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Van de redactie /
van het wijkteam

Door Ton Kooijman

Onlangs reed ik in een bus ergens in Capelle aan
de IJssel, waar we moesten omrijden omdat ze
de kerstversiering in de bomen aan het ophangen waren. Dan schrik je wel even, hebben we
Pasen al gehad dan? Maar ja, zonder planning
zijn we natuurlijk nergens. En dan maar gelijk
complimenten uitdelen: ik vind dat het werk
aan de Kattensingel op een prima manier wordt
uitgevoerd. Rustig, zonder lawaai, met goede
maatregelen om stremmingen en gevaar te
voorkomen. En ze volgen de planning, waar hoor
je dat nog?
Er is niet veel te vertellen na de zomervakantie.
Slecht en goed weer hielden elkaar in evenwicht,
maar regen blijft langer hangen, dus het beeld is
toch wat somber. Maar de drie buurtfeesten die
in dit nummer staan troffen het redelijk. Laten
we hopen dat burendag op 23 september het
ook droog houdt. Manon vraagt vrijwilligers om
een handje te helpen, lees deze wijkkrant.
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Wijkagent Marcel Bos

Door Trudie Galama

Onze wijkagent, Marcel Bos heeft per 1 september a.s. een andere functie gekregen. Marcel is
wijkagent Scholen en Social Media geworden.
Hij wordt opgevolgd door Heidi Valkenburg en
Marvin van Batenburg. Zij zijn tevens wijkagent
voor de wijken Centrum, Raam, Kadebuurt en
Kort Haarlem.
Het Wijkteam Nieuwe
Park/Buurtpreventieteam
feliciteert Marcel van
harte met deze nieuwe
baan, maar vindt het
heel jammer dat hij de
wijk Nieuwe Park gaat
verlaten.
Wij bedanken Marcel hartelijk voor alles wat
hij voor onze wijk in de afgelopen jaren heeft
gedaan. Daar zal nog op terug worden gekomen
wanneer hij in de komende vergadering van
Buurtpreventie de nieuwe wijkagenten Heidi en
Marvin komt voorstellen.

DE BOUW VAN DE RABOBANK AAN
DE NOORDELIJKE SPOORZONE
VORDERT GESTAAG
Door Peter Schönfeld

Het plan om een mooie Poort van Gouda op het
Kleiwegplein te plaatsen wordt steeds concreter.
Bij een presentatie aan de gemeenteraad viel
het plan goed, heb ik begrepen. Nu zijn alleen
de ambtenaren nog tegen, dus dat gaat prima.
Nog even een ander puntje over de gemeente.
Herinnert u zich het gedoe over de papiercontainers? Een jaar of twee geleden mocht de container voor grof vuil niet meer gebruikt worden
voor het papier. Daar kwamen veel reacties op
en dat besluit werd teruggedraaid. Cyclus had
het moeilijk met die switch, ze lieten mijn bak
regelmatig vol staan. Nu we nieuwe bakken
hebben blijkt er opnieuw geswitcht. Ik kan mijn
papier dus weer niet kwijt. Wat milieu?
Ik moest een batterij hebben voor onze weegschaal en dat lukte alleen door een set van 20
batterijtjes te kopen, waarvan ik er dus maar
één nodig had. Wat milieu? Dat verzint Grundig,
we zouden als consumenten dat bedrijf toch
moeten boycotten? Oh ja, als er iets elektrisch
bij u stopt, kom gerust even langs, misschien
heb ik een maatje dat past. Kan tot 2022, zeggen ze.
Op naar de herfst en dan komen de gemeenteraadsverkiezingen ook weer gauw. Met prachtige
verhalen over de wijkteams in de verkiezingsprogramma’s.

Bovenstaande foto geeft een goed beeld van de
huidige situatie van de bouw van het nieuwe
Rabokantoor aan de Burgemeester Jamessingel.
Sinds begin dit jaar de eerste paal de grond in
werd gedraaid, is de bouw snel gegaan, terwijl
de Rabobank al vanaf 2011 bezig is geweest
met de voorbereiding ervan. Het ontwerp heeft
een speciaal duurzaamheidscertificaat gekregen. Allereerst voor de opzet van een integrale
duurzaamheid van het gebouw. Ten tweede vanwege de specifieke energie besparingen, zoals
materiaal gebruik, LED-verlichting en warmtekoudeopslag en tenslotte door het plaatsen van
zonnepanelen op het dak. Begin 2018 neemt Rabobank zijn intrek in het nieuwe kantoor. Rond
deze tijd wordt het hoogste punt bereikt.
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Stand van zaken
verlichtingsplan
Kleiwegplein in Gouda

Door Sjaak de Keijzer

In de wijkkrant van april 2016 daagde het wijkteam Nieuwe Park de bewoners van de wijk uit
om met voorstellen te komen voor een markant
oriëntatie punt op het Kleiwegplein. De aanpak
van dit plein zat niet in de gemeentelijk planning voor de herinrichting van de op het plein
aansluitende wegen: Kattensingel, Stationsplein,
Vredebest.
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In overleg met Philips Lichting en Project Service
Raalte wordt dit verzoek verder uitgewerkt. Ook
vindt overleg plaats met een Ingenieursbureaubureau over de constructie en een kostenindicatie.
De mogelijkheden van Crowdfunding zijn onderzocht. Duidelijk werd dat Crowdfunding voor dit
soort projecten pas succesvol is als de gemeente
het plan overneemt.
Op 14 juni is het plan gepresenteerd in de gemeenteraad (Open Podium) en kreeg daar veel
waardering.
Met alle informatie en aanbevelingen die binnenkomen, wordt het eindvoorstel gemaakt voor
de aanbieding van het plan aan het gemeente
bestuur van Gouda. Het streven is dat in september te laten plaatsvinden.

