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opening 7e expositie Gouds werk 
zaterdag 2 december om 16.00 uur

Marrianne Waalwijk
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Van de RedactIe /
het WIjkteam
Door Ton Kooijman

We bieden u veel interessants in het novem-
bernummer, met uiteraard al berichten over 
de komende feestdagen in december. We zijn 
benieuwd naar uw mening over het vuurwerk 
met oud en nieuw. We plannen het uitzetten van 
de kerstbomen in de Winterdijk op woensdag 
13 december, dan branden de lampjes op tijd 
voor de traditionele kaarsjesavond twee dagen 
later. En ook onze nieuwjaarsborrel ligt al vast, 
opnieuw bij Bunnik hopen we en op vrijdag 12 
januari. 

Goed nieuws over GoudApot. Na uitleg in een 
gesprek zijn onze aanvragen haast allemaal 
goedgekeurd. Wethouder Van Gelder heeft 
aangegeven het leuk te vinden een uitnodiging 
te krijgen als een gesponsorde activiteit plaats-
vindt. Dat leverde het plan op een borrel te or-
ganiseren op het Nieuwe Parkerf na het plaatsen 
van de kerstbomen, één ervan wordt traditiege-
trouw daar versierd, en dan ook de wethouder 
een drankje aan te bieden. Als u het leuk vindt, 
kom dan ook even langs, de kurk gaat er om 
half vijf af, op het Nieuwe Parkerf, woensdag 13 
december.

Over de Kattensingel hebben we voortschrijdend 
nieuws, het werk gaat wel uitlopen. Dan is het 
dus mooi dat het overleg prima verloopt, want 
het verkeer heeft behoorlijk wat last van die 
klus. Het signaal dat fietsers in de knel kunnen 
komen is goed opgepakt en heeft onmiddellijk 
tot de maatregel geleid om een markering aan 
te brengen die wat orde moet scheppen. Het 
probleem is vooral dat een fietser daar nauwe-
lijks kan uitwijken, maar dat is voorlopig niet op 
te lossen.

Het plan om op het Kleiwegplein iets moois op 
te bouwen krijgt steeds meer vorm. Eerder deze 
maand werd het gepresenteerd aan de gemeen-
teraad en aan wethouder Van Gelder. Het ligt nu 
bij B&W met de toezegging van de wethouder 
dat hij het ontwerp ondersteunt. 

In de Crabethstraat gaat het niet allemaal goed. 
Na de rioolwerkzaamheden zijn bij een aantal 
huizen verzakkingen ontstaan. En dat levert de 

voorspelbare afwijzing van verantwoordelijkheid 
op, waarbij de verzekering, de aannemer en de 
gemeente alle drie naar de eigenaren wijzen om 
van de claim af te zijn. Die fundering was na-
tuurlijk al niet in orde, is de reactie, en dus moet 
de eigenaar zelf maar zorgen dat alles weer 
goed komt. Nulmetingen spelen geen enkele rol. 
Zo gaat het vrijwel altijd en dan moet er toch ju-
risprudentie ontstaan die richting geeft aan een 
acceptabele oplossing? Of blijkt ook daaruit dat 
de eigenaar ongeveer altijd het onderspit delft? 
Dat kan ik me niet voorstellen; samen op zoek 
naar een goeie advocaat, zou ik zeggen. 

Ik zag kortgeleden op het pad achter de BAM 
naar Hoogvliet een oudere man met een jongen 
plastic en blikjes opruimen. Dat was ikzelf ook 
weer eens aan het doen. Het bleek georgani-
seerd door De Goudse Waarden en hij deed het 
elke donderdag en had een leerling meegekre-
gen. Het is fijn dat De Goudse Waarden nu mee-
werkt om dat pad een beetje schoon te houden.

We hebben opnieuw een brief naar de gemeente 
gestuurd over de belabberde toestand van ons 
park en het groen daar. Ik hoorde pas dat ze wel 
vele tienduizenden euro’s stoppen in een mooie-
re ingang van de Goudse Hout. Dat lijkt mij nou 
nergens voor nodig. 
In mijn straat zouden in de herfst twee nieuwe 
bomen worden geplant, één staat er al een jaar 
morsdood en de andere is onnodig weggehaald. 
Er gebeurt niets, maar ik geef toe: de herfst is 
nog niet voorbij. 

kLeIWeGPLeIn

We hebben u al eerder geïnformeerd over het 
plan om het Kleiwegplein te verfraaien. Daarin 
worden nog steeds vorderingen gemaakt. Begin 
november was er een presentatie voor de ge-
meenteraad en die bleek best positief. Een week 
later overhandigden de initiatiefnemers, Sjaak 
de Keizer en Onno Trim het plan aan wethouder 
Van Gelder en die bleek ook enthousiast. Hij 
beloofde het te gaan bespreken in B&W met het 
pleidooi om het gewoon te gaan doen! Het his-
torisch moment waarop hij dat zei is vastgelegd 
door Marianka Peters. Dus u heeft deze foto ook 
al in de Goudse Post kunnen zien. 
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kattenSInGeL

Van de redactie
Het werk vordert gestaag, zeggen we dan. We 
waren recent bij de uitvoerders en dat leverde 
wat leuke en ook interessante informatie op. Op 
het bord aan het begin van de Kattensingel staat 
nog dat het project eind januari klaar is, maar 
het wordt wel eind mei. Bij het indraaien van de 
metalen buizen zijn ze op delen van verdronken 
kademuren gestuit en daar draai je niet door-
heen. Het opruimen is kostbaar en niemand 
wil betalen. Dat kost dus tijd, maar we krijgen 
geruststellend te horen dat het heus wel wordt 
opgelost. 

U kunt al een beetje zien hoe het gaat worden. 
De eerste moot van de nieuwe kademuur is 
gestort. Het gaat er dus wit uitzien en de uit-
voerders vroegen zich af of dat wel past bij onze 
historische binnenstad. Zou het niet mooier zijn 
geweest om voor de kademuur met steentjes 
te werken? Goeie vraag, maar een beetje laat 
gesteld. Overigens ligt er nu één moot en dat 
moeten er langs de hele Kattensingel eenen-
twintig worden. Er ligt ook een imposante vloot 
aan drijvend gevaarte in de Kattensingel. Daar 
staan zware machines op en we vroegen of ze 
wel eens aan Alphen aan de Rijn dachten waar 
de zaak gekapseisd is. Zeker hebben ze daar-
aan gedacht. De metalen buizen die de bodem 
ingaan zijn 21 meter lang en met die lengte 
kom je hoog boven de huizen uit als ze recht-
op komen. Voor onze veiligheid worden ze dus 
door midden gezaagd, dan gaat zo’n halve buis 
de grond in tot net boven het water, waarna ze 
de andere helft erop lassen om de buis er dan 
verder in te draaien. Wat een genot om dat nog 
een half jaar te kunnen zien. 

Van de gemeente
Veiligheid fietsers
Graag vergroten wij de veiligheid voor de kwets-
bare werknemers en fietsers. Er is in samen-
spraak onderzocht wat hier de beste tijdelijke 
oplossing is.

