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KAARSJESAVOND 2017 IS ZO GOED
VERLOPEN EN MASSAAL BEZOCHT.

Door Ton Kooijman

De kerst straalt u ook vanuit deze wijkkrant
tegemoet, met foto’s van de tien kerstbomen die
ook dit jaar weer langs onze Winterdijk staan
te pronken en die in de avonduren verlicht zijn.
Best een wandeling waard na het eten. Kan ook
’s middags trouwens, al met een klein beetje zon
staan ze alle tien prachtig te schitteren.
U vindt ook een kerstverhaal waarin Hoogvliet
een rol speelt. Het zou me niet verbazen als de
schrijfster regelmatig op woensdagochtend met
de bus en met vrijwilligershulp haar inkopen
doet.
Ik kwam een boekje tegen waarin veel medewerkers van een directie binnen een ministerie zo’n twintig jaar geleden een kerstbijdrage
leverden. Dat deed ik ook en ik las opnieuw
een mooie dialoog die uit Alice in Wonderland
komt: Ze ontmoet bij een kruispunt een poes
en vraagt dan: ‘kunt u me vertellen welke kant
ik op moet?’ ‘Dat hangt er nogal vanaf waar je
heen wilt’ antwoordt de poes. ‘Het kan me niet
schelen waar ik heen ga’. ‘Dan geeft het ook niet
welke kant je uit gaat’. ‘Zolang ik maar ergens
terecht kom’ reageert Alice. ‘Oh, je komt zeker
wel ergens’ antwoordt de kat opnieuw, ‘als je
maar lang genoeg loopt’.

De Kerstman die met
de burgemeester van
Kongsberg is meegekomen, was zo verbijsterd
door het enthousiasme
dat hij nog een paar
dagen tot Kerstmis wil
blijven.

Hij heeft domicilie gekozen bij de ingang van
het Van Bergen IJzendoornpark aan de kant van
Nieuwe Gouwe OZ. Hij wil iedereen daar graag
begroeten en een glimlach van u ontvangen.
Misschien dat hij dan volgend jaar weer terug
komt. Goede Kerstdagen.

BERICHT VAN DE AANNEMERS

Ik schreef dit naar aanleiding van de zoveelste
reorganisatie binnen die directie en u kunt dit
stukje gewoon pikken, als dat zo uitkomt. Ik
koppel het nu aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. En Alice is dan de coalitiepartij die
in haar programma heeft staan dat wijkteams
heel nuttig zijn. Vier jaar geleden stond er hetzelfde in en draaide deze partij ons vervolgens
de nek om. Klets maar lekker door.
Maar nu zit ik al in 2018, ik ga die programma’s
nog verder doorspitten en dan hoort u er meer
van. We gaan nu eerst kerst en oud en nieuw
vieren, met voor oud en nieuw de aansporing
om uw vuurwerk vooral voor het oog te kopen
en minder voor het oor. Maak er wat moois van.
We zijn u nog het precieze bedrag schuldig dat
we deze zomer ophaalden bij de collecte van het
OranjeFonds. Dat was € 720, waarvan de helft,
dus € 360, voor onze wijk was. Daar hebben we
toch weer een aflevering van de wijkkrant voor.
Vergeet onze nieuwjaarsborrel niet, op vrijdag
12 januari, opnieuw bij Bunnik langs het spoor.
Vanaf een uur of vijf.

De vorderingen in de Kattensingel gaan gestaagd
door. Ondanks de slechte weersomstandigheden
wordt er hard doorgewerkt en is er veel werk verzet de afgelopen maand.
Moten (delen) 2 t/m 15 zijn gereed. 15 December is nummer 13 gestort (vanuit de Kleiwegbrug
gerekend). Inmiddels zijn ook de grondwerkzaamheden gestart. Langs de nieuwe kade wordt de
ondergrondse infra aangebracht voor de woonboten
en wordt de grond aangebracht als voorbereiding
op het straatwerk. In de week van 8 januari 2018
wordt het leidingwerk voor de woonboten door
de installateurs verder afgemaakt, zodat de week
daarna de verhuizing voor de arken in gang kan
worden gezet. Vanaf de week van 22 januari gaan
wij verder met het aanvullen van bomenzand en
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kunnen we beginnen met het opbouwen van de
kade met het straatwerk.

De eerste honderden meters kademuur liggen er
en het wandelpad krijgt
ook al vorm

NB: Van 23 december tot en met 7 januari zullen wij geen werkzaamheden aan de Kattensingel
uitvoeren in verband met de feestdagen. Ziet u iets
verdachts of hoort u iets dat afwijkt van normaal?
Neem contact op met de tijdelijke omgevingsmanager Anja of de politie.
Wij wensen de lezers van Nieuwe Park fijne dagen
en een machtig uiteinde met de allerbeste wensen
voor 2018!
Vanaf 16 december t/m 14 januari 2018 is in verband met vakantie de omgevingsmanager van het
project: Anja Grootendorst.
Anja is te bereiken via: agrootendorst@kws.nl |
06-11316378

NIEUWS VAN GOUWESTEIN

Door Karin Hinke

Wat hebben we een sneeuw
gehad zo aan het begin van
december. Het blijft altijd
een mooi plaatje als er zo
veel ligt, maar helaas heeft
het ook zo zijn nadelen.
Niet alleen voor het verkeer,
maar ook is het voor de bewoners van Gouwestein niet
mogelijk om een ommetje
te maken.

