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Wijkfeest van het Nieuwe Park 
20 mei 2017 van 14.00 -17.00 uur

Locatie Van Bergen IJzendoornpark naast villa Honk 
in geval van heel slecht weer in Gouwestein
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HET BANKJE
Door Trudie Galama

Werkoverleg vindt meestal plaats tussen vier 
muren. Maar de Wijkschouw wordt buiten op een 
bankje voorbereid. Piet Streng van Cyclus, Cora 
van Leeuwen en Trudie Galama (buiten beeld) 
van het Buurtpreventieteam en Irene Tielman 
van het wijkteam stellen de route door de wijk 
vast. Met ogen op steeltjes wordt rondgekeken 
en wat voor  verbetering in aanmerking komt 
wordt genoteerd. Het is met dit zonnige weer 
geen straf om door onze mooie wijk te lopen.

VAN DE REDACTIE / 
VAN HET WIJKTEAM

We hebben al weer een paar weken geleden 
onze jaarlijkse bewonersavond gehad. De wijk 
toonde veel belangstelling voor deze avond, we 
hadden een goed gevulde zaal die tot de laatste 
stoel bezet was. Maar als u volgend jaar ook wilt 
komen kunnen er best nog wat stoelen bij. 

Bestuurlijk viel te melden dat het financieel 
heel redelijk gaat. We hebben een vermoeiende 
stoeipartij gehad met GoudApot vorig jaar, maar 
die heeft uiteindelijk wel wat opgeleverd. Nu 
maar hopen dat die ervaring voor dit jaar een 
versoepeling betekent, want het is heel verve-
lend om zo te moeten soebatten over de pecu-
nia. We zijn dus benieuwd of de evaluatie van 
de GoudApot een verandering gaat opleveren in 
de beoordeling van onze aanvragen. Een veran-
dering die ook meer recht doet aan onze positie 
als wijkteam, waarbij het niet zo hoort te zijn 
dat GoudApot in feite bepaalt wat wij wel en niet 
kunnen doen. We nemen aan dat de verantwoor-
delijk wethouder dat met ons eens is. 

Het bestuur heeft een wijziging ondergaan: 
Rien Prins heeft afscheid genomen. Hij heeft 
wel beloofd de spreekstalmeester te blijven op 
onze jaarlijkse bewonersavond, dus u kunt zijn 
vriendelijke krulkop daar blijven bewonderen. De 
schrijver van dit stuk plakt nog een termijn aan 
zijn bestuurlijke taak vast. Maar er is dus een 
vacature en we zijn nieuwsgierig naar initiatie-
ven van uw kant om die te gaan invullen.

Jaren geleden wilde Aldi al eens een vestiging 
in onze wijk en dat konden we toen voorkomen, 
ook omdat de gemeente er tegen was en het be-
stemmingsplan het niet toestond. Maar met be-
stemmingsplannen weet je het nooit, die kunnen 
in onduidelijke procedures zo maar veranderen. 
Nu klopt Aldi opnieuw aan de deur. Ze hebben 
nog een mooi stukje grond in de buurt van 
Hoogvliet ontdekt en willen daar een supermarkt 
vestigen. We hebben het er nog niet over gehad, 
maar zou de wijk dat een onzalig idee vinden, 
dan hebben we nu de provincie aan onze zijde. 
Die vindt de plek daar niet geschikt voor een su-
permarkt, zegt ook, dat zo’n winkel binnen een 
woongebied behoort te liggen. En nu blijkt het 
College weer voor te zijn. Wethouder van Gelder 
begrijpt het bezwaar van de provincie niet, want 
er is toch al een supermarkt? Een argument van 
het soort: als we het toch al fout hebben gedaan 
kan het nog wel fouter. Hij vindt ook dat Gouda 
niet de enige gemeente kan zijn zonder Aldi. We 
begrijpen dat B&W bij de provincie in beroep is 
gegaan. Als het bij deze argumenten blijft hoeft 
Hoogvliet zich niet ongerust te maken. 

We hebben met nog een wethouder te maken. 
Het onderhoud van ons prachtige park laat nogal 

te wensen over en we hebben een brandbrief 
gestuurd naar B&W; met de uitnodiging om zelf 
te komen kijken. Wethouder Niezen is zo spor-
tief dat ze op die uitnodiging ingaat en binnen-
kort begint aan een begeleide wandeling door 
het park. En dan kan de volgende stap, om het 
onderhoud wat op te schalen niet ver weg meer 
zijn. Je bent niet voor niets een gemeentelijk 
monument!

De bewoners van de Van Beverninghlaan hebben 
het initiatief genomen om een boek te schrijven 
over hun prachtige straat. Het gaat dan om de 
huizen en de bewoners gedurende meer dan 
honderd jaar. Dat boek is nu klaar en zo mooi 
geworden dat ze er heel trots op zijn. Binnenkort 
gaat de straat dit vieren en volgende maand 
vertellen we er in de wijkkrant wat meer over. 

WIJKSCHOUW
Door Trudie Galama

Op 31 maart heeft de jaar-
lijkse wijkschouw plaats-
gevonden. Er is een lijst 
gemaakt van situaties die 
voor verbetering in aan-
merking komen.  

We kwamen o.a. losse stoeptegels tegen, dicht-
geslipte putjes, omgetrokken boompaaltjes, een 
volle vuilniszak in de struiken, verveloze hekjes, 
en een sandwichbord met de aankondiging van 
een kerstactie 2016.  
Piet Streng van Cyclus heeft een deel van de lijst 
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College van Gouda
Tav mevrouw H. Niezen
Postbus 1086
2800BB Gouda
Onderwerp: verloedering van het van Bergen 
IJzendoornpark (oud gedeelte)
Gouda,  6 april 2017

Geachte mevrouw Niezen,
Ik wil graag uw aandacht vragen voor de verloe-
dering van het Van Bergen IJzendoornpark. 

Het van Bergen IJzendoornpark heeft de status 
van Gemeentelijk Monument. Het is een van 
de weinige stukjes groen in een dichtbebouwde 
omgeving in Gouda. Er wordt dus druk gebruik 
van gemaakt. Werknemers van de omliggende 
bedrijven  brengen er hun pauze door,  scholie-
ren vinden er een plek om te chillen, kinderen 
komen er spelen en ravotten , jongeren komen 
er picknicken, sportclubjes komen er trainen en  
ouderen komen er zitten op een bankje nagenie-
tend van hun wandelingetje.

In maart 2016 is de laatste hovenier van het 
Van Bergen IJzendoornpark, Anton Spruit 
vertrokken. In diezelfde periode is het onder-
houdsniveau verlaagd naar niveau C en zijn de 
werkzaamheden van Cyclus overgegaan naar 
Promen. 

