

Door Ton Kooijman

De eerste forse najaarsstorm hebben we al weer
gehad. Waar het rondzwervend plastic allemaal
terechtgekomen is weet ik niet, maar misschien
ziet het er nu wat meer opgeruimd uit. Dat blijft
een probleem in de wijk, er ligt te veel rommel
op straat, vooral op de Winterdijk en naar
Hoogvliet. Leerlingen gooien verpakkingen te
gemakkelijk zo maar weg en afvalbakken worden niet altijd op tijd geleegd. Dat kan nog wel
wat beter.
Mooi bericht uit Den Haag. Om het fietsenprobleem rondom stations op te lossen, niet alleen
in Gouda is het een rommeltje, is er veertig
miljoen beschikbaar gekomen. Daar moet dus
ook het geld bij zitten dat we hier nodig hebben.
Maar verder is er nog niets bekend. Als je trouwens in het weekend langs het station wandelt,
is het aantal fietsen nauwelijks minder dan op
een doordeweekse dag. Misschien doet een echte grote schoonmaak al wonderen?
In de Van Swietenstraat staat aan de parkkant
al drie weken een bord met de mededeling dat
de straat voor fietsverkeer is afgesloten. En al
drie weken lang blijft iedere fietser gewoon door
de straat rijden, want voor fietsers is de Kattensingel gewoon berijdbaar. Contact met de aannemer levert niets op, dat bord is echt nodig:
voor de veiligheid, zeggen ze. De storm heeft
het bord nu platgelegd, dat durfde ik zelf niet te
doen.
Zowel bewoners van de Crabethstraat als van
de Van Swietenstraat hebben de afgelopen
maand een brief gestuurd naar de gemeente om
te klagen over de slechte bestrating. De straat
zakt weg, het fundament van sommige huizen
wordt min of meer zichtbaar en de plekken waar
rioolbuizen de straat oversteken worden forse
verkeersdrempels. Misschien nog wel het ergste
is dat ouderen die met een rollator wandelen
of naar het centrum willen, niet over de stoep
kunnen omdat die zo afloopt, dat ze daar vanaf
schuiven. Dus dan maar gelijk de straat op. Dat
is trouwens ook niet eenvoudig. Armoedig dus.
We zijn benieuwd hoe de gemeente hierop gaat
reageren. De Van Swietenstraat staat pas voor
2022 op de onderhoudslijst, heb ik begrepen.
Dat duurt nog een tijdje.
In de Crabethstraat is nog een aanverwant probleem ontstaan. Door (dat durf ik wel te zeggen,
anderen willen het waarschijnlijk bij ‘Na’ houden) de rioolwerkzaamheden van de afgelopen
maanden is een aantal huizen aan het verzakken. En dan ontstaat uiteraard de vraag wie de
schade gaat betalen. De terughoudendheid van
aannemer en gemeente is voorspelbaar, maar er
lijkt goed overleg te zijn. Afwachten dus.
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We hebben een gesprek gehad met GoudApot.
Wij hebben verteld dat we niet erg blij zijn
met hun beslissingen over onze aanvragen, zij
vertelden dat wijkteams op dezelfde manier
behandeld worden als alle andere aanvragers.
Maar als we één en ander wat beter uitleggen
en onderbouwen is er nog wel een kans dat
sommige eerder afgewezen verzoeken alsnog
gehonoreerd worden. Dat gaan we doen en dan
is het afwachten. De nieuwe wethouder die de
GoudApot en activiteiten in wijken in portefeuille
heeft toont wat meer belangstelling voor de wijken, zo lijkt het. Laten we optimistisch blijven.

ZWERFAFVAL

Door Manon Vonk

Al enige tijd is het een doorn in het oog, het
zwerfafval in de wijk. Als we naar de vogelkooi
lopen is het verbazingwekkend hoeveel troep
er op straat ligt. Omdat er een vuilknijper in de
kooi lag, besloten we het afval op te rapen. De
eerste keer hadden we een emmer of acht vuil
opgeraapt, de week erna verwacht je dat er
misschien iets minder ligt maar niets is minder
waar: een zak op de heenweg en een op de terugweg, verbluffend veel en triest om te zien.
Nu denk je dat het alleen van de scholieren
komt maar niets is minder waar. Op de
Ferdinand Huyckstraat was het het ergst en
duidelijk afval dat niet van scholieren komt. Ook
is het de normaalste zaak om grofvuil naast de
containers te zetten, iedere week is het weer
raak. Triest om te zien dat mensen zo weinig om
hun leefomgeving geven en alles maar achter
zich dumpen en dat terwijl Cyclus op nog geen 5
minuten afstand zit.

JAARLIJKSE KERSTBOMEN
LANGS DE WINTERDIJK

Door Peter Schönfeld

Al vele jaren plaatst het wijkteam in samenwerking met de scholen en omwonenden tien versierde kerstbomen in de sloot langs de Winterdijk. Ook dit jaar gaan we ze weer plaatsen,
net vóór Kaarsjesavond die dit jaar op 16 december is. De bomen worden dinsdag 6 december, dus na Sinterklaas, gekocht en bij de
versierders afgeleverd. De dinsdag erna, 13 december, worden ze weer opgehaald en dezelfde
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dag nog in de sloot geplaatst zodat ze op Kaarsjesavond in het water of ijs staan te schijnen.
Naast vijf bewoners aan de Winterdijk versieren
het Thomashuis, GSG Segment, De Goudse
Waarden, Gouwestein en Park en Dijk allemaal
een boom.
Dus vanaf vrijdag 13 december staan ze weer
fier in het water. Als het goed is, gaan de lampjes bij het donker worden aan en branden dan
tot een uur of elf. In de eerste helft van januari
worden ze weer verwijderd. Ik hoop dat iedereen die aan of bij de Winterdijk woont of langskomt er van zal genieten.
Gaat dat zien.

