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dag van het parK
Voor meer foto’s zie pagina 11 en 12

En natuurlijk  hangt er op de camping 
was te drogen. De waslijn is gespan-
nen tussen twee bomen en wordt 
steeds voller en voller. Een vervelend 
broertje is er met de knijpers vandoor.

De camping bingo is een groot suc-
ces. Mandy belooft dat het “gratis en 
voor niks” is en dat er mooie prijzen 
zijn te winnen. Met haar originele 
optreden weet ze alle campinggasten 
aan de bingo te krijgen.
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van de redactIe / 
van het wIjKteam
Door Ton Kooijman

Het weekend waarin deze krant voor mei tot 
stand komt is het druk in het Nieuwe Park. Za-
terdag de jaarlijkse Dag van het Park en zon-
dagmiddag de presentatie van het boek over de 
Van Beverninghlaan. U leest er elders over in 
deze wijkkrant. Maar over de Dag van het Park 
heb ik wel wat meer te zeggen. Waarom komt 
u niet even langs op dit evenement dat voor u 
wordt georganiseerd en waar heel veel mensen 
in de voorbereiding heel veel tijd in steken? Dat 
zou leuk zijn en ik vind ook dat de organisatie 
dat verdient. U had kunnen genieten van de 
heerlijkste hapjes met een Oekraïense fleur, uw 
kinderen hadden ook plezier gehad en de wijk 
was er nog socialer van geworden. Over een jaar 
herinner ik u eraan en als het dan weer niet lukt, 
moeten we er misschien maar mee stoppen. 
Ik ontmoette Aad Roodbol die vertelde dat hij 
het restaurant gaat runnen dat in de winkelga-
lerij van de Goudse verzekeringen is gepland. 
De verbouwing is af, maar hij heeft nog wel een 
paar maanden nodig. Ik verklap alvast dat het 
Karpatia gaat heten en het krijgt een Neder-
landse en Oekraïense keuken. Het ontbijt krijgt 
een centrale plaats, voor al die treinreizigers die 
te laat van huis gingen, of te vroeg en dan nog 
even tijd hebben voor ze in de trein stappen. 
Maar u kunt er ook lunchen en van donderdag 
tot zondag dineren. Aad heeft er goed over na-
gedacht, dus dat moet lukken. 

De wethouder is ook 
langs geweest, met 
een zware ambtelijke 
delegatie, om naar 
het park te kijken. En 
ze zijn geschrokken. 
Ze hebben vastge-
steld dat er veel moet 
gebeuren, maar ook 
dat daar niet direct 
genoeg geld voor is.

 

Gouda krijgt een nieuwe verordening voor het 
erfgoed. Daarin staat onder meer dat eigenaren 
van gemeentelijke monumenten verplicht zijn 
hun eigendom goed te onderhouden. Ik neem 

aan dat de Gemeente zich daar voor haar eigen 
monumenten ook aan zal moeten houden, dus 
dat geld komt er wel. 

Binnen een jaar 
zijn er gemeente-
raadsverkiezingen. 
Ik stel voor om van 
handhaving een 
belangrijk issue te 
maken. Handha-
ven houdt in dat 
je erop gewezen 
wordt dat je iets 
doet wat niet mag, 
met mogelijke con-
sequenties. 

Dat lukt alleen nog met te hard rijden, omdat 
je automatisch geflitst wordt en dan kan er ook 
wel een automatische boete uitgeprint worden. 
Maar binnen steden gebeurt er niets aan. Onze 
wijkagent vertelde op de bewonersavond dat 
niemand meer tijd heeft voor handhaven. Dus 
er is waarschijnlijk nog nooit een leerling beboet 
omdat hij zijn afval (plastic) langs het weggetje 
tussen school en Hoogvliet weggooit en er is 
waarschijnlijk bij het station nog nooit een fiets 
weggehaald die storend op een verkeerde plek 
staat, ondanks de waarschuwing. Dus waarom 
zou je dat horkerig gedrag beteren? 
Het plastic komt ook in onze wijk in het water 
terecht en zorgt op lange termijn voor ellende. 
Dat vinden we erg, maar we doen niets! 
Ik ben bang dat het zonder handhaven niet lukt, 
dus welke politieke partij gaat mij steunen vol-
gend jaar? 

Er is een mooi boek verschenen over de Van 
Beverninghlaan. Elk huis komt aan de beurt. 
Als het van de laan mag gaan we u daar in de 
komende maanden beetje bij beetje iets over 
vertellen. In deze wijkkrant kunt u er al iets over 
lezen. 

Het plan met de lichtkroon op het Kleiwegplein 
wordt overal goed ontvangen, maar hoe de ge-
meente erover denkt is nog niet duidelijk. 
En de GoudApot blijft een worsteling.

BerIcht van KwS

Hier volgt  een belangrijke mededeling van KWS, 
de aannemer van het werk aan de Kattensingel, 
dat in het weekend van 26 tot 28 mei begint. De 
Kattensingel is dan helemaal afgesloten. 

“Beste bewoners en belanghebbende in -en 
rondom de Kattensingel.

Via deze weg wil ik de aannemer KWS Infra 
introduceren die de werkzaamheden aan de 

Karpatia 

een van de dode bomen
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kademuur en de Kattensingel gaat uitvoeren. We 
beginnen meteen met het grootste hekelpunt 
aan te pakken en dit gebeurt in het weekend 
van 26, 27 & 28 mei.  