Een tiental bewoners van het Nieuwe Park 
hebben toen de handschoenen aangetrokken, 
schoffel en hark opgepakt  en zijn aan de slag 
gegaan. Iedere eerste zaterdagochtend van de 
maand zijn zij in het park te vinden om de dode 
bladeren en takken te verwijderen, het onkruid 
te wieden en de prullenbakken te ontdoen van 
stickers. Op deze manier leveren zij hun bijdrage 
aan het onderhoud van het park.

Nu bloeien de narcissen. De 1000 bollen zijn 
anderhalf jaar geleden geplant door scholieren 
en bewoners van Nieuwe Park.

Maar dit allemaal is niet voldoende om het park 
te redden van  zijn verloedering. Groot onder-
houd is dringend noodzakelijk. Van het idee 
om van de eilanden eyecatchers te maken met 
bloeiende struiken is niets terecht gekomen. De 
methode van ‘laat maar waaien’ is hier dui-
delijk in praktijk gebracht. Met het gevolg dat 
de eilanden een verwaarloosde aanblik geven. 
De grasmat ligt er heel slecht bij. Op sommige 
plekken groeit er al lang geen gras meer en zijn 
modderpoelen ontstaan (zie bijgevoegde foto-
collage). Langs de hele beschoeiing is de aarde 
weggespoeld en zijn grote gaten gevallen. Als 
vandaag of morgen de grasmaaiers weer komen 
zullen diepe, brede sporen in de grasmat het 
resultaat zijn.

Wij nodigen u graag uit om met ons in uw lunch-
pauze een wandeling door het park te maken 

BRIEF MET KLACHT OVER 
ONDERHOUD VAN HET PARK 
NAAR DE WETHOUDER
Door Peter Schönfeld

Enkele weken geleden heeft het Wijkteam een 
alarmbrief gestuurd naar de wethouder over de 
erbarmelijke staat van onderhoud van het park. 
Het gaat hier met name om de modderpoelen 
ontstaan door verzakkingen van de bodem, 
sporen van de maaimachines in het gras, weg-
gespoelde grond langs de beschoeiingen en de 
verwaarlozing van de eilanden. De wethouder 
heeft nu toegezegd om binnenkort samen met 
het Wijkteam de staat van het park te schou-
wen. Het Wijkteam hoopt dat de wethouder zal 
beamen dat het park inderdaad beter onderhoud 
nodig heeft en dat het niveau van onderhoud, 
dat nu niveau C heeft weer verhoogd wordt naar 
B. Bij het ontwerp van het Zuidelijk Stationsge-
bied is opmerkelijk veel groen geprojecteerd. 
Het onderhoud hiervan zal in de toekomst toch 
in lijn moeten zijn met het onderhoudsniveau 
van ons park, dus beide op niveau B.

doorgestuurd naar zijn organisatie. De overi-
ge punten zijn doorgegeven aan het Meldpunt 
Openbaar Gebied. De Kattensingel en ook het 
achterstallig onderhoud van het Van Bergen 
IJzendoornpark is buiten de beoordeling gelaten.  

Over het laatste punt is een brief geschreven 
aan wethouder Niezen.
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DIGITAAL PARKEREN IN GOUDA
Door Jan Willem Eelkman Rooda

In maart hebben alle eigenaren van een auto in 
de sectoren 1 (binnenstad), 2 (o.a. Nieuwe Park) 
en 3 een brief ontvangen met de mededeling 
dat de parkeervergunningen voortaan digitaal 
worden beheerd en dat ook het parkeren voor 
bezoekers digitaal –via een app of achter een 
toetsenbord- kan worden geregeld. De fameuze 
kraskaarten voor bezoekers gaan dus verdwijnen 
(ze zijn nog geldig tot 31 december). Deze brief 
heeft bij mij een paar vragen opgeroepen, aan-
leiding om even met de klantenservice te bellen 
van het bedrijf dat deze dienst heeft overgeno-
men van de gemeente. Hieronder noem ik een 
paar vragen en antwoorden.

1. Ten eerste hebben alleen eigenaren van een 
auto een brief ontvangen, hoewel de brief 
ook over bezoekersparkeren gaat –zeg maar 
de electronische kraskaart. Als u als niet 
autobezitter ook volledig geïnformeerd wilt 
worden kunt u het beste een e-mail sturen 
aan Tino.Petradakis@gouda.nl.

2. Het blijkt als volgt te werken: je moet je 
aanmelden op de site van Parkeerservice: 
https://gouda.parkeerservice.nl/ ; dat moet 
via DigID. Ook als niet autobezitter kun je 
je bij deze site aanmelden. Let op: er kan 
maximaal één persoon via DigID worden 
aangemeld per adres. Waarom dat is, is me 
niet duidelijk geworden.

3. Vervolgens moet je een e-mailadres opgeven 
als herkenning voor het ,,parkeerproduct”. 
Er zijn verschillende producten: o.a. vergun-
ningen als eigenaar en als ontvanger van 
bezoek: die moeten apart worden aange-
vraagd, wat op zich nog wel te doen is. De 
bestaande eigenaarsvergunningen zijn al 
ingevoerd.

4. Wat de tarieven zijn van het bezoekers-
parkeren zie je op https://gouda.parkeer-
service.nl/ maar alleen voordat je ingelogd 
bent. Als je de tarieven zoekt nadat je bent 

ingelogd, zul je ze niet vinden. Het tarief is 
€ 1 per uur voor bezoek, via electronische 
aanmelding. Via de parkeermeter is het 

     € 1,80 per uur.

5. Verlenging van de vergunning als eigenaar: 
we krijgen in het najaar hierover een brief –
zei de medewerker van de klantenservice. 

6. Een vergunning om bezoek met auto te 
mogen ontvangen moet dus worden aange-
vraagd via de site. Dan krijg je een docu-
ment toegemaild, waarin voor 50 jaar toe-
stemming is verleend bezoek te ontvangen; 
voor mij is dat genoeg (ik ben 65).

7. Bezoek aanmelden kan op twee manieren: 
a.   via de site https://key2park.gemeentepor-

taal.nl/ daarin moet je inloggen met een 
gebruikersnaam en wachtwoord die zijn aan-
gevraagd via de site (zie 2). Dat is dus weer 
een andere actie dan het aanvragen van de 
vergunning uit het vorige punt.

b.   Via een app op de smartphone of tablet, die 
gedownload kan worden in de betreffende 
app-store (Android of Apple). Zoek op ,,Key-
2park”. Ook dan moet een gebruikersnaam 
en wachtwoord aangevraagd zijn (zie a).

