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Van Bergen IJzendoornpark, te Gouda
5 december 2018

In het IJzendoornpark komt de Sint zeker ook,
vandaar dat hij weer eens zijn archieven in dook.
Want parkonderhoud vergt veel doekoe (da's poen)
en dat moet de gemeente dus ook zeker doen.

Het kan wel wat minder, zegt de gemeente steeds 
weer:
dat onderhoud moet voor minder, en niet voor meer.
En voor kritiek van het wijkteam zijn wij heus niet 
bang
wij zitten graag voor een duppie op de eerst rang. 

Is er dan werkelijk geen reden tot zorgen?
Is alles okee, ook voor de dag van morgen?
NEE, in het park, daar is van alles verkeerd.
De gemeente heeft nergens iets van geleerd. 

Het water stijgt, help, de bomen verdrinken
en de raadsleden blijven op hun succes klinken.
Maar de nieuwe rodootjes in rose en rood, 
kregen 's zomers geen water en gingen dus dood.

De zeer fraaie Gunneria was plotsklaps verdwenen,
want men dacht dat daar onkruid was verschenen. 
En voor al die bomen die zijn verrot en gerooid
zijn op boomfeestdag nieuwe breinaalden gepoot.

Boomfeestdag, hoezo, Parkpiet springt uit zijn vel.
Wat denken die gemeentelieden daarover dan wel?
Boomspiegels, ja. Of nee, of nou toch maar niet,
tot afgrijzen van alle bewoners en van Piet.

Maar bloeiende plantjes, die zijn ver te zoeken
in het oude park, niet in gaten of hoeken.
En wat leuke eenjarige onder de bomen
daar zouden toch echt toeristen voor komen.

Maar nee hoor, een foutje in de organisatie
of misschien een kleine miscommunicatie,
tot verdriet van de bewoners en ook van piet,
komen die boomspiegels er toch maar niet.

Voor zoveel onnozelheid heeft de Sint bedacht
de straf die menigeen ook wel verwacht.
Ze krijgen eerst allemaal ouderwets met de roe
en moeten dan in de zak naar Spanje toe. 

Een boomspiegel heeft Sint persoonlijk begroot
en Parkpiet zelf heeft de plantjes daar gepoot.

Groeten van Sint Nicolaas (en alle pieten)

Van de redactIe / 
Van het wIjkteam
Door Ton Kooijman

Deze maand de volgende zaken die onze aan-
dacht vragen. 

Het park heeft een belangrijke opknapbeurt 
gekregen. Nieuwe boompjes en struiken die 
dode voorgangers vervangen. Veel verschillen-
de bomen en ook heel wat rododendrons. De 
gemeente pakte eindelijk royaal uit, de leve-
rancier van de rododendrons vertelde dat zelfs 
zijn advies om wat zuurdere maar ook duurdere 
grond te gebruiken - daar houden deze planten 
van - gewoon werd geaccepteerd. Daarmee is 
het niet gedaan, er ligt nog een imponerend plan 
van aanpak voor de komende jaren, waar ook de 
gemeente achter lijkt te staan. 

Een van die bomen, een zomereik, heeft een 
aparte naam gekregen, die van Piet Streng. U 
leest daar meer over in deze krant. Ik wil nog 
een keer gezegd hebben dat de wereld er beter 
uit zou zien als meer (semi)ambtenaren zijn 
instelling zouden hebben: oplossingsgericht 
meedenken met de burgers om wie het gaat. 

Kerstmis nadert, dus staan er opnieuw verlichte 
kerstbomen in de sloot van de Winterdijk. Dat is 
elk jaar weer een hele klus, dank aan de harde 
werkers. 

Er is een nieuwe tentoonstelling in Gouwestein, 
de opening trok heel wat belangstelling. En 
terecht want u kunt er mooie en gevarieerde 
creaties zien. Het is beslist een uitje waard. 

Vanwege een verhuizing buiten Gouda heb ik 
deze maand afscheid genomen van het wijk-
team en dat leidt nu ook tot het verlaten van 
de redactie van de wijkkrant. Dit is de laatste 
keer dat ik u op de hoogte stel van ontwikke-
lingen in onze mooie wijk. Voor een aantal van 
u verdwijnt een kritische lastpost, opgeruimd 
staat netjes. Voor anderen, ik hoop maar een 
net wat grotere groep, sneed mijn commentaar 
wel hout. En de ironie hield mij staande in een 
raar wereldje, waar het streven om goed te doen 
het te vaak aflegt tegenover mistige belangen, 
onkunde en kortzichtigheid. Eigenlijk is het dan 
verbazingwekkend dat veel toch nog redelijk 
goed gaat. 