Wandelen in de sneeuw lukt niet en ook wandelen met een rolstoel gaat zwaar. Wel hebben de
verzorgenden een aantal bewoners dik aangekleed en zijn ze toch even naar buiten gegaan
om een sneeuwbalgevecht te houden. Zo hebben ze toch even de sneeuw kunnen voelen en
hebben ze kunnen proeven van de sfeer die
sneeuwval toch altijd met zich meebrengt.
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In Gouwestein zijn we op het moment dat ik dit
schrijf, druk bezig met de voorbereidingen voor
de feestdagen. Voor de bewoners de kerstdiners,
voor de medewerkers en de vrijwilligers een
gezellig samenzijn. Dit keer met kraampjes met
pannenkoeken, poffertjes en natuurlijk koffie/
thee, chocomel en Glühwein. Dit alles onder
begeleiding van live muziek.
Tijdens dit samenzijn worden de kerstpakketten
aan zowel de medewerkers als de vrijwilligers
overhandigd. Voor beiden is het kerstpakket een
teken van waardering. Uiteraard kunnen we niet
zonder de medewerkers, maar ook de vrijwilligers kunnen niet gemist worden. Vrijwilligers
helpen bij de activiteiten, verzorgen de koffie of
thee, helpen in de bediening in het restaurant en
nog veel meer.
U zult wel al begrijpen dat we nooit genoeg vrijwilligers kunnen hebben. We zijn vooral op zoek
naar vrijwilligers die willen ondersteunen bij de
pastorale activiteiten.
Om de twee weken is er op vrijdag een weeksluiting, die om 18.50 uur begint. Ongeveer acht
maal per jaar is er een zondagse dienst, deze
begint om 10.30 uur. Deze zondagse diensten
en weeksluitingen worden voorgegaan door een
predikant. In de weken dat er geen weeksluiting
of zondagse dienst is, wordt er op maandag, om
de twee weken, een weekopening gehouden,
deze start om 10.00 uur. Al deze diensten worden druk bezocht door de bewoners van centrum
Gouwestein, de bewoners van het Binnenhof
en de bewoners van Gouwestaete (aanleunwoningen). Ook komen er mensen van buiten het
centrum onze diensten bijwonen. Veel van de
bewoners van centrum Gouwestein hebben hulp
nodig bij het ophalen en weer terug brengen
naar hun appartement. Hier hebben we vrijwilligers voor nodig. Gelukkig hebben we al veel
vrijwilligers, maar we komen er nog een aantal
tekort. We hebben dringend behoefte aan (jonge) vrijwilligers. Na de diensten drinken we met
elkaar een kopje koffie, ook hierbij hebben we
de hulp van vrijwilligers nodig. Onze vrijwilliger
pastorale activiteiten maakt van te voren roosters, u kunt dus aangeven bij welke pastorale
activiteit u vrijwilligerswerk wilt doen.
Heeft u interesse in vrijwilligerswerk voor de
pastorale activiteiten, of ander vrijwilligerswerk,
dan kunt u bellen met de receptie van Gouwestein: tel. 0182 515655. Zij verwijzen u vervolgens door naar de coördinator vrijwilligers van
Gouwestein, of de vrijwilliger pastorale activiteiten.
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.
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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

NIEUWJAARSBORREL WIJKTEAM
WEER BIJ BUNNIK
Door Peter Schönfeld

Op vrijdag 12 januari van 17.00 uur tot 19.00
uur organiseert het wijkteam weer zijn Nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers in de wijk, maar
natuurlijk ook voor de bewoners die de wijk en
het wijkteam sowieso 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
de 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.

OUDEJAARSAVOND

Door: Mevrouw M. van Esschoten- Verburg. uit
het “Binnenhof” appartement 117.

Het is de dag na kerst. De schappen in de supermarkt zijn half geplunderd en bieden een troosteloze aanblik. Er moet deze morgen veel werk
verricht worden en daarom zijn er veel medewerkers vroeg in de weer om alles aan te vullen
voor de winkel open gaat. Onder hen ook Rick,
die wel een extra euro-tje gebruiken kan op
Oudejaarsavond. Hij moet de vakken vullen van
bloem, bakmeel, maïzena, custard en aanverwante artikelen. Ook de schappen voor krenten,
rozijnen, sukade, gist enzovoorts. Hij overziet
de ruimte en gaat vol goede moed beginnen.
Eerst maar de kilopakken bloem, dan de mixen.
Van onder naar boven zei de chef. Rick staat
het zo eens te bekijken en denkt dat is wel leuk
zo, maar ik denk er toch anders over, en gaat
zijn chef roepen. Moeilijkheden Rick? vraagt de
chef. Nou, nee meneer niet echt, maar ik wil u
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eigenlijk vragen of ik het anders in mag delen.
Nu staan de pakken bloem onderin, en de mixen
een plank hoger. En ik dacht zo: oudere mensen
bakken ouderwets met bloem, gist enz, terwijl
de jongeren voor het gemak zijn en die kopen
dus mixen. Jongeren kunnen beter bukken dan
de ouderen.
Dus de bloem naar boven en de mixen naar onderen. En o ja, mag ik dan de krenten en rozijnen en die andere artikelen er naast zetten? Dat
is veel handiger en de zonnebloem olie ook er
naast. Dat is een goed idee Rick, ik zou zeggen
ga je gang en succes. Rick gaat aan de slag, en
tegen de tijd dat de supermarkt open gaat ziet
alles er pico bello uit en nodigt het uit tot kopen.
De eerste klanten komen binnendruppelen, en
in de schappen van Rick voelen de ingrediënten
zich heerlijk. Zo dicht bij elkaar. Het pak bloem
denkt, zo hoort het ook. Van mij alleen bak je
geen lekkere oliebollen en alleen krenten en
rozijnen dat wordt helemaal niks en zeker niet
zonder ons maatje olie. Ja, dat heeft die Rick
goed gezien.

