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NLdoet 
vrijdag 9 maart 
•	 volière
zaterdag 10 maart 
•	 groene speelplek
voor meer informatie zie pag. 10

Bewonersavond
dinsdag 17 april van 19.30 uur
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VAN DE REDACTIE / 
VAN HET WIJKTEAM
Door Ton Kooijman

In maart is er de gemeenteraadsverkiezing en 
dat de uitkomst voor wijken verschil kan maken 
bewijst de vorige. Toen werden de wijkteams 
aan de kant geschoven en was het met de 
inspraak grotendeels gedaan. In een artikel op 
bladzijde 8 kunt u lezen hoe we er nu voorstaan, 
maar wel met de kanttekening dat we lang niet 
alle politieke partijen kunnen vertrouwen. Nep-
berichten zijn hier eerder uitgevonden dan door 
Trump. 

Sinds januari rijdt de vuilniswagen ontaard 
vroeg door de wijk. Voor achten legen ze mijn 
bak (als die er tenminste staat), die volgens de 
verordening voor half acht buiten moet staan. 
Maar niet al de vorige avond buiten gezet mag 
worden.  Ben ik nou de enige die vindt dat zoiets 
niet kan? Dat je niet van de niet meer werkende 
Gouwenaar kunt vragen om een paar keer per 
week om zeven op te staan,  alleen maar omdat 
het afval belachelijk vroeg wordt opgehaald? 
Misschien heeft  de werkende Gouwenaar trou-
wens ook wel wat beters te doen.  Volgens mij 
is de enige goede oplossing dat de wagens wat 
later uitrijden, want plastic zakken kun je niet 
de vorige avond al buiten zetten als je het netjes 
wilt houden. Ik heb de gemeente dus een brief 
geschreven met het verzoek die regeling mens-
vriendelijker te maken.  Het antwoord is blijk-
baar lastiger dan ik dacht, want we zijn al weer 
drie weken verder en ik moet het nog steeds 
doen met slechts de ontvangstbevestiging.  Het 
zal toch niet zo zijn dat ik naar een ouderenpar-
tij moet stappen? 

Ton van Loon heeft vele jaren geadverteerd in 
onze wijkkrant. Hij meldde ons dat hij het rusti-
ger aan gaat doen en met de advertenties stopt. 
Zo’n advertentie in een wijkkrant dient uiteraard 
je eigen belangen, maar heeft toch ook een ele-
ment in zich van ondersteuning. Daarvoor willen 
wij hem hier graag bedanken. 

De Kattensingel vordert gestaag en wordt mooi. 
De Winterdijk krijgt een kleine opknapbeurt en 
de woningbouw langs de Nieuwe Gouwe lijkt 
aanstaande. Al was dat twintig jaar geleden ook 
al zo. 

Toch ook een klein minpuntje: de inrichting van 
het Stationsplein verloopt minder voorspoedig. 
Op	de	plek	waar	de	fietsenstalling	moet	komen	
liggen leidingen en daar had ProRail en/of de 
gemeente nou toch helemaal niet aan gedacht! 
Dus het wordt later en duurder. We hadden het 
ze misschien moeten vertellen, maar we ontvan-
gen u toch met een gerust hart op de bewoners-
avond dinsdag 17 april. 
Heeft u het al genoteerd? 

DAG VAN HET PARK
Door Marrianne Waalwijk

Het wijkfeest van het Nieuwe Park is dit jaar op 
zaterdagmiddag 2 juni van 14.00 tot 17.00 uur.
Op onze vertrouwde locatie in het Van Bergen 
IJzendoornpark naast villa Honk.

Ons thema dit jaar is ‘DE SUPER SO-SHOW!’
We gaan allerlei organisaties uitnodigen die 
iets sociaals doen in de wijk of in Gouda. Voor 
kinderen organiseren we deze keer een kleed-
jesmarkt: Wat heb jij nog op zolder liggen dat 
een tweede kans verdient? (wel even aanmelden 
aub). Andere activiteiten gaan we nog organi-
seren, dus als u een leuk idee heeft horen we 
dat graag! We kunnen ook altijd wat helpende 
handen gebruiken tijdens de middag: doe mee! 

Het Creacafé (ook een voorbeeld van een soci-
aal project) zal ook weer aanwezig zijn met een 
leuke activiteit. 
Voor meer informatie: Marrianne Waalwijk, 
tel 06 23507933.