WIJK IN BEDRIJF

VluchtelingenWerk Nederland/Locatie
Gouda, Crabethstraat 38b
Door Trudie Galama

Overal ter wereld moeten mensen halsoverkop
vluchten voor hun leven vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst
of religie. Zij hebben geen idee wat hun eindbestemming is.
Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven,
moeten van alles regelen, terwijl ze nog amper
de taal spreken. Maar wie in Nederland terechtkomt, kan rekenen op de mensen van VluchtelingenWerk.
VluchtelingenWerk Nederland is een landelijke
organisatie met regionale stichtingen. Locatie
Gouda is gehuisvest in onze wijk in het kantoorverzamelgebouw op de hoek Crabethstraat /
Crabethpark en valt onder Regio Zuid-West.
Verblijfsvergunning
Een verblijfsvergunning wordt afgegeven voor
een periode van 5 jaar, daarna kan de verblijfsvergunning worden omgezet voor onbepaalde
tijd en vervolgens het Nederlanderschap worden
aangevraagd. Na het verkrijgen van de verblijfsvergunning kan het nog een aantal maanden
duren voordat er bericht komt dat een huurcontract getekend kan worden voor een woning in
bijvoorbeeld Gouda. Wanneer het huurcontract
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is getekend, krijgt men twee weken de tijd om
te verhuizen vanuit het AZC naar de woning in
de nieuwe woonplaats en start de begeleiding.
Afspraak met Carmen Dekkers
Ik heb een afspraak met Carmen Dekkers. Zij
liep stage bij VluchtelingenWerk Nederland
tijdens haar studie Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening. Sinds 2015 is ze teamleider
VluchtelingenWerk Gouda. Er zijn 3 mensen in
dienst en 24 vrijwilligers als maatschappelijk
begeleider.
Boeiend in haar werk vindt zij het contact met
andere culturen. Haar drijfveer is mensen te
helpen een plekje te vinden in de Nederlandse
maatschappij. Zij vertelt dat VluchtelingenWerk Gouda vluchtelingen maatschappelijke
begeleiding geeft tijdens hun integratie en
participatieproces, en indien nodig begeleiding
bij gezinshereniging en juridische kwesties. In
samenwerking met de gemeente en woningcorporaties ondersteunt VluchtelingenWerk deze
mensen bij alle praktische stappen zoals het
afsluiten van een huurcontract, het aanvragen
van een uitkering, het helpen bij het inrichten
van het huis, het aanmelden van kinderen bij
een school.
Zij geeft aan dat de inburgeringscursus een
belangrijk onderdeel is van de maatschappelijke
begeleiding. Er worden o.a. taallessen gegeven
als voorbereiding op het inburgeringsexamen,
dat op verschillende niveaus kan worden afgelegd, afhankelijk van het opleidingsniveau van
de vluchteling. De taallessen worden gegeven
door verschillende aanbieders van de inburgeringscursus.
De financiering
VluchtelingenWerk Gouda ontvangt subsidie van
de gemeente Gouda. Gemeenten hebben namelijk de verplichting de begeleiding van statushouders te financieren. Daarnaast zijn er fondsen die projecten financieren.
Taken van de gemeente
Zij wijst erop dat naast het verstrekken van
subsidies ook het huisvesten van statushouders
een taak is van de gemeente. Het Rijk bepaalt
hoeveel vluchtelingen een gemeente moet huisvesten. Dat aantal is afhankelijk van het aantal
inwoners in de gemeente. Woningcorporaties
helpen mee, want de gemeente heeft zelf geen
huizen. De gemeente moet binnen drie maanden
huisvesting regelen voor een statushouder.
Maatschappelijk Begeleider
VluchtelingenWerk Nederland werkt met maatschappelijk begeleiders. Hij/zij zorgt ervoor dat
de vluchteling snel zelfredzaam wordt en kan
werken aan zijn eigen toekomst. De maatschappelijk begeleider maakt een vluchteling wegwijs in de gemeente en directe woonomgeving,
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vertelt hem over de Nederlandse samenleving,
over instanties en wet- en regelgeving. Hij/zij
biedt praktische ondersteuning bij vragen en
problemen omtrent huisvesting, financiën, onderwijs en gezondheidszorg. Wie zijn de buren?
Waar doe je je boodschappen? Hoe werkt het
openbaar vervoer? Hoe werkt een pinpas? Hij/
zij begeleidt vluchtelingen bij externe contacten
met diverse instanties en ondersteunt hen bij
het opbouwen van een sociaal netwerk. Deze
begeleiding duurt een jaar. De maatschappelijk
begeleider is 2x2 uur per week beschikbaar en
heeft bij de gesprekken, indien nodig, de hulp
van een tolk.
Aan de start van deze “carrière” als maatschappelijk begeleider gaat een uitgebreid inwerkprogramma vooraf bestaande uit een aantal cursussen. Ook een coach-cursus ontbreekt niet.
Daarnaast zijn er mogelijkheden om aanvullende trainingen en opleidingen te volgen.