8. Als dat alles geregeld is, kun je bezoek gaan 
aanmelden – denk je. Eerst even electro-
nisch kraskaarten kopen, d.w.z. een sal-
do opbouwen. Dat is conform het huidige 
systeem, waar je immers ook eerst kras-
kaarten moet kopen. Dat opwaarderen kan 
na inloggen via de site genoemd onder 7a of 
via de app (7b). Je kunt wel met meerdere 
apparaten tegelijk via pc en/of app zijn inge-
logd, dus de familie kan van hetzelfde saldo 
gebruik maken.

9. Als er eenmaal een saldo is opgebouwd kun 
je bezoek gaan aanmelden, via de site (7a) 
of app (7b). Kenteken invoeren en evt. een 
eindtijd (op dezelfde dag). Maximaal 10 
bezoekers kunnen tegelijkertijd aangemeld 
zijn.

10. Denk er aan weer af te melden op dezelfde 
wijze, als het bezoek vertrekt; afrekening 
per minuut, dus geen halfgebruikte kaarten 
meer.

11. Hoeveel saldo moet je hebben om een trans-
actie te mogen starten? Dat heeft de mede-
werker van de klantenservice me helaas niet 
duidelijk kunnen maken.

• Ze vertelde me, dat je genoeg saldo moest 
hebben om 24 uur te kunnen parkeren, dus 
€ 24 per bezoekende auto, om überhaupt 
een transactie te kunnen starten. Het lijkt 
me redelijk veel, en dat is ook tegenstrijdig 
met:

• De opmerking in de brief dat de transactie 

zodat u met eigen ogen kunt zien dat het park 
toe is aan een groot onderhoud en dat dat geen 
uitstel meer kan verdragen.

Wij vragen u dan ook alles op alles te zetten om 
ons mooie park te behouden voor u, voor ons en 
alle Gouwenaars.

Met vriendelijke groet,

Wijkteam Nieuwe Park , Peter Schönfeld, voorzit-
ter
Groencommissie en Buurtpreventieteam,
Trudie Galama, coördinator
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automatisch om 0.00 uur (12 uur ’s nachts) 
wordt afgemeld.

• Als de parkeertijd eerder eindigt, bij ons om 
18 of 21 uur, weet de app van Key2park dat 
niet, omdat die voor alle gemeenten dezelfde 
is en dus eigenlijk heel simpel en niet erg 
gebruikersvriendelijk. Je moet dus in elk ge-
val saldo opbouwen tot 24 uur ’s nachts (per 
aangemelde auto).

• Daarnaast bestaat er nu een maximale 
parkeerduur van 2 uur voor zowel de meter 
als bezoek. Of die regel blijft bestaan, of het 
programma daar rekening mee houdt, of de 
parkeerwachters je daaraan gaan houden: 
het is allemaal nog niet duidelijk.

Zelf heb ik nog geen gebruik gemaakt van het 
systeem, omdat we nog voldoende bezoekers-
kaarten hebben; die zijn nog geldig tot 31 de-
cember. Succes, krassen is opeens toch niet zo 
heel ingewikkeld meer.

COLLECTE DOOR EN VOOR DE 
WIJK VAN 6 TOT 10 JUNI 
Door Peter Schönfeld

Net als vorig jaar heeft het Wijkteam besloten 
mee te doen aan de Oranje Fonds collecte, die 
gehouden zal worden in de periode van dinsdag 
6 juni tot zaterdag 10 juni. Het wijkteam krijgt 
de helft van het bedrag van de collecte. De 
andere helft is voor het Oranje Fonds. Vorig jaar 
heeft het Wijkteam daarmee € 400 voor zich zelf 

opgehaald.

Onze collecteurs, allen 
wijkbewoners, zijn in ieder 
geval Trudie Galama, Ton 
Kooijman, Annelie Kooijman 
en Gerrit van der Gaarden. 
We zoeken dus nog vijf col-
lecteurs. U kunt zich opge-
ven bij Peter Schönfeld tel 
0641836684.

Het Wijkteam hoopt van ganser harte dat het 
mede dankzij uw bijdrage de wijkactiviteiten kan 
blijven uitvoeren.

Wij kregen het verzoek het volgende bericht in 
onze wijkkrant op te nemen en vinden het be-
langrijk genoeg om eraan te voldoen.

DODENHERDENKING 4 MEI 2017 
Stille tochten

Op 4 mei herdenken wij met elkaar de slacht-
offers van de Tweede Wereldoorlog en allen 
die waar ook ter wereld voor onze vrijheid zijn 
gevallen. Voorafgaande aan de herdenking op 
de Markt te Gouda worden zoals gebruikelijk 
Stille Tochten gehouden met bloemleggingen bij 
de zeven door de Oorlogsgravenstichting erken-
de graven van omgekomen verzetsmensen en 
militairen. 

Net als voorgaande jaren wil de Stichting 4 & 5 
mei Gouda drie Stille Tochten lopen in samen-
werking met de Consul van de Oorlogsgraven-
stichting en het Gemeentebestuur.

De Stille Tochten vertrekken vanaf de RK Be-
graafplaats aan de Graaf Florisweg,  vanaf de 
Oude Begraafplaats aan de Vorstmanstraat en 
ook vanaf de IJsselhof aan de Goejanverwelle-
dijk. 
De aanvangstijden zijn om 19.00 uur

Hierbij nodigen we iedereen uit om mee te lopen 
met een van de drie stoeten. Iedereen, jong en 
oud, is van harte welkom om deel te nemen aan 
de stille tochten en te komen naar één van de 
startpunten. Daarvandaan lopen de stoeten rich-
ting het herdenkingsmonument aan het Stadhuis 
op de Markt.  U hoeft zich niet aan te melden 
maar kunt gewoon aansluiten bij  de startpunten 
bij de ingang van de begraafplaatsen.    

De Stichting 4 & 5 mei Gouda en de Consul van 
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de Oorlogsgravenstichting hopen dat de op-
komst ook dit jaar groot zal zijn. Mogen wij op 
uw aanwezigheid rekenen? Herdenken is en blijft 
een noodzaak en een belangrijk feit om mee te 
geven aan onze jongeren. Gezamenlijk herden-
ken brengt mensen samen. Door mee te lopen 
of de herdenking bij te wonen tonen we samen 
de verkregen vrijheid te waarderen en te res-
pecteren. Juist in de huidige tijd van internatio-
nale spanningen is dit belangrijk. 

De organisatie hoopt u op 4 mei bij één van de 
Stille Tochten of op de Markt bij het herden-
kingsmonument te ontmoeten.