Tijdelijke drempels
Om de veiligheid te vergroten brengen we tij-

delijke asfalt drempels aan. De drempels ver-
lagen de snelheid waardoor het veiliger wordt 
voor werknemers en fietsers. Drempels zijn niet 
altijd leuk maar in dit geval wel noodzakelijk. 
De drempels zorgen voor een verlaging van de 
rijsnelheid naar een meer veilige snelheid: 30 
km/uur of lager. Hierdoor komt er meer rust en 
overzicht op de Kattensingel. Dit besluit is afge-
stemd met verschillende partijen zoals de poli-
tie, KWS, de verkeerskundigen van gemeente 
Gouda, Bouwrisk (beheersing trillingen) en het 
wijkteam. De drempel die tussen het Bolwerk en 
de Van Strijenstraat komt te liggen wordt alleen 
aangelegd onder voorbehoud dat dit in te passen 
is met de werkzaamheden die gepaard gaan met 
het verwijderen van de waterleiding.

Definitieve situatie
Na afronding van de werkzaamheden zijn er 
definitieve snelheidsremmende drempels. Deze 
inrichting past bij het ontmoedigingsbeleid om 
verkeer te verminderen op de singels. De Kat-
tensingel wordt dan daadwerkelijk ingericht als 
een 30km per uur weg.

de eerste moot 

Afsluiting Kattensingel
Op 25 en 26 november 2017 gaat de Kattensin-
gel dicht voor doorgaand verkeer. Bestemmings-
verkeer blijft mogelijk. Drinkwaterbedrijf Oasen 
moet een verouderde waterleiding verwijderen. 

In dit afsluitingsweekend brengen we de tijdelij-
ke asfalt drempels aan.

Contactpersonen
Met vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht 
bij omgevingsmanager Gert-Jan Roth. Dit kan 
via 06-54976385 en via groth@kws.nl. Wilt u 
hem persoonlijk spreken? Hij is elke donderdag 
in de even week in de bouwkeet op het terrein 
van “de Producent” aanwezig tijdens het inloop-
spreekuur van 15.00 – 17.00 uur.
Toezichthouder vanuit de gemeente Gouda is 
Ruud Verberne, te bereiken via 0182-587428 en 
ruud.verberne@gouda.nl. Meer informatie kunt u 
vinden op de website van de gemeente Gouda: 
www.bit.ly/kademuur.  



4

Wijkkrant Nieuwe Park                  november 2017

WIjk In BedRIjf
Uitzendbureau Ruimbaan
Door Trudie Galama

Op het Stationsplein, tussen Spar en bloemen-
kiosk, is sinds kort in het verbouwde pand van 
De Goudse het uitzendbureau Ruimbaan ge-
vestigd. Niet over een rode loper, maar via een 
keukentrapje loop je het fraaie pand binnen. 
Het hoogteverschil tussen trottoir en drempel is 
gigantisch. Maar dat wordt binnenkort opgelost, 
stelt Marieke Kreuzen mij gerust. Deze perikelen 

Werkzaamheden aan de kademuur 
Door Gert-Jan Roth, uitvoerder KWS

Sinds de laatste nieuwsbrief is het aanzicht van 
de Kattensingel flink veranderd en zijn er vor-
deringen gemaakt aan de constructie van de 
kademuur. 

Zoals u heeft gezien liggen er momenteel drie 
grote pontons in de Kattensingel. Op het ene 
ponton staat een grote boorstelling om palen in 
de kademuur te boren, waarna de damwanden 
worden geplaatst. Op het andere ponton staat 
een hydraulische boorkraan die door middel van 
een boormotor de schoorpalen aanbrengt. Op 
het derde ponton staat een kraan om beton te 
storten. 

Vanaf  20 november is er gestart met het opbre-
ken van de parkeerstrook om ruimte te maken 
voor het verwijderen van de oude kademuur. 

De gehele kade is opgedeeld in 21 moten (lees: 
stukken). In iedere moot worden de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd:
• Verwijderen bestrating; 
• Grondwerkzaamheden; 
• Slopen bestaande kademuur;
• Plaatsen tijdelijke berlinerwand;
• Aanbrengen schoor -en buispalen en  dam-

wand;
• Verwijderen Berlinerwand en aanbrengen 

fundering;
• Aanbrengen deksloof (afwerking);
• Inrichten parkeerplaatsen en trottoir.
De werkrichting is van Kleiweg tot het Bolwerk.
 
Bereikbaarheid en veiligheid
Wij zorgen er voor dat woningen en bedrijven 
voor voetgangers altijd bereikbaar zijn. 

Bereikbaarheid hulpdiensten
De ambulance, brandweer en politie (hulpdien-
sten) kunnen ook tijdens de werkzaamheden de 
panden in de buurt goed bereiken.

Parkeren tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden kan er op een deel 

van de Kattensingel niet geparkeerd worden. Om 
deze plekken te compenseren hebben wij speci-
ale parkeerplekken voor u beschikbaar gesteld 
op het terrein van “de Producent” op de Katten-
singel 62. Parkeren is op eigen risico.

Naast (gespecialiseerde) fysiotherapie 
bieden wij diverse trainingen onder 
begeleiding van een fysiotherapeut:
- Training op Maat,
- Afvallen op Maat,
- Fitplus,
- Fit to move
en specifieke trainingen voor COPD,
lage rugklachten en valpreventie. 

Fysiotherapie Oranjestaete  
0182 - 75 18 11  
www.fysiostaete.nl

Julianahof 210 2802 GN Gouda
C. Huygensstraat 121e 2802 LV Gouda
Burg. van Dijkesingel 49 2809 RB Gouda
Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak

• f y s i o t h e r a p i e

• m a n u e l e  t h e r a p i e

• p s y c h o s o m a t i e k

• f y s i o t r a i n i n g
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Stand Van zaken zuIdeLIjk 
StatIonSGeBIed
Door Gerko van der Wateren, gemeente

herinrichting openbare ruimte
In overleg met het Bewonersinitiatief Zuidelijk 
Stationsgebied/wijkteam Nieuwe Park is voor de 
zomer gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor 
de herinrichting van de openbare ruimte. Ten 
opzichte van het eerdere schetsontwerp is er 
vooral verder gewerkt aan thema's als vergroe-
ning, verduurzaming (klimaatadaptatie, opvang 
regenwater) en 'menselijke maat'.
In de klankbordgroep Zuidelijk Stationsgebied 
bleek voor dit voorlopig ontwerp veel draagvlak 
te bestaan. De volgende stap is dat de gemeen-
te het voorlopig ontwerp laat uitwerken tot 
een definitief ontwerp en bestek. Het definitief 
ontwerp zal vrijwel niet afwijken van het voorlo-
pig ontwerp, maar vooral meer uitwerking geven 
van de details. Het bestek is nodig voor de aan-
besteding van de werkzaamheden in de 2e helft 
van 2018.

fietsenstalling
Tegelijkertijd is met ProRail en NS ook doorge-
werkt aan het ontwerp voor de fietsenstalling 
en daarmee samenhangende aanpassingen in 
het stationsgebouw. Vooruitlopend op de bouw 

Werkgebied
60% van de aanvragen komt uit de technische 
en industriële hoek. De overige aanvragen ko-
men uit de secretariële, communicatie en medi-
sche sector.
Naast directeur van Ruimbaan is Marieke ook 
voorzitter van het B2B-event Gouwe Zaken en 
bestuurslid VNO-NCW RijnGouwe en neemt zij 
deel aan het 3 O-Overleg, een overleg om het 
onderwijs af te stemmen op de arbeidsmarkt.
Ruimbaan is niet het enige uitzendbureau in 
Gouda, maar concurrentie houdt je scherp, zegt 
Marieke. Zij vindt het vak na 26 jaar nog steeds 
een uitdaging en het is de diversiteit en het 
contact met mensen die het vak zo aantrekke-
lijk maken. Er staan nog meer vestigingen op 
stapel, dus voorlopig is er nog volop werk aan 
de winkel. 

hebben er overigens wel voor gezorgd dat de 
verhuizing meer dan een half jaar moest worden 
uitgesteld.