Burendag

Door Manon Vonk

Sjaak de Keijzer (bewoner) en Onno Trim hebben die uitdaging opgepakt. Hun voorstel: vijf
naar elkaar toegebogen masten voor de openbare verlichting, als een kroon boven het plein en
een nieuwe poort naar de binnenstad. Uiteraard
in samenhang met de vervanging van de huidige
verlichtingsmasten en de aanpak van de
Kattensingel, Vredebest en Stationsplein. Zo kan
er ‘werk met werk’ gemaakt worden. Het streven
is dat het plan gerealiseerd is voor de festiviteiten van Gouda 750 jaar in 2022.
Over het plan is overleg gevoerd met de gemeente. Daar leven echter nog veel vragen ten
aanzien van draagvlak en ruimtelijke inpassing.
Het voorstel is op 29 maart 2017 gepresenteerd
in het Platform Binnenstad en haar randen en op
30 maart in de bewonersvergadering van de wijk
Nieuwe Park. Zie het verslag daarvan in de wijkkrant van april 2017. De trailer die werd getoond
is op You Tube onder de titel ‘Een nieuwe poort
naar de binnenstad’ al circa 350 x bezocht. Het
plan is ook gepresenteerd in de nieuwsbrief van
het Bewonersplatform Binnenstad van mei 2017.
Op 3 mei is er in de Goudse Post een groot
artikel geweid aan het plan. De reacties waren
unaniem positief.
Daarna zijn Onno en Sjaak in overleg gegaan
met enkele geïnteresseerde partijen om het plan
technisch te onderbouwen en het draagvlak te
vergroten. Zo is het plan gepresenteerd bij SOG
(Samenwerkende Ondernemersverenigingen
Gouda). Het SOG gaf als aanbeveling mee de
verlichtingsmasten ook multifunctioneel te gebruiken en als communicatiemiddel.

Zaterdag 23 september is
het weer zover, dan is het
weer burendag. Rondom de
blokwoningen zijn er weer
allerlei activiteiten te doen
om de buurt weer mooier te
maken.
We moeten nog even afwachten hoeveel budget
we binnen slepen maar aan de hand daarvan
gaan we een definitieve indeling maken. Zodra
we meer weten worden alle betrokken personen
benaderd. De groene speeltuin staat natuurlijk
als vanzelfsprekend op de lijst. Die gaan we
winterklaar maken, kapotte zaken herstellen, de
kruidenbakken verzorgen en eventueel kleine
aanpassingen. Een glijbaan staat op de verlanglijst, nu nog hopen op een mooie bijdrage.
Ook de leibomen moeten weer aangepakt worden. Het fruit is geoogst dus de bomen kunnen weer gesnoeid worden en de raamwerken
hersteld. Hier hebben we een aparte werkgroep
voor nodig. Dus vind je het leuk sluit je dan aan
voor het onderhoud van de leibomen.
Bijna iedere straat heeft inmiddels een prachtige tuin gekregen of de bewoners zijn nog druk
bezig om er iets geweldigs van te maken. We
gaan proberen om vanuit het burendagbudget
zoveel mogelijk ondersteuning te geven om het
zo mooi mogelijk te houden met aarde, compost
en vaste planten. Zo blijft het financieel haalbaar
om de tuinen goed te onderhouden.
Natuurlijk kunnen we al deze activiteiten niet
alleen en kunnen we alle hulp gebruiken, ook al
is het maar voor een uurtje. Dus heb je zin om
je handen uit de mouwen te steken en om alles
een beetje mooier te maken dan ben je van harte welkom en kom gezellig buurten. Je kunt on3
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der andere helpen bij de volgende activiteiten:
Onderhoud van de hinkelbaan, herinrichten
moestuinbakken, snoeien van de leibomen,
repareren van de raamwerken van de leibomen,
verdelen compost, aanbrengen bodembedekking bij de groene speeltuin, bouwen straatbieb,
helpen bij de binnentuinen, planten van nieuwe
groen, opknappen van je eigen stukje tuin zodat
de hele buurt weer opknapt, koffie maken en
uitdelen of iets lekkers maken voor de harde
werkers.
Ook als je niet in de betrokken straatjes woont
ben je van harte welkom om je in te zetten en
mee te doen, want burendag is voor de hele
buurt. De activiteiten starten vanaf 11.00 tot
ongeveer 16.00 uur. Je opgeven kan bij Manon
Vonk, tel 06 40281883
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fie en Jenny Olde Monnikhof, glaskunst, zijn dan
ook aanwezig.
Na de koffie krijgt u een rondleiding en zal de
kunstenaars gevraagd worden iets te vertellen
over hun werk. Bent u niet in de gelegenheid om
bij de opening aanwezig te zijn dan kunt u de 6e
expositie Gouds Werk bekijken van 18 september tot 27 november 2017 tijdens de openingstijden van de balie van Gouwestein.
Riet schildert en probeert graag verschillende
technieken en materialen uit. Ze vindt inspiratie
in de natuur en de lijnen en vormen in het landschap zijn voor haar belangrijk. In haar glaskunst zie je deze schilderstijl ook terug. Kennis
van glas, kleur, vorm en stookprogramma’s vindt
zij absoluut noodzakelijk. De techniek speelt
daarbij een belangrijke rol, omdat het werkstuk
uit de glasoven meteen goed moet zijn. Werken
met kleur en vorm blijft Riet boeien.