Inmiddels staat mevrouw van Vliet met haar
karretje voor het schap, op zoek naar de benodigdheden voor het bakken van oliebollen. Eerst
maar de bloem, het gist, de krenten en rozijnen,
de sukade en oh kijk de olie staat er ook bij.
zelfs de poedersuiker. Dat is makkelijk nu nog de
andere boodschappen en dan naar huis. Thuis
gekomen heeft haar man de koffie al bruin, en
drinken ze samen een bakkie. Dan op naar de
keuken.
Alles wordt op de aanrecht gezet, de pan te
voorschijn gehaald en het feest kan beginnen.
De bloem, krenten en rozijnen, sukade en gist
gaan bij elkaar in de kom en worden gemixt,
Terwijl het beslag staat te rijzen kan de olie heet
worden. Dan worden de eerste bollen gebakken en de geur die door het huis trekt hoort bij
oudjaar.
De kinderen die inmiddels de deur uit zijn
hebben er goede herinneringen aan, en verheugen zich ieder jaar weer op moeders oliebollen
tijdens oudejaarsavond. En zo staat er ook op
deze oudejaarsavond weer een feestelijke schaal
met glanzende oliebollen op tafel. Onder het
klokgelui en vuurwerk denkt de laatste oliebol:
met al onze verschillende hoedanigheden zijn wij
geworden tot een bijdrage aan gezelligheid en
4
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feestelijkheid op deze avond van het oude jaar.
En zoals het meel, de krenten en rozijnen enzovoort tezamen een smakelijke oliebol vormen, is
het ook bij ons mensen. Alleen zijn we niets, en
kunnen we niets tot stand brengen. We hebben elkaar nodig, hoe verschillend we ook zijn.
Zoals de bestanddelen van de oliebol kunnen wij
samen binnen onze samenleving een smakelijk
en hopelijk glanzend resultaat zijn voor onze
medemensen op deze oudejaarsavond en in het
nieuwe jaar.
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Het was gezellig druk tijdens het kerstkransen
maken bij het Creacafé.
Zo’n vijftien wijkbewoners hebben weer prachtige kransen en stukken gemaakt.
In februari is het Creacafé er weer met een
nieuw programma. We zijn er elke 2e woensdagavond van de maand in het grand café van Gouwestein. Dus nu op 14 februari, Valentijnsdag.
We beginnen om half acht en we stoppen om
half tien; vanaf zeven uur staat de koffie en
thee klaar.
Data 2018
Woensdag 14 maart
Woensdag 11 april
Woensdag 9 mei
Kom ook eens langs bij het Creacafé.
We wensen u hele fijne dagen en een creatief
2018!
Manon en Marrianne

BESTE BEWONERS VAN DE WIJK
‘NIEUWE PARK’

CREACAFÉ

Door Marrianne Waalwijk

Het Praktijkonderwijs van De Goudse Waarden
heeft sinds oktober 2015 een nieuwe en wat
afgescheiden plek gekregen in het vmbo-gebouw
aan de Kanaalstraat 31 te Gouda. Er is een eigen
schoolplein met een pannakooi en een uitgang
naar de H.J. Nederhorststraat.
Vanaf die tijd worden er ook praktijklessen
GROEN gegeven. Dan komen er rond de 8
leerlingen om te werken in de groentetuin, in
de kas, aan het onderhoud van de bomen en
planten om de school. Ook worden er verzakte
tegels en straatjes opgehaald. Meestal werken
de leerlingen in groepjes van twee. De docent
legt van te voren de werkzaamheden uit en blijft
die begeleiden.
Vier of vijf groepjes leerlingen begeleiden betekent voor de leerlingen regelmatig wachten op
de docent. Ook de concentratie van leerlingen
van ons praktijkonderwijs heeft veel stimulering
en enthousiasmering nodig. Daarom zoek ik ‘een
vrijwilliger’ die deze taak zou willen invullen.
‘De vrijwilliger’ zou ik graag in willen zetten
op de woensdag van 12.25 tot 14.05 uur. Dan
heb ik een groep van 9 leerlingen uit het eerste
5
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leerjaar. De vrijwilliger is dan een assistent van
de docent. Hij/zij kijkt bij de leerlingen, stuurt
ze bij als dat nodig is en houdt ze aan het werk
door het enthousiasme te stimuleren. Een mooie
uitdaging en meestal lukt dat goed, is mijn ervaring.
Vindt iemand het leuk om deze rol van vrijwilliger bij de GROENlessen in te vullen en ben je
op woensdag beschikbaar, wil je dan bellen met
Dick de Lange, docent GROEN?
tel. 06 5376 5326.
Ook bij de lessen techniek kunnen nog vrijwilligers ingezet worden. Voel je meer voor die rol?
Dan ook graag contact opnemen met Dick de
Lange.
Mocht u nog meer vragen hebben, bel dan even
met mij en dan maken we een afspraak om de
mogelijkheden nader te bekijken.
Met hartelijke groet,
Dick de Lange,
Mob. 06 5376 5326
d.dlange@degoudsewaarden.nl

VOORTGANG ZUIDELIJK
STATIONSGEBIED
Door Peter Schönfeld

Hoewel er weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven gaat de gemeente gestaag door met het
maken van de plannen voor de herinrichting van
het Zuidelijk Stationsgebied.
Het ontwerp door Prorail voor de fietsenstalling
parallel aan het spoortalud, waar nu de bussen
wachten, heeft enige vertraging ondervonden
door kabels en leidingen, die daar liggen. We
denken niet dat dit gevolgen voor de voortgang
van het hele project zal hebben.
De selectie van het ingenieursbureau voor het
detailontwerp en het maken van de tenderdocumenten is in volle gang. Dit ontwerp is de basis
voor de selectie van de aannemer die het uiteindelijke werk zal gaan maken. Het is de bedoeling
dat de aannemer vóór de zomer van 2018 zal
zijn geselecteerd, zodat hij na de zomer aan de
klus kan beginnen. Het is de verwachting dat
het project eind 2019 of begin 2020 kan worden
afgerond.
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Hieronder een hartenkreet van Cyclus die we
volledig ondersteunen. Met nog een extra oproep, gezien de mening van velen. Als u vuurwerk koopt zou U kunnen overwegen vooral
licht siervuurwerk aan te schaffen; mooi om
naar te kijken en een lust voor het oor.