Als eerste starten we vrijdag 26 mei eind van 
de middag, sluiten we de Kattensingel af voor 
al het verkeer en starten we met het frezen van 
het asfalt. Zaterdag worden de betonplaten eruit 
gehaald en afgevoerd. Als dit is gebeurd wordt 
de fundering aangebracht. Zondag worden er 
twee nieuwe lagen asfalt aangebracht. De maan-
dag daar op volgend wordt de Kattensingel weer 
opengesteld voor het verkeer.  Aan het eind van 
het project brengen we de definitieve toplaag en 
de belijning aan. 
Wij snappen dat onze werkzaamheden enige 
hinder kunnen veroorzaken, maar op deze ma-
nier lossen wij meteen het gedreun en het trillen 
op die al geruime tijd door de betonplaten in de 
Kattensingel veroorzaakt worden. Zonder over-
last kunnen we helaas (nog) niet bouwen, wel 
met wederzĳds begrip.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties heb-
ben over het project aan de Kattensingel kunt 
u contact opnemen met de omgevingsmanager 
van het project: Gert-Jan Roth die te bereiken is 
via  06-54976385 en groth@kws.nl “

KwS gaat KattenSIngeL 
herInrIchten
Door Peter Schönfeld

Onlangs kregen de bewoners van de Kattensin-
gel een brief van de gemeente met een uitno-
diging voor een informatieavond op dinsdag 23 
mei in het Huis van de Stad over de herinrich-
ting van de Kattensingel door de aannemer KWS 
(als u dit berichtje leest heeft deze avond al 
plaatsgevonden). 

Misschien heeft u al gemerkt dat KWS begonnen 
is met de voorbereiding van de werkzaamheden. 
De boomspiegels langs de singel zijn verwijderd 
en als alles volgens plan verloopt, zal in het 
weekeinde van vrijdag 26 t/m maandagochtend 
29 mei de Kattensingel van een nieuwe asfalt-
laag zijn voorzien. Dit betekent dat de weg die 
drie dagen is afgesloten voor alle verkeer. De 
auto’s zullen dan elders geparkeerd moeten wor-
den. Ook het parkeerterrein van de kaasopslag, 

via de van Beverninghlaan bereikbaar, zal als 
noodparkeerplaats gebruikt mogen worden.

Op de informatieavond maken de gemeente en 
KWS hun bouwmethode, tijdsplanning en logis-
tieke plannen bekend. Met KWS is afgesproken 
om van de volgende wijkkrant een Kattensingel 
“special” te maken, zodat iedereen dan op de 
hoogte zal zijn.

natuurSpeeLpLaatS.
Door Lianne van Rooijen, ’t Speelhuys Gastouderopvang

Het heeft al in de wijkkrant gestaan, met 
NLdoet hebben we met veel vrijwilligers de na-
tuurspeelplaats aan de Majoor Fransstraat weer 
opgeknapt. Het resultaat mag er wezen en we 
maken de kinderen in de wijk er heel blij mee.

Ze maken zo op een speelse manier kennis met  
de natuur en beleven er leuke speelmomenten.
Het is leuk om te zien dat er veel gebruik wordt 
gemaakt van de speelplaats. Het is belangrijk 
dat kinderen genieten van planten en dieren, 
dat ze dit leven leren respecteren. In mijn 
gastouderopvang zijn we samen met de kinde-
ren daar veel mee bezig. De dieren in de tuin, 
zoals insecten, vissen en kikkers zijn een bron 
van inspiratie en ook mijn themaprojecten van 
bijv. vlinders en lieveheersbeestjes ervaren de 
kinderen als superleuk! Als ik zie hoeveel plezier 
ze hieraan beleven, dan wil ik dit ook doorgeven 
aan de kinderen in onze wijk!

Dat is de reden dat ’t Speelhuys Gastouderop-
vang een insectenhotel schenkt aan de
natuurspeelplaats! Op deze manier kunnen we 
de bijen en andere insecten een huisje geven 
om in te wonen, zodat ze lekker kunnen genie-
ten van de mooie planten en fruitbomen in onze 
wijk! De kinderen kunnen van dichtbij zien hoe 
de bijtjes lekker in de bloemetjes duiken om
stuifmeel te verzamelen. 

Het insectenhotel 
is aangeboden aan 
Manon Vonk, zij zet 
zich al jaren met veel 
enthousiasme in voor 
een mooie groene 
wijk!

Lianne van Rooijen
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Het is niet gelukt om een mooi kastje te vinden 
voor de Kinderstraatbieb, het Segment gaat nu
een kastje voor ons maken, dus nog even ge-
duld. 

nIeuwS van gouweSteIn
Door Karin Hinke

Ook in de maand juni zijn er weer tal van leuke 
activiteiten in Gouwestein. 

Pastorale activiteiten:
In Gouwestein zijn er regelmatig pastorale acti-
viteiten. Op woensdag 7 juni om 14.30 uur is er 
Bijbelkring in de Plaza van Gouwestein. De Bij-
belkring wordt geleid door Ds. C.G. Vreugdenhil. 
U bent van harte welkom, entree is gratis.