•fysiotherapie
•manuele therapie
•bekkentherapie
•psychosomatiek
•fysiotraining

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

Uitnodiging officiële
opening 6e expositie Gouds
Werk

Door Sjouk Engels, vrijwillig adviseur kunst

Graag nodigen wij u uit voor de officiële opening
van de 6e expositie Gouds Werk op zaterdag 23
september om 16.00 uur in Gouwestein, Van
Bergen IJzendoornpark 7 in Gouda.
De kunstenaars Riet Jansen Bloedjes, schilderijen en glaskunst; Michelle van de Water, fotogra-

Riet Jansen Bloedjes

Michelle van de Water
Jenny Olde Monnikhof
Michelle heeft de beroepsopleiding aan de school
voor fotografie in Breda gevolgd en specialiseerde zich in de richtingen portret en reclame.
Haar autonome werk begon een belangrijkere
plaats in te nemen en de afgelopen 4 jaar richt
zij zich voornamelijk op haar vrije werk. Daarnaast werkt zij in opdracht voor particulieren en
bedrijven met portret-, bedrijfs- en kunstfotografie. Ze richt zich ook op lifestyle, abstracte-,
macro-, natuur-, reis- en straatfotografie en is
op zoek naar mooie beelden, composities en
gebruik van licht en contrast. Ze heeft series
gemaakt over Gouda en ook de serie “mens”
van Bløf en de titels van de foto’s verwijzen naar
songteksten. Meer werk van haar is te zien op
de website www.digilusie.com.
Jenny maakt kleurrijke beelden met een eigen
beeldtaal en lijnenspel. De krachtige vormgeving, gecombineerd met het speelse kleurenspel
knipogen naar het leven. Haar objecten hebben
4
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altijd, naast een zwart-wit stelling, een palet van
primaire kleuren, dat aan Cobra doet denken.
Zij maakt gebruik van diverse materialen, zoals
keramiek, glas, gips, mozaïek en kunststof. Ze is
geïnspireerd o.a. door Miró, Calder, Dubuffet en
Legér. Ook verzamelt Jenny informatie uit kunstboeken en uit de hedendaagse maatschappij,
zoals afbeeldingen uit reclames, maar ook de
natuur. Ze is dol op vrolijke kleuren en wil anderen graag met haar kleurrijke objecten gelukkig
maken. Nieuwsgierig? Kijk dan op de website
www.JennyOldemonnikhof.nl
U krijgt tijdens de opening een rondleiding en er
zal uitleg gegeven worden over de kunstwerken.
De directeur van Gouwestein, Agnes van
Buuren, heet u van harte welkom op zaterdag
23 september om 16.00 uur.
We sluiten af met een drankje en een hapje en
het wordt vast weer een sfeervolle bijeenkomst.
De vrijwilligers Janny de Keijzer-Prinsenberg
en Sjouk Engels staan klaar om u te ontvangen
tijdens de officiële opening van de 6e expositie
Gouds Werk.
Graag tot ziens!
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vastgestelde kader blijft.

Op het ogenblik wordt een ingenieursbureau
geselecteerd voor het detail ontwerp. Voor het
einde van het jaar zal dat bureau aan het werk
kunnen gaan. Op basis van dit ontwerp wordt
dan in de eerste helft van 2018 een aannemer
geselecteerd die het project gaat realiseren. De
uiteindelijke oplevering van het werk zal begin
2020 zijn.
Parallel aan deze activiteiten wordt door Prorail
het ontwerp van de nieuwe fietsenstalling gemaakt. Natuurlijk zal dit uiteindelijk een geïntegreerd onderdeel van het totale project worden.

Parkeren

De parkeerregeling in de
rechthoek Winterdijk, Kanaalstraat, van Bergen
IJzendoornpark, Aart Luteijnstraat is gewijzigd.
We hebben het dus over het gebied met onder
meer het Rode Dorp en de blokwoningen. Daar
mogen auto’s alleen nog parkeren in de parkeervakken en niet daarbuiten. Een belangrijke
reden is dat hulpdiensten voldoende ruimte
nodig hebben om snel op elke plek te kunnen
komen. Dat lukt niet als auto’s overal maar
weggezet worden. Omdat in de Aart Luteijnstraat geen parkeervakken zijn handhaaft de
gemeente daar de bestaande situatie.

VOORTGANG HERONTWIKKELING
ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Door Peter Schönfeld

Zoals al in de vorige wijkkrant gemeld is het
Voorlopig Ontwerp van het Bureau De Nijl bij
alle betrokkenen met instemming ontvangen.
Dit ontwerp, dat op de website van de gemeente
te vinden is, zal eind september aan het College
worden voorgelegd en daarna ter kennisgeving
aan de Raad worden toegezonden. Er is geen
goedkeuring van de Raad nodig aangezien de
begroting van het werk binnen het door de Raad