Geschiedenis
Marieke Kreuzen is haar uitzendbureau in 1992 
gestart aan de Lange Tiendeweg. Een logische 
stap na jarenlang bij andere organisaties te heb-
ben gewerkt. In 2003 verhuisde het bureau naar 
de Blekerssingel. En nu 15 jaar later is dit te 
klein geworden kantoor verruild voor dit gunstig 
gelegen, ruime en lichte onderkomen. Behalve 
in Gouda heeft Ruimbaan vestigingen in Alphen 
aan den Rijn, Rotterdam Alexandrium en Rotter-
dam Centrum. In 25 jaar is er veel veranderd in 
de uitzendbranche. Er was geen mobiele tele-
foon, geen internet. Marieke vertelt dat zij het 
moest doen met een kaartenbak met gegevens 
van werkzoekenden en bedrijven. 

Uitzendwerk blijft mensenwerk
Er werken zeven intercedenten bij Ruimbaan in 
Gouda. Zij zijn goed opgeleid en hebben ja-
renlange ervaring. Daarnaast werken er drie 
stagiaires. MVO (maatschappelijk verantwoord 
ondernemen) is een begrip binnen de organisa-
tie. Dat vind je terug in de manier hoe wij met 
elkaar omgaan en hoe wij naar buiten treden, 
zegt Marieke. Op mijn vraag of het digitale tijd-
perk de afstand tussen de mensen groter maakt, 
antwoordt Marieke dat het persoonlijk contact 
het allerbelangrijkste is. En dat blijft het leukste 
onderdeel van het werk. Uitzendwerk blijft men-
senwerk. Wij nodigen de sollicitanten uit voor 
een intake gesprek, zodat wij hen goed leren 
kennen. Doordat wij onze klanten goed kennen, 
kunnen we zo een goede match maken.
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afVaLScheIden Loont
Door Cora van Leeuwen, Buurtpreventie

De gemeente Gouda heeft voor alle inwoners 
van Gouda diverse informatiebijeenkomsten 
georganiseerd. Het buurtpreventieteam heeft de 
bijeenkomst in de Chocoladefabriek op 2 
november jl. bezocht.

Wie afval beter scheidt en minder restafval aan-
biedt, gaat minder betalen.
Gescheiden afval (o.a. groenten- en tuinaf-
val, papier, glas en plasticverpakkingen, blik 
en drinkkartons) kunt u onbeperkt aanbieden.  
Omdat er veel verwarring is over wat wel/niet 
in de plasticafvalzak thuishoort, hebben wij de 
gemeente gesuggereerd de betreffende ver-
pakkingen in beeld te brengen zodat voor een 
ieder duidelijk is wat bij plasticafval thuishoort.  

We vragen opnieuw uw aandacht voor de gang 
van zaken  bij het ophalen van vuil. Er staan 
soms nog dagenlang geleegde bakken langs 
de stoep. Dat is rommelig en ongewenst. Maar 
blijkbaar zetten sommige wijkbewoners hun 
plastic zakken een of meerdere dagen te vroeg 
buiten. Dat kan echt niet. Die zakken kunnen 
kapot gaan en kunnen met een beetje wind door 
de hele wijk gaan zwerven. Ook te laat buiten 
zetten leidt tot ellende, dan duurt het een week 
voor ze weer weg zijn. Dus laten we er een ge-
woonte van maken elke donderdagochtend voor 
negen uur die zakken buiten te zetten. 

van deze nieuwe fietsenstallingen is de plan-
ning om medio 2018 een 'keerwandconstructie' 
te bouwen. Deze constructie is nodig omdat de 
fietsenstalling vlak tegen het spoortalud aan ligt. 
Voor de bouw van deze constructie kan gebruik 
worden gemaakt van de in 2018 beschikbare 
'Treinvrije periodes'. Deze periodes zijn in 2018 
beschikbaar vanwege andere werkzaamheden 
van ProRail aan bijvoorbeeld bovenleidingen, 
portalen en wissels.

kapvergunning
Om de 'keerwandconstructie' te kunnen bouwen 
is het noodzakelijk (onvermijdelijk) dat de bo-
men langs het spoortalud gekapt worden. Dit is 
natuurlijk ook besproken met de klankbordgroep 
Zuidelijk Stationsgebied. In de nieuwe plannen 
voor het Zuidelijk Stationsgebied is ook veel 
aandacht besteed aan het behoud en versterking 
van de groene kwaliteit van het gebied. Er wor-
den nieuwe bomen geplant waarbij veel zorg zal 
zijn voor goede (ondergrondse) groeicondities, 
zodat de bomen goed kunnen uitgroeien. Ook de 
twee grote platanen krijgen extra verzorging en 
meer ruimte. Daarnaast komen er in het plange-
bied nieuwe groenvoorzieningen met een hoog-
waardige en kleurrijke plantkeuze.

Binnenkort zal de kapvergunning worden aan-
gevraagd. Het is een 'integrale kapvergunning' 
voor de bomen die niet gehandhaafd kunnen 
worden. De uitvoering zal echter gefaseerd 
plaatsvinden. Bomen worden dus pas gekapt als 
het echt nodig is vanwege de planning, dus zo 
laat mogelijk.

Als er vragen zijn over de herinrichting van het 
Zuidelijk Stationsgebied of de aanvraag kapver-
gunning dan kunt u contact opnemen met 
• Wouter de Graaf (wouter.degraaf@gouda.nl), 

tel. 06 15177515 of 
• Gerko van der Wateren (gerko.vanderwate-

ren@gouda.nl), tel. 0648135673

Dit gescheiden afval wordt betaald uit de vaste 
heffing, die fors verlaagd wordt. 

Voor het aanbieden van restafval gaat u per keer 
betalen. Dat kan in onze wijk op diverse manie-
ren worden aangeboden: in de grijze container 
of per zak in de ondergrondse container. Goed 
voor de duurzaamheid van Gouda en voor uw 
portemonnee.

Grijze container: hoe werkt het?
In uw nieuwe grijze container zit een chip. De 
vuilniswagen kan deze chip lezen en weet dan 
van welk adres de container geleegd wordt. Elke 
leging van de container wordt geregistreerd. Het 
gewicht wordt niet gemeten. Ga dus voor volle 
containers!

ondergrondse container: hoe werkt het?
Iedere inworp (klik) in de ondergrondse con-
tainer wordt geregistreerd en kost € 1,50. Ga 
dus voor volle zakken (de bekende grijze zak 
van 60 liter). Voor de kleine huishoudens wordt 
in Gouda een test gedaan met 30 liter zakken. 
Houdt dus de informatie via de Goudse media in 
de gaten.