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan 
zijn wij bereikbaar via het volgende mailadres 
Stichting4en5meiGouda@gmail.com
 

Stichting 4 en 5 Mei Gouda en
Consul van de Oorlogsgravenstichting

GEVELTUINTJES
Door Anneliet Schönfeld, Groencommissie

De zomer komt eraan, het wordt tijd om aan de 
geveltuintjes te denken! We hopen dat ook dit 
jaar, evenals de afgelopen jaren,  veel mensen 
hun huis aan de straatkant gaan verfraaien met 
planten en struiken.  Het is niet ingewikkeld: je 
haalt een paar tegels uit de stoep en vervangt 
het zand dat daar onder ligt door wat goede 
tuinaarde. Je zaait wat vrolijke bloemen en zet 
er bijvoorbeeld nog een roos of een struikje bij.  
Een Blauwe Regen tegen de gevel staat ook erg 
mooi. Je zal zien, dat het aanzien van je huis 
opeens is opgevrolijkt.  Als je het simpel wilt 
houden kan je natuurlijk ook een paar leuke 
bakken met bloemen en planten neerzetten.  In 
ieder geval hopen we dat de straten de komende 
maanden worden opgefleurd!  
Er wordt (natuurlijk) weer een prijs uitgeloofd 
voor het mooiste geveltuintje, dus hopelijk doet 
iedereen in de wijk z’n best om er wat moois 
van te maken!   

Succes en tot ziens! 

NIEUWS VAN GOUWESTEIN
Door Karin Hinke

Niks zo veranderlijk als het weer, dat blijkt de 
afgelopen dagen maar weer, zo is het 20 graden, 
en zo vriest het weer. We gaan er maar van uit 
dat het vriezende weer snel weer achter de rug 
is en dat we weer naar buiten kunnen. De bloe-
men en de plantjes op de terrassen van Gou-
westein doen het, ondanks het koude weer, heel 
erg goed. Ze worden dan ook goed verzorgd. 

Ook in mei zijn er weer leuke activiteiten in 
Gouwestein. Om te beginnen is er op woensdag 
17 mei een “lekkere” bingo met “heerlijke” prij-
zen. U begrijpt, u kunt allerlei lekkernijen win-
nen bij deze bingo. De bingo start om half drie 
en is in de Plaza van Gouwestein. Deelname aan 
de bingo kost € 4. 

Op 20 mei komt het “Josarie” orkest voor ons 
optreden. Zij spelen allerlei bekende melodieën. 
Dit optreden start om half drie en is in de Plaza 
van Gouwestein. De kosten voor dit optreden 
bedragen € 3 als u lid bent van het Servicepak-
ket en € 5 als u geen lid bent. 

Dan hebben we op maandag 29 mei een mode-
verkoop van Klooster Mode. U bent vanaf twee 
uur welkom in de Plaza van Gouwestein. Toe-
gang voor deze modeverkoop is geheel gratis. 

Kom ook nog eens een kijkje nemen bij de 
mooie expositie. Deze expositie is tot eind mei 
te bezichtigen en bestaat uit: keramiek van 
Anneke Vermaas-Huibers, fotobewerking van 
Paul Boerman en schilderijen van Hans (P.J.) den 
Hollander. Vanaf begin juni komt er een nieuwe 
expositie. U bent van harte welkom tijdens de 
openingstijden van de receptie: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 - 14.30 uur, zaterdag van 9.30 
tot 14.30 uur, zondags gesloten.

Neem een kijkje op onze website. Ook hier staan 
de activiteiten in Gouwestein. 
www.zorgpartners.nl/gouwestein 
Of volg ons via facebook:  https://www.face-
book.com/gouwestein

HERINRICHTING KATTENSINGEL 
NADERT
Door Peter Schönfeld

De projectleider van het project herinrichting 
van de Kattensingel heeft op de Bewonersavond 
van 30 maart de stand van zaken toegelicht. Vijf 
aannemers hebben hun offerte uitgebracht. Hun 
aanbiedingen zijn nu door de gemeente ontvan-
gen en worden op het ogenblik geëvalueerd. Op 
grond van prijs en kwaliteit wordt de aannemer 
geselecteerd die het werk mag uitvoeren. 

Dit zal in de komende weken bekend worden. 
Voordat met de uitvoering van het werk wordt 
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begonnen zullen de bewoners van de Katten-
singel door deze aannemer worden uitgenodigd 
voor een informatieavond waarin hij zijn plan 
voor het werk zal uitleggen. 

   

De bewoners van de Kattensingel hebben dan de 
mogelijkheid om hun vragen over de wijze van 
uitvoering te stellen. Deze bijeenkomst zal in 
mei/juni plaatsvinden. De daadwerkelijke start 
van het werk begint kort daarna.

VOORLOPIG ONTWERP ZUIDE-
LIJK STATIONSGEBIED VORDERT
Door Peter Schönfeld

Op 28 april is het Voorlopig Ontwerp (VO) voor 
de herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied 
gepresenteerd aan de Adviesraad waarbij alle 
instanties, die belang hebben bij dit stations-
gebied aanwezig waren, zo ook het Wijkteam. 
De presentatie is gegeven door het stedebouw-
kundig bureau De Nijl, dat verantwoordelijk was 
voor het Functioneel Ontwerp (FO) en nu dus 
ook voor het VO.

Uitgangspunten bij het VO zijn natuurlijk het FO 
en:
• Doorwerken op techniek (alles is nauwkeurig 

opgemeten)
• Structureren ‘shared space’ (vormgeven aan 

het plein vóór het station)
• Meer aandacht voor vergroenen / schaal ver-

kleinen / duurzaamheid
• Detaillering van te gebruiken materialen en 

ontwerpdetails

In grote lijnen is het VO gelijk aan het FO, maar 
het verschil zit vooral in de details. Indien u ge-
interesseerd bent, kunt u de presentatie vinden 

op onze website www.nieuwepark.nl.
Het Wijkteam zal het VO bestuderen en zijn 
opmerkingen/suggesties en vragen aan de ge-
meente toesturen.

CREACAFÉ APRIL
Door Marianne Waalwijk

Bij het Creacafé hebben we 
net voor de Pasen mooie 
lichtdecoraties gemaakt van 
eierdozen. We moesten hard 
doorwerken om de eierdo-
zen-bloemetjes op tijd klaar 
te krijgen. Zo wordt zo’n 
ontspannen avondje nog flink 
inspannend…

Voor meer foto’s kijk op www.creacafegouda.
blogspot.com

CREACAFÉ MEI
Door Manon Vonk

Woensdag 10 mei is er weer een Creacafé en 
dit keer geeft Marleen de Rooij een workshop. 
We gaan dan een 3D schilderij maken op canvas 
met gemengde technieken, mixed media. Heb je 
zin om ook te komen, meld je dan aan bij 
Marrianne Waalwijk of Manon Vonk
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Als de donderdag een feestdag is gaat de 
inzameling van plastic niet door. Omdat Hemel-
vaartdag op donderdag is, hebben we in onze 
wijk daar mee te maken. Het betekent dat plas-
tic opgehaald wordt op zaterdag. 
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GROOT ONDERHOUD 
ZONNEWIJZER
Door Peter Schönfeld

Woensdag 26 april heeft het 
wijkteam groot onderhoud 
uitgevoerd aan de zonnewijzer 
in het Van Bergen IJzendoorn-
park. 