Zo verlaat ik onze wijk, waarin het alles bij el-
kaar goed toeven is. Daarin speelt het wijkteam 
een belangrijke rol, maar uiteindelijk bent u daar 
bijna allemaal voor te prijzen. Leve het Nieuwe 
Park; laat de nieuwjaarsborrel goed smaken. 

Ton bedankt voor alles wat je 
voor de wijk hebt gedaan. 
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het Bankje
Door Trudie Galama

Er loopt iemand met de fiets aan de hand door 
het park. Dat is bijzonder, want de meeste men-
sen fietsen door het park. We gaan zitten op het 
bankje en er ontstaat een kort “bankgesprekje”.

Aart Jongejan is straatadvocaat bij Stichting 
KernKracht. Hij is sinds 1970 actief op het ter-
rein van zorg en welzijn en sinds 7 jaar in Gou-
da. Hij is aangesteld bij KernKracht als vertrou-
wenspersoon voor dak- en thuislozen of mensen 
die dat dreigen te worden.

Hij loopt dikwijls door het park. Hij geniet van 
het groen en ziet ook vaak bekenden. Soms zijn 
het spijbelaars, die de schoolbanken hebben 
geruild voor een bankje in het park.  Maar vaak 
zijn het dak- en thuislozen die zich in de anoni-
miteit van het park thuis voelen. Hij zoekt men-
selijk contact en spreekt de bankzitters aan. Het 
gaat om (h)erkenning vanuit betrokkenheid en 
gelijkwaardigheid. Zij kennen hem allemaal en 
zijn vaak in voor een praatje. Hij is hulpverlener, 
maar vindt dat hoopverlener een beter woord is.
Hij biedt hulp aan mensen die in een traject 
zitten om hun leven weer op de rit te krijgen. Hij 
biedt hoop en perspectief vanuit mogelijkheden 
en kansen. Ook bemiddelt hij soms in situaties 
waarin mensen teleurgesteld zijn in de hulpver-
lening en de administratieve rompslomp niet aan 
kunnen. 

De zon schijnt en het vriest licht. Hij zegt: “De 
mensen boffen, zij kunnen bij vorst  overdag bij 
REAKT op de Boelekade en voor de nacht bij het 
Leger des Heils terecht. Ik plaats een bericht op 
Twitter” 

kerstBomen langs 
de wInterdIjk
Door Peter Schönfeld

Net als voorgaande jaren zullen de lichtjes van 
de tien kerstbomen in de sloot van de Winter-
dijk branden. Want afgelopen week hebben 
Jan-Willem Eelkman Rooda, Trudie Galama, Han 
Geurts, Cora van Leeuwen, Piet van der Perk, 
Jos Reekers, Peter Schönfeld, Pieter Verhage 
en Manon Vonk de versierde kerstbomen van 
lichtjes voorzien. Woensdag 19 december zijn de 
bomen in het water van de Winterdijk geplaatst. 
De acrobatische toeren in het kleine wiebelende 
bootje zijn goed afgelopen. De schipper heeft 
geen nat pak opgelopen. Ieder jaar is dat weer 
een hele belevenis. 
De bomen zijn ook dit jaar weer versierd door:
• Gouwestein
• Thomashuis
• GSG Het Segment
• School Park en Dijk
• CSG De Goudse Waarden
• Cora van Leeuwen
• Karin Suur
• Dora de Wit 
• Marleen de Rooij
• Marianne Selbach

Bij het versieren van de bomen is ook aan de 
vogels gedacht. Appels en pindaslingers kun 
je zien hangen en ook Engelse theekopjes met 
vogelzaad. 

Iedereen natuurlijk hartelijk dank voor haar/zijn 
medewerking!  Zo is er ook een beetje Kerstlicht 

langs de Winterdijk. Als het goed is, gaan de 
lampjes rond vijf  uur ’s middags aan en bran-
den dan tot elf uur ´s avond. In de eerste helft 
van januari worden de bomen weer verwijderd.

Het is zeer de moeite waard om deze 
kerstbomenroute te lopen. 
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Verslag Van de openIng Van 
de 11e exposItIe goudswerk
Door Janny de Keijzer en Sjouk Engels.

Pim Leefsma laat een overzicht van zijn schil-
derijen zien. Maarten ter Meulen toont kunst-
werken van leer van zijn overleden broer Pieter. 
Diana Landlust – Roelofs laat ons genieten van 
haar keramiek.

