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Bewonersavond op donderdag 
30 maart in Gouwestein

Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen en wordt u ontvangen met koffie of thee en is er gelegenheid om 
informatie te krijgen aan de tafels op de informatiemarkt.

20.00 uur: start van de vergadering
Na afloop een hapje en een drankje en vervolg van de informatiemarkt
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LaatSte nIeuWS 
Door Peter Schönfeld

Herinrichting Kattensingel en bouwplannen Drie 
Notenboomen

Als u geïnteresseerd bent in de herinrichting van 
de Kattensingel of in het plan voor de bouw van 
huizen op het Drie Notenboomenterrein dan raad 
ik u aan te komen naar de Bewonersavond op 30 
maart, 20.00 uur in Gouwestein. 

Hier zal Sander Wools, de projectleider van de 
gemeente, een presentatie geven over de stand 
van zaken van de herinrichting van de Kattensin-
gel. Wat betreft de plannen voor het Drie Noten-
bomenterrein zal Rob Langerak van Dura Ver-
meer, de ontwikkelaar hiervan, vertellen hoe het 
met deze plannen staat. Beide sprekers zullen 
ook uw vragen willen beantwoorden.

nLdoet VoLIère 
Door Manon Vonk

10 en 11 maart was het weer NLdoet, op vrijdag 
10 maart is de voliere weer onderhanden geno-
men. Alle binnenhokken zijn grondig schoonge-
maakt en weer klaar voor het broed seizoen. Dit 
jaar hadden we versterking van Het Segment en 
een aantal vluchtelingen uit Eritrea. Nagenoeg 
alles van de kluslijst is gedaan. Het pleintje voor 
de volière is onkruid vrij gemaakt en in de grote 
plantenbak is nieuwe beplanting gepoot. Binnen 
in de kooi zijn twee bamboe planten gezet en 
nieuwe nestkasten geplaatst. In de toekomst zal 
er nog groot onderhoud gepland worden. Dit is 

Van het WIJkteam /
Van de redactIe 
Door Ton Kooijman

De zon is weer net de evenaar over, dus de lente 
is begonnen. Met het wegkappen van een paar 
joekels van bomen bij mij aan de overkant kijk 
ik uit op een paar prachtig bloeiende bomen wat 
verderop. Trouwens ook op het verlate pand van 
de Walgaerde, want de inwoners en begeleiders 
daar zijn begin dit jaar naar Moordrecht ver-
huisd. Ik ben benieuwd hoe we dat enorme huis 
weer bewoond krijgen. Lijkt me wel wat voor 
een advocatenkantoor. 

De wijk is al heel actief, we hebben het klussen-
weekend van NLdoet weer achter de rug en het 
groenclubje heeft fors huisgehouden in ons park, 
dat er nu weer prachtig bij ligt. Onze voorzitter 
Peter Schönfeld is vrijwilliger bij het vluchtelin-
genwerk en die contacten zorgen ervoor dat zo 
nu en dan ook vluchtelingen ons helpen bij kar-
weitjes. Goed voor het leren van de taal en voor 
de integratie in meer algemene zin. 

Even iets anders. Heeft u ook uw aanslagbiljet 
voor de WOZ, water, riool en afvalstoffen weer 
ontvangen? En was het ook weer fors hoger? In 
vijf jaar is dat bedrag met ruim 20% gestegen. 
De rioolheffing is haast verdubbeld en daarmee 
de voornaamste schuldige. De heffing voor af-
valstoffen is helemaal niet verhoogd, terwijl voor 
die kosten nu juist veel aandacht is. De WOZ 
is beperkt gestegen, maar het water kost be-
hoorlijk veel meer. Ik vraag me wel eens af welk 
belang de politiek heeft om kosten in de hand te 
houden. 

Nog wat meer over geld. De GoudApot wordt ge-
evalueerd en de gemeenteraad wilde ook graag 
van de wijkteams horen wat hun ervaringen zijn. 
Onze voorzitter heeft ze ingelicht. De bezwaren 
richten zich op een manier van beoordelen die 
niet bij ons past. Wij hebben een jaarprogram-
ma en het kan niet zo zijn dat GoudApot bepaalt 
wat wij wel of niet gaan doen. Maar we kunnen 
ook niet eisen dat onze aanvraag volledig wordt 
goedgekeurd. GoudApot heeft ook de neiging 
om uit te spreken dat bepaalde zaken niet sub-
sidiabel zijn en wijst dan op uitspraken van de 
gemeente. Die opvatting vinden we ook onjuist. 
Ik hoorde nogal wat kritiek van sportverenigin-
gen daarover. We zijn benieuwd wat de evaluatie 
oplevert. 

Het voorblad van deze wijkkrant meldt een 
belangrijke gebeurtenis: de bewonersavond. De 
jaarlijkse bijeenkomst waarin het wijkteam ver-
telt hoe het afgelopen jaar is verlopen en wat de 
plannen voor het lopende jaar zijn. Dat doen we 
donderdagavond 30 maart en we hopen u daar 
ook te zien. 

U kunt in Gouwestein weer de creativiteit van 

een wijkbewoner bewonderen. Paul Boermans 
exposeert daar met twee ander Gouwenaars en 
laat er zijn fotobewerkingen zien. U kunt over-
dag gewoon naar binnen lopen en ik raad u aan 
dat een keer te doen. U leest er meer over in 
deze wijkkrant. 