In de afgelopen jaren zijn op een aantal plaat-
sen, met name waar het bladgoud zit, roestplek-
ken ontstaan, omdat de onderliggende verflaag 
onvoldoende sterk blijkt te zijn. Het onderhoud 
wordt ter plekke gedaan door vrijwilligers onder 
advies van Henk Natte. De reparatie van het 
bladgoud wordt door Henk Natte zelf gedaan. In 
het afgelopen jaar hebben wij een subsidie voor 
dit werk gekregen van de Stichting van de Man-
dele, die gevestigd is in Den Haag. Hun doel-
stelling is het steunen van zaken op maatschap-
pelijk, sociaal en cultureel gebied. Zij dragen 
de totale kosten van dit karwei. De wijk is hen 
hiervoor veel dank verschuldigd.

WIJK IN BEDRIJF - 
ESSENZO BUSINESS & SCHOOL
Door Trudie Galama

Ik zit tegenover Gerbrand van den Berg in de hal 
van zijn school. Het is negen uur en studenten 
komen binnen, groeten en duiken hun klaslokaal 
in. Gerbrand vormt samen met Teus (directeur) 
en Paula (opleidingsmanager) het management-
team. Hij is als vestigingsmanager werkzaam bij 
Essenzo en onderhoudt onder andere het con-
tact met de bedrijven.

pand Kattensingel 70

Vernieuwend onderwijsaanbod in samen-
werking met het bedrijfsleven
Hij legt uit dat Essenzo een kleine, particulie-
re business school is voor “slimme doeners”. 
Deze doeners zijn studenten tussen de 16 - 25 
jaar die één dag in de week naar school gaan 
en 4 dagen werken. Het werk is een onderdeel 
van de studiebelasting. Daarom moet het werk 
aansluiten op de theorie. Essenzo leidt op voor 

SCHOONMAAKACTIE
Door Piet Streng, Cyclus

Op 24 en 28 maart hebben we met elkaar een 
schoonmaakactie uitgevoerd met als doel de 
scholieren van De Goudse Waarden bewust te 
maken van het zwerfvuil in de omgeving van 
de school en met name het Nederhorstpad, de 
snoeproute naar Hoogvliet.

Het schoonmaakteam
Er liepen op beide dagen 10 leerlingen en een 
conciërge mee. Vanuit Handhaving en Toezicht 
waren er 4 medewerkers aanwezig, vanuit 
Cyclus: Danny, Pascal en Gideon en vanuit het 
Buurtpreventieteam: Cora en Trudie. De scho-
lieren waren erg enthousiast en maakten er een 
wedstrijd van. Ze visten afval uit het water en 
doken onder struiken.  

Voorbeeldfunctie
Het was mooi om te zien dat we als groep een 
klein stukje van de buurt hebben kunnen aan-
pakken.
De kinderen waren een voorbeeld voor de ove-
rige scholieren en hopelijk hebben zij duidelijk 
gemaakt dat afval in de prullenbakken moet en 
niet op straat en in de sloot.
We zijn benieuwd hoe de snoeproute er na een 
paar dagen uitziet.
 
Bedankt
Ik wil iedereen bedanken voor de medewerking. 
Vanuit de verschillende disciplines hebben we 
onze belangen laten zien. Ook de school bedankt 
voor de goede verzorging – koffie met koek 
vooraf en soep na de actie.
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junior accountmanager op mbo niveau (2 jaar). 
De 3-jarige hbo-opleiding is vooral gericht op 
de commercieel manager van de toekomst. Op 
hbo-niveau is deze mix van studeren en werken 
uniek in Nederland.

Selectie aan de poort
Studenten kiezen voor deze combinatie om-
dat ze niet de rust hebben om alle dagen in de 
schoolbanken te zitten, maar ook weten dat ver-
der leren voor hun toekomst van groot belang is. 
Bij Essenzo vinden zij de tussenweg; niet meer 
vijf dagen naar school, maar wel een diploma. 
Dit concept van leren en werken vraagt veel van 
de student. Bij Essenzo is er een selectie aan de 
poort. Na de kennismaking wordt een studiedag 
meegedraaid. Daarna volgt een test op capaci-
teiten en persoonlijkheid. Uiteindelijk worden er 
maximaal 12 gemotiveerde studenten per groep 
toegelaten. Allemaal om er voor te zorgen dat 
de student succesvol de eindstreep haalt.

      

Gouda als vestigingsplaats
De school is in 2008 gestart vanuit de behoef-
te van “slimme doeners” aan meer praktische 
onderwijsvormen. De studenten komen overal 
vandaan en reizen met het OV of de auto naar 
het centraal gelegen Gouda. De school beschikt 
over twee lokalen, een kantoor/receptie en een 
grote hal met banken waarop je onderuit kunt 
zakken en een tafelvoetbalspel om een wed-
strijdje te spelen. 

De wekelijkse schooldag
Gerbrand vertelt dat de studenten op hun 
schooldag twee verschillende modules krijgen. 
De modules bevatten lesstof over persoonlijke 
vorming, sales en marketing en communicatie. 
Voor het hbo is deze lesstof verder uitgebreid 
met bedrijfskunde en onderzoek. 
Tijdens de opleiding is er aandacht voor talen, 
want een taal goed spreken en schrijven blijft 
een belangrijk element in het bedrijfsleven. Ook 
verkopen is een vak. Het is meer dan een vlotte 
babbel, het is een techniek die je kunt leren. 
Voor de financieel-administratieve opleiding is 
grote belangstelling. Vanuit het bedrijfsleven is 
er veel vraag naar studenten met deze kennis en 
kunde. 
En vanzelfsprekend is er aandacht voor ICT-
vaardigheden. Het is belangrijk om in de digi-
tale samenleving bij te blijven. De persoonlijke 

betrokkenheid tussen student en docent en 
studenten onderling is groot. De docenten zijn 
werkzaam in het bedrijfsleven en staan dus mid-
den in de praktijk. Er wordt dan ook tijdens de 
opleiding nauw samengewerkt in de driehoeks-
verhouding werkgever - werknemer/student – 
Essenzo.