Op zaterdag 1 december om vier uur was de 
zeer druk bezochte officiële opening van deze 
11e expositie GoudsWerk. Maarten ter Meulen 
vertelde beeldend over het werk van zijn broer 
Pieter. Diana Landlust liet haar prachtige kunst-
werken van keramiek zien en vertelde over de 
techniek die zij toepast. Dat haar werk in de 
smaak viel bij het publiek merkten we later want 
er werden die middag al meteen diverse werken 
verkocht.

Als laatste liepen we met Pim Leefsma langs 
zijn werk in de lange gang. Hij vertelde over zijn 
werk en er werden door diverse belangstellen-
den vragen gesteld over zijn bijzondere teke-
ningen en schilderijen. Ongeveer een derde van 
het geëxposeerde werk van Pim is te koop. Het 
overgrote deel is privé bezit. 

Naast bewoners van Gouwestein/Gouwestaete, 
de wijk Nieuwe Park, belangstellenden uit Gouda 
en de regio waren er opvallend veel kunstenaars 
naar deze opening gekomen. Janny de Keijzer 
en ik waren zeer onder de indruk van zoveel 
belangstelling. Karin Hinke zorgde namens Gou-
westein ervoor dat het ons aan niets ontbrak.
In de vorige wijkkrant is het werk van Pim 
Leefsma uitvoerig omschreven. In deze editie ga 
ik wat dieper in op het werk van Pieter.

Pieter ter Meulen (overleden in 2011) is geboren 
op 9 december 1945 in de Van Swietenstraat 4 
te Gouda. Hij is opgegroeid met zeven broers, 
allen geboren in dezelfde woning. Hij is op 
school gegaan op de St. Stanislaus lagere school 
op de Spieringstraat in Gouda en de middelba-
re kostschool St. Louis in Ouden Bosch. Daarna 
ging Pieter naar het Crispijn College, een school 
voor leerbewerkers in den Haag.

Vanaf zijn 5e jaar was Pieter nauw bevriend 
met Pim Leefsma uit de Van Beverninghlaan. 
De omgeving waarin zij opgroeiden leende zich 
uitstekend voor buitenactiviteiten. Pieter volgde 
ook geruime tijd tekenlessen bij de moeder van 
Pim, Rini Leefsma.

Pim ging later naar de Kunstacademie in Den 
Haag. In die tijd gingen Pieter en Pim voor het 
eerst naar Kunstcentrum Burgvliet, waarna zij 
zich ook kunstenaar gingen voelen. Hij begon 
aanvankelijk als leerling orthopedisch schoen-
maker en ging later voor zichzelf werken.
In 1962 betrok Pieter zijn eerste atelier, achter 
in de Van Swietenstraat en in 1964 verhuisde hij 
naar zijn tweede atelier met woning aan de Lage 
Gouwe.

Hij had veel succes door zijn bijzondere schoe-
nen met gedraaide hakken voor dames.
Hij ging vervolgens over op het vervaardigen 
van kleding en weer later ontwierp en vervaar-
digde hij lederen tassen. Hiermee had hij veel 
succes. In zijn loopbaan heeft hij wel meer dan 
1000 tassen vervaardigd. Wanneer je geen tas 
van Pieter had dan hoorde je er niet bij.
Bij al die producten hield hij leer over; hiervan 
maakte hij op latere leeftijd bijzondere leerpane-
len of schilderijen. Naast werken met leer hield 
hij zich ook bezig met het vervaardigen van pot-
loodtekeningen en ook het op papier zetten van 
ingezonden brieven voor de Goudse Courant.

Pieter was lange tijd succesvol als leerbewerker 
en later als leerkunstenaar. Helaas kwam hier 
een einde aan na het overlijden van zijn moe-
der aan het einde van de vorige eeuw. Door 
het inzakken van de vraag en wegvallen van 
zijn vrienden kwam hij op een eiland terecht 
en greep steeds vaker naar de fles. Als gevolg 
van te weinig voeding en teveel alcohol, werd 
in 2006 bij hem het syndroom van Korsakow 
vastgesteld. Ondanks zijn ziekte heeft hij zich 
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nog enige tijd in Gouda kunnen manifeste-
ren. Maar uiteindelijk is hij toch opgenomen in 
zorgcentrum Stromen Smeetsland in Rotterdam. 
Hier heeft hij tot aan zijn overlijden in 2011 
gewoond.