Dit nummer zou een nieuwe rubriek kunnen 
inluiden. Geri van Ittersum vertelt over de 
geschiedenis van zijn huis, vooral over de be-
woners, en roept u op ook op onderzoek uit te 
gaan. We zijn benieuwd. 
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hard nodig maar dat kan niet in een dag gere-
geld worden. Hierover volgt later meer. Voor nu 
zitten de vogels er weer netjes bij.

nieuws uit de voliere
Tijdens NLdoet bleek dat een van de haantjes 
ernstig ziek was en moest met spoed naar de 
dierenarts. Na een hele dag in een lekker warm 
hokje gezeten te hebben mocht hij weer mee 
naar huis. De haan had echter zoveel verzor-
ging nodig, dat het niet haalbaar was hem weer 
in de volière te plaatsen. De dierenambulance 
heeft hem daarom opgehaald om hem de extra 
zorg die hij nodig heeft te geven. Daar wordt 
hij heerlijk in de watten gelegd met lekker voer 
en knuffel sessies, inmiddels gaat het een stuk 
beter met hem en zal hij binnenkort weer in de 
kooi rondhuppelen.
Twee maanden geleden is onze mannetjes ka-
narie overleden, dus  nu hebben we een hele 
zielige eenzame dame zitten, die heel graag een 
vriendje wilt. Weet u toevallig een eenzame ka-
narie man te vinden die wel op kanarie date zou 
willen met ons mooie vrouwtje, dan is hij van 
harte  welkom in de kooi. Of vind je het zo sneu 
dat deze dame alleen zit?  Dan mag je natuurlijk 
ook een nieuw vriendje voor haar kopen. 

nLdoet en Goudapot bij de blokwoningen

Op zaterdag 11 maart is er ook rondom de 
blokwoningen weer veel werk verzet. De dag 
ervoor zijn de leerlingen van Het Segment al 
aan de gang geweest om wat voorbereidingen te 
treffen. Dit jaar kon er extra veel gedaan wor-
den. In de week voor NLdoet kregen we budget 
aangewezen van GoudApot om extra aandacht 
te geven aan de tuin bij de Roos van Deke-
mastraat. Dit was echt hard nodig want het zag 
eruit als een verwaarloosd gebied. De bewoners 
hebben heel veel verwilderde bosjes en planten 
verwijderd. Er zijn andere planten voor terug ge-
komen. Er komt een bloeiende haag met Rodo-
dendrons, vlinderstruiken en bloeiende klimplan-
ten, zodat er meer kleur komt. Het zijn allemaal 
vaste planten zodat het er de komende jaren 
kleurrijk bij staat. Binnenkort zal er door Het 
Segment een mooie hoekbank gemaakt worden. 
In eerste instantie zou dit door de buren met 
elkaar verzorgd worden maar het materiaal is 

zo zwaar dat er professioneel gereedschap voor 
nodig is om het te verwerken. Binnenkort wor-
den er ook kruiden geplant. Deze kruiden zijn 
speciaal om thee mee te zetten. Je kunt dus 
binnenkort daar ook je kruiden plukken voor een 
lekker kopje thee. 

Verder is er ook nog veel werk verricht bij de 
Groene speeltuin en deze is weer helemaal spik 
en span voor het komende seizoen. Hekjes zijn 
weer gemaakt, wigwam hersteld, gras opge-
hoogd en opnieuw ingezaaid, kruidenbakken 
verzorgd en nog een heleboel andere dingen. Bij 
de Merijntje Gijzenstraat is er ook veel werk ver-
zet, struiken verwijderd en alles klaar gemaakt 
voor de nieuwe inrichting. Langzaam maar zeker 
knapt de hele buurt zo op. 
Ook op deze dag kwamen de vluchtelingen hel-
pen. We hebben veel hulp aan hen gehad. Zon-
der hen was er lang niet zoveel gebeurd in die 
twee dagen dat we aan het werk zijn geweest. 

Bankjesproject
Deze week worden de laatste bankjes geleverd 
bij de mensen die zich opgegeven hadden bij het 
bankjesproject. In eerste instantie was het de 
bedoeling dat je zelf de bankjes in elkaar ging 
zetten maar in de praktijk bleek dit helaas niet 
haalbaar door leveringsproblemen en opslag 
voor het materiaal. Dus heeft Het Segment ze 
voor ons in elkaar gezet en ze keurig voor de 
deur afgeleverd; dat was wel zo makkelijk. De 
bankjes zien er prachtig uit en zijn zo te zien 
onverwoestbaar. Nu mag de zon nog gaan schij-
nen en dan kunnen we met z’n allen buiten gaan 
zitten.

VeeL Werk VerZet In nIeuWe 
Park mede dankZIJ huLP Van 
VLuchteLInGen 
Door Peter Schönfeld

Begin maart hebben vluchtelingen veel werk 
verzet in onze wijk. Het betrof de eerste za-
terdagochtend van maart, de vaste dag van 
de maand dat de werkgroep Groenonderhoud 
het park opschoont. Er was veel te doen zo na 
de winter. De twee andere initiatieven vonden 
plaats in het kader van NLdoet. 

Het eerste initiatief betrof een grote onder-
houdsbeurt van de volière en de tweede NLdoet 
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actie was op zaterdag 
en betrof het oprui-
men van de tuinen 
tussen de Blokwonin-
gen, de Groene speel-
plaats (bij de Majoor 
Fransstraat) en het 
opruimen en opnieuw 
beplanten van de 
tuin aan de Roos van 
Dekemastraat. Beide 
acties waren uitste-
kend voorbereid door 

Manon Vonk. Het trof ook dat het heel mooi 
weer was zodat alle plannen uitstekend gelukt 
zijn. 
Dit laatste is ook zeker te danken aan de uitste-
kende hulp van vijf vluchtelingen, die sinds vorig 
jaar in Gouda wonen en hun inburgeringscur-
sus volgen aan de taalschool “Totaal” gevestigd 
aan de Kattensingel. Vier van de vijf komen uit 
Eritrea en de vijfde uit Damascus. Zij hadden 
via hun school gevraagd of ze wat vrijwilligers-
werk konden doen. Hun leraar belde mij en zo 
is het contact tot stand gekomen. Iedereen was 
zeer tevreden over deze samenwerking en er is 
afgesproken als er meer klussen in de wijk zijn 
te doen dat ze weer komen.