Nieuws van Gouwestein

Door Karin Hinke

De medewerkers van Gouwestein komen zo
langzaamaan een voor een weer terug van
vakantie. Zodra alle vakanties voorbij zijn gaan
we weer met frisse moed aan de slag en zullen
er een aantal nieuwe dingen geïmplementeerd
worden in Gouwestein.
Zo gaan we o.a. werken met domotica. Binnen
verpleeg- en verzorgingshuizen is domotica
onmisbaar. Toepassingen van domotica vormen
een ‘lichter’ alternatief voor vrijheidsbeperkende maatregelen als bedhekken en banden. Ze
vergroten zo de kwaliteit van leven van bewoners. Ook ondersteunen ze de zorgmedewerkers
in hun werk, vooral in de nacht. Ze dienen als
extra ogen en oren om goede zorg te bieden.
Een aantal voorbeelden zijn:
Opsta-alarmering
• Deze geeft een signaal als de bewoner met
een verhoogd valrisico ’s nachts uit bed
stapt.
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Verlaat-de-kamermelding
• Speciaal voor bewoners die de neiging hebben om te dwalen. Zo gauw zij hun kamer
verlaten, krijgen de medewerkers een seintje.
Schilbeveiliging
• Deze waarschuwt zorgverleners dat een
bewoner die niet zelfstandig naar buiten kan,
de buitendeur nadert. Bijvoorbeeld via een
chip in de schoen en een sensor bij de deur.
Gouwestein is voornemens om domotica uit te
gaan rollen zowel op de verzorgings- als op de
verpleegafdeling. Binnenkort zal er een werkgroep gaan starten met de uitrol van domotica.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
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
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t/m vrijdag tussen 09:00 en 16:00 uur de
lijnen 2 en 190 vanaf het station door het
park. Dit zijn 30 bussen per dag door het
Van Bergen IJzendoornpark.
• De lijn 999 zal via de Burgemeester Jamessingel naar de thuisbasis rijden.
Verder zal Arriva de chauffeurs meegeven dat in
de wijk een snelheid van max. 30 km is toegestaan maar het veel wenselijker is om nog
langzamer te rijden.
De gemeente was al eerder met de aannemer
KWS overeengekomen dat tijdens de spitstijden,
‘s morgens tot 9.00 uur en na 16.00 uur geen
activiteiten zullen plaatsvinden op het weggedeelte. Dit houdt in dat er geen stremmingen
zijn. Dit is voor de fietsers een goede oplossing
en ook Arriva kan zich veiliger over de Kattensingel bewegen.
Verder werd afgesproken dat de Gemeente de
omliggende scholen zou informeren over de
gewijzigde verkeerssituatie. In september zal er
een evaluatie plaatsvinden waarbij Gemeente
(Ruud Verberne), Arriva (Sjaak Verwaal) en enkele bewoners van het Van Bergen IJzendoornpark aanwezig zullen zijn.

HOOGVLIETEXPRESSE NEEMT
AFSCHEID VAN WILLY ORANJE

Door Wilma Neefjes, coördinator Hoogvlietexpresse

Busbaan door het park

Verkeerssituatie Kattensingel en Van Bergen
IJzendoornpark
Door Trudie Galama

Door de werkzaamheden aan
weg en walkant
ontstond op de
Kattensingel een
gevaarlijke verkeerssituatie.
Eind juli werd dan ook het besluit genomen
dat er geen bussen meer over de Kattensingel
mochten rijden. Dat betekende een busbaan
door het Van Bergen IJzendoornpark. Alle bussen 2 en 190 reden heen en weer naar het station en ook de lijn 999 (‘sorry-buitendienst-bus’)
nam deze route. Dat waren meer dan 10 bussen
per uur. De ene onveilige situatie werd opgelost
en de andere werd gecreëerd.
Er volgde een prettig gesprek met de gemeente
en de volgende afspraken werden tussen
gemeente en Arriva gemaakt:
• Om de Kattensingel te ontlasten rijden vanaf
1 augustus t/m eind december van maandag

Bijna vanaf het eerste uur helpen leerlingen van
Praktijkschool GSG Het Segment mee met het
begeleiden van senioren bij de wekelijkse boodschappenservice bij Hoogvliet. Aan het einde
van het schooljaar is er altijd een evaluatie en
krijgen de leerlingen een bedankje. Dit jaar een
taart betaald door het wijkteam. Het was een
bijzonder afscheid deze keer, want Willy Oranje,
hun docente zorg en welzijn, gaat met pensioen.
De samenwerking tussen school en wijk voor de
boodschappenservice is destijds gestart op initiatief van Willy vanuit de school, voor velen een
goede bekende.
De school blijft het boodschappenproject ondersteunen. In het nieuwe schooljaar, vanaf 30
augustus, zullen leerlingen tijdens schoolweken
met klassenassistent Marike Booster, de gebrui6
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kers weer begeleiden. Tijdens de zomerperiode
vulden de elf vaste vrijwilligers de begeleiding
volledig in. Er maken wekelijks ruim 40 bewoners gebruik van de service. De busjes worden
betaald door Hoogvliet. In september zijn we al
weer het achtste jaar van de service ingegaan!
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of direct opeet aan de kleine witte/groene koffietafel met uitzicht op het busstation. Makkelijk
als je even op je bus of trein moet wachten. Het
later-deel is redelijk uitgebreid en te vergelijken
met het assortiment van een kleine supermarkt.
Hier vind je de boodschappen die je nodig hebt
voor een uitgebreide maaltijd later op die dag.
Ruime openingstijden
Je kan er heel vroeg maar ook heel laat nog terecht voor de boodschap die je vergeten was.
De openingstijden zijn van 07.00 – 10.00 uur en
op zondag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Wijk in Bedrijf - SPAR

Door Trudie Galama

Onze wijk is een supermarkt rijker. Sinds een
maand is er een Spar gevestigd op het Stationsplein in het oude pand van de ANWB onder De
Goudse.

Doelgroep
Deze winkel is bedoeld voor de reizigers en de
werknemers die in de omgeving werken; o.a.
De Goudse Verzekeringen, Arriva en Huis van
de Stad. Maar deze winkel is zeker ook bedoeld
voor de bewoners van Nieuwe Park en Kadebuurt; als je even snel een paar boodschappen
wilt doen. De winkel heeft ruime paden, ideaal
voor kinderwagen en rollator.
Ondernemer
Robin Hut is een echte ondernemer. Hij was
werkzaam in de horeca en had een eigen restaurant. De laatste 6 jaar is hij supermarktmanager geweest bij AH in Utrecht. Zijn passie is
ondernemen en hij voelt zich helemaal thuis in
zijn eerste eigen winkel. Hij maakt lange dagen,
maar werken met plezier en je passie volgen
levert hem veel energie.