Zowel in 2007 als november 2018 is van zijn 
werk een overzichtstentoonstelling georgani-
seerd. Hier zijn veel Gouwenaren op afgekomen.
Een interview met Maarten over zijn broer Pieter 
is te zien op YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=OavxGxx-
cyQc

Meer over deze expositie en alle voorgaande 
exposities GoudsWerk kunt u op onze website 
www.GoudsWerk.wordpress.com terugvinden.

De 11e expositie is te bekijken van 1 december 
2018 tot 24 februari 2019 op maandag t/m vrij-
dag van half negen  tot half vijf en op zaterdag 
van half tien tot half vier.

wegscheIdIng wInterdIjk
Door Buurtpreventie

De wegscheiding op de Winterdijk tussen H.J. 
Nederhorststraat en Majoor Fransstraat wordt 
vervangen. De werkzaamheden zijn vorige week 
begonnen. Het is een hele klus want ook de 
onderliggende cementlaag moet worden verwij-
derd.

drie keer is scheepsrecht
De in 2009 aangebrachte biggenruggen zijn over 
een groot deel van de Winterdijk stuk gereden. 
Er ontstaan gevaarlijke situaties. Het opnieuw 
ingraven en met cement vastzetten van de big-
genruggen is geen definitieve oplossing. 

Er worden ribbeltegels gelegd. 
Deze veroorzaken een zingend geluid dat heel 
begrijpelijk de omwonenden niet kunnen waar-
deren. Van snurken kan je wakker liggen maar 
ook van deze ribbeltegels. 

Er worden gladde tegels gelegd. De tegels 
worden stuk gereden en veranderen in mozaïek 
waarvan sommige stukjes rechtop staan en een 
gevaar worden voor het verkeer.

Er worden straatklinkers gelegd, nadat  eerst de 
cementlaag is verwijderd. drie keer is scheeps-
recht.

het ei van columbus
Er is lang nagedacht en gesproken over deze 
wegscheiding. Er is gewikt en gewogen. Cyclus 
is talrijke keren opgeroepen om reparaties te 
verrichten. Zijn deze simpele straatklinkers het 
ei van Columbus?

      oude situatie                nieuwe situatie

kunst In de wIjk 
de prInses met de gouden 
Bal
Door Marijke van Ittersum

Op de dag van het park, 5 september 2015, 
werd het beeld, de Prinses met de gouden bal, 
onthuld. Het stond oorspronkelijk bij de Gunning 
Mavo aan de Koningin Wilhelminaweg, kruising 
Rotterdamseweg, maar is na sloop van de school 
verhuisd naar onze wijk. De Firma Tober uit 
Gouderak heeft het beeld opgehaald en op de 
aanhanger achter de trekker naar de Winterdijk 
gereden. 

De Prinses met de gouden bal is van de hand 
van Corinne Franzén-Heslenfeld, Nederlands 
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beeldhouwer en medailleur. Zij is geboren op 6 
mei 1903 in Bussum en overleden op 18 sep-
tember 1989 in Den Haag, waar zij een groot 
deel van haar leven ook gewoond heeft. Corinne 
was de dochter van een Bussumse fabrikant en 
koopman en kreeg haar opleiding aan de Rijksa-
kademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. 
Jan Bronner (die sterk beïnvloed was door Ro-
din) en Johannes Hendricus Jurres (die behalve 
beeldhouwen nog vele andere artistieke vaar-
digheden meester was), waren haar voornaam-
ste docenten. Zij kreeg van Lambert Lourijsen, 
edelsmid, glazenier,  mozaïekkunstenaar, ook 
privélessen.

In 1929 won Corinne Heslenfeld de felbegeerde 
Prix de Rome, een prestigieuze aanmoedigings-
prijs voor jonge kunstenaars en architecten. 
Het gebruik de Prix de Rome uit te keren (in de 
vorm van een studiereis naar Rome) komt uit 
Frankrijk, waar dit al sinds 1663 gewoonte is. In 
Nederland is de prijs pas in 1807 op papier en 
in realiteit in 1823 ingesteld. Je moest werkelijk 
van zeer goede huize komen om daarvoor in 
aanmerking te komen. 

In 1929 trouwde de beeldhouwster met een 
Deen: Henning Franzén, en zij ging in Den Haag 
wonen en werken. Het meest bekende beeld van 
haar hand is ongetwijfeld het Verzetsmonument 
op het Domplein te Utrecht. Net als de Prinses 
met de gouden bal is het beeld in kalksteen uit-
gevoerd en ook gelijk aan het verzetsmonument 
is de schaarse kledij van de vrouwelijke figuur. 
Overigens werd de Prinses met de gouden bal 
in 1958 gemaakt. Het dunne jurkje van onze 
Prinses heeft nog wel tot enige zorg geleid bij de 
bewoners van De Dijkgraef, maar gelukkig is het 
beeld er toch gekomen.