Wie betaalt?
Op mijn vraag of deze studenten voor studie-
financiering in aanmerking komen antwoordt 
Gerbrand dat de student het jaarlijkse college-
geld betaalt van € 1.850 (mbo) of € 2.850 (hbo) 
bij inschrijving. De werkgever betaalt de rest: € 
6.000 (mbo) of € 7.000 (hbo) per jaar. De totale 
opleidingskosten zijn € 7.850 (mbo) en € 9.850 
(hbo) per jaar. Vanuit de bedrijven is grote be-
langstelling voor deze studenten. Hij vertelt dat 
het dan ook geen moeite kost om zijn studenten 
te plaatsen. Regelmatig worden de bedrijven 
bezocht. Essenzo weet de kloof tussen bedrijfs-
leven en onderwijs te overbruggen.

Op de site lees ik dat er vooral een gebrek is aan 
commerciële vrouwen die het prachtig vak van 
commercieel manager willen leren. Daar had ik 
iets meer over willen weten. 

Wilt u ook meer weten over Essenzo? Kijk dan 
op: www.essenzo.nu

BOMEN IN DE WIJK: 
DE FORSYTHIA
Door Marijke van Ittersum

Strikt genomen zijn Forsythia's natuurlijk geen 
bomen; het zijn struiken of heesters. Overi-
gens betekenen de woorden heester en struik 
tegenwoordig precies hetzelfde. Beide woorden 
zijn van Germaanse afkomst. Heester stamt 
af van ‘heister’ dat ‘jonge boom’ betekende en 
struik komt van ‘struuk’  waarmee 'afgebroken 
tak, knotboom' bedoeld werd. Terug naar de 
Forsythia. Deze heeft zo uitbundig gebloeid  dit 
voorjaar, dat hij toch ten minste een eervolle 
vermelding waard is in onze wijkkrant. Tegen de 
tijd dat u dit leest, zijn ze al uitgebloeid, maar 
het Chinese klokje is werkelijk prachtig geweest 
dit jaar. Als je het park uitloopt richting station, 
kom je ze tegen, maar ook in tuinen her en der 
in de wijk, tussen de blokwoningen en op nog 
wel meer plaatsen bloeien ze volop.
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Uiterlijk
De meest voorkomende Forsythia in Nederland 
is de Forsythia x intermedia “Spectabilis”. En 
natuurlijk vallen de bloemen het meest op. Is de 
struik eenmaal uitgebloeid, dan is het eigenlijk 
maar een onopvallend geheel. Het Chinees klok-
je bloeit in de vroege lente, voordat er ook maar 
een blaadje aan de struik te zien is. De bloei is 
zo ongelofelijk rijk, dat je er blij van wordt, door 
er alleen maar naar te kijken. De bloemen staan 
steeds in een groepje bij elkaar en zijn goudgeel 
en ster- of klokvormig. Het blad is onopvallend, 
donkergroen met gezaagde randen. Het is lan-
cetvormig, niets bijzonders. De struiken kunnen 
best groot worden als je er niets aan doet, tot 
zo'n drie meter. Maar het is niet verstandig een 
Forsythia zijn gang te laten gaan, daarover later.

Kenmerken 
Het Chinees klokje heet in Engeland Gouden 
klokje (Golden Bells), net zoals in Duitsland 
(Goldglöckchen). De Fransen noemen de struik 
“Mimosa de Paris”, maar eigenlijk is hij een lid 
van de olijvenfamilie, de Oleaceae. Dat kan 
je dus ook aan de vorm van het blad zien. De 
struik verliest in de winter zijn blaadjes, maar 
dat deert niet. De Forsythia kan zeer strenge 
vorst doorstaan zonder zelfs maar met de ogen 
te knipperen, bij wijze van spreken. Overigens 
bloeien Forsythia's op het tweejarige hout. Dat is 
ook een reden dat er gesnoeid dient te worden.

Herkomst
De struik is vernoemd naar een directeur van de 
Royal Kensington Gardens, W. Forsyth. Tussen 
1833 en 1920 zijn er soorten in Engeland in-
gevoerd uit China en Korea. Van daaruit zijn ze 
over heel Europa verspreid. Wat later in de 19de 
eeuw zijn er ook soorten uit Japan en de Balkan 
geïmporteerd. 'Onze' Forsythia is in de verte een 
cultivar van de Forsythia viridissima uit China. 

Eigenschappen
De Forsythia doet niet moeilijk. Een plekje in de 
volle zon tot lichte schaduw is al gauw goed en 
normale, goed doorlatende tuingrond is ook al 
prima. Een beetje vocht is wel fijn en wat dat 
betreft is de Forsythia natuurlijk goed af in ons 
wegzakkende Gouda. Maar als je een rijk bloei-
ende struik wilt houden, zul je moeten snoeien. 

Je verlengt er ook de levensduur van de heester 
mee. Het beste moment om de snoeischaar ter 
hand te nemen, is als de bloemen bruin worden 
en verdorren. Snoei de uitgebloeide tak tot op 
een paar centimeter boven de grond af. Als je 
goed kijkt, zie je al jonge scheuten die vanuit de 
basis omhoog zijn geschoten. Op deze scheuten 
zal de struik volgende jaar bloeien.

Stekken gaat ook prima. Dat moet in juni. Neem 
buigzaam niet te oude houten stokjes van onge-
veer 10 cm en steek ze in vochtige aarde, ver-
mengd met scherp zand. Na drie weken zitten er 
worteltjes aan en na een jaar heb je een struik 
van een meter hoog. Je moet dan nog wel een 
jaar wachten, maar dan heb je weer een bloei-
ende heester erbij.  

Bijzonderheden
Forsythia's zijn ook waardplanten voor onder 
andere de bastaardsatijnvlinder en de splinter-
streep, beide nachtvlinders. Een waardplant is 
een plant die rupsen van deze soorten nodig 
hebben en dat is best bijzonder, want rupsen 
zijn erg kieskeurig. Wat de bastaardsatijnvlinder 
betreft is het overigens een twijfelachtig genoe-
gen, omdat de rupsen ervan gemene brandharen 
hebben, waar mensen flink last van kunnen heb-
ben. Deze nachtvlinder zelf is wit van kleur, de 
splinterstreep is bruinig. Een grappig weetje: de 
nachtvlinderverwachting gaf op 10 april aan dat 
er in het Van Bergen IJzendoornpark 35 soorten 
te verwachten zijn. En als je mee wil doen aan 
de Nationale Nachtvlindernacht, die is deze zo-
mer op vrijdag 25 (en zaterdag 26) augustus. 

Tot slot
Hoewel de Forsythia soms zelfs al in februari 
bloeit, is dat voor sommige mensen toch nog 
niet vroeg genoeg. Maar ook hier komt deze 
fraaie heester tegemoet aan onze wensen. Je 
kunt de takken op vaas in bloei trekken, maar 
dan moet het wel eerst buiten hebben gevroren. 
En is dat nog steeds niet goed genoeg, knip dan 
in het najaar takken af en stop ze vier weken in 
een koelcel of koelkast bij -2 graden Celsius. Zet 
de takken tien dagen in de huiskamer en.... ze 
bloeien.