In gesprek met Fieke
Ik bel met Fieke. Zij vertelt dat zij in 2015 als
maatschappelijk begeleider is begonnen. Zij begeleidt een gezin uit Aleppo dat inmiddels veilig
samen in Gouda woont. Aan het begin van het
begeleidingstraject was zij twee ochtenden per
week bezig zodat het gezin een goede start kon
maken.
De vader is na een zware reis begin 2015 in Nederland aangekomen. Daarna duurde het nog 11
slopende maanden voordat zijn gezin, dat al die
tijd in Aleppo verbleef, toestemming kreeg om
naar Nederland te komen. Aan de telefoon kon
zijn jongste dochter van 9 hem aan het geluid
in de lucht precies vertellen welk soort bom er
boven de stad ging vallen. Hun zoon moest door
de bombardementen zijn studie civiele techniek
stopzetten en wil hier heel graag zijn studie
voortzetten.
Daarnaast heeft Fieke een jongen uit Eritrea en
een jongen uit Syrië onder haar hoede. De jongen uit Eritrea wil ontzettend graag zijn steentje
bijdragen aan de Nederlandse samenleving en
is druk bezig met het leren van de Nederlandse
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taal, hij helpt bij het tolken en heeft een parttime baantje zodat hij ook zoveel mogelijk onder
de Nederlanders is.
Vanmorgen heeft zij gesproken met de jongen
uit Syrië. Als alles goed gaat, komt zijn vrouw
binnenkort naar Nederland. Bij een gezinshereniging moet veel geregeld worden en het is een
heel belastend traject, ook voor degene die al in
Nederland is.
Zij hebben de gevaarlijke reis overleefd, maar
hebben met heel veel pijn en moeite hun gezin
achter moeten laten. Het wachten en de onzekerheid over de veiligheid van vrouw en kinderen is slopend.
Bij al deze vluchtelingen zie je de oorlog in hun
ogen, en elke keer is zij weer onder de indruk
hoe warm, gastvrij en dankbaar de mensen zijn.
Fieke ervaart het als heel bijzonder werk waarbij
je als persoon echt het verschil kunt maken in
het leven van een vluchteling.

Aleppo

In gesprek met Peter
Ik probeer Peter te bereikten. Dat valt niet mee.
Want behalve voorzitter van het wijkteam is hij
vorige maand als maatschappelijk begeleider gestart bij VluchtelingenWerk. Hij heeft inmiddels
veel informatie over het werk van deze organisatie gekregen, volgt de basiscursus, zit in een
coachingstraject en krijgt een computercursus
om het digitale systeem te kunnen gebruiken.
Daarnaast is er natuurlijk tijd over voor de begeleiding van een Eritrese jongeman en een Syrisch gezin. Afgelopen week is hij met de vader
van dit gezin naar de non-foodbank (bij Baanderij) geweest om meubilair en fietsen op te halen.
Hij is met de dochter (9 jaar) en de vader naar
haar nieuwe school gegaan OBS
Wereldwijs. Deze basisschool biedt naast het
reguliere programma ook lessen aan anderstaligen, die in een speciale schakelklas zitten. De
zoon gaat naar de schakelklas van de Meander,
een speciale klas voor leerlingen die het Nederlands nog moeten leren. De oudste dochter (19)
gaat met haar ouders de inburgeringscursus
volgen. Zij heeft in Syrië de middelbare school
gedaan en wil gaan studeren. Hoewel Peter net
4
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begonnen is, heeft hij de indruk dat de instanties goed meewerken en op de situatie zijn ingespeeld. Met veel vertrouwen hoopt hij dat zijn
”clienten” het komende jaar goed zullen integreren en zich in Gouda een beetje thuis voelen.
Het werk van een maatschappelijk begeleider
is niet gemakkelijk, maar wel een waardevolle
ervaring, die veel voldoening geeft!
Meer mensen nodig
Bij VluchtelingenWerk Gouda zijn meer mensen
nodig zoals Fieke en Peter.
Kijk voor meer informatie op www.vwzhn.nl of
bel/mail voor een afspraak met Carmen
Dekkers: tel. 0182 541 582 –
cdekkers@vwzhn.nl
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te een bijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd in het Huis van de stad.
Doelstelling
De doelstelling van de WhatsApp-groep is het
vergroten van de veiligheid/leefbaarheid in de
wijk door samenwerking tussen bewoners, politie en gemeente.
Waarom surveilleren door bewoners?
Een bewoner is goed geïnformeerd over zijn eigen wijk.
Surveilleren geeft meer sociale
controle en extra ogen en oren
in de wijk. Een surveillant te
voet ziet en hoort veel. Verdachte situaties zijn makkelijker
te herkennen en worden onmiddellijk gemeld bij de politie via 1-1-2.
Stroomlijnen van de WhatsApp-groepen
Er zijn in Gouda meer dan 80 WhatsApp-groepen
actief met een zeer groot aantal subgroepen. De
oproep van de politie is om hierin meer structuur
aan te brengen zodat de communicatie tussen
politie en de beheerders van de WhatsApp-groepen efficiënter kan verlopen en info per wijk
gericht kan worden verzonden.
Burgerinitiatief
Door de politie wordt benadrukt dat de bewoners
verantwoordelijk zijn voor hun eigen initiatief.
De politie staat ervoor open om een bijdrage
te leveren en is bereid zo nodig een vervolg op
deze bijeenkomst te organiseren.
Vergadering Buurtpreventie
In de volgende vergadering van Buurtpreventie
staat dit onderwerp op de agenda. Heeft u een
tip of wilt u iets kwijt over dit onderwerp, laat
het ons weten via: p.schonfeld@kabelfoon.net

SURVEILLEREN IN EIGEN WIJK

Door Buurtpreventie, Trudie Galama

In sommige buurten in Gouda zijn BuurtWhatsApp-groepen actief. Zij houden in de
avond of in de nachtelijke uren toezicht in eigen
buurt.
Steeds vaker worden er vragen gesteld over het
zelf surveilleren in eigen buurt. Hoe kunnen bewoners dit opstarten. Wat is nodig? Hoe ondersteunen de politie en de gemeente deze preventiegroepen? Hoe te handelen bij een verdachte
situatie? Wat mag wel en wat mag niet?
Op donderdag 17 november is door de gemeen5

Wijkkrant Nieuwe Park

					

november 2016

SUBSIDIEREGELING VOOR
HANG- EN SLUITWERK

WhatsApp-groep “Buurtwacht Nieuwe Park” ook
nog steeds actief. Inmiddels telt deze groep 117
deelnemers.

Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico
op een inbraak. De gemeente biedt alle inwoners van een koopwoning in Gouda de mogelijkheid om met subsidie inbraakwerende materialen te plaatsen. U krijgt 50% van de kosten
vergoed, met een maximum van € 250. U kunt
deze subsidie verkrijgen door een PKVW-gecertificeerd bedrijf in te schakelen.