De financiën voor deze laatste twee werken 
kwam van NLdoet en GoudApot.

JaarVerSLaG 2016 Van de 
actIVIteIten Van het 
WIJkteam
Door Peter Schönfeld

Het jaarverslag 2016 van de Stichting Wijkteam 
Nieuwe Park is beschikbaar op onze website 
www.nieuwepark.nl. Geïnteresseerden kunnen 
hier alles lezen over de zaken waarmee het 
wijkteam zich het afgelopen jaar heeft bezigge-
houden.

nIeuW WIJkteamLId GeZocht 
(herhaaLde oProeP)
Door Peter Schönfeld

Na vier jaar deelname aan het wijkteam moet 
een wijkteamlid herkozen worden. Op het ogen-
blik zijn Ton Kooijman en Rien Prins aan de beurt 
om herkozen te worden voor de volgende vier 
jaar. Ton heeft te kennen gegeven door te willen 
gaan. Maar Rien heeft besloten te stoppen, 
omdat hij het te druk heeft met zijn werk. Op de 
Bewonersavond zullen we Rien bedanken voor 
zijn inzet in de afgelopen vier jaar.
Het wijkteam zoekt dus een opvolger of opvolg-
ster voor Rien. Heeft u misschien interesse neem 
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dan contact op met Peter Schönfeld (tel. 0182 
678939 of p.schonfeld@kabelfoon.net) voor 
meer informatie wat betreft tijdsdruk en inhoud 
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uItnodIGInG BeWonerSaVond 
donderdag 30 maart in Gouwestein
Door Trudie Galama
 

U bent allemaal van harte welkom!
Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen en wordt u 
ontvangen met koffie of thee en is er gelegen-
heid om informatie te krijgen aan de tafels op de 
informatiemarkt.

20.00 uur start van de vergadering
In de vergadering komen naast de gebruikelijke 
punten (Vooruitblik 2017, Bestuursaangelegen-
heden en Financiën) de volgende onderwerpen  
aan de orde:
• Bouwplannen Drie Notenboomen - Rob Lan-

gerak van Dura Vermeer zet de bouwplannen 
uiteen 

• Buurtpreventie – Trudie Galama komt met 
een kort overzicht van de activiteiten  

• Groencommissie – Anneliet Schönfeld vraagt 
aandacht voor de geveltuintjes en de Werk-
groep Groenonderhoud

• Kattensingel - Sander Wools van de gemeen-
te geeft informatie over de plannen 

• Kleiwegplein – Sjaak de Keijzer presenteert 
een plan voor de verfraaiing van het 

     Kleiwegplein
• Sociaal Team - Maria van den Broek en 
     Jacoline van de Sande geven een toelichting  
     op het werk van het Sociaal Team
• Veiligheid in de wijk - Marcel Bos, onze wijk-

agent, is aanwezig om uw vragen te beant-
woorden

Na afloop een hapje en een drankje 
Tijdens het borreluurtje is er volop gelegenheid 
om even bij te praten met de leden van het 
wijkteam en andere buurtbewoners. Ook  kunt u 
nog  even over de informatiemarkt te lopen.

Tot ziens op de bewonersavond!

nIeuWS Van GouWeSteIn
Door Karin Hinke

Op donderdag 9 maart hebben Hans Kazan en 
zijn zoon Steven Kazan een optreden verzorgd 
in Gouwestein. Dit optreden is mogelijk gemaakt 
door de Stichting “Max maakt Mogelijk”. Hans 
en Steven betrokken de bewoners echt bij hun 

trucs. Het was heel leuk om te zien. De bewo-
ners hebben hier zichtbaar van genoten. 

Afgelopen vrijdag 10 en zaterdag 11 maart was 
het weer de landelijke vrijwilligersdag NLdoet. 
Uiteraard hebben we hier in Gouwestein volop 
aan mee gedaan. 
Zo zijn er op vrijdag 10 maart scholieren langs 
geweest. Zij hebben rollators van de bewoners 
en meubilair op de balkons schoongemaakt en 
nog veel meer. 

Op zaterdag 11 maart zijn er heel veel vrijwilli-
gers gekomen om te helpen bij het opknappen 
van de huiskamers op de verpleegafdelingen. Er 
zijn een 8-tal vrijwilligers vanuit Stichting Pre-
sent geweest om de muren van de huiskamers 
te verven. 10 vrijwilligers van de Leoclub hebben 
ons geholpen met schoonmaken van de huiska-
mers en hebben de plantenbakken op alle bal-
kons en de terrassen weer voorzien van vrolijke 
voorjaarsbloeiers. 
Familie van bewoners heeft meegeholpen met 
schoonmaken, medewerkers hebben pannen-
koeken gebakken voor de bewoners, en taarten 
voor bij de koffie. Al met al eigenlijk te veel om 
op te noemen. We zijn al deze vrijwilligers, fami-
lieleden en medewerkers heel erg dankbaar voor 
hun hulp. Zonder hen hadden we het niet gered. 