BEWONERSAVOND
Door Ton Kooijman

De jaarlijkse bewonersavond vond dit keer 
plaats op 30 maart. Het is een bijeenkomst waar 
het wijkteam verantwoording aflegt over het 
afgelopen jaar en de plannen presenteert voor 
het lopende jaar. De avond is goed bezocht, 
was leuk en informatief. Omdat GoudApot laat 
in 2016 alsnog een aantal activiteiten van ons 
goedkeurde is de financiële positie van onze 
Stichting redelijk gebleven. Riens Prins naam 
afscheid van het bestuur en Ton Kooijman plakt 
er nog een termijn aan vast.
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Een heel leuke presentatie was er van Sjaak de 
Keizer, een wijkgenoot die zich blijft inzetten 
voor Gouda als stad waar het goed toeven is. Hij 
heeft met oud collega Onno Trim, beiden hielden 
zich in Gouda bezig met stadsontwikkeling, een 
plan uitgewerkt om iets moois te maken van het 
Kleiwegplein, aansluitend bij de herinrichting 
van het zuidelijk stationsgebied. Hun idee is om 
een kroon op dat plein te plaatsen van lange 
stalen palen die naar elkaar toebuigen. Met licht 
kunnen dan leuke effecten bereikt worden. Zo 
ontstaat een mooie toegangspoort tot de bin-
nenstad. Leuk is ook dat deze imposante poort 
vanuit de trein boven de Spoorstraat te zien is. 
Hieronder ziet u een impressie. De aanwezigen 
konden zich uitspreken over dit idee en bleken 
vrijwel unaniem heel enthousiast. 

De bijeenkomst werd afgesloten met een hapje 
en drankje waarvoor vrijwel iedereen nog wat 
nableef. Een geslaagde avond dus. 
Ton Kooijman

“EEN NIEUWE POORT NAAR DE 
BINNENSTAD” 
Door Sjaak de Keijzer

Het doet ons een genoegen u het voorstel voor 
het Kleiwegplein te presenteren. In de wijkkrant 
Nieuwe Park van april 2016 stond een oproep 
aan de bewoners van de wijk om met ideeën 
te komen voor de verbetering van het Kleiweg-
plein. Wijkbewoner Sjaak de Keijzer heeft toen 
samen met Onno Trim, beide gepensioneerde 
stedenbouwkundigen van de gemeente Gouda, 
dit ontwerp voorgesteld. In de bewonersverga-
dering van 30 maart 2017 is het ontwerp zeer 
positief ontvangen. Ook andere bewonersgroe-
pen worden over dit voorstel geïnformeerd. Het 
zal nu verder worden uitgewerkt en daarna aan 
het gemeentebestuur aangeboden. U kunt de 
trailer zien op https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Y00Dl4r6Jn4&t=16s

Veel plezier met het bekijken van deze trailer 
en u kan natuurlijk ook nog naar Sjaak en Onno 
reageren.
Sjaak de Keijzer: sjaja@hetnet.nl
Onno Trim: onnotrim@live.nl

Er stonden heel wat standjes waar de bezoekers 
van deze avond voor en na de vergadering infor-
matie konden opdoen over vrijwel alles waar de 
wijk mee bezig is. Voor een aantal presentaties 
krijgt u elders in deze krant de nodige informa-
tie. Leuk was dat de gemeente zelf aanwezig 
was om een toelichting te geven op de plannen 
over de nieuwe inrichting van de Kattensingel. Er 
is gekozen voor een relatief dure oplossing voor 
het funderen van de nieuwe kade. Dat gaat ge-
beuren met stalen palen en platen. En er komen 
geen hei-installaties aan te pas, want de funde-
ringen van de huizen aan de Kattensingel zijn 
kwetsbaar. Ik sprak toevallig iemand die bij Ar-
celor Mittal werkt en die vertelde me dat het in 
totaal om 800 ton staal gaat, 600 voor de buizen 
en 200 voor de damwand, een bescheiden hoe-
veelheid vond hij zelf. Er wordt nu een aanne-
mer gezocht en bij de keuze speelt bijvoorbeeld 
ook een rol of en hoe die aannemer van plan is 
om de verkeersstroom over de Kattensingel nog 
enigszins in stand te houden. Het gaat dus niet 
om het kiezen van de goedkoopste, maar om 
een mix van betaalbaarheid en de manier van 
uitvoeren. 

Dura Vermeer, enige jaren geleden een jaarlijk-
se gast op onze bewonersavonden om dan te 
vertellen dat de huizenbouw op het terrein van 
de Drie Noteboomen nog niet kon starten, had 
eindelijk een positiever verhaal. De huizenmarkt 
trekt aan en ze gaan beginnen met de voorbe-
reidingen. Over een jaar begint dan de bouw. 
Het gaat om ruim twintig grotere herenhuizen 
in de prijsklasse van drie à vier ton. De belang-
stelling daarvoor is heel behoorlijk. Aanvoer 
van materialen gaat plaatsvinden via de Nieuwe 
Gouwe Oostzijde. In 2019 kunnen we dan einde-
lijk onze nieuwe wijkgenoten verwelkomen. 
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HUMUS LIGHT

Weer een lekker (en verantwoord) recept van 
Oksana Stolk. Op de Dag van het Park – 20 mei 
– staat Oksana met allerlei zelfgemaakte heer-
lijkheden in het park! 

Humus kan je overal bij eten: je kunt het zelfs 
als boter op brood gebruiken en (als je het 
dunner maakt) is het lekker als dipsaus. Deze 
variant is veel minder vet en dus beter voor de 
calorieën.

• Blikje kikkererwten van ongeveer 300 gram
• ½ uitgeperste citroen
• 2 knoflookteentjes (of een halve theelepel 

knoflookpoeder)
• 1 theelepel pittige mosterd
• 2 eetlepels (zonnebloem)olie
• 50 ml warm water

Je doet alles samen in een kom en mix met 
de staafmixer tot de gewenste dikte. Als je de 
humus wilt gebruiken als dipsaus, kun je er een 
beetje meer olie en warm water in doen, dan 
wordt het geheel dunner. Naar smaak eventueel 
extra zout toevoegen, maar met pittige mosterd 
is dat niet nodig. Deze humus kun je uitstekend 
invriezen. 

Extra weetje:
Heb je nog bananenschillen over? Het is uitste-
kende organische mest! Spit ze onder de grond 
en je planten groeien als kool!

FEEST OP JEU DE BOULESBAAN
Door Trudie Galama en Han Geurts

Op zaterdag 13 mei a.s. wordt het Jeu de boules 
seizoen officieel geopend!