Momenteel heerst er een inbraakgolf in Gouda.
Het is dus van belang dat we met elkaar extra
alert zijn. Zo zijn er in de BuurtWhatsApp-groep
Nieuwe Park recent meerdere meldingen geplaatst over verdachte situaties, bijvoorbeeld
over personen die ’s nachts bij willekeurige huizen in de wijk aanbelden en ook over pogingen
tot inbraak. In de BuurtWhatsApp-groep Nieuwe
Park worden er regelmatig berichten gedeeld die
afkomstig zijn van de gemeente Gouda.

Door Buurtpreventie

voor meer informatie ga naar:
www.gouda.nl/hangensluitwerk

GROEN VERBINDT

Door Manon Vonk

Vrijdag 18 november heeft het Oranje Fonds
een dag georganiseerd in het teken van groen
om inspiratie op te doen om initiatieven in het
groen te ontwikkelen. Er waren diverse workshops die je kon volgen om kennis op te doen
en te delen zodat je initiatief nog beter van de
grond komt. Voordat de workshops begonnen
was er een lezing van Agnes van den Berg over
de effecten en het belang van groen en wat
voor een effect dit op je gezondheid heeft. Het
is verbazingwekkend hoe je je gezondheid kan
verbeteren door je in een groene omgeving te
bevinden of door in het groen bezig te zijn. Het
was zo inspirerend dat je eigenlijk meteen aan
de gang wilde om de groenbeleving in de buurt
nog groter te maken. Toelichting over haar interessante onderzoeken zijn te lezen op
www.agnesvandenberg.nl.
Misschien raak je ook geïnspireerd om het buiten nog wat groener te maken. Mocht je het niet
alleen willen doen dan kun je je altijd nog aansluiten bij de groen werkgroep en iedere eerste
zaterdagochtend van de maand gezellig aan de
gang gaan. Interesse om over groene initiatieven te lezen dat kan op de site van het Oranje
Fonds of filmpjes kijken op YouTube

BUURTWHATSAPP-GROEP
NIEUWE PARK!

Door Diana Rosenboom

Steeds meer wijken in Nederland maken gebruik van
WhatsApp om elkaar te waarschuwen tegen bijvoorbeeld
inbraken in hun wijk. Ook
Gouda stimuleert het oprichten
van deze BuurtWhatsApp-groepen. In Gouda zijn er al circa
60 BuurtWhatsApp-groepen actief. Alle beheerders van deze BuurtWhatsApp-groepen zijn
aangesloten bij 1 groep, waarvan de gemeente
Gouda de beheerder is. Uiteraard is de Buurt-

Spelregels
Om enige rust en discipline in de BuurtWhatsApp-groep te creëren, gelden er wel enkele spelregels. Graag aandacht hiervoor, zowel
voor de huidige deelnemers als voor de eventueel toekomstige deelnemers.
Hieronder een opsomming van de geldende
spelregels:
• 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
(d.w.z. geen bedankjes, geen emoji’s etc.).
Beschouw het dus als een “stille” groep,
waar alleen meldingen geplaatst worden om
elkaar te waarschuwen;
• het oprichten van de BuurtWhatsApp-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
1-1-2;
• indien 1-1-2 is gebeld naar aanleiding
van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp-groep, 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 1-1-2;
• wees terughoudend met het delen van foto’s
van personen. In veel gevallen voldoet een
signalement ook;
• minimum leeftijd is 18 jaar;
• deelnemers dienen woonachtig te zijn in de
wijk.
De volledige algemene spelregels en tips met
betrekking tot BuurtWhatsApp-groepen zijn na
te lezen via http://www.whatsappen.nl/buurtwhatsapp
Aanmelden
Wil je je ook aanmelden voor de BuurtWhatsApp-groep “Buurtwacht Nieuwe Park”?
Stuur dan je naam, adres en telefoonnummer
door naar dianarosenboom@gmail.com.
6
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JEU DE BOULES

Door Trudie Galama en Han
Geurts

Druk was het niet, maar
wel heel gezellig die zaterdagmiddag de 29e oktober.
Rond de jeu de boules-baan
hadden zich 8 enthousiastelingen verzameld. De teams werden ingedeeld en het spel kon beginnen. Degenen die
in de wacht stonden genoten van het zonnetje,
de warme chocolademelk en de Glühwein. Het
niveau van de teams was gelijk, en eerlijk is
eerlijk er komt ook geluk bij kijken.
We hebben afgesproken dat we in het voorjaar
een vaste middag in de maand gaan prikken.
Dan is iedereen welkom voor een spelletje, een
praatje en een drankje.
Via de wijkkrant houden wij u op de hoogte!

OPROEP: KERSTVERSIERING
De feestdagen komen er weer aan en de
kerstversiering wordt weer van zolder gehaald.
Mocht u nu leuk decoratiemateriaal hebben
dat niet meer gebruikt wordt dan willen wij het
graag hebben om weer te gebruiken voor de
kerstkransen of de kerstbomen op de
Winterdijk. De spullen kunt u afgeven op de
Majoor Fransstraat 36 bij Manon Vonk.
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deze activiteit. In de middag van half twee tot
half vier en in de avond van half acht tot half
tien. We gaan een krans zelf bekleden met
groen en decoratie. Mocht je liever met een al
groene krans beginnen omdat bijvoorbeeld het
inwikkelen niet zo makkelijk gaat, dan kun je
dit aangeven. Mocht je een tweede krans willen
maken dan is dit ook mogelijk maar dan komt er
nog een keer het bedrag van de activiteit bij. Dit
moet van tevoren ook aangegeven worden.
Inschrijven kan tot 5 december.