Naast de genoemde activiteiten zijn er na-
tuurlijk ook de verenigingen. Zo hebben we 
de vereniging Bewegen op muziek, Wandelen 
op rolletjes en nog veel meer. 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 de activiteiten in Gouwestein. 
www.zorgpartners.nl/gouwestein 
Of volg ons via facebook: https://www.facebook.
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com/gouwestein

oPenInG exPoSItIe 
Door Sjouk Engels, Vrijwillig adviseur kunst

Op de openingsdag van de 4e expositie  Gouds 
Werk op 11 maart werd daar live aandacht aan 
besteed in de radiouitzending "het weekend in" 
van Gouwestad.

Hans den Hollander, één van de drie kunste-
naars, kon in dit interview uitgebreid vertellen 
over zijn manier van werken met acrylverf. 
Sjouk Engels vertelde in het interview over het 
ontstaan van de exposities bij Gouwestein/Gou-
westaete en over de andere twee kunstenaars, 
Anneke Vermaas-Huibers, keramiek en Paul 
Boermans, fotobewerking.

Om vier uur werden de aanwezigen bij de offi-
ciële opening door Agnes van Buuren, directeur 
van Gouwestein, welkom geheten. Bewoners 
van onze wijk Nieuwe Park, Gouwestein, Gou-
westaete, kunstenaars, wijkteam en andere 
belangstellenden konden onder het genot van 
een kop koffie of thee kennis maken met elkaar 
en ervaringen uitwisselen. De vrijwilligers Sjouk 
Engels en Janny de Keijzer zijn een jaar geleden 
begonnen met het organiseren van de exposi-
ties Gouds Werk. Deze exposities krijgen steeds 
meer bekendheid en de lijst met toekomstige 
exposanten blijft groeien.

Onze wijkbewoner Paul Boermans
 licht zijn werk toe.

Met alle belangstellenden liepen we langs de 
kunstwerken. Janny de Keijzer vertelde over de 
kunstenaar Anneke Vermaas-Huibers en haar 
keramische werk. Daarna wandelden we verder 
door de lange gang langs de schilderwerken van 
Hans den Hollander, die een toelichting gaf op 
zijn kleurrijke werken. Tenslotte kwamen we bij 
de prachtige fotokunstwerken van Paul Boer-
mans en hij vertelde over de totstandkoming 
van zijn werk en over de thema's. 

De officiële opening werd afgesloten met een 
drankje en een hapje en er was genoeg stof tot 
praten. Bewoners van Gouwestein/Gouwestaete 
gaven aan dat deze exposities een prachtige ge-

legenheid zijn om kennis te maken met andere 
bewoners uit Gouda. 

De exposities Gouds Werk worden goed be-
zocht tijdens de openingstijden van de balie van 
Gouwestein. In het weekend van 8 en 9 april 
zijn deze kunstwerken te bekijken tijdens Open 
Atelier van twaalf tot zes uur. We hangen de 
vlaggen uit en u bent van harte welkom. Graag 
tot ziens.

VIJVerZIcht 
Door Geri van Ittersum

Onze woning bestaat 100 jaar. Daarom leek het 
me leuk eens in de geschiedenis van het huis en 
zijn vroegere bewoners te duiken. 

De naam is natuurlijk niet erg origineel en 
behoeft weinig uitleg. Meerdere huizen hadden 
die naam  kunnen aannemen, maar ons huis 
was een van de eerste dat in het park werd 
gebouwd. Het oude gedeelte van het park en 
de bijbehorende vijver werden in het jaar 1901 
aangelegd. Langs de Van Beverninghlaan wer-
den vanaf 1904 woningen gebouwd. In 1910 
volgde Villa Honk en in 1916 werd begonnen 
met de bouw van Vijverzicht. De eerste eigenaar 
was Pieter Jan Kolijn. Hij kwam oorspronkelijk 
uit Zeeland. De wapens van Zeeland, Brou-
wershaven en Terneuzen,  gebrandschilderd in 
de glas-in-loodramen op de overloop, getuigen 
daarvan. 

Met het oorspronkelijk voorraam 

De heer Kolijn was niet honkvast, want ik kwam 
hem in het adresboek van Gouda van 1906 
tegen als kleermaker op Westhaven 178a, ver-
volgens in die van 1906 t/m 1910 op de Lange 
Groenendaal nr 104. In 1911 duikt hij op in de 
Van Beverninghlaan nr 32.  Het adresboek van 
van 1920/21 vermeldt P.J. Kolijn op het Van 
Bergen IJzendoornpark nr 11 nog steeds als 
kleermaker. In dat van 1921/22 staat dezelfde 
P.J. Kolijn echter vermeld op nr 13, maar dan 
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als directeur van de Land-en Tuinbouwbank. Dat 
is wel een heel bijzondere carrièrestap. Maar 
waarom gaat hij van nr 11 naar nr 13. Dat is wel 
te verklaren: hij is niet verhuisd maar de num-
mers zijn aangepast omdat er in tussentijd een 
woning is bijgebouwd. Dat gebeurde meerdere 
keren in de vorige eeuw met als resultaat dat wij 
nu op nr 31 i.p.v. op nr 13 wonen. (Met al die 
wijzigingen is er helaas ook een nummer zoek-
geraakt: nr 17. Misschien kan iemand hierover 
opheldering geven?)

Kolijn heeft ook in onze woning het kleermakers-
vak nog uitgeoefend, want hij staat in de lijst 
met beroepsgroepen nog tot en met 1929 als 
zodanig genoemd. Wist u dat er in die periode 
wel 30 kleermakers waren in Gouda? Ook blijkt 
dit uit de bouw van het huis. Onze woning heeft 
namelijk aan de achterzijde naast een keuken-
deur ook nog een “voordeur”. Dit was een aparte 
ingang voor het kleermakersatelier. 