Voor meer informatie en rekenvoorbeelden kijk 
op: www.gouda.nl/afvalscheidenloont.
Zonodig kunt u voor eventuele vragen telefo-
nisch contact opnemen met de gemeente gouda 
via het algemene informatienummer tel. 140182
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nIeuWS Van Gouwestein
Door Karin Hinke

De decembermaand staat weer voor de deur 
met de daarbij behorende festiviteiten zoals 
Sinterklaas en natuurlijk de kerstdiners voor de 
bewoners. 

Tijdens de vereniging 
creatief wordt er door 
de bewoners hard 
gewerkt aan versie-
ring voor Sinterklaas. 
Zo hebben we twee 
vliegen in een klap. De 
bewoners vinden het 
erg leuk om aan deze 
versiering te werken, 
en we kunnen er het 
hele huis mee opvro-
lijken. 

Uiteraard wordt op 5 december aandacht aan 
Sinterklaas besteed, sterker nog, hij komt langs 
met zijn pieten. Voor de bewoners van de ver-
pleegafdeling is een gezellige ochtend georgani-
seerd. Zo is er warme chocomel met gevuld spe-
culaas, worden er, onder begeleiding van twee 
gastvrouwen, liedjes met elkaar gezongen, en is 
er voor iedere bewoner een cadeautje. De och-
tend wordt afgesloten met een heerlijke lunch. 
Uiteraard is familie van de bewoners hierbij van 
harte welkom. Sinterklaas komt in de middag 
langs bij de bewoners van de verzorging en de 
somatische verpleegafdeling. Ook hier wordt een 
gezellige middag van gemaakt. 

In de week voor Kerstmis is er voor alle afde-
lingen een heerlijk kerstdiner. Bewoners van 
de verzorgingsafdeling en de somatische ver-
pleegafdeling hebben er dit jaar voor gekozen 
om niet met familie maar juist met de medewer-
kers van de afdeling te dineren. In de hectiek 
van de dag is er niet altijd tijd voor een uitge-
breid praatje, het kerstdiner is dan een mooie 
gelegenheid om elkaar eens op een andere 
manier te spreken. 

Ook voor de bewoners van de verpleegafdeling 
is een kerstdiner. Elke bewoner mag dan één 
familielid meenemen. De bewoners zien er altijd 
op hun paasbest uit en genieten van het diner. 

Heeft u een keer zin in een gezellige bingo of 
een heerlijke themamaaltijd, bel met de receptie 
van Gouwestein, zij kunnen u precies vertellen 
wanneer deze plaats vinden en wat ze kosten. 
U bent van harte welkom.  Betalen geschiedt in 
Gouwestein altijd met pinpas. 

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.com/gouwestein

Door Carla van der Beek gastvrouw verpleegafdeling

Zorgcentrum Gouwestein is te vinden in het 
prachtige Van Bergen IJzendoornpark, op loop 
afstand van het station. We hebben een ver-
pleegafdeling van 3 verdiepingen. Op elke etage 
zijn 12 bewoners en een gastvrouw. Er zijn vrij-
willigers die steeds op dezelfde etage werken. 
Zo leren zij de bewoners goed kennen.

Op een etage komt nu al een tijdje Annelies. Ze 
heeft zo haar vaste dagen en komt nu al meer 
uren dan in het begin. Ik heb haar gevraagd, 
hoe ze op het idee kwam om dit te gaan doen.
Annelies vertelt: “Mijn moeder is overleden. 
Ik heb 16 jaar voor haar gezorgd. Eerst thuis, 
later in het verpleeghuis. Toen ze overleden was 
kon ik voor niemand meer zorgen en dacht ik, 
ik ga vrijwilligerswerk doen! Na 2 weken ben ik 
begonnen. Het verzorgen en bezig zijn met de 
bewoners, het naar de zin maken en een gezel-
lige middag te organiseren geeft mij een goed 
gevoel.“

Als je interesse hebt, bel eens op! (tel. 0182 
515655). In Gouwestein is natuurlijk nog veel 
meer vrijwilligerswerk te doen. 
Annelies zou willen zeggen: “Twijfel niet en ga 
wat doen. Het is plezierig en prettig werk en 
geeft veel voldoening. Ik voel me altijd heel 
goed als ik gewerkt heb.”

Je bent welkom. 

Inlichtingen over vrijwilligerswerk bij de receptie 
van Gouwestein en bij de vrijwilligers coördina-
tor mevrouw Van Hensen van Uningen.



8

Wijkkrant Nieuwe Park                  november 2017

VuuRWeRk VRIj, Wat VInd jIj?

Er is in Gouda een initiatief om het vuurwerk 
voor ieders deur te beperken en we kregen de 
vraag of onze wijk daarin een rol kan spelen. 
Het wijkteam heeft daar geen probleem mee, 
de meningen over wel of niet beperken liepen, 
zoals te verwachten, uiteen. Dat dit jaar al een 
vuurwerkvrije zone wordt afgeroepen is niet aan 
de orde. Maar het is natuurlijk prima als u kunt 
uitspreken daar voorstander van te zijn en er 
vervolgens ook naar gaat handelen. 
Hier volgt de brief van een aantal voorstanders. 
voor alle duidelijkheid het wijkteam spreekt zich 
hier dus niet over uit.

De feestdagen staan weer voor de deur, kortom 
tijd voor tradities en gezelligheid en de bij beho-
rende discussies. Mensen hechten veel waarde 
aan hun gewoontes, dat is niet raar. Vaak zijn 
het jarenlange tradities waar je met veel plezier 
op terugkijkt. Daarom is het vaak moeilijk om 
oude gewoontes te veranderen of aan te passen. 
Ondertussen weten we inmiddels wel dat som-
mige dingen niet goed voor jou en je omgeving 
zijn en toch blijven we het doen. Waarom is dat 
en zou het misschien anders kunnen? Dat willen 
we graag ter discussie stellen in onze wijk. 

Er is veel te doen rondom het afsteken van vuur-
werk, het is gevaarlijk, veel fijnstof in de lucht, 
mens en dier kunnen er angstig van worden, 
bodemverontreiniging en zwerf afval. Er zijn al 
heel wat studies op losgelaten waaruit blijkt dat 
het geen positieve uitwerking op onze gezond-
heid heeft. Vuurwerk verbieden roept heel veel 
weerstand op. Volgens veel mensen hoort het bij 
de traditie van oud en nieuw maar zou het ook 
anders kunnen? Net zo feestelijk maar zonder 
de overlast van vuurwerk, vuurwerkvrije zones, 
een groot stadsfeest of kleinschalig in de buurt. 
Een nieuwe kijk op oud en nieuw hoeft niet te 
betekenen dat het minder feestelijk wordt. Maar 
biedt ook kansen om de sociale cohesie te ver-
sterken, door gezellig met je buren te proosten 
op het nieuwe jaar. Je kan denken aan samen 
oliebollen bakken of een lichtshow met muziek. 
Of misschien heb je hele muzikale buren die wel 
een showtje willen geven. Er is van alles te ver-
zinnen om toch feestelijk het nieuwe jaar in te 
gaan. We zouden het leuk vinden als je met ons 
daar over mee wilt denken. 