Robin Hut is eigenaar van deze Spar winkel met
een oppervlakte van 250 m². Deze ‘Spar City’ is
op 13 juli geopend. Spar roept bij velen nostalgische gevoelens op, maar dit is een winkel met
een moderne uitstraling en een verrassend ruim
assortiment. Spar is een internationale keten
van supermarkten in 1932 opgericht in Zegwaard door Adriaan van Well. Spar heeft vestigingen in 42 landen en is een van de grotere
supermarktketens ter wereld. In Nederland zijn
circa 260 Sparwinkels en het hoofdkantoor van
Spar Nederland zit in Waalwijk.
Assortiment ‘Spar City’
‘Spar City’ is een gemakswinkel, geen mega-supermarkt. Robin vertelt dat je het assortiment
het beste kunt omschrijven als een nu-deel en
een later-deel. Hij ziet de vraagtekens op mijn
gezicht. Hij legt uit dat het nu-deel bestaat uit
snacks, broodjes en drankjes die je mee neemt

Creacafé

Door Manon Vonk

Dit keer gaan we 2D naaldvilten in het creacafé.
Dit is een soort schilderen met wol op textiel. Je
kunt de techniek op allerlei voorwerpen toepassen. Zo kun je een saaie sjaal opfleuren met een
eigen ontwerp, of je lievelingstrui die op bepaalde plekken versleten is door middel van een vilt
decoratie weer een nieuw leven geven. Zo kun je
ook stoffen tassen of kussens een ander uiterlijk
geven, kortom de mogelijkheden zijn enorm.
Daarom is het leuk om een eigen voorwerp mee
te nemen dat je wilt bewerken. Twijfel je over
het materiaal dan kun je altijd even vragen of
het geschikt is. Heb je niets om te bewerken dan
kun je een schilderijtje komen maken. De naald
krijg je mee naar huis dus je kunt het thuis rustig afmaken. Vanaf 19.15 uur kun je binnenko7
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men en om 19.30 uur gaan we van start.
Het programma tot aan het nieuwe jaar is al bekend, zo kun je de avonden alvast in je agenda
zetten voor de komende tijd.
8 november Houtbranden
13 december Kerstdecoratie
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

Wanneer? Woensdag 11 Oktober
Waar? Gouwestein
Tijd? 19:30-21.30
Kosten? €2,50
Thema? Naaldvilten
Wat neem je mee? Je creatieve zelf
Waarom? Creatieve ideeën te delen

Van Kunst tot Kitsch
Dit keer gaan we 2D naaldvilten in het creacafe. Dit is een soort schilderen met wol op textiel. Je kunt de techniek op allerlei voorwerpen toepassen. Zo kun je een saaie sjaal opfleuren met een eigen ontwerp, of je lievelingstrui die op bepaalde plekken versleten
is doormiddel van een vilt decoratie weer een nieuw leven geven. Zo kun je ook stoffen tassen of kussens een ander uiterlijk geven,
kortom de mogelijkheden zijn enorm. Daarom is het leuk om een eigenvoorwerp mee te nemen wat je wilt bewerken. Twijfel je over
het materiaal dan kun je altijd even vragen of het geschikt is. Heb je niets om te bewerken dan kun je een schilderijtje komen maken.
De naald krijg je mee naar huis dus je kunt het thuis rustig afmaken. Vanaf 19:15 kun je binnenkomen en om 19:30 gaan we van
start. Schrijf je van te voren in bij Manon of Marrianne zodat we zeker weten genoeg materiaal op voorraad hebben.

Het Bankje

Door Trudie Galama
Manon 06-40281883
Marrianne06-23507933

Sjaak en Annemarie Steenbergen zijn geboren
en getogen Gouwenaars. Vanuit de Korte Akkeren zijn zij 6 jaar geleden verhuisd naar De
Abbesijn op de Kattensingel en wonen met veel
plezier in onze wijk.
Iedere dinsdag passen zij op hun drie kleinkinderen. Dat betekent vroeg uit de veren want de
eerste arriveert om kwart voor zeven. Het is een
lange opa-oma-dag want de laatste wordt om
zes uur opgehaald.
Vast onderdeel in het oppasprogramma is de
wandeling naar het speeltuintje in het park. Van
een beetje regen smelten ze niet, zegt oma en
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ook Kira (4 jaar), Demi (3 jaar) en Niels (1½
jaar) denken er zo over. Ze zijn er dus weer of
geen weer iedere week te vinden.
Oma kijkt met veel plezier toe als opa zijn kleinkinderen helpt bij het klimmen en klauteren. De
nieuwe bankjes zitten prima, vindt oma.