Ook dit jaar is er weer een gezellige avonddrie-
daagse voor de bewoners. Uiteraard kunnen we 
nog veel vrijwilligers gebruiken. Dus heeft u zin 
om één of meerdere avonden mee te lopen? De 
avonddriedaagse is op maandag 12, dinsdag 
13 en woensdag 14 juni. We verzamelen om 
18.00 uur in de hal van Gouwestein. U kunt zich 
opgeven bij de receptie van Gouwestein (zie 
onderstaand voor openingstijden). Op woens-
dag 14 juni is er een feestelijke intocht voor de 
bewoners op de parkeerplaats. Ongeveer tussen 
19.30 – 20.00 uur. Ook hier bent u van harte 
welkom. 

Op zaterdag 17 juni om 14.30 uur speelt Netty 
piano op verzoek. Dus heeft u zin in een ge-
zellige muzikale middag kom dan langs. Netty 
speelt in de Plaza van Gouwestein. Leden van 
het Servicepakket betalen een bijdrage van € 3, 
niet leden € 5. 

Woensdag 21 juni is er een “zonnige” Bingo met 
leuke prijzen. U bent om 14.30 uur van harte 
welkom in de Plaza van Gouwestein. Deelname 
aan de Bingo kost € 4 per persoon, incl. koffie 
en thee. 
 

geen vrachtwagenS door 
het parK!
Door Peter Schönfeld

In juni 2016 is het plan voor de herinrichting 
van het Zuidelijk stationsgebied (ZSG) door de 
gemeenteraad aangenomen. Echter tijdens de 
vergadering van de Adviesgroep voor het Zuide-
lijk Stationsgebied in maart 2017 bleek dat hier-
in was opgenomen dat het vrachtverkeer dat bij 
het station moet zijn via het van Bergen IJzen-
doornpark het stationsgebied mocht verlaten. 
Dit was absoluut niet de bedoeling geweest van 
het wijkteam Nieuwe Park, Bunnik en andere 
bedrijven van het Lombokterrein. Kennelijk was 
dit in 2016 aan hun aandacht ontsnapt bij het 
opstellen van het oorspronkelijke plan. 

Naar aanleiding van deze constatering is vori-
ge maand een afzonderlijke vergadering van 
de betrokkenen en de gemeente belegd om dit 
probleem te bespreken. Eerst is geïnventari-
seerd om hoeveel vrachtwagens het gaat. Dit 
bleken er veel minder te zijn dan oorspronkelijk 
geraamd. Alle partijen waren van mening dat 
vrachtwagens door het park zeer onwenselijk 
zijn gezien de inrichting van de weg. Daarom 
is besloten aan het College en de Raad voor 

te stellen dat zware vrachtwagens die bij het 
stationsgebied moeten zijn via de Vredebest het 
gebied verlaten net als de bussen. Met andere 
woorden: de bestaande situatie blijft gehand-
haafd en er zal, als de Raad met dit voorstel 
instemt, dus ook in de toekomst geen zwaar 
verkeer door het park rijden.

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
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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.face-
book.com/gouwestein

uItnodIgIng offIcIëLe 
openIng 5e expoSItIe goudS 
werK
Door Sjouk Engels, Vrijwillig adviseur kunst

Een mooie gelegenheid om wijkbewoners en 
kunstenaars te ontmoeten onder het genot van 
een hapje en een drankje.

Op zaterdag 10 juni om 16.00 uur locatie Gou-
westein, van Bergen IJzendoornpark 7 in Gouda 
nodigen wij bewoners van onze wijk uit om bij 
de officiële opening van de 5e expositie Gouds 
Werk aanwezig te zijn.
De vier kunstenaars Geri van Ittersum, fo-
tografie; Camiel de Vries, keramiek; Jannie 
Veninga-Degenhart, schilderijen en keramiek en 
JAYVEN (Janny Veninga), schilderijen, presente-
ren hun werk van 3 juni tot 28 augustus 2017.

Het wordt een prachtige zomer met prachtige 
kunstwerken in deze nieuwe expositie Gouds 
Werk.

Geri van Ittersum (wijkbewoner) is van beroep 
geograaf en heeft als zodanig belangstelling voor 
andere landen en culturen. Geri heeft diverse 
fotocursussen gevolgd en is lid van de Goud-
se Fotoclub. Door de combinatie van reizen en 
fotograferen ontstaat reisfotografie. Foto's van 
pelgrimstochten, via de zijderoute naar China en 
van Indochina naar Indonesië en nog veel meer.
Geri heeft duizenden foto's gemaakt van won-
derbaarlijke landschappen, maar vooral ook 
van mensen op straat en in de trein. Veel wijk-
bewoners hebben kortgeleden een presentatie 
van enkele reizen van hem bijgewoond in Gou-
westein. Nieuwsgierig geworden welke foto's hij 
voor deze expositie heeft geselecteerd?

Camiel de Vries (wijkbewoner) is na zijn studie 
sociale geografie en lesgeven op verschillende 
HAVO en VWO scholen gaan tekenen en schilde-
ren, vooral portretschilderen. Hij volgde diverse 
cursussen in Nederland en Frankrijk waaronder 
portret- en modelboetseren, portretschilderen en 
keramiek. In een eerdere expositie Gouds Werk 
hebben wij enkele prachtige portretten van hem 
mogen bewonderen. Nu laat Camiel verschillen-
de keramiekwerken zien. Ik ben heel benieuwd 
naar dit werk, u ook?