JAARWISSELING EN VUURWERK

Door Pet Streng, Cyclus

De jaarwisseling wordt door een ieder anders
gevierd. De een zit rustig thuis met een oliebol
en een borrel en anderen gaan gezellig naar
familie of kennissen. En weer anderen maken er
een groot feest van tijdens een georganiseerd
evenement. Uiteindelijk wil iedereen het afgelopen jaar feestelijk afsluiten en het nieuwe jaar
gezellig inluiden. En gelukkig gaat dat meestal
goed en verloopt de jaarwisseling gezellig en
veilig.
Maar er zijn natuurlijk altijd zaken waar we met
elkaar goed op moeten letten. Denk aan het
vuurwerk. Vooral jongeren staan er niet altijd
bij stil dat omwonenden overlast ondervinden
van vuurwerk. Het is goed als we beseffen dat
vuurwerk gevaarlijk kan zijn. Let vooral goed op
en blijf bij de les. Voorkom letsel en veroorzaak
geen schades. Alle kosten moeten we met elkaar
opbrengen en dat is iets wat we niet altijd beseffen. Ook moeten we ons realiseren dat huisdieren heel bang zijn van de harde knallen en
lichtflitsen. Wat voor lol heb je aan gewonden,
vernielingen en bange beesten?
Waar mensen zich ook aan ergeren is het feit
dat er veel afval blijft liggen na het afsteken
van vuurwerk. Het is toch een kleine moeite om
je eigen vuurwerkresten op te ruimen na het
afsteken.

Resten van knal- en
siervuurwerk blijven
soms dagenlang op
straten, pleinen en
trottoirs liggen. Wij
roepen iedereen op
om na het afsteken de
rommel op te ruimen.

Met elkaar zorgen we voor een schone leef- en
woonomgeving. Ook voor de veiligheid van
kinderen is het erg belangrijk dat dit afval snel
wordt opgeruimd voordat ze er mee gaan spelen.
Een aantal medewerkers van Cyclus gaan op 1
6
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januari al vroeg op pad om de meest belangrijke
locaties op te schonen. Maar dat kan Cyclus niet
alleen. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid hier in. Het mag en kan niet zo zijn
dat burgers de boel vervuilen en dat Cyclus dat
maar op moet ruimen. Dus graag uw aller medewerking om in Gouda zo schoon mogelijk aan
het nieuwe jaar te beginnen.

kinderen een rol om samen met hen symbolisch
het nieuwe jaar in te gaan. Er is dan niet zo
zeer de behoefte aan veel vuurwerk maar wel
aan een ‘spannend’ moment. Waar iedereen het
unaniem over eens was dat het knalvuurwerk
als verschrikkelijk wordt ervaren en ze dat liever
niet hebben. Het siervuurwerk wordt als minder
storend ervaren.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we in samenwerking met de bewoners en bedrijven een
prettige en schone stad hebben in 2018.

Hoe moeten we nu verder? Iedereen weet dat
er iets moet veranderen en dat niet iedereen te
vriend kan worden gehouden. Zelfs de gemeente
durft hier geen beslissing in te nemen. Inmiddels
weet iedereen wat vuurwerk met mens, dier en
milieu doet en toch vinden we het moeilijk deze
oude gewoonte los te laten. Ook al is het maar
voor een paar uur per jaar, want dat is waar het
uiteindelijk om gaat. Waarom accepteren we wel
vuurwerkvrije zones in andere gebieden maar
niet in onze eigen omgeving?

VUURWERK VRIJEZONE

Door Manon Vonk

Vorige maand kon u in de wijkkrant lezen dat
het idee ontstaan is om het Van Bergen IJzendoornpark vuurwerkvrij te maken. De initiatiefnemers hebben een rondgang gemaakt en
hieronder geven zij hun ervaringen weer. Wij
sluiten ons aan bij het pleidooi om siervuurwerk
te kopen, zodat het oog gestreeld wordt en het
lawaai beperkt blijft.

Afgelopen weken zijn we langs de huizen gegaan
om mensen te vragen naar hun mening omtrent
het invoeren van een vuurwerkvrije zone. Het
waren leuke en inspirerende gesprekken met de
bewoners rondom het park. Uit de gesprekken
bleek dat er in de praktijk al weinig vuurwerk
rondom het park werd afgestoken en dat iedereen die het wel afsteekt ook weer netjes zijn
rommel opruimt. Dat klonk ons al als muziek in
de oren, maar wat kunnen we nu doen om de
bewustwording nog meer te vergroten? Dat er
toch een feestelijke afsluiting van het oude jaar
is en een spetterend begin van het nieuwe jaar.

De conclusie rondom het park is inmiddels wel
duidelijk: 75% van de mensen die we gesproken hebben zijn voor een vuurwerkvrije zone en
slechts 25 % heeft geen moeite met vuurwerk
of is erg aan deze traditie gehecht. Zelfs bij het
kleine deel van de voorstanders van vuurwerk
zijn er mensen die geen vuurwerk afsteken maar
waarde hechten aan keuze vrijheid. Nu is de
hamvraag: hoe nu verder? Een officiële vuurwerkvrije zone is niet meer uitvoerbaar maar
een vrijwillige vuurwerkvrije zone is zeker haalbaar. Dat valt of staat bij de bereidwilligheid van
de bewoners. Daarom willen we voorstellen om
toch geen vuurwerk af te steken. Is er toch een
onbedwingbare drang doe het dan samen op een
afgesproken plek. Zo blijft de schade beperkt en
wordt de gezelligheid vergroot. Ga in gesprek
met uw buren en op zoek naar een oplossing. Of
loop een straatje verder en sta open voor nieuwe ontmoetingen. Kortom: kom uit je comfort
zone, doe eens gek en probeer eens wat nieuws.
Wie weet staat u verbaasd hoe leuk dat is.

