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VAN DE REDACTIE /
HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

Zaterdag 4 november hebben we weer onze 
jaarlijkse Halloween viering voor alle kinderen 
van vier tot elf jaar. Dat is altijd weer een hele 
leuke gebeurtenis voor alle deelnemers. U vindt 
informatie in deze krant. 

Zoals al eerder aangekondigd gaat Gouda vol-
gend jaar over op een bewustere vorm van afval 
inzamelen, waarbij het inleveren van restafval 
per keer geld gaat kosten. Eerdere informatie 
daarover was een tikkeltje warrig en er zijn nu 
informatiebijeenkomsten gepland. Voor onze 
wijk vindt die plaats op donderdag 2 november 
in de Chocoladefabriek van zes tot half negen. 
Dus als u het naadje van de kous wilt weten 
kunt u daar terecht. 

We hebben in deze krant eerder het plan ge-
presenteerd om een soort lichtboog op het 
Kleiwegplein te plaatsen. Daar ontstond veel 
enthousiasme voor. Er zit nog steeds voortgang 
in. Woensdag 1 november is er een presentatie 
voor de gemeenteraad en leggen de bedenkers 
en het wijkteam uit wat het plan behelst en wat 
de bedoeling is. Als de gemeenteraad ook en-
thousiast wordt hebben we weer een belangrijke 
stap gezet.

U leest in deze krant ook dat we door goed 
opletten hebben voorkomen dat zwaar verkeer 
door het park gaat rijden. Toch deugt daar iets 
niet. De gemeente houdt allerlei bijeenkomsten 
om de burgers meer te betrekken bij ontwikke-
lingen in Gouda. Hoe maken we Gouda leuker en 
hoe verbeteren we de inspraak vanuit de inwo-
ners? Maar zo’n besluit wordt genomen zonder 
enig overleg. En dat terwijl al lang geleden is 
afgesproken dat de gemeente voornemens die 
een wijk aangaan, standaard met het wijkteam 
bespreekt en dan ook nog de resultaten van zo’n 
gesprek serieus neemt. Er lijkt veel ruimte te 
zitten tussen mooie voornemens en de praktijk. 
Maar ja, wijkteams zijn voor dit college niet van 
veel belang. 

ZWAAR VRACHTVERKEER HET 
ZUIDELIJK STATIONSGEBIED NIET 
DOOR HET PARK
Door Peter Schönfeld

Onlangs heeft het wijkteam overleg gehad met 
het College over een wijziging in het verkeers-
plan voor de herinrichting van het Zuidelijk 
Stationsplein. In dit plan staat dat het zware 
vrachtverkeer het stationsgebied mocht verlaten 
via het Van Bergen IJzendoornpark. Het wijk-
team en de bewoners waren hier absoluut tegen. 
Ook Bunnik was tegen deze verkeersafwikkeling. 
De gemeente heeft daarna de voor en nadelen 

onderzocht en is ook tot de conclusie gekomen 
dat het verkeersplan op dit punt gewijzigd moest 
worden. Dus geen zwaar vrachtverkeer door het 
park. Het college is het eens met deze nieuwe 
zienswijze en zal dit aan de Raad ter goedkeu-
ring voorleggen.

WIJKAGENTEN

Onze wijk heeft twee nieuwe wijkagenten. Voor 
het eerst ook een agente daarbij. We delen hen 
wel met andere wijken. Zij stellen zich voor:

Marvin van Batenburg  Heidi Valkenburg

Per 1 september 2017 zijn wij begonnen als 
wijkagenten voor de wijken Centrum, Raam, 
Nieuwe Park, Kort Haarlem en Kadebuurt. 

Al een aantal jaar werkten we in de surveillan-
cedienst in Gouda. Dat wil zeggen dat wij onder 
andere op meldingen reageerden die wij van de 
meldkamer doorkregen. Dat was uiteenlopend 
van winkeldieven tot inbraken en van ongevallen 
tot reanimaties. Ondertussen hebben wij bei-
den specialisaties ontwikkeld naast het nood-
hulpwerk, namelijk huiselijk- en eergerelateerd 
geweld, stalking en Heidi ook motorclubs. 
Na al jaren het noodhulpwerk gedaan te hebben, 
hadden wij beiden het gevoel in bepaalde geval-
len meer te willen kunnen doen. 

Hierop hebben wij kort op elkaar stage gelopen 
bij wijkagenten in diverse wijken van Gouda. 
Wij merkten al snel dat wij als wijkagent meer 
mogelijkheden en tijd hadden om structureel 
problemen aan te pakken. Het aanpakken van 
problemen doen wij uiteraard samen met een 
aantal netwerkpartners, zoals de gemeente, 
woningbouw, GGZ en scholen. Er spelen vaak 
meerdere belangen en dat betekent dat we ge-
zamenlijk naar een oplossing moeten zoeken. 
Heidi heeft stage gelopen als wijkagent in de 
wijk Achterwillens gevolgd door de wijken Plas-
wijck en Bloemendaal. Marvin heeft ook in de 
wijk Achterwillens stage gelopen als wijkagent 
en is daarna naar de wijk Kort Haarlem en de 
Kadebuurt gegaan, waar hij het stokje over 
heeft genomen van Ronald van Zwienen.
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Nadat Marcel Bos een andere functie kreeg bin-
nen de politie zagen wij de kans het Centrum, 
Raam en Nieuwe Park samen te voegen met de 
wijken Kort Haarlem en de Kadebuurt. Door het 
samenvoegen van de wijken zijn er twee wijk-
agenten voor het hele gebied. Hierdoor zijn wij 
beter bereikbaar en kunnen wij wijkproblematiek 
sneller oppakken.