Vindt u het leuk om een balletje te gooien dan 
wordt u rond 15.30 uur verwacht in de Noor-
derstraat (hoek Ferd. Huyckstraat). 

De Noorderstraat ligt achter Gouwestein en heel 
lang geleden was op deze plek Hoogvliet ge-
vestigd. We zetten kleurige parasols neer dus u 
kunt de baan niet missen. Natuurlijk zorgen wij 
voor koffie/thee met een koekje en een glas wa-
ter of wat anders. De spelregels worden uitge-
legd en ook voor ballen wordt gezorgd. Uw eigen 
ballenset meenemen kan natuurlijk ook.
Bij voldoende belangstelling worden iedere 2e 
zaterdag van de maand de ballen gegooid.
Dus noteer vast in uw agenda: 10 juni, 8 juli, 12 
augustus en 9 september.

Voor zaterdag 13 mei kunt u zich opgeven bij:
• Trudie Galama: trudie.galama@hetnet.nl of 

tel 06 2135 9844/0182 523525
• Han Geurts: geurtsgeurts@gmail.com
dan weten wij hoeveel kopjes en glazen wij klaar 
moeten zetten.

HELP GOUDA GROENER 
WORDEN!
Door Manon Vonk

Ben je in het bezit van een grote tuin of heb je 
plantjes over dan kun je ze delen met andere 
bewoners in Gouda. Bij verzorgingstehuis Gou-
westein is een plekje ingericht waar je de plant-
jes kan brengen. Hier kunnen andere mensen de 
planten weer ophalen en ergens anders planten. 
Dus heb je  planten die te groot gegroeid zijn 
of zich vermenigvuldigd hebben dan kan je een 
ander er weer blij mee maken. Heb je geen tijd 
om de plantjes te brengen dan kun je ze laten 
ophalen door de bewoners van het Thomashuis,  
zij brengen ze dan tijdens hun dagelijkse wande-
ling op de stekplek. Bied de planten wel zo aan 
dat ze goed vervoerd kunnen worden. Ze zijn te 
bereiken op tel 0182 359092. De planten wor-
den verzorgd door de bewoners van Gouwestein.

Op facebook is er een site waarop je het dan kan 
delen: Stekjes en planten uitwisselen 0182. Zo 
weten liefhebbers dat er weer wat staat. 
https://www.facebook.com/
groups/856844351001755/
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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

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 14488093 of 
geurtsgeurts@gmail.com

10 mei 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein
10 mei 19.30 uur Creacafé Gouwestein
13 mei 15.30 uur Feest Jeu de Boulesbaan Jeu de Boulesbaan
15 mei 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein
20 mei 14.00 - 17.00 uur Dag van het Park Van Bergen IJzendoornpark

Agenda

VOORBELASTING DRIE NOTEN-
BOOMEN TERREIN GAAT STARTEN
Door Peter Schönfeld

Op de Bewonersavond van 30 maart heeft de 
Projectleider van Dura Vermeer een presentatie 
gegeven over het Drie Notenboomen project. 
Het lijkt er nu echt op dat de kogel door de kerk 
is en de voorbereidingen voor de bouw van de 
eengezinswoningen gaan beginnen. Meer info 
kunt u vinden op www.boer-gouda.nl.

Vorige week is een grondverwerkingsmachine 
al begonnen het terrein te egaliseren. Daarna 
worden geleidelijk aan zandlagen aangebracht 
als voorbelasting van het terrein. Er wordt van 
uitgegaan dat de voorbelastperiode ongeveer 
een jaar zal duren. Hierna wordt met de daad-
werkelijke bouw begonnen. Verwacht wordt dat 

Dura Vermeer voordat er gebouwd wordt, dus 
in het voorjaar 2018, een voorlichtingsavond 
organiseert voor de omwonenden van het Drie 
Notenboomen gebied.
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DAG VAN HET PARK, 
PARKCAMPING “HET IS HIER 
FANTASTISCH!”
Door Marrianne Waalwijk

Op zaterdag 20 mei van 14.00-17.00 uur is ons 
jaarlijkse wijkfeest de Dag van het Park en dit 
jaar met het thema Parkcamping “Het is hier 
fantastisch!”. We zullen onze tenten opslaan in 
het van Bergen IJzendoornpark naast villa Honk 
t.o. huize Elisabeth.

We weten dat op deze datum nog meer festivi-
teiten in Gouda zijn maar voor de organisatie is 
het  belangrijk dat de werkgroepleden aanwezig 
kunnen zijn. 

We kunnen die dag ook best nog hulp gebruiken 
om de materialen op te halen, op te zetten en 
weer af te breken en weg te brengen. Voor de 
kinderspelen zijn we nog op zoek voor begelei-
ders. 

We hopen natuurlijk op mooi weer maar in het 
geval dat de weergoden ons in de steek laten, 
wijken we uit naar zorgcentrum Gouwestein. 

Programma Parkcamping “Het is hier fantas-
tisch”: van 14.00 - 17.00 uur
• Campingspelletjes voor kids zoals de was 

ophangen, tentje bouwen, zakkenrace
• Gezelschapsspelen voor jong en oud: bad-

minton, jeu de boules en bij voldoende be-
langstelling natuurlijk de Camping BINGO. 

• U kunt zich daarvoor nu al opgeven of tij-
dens de middag van het wijkfeest, deelname 
is gratis.

• Er komt nog een verrassingsact en geduren-
de de middag worden er opnamen gemaakt 
voor het programma: “Het is hier fantas-
tisch!”

• Originele verzorging van de inwendige mens: 
hapjes en drankjes

• Creacafé - windlicht maken
• De middag wordt omlijst met muziek uit de 

kofferbak.

Dus komt allen! Het wordt heel gezellig!

Dresscode: campingsmoking, foute combinaties 
zijn ook welkom!

Werkgroep Dag van het Park
Manon, Marleen, Oksana, Marrianne

NIJLGANSFAMILIE VESTIGT 
ZICH IN HET PARK

Een nijlganzenpaar werd al een tijdje gesigna-
leerd in het park. Ze hebben gebroed met als 
resultaat een tiental kuikentjes. De nijlgans is 
een exoot en komt, zoals de naam al zegt, voor-
namelijk voor in het dal van de Nijl. Vanaf eind 
jaren 60 broeden ze in toenemende mate ook in 
Nederland.

OP ZATERDAG 13 MEI A.S. WORDT HET JEU 
DE BOULES SEIZOEN OFFICIEEL GEOPEND!

Vindt u het leuk om een balletje te gooien dan 
wordt u rond 15.30 uur verwacht in de Noor-
derstraat (hoek Ferd. Huyckstraat).