Janny Veninga-Degenhart is in 2005 gaan 
schilderen en daarvoor heeft zij veel met klei 
gewerkt. Met klei werken is volgens deze kun-
stenaar zeer intensief. Er moet worden gewalkt, 
gevormd, gebakken in de oven en soms gegla-

zuurd. Jannie schildert meestal aquarel met de 
techniek "nat in nat”. De kleuren mogen dan niet 
ongewenst door elkaar lopen. U kunt in deze ex-
positie zowel keramiek als schilderen van Jannie 
zien. Tijdens de opening zal zij vast een en an-
der vertellen over de technieken die zij toepast 
in haar werk. 

Janny Veninga, artiestennaam JAYVEN! Haar in-
spiratiebronnen zijn op dit moment water, land, 
lucht en wolken. Ze probeert het licht te vangen 
met kleur en een gevoel van diepte, vrijheid en 
ruimte over te brengen in haar acryl- en olie-
verfschilderijen. Ze maakt veel werk van mari-
tiem-industriële onderwerpen, zoals schepen, de 
Rotterdamse haven en de Maasvlakte. Belang-
rijke elementen zijn water en lucht. Daarnaast 
maakt zij portretten in opdracht in acrylverf en 
vooral olieverf. Meer info over het werk van deze 
kunstenaar kunt u vinden op www.jayven.nl

Wij hopen u te ontmoeten bij de opening van 
deze 5e expositie Gouds Werk op zaterdag 10 
juni om 16.00 uur in Gouwestein.

                              Geri van Ittersum

Camiel de Vries

Janny Veninga-Degenhart

Janny Veninga
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Bomen In het parK 
rododendron
Door Marijke van Ittersum

Binnenkort gaan ze weer bloeien, de rodo-
dendrons van het park en van de hele wijk, want 
we zien deze struik – die tot een reusachtige 
boom kan uitgroeien – overal. Ze zijn niet echt 
bijzonder, deze rodootjes, zoals ze wel lief-
kozend genoemd worden, maar wel bijzonder 
geliefd. En dat is geen wonder, want ze blijven 
(bijna allemaal) groen in de winter en bloeien 
prachtig in het voorjaar. Onder andere bij het 
bruidsbruggetje staan enkele exemplaren, die er 
helaas niet allemaal even florissant uitzien.

Uiterlijk
Rododendrons (ook wel met de letter h achter 
de eerste letter geschreven) komen in Neder-
land meestal als sierstruik of kleine boom voor. 
Het eerste probleem dient zich echter meteen al 
aan, want hoewel zij tot de heidefamilie behoren 
(de Ericaceae), is dit een wel zeer omvangrijk 
geslacht. Om dat even te onderstrepen: er zijn 
meer dan 25.000 verschillende soorten en hy-
briden. De meest voorkomende soort in ons land 
is echter de Rhododendron ponticum, dat is ook 
de soort die verwilderd is in Noordwest-Europa. 
Hij is goed winterhard en verliest zijn bladeren 
niet. De bladeren hebben gave randen, zijn vrij 
hard en donkergroen van kleur. Ze staan gegroe-
peerd aan het einde van een tak en vormen daar 
een zogenaamde schijnkrans. De bloemen (vaak 
paars, lila, roze of wit) staan meestal in dichte 
tuilen. De bloemen hebben (merkwaardig) 5, 10 
of 27 meeldraden.

Herkomst
Het woord rododendron komt uit het oud-Grieks: 
rhodos betekent roos, dendron staat voor boom. 
Ook de azalea's vallen onder de Ericaceae, hoe-
wel Linnaeus (de beroemde Zweedse plantkun-
dige) deze bloeiers apart definieerde. We gebrui-
ken echter nog wel steeds de naam azalea voor 
de ons bekende plant, hoewel die dus eigenlijk 
taxonomisch gezien gewoon een rododendron 
is. Over de hele wereld (vanaf Siberië tot 
Nieuw-Guinea) komen ongeveer 700 wilde soor-
ten voor, die hun uiterlijk aan hun natuurlijke 
omgeving aangepast hebben. Sommige arctische 
soorten zijn zo klein als een bloemkool, sommige 
tropische soorten groeien uit tot bomen van wel 
20 meter. 

De rododendron is al heel lang een sierplant. In 
China werden 2000 jaar geleden rododendrons 

in potten gekweekt en er zijn geschriften uit 
het jaar 750 in Japan waar al druk geëxperi-
menteerd werd met het kruisen van soorten. 
De oorsprong van de rododendron ligt dan ook 
in het oosten. In 1680 namen Nederlanders de 
Rhododendron indicum mee vanuit Japan en 
stuurde dominee Banister vanuit Noord-Ameri-
ka zaad van de Rhododendron viscosum aan de 
bisschop van Londen. Vanaf die datum ging het 
hard met de import en vermeerdering van de 
rododendron. En zo komen we tot die meer dan 
25.000 soorten en hybriden. De soort die bij ons 
het meest voorkomt, de Rhododendron ponti-
cum, komt oorspronkelijk uit Klein-Azië.