Wij hebben er enorm veel zin in om samen met 
jullie, wijkbewoners, de leefbaarheid nog meer 
te verhogen. Wij zien uit naar een leuke, actieve 
en ook leerzame tijd. Wij zullen veelvuldig zicht-
baar zijn in de wijk, en gebruiken hiervoor voor-
namelijk de bike, om zo te horen en te zien wat 
er in de wijk speelt. Wij proberen u tevens op de 
hoogte te houden met wat speelt in de wijk en 
onze werkzaamheden via  social media. U kunt 
ons op Twitter vinden via @WagGoudaCentrum 
en of via Instagram wijkagentgouda. 

Marcel Bos blijft  werkzaam voor politieteam 
Gouda. Hij gaat zich voornamelijk bezig houden 
met Social Media en allerhande zaken rondom 
Middelbare scholen.

BUITENBETER-APP
Door Trudie Galama

De BuitenBeter-app is naast het 
Meldpunt Openbaar Gebied (MOG) 
een makkelijke manier om klach-
ten in de woonomgeving bij de 
gemeente te melden.

BuitenBeter is een gratis applicatie voor smart- 
phones die je kunt downloaden uit de App Store.
Het voordeel is dat je ter plekke een foto kunt 
maken van de situatie en kunt meesturen met 
je klacht. Dat kan zijn zwerfvuil op straat, slecht 
wegdek, kapotte straatverlichting, losse stoep-
tegel, graffiti en beplakking, kapot speeltoestel, 
enz. In 4 stappen ligt je klacht + foto bij de 
gemeente. Sneller kan niet.

BURENDAG CRABETHSTRAAT, 
CRABETHPARK EN HET EERSTE GE-
DEELTE VAN DE KATTENSINGEL
Door Marrianne Waalwijk

We hadden bedacht dat we koffie en thee zou-
den schenken en bewoners gevraagd iets lek-
kers mee te nemen, dat werkt altijd goed! We 
hadden de burendag deze keer op een andere 
locatie gepland, Unit 4 onder de Goudse Verze-
keringen op de hoek bij het station. 
Daar mag ik samen met mijn buurvrouw al heel 
lang gebruik van maken als expositieruimte. Tot 
het einde van de maand is daar nog het werk 
van de Vredesweek te zien als Raamkunst. 

De burendag kreeg onverwacht een heel feeste-
lijk tintje, de NS had namelijk ook precies op die 
locatie de burendag gepland met een foodtruck 
van Brandmeester die koffie en thee en speciaal 
voor deze gelegenheid gebakken spoorkoekjes 
van Robert van Beckhoven presenteerde. Robert 
was zelf natuurlijk ook aanwezig. Het is een heel 
gezellige burendag geweest!

NIEUWS VAN GOUWESTEIN
Door Karin Hinke

Clowns

In Gouwestein zal vanaf 1 
november elke week clown 
Dot bij de bewoners van de 
verpleegafdeling op bezoek 
gaan. 

Er zijn verschillende soorten clowns: de Clini-
clowns, zij vrolijken kinderen op in het kinder-
ziekenhuis. De Care Clowns, zij werken met 
name in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. 
Mimakkus: verpleeghuizen, verzorgingshuizen 
en verstandelijk beperkten. En Clownsenzo: 
verzorgingshuizen, verpleeghuizen, scholen, ver-
standelijk beperkten en straatclowns. Een van 
onze activiteitenbegeleidsters is aangesloten bij 
Clownsenzo.
 
Wat doet een clown: De mensen waar een clown 
voor werkt kunnen vaak geen gebruik meer 
maken van taal of zij spreken niet meer of het 
gesproken woord wordt niet meer begrepen. De 
contactclown schuift aan bij de mens en bij wat 
er nu is bij deze mens: verdriet, verwarring, ple-
zier. De contactclown werkt in het nu, er bestaat 
geen verleden voor de contactclown, er bestaat 
geen waarom, hoezo, wanneer, er bestaat geen 
“hoe kan dat dan”, er bestaat alleen: JA en 
NU. De contactclown spreekt met het lichaam, 
gebruikt mimiek. Als onze hersenen niets meer 
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In ons trainingscentrum bieden wij:
Training op Maat, Afvallen op Maat,
Fitplus, Fit to move en specifieke trainingen 
voor onder meer: COPD, lage rugklachten 
en valpreventie. 

Fysiotherapie Oranjestaete  
0182 - 75 18 11  
www.fysiotherapie-oranjestaete.nl

Julianahof 210 2802 GN Gouda
C. Huygensstraat 121e 2802 LV 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

• b e k k e n 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

kunnen met gesproken taal, wil dat niet zeggen 
dat contact niet mogelijk is. Ons lichaam maakt 
gebruik van andere vormen van taal: beweging, 
geluid, oogcontact, voelen, smaak/geur. 
Het gevoel wordt aangesproken (ik zie dat u 
boos bent, bang bent), en dit benoemen/
erkennen helpt. 

Rustige, stevige aanrakingen en een rustige iets 
lage stem worden goed waargenomen. 
Vaak worden mensen niet meer bij hun voor-
naam genoemd. Noem iemand bij de voornaam, 
of als familie het hier niet mee eens is, noem 
ze dan tante/oom en dan de voornaam. De 
contactclown geniet samen met de bewoner 
van wat er nu is. Aansluiten bij de mensen kan 
met oude prenten, een zachte knuffelbeer, een 
kleurige ketting, mooie oude kleedjes of kant, 
of een handpop. Niet zoeken naar wat er niet 
meer is, dat is voor beiden frustrerend. Voor 
meer informatie kunt u kijken op de site: www.
clownsenzo.nl

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

HET BANKJE
Door Trudie Galama

Het is donderdag 19 oktober en de zon schijnt 
alsof het zomer is. De deadline voor het inle-
veren van mijn schrijfsels voor de wijkkrant 
nadert. Ik zit aan mijn eetkamertafel en heb 
uitzicht op een paar bankjes. Het duurt niet lang 
of een van de bankjes wordt bezet. Ik haast mij 
naar buiten. 