Bomen in het park
de walnotenboom

Door Marijke van Ittersum

Bij de jeu-de-boulesbaan tussen Gouwestein en
de Noorderstraat zijn twee bijzondere bomen
geplant: een tamme kastanje en een walnotenboom. Nu zijn ze nog niet groot, maar ze zullen
hopelijk ooit uitgroeien tot echte woudreuzen
die nog vrucht zullen dragen ook. In de kastanje
zitten dit jaar al de bekende stekelige bolsters,
bij de walnoot zijn nog geen vruchten te bespeuren. Nog niet, maar misschien volgend jaar wel.
Zo lang staat hij er tenslotte nog niet. Deze keer
gaat het over de walnoot, (Juglans regia) volgende keer is de tamme kastanje aan de beurt.
Uiterlijk
Walnotenbomen komen over de hele wereld
voor, maar in Nederland is de Juglans regia het
meest bekend. De boom is winterhard en verliest zijn bladeren in de herfst. En hij kan groot
worden, tot wel 30 meter in de hoogte en 20 m
in de breedte. Jonge bomen hebben een grijze,
gladde stam, later wordt de stam donkerder en
gegroefd. De bladerenkroon is breed. De bladeren staan tegenover elkaar, met een blad aan
het uiteinde van een twijg. Ze zijn glanzend
donkergroen aan de bovenkant en wat lichter
aan de onderkant.
De walnoot draagt draagt laat in het voorjaar
mannelijke en vrouwelijke bloemen. De mannelijke bloemen zijn geelgroene katjes, de groene
vrouwelijke bloemen staan alleen, of in trosjes
van twee of drie bloemen. Na de zomer verschijnt de vruchten, de bekende walnoot die zo
op onze hersenen lijkt. Ze zijn omgeven door
een harde, gerimpelde buitenlaag, waar omheen
weer een donkergroene schil zit. Ben je ongeduldig en haal je de noten van de boom, hou er
rekening mee dat de groene schil een gele kleurstof afscheidt die je bijna niet uit je kleren krijgt.
Maar dat is dan ook niet de goede manier van
oogsten. Rijpe noten moeten vanzelf (in oktober) van de boom vallen, dan beschadig je de
boom ook niet.
Herkomst
De walnoot komt uit Klein-Azië. Vanuit Perzië
werd hij naar China en Japan vervoerd en door
Alexander de Grote werd hij naar Griekenland
gebracht. In Frankrijk wordt de walnoot commercieel gekweekt vanwege de vruchten, bij
ons wordt hij meestal aangeplant in parken en
tuinen, omdat hij zo mooi is. De naam Juglans
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komt van "Iovis" (van Jupiter) en "glans" (eikel), Jupitereikel dus. Walnoten was voedsel van
de goden toen die nog op aarde woonden, zegt
men. Regia komt van "rex” (koning) en betekent
"koninklijk”. De walnoot heeft veel bijnamen: okkernotenboom, notelaar, grotenoot, dikke neuf,
eukelaar, neuteleer, olijf van Savoye.

Eigenschappen
In april, mei bloeit de boom. Hij is dus eenhuizig. Maar de mannelijke katjes bloeien soms
voordat de vrouwelijke katjes rijpen, vandaar
dat de bevruchting moeilijk is. Het komt echter ook voor dat vrouwelijke vruchtbeginselen
eerder rijpen dan dat er mannelijk stuifmeel
vrijkomt. Het zijn vooral schommelingen in de
temperatuur in het voorjaar die verantwoordelijk
zijn voor dit onvoorspelbare bloeigedrag en dus
ook voor de vruchtzetting.
En je moet geen haast hebben met oogsten.
Gemiddeld duurt het 15 jaar voordat er ook echt
walnoten verschijnen. Je moet ook de ruimte
hebben voor een walnoot. Eronder groeit meestal niet veel anders met dank aan juglon (een giftige chemische verbinding). Die is overigens niet
echt schadelijk voor mensen en (huis)dieren.
Jonge bomen aanplanten gaat ook niet vanzelf.
Ze houden van kalk en de grond moet goed
waterdoorlaatbaar en bewortelbaar zijn. Driejarige bomen hebben de meeste kans ook echt
aan te slaan. En je moet het onkruid onder de
boom zoveel mogelijk weghouden. Snoeien kan
in juni en ziektes kun je voorkomen door ieder
jaar de afgevallen bladeren, takken en bolsters
te verwijderen.
Bijzonderheden
Walnotenhout heeft een prachtige tekening en
is dan ook sinds mensenheugenis in gebruik in
de meubelindustrie. Bovendien is het een buigzame, duurzame houtsoort. Een merkwaardige
eigenschap is de geur. Vliegen en muggen heb-

september 2017

ben er een bijzondere hekel aan, daarom werden
walnoten vroeger bij mesthopen en boerderijen
geplant. Zelfs het leggen van wat bladeren op je
vensterbank zou al voldoende zijn om mugvrij te
slapen.
Natuurlijk wordt ook de walnoot een genezende werking toegedicht. In het bijzonder zou het
heilzaam zijn voor de ontwikkeling van de hersenen (signatuurleer: de uiterlijke vorm bepaalt
het te genezen orgaan). Maar afgezien daarvan
kun je met walnoten van alles in de keuken
doen. Ze zijn te roosteren, te pekelen, te zouten of te konfijten. Je kunt ze zelfs verwerken in
siroop en likeur. En je kunt er olie van persen.
Tot slot
De walnoot geeft ook een kleurstof. Niet alleen
voor textiel (bladeren, schillen en schors geven een bruine kleur), maar ook je haar kun je
ermee kleuren. Het recept luidt als volgt: kook
500 gram van de groene, buitenste schillen in
een halve liter water. Na een uurtje zeven en
laten afkoelen. Het mengsel zou zelfs de eerste
grijze haren dekken! Een lotion, getrokken van
walnootbladeren in kokend water trekt de huid
mooi strak en wordt nog steeds gebruikt voor
egale bruining in zonnecrèmes. Maar we moeten
onze walnoot bij Gouwestein nog maar even met
rust laten. Hij heeft al zijn energie nodig om uit
te groeien tot een mooie boom en eens zullen er
toch ook wel noten komen.

De eerste zinnen doen wat vreemd aan, maar
deze bijdrage is twee maanden geleden geschreven.

Gezelligheid in de straat

Door Andrea van Donk
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De zomer is nu echt begonnen. We zien steeds
meer toeristen in de stad, de terrasje zitten
gezellig vol en de van Swietenstraat, de van
Beverninghlaan en een deel van de Kattensingel vierden de zomer op vrijdag 23 juni met
een heerlijke straatbarbecue. Op de hoek van
Swietenstraat – van Beverninghlaan stond om
18.00 uur voor ruim 60 deelnemers een mooi
aangekleed terras klaar. Om 18.30 uur ging de
barbecue aan en mede door het fantastische
weer werd tot laat in de avond genoten van het
heerlijk eten en drinken, maar bovenal de goede
gesprekken en kennismaking met de buurtgenoten.
Alle deelnemers kijken terug op een zeer geslaagde avond.