De familie had een inwonende hulp in de huis-
houding. Dit is af te leiden uit de bouwtekening 
waar op de eerste verdieping een zijkamertje 
is ingetekend als “dienstbode”. Leveranciers wer-
den geacht aan te bellen bij de keukendeur aan 
de achterzijde. Hun bestelling konden zij dan af-
geven door een luik in de deur. De deur hebben 
wij vervangen, de trekbel is er nog. 

De heer Kolijn overleed in 1944. Zijn weduwe is 
tot midden jaren '50 in het huis blijven wonen. 
Zij verhuisde toen naar Gouwestein, waar zij in 
1966 is overleden. Het huis is verkocht aan de 
familie Tienhoven. Van hen is niet veel bekend. 
Volgens een bouwvergunnning van 1956 hebben 
ze drie smalle ramen van de huiskamer vervan-
gen door een groot raam. Je krijgt zo een beter 
zicht op de vijver, maar het doet wel afbreuk aan 
de oorspronkelijke stijl van het huis.
 

In 1964 kocht de familie Manschot de woning.  
De heer Manschot was banketbakker in 
Bodegraven. Na de bedrijfsbeëindiging wilden ze 
naar Gouda, waar zijn vrouw vandaan kwam. In 
de beginjaren woonden zij er met vier kinderen. 
De oudste zoon, Karel, heeft het langst bij zijn 
ouders gewoond. Hij was administrateur bij de 

Goudse Waarden.  
Toen een dronken chauffeur de tuin binnenreed, 
lieten ze een stevig hek aanleggen, zodat dit 
niet nog eens kon gebeuren. Wij vonden het hek 
geen meerwaarde hebben en hebben het weg 
laten halen in het vertrouwen dat de chauffeurs 
op het goede spoor zullen blijven. 
De Manschots hebben zich tevergeefs hevig 
verzet tegen de bouw van de buurwoningen 
(31 a en b). Een gemeenteambtenaar heeft 
die woningen in de jaren '80 laten bouwen, er 
zelf in een ervan kort gewoond en vervolgens 
beide doorverkocht. Dat riekte, vonden ze, wel 
erg naar belangenverstrengeling en speculatie. 
Mevrouw Mansschot overleed in 1989 en de heer 
Manschot in 1994. 

Wij, geograaf en lerares nederlands, verhuisden 
in 1996 naar Gouda na vele omzwervingen in 
Nederland en het buitenland en we kochten het 
huis van de Erven Manschot. In de beginjaren 
woonden we er ook met vier kinderen. Die zijn 
allemaal uitgevlogen. Na het vertrek van de 
laatste hebben wij een kamer annex badkamer 
(de voormalige dienstbodenkamer) ingericht 
als gastenkamer voor fietsers en wandelaars. 
Omdat we zelf veel wandelen en reizen vinden 
we het leuk om op die manier contact te hebben 
met geestverwanten. 
We wonen hier naar volle tevredenheid en zijn 
vooralsnog niet voornemens om te gaan verhui-
zen. We hopen de langste bewoners van Vijver-
zicht te worden. 
Misschien inspireert dit verhaal ook andere 
bewoners om iets over de geschiedenis van hun 
huis in de wijkkrant te zetten. Toen ik voor dit 
artikel te rade ging bij Gerrit en Toos van der 
Gaarden bleek dat ook hun woning een boeiende 
geschiedenis heeft. Daarom geef ik graag de pen 
aan hen door. 

De bouwjaren van woningen kun je vinden op 
de site van de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG). De adresboeken van Gouda 
van 1860 tot en met 1950 zijn te vinden in het 
Streekarchief Midden Holland op de eerste ver-
dieping van de Chocoladefabiek. Bouwtekenin-
gen kun je ook bij het streekarchief opvragen. 

Wijkkrant Nieuwe Park              maart 2017



redactIe WIJkkrant

Ton Kooijman, Trudie Galama, Toos van der 
Gaarden en Irene Tielman. Inleveren kopij per 
e-mail: t.kooyman@worldonline.nl en i.tielman@
gmail.com. 

Voor informatie over adverteren in de wijk-krant 
kunt u terecht bij Trudie, tel. 523525

De wijkkrant is een uitgave van de Stichting 
Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54 2801 
CC Gouda, tel. 678939
e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net
website: www.nieuwepark.nl
bankrekening: NL69 INGB 0002 2575 20 

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

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. 524996
Tel. 523525
Tel. 522508
Tel. 06 54651814
Tel. 678939
Tel. 585357
Tel. 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. 588386
Tel. 646464
Tel. 692969
Tel. 0900 8844
Tel. 589168
Tel. 547500
Tel. 06 20417758
Tel. 088 9004321

StraatcontactPerSonen BuurtPreVentIe

• Hélène Servaesstraat, Aart Luteijnstraat, Vincent Hamanstraat, Roos van Dekemastraat, Nieuwe 
     Parkerf – Dawid Jarzynka, Vincent Hamanstraat 2, tel. 359162 
• Majoor Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 521553 
• Rode Dorp, 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

30 maart 19.30 uur Bewonersavond Gouwestein
31 maart Wijkschouw Wijk Nieuwe Park
8 en 9 april Expositie N&M Goudse Verzekeringen
10 april 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein
12 april 19.30 uur Creacafé Gouwestein
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het BankJe
Door Trudie Galama

Zaterdagmorgen 12 uur. Er schijnt een mager 
zonnetje. Prima weer om met de jongens even 
naar buiten te gaan. Zeven jaar geleden zijn 
Marieke van Rijn en haar man Jaap naar Gouda 
gekomen. Ze kenden de stad en hun keus viel 
op Piersonweg nummer 5; (bijna) wonen in het 
park!