Eigenschappen 
Het houden van rododendrons is niet moeilijk. 
Hou in gedachten dat de planten heel ondiep 
wortelen. Dus schoffelen onder de struiken is 
geen goed idee. Plant in de herfst, zodat de 
struiken goed kunnen aanwortelen in de win-
ter. De meeste rododendron-kwekers zweren 
bij mulchen. Dat is het strooien van organisch 
materiaal onder de plant, zodat de aarde niet 
uitdroogt. Iets zure, wat luchtige grond vinden 
de struiken prettig. Wat zonlicht is prima te 
verdragen voor de meeste soorten, maar als de 
bladeren geel worden en afsterven, weet je dat 
het plekje te zonnig was en moet je verplanten. 

Wil je rododendrons vermeerderen, dan kan je 
zaaien, stekken, enten of afleggen en de laatste 
methode is de meest eenvoudige en meest suc-
cesvolle. Het is een heel ingenieus systeem. In 
het voorjaar kies je een scheut van een of twee 
jaar uit, die dicht bij de grond zit. Daar maak je 
een kleine schuine insnede in onder de bladknop 
en dat steek je in losgewoelde grond. Daarover-
heen zand en dan de aarde. Meestal moet je de 
scheut vastzetten met een haring of desnoods 
een steen, want hij wil natuurlijk de lucht in. In 
de herfst zitten er wortels aan de aflegger, maar 
die kan je pas een jaar later losmaken van de 
moederplant. 

Bijzonderheden
Meeldraden en nectar van de rododendron kun-
nen het giftige grayanotoxine bevatten. En dat 
kan dus in de honing terechtkomen. Men zegt 
wel dat dit het eerste succes van biologische 
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oorlogsvoering was. De Griekse arts, Xenop-
hon, maakt hiervan melding in 401 (voor Chr.). 
Xenophon moest zien dat hij de 10.000 soldaten 
heelhuids thuis kreeg na een mislukte veldtocht 
in Perzisch gebied. Hij vermeldt dat de soldaten 
die van de honing aten, moesten overgeven, di-
arree kregen, hun verstand verloren en de dood 
nabij leken. Maar niemand stierf en de mannen 
stonden na een dag of vier als uit een bedwel-
ming weer op. De Romeinse veldheer Pompeius 
vermeldt eenzelfde probleem in deze streek 
driehonderd jaar later. Wij hoeven ons echter 
niet bezorgd te maken. Zoveel rododendrons zijn 
er nou ook weer niet dat de honing onverdund 
met andere soorten nectar tot ons komt. 

Tot slot
Bij ons is de rododendron een sierplant. Maar 
niet iedereen ter wereld denkt daar zo over. In 
de Himalaya wordt een aantal soorten als brand-
hout gebruikt, omdat de struiken gemakkelijk te 
kappen zijn. Aan de ander kant: de bloesem van 
de rododendron is wel de nationale bloem van 
Nepal, dus hij wordt ook om zijn schoonheid (en 
geur!) gewaardeerd. 

het BanKje
Door Ton Kooijman

Zaterdag 6 mei, de eerste zaterdag van de 
maand, dus de onderhoudsploeg van ons park 
weer in actie. Lekker zonnetje, en als we klaar 
zijn en ik naar huis loop zie ik iemand op het 
bankje een boek lezen. Na mijn camera gehaald 
te hebben ga ik even naast hem zitten. Het is 
John en hij woont in de van Strijenstraat, dus 
een wijkgenoot. Hij woont vrijwel op de hoek bij 
de Kattensingel en achter zijn huis ligt wel een 
tuin, maar niet van hem, de Kattensingel ging 
blijkbaar voor. Als het lekker weer is wandelt hij 
dus zo nu en dan naar het park om daar in het 
zonnetje een boek te lezen. 

Naar zijn leeftijd 
laat ik u raden: 
zijn moeder was 
verkikkerd op John 
F. Kennedy, die bij 
zijn geboorte een 
paar jaar dood 
was. 

jeu de BouLeS-SeIzoen op 
13 meI van Start
Door Trudie Galama

We hebben op een Frans zonnetje gerekend. 
De kleurige parasols staan klaar, de koffie/thee 
zit in de thermoskannen en de witte wijn in de 
koeler. Maar het is echt Hollands weer. De regen 
valt in korte buitjes naar beneden. Toch kan dat 
de pret niet drukken en de ballen rollen over de 
baan.

Vaak moet de centimeter er aan te pas komen 
om de afstand tussen bal en but op te meten. 
Soms is dat millimeterwerk. Spelregels zijn spel-
regels!

Het wordt steeds gezelliger bij de statafels onder 
de parasols. Op zaterdag 10 juni zijn we er weer. 
U bent vanaf 15.30 uur welkom. Wij zorgen voor 
ballen, een drankje en iets lekkers.

Voor zaterdag 10 juni kunt u zich opgeven bij:
Trudie Galama: trudie.galama@hetnet.nl of 06 
2135 9844/0182 523525
Han Geurts: geurtsgeurts@gmail.com
dan weten wij hoeveel kopjes en glazen wij klaar 
moeten zetten.

jeu de BouLeSBaan 
‘nIeuwe parK’
Door Trudie Galama

De jeu de boulesbaan wordt behalve voor het 
ballenspel ook gebruikt als fiets- en glijbaan! 
Het fijne grint wordt als brood gevoerd aan de 
eendjes. Iemand kwam op het idee om aan te 
geven waarvoor de baan echt bedoeld is en er 
een bordje neer te zetten.

plaatsen bordje
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Ik heb een afspraak met Het Segment met 
docent Joost van der Zweep en die heeft er wel 
oren naar. Het ontwerp voor het bord wordt 
gemaakt en Damian Terlouw, een leerling van 
de lasafdeling gaat aan de slag. Op maandag 15 
mei wordt het geplaatst. 3 docenten en 4 leer-
lingen zijn aanwezig met boor en verfkwast en 
het naambord natuurlijk. De plaats van het bord 
wordt bepaald. In het weerbarstige hout worden 
zes gaatjes geboord, de schroeven worden inge-
draaid en krijgen een lik verf op hun kop.