Binnenkort willen we gaan kijken of we een 
vuurwerkvrije zone kunnen realiseren rondom 
het Van Bergen IJzendoornpark. We komen 
langs om te vragen hoe bewoners er tegenover 
staan en of het haalbaar is. We hebben voor het 
park gekozen omdat er veel dieren in en rondom 
het park zijn, zoals de volière en de dieren bij 
Het Segment. Maar ook omdat er veel groen is 
en alle vervuilende stoffen zo de bodem en het 
water in kunnen verdwijnen. Daarnaast zijn er 
niet heel veel woningen rondom het park en is 
het misschien mogelijk dit te realiseren. Mocht 
je zelf ook een vuurwerk vrije straat willen, dan 
ben je vrij om je aan te sluiten bij dit initiatief. 
Misschien kun je met de buren een centrale plek 
afspreken waar het vuurwerk gezamenlijk afge-
stoken kan worden. Dat scheelt natuurlijk ook al 
met de overlast en natuurlijk alles opruimen als 
je klaar bent. 

We hopen dat het een succes wordt en we met 
elkaar bereid zijn om aanpassingen te doen en 
kritisch naar ons zelf te kijken over ons eigen 
vuurwerk gebruik en wat daarin verbeterd kan 
worden. 
Je zou ons ook al helpen door de onderstaande 
vragenlijst in te vullen en in te leveren bij Manon 
Vonk, Majoor Fransstraat 36 of via de mail 
manonvonk@hotmail.com

-------------------------------

Wat vind je van een vuurwerk vrije zone?

Heb je leuke alternatieven in plaats van vuur-
werk?

Vier je zelf oud jaar in de wijk? Zo ja waar?

Zou je je ook willen inzetten voor een vuurwerk-
vrije zone?

Iedere cultuur/mens heeft andere tradities. Wat 
zijn de jouwe met oud en nieuw?

-------------------------------

uItnodIGInG
Officiële opening 7e expositie Gouds Werk
Door Sjouk Engels

Op zaterdag 2 december om 16.00 uur is de offi-
ciële opening van de 7e expositie Gouds Werk in 
Gouwestein.
U bent van harte welkom!
Het is de 7e expositie en u heeft geluk. U kunt 
kennismaken met de kunstenaars Marrianne 
Waalwijk, Nicole Jansen en Liesbeth Kool.
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Marianne exposeert met haar interessante schil-
derijen, Nicole met haar schitterende foto’s en 
Liesbeth toont bijzonder keramiek.

De directeur van Gouwestein zal een welkoms-
woord houden en biedt u een kopje koffie en 
thee aan.
Daarna bekijken we samen met de kunstenaars 
de expositie. De kunstenaars vertellen iets over 
hun werk en u kunt vragen stellen over bijvoor-
beeld de techniek die zij gebruiken.

een tipje van de sluiter!
Marrianne Waalwijk ziet zichzelf als een “ver-
beeldend kunstenaar”. Ze maakt tekeningen, 
schilderijen, collages en beeldend werk, ook in 
opdracht.
Ze gebruikt terugkerende elementen: een hartje 
omdat ze zo van mensen houdt, een koe omdat 
ze in Holland woont en een vogeltje omdat ze 
zo’n “vladdertje” is.

Nicole Jansen ziet fotografie als een gevangen 
illusie, een fractie van de werkelijkheid.
Volgens haar kan een beeld vleien, maar ook 
confronteren. Ze vindt het leuk als mensen stil-
staan om te kijken wat ze werkelijk zien op haar 
foto’s, ze verrast.
Marrianne en Nicole hebben al een halfjaar een 
pop-up galerie/atelier tegenover het station op 
de begane grond van het gebouw van de Goudse 
Verzekeringen.

Liesbeth Kool heeft de lerarenopleiding Hand-
vaardigheid en Textiele Werkvormen gevolgd en 
op de Werkschuit cursussen schilderen en kera-
miek gedaan. Momenteel combineert ze gedraai-
de vormen met handvorm technieken en glas.
Liesbeth zegt zelf dat ze “rommelt” met spullen 
en ideeën die voorhanden zijn.  Echter de kera-
miek die zij creëert is heel bijzonder.
Kom kijken naar deze nieuwe expositie Gouds 
Werk want de schilderijen, foto’s en keramiek 
zijn een lust voor het oog en geven stof tot na-
denken.

Natuurlijk sluiten we deze officiële opening af 

hoeSt
Door Inge Kuin, Gouwestaete 402 / Gouda

Lieve mensen, 
Voor het geval dat U het nog 
niet weet: de herfst is weder-
om begonnen. En dat hebben 
mijn man en ik geweten. Met de 
eerste stormen kwam de eerste 
verkoudheid. En wat voor een! 
Toen ik zo met druipende neus 
en druipende ogen in mijn bed 
lag, dacht ik, laat ik iets leuks 
ervan maken. Lachen is beter 
dan kniezen, toch?  En zo is’ t 
maar net!  

Hoest                                                                                                
Waar zijn de mooie tijden
Van dansen, wijn en swing?
Verdwenen in de oceaan
Genoemd “herinnering “. 
De tand der tijd knaagt vol genot
Aan hersens, schouder, knie en bot. 
          
Vanmorgen werd ik wakker.
En – dit moet U goed begrijpen,
Hoor ik toch zo’n lawaai van binnen,
Het raast en fluit door alle pijpen
Die men ook wel  “luchtwegen“ noemt.
Ik wist ’t meteen,  ik ben gedoemd!
En helder was het, net als glas,
De tand der tijd goed bezig was. 
                   
Dan werd ik ziek, had hoge koorts,
Ik hoestte maar aan een stuk voorts. 
De dokter werd geroepen,
Om mij te onderzoeken. 

Hij zei met ernst in zijn gezicht:
“U leeft! U bent nog niet gezwicht
Aan virus of een ziektekiem !
Kleed U zich uit. Wij zullen zien!”

Vol aandacht en ook zonder schaamte
Legt hij zijn oor op mijn geraamte.
Hoort hier een ruisje, daar een brom,
Hij buigt mij recht, en dan weer krom.

met een hapje en een drankje.
December is kadootjes maand. Wie weet komt u 
in deze expositie op een idee.
Graag tot ziens op zaterdag 2 december om 
16.00 uur, locatie Gouwestein.
Voor wie niet in de gelegenheid is om die zater-
dag te komen, de 7e expositie Gouds Werk is tot 
26 februari te bezoeken. Openingstijden maan-
dag tot en met vrijdag van half negen tot half 
drie en op zaterdag begint het een uurtje later. 