De jongens zijn vaak te vinden in het speeltuin-
tje en ook de volière is een favoriet stekje. Voor 
de foto wilden ze wel even naast mama op het 
bankje gaan zitten: Arend, Maarten en Gijsbert. 
Neefje Raf zit in de buggy.
Marieke heeft één minpuntje: het drukke au-
toverkeer door het park. Voorlopig zal Marieke 
haar (jongste) kroost dus moeten begeleiden, 
maar met dit mooie weer is dat geen straf. 

VeranderInGen In het 
ZuIdeLIJk StatIonSGeBIed
Door Peter Schönfeld

Ogenschijnlijk gebeurt er nog niet veel op het 
stationsplein, maar als je goed opgelet hebt kun 
je zien dat drie fietsenrekken aan de westkant 
van het station een extra verdieping hebben 
gekregen. Schuin daar tegenover, de plint van 
De Goudse, zijn de verbouwde winkels bijna 
klaar en wachten ze op de nieuwe huurders. Ik 
ben ook benieuwd wie dat zullen zijn behalve 
dan het kantoor van Arriva. Op de Bewoners-
avond van 30 maart zal ik informatie kunnen 
geven van de voortgang van het nieuwe ontwerp 

creacafé maart
Door Marrianne Waalwijk

Er was veel belangstelling 
voor het Handletteren bij 
het Creacafé. Na een kor-
te uitleg van Karin 
Molenaar gingen we en-
thousiast aan de slag.
Dat leverde hele leuke 
resultaten op; kijk op ons 
blog: www.creacafegou-
da.blogspot.nl.

Voor meer info of workshops handletteren met 
Karin Molenaar www.kapilotje.nl

creacafé aPrIL
Door Manon Vonk

Woensdag 12 april is er weer Creacafé we gaan 
dan een lichtdecoratie maken. Deze kun je ook 
gebruiken voor Pasen. We gaan een bestaande 
lichtketting versieren met een eigengemaakte 
decoratie. Heb je zin om te komen meld je dan 
van te voren aan bij Marrianne Waalwijk (0182 
523448) of Manon Vonk (0182-585357)

Van Kunst tot Kitsch 

Wanneer? 
 

Waar? 
 

Tijd? 
 

Kosten? 
 

Thema? 
 

Wat neem je mee? 
 

Waarom? 

Woensdag 12 April 
 

Gouwestein 
 

19.30 tot 21.30 
 

€2,50 entree  
 

Lichtdecoratie 
 

Gezelligheid en creativiteit 
 

Om het voorjaar in huis te halen. 
 

 

Woensdag 12 April is er weer creacafe we gaan dan een lichtdecoratie maken. De ze kun je ook nog gebruiken voor pasen. We gaan 
een bestaande lichtketting versieren met een eigengemaakte decoratie. Heb je zin om te komen meld je dan van te voren aan bij 
Marrianne Waalwijk (0182-523448) of Manon Vonk (0182-585357) 

van het Stationsgebied, omdat ik 28 maart een 
update van de gemeente krijg.
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WIJk In BedrIJf
Door Trudie Galama

Zon communicatie
Het is zaterdagmorgen tien uur en met een flin-
ke tegenwind fiets ik richting McDonald’s. 
Lang geleden was hier het Muizengat, een smal 
weggetje onder het spoor door. Er staan nog vier 
brugwachterswoningen langs de Gouwe, die de 
slopershamer hebben overleefd. Op de tekenta-
fel lagen plannen voor een discotheek, maar die 
is er nooit gekomen. 

Ik zit aan tafel bij 
Heleen van An-
del in een van de 
brugwachterswo-
ningen op Nieuwe 
Gouwe OZ 14. Aan 
de muur hangt een 
modern bloemenstil-
leven van Margriet 
Smulders en op de 
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• 6 gedroogde pruimen
• 3 appels, ongeschild, de partjes in schijfjes

Bereiden:
Eerst maak je pruimenpuree met een staafmixer 
of keukenmachine van de pruimen met 1/3 
kopje water. Je mengt alle droge ingrediënten en 
apart alle natte ingrediënten.
Daarna voeg je beide mengsels samen en vul 
je een vorm. Je drukt de appelschijfjes er van 
bovenaf in. Je kunt de appeltaart zoeter maken 
met een topping van 1 theelepel kaneel en sui-
ker. Dat strooi je uit over de taart als de appels 
erin gedrukt zitten. Het geeft een lekker knap-
perig laagje. 

Bakken: 40 minuten op 190 graden.

     

(Tip van Oksana: weet u dat baking soda ook 
erg handig is voor het schoonmaken van aan-
gekoekte pannen? Theelepeltje in de pan, even 
beetje water erin en een paar uur wegzetten. 
Uw pannen worden milieuvriendelijk helemaal 
schoon en uw handen hebben niet te lijden on-
der de (soms) agressieve schoonmaakmiddelen)

enthouSIaSte kookLIef- 
heBBerS GeZocht!!!

De afgelopen jaren wordt in tijdschriften en me-
dia als 24 Kitchen steeds meer aandacht besteed 
aan koken. Het is heerlijk om een lekkere maal-
tijd klaar te maken, maar het is nog leuker om 
te koken voor een groep gezellige aanschuivers.
In onze wijk Nieuwe Park zijn een aantal en-
thousiaste thuiskoks actief om de druk bezoch-
te aanschuiftafel te voorzien van een heerlijke 
maaltijd.

                 
Voor de lezers die nog niet weten wat de aan-
schuiftafel is, nog even kort de uitleg:
Gedurende de wintermaanden wordt momenteel 
door 3 enthousiaste thuiskoks (Trudie, Tineke 

kleurige houten tafel staan vazen vol bloemen, 
gekregen bij het afscheid van haar werk. Giste-
ren is ze officieel uitgezwaaid door collega’s met 
cadeau’s, bloemen en speeches. Want ze is voor 
zichzelf begonnen als communicatie adviseur/
verhalenverteller. 