Henriette Wildschut zit te genieten van het 
zonnetje. Zij werk in het Huis van de Stad op 
Bureau Vormgeving. Als het mooi weer is loopt 
zij haar rondje door het park en zit op ‘haar’ 
bankje, even niets te doen en om zich heen te 
kijken. Toen het kantoor nog in de binnenstad 

was, liep ze langs de winkels. Na de verhuizing 
heeft ze dit groene pareltje ontdekt en geniet 
ze van de rust en de reiger, die op hoge poten 
voorbij komt stappen, totdat de bus langs komt 
. . . . . . . 

VOORTGANG HERINRICHTING 
KATTENSINGEL VORDERT GESTAAG, 
MAAR VEILIGHEID FIETSERS IS 
ZORGELIJK
Door Peter Schönfeld

De bewoners van de Kattensingel volgen met 
belangstelling de werkzaamheden aan de kade. 
De aannemer is hard bezig deze te bouwen, 
hetgeen geen sinecure lijkt. De werkzaamheden 
aan de kant van de huizen is klaar. De brede 
stoep ligt er mooi bij en ook zijn de nieuwe 
lantarenpalen geïnstalleerd. Opvallend is dat 
de nieuwe palen veel meer licht geven. In mijn 
huis werpt het, als het donker is, een lichtstraal 
door het bovenruitje op de vloer van mijn gang. 
Het geeft een soort “Vermeer” licht effect. Heel 
idyllisch. 

Een ander onderwerp, maar wel heel belangrijk, 
is het verloop van het verkeer en de veiligheid 
van de fietsers daarbij. Ikzelf en een aantal 
buren maken zich hier al een tijd zorgen over. 
Daarom zullen wij binnenkort met de gemeente 
overleggen hoe de bescherming van de fietsers 
kan worden verbeterd nu, maar ook wanneer de 
herinrichting klaar is.
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OMLEIDING OP DE KATTENSINGEL
Door Trudie Galama

In het weekend 
van 7/8 okto-
ber heeft Oasen 
werkzaamheden 
uitgevoerd. 

Er lag nog een asbest leiding in de weg die 
tijdens eerdere werkzaamheden niet verwijderd 
kon worden. De Kattensingel tussen Bolwerk en 
Van Strijenstraat werd afgesloten voor het ver-
keer. Komend vanuit de Van Strijenstraat had je 
de keus: links af of rechtdoor het water in!

CREACAFÉ  OKTOBER
Door Marrianne Waalwijk

Naaldvilten
Het was een echte handwerkavond. Naaldvilten 
klinkt misschien ingewikkeld maar is heel een-
voudig en ontzettend leuk om te doen!
Je hebt er alleen een naaldviltsetje voor nodig. 
Dit zijn naalden met weerhaakjes van verschil-
lende diktes, een ondergrond en wol in ver-
schillende diktes (wol om droog te vilten). Een 
voorwerp waarop je een applicatie wilt maken en 
je kunt aan de gang!

CREACAFÉ NOVEMBER
Door Manon Waalwijk

In november gaan we met een houtbrander 
aan de gang. Met een houtbrander kun je door 
middel van hitte een patroon of tekst in hout 
branden. Om iets leuks te maken kun je ook de 
technieken van handlettering en zentangle ge-
bruiken uit voorgaande workshops. Wij leveren 
een houten bordje waarop je aan de gang kunt 
maar heb je zelf andere ideeën, bv je brood-
plank opfleuren of een naambordje bij de deur 
maken dan is het natuurlijk altijd mogelijk om 
zelf materiaal mee te nemen.

Schrijf je van te voren in bij Marrianne of 
Manon zodat we zeker weten genoeg materiaal 
op voorraad hebben.
Manon: tel. 06 40281883
Marrianne: tel. 06 23507933

Van Kunst tot Kitsch 

Wanneer? 
 

Waar? 
 

Tijd? 
 

Kosten? 
 

Thema? 
 

Wat neem je mee? 
 

Waarom? 

Woensdag 8 November 
 

Gouwestein 
 

19:30-21.30 
 

€ 2,50  
 

Houtbranden 
 

Je creatieve zelf 
 

Creatieve ideeën te delen  

 

In november gaan we met een houtbrander aan de gang. Met een houtbrander kun je doormiddel van hitte een patroon of tekst in 
hout branden. Om iets leuks te maken kun je ook de technieken van handlettering en zentangle gebruiken uit voorgaande work-
shops. Wij leveren een houten bordje waarop je aan de gang kunt maar heb je zelf andere ideeën , bv je broodplank opfleuren of een 
naambordje bij de deur maken dan is het natuurlijk altijd mogelijk om zelf materiaal mee te nemen. 

Schrijf je van te voren in bij Manon of Marrianne zodat we zeker weten genoeg materiaal op voorraad hebben. 

Manon 06-40281883 

Marrianne06-23507933 

WIJK IN BEDRIJF
RAZOR BARBERSHOP
Door Trudie Galama

Op de hoek van de 
Vredebest /
Spoorstraat is de 
barbershop van 
Patrick Kraan ge-
vestigd.

Ik loop de zaak binnen maar bevind mij eigenlijk 
op verboden terrein, want voor een barbershop 
geldt de ongeschreven regel: alleen voor man-
nen!

Hoe het begon
Patrick begon op zijn 16e met het knippen van 
zijn eigen haar. Zijn vrienden zagen hem als 
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kapper wel zitten en werden zijn eerste klanten. 
In zijn slaapkamer bij zijn ouders thuis werden 
de haren geknipt. Hij kreeg behoefte aan een 
eigen ruimte en wat later werd de schuur als 
‘kapsalon’ ingericht: een stoel, een spiegel en 
een plank voor zijn spullen. Enkele jaren later 
besloot hij de grote stap te wagen en startte zijn 
echte kapperszaak.