Er werden door de bewoners wel enkele suggesties gegeven. Er is vooral behoefte om de overgang meer geleidelijk te laten verlopen. Eerst
dus een alternatief om daarna vuurwerk vrij te
gaan. Een paar jaar wennen aan een andere
situatie en gewoonte zodat de overgang niet zo
rigoureus voelt en dit vooral voor de jongeren.
Voor deze groep is er al weinig te doen in Gouda
en juist op zo’n avond met vuurwerk voelt het
niet goed om dit van de jongeren af te nemen
zonder een aantrekkelijk alternatief te bieden.
Bij de andere voorstanders speelden juist kleine
7
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HET BANKJE

Door Trudie Galama

Ze zitten gezellig bij elkaar op het bankje:
Adrienne, Eric en Noëlle. Dat doen ze wel vaker.
Het zijn leerlingen van Het Segment. Ze volgen
respectievelijk de opleiding winkelmedewerker,
logistiek en horeca. Dat betekent twee dagen
school en drie dagen de praktijk bij Kruidvat, AH
en Big Bazar. De school zorgt voor de stageplekken. Het leukste vak is voor de een Nederlands,
voor de ander Culturele en Kunstzinnige Vormingen voor Eric natuurlijk logistiek. Het leuke
aan school is het contact met medeleerlingen,
maar niet de school zelf. De twee dames geven
toe dat ze nog wel eens keten in de klas. Toch
hebben ze favoriete docenten: meneer
Wiggelinkhuizen en mevrouw Stam. Maar de
laatste is jammer genoeg weg.

BOMEN IN DE WIJK
TOVERHAZELAAR

Door Marijke van Ittersum

De toverhazelaar (Hamamelis) is in de meeste
jaargetijden een struik (heester of kleine boom)
die helemaal niet opvalt. Toch moet je hem in
de gaten houden, omdat hij op zo'n ongewone
tijd bloeit. En de Nederlandse naam is natuurlijk
prachtig gekozen, het heeft echt iets magisch
om wel bloemen, maar geen bladeren te hebben
en dat ook nog eens in de winter. Maar hij is
echt. Er staat een toverhazelaar op weg naar het
station en op de kruising van de Winterdijk en
het park en in diverse tuinen in de wijk kun je ze
vinden.
Uiterlijk
De toverhazelaar is een struik of heester, die
ongeveer vier tot zes meter hoog en wel 50
jaar oud kan worden. Hij heeft echte takken en
een grijsbruine schors. De takken groeien vaak
breed uit, bijna horizontaal, hoewel dat niet bij
alle soorten toverhazelaars het geval is. Want
zoals met veel bomen, heesters en bloemen: er
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zijn zoveel varianten gekweekt, dat het niet eenvoudig is een algemene beschrijving te geven.
Maar alle toverhazelaars verliezen hun bladeren
en daarin schuilt de grote aantrekkingskracht,
want vanaf eind november (meestal) gaan
ze wel bloeien. Er is een overvloed aan gele,
rode, witte of roodbruine bloemen te zien, die
minstens een maand blijven staan. De bloembladen hebben de vorm van lange, gedraaide
banden. Wordt het koud en mistig? Geen nood.
De bloemblaadjes krullen op om zich te beschermen, maar bevriezen, dat doen ze niet. Komt
het zonnetje tevoorschijn, dan ontvouwen de
bloemblaadjes zich blij in het licht en ze ruiken
ook nog eens betoverend lekker. De bladeren –
als die weer verschijnen – zijn meestal elliptisch
en groen, soms glad, soms licht behaard. Want
in feite bloeit de hamamelis niet vroeg, hij is
juist heel laat.
Herkomst
De familie hamameliaceae is oorspronkelijk in te
delen in ongeveer zes soorten. Drie daarvan zijn
afkomstig uit Noord-Amerika en drie uit OostAzië. Van de laatste drie is vooral de Hamamelis
japonica erg bekend. Die is in 1862 door de Nederlandse arts en botanicus Philip Franz von Siebold ingevoerd. Een hybride van de japonica en
de mollis heeft de op dit moment meest bekende
toverhazelaar opgeleverd, die geelbloeiend is.
Het woord “hamamelis” komt van “hamatus” en
“melum”: haakvormige appel. Dat heeft betrekking op de vorm van de vruchtjes. Toch waren
de toverhazelaars tot een halve eeuw geleden
vrij onbekend. Dat ze nu zo populair zijn, is voor
een deel zeker te danken aan Jelena Kovacic en
Robert de Belder van het Arboreum Kalmthout.
Daar zijn ook de oudste exemplaren van Nederland te zien. Er worden zelfs speciale hamamelisfeesten georganiseerd, hoewel daar tegenwoordig ook andere winterbloeiers te zien zijn.