Buurtfeest
Lepelaerstraat en omgeving

Door Arjan van Essen

In mei begonnen we met de uitnodiging. Nadat we enkele jaren met een klein groepje het
buurtfeest vormgegeven hadden, waren we nu
met een man of vijf, zes. We kozen ook voor
een andere opzet dan voorgaande jaren. We
hebben een subsidie aangevraagd en gekregen
van ‘Goudapot’. Erg fijn om te merken dat onze
stad daadwerkelijk in haar wijken wil investe-
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van de organisatoren een baan heeft bij een niet
nader te noemen drankenmerk. Mooi om te zien
hoe de leuke mixjes werden klaargemaakt.
De door buurtbewoners aangeleverde barbecues
voldeden allemaal aan de rooktest waar ze aan
onderworpen werden. Eéntje werkte zelfs zo
goed dat we deze alleen voor even aanbakken
konden gebruiken.
Halverwege het feest verscheen onze ingehuurde ijscoman. Ook echt een succes. Kinderen en
volwassenen genoten van het overheerlijke ijs.
Het springkussen maakte het feest compleet. En
een mooi feest was het! Waarbij het prachtige
weer ook een mooi geschenk was.
Leuk ook om te horen dat sommige mensen
vooral kwamen om nieuwe mensen te leren
kennen. En anderen om buren die men tot dan
toe alleen vluchtig zag en groette beter te leren
kennen. Dit maakt een buurt tot meer dan een
verzameling huizen waarin ieder zijn of haar
eigen leven leeft. Ook dit feest heeft weer bijgedragen aan de gedachte dat we zelf de buurt
zijn. U, jij en ik. Samen.

Vijver BBQ

Door Jannie, Miep en Trudie

Alle bewoners rondom de vijver waren uitgenodigd voor de eerste vijver BBQ en ze waren
er ook bijna allemaal. Op het nog drassige gras
stonden de tafels en stoelen en het houtskool
in de BBQ’s lag te gloeien toen om vijf uur het
feestje begon. Iedereen had zijn eigen vlees of
vis en drankjes meegebracht. Enkele bewoners
hadden met veel plezier voor de salades en de
toetjes gezorgd. Het buffet zag er dan ook geweldig lekker uit.

ren. Daarnaast hebben we alle bezoekers om
een bijdrage gevraagd. Bijelkaar voldoende om
een mooi feest te bekostigen. Op vrijdag bracht
Cyclus de afzettingen waar we ons feestterrein
mee konden afzetten. Ook al vond het plaats
in een verkeersluwe hoek van de wijk, toch fijn
dat we hierdoor ook de straat konden gebruiken
en kinderen lekker op straat konden spelen en
krijten.
Zaterdagmorgen hebben we de spullen gehaald.
Handig dat we als wijk gewoon beschikken over
meerdere partytenten, biertafels, etc. Misschien
een tip voor het volgende buurtfeestje: Nee, de
tentstokken van de partytent zijn niet allemaal
van dezelfde lengte. Kost best een beetje tijd als
je daar halverwege achterkomt. Gelukkig kwam
er iemand met koffie. En uiteindelijk stond ie als
een huis. En met dit mooie weer konden we de
andere in de doos laten. Wat ook hielp is dat één

De kinderen vermaakten zich met de gekregen
zeepbellenblaasstokken of gingen elkaar plagend
achterna rond de vijver. De allerkleinsten zaten
te genieten op schoot.
Het was een goede gelegenheid om elkaar weer
eens te spreken, afscheid te nemen van enkele
bewoners en kennis te maken met de nieuwkomers. Iedereen was het ermee eens; volgend
jaar weer zo’n feest op dezelfde plek en op de
laatste zaterdag van de schoolvakantie.
10

Wijkkrant Nieuwe Park								

BERICHT VAN DE
GOUDSE WAARDEN
Leerlingen van De Goudse Waarden verzorgen
ook het komende schooljaar weer diners. Dat
biedt u de mogelijkheid om voor een schappelijk
prijsje (€ 12,50) te smullen van een driegangen
menu. Dat kan alleen op woensdag (onregelmatige data) en reserveren is noodzakelijk. Gebruik
daarvoor restaurant@degoudsewaarden.nl of
tel 0182 516077. Dieetwensen worden niet
gehonoreerd en grote groepen kunnen er niet
terecht.

september 2017

opbouwen van de nieuwe kademuur.
Zoals u heeft gezien ligt er een groot ponton in
de Kattensingel. Op het ponton staat een grote
boorstelling om palen in de kademuur te boren,
waarna de damwanden worden geplaats. Mits
we niets raars tegenkomen is het betonwerk
voor de eerste 200 meter de laatste week november 2017 aangebracht.