Deze expositie is georganiseerd door de vrijwilli-
gers Janny de Keijzer en Sjouk Engels.
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Van Dura Vermeer kregen we onderstaand be-
richt. Ondertussen kennen we de nieuwe naam: 
De Goudsche stoomblekerij.  Waarom Drie 
Noteboomen niet meer kon is ons een raadsel. 
Van Mozaïek Wonen mocht hun nieuwbouw ook 
niet meer ‘Het Rode Dorp’ heten, maar dat zeg-
gen we nog steeds. Dus dit gaat Dura Vermeer 
ook verliezen. We hoorden ook dat de aange-
brachte zandlaag nog behoorlijk zakt, dus het 
gebeurt niet voor niets, maar dan duurt het nog 
wel even. 

duRa VeRmeeR

eerste sfeerimpressie
Het ontwerp krijgt steeds definitievere vormen. 
Hierbij treft u de eerste sfeerimpressie aan van 
het plan. Wij denken dat dit plan een aanwinst 
zal zijn voor Gouda en hopen dat u net zo en-
thousiast wordt als wij!
 
nieuw plan – nieuwe naam
Bij een nieuw plan past een nieuwe naam. Een 
naam die recht doet aan de historie van de loca-
tie. Binnenkort zullen wij de nieuwe projectnaam 
voor dit plan bekendmaken. Houd de website en 
het projectbord op de locatie dus in de gaten!
 

Planuitwerking
De afgelopen periode hebben wij de omgevings-
vergunning aangevraagd. De gemeente heeft de 
aanvraag beoordeeld en de vergunning verleend. 
Daarnaast hebben wij met de gemeente over-
eenstemming bereikt over de inrichting van de 
openbare ruimte. 

de voorbelasting is op hoogte
De op de locatie aangebrachte voorbelasting is 
inmiddels op hoogte. Het doel hiervan is toe-
komstige zettingsverschillen te beperken. Het 
aanbrengen van de voorbelasting gebeurt in la-
gen. De laatste laag is recent aangebracht. Naar 
verwachting duurt het ongeveer een jaar om de 
gewenste zetting te bereiken.
 
Start verkoop
Doordat de laatste laag van de voorbelasting 
iets later dan gepland is aangebracht, kan nu 
nog geen harde prognose afgegeven worden 
wanneer de eindzetting wordt bereikt. Derhalve 
gaan we iets later met de verkoop starten dan 
gepland; dit zal 1e kwartaal 2018 worden. Wij 

het Bankje
Door Trudie Galama

Het is niet het paard van Sinterklaas maar het 
zijn Droppie en Meisie die grazen bij het bankje 
in het park.
Op het bankje zitten Sharon, Yenthe en Marissa, 
leerlingen van de praktijkschool Het Segment. 
Zij volgen zeven weken lang de praktijklessen 
groen- en dierverzorging. Iedere dag wordt er 
met de twee pony’s gelopen rond de school of in 
het park. Maar volgens de meiden houdt de ver-
zorging meer in: borstelen, hoeven uitkrabben, 
de stal uitmesten en de zandbak onderhouden.
Daarnaast zijn er nog andere beesten op school 
die zij verzorgen: muizen, cavia’s, konijnen en 
hamsters.
Volgende week staat er een ander groepje 
leerlingen klaar om samen met docent Danick 
Tahapary de verzorging van Droppie en Meisie 
van deze meiden over te nemen. 

Toen had hij’t door wat ik mankeerde
En opgewekt hij eindelijk riep:
“Mevrouw, U hebt de spaanse griep!
Van harte dus gefeliciteerd,
Een ander was al lang gecrepeerd !”
                
Maar….ik bleef niet zo lang alleen
In ’t echtelijke bed. 
Want Bastiaan, mijn lieve man, 
Schoof zachtjes in mijn sponde aan,
Verkouden tot en met. 

Zo hoesten wij in pais en vree
De hoesten- liederen met z’n twee. 
Ik hoest een stralende sopraan
En hij diep in de bas. 
Soms in het ritme van een waltz
In c-groot, fis mineur of as. 

Aan ’t eind van dit concert
Twee jubilates  dan “zum Schluss,” 
Het ene is van  Wolfgang Mozart,
Het andere van Sibelius.

En als ’t helemaal niet beter wordt
Dan winnen wij in ieder geval
Het EURO-HOESTEN FESTIVAL !   
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weinig plaatsen in Europa, maar van oudsher is 
hij aangeplant in tuinen, parken en vooral op be-
graafplaatsen. Dit laatste vanwege het wat som-
bere uiterlijk van de boom en vanwege het feit 
dat hij zichzelf vernieuwt en zo een eeuwig leven 
symboliseert. Een wat praktischer verklaring van 
zijn populariteit op kerkhoven is gelegen in het 
feit dat hij giftig is en dat herders daardoor ont-
moedigd werden om hun dieren op kerkhoven te 
laten grazen. Tegenwoordig is de taxus als haag 
en solitair in tuinen zeer geliefd, omdat je hem 
zo gemakkelijk kunt snoeien, zelfs in de meest 
woeste vormen.

herkomst
Er zijn fossiele resten van de taxus gevonden die 
140 miljoen jaar oud zijn. Toen de gletschers uit 
de laatste ijstijd zich terugtrokken, bestonden 
de Europese bossen zelfs voor 80% uit taxusbo-
men.
De taxus is dus inheems in Europa, maar ook in 
het westen van Noord-Afrika, Klein-Azië, Iran, 
Noord-Amerika, de Celebes-eilanden en Indone-
sië. Het woord “taxus” is afgeleid van het Griek-
se “taxon” dat “boog” betekent. Het hout van de 
boom is namelijk sterk en buigzaam en daardoor 
erg geschikt voor het maken van (hand)bogen. 
Van het woord “taxus” is ons woord “toxisch” 
weer afgeleid, “giftig”. Maar er zijn ook mensen 
die beweren dat de naam komt van het Latijnse 
“texo”, wat “weven” betekent. De bast van de 
boom werd namelijk ook gebruikt om mee te 
weven en te vlechten. Ook aardig te vermelden 
is dat men in Limburg spreekt van een “doods-
boom” en in de Achterhoek draagt de taxus de 
prachtige naam van “snotterbezieboom”.

eigenschappen
De taxus behoort (meestal) tot de tweehuizige 
bomen, dus je hebt mannelijke en vrouwelij-
ke bomen. De mannelijke bloemen zitten aan 
de onderkant van de takken. De vrouwelijke in 
knopjes aan de toppen van de kortere takken. 
Die geven een kleverig druppeltje af, dat het 
rondzwevend stuifmeel opvangt. De rode bessen 
worden door de vogels gegeten. Dat kan ook, 
omdat het rode omhulsel van het zaadje (het 
besje) het enige onderdeel van de taxus is, dat 
niet giftig is. Het wordt door een vogelmaagje 
verteerd, maar het giftige pitje niet. De vogels 
poepen zo'n pitje uit en voilà: een nieuw taxus-
boompje is in wording. Mensen echter verteren 
de pitjes tegelijk met de besjes, met alle gevol-
gen vandien. 

Toch is de taxus zo slecht nog niet. Het snoeisel 
wordt ingezameld als grondstof  voor medicij-
nen tegen borst- en baarmoederhalskanker. Men 
heeft het werkzame bestanddeel daarvan, taxol, 
ook synthetisch kunnen vervaardigen, maar dat 
is nog altijd minder werkzaam dan wat uit het 
snoeisel van de bomen zelf gehaald wordt. 

zijn echter volop bezig met de voorbereiding van 
de verkoopstukken. De start van de verkoopac-
tiviteiten zullen wij bijtijds via een persoonlijke 
uitnodiging aankondigen.