Eigenschappen
De bloemen zitten in clusters dicht op de takken en worden door de wind bestoven. Het is
dus heel handig dat er geen blaadjes in de weg
zitten. Maar zijn de bloemen eenmaal bestoven,
8
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dan maakt de hamamelis geen haast meer. De
zaden van sommige soorten zijn pas na een
half jaar echt rijp en zitten al die tijd rustig aan
de heester. Dan springen ze met een knal open
en de zaden (meestal twee) kunnen wel tot
tien meter wegschieten. Vandaar ook de naam
“knalhazelaar” in de VS. Het is wel zo, dat de
toverhazelaar veel ruimte nodig heeft. En snoeien, daar heeft de heester een bijzondere hekel
aan. Hij kan voor straf een paar jaar ophouden
met verder groeien. En verplanten, daar kan hij
echt niet goed tegen. Je moet de plek van een
toverhazelaar dus van tevoren goed overdenken.
Graag een plekje in de zon, eventueel halfschaduw en niet al te zware grond.
Bijzonderheden
Als je een toverhazelaar wil vermeerderen, kun
je dat het beste doen door het zogenaamde
“afleggen”. Dat is een slimme techniek, waarbij je een sterke, liefst jonge tak naar beneden
buigt en met een stevige beugel tegen de grond
vastzet. De tak zal nu direct gaan wortelen en
dan kan je hem van de moederboom afknippen
en voila, je hebt een nieuwe toverhazelaar.
Een andere bijzonderheid is de medische toepassing van de hamamelis. Halverwege de 19de
eeuw al constateerde de Amerikaan T.Pond dat
indianen met een aftreksel van hamamelistakken allerlei soorten wonden behandelden.
Geneesmiddelen op basis van de bladeren wordt
nog steeds wel voorgeschreven bij uiteenlopende klachten als acute diarree, eczeem, spataderen en abcessen.
Tot slot
Toverhazelaar wordt al lang gebruikt als wichelroede om water (en vooral bronnen) op te sporen. Het gaat dan wel om takken die van nature
de bekende wichelroedevorm hebben. De bast
en de twijgen worden ook gebruikt als bescherming tegen kwade invloeden. Bladeren op de
huid gedragen schijnen zelfs te helpen tegen een
gebroken hart. Maar dat laatste is allemaal informatie die ik echt van horen zeggen heb.
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Als u deze krant regelmatig leest weet u dat we
voortdurend in de weer zijn om ons prachtige
park te beschermen tegen dreigende verwaarlozing. Dat levert brandbrieven naar de gemeente op die niet altijd geblust worden, met het
vooruitzicht dat het volgend jaar allemaal beter
wordt. Twee schetsen.
Bij het bruidsbruggetje stonden een heleboel
dooie rododendrons. Nu, eind van het jaar, zijn
die vervangen door nieuwe. Maar de vorige zijn
dood gegaan omdat ze veel te vaak langdurig in
het water stonden, en dat was even vergeten.
Dan gaan de nieuwe weer even hard dood. Dus
maar weer eens contact. Ja, klopt, een vergissing, we halen de rododendrons er weer uit, dan
hogen we het daar op met twaalf kubieke meter
grond en zetten we ze weer terug. En ze kunnen
wel tegen een beetje water, dus we denken dat
het dan goed gaat. We gaan het afwachten, de
bedoeling is goed.
Een half jaar geleden meldden we twee bomen
in mijn straat, één dood, de andere verwijderd.
Dat was bekend en vervanging ging dit najaar
plaatsvinden. Mijn geduld werd behoorlijk op de
proef gesteld, het najaar liep af. Maar ik hield
me in, en gelukkig maar. Er staan nu twee nieuwe boompjes en de afspraak is prima nagekomen.
Vlakbij staat trouwens nog wel een al lang dooie
berk, op privé terrein, maar vlak naast de stoep.
Dooie berken waaien makkelijk om en is dat
geen reden om er iets aan te doen?
Jammer genoeg ontkomen we niet aan het kappen van een dertigtal bomen langs het spoor bij
het busstation. ProRail gaat daar een deel van
de fietsenstalling bouwen die ons van de fietsenchaos moet afhelpen. Er komt in het ontwerp
een heleboel groen voor terug. Laten we aannemen dat het kappen pas plaatsvindt als het echt
nodig is.

GROEN IN DE WIJK

Door Ton Kooijman

WIJK IN BEDRIJF - SUNNYSTOKA

Door Trudie Galama

Ik heb mijzelf uitgenodigd bij Oksana en zit aan
tafel met koffie en natuurlijk een heerlijk stukje
taart uit eigen keuken. Ik vroeg mij af hoe het
staat met haar plannen om zelfstandig cateraar
te worden.
9
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Oksana komt uit Lviv, een
stad in Oekraïne met 1
miljoen inwoners.

De liefde heeft haar naar Nederland gebracht.
Zij was lid van een fietsclub in Lviv en Chris ook,
maar dan in Gouda. Via facebook hebben ze elkaar leren kennen. De gezamenlijke passie was
fietsen. Na 4 maanden, bij hun eerste ontmoeting op het fietsfestival in Kiev, sloeg de vonk
echt over.
Toen Oksana drie jaar geleden naar Nederland
verhuisde was een van de eerste dingen die ze
goed onder de knie wilde krijgen het beheersen
van de Nederlandse taal. Ze spreekt Oekraïens,
Pools, Russisch, Frans en Engels, maar daar
moest Nederlands ook bij. Ze zegt dat als je je
thuis wilt voelen in een land, je de taal moet
leren. Via de wijkkrant las ze over de taalcursus NT2 (Nederlands als tweede taal), die in
onze wijk door een paar enthousiaste vrijwilligers wordt gegeven. Ze vertelt vol trots dat zij
dankzij die lessen geslaagd is voor B1 en dat ze
verder gaat met B2.

Op de Dag van het Park stond Oksana er met
haar food truck, een rijdend restaurantje vol lekkere hapjes. Als u niets heeft geproefd van al die
lekkernijen, heeft u een kans voorbij laten gaan.
Het is voor haar een uitdaging om voor veel
mensen in de keuken aan het werk te zijn. Haar
man Chris is proefkonijn. Maar het bleek een te
grote stap om de weg van culinaire zzp-er in te
slaan. Zij zou het liefst haar hobby uitbouwen
tot een bedrijf, maar dan samen met een ervaren compagnon. Voorlopig houdt zij het dus bij
taarten bakken, borrelhapjes en lunches klaarmaken voor vrienden, bekenden en bewoners in
de wijk.

Oksana heeft de opleiding tot modeontwerper
gevolgd en voor de klas gestaan in haar geboorteland. Zij heeft ook haar trouwjurk ontworpen
en zelf gemaakt.
Maar eenmaal in Nederland kreeg ze tijd voor
een hobby: koken, borrelhapjes maken en taarten bakken.

Heeft u iets te vieren of wilt u kennis maken met
de Oekraïense keuken?
U kunt Oksana om hulp vragen via sunnystoka@
gmail.com
Ik weet zeker dat het ‘smakelijk eten’ wordt.

BEELDENROUTE
Kleine lichamelijke klachten brachten haar op
het idee om haar voedingspatroon te wijzigen en
op veganistische producten over te gaan. En dat
werkt! Ze experimenteert met bestaande recepten en past de ingrediënten aan. Ze houdt erg
van lekker eten en op deze manier hoeft zij zich
niets te ontzeggen.

Op de volgende twee bladzijden presenteren we
de vernieuwde beeldenroute door onze wijk.
Een leuke familie wandeling voor de feestdagen.
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Op de zijgevel van
‘De Goudse Waarden’
hangt een reliëf en
op het schoolplein staan
banken van Ted van Lieshout.