De Prinses met de gouden bal is natuurlijk 
gebaseerd op het sprookje De kikkerkoning of 
de IJzeren Hendrik, verzameld door de Gebroe-
ders Grimm en bijeengebracht in “Kinder-und 
Hausmärchen”. In de wijkkrant van juni 2015 
is het ons zo bekende verhaal nog eens na te 
lezen. Een grappig detail is wel dat in de loop 
der jaren het sprookje wat aangepast is. In de 

oorspronkelijke versie, te lezen bij Grimm, smijt 
de boze prinses de kikker tegen de muur, waar-
op deze in een prins verandert. Blijkbaar vond 
men het gegooi met kikkers in de loop der jaren 
toch wat dieronvriendelijk en wellicht ook niet 
erg prinses-achtig, dus heeft men er een kus 
van gemaakt. Dat is nog romantischer ook. Want 
zo gaat dat, ook met sprookjes. Zelfs Walt Dis-
ney is met de kikkerprins aan de haal gegaan. In 
2009 produceerde hij een animatiefilm, waarbij 
de prinses ook in een kikker verandert. Gelukkig 
blijft het einde van een sprookje meestal wel 
intact “en zij leefden nog lang en gelukkig.”

Hopelijk kunnen wij ook nog lang en gelukkig 
genieten van dit fraaie beeld aan het water van 
de Winterdijk.

wIjk In BedrIjf – 
kapsalon gouwesteIn
Door Trudie Galama

Ik loop de kapsalon in Gouwestein binnen. Het is 
een kleine, gezellige ruimte. Mevrouw Spruijt uit 
het Binnenhof heeft haar hoofd vol met kleine 
rolletjes. Dat wordt straks een hoofd met mooie 
krullen.

dames en heren zijn welkom
Jacoline en Tiny zijn de kapsalon in 2014 ge-
start en zijn 4 dagen per week open. Zij wassen, 
knippen, föhnen, watergolven, permanenten en 
kleuren. Zowel dames als heren zijn van harte 
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afscheId pIet streng
Door Trudie Galama

Op zaterdagmorgen 1 december heeft het Nieu-
we Park afscheid genomen van Piet Streng. 
Als dank voor zijn inzet heeft Piet een boom 
gekregen in het park. Er is een zomereik ge-
plant langs het pad, dat loopt van speeltuin naar 
bruidsbruggetje. 

Bij de boom was een feestje georganiseerd. Piet 
had zijn familie meegebracht. Vanuit de wijk 

welkom. Niet alleen bewoners van Gouwestein/
Gouwestaete en het Binnenhof maar ook men-
sen van ‘buiten’ kunnen er terecht.

loopbaan
Het is een volwaardige kapsalon met gediplo-
meerde kapsters. Tiny is op haar 14e met knip-
pen begonnen in combinatie met haar opleiding. 
Toen er kinderen kwamen is ze er even tussenuit 
geweest, maar daarna heeft ze de schaar weer 
opgepakt. Ze heeft gewerkt in Bloemendaal en 
Goverwelle en in Bernhardhof/Julianastaete. 
Maar toen dat verzorgingshuis dichtging was 
Gouwestein een geknipte kans.

De loopbaan van Jacoline is korter. Zij is van de 
mavo naar de kappersschool gegaan en op haar 
18e in Woerden begonnen en daarna vertrokken 
naar Montfoort. Toen ze er even genoeg van 
had en met knippen wilde stoppen kwam haar 
overbuurman, die manager was in Bernhardhof/
Julianastaete langs. Ze maakte de overstap en 
leerde Tiny kennen. Samen vertrokken ze daar-
vandaan naar Gouwestein en zijn nu al 8 jaar 
fijne collega’s.

Improvisatietalent
Wat het werk in de kapsalon afwisselend en 
leuk maakt is het contact met de klanten. Heel 
soms moeten er naast het wassen en knippen 
bijzondere acties worden uitgevoerd. Het komt 
weleens voor dat een klant van de gesloten 
afdeling het halverwege mooi genoeg vindt en 
weg wil. Dan wordt het knippen al lopend naar 
de afdeling afgemaakt of de volgende dag een 
tweede poging gewaagd. Tiny vertelt dat op 
een ochtend een klant in de stoel zat en steeds 
bozer werd. Het bleek dat zij boos was op haar 
eigen spiegelbeeld. De stoel werd omgedraaid 
en de rust kwam terug. Hoewel Tiny zegt niet te 
kunnen zingen, worden er af en toe kinderliedjes 
gezongen om de klant af te leiden. De omgang 
met deze speciale klanten vraagt veel geduld en 
improvisatietalent.

kerstdrukte
Vanwege de kerst is het drukker dan anders. 