Een eigen Barbershop
Patrick is trots op het fraaie pand dat hij als een 
echte barbershop heeft ingericht. Op de vloer 
liggen kleurige tegels in een speciaal patroon 
en tegen de wand staan bruine kasten. Bij de 
ingang staan twee grote Chesterfield banken, 
waarop het heerlijk zitten is. Ben je aan de 
beurt, dan neem je plaats op een antieke kap-
persstoel. Het knippen in deze bijzondere omge-
ving voelt als een ‘beleving’.
Hij knipt mannen van 12 tot 80 jaar. Zijn klan-
tenkring is gegroeid van 4 vrienden naar 200+ 
klant-vrienden. Er wordt op afspraak gewerkt, 
dus wachten duurt nooit lang. In het straatbeeld 
kun je zien dat het hebben van een baard hele-
maal in is. Zijn knipwerk bestaat dan ook voor 
40% uit baarden. Zijn advies aan baardmannen 
is niet zelf (ver)knippen, maar op tijd even langs 
komen. Je kunt bij hem ook terecht voor een 
praatje en een kop koffie en zo is het ook een 
ontmoetingsplek voor vrienden. 

Toekomst
Als ik vraag naar zijn grote voorbeeld noemt hij 
Schorem op de Nieuwe Binnenweg in Rotter-
dam. De twee eigenaren van deze barbershop 
hebben volgens Patrick grote naam gemaakt. Zij 
zijn creatief en hebben een stempel gedrukt op 
het vak en daardoor internationaal bekendheid 
gekregen. In de toekomst hoopt hij te kunnen 
groeien naar vier kappers achter vier mooie 
antieke barberchairs. Als u door de grote ramen 
kijkt kunt u al twee van die fraaie stoelen zien 
staan.

OOK DIT JAAR VANAF HALF DE-
CEMBER WEER 10 KERSTBOMEN 
LANGS DE WINTERDIJK
Door Peter Schönfeld

Zoals de meesten van u weten wordt de Winter-
dijk in de donkere dagen voor kerst versierd en 
verlicht door het wijkteam met tien kerstbomen. 
Deze bomen worden versierd door vrijwilligers 
en in het water geplaatst door vrijwilligers van 
het wijkteam. Ook dit jaar zal dit weer georga-
niseerd worden. De bomenversierders zullen net 
na Sinterklaas hun kerstboom krijgen om hem 
zo mooi mogelijk er uit te laten zien. 

De versierders zijn:
• Gouwestein 
• Thomashuis
• Cora van Leeuwen
• SGS Het Segment
• School Park en Dijk
• De Goudse Waarden
• Nieuwe Parkerf 
• Marleen de Rooij
• Nora de Wit
• Karin Suur

De bomen zullen half december in het water/ijs 
worden geplaatst.

CHOCOLADEMOUSSE 
(ook te gebruiken in taart!)
Door Oksana Stolk

Dit recept levert een stevige mousse op die je 
gewoon als toetje kunt eten, bijvoorbeeld met 
wat fruit bovenop (aardbeien of appel/peer met 
een paar citroendruppels tegen het verkleuren). 

Maar je kunt deze mousse ook prima gebruiken 
als tweede laag in een verrukkelijke taart. De 
eerste laag bestaat uit verkruimelde koekjes, 
laagje van deze mousse erover. Eventueel weer 
een laagje koekjes en nog een laagje mousse. 
Wat vruchten bovenop en een paar uur in de 
koelkast. Je hebt dan een zeer feestelijke taart, 
gemaakt van..... zwarte bonen!

Nodig (als basistoetje voor 6 personen, of voor 1 
taart):
• blik zwarte bonen (450 gr)
• drie eetlepels agavesiroop (of andere zoet-

stof) 
• 2 theelepels cacao, 
• ½ reep gesmolten chocola, 
• paar druppels vanille-extract.

Giet de zwarte bonen af en spoel ze goed met 
water na. Doe ze in een kom met alle andere 
ingrediënten. Mix met de staafmixer tot een 
dikke smeuiige massa ontstaat. Als het geheel te 
dik blijft, wat water (of melk) toevoegen. Laten 
opstijven in de koelkast.  
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VAN BERGEN IJZENDOORNPARK 
GROTE PROBLEMEN, KLEINE 
OPLOSSINGEN....
Door de Groencommissie 

De toestand van het park
Zoals bekend probeert de Groencommissie al 
jaren de toestand van “ons” park te verbeteren. 
Daarbij doen we ook onze uiterste best om de 
slechte situatie van het park onder de aandacht 
te brengen van de gemeente om het tij te keren 
voor het te laat is. Naar wethouder Niezen heb-
ben wij twee brieven geschreven en er is o.a. 
met haar een rondwandeling gemaakt door het 
park. Onze noodkreet is ook bij de kranten niet 
onopgemerkt gebleven.

Kans op verbetering
Tot nu toe heeft ons hulpgeroep bij de wethou-
der opgeleverd dat de oevers zijn aangevuld en 
dit najaar/voorjaar een aantal dode bomen en 
struiken zullen worden vervangen.
Haar focus ligt op de verhoging van het kwali-
teitsniveau van het park bij de terugname door 
de gemeente van het groenonderhoud per 1 ja-
nuari 2018. Hier ligt, schrijft zij, een belangrijke 
kans voor een verbetering in het park.

Dode bomenlijst
Naar aanleiding van de dode bomenlijst van 
de gemeente die jaarlijks wordt gepubliceerd, 
hebben wij aangegeven dat deze lijst niet volle-
dig was en dat er meer bomen en struiken het 
loodje hadden gelegd. Ook hebben wij de erbar-
melijke staat van onderhoud van de vier vaste 
plantenvakken langs de vijver met foto’s laten 
zien.