 

De klus is geklaard! 
De baan heeft een naam en de leerlingen gaan 
met een slagroomtaart weer terug naar school.
Dank aan Het Segment voor deze actie en de 
prettige samenwerking!

coLLecte voor het wIjKteam 
van 6 tot 10 junI
Door Peter Schönfeld

Aangezien de gemeente, zoals u weet, de fi-
nanciële bijdrage aan ons wijkteam drastisch 
heeft ingekort, heeft het wijkteam besloten zelf 
fondsen te vinden om zijn financiële situatie te 
verbeteren. Met name het in stand houden van 
onze wijkkrant en het onderhoud van de volière 
heeft onze grootste prioriteit. Daarom hebben 
wij weer besloten mee te doen aan de Oranje 
Fonds collecte, die gehouden zal worden in de 
periode van dinsdag 4 tot zaterdag 10 juni. Het 
wijkteam krijgt de helft van de opbrengst van 
de collecte. De andere helft is voor het Oranje 
Fonds.  

Kortom: stel de collectant niet teleur! 

recepten: het geheIm van de 
KIKKererwt
Door Oksana Stolk

In de vorige wijkkrant heb ik u het recept van 
humus light gegeven. Maar met de kikkererwt 
kun je nog veel meer doen in de keuken. Deze 
keer krijgt u 2 recepten die je met 1 blik kikker-
erwten kunt maken: een exotische tomatensoep 
en meringues.

Voor de exotische tomatensoep heb je nodig:
1 blik kikkererwten (het uitlekvocht niet weg-
gooien!!!, dat heb je nodig voor de meringues)
1 pakje Heinz tomatenpuree van 400 gram
1 blikje kokosmelk (6% vet) van 400 gram
1 fijngesnipperde en even aangebakken uitje
beetje zout, peper, knoflook en ½ theelepel chili-
vlokken en net zoveel gedroogde basilicum

Hoe maak je de soep?
Voeg bij het aangebakken uitje de uitgelekte 
kikkererwten, de tomatenpuree en de kokos-
melk. Fijnmaken met de staafmixer. Breng met 
peper, zout, chilipoeder en basilicum de soep 
op smaak. Voeg vlak voor het opdienen voor de 
geur een uitgeperst teentje knoflook toe. 

De meringues zijn nog gemakkelijker. Doe het 
uitlekvocht van de kikkererwten in een kom 
(geen plastic) en mix zoals je ook eiwitten zou 
mixen. Het vocht wordt dik en wit, net zoals 
eiwit. Voeg pas 1,5 kopje poedersuiker toe als 
het mengsel stijf is en mix opnieuw. Het meng-
sel zal eerst een beetje inzakken, maar daarna 
weer stijver worden. Bak anderhalf tot twee 
uur in toefjes in de oven op 120 graden C. op 
bakpapier. Je kunt voor toefjes een spuitzak 
gebruiken, maar ook gewoon twee lepels. Als de 
meringues heel lichtbruin gaan kleuren, zijn ze 
klaar. Goed laten afkoelen op de bakplaat alvo-
rens op te eten. Overigens, je hoeft helemaal 
geen poedersuiker te kopen, dat kun je ook zelf 
maken van gewone kristalsuiker door die even in 
de koffiemolen te malen.

Maar u heeft deze 
lekkere soep en de 
meringues ook kunnen 
proeven op 20 mei, op 
de Dag van het Park! 
En nog veel meer klei-
ne en grote gerechten.

heerlijke hapjes van Oksana op de ‘Dag van het Park’

de verLoederIng van 
het parK
Door Trudie Galama

Wethouder Hilde Niezen, met in haar portefeuille 
o.a. Stedelijk beheer heeft positief gereageerd 
op de brief van het Wijkteam en de Groencom-
missie. Zij is ingegaan op onze uitnodiging om in 
haar lunchpauze een wandeling door het park te 
maken zodat ze met eigen ogen zou kunnen zien 
dat het park toe is aan groot onderhoud en dat 
dat geen uitstel meer kan verdragen.



9

Wijkkrant Nieuwe Park                mei 2017

reparatIe zonnewIjzer
Door Peter Schönfeld

Al een tijdje vertoont de zonnewijzer roestplek-
ken. Om erger te voorkomen heeft het wijk-
team daarom besloten de zonnewijzer een grote 
onderhoudsbeurt te geven. Met de hulp van heel 
erg mooi weer, twee vluchtelingen, die al vaker 
in onze wijk hebben geholpen, Piet van der Perk, 
ondergetekende en een aantal ladders zijn de 
roestplekken geschuurd en met twee componen-
ten lak geverfd. Henk Natte van het gelijkna-
mige schildersbedrijf en bewoner van onze wijk 
is onze adviseur. Hij zal in de komende tijd de 

van BevernInghLaan – een 
BIjzondere Laan In gouda
Door Trudie Galama

Multomap
In 2003 tijdens het bewonersfeestje rond het 
honderdjarig bestaan van de Van Beverningh- 
laan wordt het idee geboren om alles wat be-
kend is over de afzonderlijke huizen te verza-
melen en zo de laan in kaart te brengen. Alle 
weetjes over de woningen en hun bewoners 
komen in een multomap terecht. De map dijt uit 
en uit en uit; want alles is belangrijk. De map 
heeft geen eigenaar, maar wordt tijdens de jaar-
lijkse laan Nieuwjaarsborrel doorgegeven aan de 
volgende schatbewaarder.