Iedereen wil netjes gekapt aan het kerstdiner 
verschijnen. Gewoonlijk is Tiny op woensdag 
en donderdag en Jacoline maandag en vrijdag 
in de kapsalon te vinden. Maar in deze drukke 
week zijn ze samen. Werkoverleg vindt meestal 
telefonisch plaats, maar dat kan nu tussen de 
bedrijven door met een kop koffie en een stukje 
kerstkrans. 
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kwamen veel mensen hem een hand geven. 
Er was een koek en zopie ingericht en de voor-
zitter van het wijkteam Peter Schönfeld sprak 
een woordje in de vorm van een sinterklaas-
gedicht. Sjaak de Keijzer nam het woord om 
te memoreren dat ze samen bij de gemeente 
hadden gewerkt en dat Piet’s hart ook toen al op 
de juiste plaats zat. 

Waarde Piet,

Zolang ik in Gouda woon
Betaal ik een deel van mijn loon 
Aan de gemeente voor haar ambtenaren
Die daar volgens mij heel wel bij varen
Een van deze mensen was jij
En dat maakte ons altijd heel blij
Steeds als in onze wijk iets mankeerde
Een boom, een lantaarnpaal of groen iets ont-
beerde
Konden we bij jou terecht
Onze gemeentelijke steun zo gezegd
Maar na een aantal jaren ben je naar Cyclus 
verkast
Jij en veel van je collega’s waren hierover zeer 
verrast
De koude wind van cyclus beheer
Deed jou en ons huiveren keer op keer
Ondanks dat heb je je weer vermand
En hielp je iedereen weer uit de brand

kerst BIj het creacafé
Door marrianne Waalwijk en Manon Vonk

Het was weer een gezellige drukke avond bij het 
Creacafé. Iedereen ging met een mooie kerst-
krans of kerststuk naar huis. We wensen alle 
creatieve wijkbewoners fijne feestdagen toe en 
hopen jullie in het nieuwe jaar weer te zien bij 
het Creacafé.

Het Creacafé is elke tweede woensdagavond van 
de maand in Gouwestein van 19.30 – 21.30 uur. 
Alleen in januari en de zomer maanden zijn wij 
er niet. We bieden elke keer een andere creatie-
ve activiteit aan. Kijk in de wijkkrant naar onze 
advertentie.

Kijk ook eens op onze site. www.creacafegouda.
blogspot.com

Onze jaarlijkse schouw 
Bleef je door regen en wind trouw
Je bleef jezelf zoals altijd
Wij burgers waren hiermee erg verblijd
Die Cyclus jaren waren niet altijd gemakkelijk 
voor jou
Maar je bleef je Goudse burgers trouw
We konden altijd van je op aan
Omdat we wisten: wat je beloofde werd gedaan
Daarom als blijk van onze waardering
Deze jonge zomereik met jouw naam ter verering

1 december 2018
Wijkteam Nieuwe Park
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Ook trainen bij ons?
Informeer naar Training op Maat,
Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move
en specifieke trainingen: COPD,
lage rugklachten en valpreventie. 

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

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

• f y s i o t h e r a p i e

• m a n u e l e  t h e r a p i e

• p s y c h o s o m a t i e k

• f y s i o t r a i n i n g

kInder ehBo

Kinderen spelen, kinderen 
vallen en spelen weer ver-
der. Helaas gaat het ook 
weleens verkeerd en komt 
je kind in een noodsituatie 
terecht. Gelukkig weet jij 
als ouder, opa of oma of 
gastouder precies wat je 
moet doen bij verslikking, 
brandwonden of een hart-
stilstand. Of niet altijd?

Speciaal voor onze wijkbewoners zal een cursus 
Kinder EHBO worden georganiseerd. De cursus 
bestaat uit vier lessen van 2,5 uur en vindt in 
de avonduren plaats. De kosten bedragen € 85,- 
incl. lesmateriaal, boekje en examen. 

Heeft u interesse, laat het ons weten. In overleg 
kunnen wij de avonden vaststellen. Bij minimaal 
zes deelnemers wordt de cursus georganiseerd. 
Er kunnen maximaal twaalf deelnemers aan 
deelnemen. 