10

1 de groenstrook langs
Op
de H.J. Nederhorststraat
staat een beeld van
Pim Leefsma.

9

Vlakbij het NS-station in Gouda ligt de
mooie stadswijk Nieuwe Park.
Met een prachtig park aangelegd in
1910 uit een legaat van
oud-burgemeester Van Bergen
IJzendoorn. In het park en in de wijk
staan tientallen beelden.

1

2

12

Beneden aan de dijk staat de
Zonnewijzer. De restauratie is
mogelijk gemaakt door
verschillende sponsoren.

Langs de Nieuwe Gouwe O.Z.
staat in het water voor Oasen
een beeld van Roel Bendijk.

11

3
Le Fossile Noir is een beeld
van Rob Schreefel. Het is door 1
bewoners aangekocht in 2014
met een crowdfundingsactie.

In de vijver staan twee beelden.
Het zijn kopieën van de aalscholver die
op het gedenkmonument van
burgemeester Van Bergen IJzendoorn
staat in het Houtmansplantsoen.

De Leeuwenpoort, de leeuwen stonden
ooit op de oude stadspoort aan de
Kleiweg.

7

Verderop staat in de
vijver een beeld van
Sonja Meijer ‘Orpheus
op weg naar Euridicie’.

Aan het begin van de
Kattensingel hangt
een gevelplateau
‘De Drie Notenboomen’
dat herinnert aan de
wasserij die hier gevestigd was.

14

‘Dans’ is een beeld van
Gerard Bakker en staat
13
voor de ingang van
Zorgcentrum Gouwestein.

1

5

1
Langs de Winterdijk op de
zijgevel van de SBB hangt een
bronzen reliëf van watervogels
van Joop Hekman.

1

4

1

8

Bij de ingang van
het nieuwbouwcomplex
‘De Abessijn’ aan de Kattensingel
is de gevelsteen ingemetseld van
de oude zeepfabriek, die hier
vroeger stond.

15

In de Noorderstraat
hangen oude foto’s
van de woningen die
daar gestaan hebben.

Aan de zijgevels van de blokwoningen hangen informatieborden over de straatnamen,
ontworpen door bewoners.

1
Voor de appartementen
‘De Dijkgraef’ staat
een beeld van C.F. Heslenfeld
‘De prinses met de gouden bal’.

6

12

Aan de zijgevel van
huisnummer 41
hangt een oude foto
van de Crabethstraat rond 1900.

21

Aan de zijgevel van het
bedrijfsverzamelgebouw in de
Crabethstraat, Crabethplantsoen
hangt een oude foto met een gedicht van
Sjoukje Zwanenburg, gesponsord door de
bedrijven.

20

Aan weerszijde van het
energiehuisje in de Van
Vreumingenstraat hangen
twee oude foto’s van het
voormalige GMF- terrein.

17

Achter de Van Strijenstraat
is het Moreauhof. In de tuin
van de bewonersvereniging
staat een beeldje van
Sonja Meijer ‘Uiltje’.
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23
In het Crabethpark staat
de ‘Grootvogel’ van
Cephas Stauthamer.

In het Crabethplantsoen
staat de beeldengroep vier bronzen
bollen van Sjaak van Rijn.
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Deze kat hangt
voor eeuwig aan
de gevel op de
Kattensingel.

19

0

18

Verderop langs de
Kattensingel herinnert
alleen een uithangbord er
nog aan dat hier wasserij
‘De Blaauwe Haan’ gevestigd was.

25

Boven de ingang van
het NS-station staat
een beeldengroep,
van Johan Uiterwaal,
die het arbeidsverleden
van Gouda uitbeeldt.

Uitgave werkgroep Nieuwe Park 2016©

Vouw de Beeldenroute Nieuwe Park op de vouwlijnen
in achten op zakformaat.

10
Voor het station op het
Bouwmeesterplein staat
‘Vogelvlucht’ van Jef Wishaupt.
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OPENING 7E EXPOSITIE
GOUDS WERK OP ZATERDAG
2 DECEMBER
Door Sjouk Engels