ONS LEEUWTJE

Door Ton Kooijman

U bent vast op de hoogte
van de belevenissen van
en met ons leeuwtje bij de
ingang naar ons park aan
de Nieuwe Gouwe zijde. Hij
is zo gewild dat iedereen
hem mee wil nemen en
sommigen dat vervolgens
ook nog doen. Dat heeft
in etappes geleid tot een
fundering waar nu sommige huizen misschien
wel jaloers op zijn. Ook vinden sommigen dat hij
leuk aangekleed zou moeten worden en voegen hun daad bij hun mening. Ik heb al eerder
aangegeven daar geen voorstander van te zijn.
Als u er nu langs rijdt zult u zien dat iemand een
statement heeft willen maken en er een zwarte
Zwarte Piet van heeft geschminkt.
En daar heeft iemand anders dan weer op gereageerd en ons (wijkteam) gevraagd wat we
daarvan vinden, aangevend het zelf niet op prijs
te stellen. Het wijkteam heeft hier nog geen
standpunt over, nog niet over nagedacht. En het
kan geen kwaad eerst eens te peilen hoe anderen daarover denken. Dus de vraag aan u: vindt
u dat iedereen van ons leeuwtje zijn persoonlijke
paspop mag maken of kunnen we hem maar beter in zijn onschuldige naaktheid ons wijkje laten
beschermen?
Ik wil de vraag los koppelen van de Zwarte Pieten discussie. Als de paspop het wint kunnen we
altijd nog de vraag stellen of er ook voorwaarden en/of smaak aan te pas moet komen.

KERSTKRANSEN VERSIEREN

Door Manon Vonk

Ieder jaar is er in het Creacafé de terugkerende
activiteit kerstkransen maken. Een leuke activiteit voor jong en oud om aan mee te doen.
Doordat de mensen de kerstkransen aan de deur
hangen komt de wijk in een gezellige kerstsfeer.
Heb je ook zin om mee te knutselen schrijf je
dan in.
Woensdag 7 december is er gelegenheid om in
de middag of in de avond deel te nemen aan

U kunt mij een mailtje sturen met uw antwoord
naar: t.kooyman@worldonline.nl

HALLOWEEN

Door Manon Vonk

Het Halloween feest was weer een groot succes. Zaterdag 5 november was het weer gezellig griezelen in de wijk. Dit keer met een iets
andere aanpak, de route was korter en er waren
meer activiteiten. Zo moesten de kinderen een
oogbalrace houden, rathappen, limbodancen en
nog andere gekkigheid doen. Natuurlijk werd
7
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er traditiegetrouw afgesloten met een heerlijke
pompoensoep gemaakt door Het Segment. In
totaal hebben zo’n 70 kinderen en wijkbewoners
meegedaan aan dit evenement.

DE DRIE NOTENBOOMEN

Door Rien Prins

Zoals we in de afgelopen weken hebben kunnen
zien is er weer een nieuw reclamebord geplaatst
op het terrein van de Drie Notenboomen.
Ontwikkelaar en bouwer Dura Vermeer heeft een
nieuw plan bedacht waarin 23 grote woningen
met een tuin en eigen parkeerplaats zijn opgenomen.
Dat houdt in dat er (gelukkig!) geen hoog appartementengebouw zal komen naast het monument van de wasserij op de Kattensingel. Dura
Vermeer heeft laten weten dat, zeer waarschijnlijk, in het voorjaar van 2017 zal worden gestart
met het voorbelasten van het terrein. Op zijn
vroegst zal dan in 2018 kunnen worden begonnen met de bouw van deze woningen. Bij Boer
Makelaardij is meer informatie te verkrijgen over
dit plan of op de website www.slimdatjehierophebtgewacht.nl. Zou het er dan toch van gaan
komen?
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is zij afgestudeerd aan de kunstacademie AKV
St. Joost in Breda. Haar afstudeerfilm "De deur
uit" werd gesubsidieerd door een omroep en op
filmfestivals en televisie uitgezonden. Na haar
studie heeft ze haar eigen bedrijf in Film en
Fotografie opgezet. Belangrijke kernwaarden
in haar werk zijn: puur, zuiver en eerlijk. Ilse:
"Vandaag de dag zijn de meeste mensen gehaast en kiezen de kortste en makkelijkste weg
naar hun bestemming. Door mijn werk wil ik de
mensen prikkelen, uitdagen om juist even verder te kijken dan naar het alledaagse. Even de
oogkleppen afzetten en je laten inspireren door
de omgeving om je heen."
Laat je ook nu verrassen en inspireren en kom
kijken naar haar foto-expositie. Nieuwsgierig?
U kunt alvast wat werk van haar bekijken op:
www.ilsevanloon.com
Jos van der Biezen, deze kunstenaar heeft
naast de academie fysiotherapie de deeltijd
beeldende kunstopleiding gedaan aan de Kunstacademie AKV St. Joost in 's-Hertogenbosch. Jos
is lid van de firma van 3 in Gouda.
Jos:"Ik ben een onevenwichtig persoon. Ik
zoek evenwicht. Die zoektocht is beeldend want
schrijven, spreken en luisteren is niet voor mij
weggelegd. Ik experimenteer, kijk en gooi vaak
weg. Een enkele keer meen ik het evenwicht te
hebben gevonden, in kleur en compositie. Wanneer het slaagt, een lijstje en een prijsje. Dan
ben ik blij".
Jos heeft vaker geëxposeerd in diverse galeries
en op internet is veel over zijn werk te vinden.