Verzamelwoede 
Janny vertelt dat zij gefascineerd raakt en niet 
alleen alles wil weten over haar huis en zijn 
vroegere bewoners, maar ook de ontwikkeling 
van de hele laan en zijn omgeving in kaart wil 
brengen. De ambitie van Janny is het samenstel-
len van een boek over de Van Beverninghlaan. 

Ook bij het AD en De Goudsche Post is onze 
noodkreet niet onopgemerkt gebleven.

van links naar rechts Wethouder Niezen, Sanne Reijs, 
Marianne Driehuijs en Yvonne van Asseldonk

Op maandag 13 mei hebben wij afgesproken in 
de stationshal en lopen van daaruit het park in. 
Naast wethouder Niezen zijn uit het Huis van 
de Stad meegekomen: Yvonne van Asseldonk 
(Gebiedsmanager, afdeling Beheer en openbare 
ruimte), Sanne Rijs en Marianne Driehuijs (afde-
ling Ruimtelijk beleid en advies).

We wijzen de delegatie op de pijnpunten in ons 
park: de grote gaten achter de beschoeiing, de 
plassen in het gras, de verwaarloosde borders, 
het achterstallig onderhoud van de eilanden en 
de vele dode of bijna dode bomen en struiken 
die in het hele park te vinden zijn.

Wij komen tot de conclusie dat het park op het 
eerste gezicht een fraaie aanblik geeft, maar dat 
bij nadere inspectie heel veel groen een op-
knapbeurt hard nodig heeft. Je hoeft echt geen 
vergrootglas mee te nemen om dat te kunnen 
constateren, een kritische blik is ruim voldoen-
de. 

Wij (Peter Schönfeld en Trudie Galama) bedan-
ken de wethouder en haar collega’s voor hun 
bezoek aan ons park en wachten hun schriftelij-
ke reactie met spanning af. 

geverfde delen weer voorzien van bladgoud. Het 
onderhoudsproject wordt gesponsord door de 
van der Mandele stichting uit Den Haag.

Piet van der Perk
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Ze brengt da-
gen door in het 
streekarchief en 
ook andere bron-
nen worden ge-
raadpleegd. Haar 
verzamelwoede 
kent geen grenzen 
en alles wordt in 
dozen opgeslagen. 

Enthousiast en kundig 
De bewoners zijn enthousiast over het idee een 
boek samen te stellen over de Van 
Beverninghlaan. In 2014 verzamelt Janny een 
clubje van “ter zake kundige” bewoners om zich 
heen: Martine Holt (editor) en Tanny Noteboom 
(fotograaf). Janny vraagt Cilia van Hofwegen 
(vertaler/auteur) om mee te werken aan het 
boek en de bewoners te interviewen. Cilia woont 
weliswaar niet in de Van Beverninghlaan maar 
is meteen enthousiast over het project en doet 
mee. De club wacht een grote uitdaging: struc-
tuur aan brengen in de enorme hoeveelheid 
beelden en teksten. Dat betekent ook dat veel 
beelden en teksten het boek niet zullen halen. 
Een professionele vormgever wordt ingehuurd 
om het geheel in een mooie vorm te gieten.

Drukproef
Ik mag de drukproef van Janny even lenen. Ze is 
apetrots op haar ‘kindje’ waar geen 9 maanden 
maar 3 jaar aan is gewerkt. Het is een prachtig 
boek met veel historische informatie, bijzondere 
advertenties, kleurenfoto’s en affiches. Op de 
buitenkant staan de rode woningen, kenmerkend 
voor de Van Beverninghlaan.

Huizen en bewoners
Het boek bevat opmerkelijke en wetenswaardige 
verhalen over de huizen en hun bewoners.
Ik kom chirurgen en een dierenarts tegen, een 
zenuwarts en een slager, burgemeesters en kun-
stenaars, boekdrukkers, onderwijzers, kaashan-
delaren en ambtenaren. In de jaren 30 stond er 
in een tuin een groot aantal volières, bewoond 
door 1600 duiven. Ook vonden er op één adres 
ooit 17 dienstbodes onderdak en woonden er 

verderop in de laan 12 kinderen in één gezin.
Alle voordeuren zijn fraai in beeld gebracht met 
vermelding van het bouwjaar en de naam en het 
beroep van de eerste en de huidige bewoners 
en van alle bewoners die daar tussen zitten. Het 
geeft een aardig beeld van alle huiseigenaren/
huurders door de jaren heen.

Architectuur
De laan is een staalkaart van bouwstijlen: 
uitbundige en sobere jugendstil, Amsterdamse 
school, eclectisch, Engelse cottagestijl, koloniale 
stijl en nieuwe zakelijkheid. De meeste huizen 
zijn gemeentelijk monument en één heeft de 
status van rijksmonument.