Heleen heeft de School voor Journalistiek ge-
volgd in Utrecht en haar kennis verder uitge-
breid met diverse cursussen op het gebied van 
communicatie en marketing. Ze heeft onder 
andere gewerkt bij de Rijksoverheid en het 
Brandwondencentrum. Tot 1 maart heeft ze als 
manager communicatie en marketing gewerkt 
bij Kentalis, een grote organisatie in onderwijs 
en gezondheidszorg. 

Na tien jaar heeft ze een punt gezet achter haar 
werk als leidinggevende en pakt haar loopbaan 
weer op zoals ze deze vroeger begonnen is: 
communicatieadviseur in onder andere het MKB. 
Communiceren is verhalen vertellen. In iedere 
organisatie zit een mooi verhaal en Heleen wil 
dat verhaal goed vertellen. Ze zorgt ervoor dat 
dat mooie verhaal in de media komt, laat zien/
horen wie de ondernemer is en waar de organi-
satie voor staat. Het MKB is een omgeving waar 
ondernemers niet zeuren maar aanpakken en 
dat spreekt haar aan. Direct contact met de on-
dernemer en mensen adviseren, een goed ver-
haal schrijven, daar ligt haar passie. Daarnaast 
is Heleen gespecialiseerd in crisiscommunicatie, 
lobby, marketing, woordvoering en alle soorten 
teksten.

ZON Communicatie is de nieuwe naam van haar 
kersverse bedrijf. Haar dove collega’s bij Kentalis 
noemden haar Zon. Dove mensen geven name-
lijk een naam-gebaar aan mensen. Heleen heeft 
dit als groot compliment ervaren en als naam 
voor haar onderneming gekozen.

Heleen is te vinden op Linkedin en via tel.: 
06 10008404. 
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VetVrIJe aPPeLtaart 
(je gelooft het niet)
Door Oksana Stolk

Deze maand heeft Oksana Stolk een recept ge-
maakt van een appeltaart waar geen boter, geen 
olie, geen vet en zelfs geen ei in gaat. En toch is 
hij erg lekker!

Ingrediënten:
• 1 kop meel
• 1 kop volkorenmeel
• 1/2 kop suiker (of meer, als je een zoete-

kauw bent)
• 1 theelepel kaneel, snufje zout
• 2 theelepels bakpoeder
• ¼ eetlepel baking soda en een beetje citroen 

of azijn.
• 1/3 kop (amandel)melk
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Bomen In de WIJk 
het SIeraPPeLtJe
Door Marijke van Ittersum

De sierappel is een welkome boom in elke tuin, 
ook de kleine tuin. En dat zegt wat, want het 
kiezen van een boom voor in je tuin is niet een-
voudig. We willen graag bloesem in het voorjaar, 
de boom mag niet te groot worden, fruit zou ook 
leuk zijn en erg veel afval en onderhoud, daar 
zitten we ook niet op te wachten. En laat het 
sierappeltje nou op bijna al deze punten goed 
scoren. Geen wonder dus dat ze aangeplant 
worden. De sierappeltjes in onze wijk staan op 
een paar veldjes tussen de blokwoningen. Deze 
veldjes veranderen in steeds mooiere tuinen en 
daaraan draagt het sierappeltje zeker zijn steen-
tje bij. 

uiterlijk
Om te beginnen moeten we ons realiseren dat er 
ontzettend veel soorten sierappeltjes zijn, in Ne-
derland alleen al zo'n 200. Zo zijn er soorten die 
gele appeltjes hebben (o.a. de Golden Hornet) 
en er zijn soorten die oranje appeltjes hebben 
(o.a. de “professor Sprenger” en de “Rudolf”). 
De “Royalty” heeft donkerrood-paarse bladeren, 
bloeit rood en heeft dieprode appeltjes. Maar ik 
denk dat onze sierappeltjes tot de cultivar “Red 
sentinel” behoren (Malus x robusta). Het blad is 
groen, de bloesem in het voorjaar is wit van-
uit roze knoppen en de appeltjes in het najaar 
zijn rood. En die appeltjes blijven heel lang aan 
de boom zitten. De Red sentinel zou ook een 
heel verstandige keuze zijn, want hij wordt echt 
niet hoger dan 4 meter en heeft geen last van 
schurft (Venturia inaequalis) en is weinig vat-
baar voor meeldauw (Podosphaera leucotricha) 
en nog een andere levensbedreigende ziekte: 

bacterievuur (Erwinia amylovora).

kenmerken
Het sierappeltje is natuurlijk een neefje van de 
“grote ” appel, Malus geheten. Maar waar gewo-
ne appels grote, eetbare vruchten hebben, blij-
ven de vruchten van de sierappel piepklein. Sie-
rappels bloeien geweldig mooi en bijzonder rijk. 
De bloemetjes verschijnen in april, tegelijk met 
de eerste blaadjes, maar een sierappel in bloei 
is voornamelijk een bloesemzee die nog lekker 
ruikt ook. De bloemen hebben vijf (meestal) 
witte kroonbladen en een heleboel meeldraden. 
Ze staan in bundels van twee tot zes stuks in de 
oksels van de bladeren en worden bestoven door 
insecten. Honingbijen houden veel van sierap-
peltjes, net als vlinders overigens. De bomen 
kunnen ook best oud worden; afhankelijk van de 
soort 50 tot 80 jaar. 