Tweede rondgang door het park
Op 20 september hebben enkele leden van de 
Groencommissie met Lilian Hoogendoorn (Bu-
reau dagelijks Beheer) een informatieve rond-
gang door het park gemaakt. De slechte situatie 
werd ter plekke bekeken en besproken.

Stand van zaken
Op 19 oktober ontvingen wij van Lilian Hoogen-
doorn het bericht dat de vaste-planten vakken 
inmiddels zijn aangepakt en dat er een aantal lo-

caties ter verbetering zijn aangewezen: mogelijk 
hier en daar een kleine ophoging of afwatering 
door middel van greppels. En waarschijnlijk zal 
een aantal plantensoorten worden aangepast 
aan de natte bodem. Het zullen alleen beperkte 
en eenvoudig te nemen maatregelen zijn.

Winterslaap
De Groencommissie heeft besloten om nu maar 
eens even pas op de plaats te maken en de ont-
wikkelingen af te wachten. 

Onze laatste activiteit was het snoeien en opbin-
den van de leibomen tussen de blokwoningen. 
Maar nu de bladeren vallen en het te nat is om 
met schoffel en hark aan de slag te gaan, zult u 
ons op de eerste zaterdag van de maand niet in 
het park aan het werk zien. 
Wij houden een korte winterslaap.

MATERIALEN LENEN VAN HET 
WIJKTEAM
Door Marrianne Waalwijk

Veel bewoners weten het al, je 
kunt allerlei materialen lenen 
bij het wijkteam om een (buurt)
feestje te geven dus ook als u 
zelf een feestje geeft kunt u 
de materialen tegen een kleine 
vergoeding lenen. 

Zo zijn er partytenten, biertafel en banken, 
statafels, partytafels, tuinstoeltjes en terrasta-
feltjes, klapstoelen, parasols en allerlei materiaal 
zoals een koffiezetapparaat en waterkoker. Maar 
ook materiaal voor kinderspelen . Kijk eens op 
de site van het wijkteam Nieuwe Park! U kunt de 
materialen bij mij reserveren: Marrianne Waal-
wijk 06 23507933 of mail 
marriannekunstidee@gmail.com 

BOMEN IN HET PARK 
DE TAMME KASTANJE
Door Marijke van Ittersum

De tweede aangeplante boom bij de jeu-de-bou-
lesbaan is de tamme kastanje (Castanea sativa). 
Hoewel hij zelfs geen familie is van de wilde 
kastanje (of paardenkastanje), wordt hij er wel 
vaak mee verward. Dat is ook wel begrijpelijk, 
want de stekelige bolsters lijken op elkaar en 
ook de vruchten hebben – voor de leek – veel 
van elkaar weg. Maar daar waar je van de wilde 
kastanje alleen fraaie kastanjepaardjes of kas-
tanjemannetjes kunt maken als speelgoed of de-
coratie in herfststukjes, zijn de tamme kastanjes 
niet alleen eetbaar; ze zijn zelfs verrukkelijk. 

Uiterlijk
Om te beginnen is het goed te weten hoe een 
tamme van een wilde kastanje verschilt. Je kunt 
namelijk behoorlijk ziek worden van die paar-
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denkastanjes. De tamme kastanje heeft een 
zachtere bolster, in de schil zitten gemiddeld 
drie kastanjes (soms twee) i.p.v. eentje en tot 
slot hebben tamme kastanjes een platte zijde. 
De wilde kastanje daarentegen is kogelrond en 
heeft geen pluimpje of puntje.

De Castanea sativa kan oud worden, soms wel 
400 jaar. Dan is de stam gedraaid en zit vol 
groeven en spleten. Meerstammigheid komt ook 
voor. De dikste meerstammige kastanje in Ne-
derland wordt “de drie poortwachters” genoemd 
en ze staan aan de Zijpendaalseweg bij Arnhem 
tegenover het hoofdkantoor van het Geldersch 
Landschap. Deze poortwachters zijn vermoe-
delijk geplant rond 1650 toen de tuinen rond 
kasteel Zypendaal aangelegd werden.  

Maar een kastanjeboom wordt ook groot, tot wel 
25 m. Hij heeft een brede kroon. De bladeren 
zijn enkelvoudig en lijken wel wat op een lan-
cet. Ze worden tot 20 cm lang en zijn van boven 
glanzend, leerachtig groen en aan de onderkant 
wat bleker van kleur. De bloei is in mei/juni. 
Het zijn aarvormige scheuten die rechtopstaan. 
Bovenin de toefjes mannelijke stuifmeelbloemen 
(sterk geurend), aan de onderkant een paar 
vrouwelijke bloemen. De boom bloeit wit. 

Herkomst
Oorspronkelijk nam men aan dat de tamme 
kastanje uit Zuid-Europa kwam en dat de soort 
door de Romeinen meegenomen zou zijn. In 
Italië scheppen ze dan ook op over “de moeder 
aller kastanjebomen”, die op de helling van de 
Etna staat. Eigenlijk zijn het drie met elkaar ver-
groeide bomen, maar de omtrek die ze samen 
hebben bedraagt 62 meter en de leeftijd wordt 
(door de Italianen) geschat op ruim 2000 jaar. 
Men zegt dat in 1308 de koningin van Aragon 
met haar gevolg onder deze boom schuilde voor 
de regen. Vandaar de naam van deze reus: 
Boom van honderd paarden. Nieuwe onder-
zoekingen wijzen echter uit dat we de Kelten 
dankbaar moeten zijn voor de  verspreiding van 
de kastanje, vanaf 200 v Chr. Overigens was de 
boom direct een blijvend succes, ook in middel-

eeuwse kloostertuinen werd hij heel vaak aange-
plant.