Tijdlijn
Er is aandacht voor de periode waarin het park 
is aangelegd en de eerste huizen zijn gebouwd. 
Ook is de historie van de laan in een context ge-
plaatst. Janny wijst erop dat de tijdlijn een beeld 
geeft van invloedrijke gebeurtenissen in Gouda, 
de wijk Nieuwe Park en de Van Beverninghlaan. 
Een stukje Goudse geschiedenis van 1862 tot en 
met 2016.

Crowd funding
Janny is er trots op dat het boek in eigen beheer 
is uitgegeven. Om de gemaakte kosten te kun-
nen dekken werd onder de bewoners een crowd 
funding  actie op touw gezet. En met succes! De 
eerste oplage bestaat uit 100 exemplaren. Het 
boek is genaaid gebonden met harde kaft en 
heeft 116 pagina’s in kleur. De prijs is € 24,50

Boekpresentatie
Op zondag 21 mei vindt de boekpresentatie 
plaats op het grasveldje vóór Van Beverning-
hlaan 23. Janny loopt rond, zo trots als een 
pauw en terecht! Ze neemt lachend de compli-
menten in ontvangst. Bewoners en belangstel-
lenden genieten van een hapje en een drankje 
en kunnen na afloop hun boek mee naar huis 
nemen. 
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Kijken, kijken en kopen 
U kunt het boek per e-mail bestellen bij Janny 
de Keijzer (janny@dekeijzer.org). 
De prijs van dit bijzondere boek bedraagt 
€ 24,50. U kunt ook eerst een afspraak maken 
om het boek in te kijken. Het telefoonnummer 
van Janny is: 0182 511 439

huISKamer  van de Stad

Zondag 4 juni vindt het  
jaarlijkse muziekfeest 
‘Huiskamer  van de Stad’ 
plaats. Door heel Gou-
da stellen bewoners hun 
huiskamer open voor live 
muziek en kleinkunst en u 
kunt dan gewoon binnen-
wandelen om te komen 
luisteren. 

Onze wijk doet daar heel voorzichtig ook aan 
mee. Bij Theo Geels in de Van Swietenstraat 
15 treden de Tuesday Rebels op met Ierse folk 
muziek. Ze treden drie keer op, en beginnen 
om twee, drie en vier uur. Op de markt is een 
podium als huiskamer ingericht. Het volledige 
programma vindt u op de site, huiskamervan-
destadgouda.nl. Als u het leuk vindt kunt u de 
hele middag genieten, en vergeet dan de Ierse 
folk muziek niet. 

creacafé
Door Marrianne Waalwijk en Manon Vonk

In mei ging het Creacafé over 3D schilderijtjes. 
Dan speelt reliëf dus ook een rol. Marleen maakt 
hele leuke en mooie 3D schilderijtjes. Na de 
uitleg dat eigenlijk alles kon en het altijd leuk 
wordt gingen we aan de slag. En inderdaad hele 
leuke resultaten en een gezellige avond!

Nu gaan we er even tussenuit, maar in septem-
ber zijn we er weer!

Het Creacafé is er elke 2e woensdagavond van 

de maand in het Grandcafé van Gouwestein.
We beginnen om 19.30 tot 21.30 uur en vanaf 
19.00 ongeveer staat de koffie en thee klaar, 
dus kom ook eens langs. 

Als jezelf een leuke hobby hebt  waarvan je wat 
wit laten zien zijn we ook altijd geïnteresseerd.
Meer foto’s van de 3D schilderijtjes en onze an-
dere activiteiten op www.creacafegouda.blogs-
pot.nl

dag van het park 2017
parkcamping “het is hier fantastisch”
Door Trudie Galama

De Parkcamping wordt om 14.00 uur geopend. 2 
kleine kampeerders doen pogingen hun tent op 
te zetten. Marleen houdt een oogje in het zeil.
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In de campingkantine van Marianne en Saskia is 
volop water en frisdrank te krijgen. De popcorn-
machine maakt overuren.

DJ Hennie draait vinyl en plaatjes op verzoek. 
Hij heeft heel wat goud voor oud verzameld.
Evert trompettert een aardig deuntje mee.

Bij de foodtruck van Oksana kun je terecht voor 
soep, hartige èn zoete hapjes uit de Oekraïense 
keuken. Ze zijn uit de kunst en om je vingers bij 
af te likken.

In de tent van Manon zitten creatievelingen aan 
een gezellige tafel. Daar worden windlichten ge-

maakt voor straks als het donker wordt. 

Pieter leidt een serieus spel waarbij met een 
stuk hout de genummerde paaltjes omver moe-
ten worden gegooid. 

Om half zes wordt de camping afgebroken. De 
auto’s van Irene en Peter rijden weg met de ten-
ten, tafels en bankjes en voldoende drank voor 
een volgend feest. De campingsmokings mogen 
weer uit, hoewel ik weinig Johnny’s en Anita’s 
heb gezien.

Het was geweldig op de parkcamping met veel 
gasten die misschien wel hadden willen blijven.
Dank aan de organisatie die in handen was van 
Manon Vonk, Marrianne Waalwijk en Marleen van 
Rooijen. Zij hebben samen met Evert Jozeman, 
Hennie Brussée, Mandy Hagen, Oksana Stolkolo-
sa en Saskia Verkooijen ervoor gezorgd dat “het 
is hier fantastisch” inderdaad zo was.