                 

herkomst
Sierappels behoren tot de grote rozenfamilie, 
de Rosasea. De Japanse wilde appel (Malus 
floribunda) wordt wel aangewezen als een van 
de “oermoeders” van de huidige cultivars van 
de sierappel. Maar waar er elk jaar nog nieuwe 
cultivars bijkomen, wordt het een beetje moei-
lijk door al die bomen het bos nog te zien. Erg 
lang zijn ze nog niet in ons land, want praktisch 
ingesteld als Nederlanders toch in eerste instan-
tie waren (en ook nog zijn), willen we graag een 
appelboom hebben die eetbare appels geeft, van 
een prettige omvang. En sierappeltjes zijn, zoals 
de naam al zegt, echt voor de sier, maar ze do-
ken toch al vlak na de Tweede Wereldoorlog op 
in tuinen en parken.
           
Eigenschappen
Wie eten de appeltjes dan wel? De vogels. Voor-
al merels zijn er dol op. Ze laten ze wel hangen 
tot er niet veel ander voedsel in de natuur te 
eten is, maar dan zijn de appeltjes net lekker 
zacht voor een merel. Ook eenden lusten graag 
een sierappeltje. Dat is verrassend, want een-
den zijn nou niet bepaald de beste bomenklim-

en Andrea), om beurten, om de twee weken, 
voor 7 euro, een drie-gangen diner geserveerd. 
De aanschuiftafel is gedekt voor 8 couverts. De 
aanschuivers zijn vanaf 17.30 uur welkom in 
de woning van de thuiskok die aan de beurt is, 
om vervolgens om 18.00 uur aan tafel te gaan 
en om 20.00 uur weer afscheid van elkaar te 
nemen.
            
Zoals eerder aangegeven is het fantastisch om 
te koken en we zijn ervan overtuigd dat er meer 
kookliefhebbers in onze wijk aanwezig zijn.
We willen dan ook deze mensen vragen zich 
aan te melden en voor meer informatie komen 
Trudie, Tineke of Andrea bij u langs om meer 
te vertellen over het reilen en zeilen binnen de 
aanschuiftafel.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? 
Dat kan via andreavandonk@gmail.com

Met smaakvolle groet, de thuiskoks:
Trudie, Tineke en Andrea
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mers. Maar let maar eens op als een merel een 
appeltje buit maakt en op het gras een lekkere 
maaltijd denkt te verorberen. De eenden zijn er 
direct bij om de buit te stelen en naar binnen te 
slikken, wat nog een hele klus is. Lastig zijn de 
bomen ook niet in onderhoud. Een beetje snoei-
en kan (liefst in augustus) en ze stellen geen 
bijzondere eisen aan de grond of aan het onder-
houd. Volle zon is fijn, maar met halfschaduw is 
de sierappel ook tevreden. 

Heel soms komt het voor dat een sierappel een 
jaar geen vruchten geeft. Dan heeft hij een zo-
genaamd “beurtjaar”. Bij een beurtjaar gaat alle 
energie op aan de vorming van vruchten en blijft 
er niets meer over voor bloemknoppen voor het 
volgend jaar. Elke fruitteler zal met dit verschijn-
sel bekend zijn, maar gelukkig blijven de mees-
te cultivars van de sierappel elk jaar weer rijk 
vruchten geven. 

Bijzonderheden
Je kunt de appeltjes overigens wel eten. Maar 
ze zijn piepklein en na de verwijdering van het 
klokhuis (en schil) blijft er een bedroevend klein 
beetje vruchtvlees over dat nog erg zuur is ook. 
Er zijn echter mensen die ze van de bomen 
halen en dat is eigenlijk best jammer. De rode 
appeltjes zijn de hele winter door een echte blik-
vanger in elke tuin. Wat je natuurlijk wel kunt 
doen: gebruik er een paar in een kerststukje. 
Haal met beleid een takje van de boom en dat 
zal het aanzicht van de hele boom niet schaden, 
maar kaalplukken? Nee, maar niet doen. 

tot slot
We kunnen ons verheugen op de mooie bloesem 
die aan de sierappelboompjes zal verschijnen 
als we een  maand verder zijn. Tot die tijd zullen 
we het moeten doen met alle prachtige bolletjes 
die in het park en in de bermen en tuinen volop 

bloeien. Maar kijkt u wel een beetje uit met die 
schattige bloemetjes en kinderen? Wist u dat 
alle onderdelen (blad, bol en bloem) van het 
lelietje- van-dalen dodelijk giftig zijn? De bollen 
van het sneeuwklokje, de hyacint en de kievits-
bloem zijn giftig, de lis is zelfs zeer giftig. Alleen 
de krokus komt er nog goed vanaf, die is “alleen 
maar” gevaarlijk voor huisdieren. 

Marrianne Waalwijk is intensief betrokken bij alle 
kunst die in de wijk een rol speelt. Zij is ook zelf 
kunstenares en heeft binnenkort een expositie, 
samen met Nicole. Hieronder nodigt ze u uit die 
te komen bekijken. 

uItnodIGInG exPoSItIe n&m
Op zaterdag 8 en zondag 9 april doen wij mee 
met een pop-up expositie tijdens de Atelier-da-
gen in Gouda.
U kunt ons vinden van 11.00 tot 16.00 uur in 
het gebouw van de Goudse Verzekeringen aan 
het Bouwmeesterplein.
In deze mooie geheel verbouwde nieuwe ruimte 
mogen wij dit weekend ons werk exposeren en 
we willen u daar graag ontmoeten. 
Nicole heeft een passie voor kunst. Zij maakt fo-
to’s waar zij ‘schildert met licht’. Marrianne haar 
werk kenmerkt zich door verhalende beelden 
waarbij zij allerlei materialen gebruikt.
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