Het lag aan die 7 want we hadden geluk om
verschillende redenen. Radio Gouwestad had
ons gevraagd om die zaterdag live in hun radioprogramma te komen. Sjouk Engels van de
organisatie van de exposities Gouds Werk en
Marrianne Waalwijk, één van de kunstenaars van
deze 7e expositie, werden geïnterviewd. Over de
foto’s en keramiek van de andere twee kunstenaars, Nicole Jansen en Liesbeth Kool heeft
Sjouk één en ander verteld.
Om vier uur stonden we klaar om belangstellenden voor de officiële opening in Gouwestein
te ontvangen. Vanuit andere ruimtes moesten
stoelen gehaald worden omdat veel mensen dit
evenement graag wilden bijwonen.
Nadat we weer hartelijk waren ontvangen door
de directeur liepen we langs de kunstwerken.
Allereerst nam Marrianne Waalwijk het woord.
“In mijn werk vertel ik een verhaal, soms gaat
dat over iets waarover ik mij verwonder zoals
in Land@scape, dat ik in 2013-2014 heb gemaakt toen bootvluchtelingen aankwamen op
Lampedusa en niemand (regeringen) iets deed
om te helpen en alleen maar verwees naar een
convenant. Of het gaat over mijn familie voor
de familie-expositie. Ander werk zoals Imaginatie Landscape, gaat over “zijn in de natuur,
de wind in je haar en de zon op je hoofd”. Voor
sprookjes heb ik een keer foto’s van mijn broer
Jan gebruikt en we hebben samen geëxposeerd.
Dat vond ik lastig, omdat ik die foto’s niet had
gemaakt. Ik ben nu bij Unit4, de pop-up galerie
tegenover het station, met 3 grote werken bezig
en het kunstproject presenteer ik in mei 2018
tijdens de atelierroute in Bodegraven-Reeuwijk.
Het gaat over reizigers. Ik gebruik de bekende
quote van Erasmus: wij zijn slechts reizigers op
deze wereld, geen bewoners.Tussendoor heb ik
de Gouda onder water werken gemaakt voor de
Waterconferentie die op 23 november in Gouda
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was. De elementen die in al mijn werk terugkomen, het hartje, de koe en het vogeltje zijn er
van lieverlede bijgekomen”.
Een boeiend verhaal over hoe Marrianne te werk
gaat.
Daarna kwamen we bij de twee vitrinekasten
gevuld met prachtig keramiek van Liesbeth
Kool. “Na de Lerarenopleiding Handvaardigheid
en Textiele Werkvormen, ging ik gericht werken met materialen, technieken en vormgeving.
Naast het lesgeven en een gezin ben ik op de
Werkschuit weer verder gegaan met schilderen
en keramiek. Dat laatste doe ik het meest met
handvormen en mallen van gips die ik vaak zelf
maak. Momenteel ben ik me aan het toeleggen
op draaiwerk, pottenbakken dus. Het is mijn
bedoeling die gedraaide vormen weer te combineren met handvormtechnieken en glas. De
onderwerpen en vormen ontstaan spontaan door
alles wat ik in mijn omgeving zie. Dat is een
belangrijk moment in het proces maar eigenlijk
is het rommelen met spullen en ideeën die voorhanden zijn”.
Ook de foto’s van Nicole Jansen in deze expositie
kregen de aandacht. “Fotografie is eigenlijk een
gevangen illusie, het is een fractie van de werkelijkheid. Een beeld dat kan vleien, maar ook
confronteren. Als fotografe ga ik liever voor het
aangename, fotograferen is voor mij de werkelijkheid ontdoen van ruis. De meeste beelden
die ik maak zijn tamelijk rustig en hebben als
doel een beetje te verrassen. Het is leuk als
mensen even blijven stilstaan om te kijken waar
ze nu eigenlijk naar kijken. Ook vind ik het leuk
om een universeel beeld neer te zetten. Als er
mensen op mijn foto’s voorkomen, dan streef ik
er naar deze in algemene zin weer te geven. Dat
doe ik vooral door te schilderen met licht. Veel
van mijn werk is in zwart-wit uitgevoerd, maar
soms maak ik ook een uitstapje naar foto’s in
kleur. In de pop-up galerie Unit4 heb ik zelfs een
tijdelijke fotostudio waar ik soms ook portretten
maak”.
Vanuit het publiek werden vragen gesteld aan de
kunstenaars over hun werk en de techniek die
zij gebruiken.
Daarna werd onder het genot van een drankje
en een hapje volop bijgepraat en werden contacten gelegd. Jong, oud, wijkbewoners, inwoners
van Gouda en de regio ontmoetten elkaar.
Tja en toen was de Sint ook nog langs geweest
en had voor de vrijwilligers van de exposities
Gouds Werk Janny de Keijzer en Sjouk Engels
een chocoladeletter met een gedicht. Kennelijk
waardeert ook hij het werk van deze vrijwilligers. Al met al was het weer een oergezellige
opening.
Deze expositie Gouds Werk is te bezichtigen tot
26 februari van maandag tot en met zaterdag
tot half vijf, locatie Gouwestein, Van Bergen
IJzendoornpark 7.
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•fysiotherapie
•manuele therapie
•psychosomatiek
•fysiotraining

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

8 januari - wijkteamvergadering
19.30 uur in Gouwestein
12 januari - Nieuwjaarsborrel
van 17.00 - 18.00 uur bij Bunnik
17 januari - Buurtpreventievergadering
19.30 uur in Gouwestein

Fysiotherapie Oranjestaete
0182 - 75 18 11
www.fysiostaete.nl
Julianahof 210
C. Huygensstraat 121e
Burg. van Dijkesingel 49
Kranepoort 4A

2802
2802
2809
2831

GN
LV
RB
AK

Gouda
Gouda
Gouda
Gouderak

Klus is geklaard,
lichtjes in de kerstbomen branden
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HET PLAATSEN VAN DE KERSTBOMEN
IN DE SLOOT VAN DE WINTERDIJK

DE KERSTBOMEN LANGS DE
WINTERDIJK

Door Ton Kooijman

Traditiegetrouw sieren de tien kerstbomen in de
sloot langs de Winterdijk de december wijkkrant.
Dinsdagochtend 12 december was het zover. En
wat een planning, de vers gevallen sneeuw lag
nog maagdelijk langs de slootkant. We haalden de tien bomen op bij de bekende adressen
waar ze elk jaar versierd worden. Dat zijn in
volgorde van plaatsing vanaf het park naar het
Nieuwe Park Erf: De Gouwestein, Het Segment,
Thomashuis, Cora van Leeuwen, Park&Dijk, De
Goudse Waarden, Karin Suur, Dora de Wit,
Marleen de Rooij en Marjan Selbach. Natuurlijk
was de onmisbare Piet van der Perk erbij. Hij
levert zijn bootje, nodig om bij de buizen in de
sloot te komen en hij is er zelf om de bomen
ook echt in de buizen te plaatsen. De kerstbomen zijn dit jaar wat zwaarder dan gebruikelijk,
dus het was een hele klus. Maar het is allemaal

prima verlopen. En de sneeuw hielp ons nog een
beetje, want we konden de sloep als een slee
over de sneeuw langs de Winterdijk trekken.
Het hele karwei kostte ons ruim twee uur.
We vragen bij GoudApot geld aan voor dit project en die aanvraag is goedgekeurd. Wethouder
Van Gelder heeft laten weten dat hij het leuk
vindt om uitgenodigd te worden bij de uitvoering van zo’n project. Dus besloten we om ’s
middags officieel te vieren dat de lampjes in de
bomen om half vijf voor de eerste keer aangaan.
En de wethouder was daarbij. Onder het genot
van warme chocolademelk en Glühwein kwamen
we bij Marjan Selbach op het Nieuwe Park Erf
bij elkaar en bewonderden daarna de boom die
zij had versierd en die vlak bij haar in het water
staat.
U kunt de kerstbomen tot begin januari zelf
bewonderen.
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