De Griekse Stad Kastanéia in Pontus, aan de 
kust van het Zwarte Meer, is verantwoordelijk 
voor de naamgeving. De Romeinen veranderden 
de stadsnaam in Castanea. Het woord “sativa” 
betekent “nuttig, of verzadigend”.

Eigenschappen
De tamme kastanje, Castanea sativa hoort met 
Beuken en Eiken tot de zogenaamde Napjesdra-
gersfamilie of de Fagaceae. Die vind je allemaal 
in loofbossen. Overigens zijn het bomen die het 
het beste solitair doen. Ze zijn absoluut onge-
schikt als straatboom. Stenen rondom de boom 
zijn dodelijk voor de kastanje. Maar in parken en 
brede groenstroken zijn ze natuurlijk prachtig. 
Hooikoortsgevoeligen onder ons let op: de tam-
me kastanje is een grootproducent van pollen.  

De tamme kastanje wordt bestoven door vlie-
gen, kevers en bijen die aangelokt worden 
door de specifieke geur van de meeldraden en 
door een zoet smakend druppeltje nectar op de 
stempel van de vrouwelijke bloemen. De dikste 
eenstammige boom in Nederland, de kabou-
terboom, heeft een omtrek van 8 tot 9 meter. 
De stam is hol en hij staat in Beek Ubbergen. 
In 2005 hebben een paar barbaren geprobeerd 
hem in brand te steken, maar gelukkig heeft de 
boom het overleefd. Dat zegt wel iets over de 
veerkracht van de soort. 

Bijzonderheden
Er zijn twee aardige verhalen over de tamme 
kastanje in omloop. Zo heeft de Romeinse my-
thologie een andere verklaring voor de naam. 
Oppergod Jupiter zat achter de jachtgodin Diana 
aan. Maar Diana veranderde zichzelf in een 
tamme kastanje waardoor ze “casta”(kuis) wist 
te blijven. Een tweede verhaal stamt eveneens 
uit Italie. Daar beschermde een tamme kastanje 
de schapen tegen een hongerige wolf door zijn 
takken als een beschermende kooi om de die-
ren heen te zetten. De boeren wisten het wel: 
de tamme kastanje was een geschenk van God. 
Maar de duivel was jaloers en blies zijn kwade 
adem over de bolsters en die kregen scher-
pe stekels. Maar God was niet voor een gat te 
vangen: toen de kastanjes rijp waren en op de 
grond vielen, sprongen de bolsters in vier delen 
open in de vorm van een heilig kruis. Zo kon 
men toch de kastanjes zonder moeite oprapen.

Tot slot
Kastanjes worden tot noten gerekend, maar 
hebben weinig vetten en eiwitten. Ze zijn rijk 
aan vitamines, mineralen en bevatten vooral 
heel veel kalium. Dat laatste mineraal is bijzon-
der goed voor de bloeddruk, spieren en zenuw-
stelsel. En kastanjes hebben ook nog eens veel 
vezels. Supergezond dus. 
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Je kunt er werkelijk van alles mee doen. De 
vruchten kun je pureren, koken, poffen, inmaken 
en zelfs tot een lekker broodbeleg verwerken. 
Ze zijn vrij zoetig van smaak, maar gepureerde 
gekookte kastanjes met wat kerrie madras (en 
een beetje kokosolie) geven een hartige spread 
voor op brood. En kastanjemeel is nog glutenvrij 
ook. En zoals iedereen kan zien, de kastanje bij 
Gouwestein draagt dit jaar vrucht.

WEGSCHEIDING WINTERDIJK
Door Buurtpreventie

De wegscheiding van de Winterdijk is een lastig 
probleem. De gemeente is al heel lang op zoek 
naar een oplossing. Ik vrees dat het tot die tijd 
blijft bij wat knip en plakwerk. Maar het is de 
verantwoordelijkheid van Cyclus om het veilig 
te houden. Vorige week zijn er weer reparaties 
uitgevoerd.

VERENIGING VAN DE 
BLOKJESWONINGEN
door Manon Vonk

Sinds enkele weken is de vereniging van de 
blokjeswoningen te volgen op facebook. Er is 
een pagina aangemaakt waar de laatste nieuw-
tjes te zien zijn en waar je zelf actuele zaken 
op kan plaatsen. Woon je in de blokwoningen of 
ben je geïnteresseerd volg ons dan op facebook/
vereniging van de blokjeswoningen.

BURENDAG
Door Manon Vonk

Zoals ieder jaar deden we in de buurt weer 
trouw mee aan Burendag. Ook dit keer is er 
weer veel werk verzet rondom de groene speel-
tuin en op de veldjes bij de blokwoningen. De 
speeltuin is door een aantal actieve bewoners 
winterklaar gemaakt en staat er weer prachtig 
bij. Bij de veldjes tussen de blokwoningen is er 
ook hard gewerkt. Hier leek het meer op buren-
week ipv burendag. Dit keer hadden we tegels 
besteld om onder de bankjes te plaatsen. Nu is 
het de bedoeling dat de tuinen zo groen mogelijk 
blijven maar omdat het praktisch een probleem 
was het netjes te maaien rondom de bankjes is 
er voor gekozen om er tegels onder te plaatsen 
zodat het er netjes uit blijft zien en de loodzware 

bankjes niet verplaatst hoeven te worden.  Het 
project in de Roos van Dekemastraat is door 
omstandigheden helaas nog niet afgerond, maar 
daar hopen we ook snel vorderingen te maken. 
Nu weer nieuwe plannen verzinnen voor NLDoet!