Naar aanleiding van het berichtje in de wijkkrant 
van november hebben wij drie aanmeldingen 
ontvangen. Er moeten dus nog drie deelnemers 
bij om de cursus door te laten gaan!

Trudie Galama
Email trudie.galama@hetnet.nl
Tel: 06 2135 9844

 

 
 
 

 
BRILJANTE VOETEN 
 
Pedicure Gertina Twigt 
 
Voetbehandeling en  
Voetreflexmassage 
 
M: 06 4547 9497  
Majoor Fransstraat 26 
2801 ST  GOUDA 
 

 

het Beeld BIj oasen Van roel 
BendIjk Is terug!
Door Marijke van Ittersum

Op 23 november reed ik bij toeval langs Oasen 
en was ik net op tijd om te zien hoe twee man-
nen in een bootje de laatste hand legden aan de 
terugplaatsing van het beeld Zonder Titel van 
Roel Bendijk. Dat zal best een hele klus geweest 
zijn, die 36 zuilen weer netjes en vooral stevig 
te monteren op het betonnen onderstel. Maar 
het kunstwerk staat nu weer te glanzen in het 
zonnetje. 



10

redactIe wIjkkrant

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

Voor informatie over adverteren in de wijkkrant 
kunt u terecht bij Trudie, tel. 0182 523525

De wijkkrant is een uitgave van de Stichting 
Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54 2801 
CC Gouda, tel. 0182 678939
e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net
website: www.nieuwepark.nl
bankrekening: NL69 INGB 0002 2575 20 

Verspreiding wijkkrant  
Han Geurts tel: 06 14488093 of 
geurtsgeurts@gmail.com

adressen wIjkteamleden

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

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

Tel. 0182 524996
Tel. 0182 523525
Tel. 0182 522508
Tel. 0182 678939
Tel. 0182 585357

straatcontactpersonen BuurtpreVentIe

• Hélène Servaesstraat, Aart Luteijnstraat, Vincent Hamanstraat, Roos van Dekemastraat, Nieuwe 
     Parkerf – vacature
• Majoor Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 521553 
• Rode Dorp – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 
• Max Havelaarstraat, Merijntje Gijzenstraat, Kleine. Johannesstraat, Jan Compagniestraat, Eline 

Verestraat – Saskia Verkooyen, Eline Verestraat 8, tel. 06 42451882
• Winterdijk – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, tel. 524925
• Van Bergen IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, van Bergen IJzendoornpark 15, 
     tel. 523525 - 
• Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat, Verspuystraat, Lepelaerstraat – Simon Zomerdijk, Van Vreu-

mingenstraat 8, tel. 06 24279413 
• Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – vacature 
• Crabethstraat, Crabethpark, Kattensingel 44c en volgende – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, tel. 

538392 
• Piersonweg, Van Beverninghlaan, Van Swietenstraat - Pieter de Jong, Van Beverninghlaan 18, 
     tel. 06 10014646

Wijkkrant Nieuwe Park                  december 2018

nIeuwjaarsBorrel wIjkteam weer BIj BunnIk
VrIjdag 11 januarI om 17.00 uur 

Op vrijdag 11 januari van 17.00 uur tot 19.00 uur organiseert het wijkteam weer haar Nieuwjaarsborrel 
voor de vrijwilligers in de wijk, maar natuurlijk ook voor de bewoners die de wijk en het wijkteam so 
wie so een warm hart toedragen. Dit is ook een goede gelegenheid voor nieuwe bewoners om kennis te 
maken met het wijkteam en andere actieve wijkbewoners.

Wij mogen weer te gast zijn in het kantoor van Bunnik, Stationsplein 7. Het gebouw ligt langs het spoor 
op het Lombokterrein meteen rechts als je het terrein oploopt/rijdt. Het wijkteam hoopt velen uit de wijk 
een gelukkig nieuwjaar te kunnen wensen.
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Voortgang herInrIchtIng 
Van het ZuIdelIjk 
statIonsgeBIed
Door Peter Schonfeld

Op 3 december is de Adviesgroep Spoorzone 
door de Gemeente bijgepraat over de huidige 
stand van zaken van het Zuidelijk stationsge-
bied. Deze adviesraad bestaat uit vertegenwoor-
digers van een groot aantal organisaties die 
belanghebbenden zijn bij de herinrichting van 
het stationsgebied. Ook het wijkteam Nieuwe 
Park was hierbij aanwezig. Een kopie van de 
powerpoint presentatie kunt u vinden op onze 
site www.nieuwepark.nl bij zuidelijk stationsge-
bied.