Ilse van Loon

NIEUWE EXPOSITIE GOUDS
WERK EN UITNODIGING
OFFICIËLE OPENING

Jos van der Bliezen

Door Sjouk Engels, vrijwillig adviseur kunst

Met trots kondigen wij deze nieuwe expositie
aan van de drie kunstenaars: Ilse van Loon,
fotografie, Jos van der Biezen, schilderijen en
Monique Bleeker-Hoogenboom, keramiek en
schilderijen. Deze expositie "Gouds Werk" is
vanaf 3 december tot eind februari te bezoeken
in Gouwestein en Gouwestaete, Van Bergen
IJzendoornpark 7 in Gouda.
Uitnodiging
Graag nodigen wij u uit voor de officiële opening van deze expositie op zaterdagmiddag 3
december om 16.00 uur in het Grand Café van
Gouwestein.
Agnes van Buuren, directeur van Gouwestein,
heet u van harte welkom!
Wij stellen de kunstenaars aan u voor:
Ilse van Loon, filmmaker en fotograaf. In 2012

Monique Bleeker -Hoogenboom

Ilse van Loon			

Jos van der Biezen

Monique Bleeker-Hoogenboom: "Als dochter van een architect werd ik van jongs af aan
gestimuleerd om naar lijnen, vormen en verhoudingen te kijken. De drang om vervolgens zelf
te experimenteren met composities, vormen en
kleuren werd groter. Mijn zoektocht naar mijn
creatieve mogelijkheden gedurende ruim 20
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jaar schilderen en beeldhouwen heeft geleid tot
een grote diversiteit in technieken en materialen. Een losse en figuratieve stijl kenmerkt mijn
werk: vrolijke schilderijen in heldere kleuren en
expressieve beelden in steen, tin, cement en
brons. Sinds een aantal jaren werk ik ook in keramiek. Het werken met klei geeft mij de mogelijkheid de heldere felle kleuren door middel van
glazuren in mijn creaties terug te laten komen".
Nieuwsgierig geworden naar haar werk? Kijk dan
op www.bleekhoog.nl
Openingstijden van de expositie "Gouds
Werk"
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur,
zaterdag van 9.30 tot 15.30 uur en zondag van
9.30 tot 14.30 uur. Kom de expositie van deze
drie kunstenaars bekijken en misschien vindt u
een Sint of kerstkadootje.
Graag tot ziens bij de opening!

NIEUWS VAN GOUWESTEIN

Door Karin Hinke

Als de dagen korter worden, maken we het
binnen gezellig. Daarom organiseert Gouwestein
op zaterdag 26 november 2016 haar jaarlijkse
Najaarsmarkt. Voor jong en oud is er genoeg
te beleven. Van gezellige kramen met sieraden,
bloemen, kerstspullen of boeken tot kramen
met lekkernijen zoals jam en ouderwets lekkere stoofpeertjes. Natuurlijk mag de loterij met
mooie prijzen niet ontbreken. Voor de kinderen
hebben we leuke activiteiten zoals ballen gooien
en een grabbelton. U bent van harte welkom op
zaterdag 26 november in Gouwestein. De
Najaarsmarkt duurt van elf tot vier uur.
Op maandag 28 november is Van der Klooster
Mode in Gouwestein. U bent van harte welkom
van twee tot vier uur.
Op maandag 12 december is de fa. H en A mode
aanwezig in Gouwestein. U bent van twee tot
vier uur van harte welkom.
Naast de genoemde activiteiten zijn er natuurlijk 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.
Neem ook eens een kijkje op onze website. Ook
hier staan activiteiten in Gouwestein.
www.zorgpartners.nl/gouwestein
Of volg ons via facebook: https://www.facebook.com/gouwestein
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HERHALINGSCURSUS

Door Anne-marie Blok

9 november was er in het Thomashuis een herhalingscursus basale reanimatie georganiseerd.
Helaas hadden zich maar vier bewoners aangemeld. Om goed te kunnen reanimeren is het
belangrijk om de aangeleerde kennis en vaardigheden minimaal jaarlijks op te frissen. Na het
opfrissen van de theorie was er gelegenheid te
oefenen op een pop.
Na de laatste training zijn de richtlijnen weer
veranderd en zijn de mogelijkheden om via het
mobiele netwerk assistentie te vragen uitgebreid.
Hier volgen die nieuwe richtlijnen. Bij een melding blijft de centralist aan de lijn en geeft u
instructies over de reanimatie. Indien er met
mobiel gemeld is, is de locatie voor de centralist
zichtbaar en zullen de dichtstbijzijnde getrainde
vrijwilligers per sms melding krijgen om te assisteren en om de dichtstbijzijnde AED ( Ambulante
Externe Defibrillator) op te halen. In onze wijk
zal dit waarschijnlijk vaak de politie zijn. Ook
werden de instructies bij verstikking besproken.
Met dank aan trainer, Duco Verhage, en Marieke
van Eijk voor de gastvrijheid.
Bij voldoende belangstelling zal volgend jaar
weer een herhalingscursus georganiseerd worden.
Degenen die niet in de gelegenheid waren de
cursus te volgen kunnen voor een herhalingscursus terecht bij de EHBO Gouda

SINTERKLAAS IN GOUDA EN
SINT MYKOLAI IN
WEST-OEKRAÏNE

Door Marijke van Ittersum

Elke dinsdagmiddag is er Nederlandse les in de
wijk. Op de les van de 15de november komen
we te spreken over de intocht van Sinterklaas in
Gouda. Oksana vertelt hoe het eraan toe gaat
met Sinterklaas in haar land, het westen van
Oekraïne.
“Sint Nicolaas is bij ons gewoon een heel aardige rijke man geweest, die Sviatyij Mykolai heette. Hij woonde in de 10de eeuw in een streek
in Oekraïne waar veel armoede heerste en hij
wilde iets voor de kinderen doen in zijn omgeving. Omdat ze nooit cadeautjes kregen, vond
hij het een goed idee om alle lieve kinderen een
pakje te bezorgen. Pas veel later, toen Mykolai
9
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al lang dood was, is hij door de Byzantijnse kerk
heilig verklaard en Sint Mykolai of ook wel Sint
Nicholas geworden.
In Oekraïne wordt Sint Mykolai afgebeeld met
een blauwe mantel en een blauwe mijter met
een gouden kruis. Hij moet alles helemaal alleen
doen, hij heeft geen helpers zoals Sinterklaas
in Nederland. Op 19 december legt hij bij alle
kinderen die zoet geweest zijn een cadeautje
onder hun hoofdkussen. Als je niet zo lief geweest bent, krijg je een roe onder je kussen en
soms krijg je allebei. Dan moet je goed nadenken waarom je het cadeautje krijgt en waarom
de roe.
Wij hebben geen speciale lekkere koekjes die we
eten op de 19de december, zoals in Nederland
pepernoten gegeten worden. Maar alle kinderen
kijken uit naar de komst van Sint Mykolai, net
zoals ze hier uitkijken naar de komst van Sinterklaas.”