DE OFFICIËLE OPENING VAN 
DE 6E EXPOSITIE GOUDS WERK 
WAS EEN FEESTJE!
Door Sjouk Engels

Op zaterdag 23 september om 16.00 uur in 
Gouwestein hadden we een feestje omdat de 6e 
expositie Gouds Werk officieel werd geopend. De 
directeur Agnes van Buuren, Karin Hinke, Janny 
de Keijzer en Sjouk Engels, heetten de kunste-
naars, familie, vrienden, bewoners uit de wijk 
Nieuwe Park en andere belangstellenden van 
harte welkom. In onze wijk waren op dat mo-
ment meer feestjes vanwege burendag. Aan de 
foto’s is te zien dat er ook deze keer voldoende 
belangstelling was voor de opening. 

De kunstenaar Riet Jansen Bloedjes vertelde 
honderd uit over haar schilderijen en glaskunst. 
Ze probeert graag verschillende technieken en 
materialen uit. Ze vindt inspiratie in de natuur 
en de lijnen en vormen in het landschap. Voor-
heen heeft Riet in het onderwijs gewerkt en 
presenteren ging haar uitstekend af. 

Omdat Jenny Olde Monnikhof vanwege bezoek 
in het buitenland niet aanwezig kon zijn, ver-
telde Riet over het werk van Jenny. Ze legde de 
techniek uit van deze veelkleurige glaskunstwer-
ken naast zwart- wit stelling. Vanuit het publiek 
werden meerdere vragen over deze glaskunst 
gesteld. De primaire kleuren in haar werk spra-
ken het publiek enorm aan. Je wordt er blij van 
als je naar deze kleurige glaskunst kijkt. Wan-
neer u meer wilt weten over deze kunstwerken 
dan kunt u contact opnemen via mail, website of 
telefonisch.

Daarna nam Michelle van de Water ons mee 
naar haar fotokunstwerken. Het is de laatste 
keer dat Michelle deze serie over Gouda ten-
toonstelt. Ik raad degenen die de foto’s nog niet 
hebben gezien, van harte aan deze schitterende 
foto’s alsnog te komen bekijken. De foto’s zijn 
nog te koop en via info@digilussie.com kunt 
u contact opnemen met de kunstenaar. Bellen 
kan natuurlijk ook. Haar tweede fotoserie over 
mensen is ook zeker de moeite waard. Misschien 
doet u ideeën op over reis- en straatfotografie. U 
ziet mooie beelden, composities en gebruik van 
licht en contrast.

Nagepraat werd er ook. We werden bij de bar 
uitgenodigd voor een drankje en een hapje en 
er vonden weer diverse nieuwe ontmoetingen 
plaats. Wat ik steeds heel bijzonder vind, is 
dat ook bij deze opening weer andere kunste-
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naars aanwezig waren. En het mooie is dat deze 
kunstenaars voor een volgende expositie Gouds 
Werk graag hun kunstwerken willen laten zien.

U kunt deze 6e expositie Gouds Werk bekijken 
tijdens de openingstijden van de balie van 
Gouwestein. Gelukkig zijn de openingstijden 
weer verruimd. Maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 14.30 uur en zaterdag van 9.30 tot 
14.30 uur.

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 
zouden worden beheerd en dat ook het parkeren 
voor bezoekers digitaal –via een app of ach-
ter een toetsenbord- kan worden geregeld. De 
fameuze kraskaarten voor bezoekers gaan dus 
verdwijnen (ze zijn nog geldig tot 31 december). 
Afgelopen maanden heb ik contact gehad met 
het bedrijf Key2Park en met de gemeente.
Hieronder heb ik een paar vragen en antwoor-
den genoemd.

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 Jeroen.Harmsen@gouda.nl, of hem bel-
len: 0182 588671 / 06 43385215.

2. Kraskaarten die over zijn aan het eind van 
het jaar, kunnen door de bewoner worden 
ingeleverd bij de gemeente, tegen terugbe-
taling van de kosten door de gemeente.

3. 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. De gemeente 
(Jeroen Harmsen) heeft me verzekerd dat 

meerdere personen op hetzelfde adres zich 
kunnen aanmelden, bv omdat er twee ver-
gunningen op verschillende namen moeten 
worden aangevraagd.

4. 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.

5. Wat de tarieven zijn van het bezoekerspar-
keren zie je op https://gouda.parkeerser-
vice.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 of een app 
zoals Parkmobiel of Yellowbrick is het € 1,80 
per uur.

6. Verlenging van de vergunning als eigenaar: 
we krijgen in het najaar hierover een brief  
van de gemeente. 

7. Een vergunning om bezoek te mogen ont-
vangen moet dus worden aangevraagd via 
de site. Dat kan maar door één persoon per 
adres. Dan krijg je een document toege-
maild, waarin voor 50 jaar toestemming is 
verleend bezoek te ontvangen.

8. Bezoek aanmelden kan op twee manieren: 
a) via de site https://key2park.gemeente-
portaal.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 betreffen-
de app-store (Android of Apple). Zoek op 
,,Key2park”. Ook dan moet een gebruikers-
naam en wachtwoord aangevraagd zijn (zie 
a).

9. Als dat alles geregeld is, kun je bezoek gaan 
aanmelden – denk je. Eerst even electro-
nisch kraskaarten kopen, d.w.z. een saldo 
opbouwen. Dat is eigenlijk hetzelfde als nu, 
waar je immers ook eerst kraskaarten moet 
kopen. Dat opwaarderen kan na inloggen 
via de site genoemd onder 8a of via de app 
(8b). Betaling via iDeal. Je kunt wel met 
meerdere apparaten tegelijk via pc en/of app 
zijn ingelogd, dus de familie kan van hetzelf-
de saldo gebruik maken of dit opwaarderen, 
maar moet dus ook met dezelfde gebruikers-
naam en wachtwoord ingelogd zijn.