Na ongeveer een jaar van stilstand, omdat het 
plan gewijzigd moest worden en ook extra finan-
ciering gezocht moest worden, is nu met name 
het ontwerp voor de fietsenstalling west en oost 
van het stationsgebouw klaar. Omdat er iets 
minder ruimte was is het aantal fietsplaatsen 
verminderd van 3400 tot 3050. Het totaal ont-
werp is min of meer ongewijzigd en blijft zoals 
dat in 2016 door de gemeenteraad is goedge-
keurd.

Het ingenieurs bureau IV in Papendrecht heeft 
de opdracht gekregen het detailontwerp te 
maken in samenwerking met het bureau De Nijl 
architecten, het bureau dat al vanaf het begin bij 
het project betrokken is geweest. IV maakt ook 
de tender documenten voor de selectie van een 
aannemer. De selectie zal vóór de zomer 2019 
bekend zijn, zodat in de tweede helft van 2019 
met de bouw begonnen kan worden. De uitein-
delijke oplevering zal in de loop van 2022 zijn. 
Deze periode is lang, maar dat komt voorname-
lijk door de logistieke eisen van dit soort projec-
ten. Alle functies van spoor, station, bussen en 
verkeer moeten “gewoon” door kunnen gaan en 
dat heeft extra tijd nodig.

VuurwerkVrIje Zone rond de 
VolIÈre In het Van Bergen 
IjZendoornpark
Door Peter Schönfeld

Omdat de vogels in de volière erg schrikken van 
vuurwerk dat dichtbij wordt afgeschoten heeft 
het wijkteam Nieuwe Park via een huis aan huis 
brief de bewoners aan de noordkant van het Van 
Bergen IJzendoornpark gevraagd of zij mee 
willen werken om van het gebied rond de volière 
met Oud en Nieuw een vuurwerkvrije zone te 
maken. Dit is niet alleen belangrijk voor de 
vogels in de volière maar ook voor de dieren die 
door Het Segment worden verzorgd, de vogels/ 
eenden in het park en de dieren die bij een paar 
huizen langs de noordkant van het Van Bergen 
IJzendoornpark gehouden worden. Het idee van 
een vuurwerkvrije zone is ontstaan door vragen 
van Manon Vonk, de verzorgster van de volière. 
Zij heeft in voorgaande jaren gemerkt dat de 
vogels enorm schrikken van de knallen van het 
vuurwerk.

De zone beslaat de huizen aan de noordkant 
van het park, vanaf de Winterdijk tot aan de     
Leeuwenpoort. Het gaat hierbij twaalf huizen.

Als uit de reacties van de bewoners blijkt dat er 
onvoldoende draagvlak voor zo’n zone is, dan 
hoopt het wijkteam dat men in ieder geval bij 
het afsteken van vuurwerk rekening houdt met 
de vogels/beesten door voldoende afstand te 
houden.
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Boomfeestdag
Door Trudie Galama

Op vrijdag 9 november was het Boomfeestdag. 
Het Van Bergen IJzendoornpark was uitgekozen 
als locatie om het feestje te vieren.

Leerlingen van groep 7a en 7b van de Prinses 
Julianaschool en van groep 5, 6 en 7 KA van 
SBO Het Avontuur kwamen met hun begeleiders 
op de fiets of lopend naar het park. Om negen  
uur stond iedereen klaar. Wethouder Hilde Nie-
zen hield een kort verhaal over bomen en CO2 
en toen konden de leerlingen aan de slag. Ze 
hadden er zin in.

De dag ervoor waren de plantgaten gegraven 
en de steunpalen neergezet. De bomen werden 
door de leerlingen rechtop gezet en vastgehou-
den en vervolgens werden de gaten dichtge-
gooid met aarde. Dat was een leuke klus. Na 
afloop maakten de hoveniers nog een rondje 
langs de nieuwe aanplant om het project goed af 
te ronden.

Er zijn in totaal 17 nieuwe bomen geplant en 
ook nog een aantal rododendrons. Weliswaar 
allemaal ter vervanging van bomen en struiken 
die het afgelopen jaar dood waren gegaan.

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft de 
Boomfeestdag georganiseerd in opdracht van de 
gemeente. Deze dag is mede mogelijk gemaakt 
door de hoveniers van de KGB Groep (bomen) 
en Maranus Groenvoorziening (rododendrons).

Bedank allemaal!