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden 
van de voortgang van de werkzaamheden en de 
planning van het gehele proces.

Bomen In het PaRk: de taxuS
Door Marijke van Ittersum

Op het eiland in de vijver van het “nieuwe 
gedeelte van het” park staan taxusbomen, of 
Venijnbomen, wat de Nederlandse naam is. 
Overigens is de Taxus baccata (de naam die het 
meest gebruikt wordt, omdat alle taxussen in 
Europa zeer hecht verwant zijn) niet zeldzaam. 
We zien ze in tuinen aangeplant in struikvorm, 
haag of boom op veel meer plekken. Ze staan 
in de wijk en verder overal in Nederland. Een 
waarschuwing is echter zeer op zijn plaats: 
(bijna) alle onderdelen van de boom bevatten 
taxine, dat zeer giftig is. Het eten van besjes bij-
voorbeeld is niet alleen fataal voor mensen, ook 
huisdieren (zelfs groot vee), sterven na het eten 
van de bladeren. 

uiterlijk
De taxus is een langzame groeier. Als boom kan 
hij een meter of 15 hoog worden en ontwik-
kelt dan (als hij niet gesnoeid wordt) een fraaie 
kroon. De taxus wordt ook ongelofelijk oud. In 
Noord-Wales, op een van onze wandelingen, 
hebben we op een kerkhof een meerstammige 
taxus gezien die 2000 jaar oud zou zijn. Oudere 
taxusbomen zijn vaak meerstammig, omdat de 
takken naar de grond groeien, daar gaan wor-
telen en nieuwe boompjes vormen die rond de 
oorspronkelijke boom opgroeien als schijnbaar 
aparte bomen. De stam schilfert en is roodbruin 
van kleur. Vaak is een oude stam hol, maar dat 
maakt de boom niets uit, hij groeit gewoon ge-
staag door. De naalden zijn lancetvormig, don-
kergroen en zacht en ze kunnen wel zeven jaar 
aan een boom blijven zitten. De besjes die in het 
najaar verschijnen, zijn felrood. 

In het wild groeit de taxus op nog maar heel 
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zo ScheIdt u afVaL Goed 

Gft-afval:
• Schillen en resten van groenten, fruit en 

aardappelen
• Resten van gekookt eten
• Vleesresten en visresten (inclusief graten, 

schelpen en botjes)
• Pindaresten, notendoppen en eierschalen
• Plantaardige olie en gestold vet
• Theezakjes en filters met koffiedik
• Brood en kaaskorsten (zonder plastic)
• Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en 

bladeren
• Snijbloemen en kamerplanten
• Mest van kleine huisdieren met stro
• Kattenbakvulling met Milieukeur
• Composteerbare plastics met het kiemplant-

logo

De volgende soorten afval horen nIet bij het 
GFT-afval:
• Zand, grond en grind

oud papier:
• Kranten en tijdschriften
• Reclamefolders zonder plastic hoesjes
• Gidsen en catalogi 
• Toegangskaarten

Bijzonderheden
Vooral in de Engels-Keltische traditie is de taxus 
een belangrijke boom. Het magische wiel, dat 
de beroemde Ierse druïde Mag Ruith gebruikte 
om te vliegen, bestond  uit taxushout. Taxushout 
is bestand tegen rotting en bevat geen of bijna 
geen hars. Ook kunstvoorwerpen en meubels 
werden om die redenen van taxushout gemaakt.  

Ook in de poëzie is de taxus geliefd, of je het 
nou over oude Bretonse verzen, Ierse ballades 
of oud-Engelse liederen hebt. Robin Hood zou 
zijn kracht (van zijn boog) ontleend hebben aan 
de taxus. Een christelijke legende verhaalt ons 
van een taxus die bij het sterven van Christus 
donker van verdriet werd en de belofte afleg-
de om giftig te zijn voor alle mensen en dieren 
(maar dan toch niet voor de vogels). En als hek-
sen in de middeleeuwen wilden vliegen, gebruik-
ten zij daarvoor een zalf, gemaakt van taxustak-
ken geplukt tijdens een maansverduistering. De 
taxus vind je zelfs terug in de onderwereld van 
de Grieken. 

tot slot 
Het schijnt dat, als je op een warme zomer-
dag onder een taxus gaat zitten, je dan in een 
“andere wereld” komt. Dat zou nog waar kunnen 
zijn ook, want op (heel) warme dagen geeft de 
taxus (soms) een gasvormig toxine af, dat tot 
hallucinaties kan leiden. Helaas bestaat daar-
voor geen echt hard wetenschappelijk bewijs en 
misschien is dat maar goed ook. Het eiland in de 
vijver is echt veel te klein om met z'n allen op te 
gaan zitten – als we dat al zouden willen. 

WeGScheIdInG WInteRdIjk
Door Trudie Galama, Buurtpreventie

De uitgevoerde reparaties hebben resultaat ge-
had. Sommige stukjes zijn vernieuwd en ande-
re zijn gerepareerd. Het verdient zeker niet de 
schoonheidsprijs en of het veilig is om er over-
heen te fietsen vraag ik mij af. Ik zal het niet 
uitproberen, maar heb inmiddels weer een be-
richtje met foto naar het MOG gestuurd. Moeten 
we met z’n allen blijven doen. En niet één keer, 
maar iedere keer opnieuw. Het is volgens mij de 
enige manier om de aandacht vast te houden 

voor dit nog steeds niet opgeloste probleem en 
ervoor te zorgen dat er een definitieve oplossing 
komt.
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• Boeken en brochures
• Kleine en grote kartonnen dozen
• Papieren zakken en tassen
• Inpakpapier, cadeaupapier
• Eierdozen
• Golfkarton
• Kartonnen opvulling bij producten
• Print- en kopieerpapier: nietjes, paperclips 

en plakband zijn toegestaan
• Schrijfpapier, tekenpapier
• Enveloppen: van papier of karton, ook met 

venster

de volgende soorten afval horen nIet bij 
het oud papier:
• Taartdozen met voedselresten en kunststof 

venster, pizzadozen, bakpapier, koffiefilters
• Zakdoekjes, tissues, keukenpapier, luiers, 

wc-papier, sanitair papier
• Behang: papier en vinyl
• Kassabonnetjes
• Plastic hoesjes om (reclame-)folders en tijd-

schriften
• Melk-, yoghurt- en sappakken: drankenkar-

tons
• Vloeibaar wasmiddel verpakkingen: vloei-

stofdicht karton
• Treinkaartjes: met eenmalige chipkaart
• Diepvriesverpakking: karton met plastic 

binnenkant
• Papieren broodzakken: papier en plastic
• Geplastificeerd papier en karton
• Plastic zakken en tassen
• Enveloppen met plastic bubbeltjes
• Ordners en ringbanden
• Plastic opbergmappen

Plasticafval + Blik en drankenkartons:
de volgende verpakkingen horen bij het 
plasticafval: 
• Flessen voor frisdrank, water, zuivel, sauzen 