10. Als er eenmaal een saldo is opgebouwd kun 



11

Wijkkrant Nieuwe Park                    oktober 2017

je bezoek gaan aanmelden, via de site (8a) 
of app (8b). Kenteken invoeren en evt. een 
eindtijd (op dezelfde dag). Maximaal 10 
bezoekers kunnen tegelijkertijd aangemeld 
zijn.

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

12. Hoeveel saldo moet je hebben om een 
transactie te mogen starten? Wordt bezoek 
aangemeld zonder een eindtijd dan geeft 
Key2Park aan wat past binnen het nog open-
staande saldo. Dus is het saldo nog 1 euro 
dan kan er vanaf 16 uur nog maar 1 uur ge-
parkeerd worden. Maar is het saldo bijvoor-
beeld 10 euro en er wordt om 16 uur aange-
meld dan zal er 2 euro worden afgeschreven 
omdat de eindtijd van betaald parkeren 18 
uur is. Wordt er niet afgemeld om 18 uur of 
later dan wordt de transactie om 0.00 uur 
automatisch afgebroken maar is er tussen 
18-0.00 ook niets van het saldo afgegaan. 

13. De maximale parkeerduur van 2 uur voor 
zowel de meter als bezoek is verdwenen. Er 
kan dus net zo lang geparkeerd worden als 
je wilt.

14. Er kan nu op alle plaatsen geparkeerd wor-
den, dus alle betaalmogelijkheden zijn overal 
geldig. De gemeente heeft toegezegd, al 
lang voor de zomer, dat de bebording aan-
gepast zou worden. Dat is nog niet gebeurd, 
maar de nieuwe regels gelden al wel.

UITREIKING VAN DE 
GEVELTUINTJESPRIJS
Door Anneliet Schönfeld

Zoals al eerder in de wijkkrant heeft gestaan 
is de geveltuintjesprijs dit jaar toegekend aan 
Koen Oomen uit de Van Swietenstraat. Op 21 
oktober is eindelijk de groene prijs (tegoedbon 
voor een bloemencentrum) uitgereikt waarvan 
de bijgaande foto getuigt. Koen had een mooi 
tuintje, waarin nog best wat bloeiende planten 
stonden bij het maken van de foto, maar he-
laas, ze zijn niet te zien. De boomspiegels die 
Koen ook had beplant stonden nu niet meer in 
bloei. Maar volgend jaar zal het zeker weer mooi 
begroeid zijn, dus hou de Van Swietenstraat in 
de gaten! En we hopen ook dat er volgend jaar 
wéér, en nog méér mooie geveltuintjes in onze 
wijk te zien zullen zijn! 

Succes, voor mensen die niet van een tele-
foon met apps gebruik maken is er helaas geen 
andere oplossing beschikbaar gesteld door de 
gemeente.

Het is alweer najaar en dat betekent dat we weer de jaarlijks terugkeren-
de activiteit Halloween hebben. Dit jaar vieren we het in de namiddag van 
zaterdag 4 november. Vanaf 4 uur verzamelen we en dan zijn er allerlei 
leuke activiteiten zoals griezelmuziek en schminken. Daarna maken een 
wandeltocht langs verschillende griezelhuizen in de wijk. Ook dit jaar doen 
we weer leuke spelactiviteiten. Bij terugkomst eten we  gezamenlijk een 
kopje soep  om weer op te warmen en kunt u uw kind ophalen. Dit is rond 
19.00 uur.

Deze activiteit is bestemd voor kinderen van 4 tot 11 jaar, is uw kind on-
der de 7 jaar dan willen wij graag een ouder mee voor begeleiding. Kinde-
ren onder de 4 jaar worden niet toegestaan, dit omdat het te griezelig is.
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Wil je ook meehelpen met dit evenement? Door 
bijvoorbeeld mee te lopen als begeleiding dan 
ben je van harte welkom. We hebben ook men-
sen nodig om de kinderen te ontvangen in Gou-
westein of de soep op te warmen. Heb je acteer-
talent en vind je het leuk een griezelact neer te 
zetten en je huis in stijl te versieren? Meehelpen 
hoeft niet veel tijd te kosten, al heb je maar een 
uurtje, we zijn blij met alle hulp. Meld je dan bij 
Lianne van Rooijen. 

Om nog meer sfeer 
in de wijk te krijgen 
zou het leuk zijn als 
er buiten de route om 
nog meer huizen in 
Halloween sfeer ver-
licht zouden zijn. 

Dus ben je geen vrijwilliger maar wil je toch 
het initiatief steunen dan zou het leuk zijn om 
je huis te verlichten en te versieren. Ieder jaar 
vinden de kinderen het maar wat spannend om 
mee te doen en door de wijk heen te lopen. Het 
zou leuk zijn als de hele wijk in Halloween sfeer 
gehuld zou zijn zo wordt het nog sfeervoller! De 
activiteiten zijn vooral rondom de Winterdijk
Zoals ieder jaar is het de bedoeling dat de kin-
deren verkleed komen. Dit is om de stemming te 
verhogen en omdat het echt bij het feest hoort. 
In Gouwestein is er een mogelijkheid om ge-
schminkt te worden.

Wil je meedoen?
Meld je aan tot en met dinsdag 31 oktober
Lever het strookje in bij:
Lianne van Rooyen 
Majoor Fransstraat 13
529989 (na 19:00!)

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

Naam:____________________________________ Leeftijd:______________
Straat:__________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________
Telefoon: 06-______________________
Ouder mee als begeleiding   Ja/Nee
Inleveren bij Lianne van Rooyen, majoor Fransstraat 13.  Na 19:00 uur

Kom jij ook lekker griezelen in de wijk? 

Kom verkleed als een griezel, spook, heks, etc. 

Dan maken we er een griezelig leuke middag van. 

 Schminken en tasjes versieren 

 Trick or treat wandeltocht 

 Griezelactiviteiten 