Het begint steeds om half zes.

kattensingel

Door Ton Kooijman

Als u wel eens langs de Kattensingel rijdt of
loopt, en welke wijkbewoner doet dat niet?,
heeft u gemerkt dat de metalen buizen zonder
enige herrie of trillingen de grond in gaan. Mooie
techniek. Ik wist niet dat de bewoners van de
Kattensingel waar gewerkt wordt hun auto kwijt
kunnen bij de kaashandel, ook mooi geregeld.
U ziet ook dat de buizen iets het water instaan
en dat betekent dat de Kattensingel uiteindelijk
ietsje breder wordt. Het is trouwens nu al een
genoegen om over de nieuwe brede stoep te
wandelen. Als u zich afvraagt wat een deksloof is
bent u even nieuwsgierig als ik. Het is trouwens
een woord waar wel grappen over te maken zijn,
maar dat doen we niet. Het is een balk die aan
de waterkant langs de hele Kattensingel komt te
liggen en verband aanbrengt tussen de kademuur en het looppad dat er gaat komen. Het
hele karwei gaat nog el even duren, want het
gebeurt in drie fases waarbij steeds 200 meter
aan de beurt is. En de eerste fase is volgens de
planning eind november af.
De aannemers van het werk aan de Kattensingel
hebben een brief voor omwonenden gemaakt,
maar we hebben afgesproken om die in de wijkkrant te zetten, dan krijgen alle wijkbewoners
deze informatie.

Werkzaamheden aan
kademuur

Door Henk Ammerlaan, Projectleider KWS Infra, vestiging
Rotterdam

In opdracht van de gemeente Gouda gaat KWS
Infra na de zomerstop zijn werkzaamheden weer
in de Kattensingel vervolgen en door middel van
deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de
huidige stand.
Werkzaamheden aan de Kademuur
Inmiddels is eind juli het straatwerk verwijderd -en de grond ontgraven en geheel volgens
planning zijn we half augustus gestart met het

NB:
Normaliter worden damwanden (hoogfrequent)
trillend aangebracht, maar dat is niet altijd mogelijk. Wanneer damwanden bijvoorbeeld vlak
naast historische panden moeten worden aangebracht kan deze methode niet wenselijk zijn.
In dit geval brengen we de damwanden middels
statisch drukken (trillingsvrij) in de grond.
Wat houden de werkzaamheden per werkgebied aan de kade in?
Voor elk vak van ± 200 meter gebeurt het volgende;
• Verwijderen bestrating;
• Grondwerkzaamheden;
• Slopen bestaande kademuur;
• Plaatsen tijdelijke berlinerwand;
• Aanbrengen schoor -en buispalen damwand;
• Verwijderen Berlinerwand en aanbrengen
deksloof;
• Inrichten parkeerplaatsen en trottoir.
Zinkers
Tijdens onze werkzaamheden stuiten wij op diverse plekken aan de kade op zgn. zinkers.
Een zinker wordt gebruikt om leidingen, buizen
of kabels onder een weg, dijk of waterweg door
te laten gaan.
We zijn in gesprek met de nutsbedrijven om tot
een oplossing te komen.
Opdelen van de fase en werkrichting
Om zoveel mogelijk rekening te houden met de
bereikbaarheid en de parkeervakken, wordt er
gewerkt in 3 vakken van ± 200 meter. De werkrichting is van Kleiweg tot het Bolwerk.
Parkeren tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden zijn de eerste 200
meters vanaf de Kleiweg afgesloten. Om deze
plekken te compenseren hebben wij speciale
parkeerplekken voor u beschikbaar gesteld op
het terrein van “de Producent” op Kattensingel
11
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62. Let u goed op de aanwijzingen (blauw aangegeven) in de plattegrond op het voorblad van
deze wijkkrant aan de P op het terrein (parkeren
is op eigen risico).
Bereikbaarheid en veiligheid
Woningen en bedrijven zijn voor voetgangers
altijd bereikbaar.
Bereikbaarheid hulpdiensten
De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) kunnen ook tijdens de werkzaamheden de
panden in de buurt goed bereiken.

Van Swietenstraat 16

Contactpersoon KWS Infra
Met vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht
bij onze omgevingsmanager Gert-Jan Roth. Dit
kan via tel 06 54976385 en via groth@kws.nl.
Wilt u hem persoonlijk spreken? Hij heeft elke
donderdag in de even week in de bouwkeet op
het terrein van “de Producent” het inloopspreekuur van 15.00 – 17.00 uur.
Toezichthouder vanuit de gemeente Gouda is
Ruud Verberne te bereiken via tel 0182 587428
en ruud.verberne@gouda.nl. Meer informatie
kunt u vinden op de website van de gemeente
Gouda: www.bit.ly/kademuur.
Wij vertrouwen erop dat wij u in voldoende mate
hebben geïnformeerd. Indien u aanvullende
informatie wilt, kunt u ons bereiken via bovenstaande communicatiemiddelen.

Het geveltuintje van het
jaar 2017!

Door Anneliet Schönfeld

Ook dit jaar was het weer moeilijk om het leukste, mooiste, origineelste geveltuintje van de
wijk uit te kiezen. Er komen niet veel nieuwe
tuintjes bij, maar degenen die hier al een jaar
of wat mee bezig zijn houden wel vol en dat
geeft toch iets speciaals aan een straat. Dit jaar
hebben we het iets ruimer aangepakt: het viel
ons namelijk op dat in de Van Swietenstraat een
aantal leuke tuintjes waren, maar niet alleen tegen de gevel, maar ook nog in een groot aantal
boomspiegels (= de ongeplaveide kring om een
boomstam). Het is opvallend dat zo’n straat daar
helemaal van opfleurt! We raden iedereen aan,
dit soort dingen ook te gaan doen, want van
de gemeente komt er op dat vlak weinig uit de
bus. In ieder geval, we hebben besloten om dit
jaar de Geveltuintjes-prijs dus op te rekken tot
Boomspiegeltuintjes-prijs, waarmee Koen Oome
de gelukkige winnaar is geworden! Van harte
gefeliciteerd!.
Agenda
23 sep
9 okt
11 okt

11.00 - 16.00 uur
19.30 uur
19.30 - 21.30 uur

Burendag
Wijkteamvergadering
Creacafé

Blokwoningen
Gouwestein
Gouwestein
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