HET BANKJE

Door Trudie Galama
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meente delen? Vul dan de online enquête in.
Meedoen aan het onderzoek kan tot 27 november en neemt ongeveer 15 minuten in beslag.
Via www.gouda.nl/stadspeiling kunt u de vragenlijst invullen. Uw medewerking helpt de gemeente bij het verbeteren van haar dienstverlening en de leefbaarheid van de stad.
De resultaten van de stadspeiling worden in de
loop van 2017 gepubliceerd via de website 'Gouda in Cijfers' op het adres: www.gouda.incijfers.
nl

SUIKERARM KOKEN

Door Oksana

De Nederlandse les
heeft allemaal spinoffs. In september
stond er van Oksana het suikervrije
recept van rafaella's
in de wijkkrant. Nu
heeft ze een recept
uit haar land van suikerarme herfstkoekjes.
Het Oekraïnse recept voor herfstkoekjes.
Ingrediënten:
2 kop meel
1 theelepel kaneel
1/4 kop rozijnen of in stukjes gehakt gedroogd
fruit
1/4 gesneden walnoten of pecannoten of amanden
1/4 kop maple sirup
1/4 kop kokosolie
1/4 kop zonnebloemolie

Ze reizen dagelijks voor hun werk met de trein
van Den Haag naar Woerden. Maar vandaag zijn
ze uitgestapt in Gouda om een hapje te eten
bij een oud-collega. Bloemetje bij het station
gekocht. Het was zoeken naar de bloemenstal,
maar toch gevonden achter de bouwhekken bij
‘de Goudse’. Nu hebben ze nog wat tijd over.
Van de zomer zaten ze hier ook; een mooi park.
Nu moesten ze over grote plassen springen om
droge voeten te houden. Was hier twee jaar geleden niet opgehoogd en moesten ze toen over
zandduinen springen? Ik kon hun vertellen dat
ophogen in Gouda hetzelfde is als water naar de
zee dragen.

UW MENING OVER GOUDA TELT
De gemeente Gouda wil graag uw mening weten
over de leefbaarheid in onze stad. In de Stadspeiling 2016 kunt u onder andere kenbaar
maken wat u vindt van de woonomgeving, de
veiligheid en het sociaal leefklimaat.
U kunt meedoen.
Wilt u als Gouwenaar uw mening met de ge-

Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng het
meel, de kaneel en gesneden noten door elkaar.
Laat de kokosolie smelten. Meng de gesmolten
kokosolie, zonnebloemolie en zonnebloemolie
samen. Spatel beide mengsels door elkaar en rol
het deeg uit tot de gewenste dikte. Gebruik de
uitsteekvormpjes om koekjes te maken. Leg ze
op een ovenrooster of bakplaat bedekt Bak de
koekjes ongeveer 15-20 minuten tot ze goudbruin zijn.

BOMEN IN HET PARK:
DE ZWARTE ELS

Door Marijke van Ittersum

Het lijkt misschien een beetje overbodig, een
heel artikel wijden aan zo'n veelvoorkomende
en tamelijk “gewone” boom. En we hebben er
best veel in de wijk, langs het fietspad aan het
einde van de winterdijk staan immers Zwarte
elzen tussen de wilgen. En er rechts van, over
het water heen, staat een waar elzenbos. Maar
een gewone boom? Nee, ook nu weer blijkt dat
schijn bedriegt, de Zwarte els is bij nadere beschouwing toch een bijzondere boomsoort.
10

Wijkkrant Nieuwe Park

					

Uiterlijk
De Zwarte els (Alnus glutinosa) is een loofboom
die tot 30 meter hoog zou kunnen worden, al
haalt hij dat meestal niet. De naam “Alnus” is
afgeleid van het oud-Latijn “alor amme” wat
“ik word door de stroom verzorgd” betekent.
Logisch, als je bedenkt dat elzen meestal langs
het water staan. De soortnaam glutinosa betekent “kleverig”. Dit vanwege de kleverigheid van
de knoppen en jonge bladeren. En waarom dan
zwart? Vanwege de donkerbruine, gegroefde
schors en de elzenproppen die eigenlijk het hele
jaar wel aan de boom te vinden zijn. Een
herfstkleur hoef je van de els niet te verwachten. De bladeren zijn nog steeds groen als ze
van de boom vallen.