(ketchup en mayonaise), olie, azijn
• Folies en zakjes voor pasta, rijst, snoep, 

brood, bloemen, groente en fruit
• Verpakking van vleeswaren en kaas
• Bakjes voor boter, saus, smeerkaas, paté, 

koffiemelk, groente, fruit, salade, patat
• Bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs
• Deksels van potten pindakaas, chocopasta 

etc.
• Flacons voor shampoo, douchegel, bad-

schuim, zeep, wasmiddelen en schoonmaak-

middelen
• Tubes voor gel, crème, bodylotion en tand-

pasta
• Plastic bekertjes
• Plastic plantenpotten
• Plastic tasjes
• Folies om tijdschriften en reclamefolders
• Blisters van onder meer tandenborstels, 

snoeren en schroeven
• Potjes voor medicijnen en vitamines
• Sinaasappelnetjes
• blikjes van frisdrank, bier, honden- en kat-

tenvoer, soep, saus en groete.
• aluminium schaaltjes

de volgende soorten afval horen nIet bij 
het plastic afval:
• plastic verpakkingen met aluminiumfolie 

(chips en koffie)
• Verpakkingen met inhoud
• Verpakkingen van klein chemisch afval: verf, 

petroleum, gootsteenontstopper
• Piepschuim: fastfoodverpakkingen, vlees-

schaaltje, verpakkingsvulmateriaal
• Gelamineerd kunststof: doordrukstrips (pil-

len of kauwgom), chipsverpakking
• Andere plastic producten, zoals tuinstoelen 

en speelgoed

de volgende verpakkingen horen bij de 
drankenkartons:
• Alle drankenkartons waar levensmiddelen in 

hebben gezeten, zoals: 
• Kartonnen pakken voor vruchtensappen, 

water en wijn
• Kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt
• Kartonnen pakken voor kant en klare soep 

en pastasaus
• Deze verpakkingen bestaan voor 75 tot 80% 

uit papier en karton en zijn aan de binnen- 
en buitenzijde voorzien van een laagje plas-
tic en/of aluminium.

de volgende soorten afval horen nIet bij 
de drankenkartons: 
• Kartonnen verpakkingen waar nog levens-

middelen in zitten
• Verpakkingen van karton waar geen levens-

middelen in hebben gezeten
• Resten papier, karton of folie
• Verpakkingen van piepschuim
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RedactIe WIjkkRant

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

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

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

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

adReSSen WIjkteamLeden

Gerrit van der Gaarden 
Trudie Galama 
Ton Kooijman
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Peter Waalwijk

Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Bergen IJzendoornpark 15
Van Swietenstraat 24
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36
Crabethstraat 41

Tel. 524996
Tel. 523525
Tel. 522508
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
Heide Valkenburg en Marvin van Batenburg
Marcel van de Loo, Fred Starreveld
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 
• 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 – vacature 
• 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

2 dec 16.00 uur Opening 7e expositie Gouds Werk Gouwestein
11 dec 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein
13 dec 16.30 uur borrel ontsteken kerstbomen Nieuwe Parkerf
13 dec 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein
13 dec 19.30 uur Creacafé Gouwestein

aGenda
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haLLoWeen 
Door Manon Vonk

Begin november hebben we weer Halloween ge-
vierd in de wijk. Gelukkig waren de weergriezels 
ons goed gezind want op het laatste moment 
was het wel heel spannend of we het droog gin-
gen houden tijdens de wandeling.  Na het verza-
melen in Gouwestein zijn we op pad gegaan. 

We hadden wel dertien locaties waar wat te doen 
was. Van rathappen bij slager Arie tot kruipen 
door het spinnenweb. Er waren veel griezels op 
de been die wat uit te delen hadden. Misschien 
kom je ze nog wel eens tegen in de buurt maar 
sommige straten kun je maar beter hard voorbij 
lopen zoals in de Merijntje Gijzenstraat. Daar 
woont een gruwelijk stel dat je de stuipen op 
het lijf jaagt. Maar ook achter in de poort van 
de Majoor Fransstraat kun je beter niet wezen; 
die hebben daar zelfs een griezelbaby. De boze 
bruid van vorig jaar was er gelukkig niet, maar 
ze had wel een angstaanjagende boodschap 
voor de kinderen achter gelaten. 

Gelukkig hebben we hele stoere kinderen,  die 
niet bang waren voor al die griezels en zelfs een 
afgehakt vingerbroodje durfde te eten en in de 
vieze pannen van de kok durfden te voelen. 

Hopelijk is iedereen er volgend jaar weer bij om 
alle griezels uit de wijk te sturen.

VeRSLaG cReacafé noVemBeR
Door Marrianne Waalwijk

Deze keer weer eens een hele andere activiteit 
in het Creacafé: houtbranden.

Op mooie houten schijven kun je teksten of 
afbeeldingen zelf inbranden waardoor een leuk 
effect ontstaat. Hierbij kwamen de cursusavon-
den van zentagle en het handletteren goed van 
pas!
Als je het leuk vindt om creatief bezig te zijn en 
ook een keer de crea-avonden wilt bezoeken kun 
je je alvast opgeven, dan krijg je de informatie 
vanzelf in je mailbox of in je brievenbus. We zijn 
er (bijna) elke tweede woensdagavond van de 
maand in het Grand Café van Gouwestein, vanaf 
19.00 uur is er een inloop met thee en koffie en 
vanaf 19.30 tot 21.30 uur is de activiteit. En als 
je zelf een leuke hobby hebt die je wel eens wilt 
demonstreren en aan ons wilt leren ben je ook 
van harte welkom! 

Kijk ook eens op: www.creacafegouda.blogspot.
com voor de resultaten. 
Marrianne Waalwijk tel. 06 23507933 of mail 
m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl

cReacafé decemBeR
Door Manon Vonk

Van Kunst tot Kitsch 

Wanneer? 
 

Waar? 
 

Tijd? 
 

Kos-
ten? 

 

Thema? 
 

Wat neem 
je mee? 

 

Waarom? 

Woensdag   13 December 
 

Gouwestein 
 

13.30-15.30 & 19:30-
21.30 
 

€5,00 per krans 
 

Kerstkransen maken 
 

Eventueel decoratie materiaal 
 

Om gezellig met zijn allen in de 
kerststemming te komen 

Zoals ieder jaar gaan we weer kerstkransen maken om de wijk weer in  kerst sfeer te 
brengen. Heb je zin om mee te doen schrijf je dan van te voren in zo weten we hoeveel 
er ingekocht moet worden. Mochten er niet genoeg aanmeldingen zijn voor de middag 
dan wordt het alleen in de avond gegeven. Je kunt je aanmelden bij Marrianne 0182-
523448 of Manon 06-40281883 

Zoals ieder jaar gaan we weer kerstkransen ma-
ken om de wijk weer in kerstsfeer te brengen. 
Heb je zin om mee te doen schrijf je dan van te 
voren in zo weten we hoeveel er ingekocht moet 
worden. Mochten er niet genoeg aanmeldingen 
zijn voor de middag dan wordt het alleen in de 
avond gegeven. 

Je kunt je aanmelden bij: 
• Marrianne tel. 0182523448 of 
• Manon tel. 06- 0281883
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