Maar de bloei van de Zwarte els is best de
moeite waard om naar te kijken. Elzen beginnen
al vroeg met bloeien, soms al in januari en dan
zie je twee soorten katjes. De hangende, mannelijke katjes zijn roodbruin tot geelgroen. De
vrouwelijke katjes zijn in het voorjaar rood. Na
de bevruchting vormen ze groene bolletjes die
later in het jaar zwart worden, de elzenproppen.
De boom zaait geweldig snel uit. Haal de jonge
plantjes vlug weg, want voor je het weet, staat
je tuin vol met een elzenbos in wording.
Herkomst
De Zwarte els is een vrij algemene boom, afkomstig uit de berkenfamilie. Op Kyusho, een
eiland bij Japan is al fossiel stuifmeel aangetroffen, net zoals in heel Noord-Amerika, tot in
Alaska toe. Hij komt in heel Europa voor, zoals
ook blijkt uit archeologische opgravingen. In
Huise (België) bijvoorbeeld, is houtskool van
elzen gevonden in een Romeins crematiegraf en
er zijn veel houtresten van elzen in afvallagen
uit de middeleeuwen in Gent gevonden. Maar de
els is hier in Europa al veel langer. Er is stuifmeel uit het begin van het Holoceen in Engeland
gevonden en dat is toch van ruim 10.000 jaar
geleden.
Eigenschappen
De Zwarte els staat het liefst in een zonnige,
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of licht beschaduwde plaats in een wat natte
bodem, zoals langs de waterkant of in moerasbossen. De bloemen (katjes) gaan bloeien
voordat de bladeren verschijnen. Hierdoor kan
het stuifmeel zich heel gemakkelijk door de wind
verspreiden. Omdat elzen zowel mannelijke als
vrouwelijke bloemen aan dezelfde tak hebben,
noemen we ze tweehuizig. Stuifmeelkorrels van
de mannelijke katjes komen via de wind op de
vrouwelijke katjes terecht. Bij de Zwarte els kan
zowel zelfbestuiving (katjes op dezelfde boom
bevruchten elkaar) als kruisbestuiving (katjes
van verschillende bomen bevruchten elkaar)
voorkomen. In de herfst vallen de eerste zaden
uit de proppen; dit gaat de hele winter door.
Nadat de zaden verspreid zijn, blijven de elzenproppen nog lang in de boom hangen.
Bijzonderheden
Maar de els is ook een bijzonder nuttige boom
voor ons ecosysteem. De boom is namelijk
stevig getrouwd met de Frankia-bacterie. Deze
bacterie zit in knolletjes bij de wortels en haalt
stikstof uit de lucht en legt dat vast als nitraat.
De els gebruikt de nitraat weer en kan hierdoor
op stikstofarme grond groeien. Op zijn beurt
voorziet de els de Frankia-bacterie van koolstof, die deze bacterie nodig heeft. Via vallende
bladeren komt de stikstof in de bodem terecht,
waar andere planten en via hen ook dieren ervan kunnen profiteren. Bovendien komt er via de
els stikstof in het water, wat ook weer positief is
voor het waterecosysteem.
Positief dus. En natuurlijk worden ook van de els
bast en bladeren door fytotherapeuten (mensen die medicijnen vervaardigen uit uitsluitend
plantaardige onderdelen) gebruikt. Keelpijn,
koorts, diarree, inwendige bloedingen zelfs;
elzenthee schijnt een probaat middel te zijn. Wel
goed uitkijken, zeggen zelfs de meest doorgewinterde kruidenvrouwtjes, het gebruik van
verse bast bijvoorbeeld, daar word je erg misselijk van. En mocht je de medicinale werking niet
vertrouwen, dan is het hout in ieder geval erg
geschikt voor verwerking in een natte omgeving,
het rot absoluut niet onder water en werd dus
lang gebruikt voor heipalen, boten en melkvaten (want je krijgt dan nòg meer room uit de
melk, zegt het volksgeloof). Alleen mensen met
last van hooikoorts kunnen in de bloeitijd maar
beter uit de buurt van Zwarte elzen blijven. Het
stuifmeel is berucht vanwege het veroorzaken
van hooikoorts, hoewel dat lang niet altijd bij
iedereen bekend is.
Tot slot
De naam, Zwarte els, klinkt toch ook wat dreigend. En die dreiging zien we terug in het gedicht “der Erlkönig”, van Goethe, dat op prachtige muziek gezet is door Franz Schubert. Het
is een treurige ballade, waarin een vader met
een doodziek kind in de armen door een donker
bos rijdt, op weg naar een veilig onderkomen
(en medische hulp). Tevergeefs. Het kind ziet
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de Erlkönig, die hem op het laatst grijpt en het
sterft. Maar dat is helemaal niet de schuld van
de els, zeggen sommigen, want “Erle” betekent
weliswaar “els”, maar hier is sprake van een
vertaalfout. In de oorspronkelijke Deense tekst
is sprake van een elfenkoning en geen elzenkoning!
Toch is de Zwarte els van oudsher wel sterk
verbonden met het magische. Zo schijn je er
wichelroedes van te kunnen maken, jonge takjes
onder je hoofdkussens verjagen machtmerries,
en – dit laatste wordt door vogeltellingen ondersteund – als je vinkjes, meesjes, groenlingen
en zelfs puttertjes in je tuin wilt hebben, plant
dan een Zwarte els. Die vogeltjes zijn dol op de
elzenpropjes.

EEN LEUKE INGEZONDEN
MEDEDELING
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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. 0182 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

Er komt een boek over de Van Beverninghlaan.
Aan het eind van dit jaar verschijnt het boek “De
Van Beverninghlaan”. De geschiedenis van een
bijzondere laan. Onze laan.
De Historische Vereniging “Die Goude” heeft medewerking toegezegd aan deze uitgave.
De Van Beverninghlaan ligt aan de zijkant van
het Van Bergen IJzendoornpark. In het begin
van de vorige eeuw werden daar woningen
gebouwd voor de gegoede burger, nadat Gouda een periode van industriële ontwikkeling en
burgeremancipatie achter de rug had. De panden werden uitgevoerd in - wat we nu noemen
- Hollandse Jugendstil.
Een van de huidige bewoners, Janny de
Keijzer-Prinsenberg, nam het initiatief om heden
en verleden van de laan in beeld te brengen,
de geschiedenis van de Van Beverninghlaan, de
huizen en de bewoners in de maatschappelijke
context van verschillende perioden. Gouda rond
1900 wordt geschetst en hoog bezoek komt aan
de orde, net als Hieronymus van Beverningh,
Willem Kromhout, de Jan Verzwollewetering en
nog veel meer. Het boek is voorzien van vele
illustraties en anekdotes. Cilia van Hofwegen
speelde een belangrijke rol bij het omzetten van
het verzamelde materiaal in een boek. In een
volgend nummer zult u er meer over lezen.
AGENDA
3 dec
7 dec
7 dec
12 dec
13 dec
14 dec

16.00
13.30
19.30
19.30

uur
- 15.30 uur
- 21.30 uur
uur

19.30 uur

Opening expositie
Kerstkransen maken
Kerstkransen maken
Wijkteamvergadering
Kerstbomen worden geplaatst
Buurtpreventievergadering

Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
Sloot Winterdijk
Gouwestein
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