DE KATTENSINGEL
Door Gert-Jan Roth, KWS

Zoals u heeft gezien gaat het werk op de 
Kattensingel in een razend tempo door. Ondanks 
de gure  temperatuur zitten we aardig op sche-
ma. 

Wat cijfers
Moot 21 t/m 6 (vanuit de Kleiwegbrug gezien) 
zijn gereed. Moot 5 is afgelopen vrijdag (23 
februari)  gestort. Dit betekent dat we op ca 400 
meter uitgehard kade muur zitten. Totaal heb-
ben we er bijna 450 meter combiwand in zitten 
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en leuk om te weten is dat we met het laatste 
deel aan vlechtwerk van de kade zijn begonnen. 
Afgelopen vrijdag is de eerste kraan afgevoerd 
en die ziet u niet meer terug in de Kattensingel. 
Kortom het einde is in zicht. 

Woonarken
De arken liggen weer op hun vertrouwde stekkie 
en zijn aangesloten op gas, water, elektriciteit, 
internet, tv en telefoon. 

U heeft ook gezien dat aan de kadezijde de 
parkeervakken voor meer dan de helft zijn 
aangebracht. In een later stadium, brengen we 
de ondergrondse containers en asfaltlagen aan 
en worden de kruispunten gestraat. Dit zal in 
een algehele afsluiting gebeuren. De bewoners 
rondom het project worden hier apart nog over 
geïnformeerd.

Vorst in de grond
Als gevolg van de weersvooruitzichten voor de 
komende 14 dagen is er een grote kans dat er 
komende week minder werk kan worden verricht 
dan gepland zoals beton- en straatwerk. KWS 
Infra / Holland Scherm kan met deze vorst voor 
deze werkzaamheden niet die kwaliteit, die u 
van ons gewend bent, garanderen.

NB: Voor de bewoners of belanghebbenden or-
ganiseren we donderdag 15 maart tussen 15.00 
en 17.00 uur een bewonersbijeenkomst waar u 
in gesprek kunt gaan met elkaar, de uitvoerders 
en de omgevingsmanager. Dit alles onder het 
genot	van	een	bak	koffie	en/of	thee.	U	bent	van	
harte welkom in de keet die op het terrein staat 
van de Producent (kaashandel aan de Kattensin-
gel 62).

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van onze 
werkzaamheden, schroom niet uw vraag te stel-
len aan de omgevingsmanager van het project. 
Gert-Jan Roth is te bereiken via 06 54976385 
of groth@kws.nl. Iedere even week is er een 
spreekuur op de donderdagen tussen 15.00 en 
17.00 uur. 

“VAN BEVERNINGHLAAN” 
UITVERKOCHT!
Door Trudie Galama

Op 21 mei 2017 werd 
het boek gepresenteerd 
over het ontstaan en 
de ontwikkeling van de 
Van Beverninghlaan, 
een bijzondere laan in 
Gouda. 

3 jaar lang werd er door Janny de Keijzer aan 
gewerkt samen met ter zake kundige bewo-
ners: Martine Holt (editor) en Tanny Noteboom 
(fotograaf). Van buiten de laan werd Cilia van 

VRAAG AAN DE WIJKAGENT
Door Buurtpreventie

We zijn 2018 gestart met een 
nieuwe rubriek in de wijk-
krant: “Vraag aan de wijk-
agent”.

Op deze manier proberen wij de wijkagenten, 
Marvin Batenburg en Heidi Valkenburg, met 
woorden zichtbaar te maken in onze wijk. Ook 
u kunt uw vragen stellen door deze op te sturen 

naar de redactie van de wijkkrant: i.tielman@
gmail.com 

Hoe kunnen we helpen de criminaliteit te-
rug te dringen?

Een groot deel van de jaarlijks door de politie 
opgeloste misdrijven is te danken aan tips. Wie 
iets wil melden over een misdrijf, kan dat 24 
uur per dag doen; telefonisch, per mail, brief, of 
mondeling in het politiebureau. Een andere optie 
is Meld Misdaad Anoniem (tel 0800 7000). Als 
het maar gebeurt. Dan kan de politie de daders 
aanpakken en wordt de wijk voor iedereen weer 
veiliger.

Een automobilist rijdt door nadat hij tegen een 
geparkeerde auto is gebotst en u heeft z’n ken-
teken genoteerd. Er lopen vreemde personen 
door de straat die opvallend veel belangstelling 
hebben voor het huis van de buren of de gepar-
keerde auto’s. Het zijn maar twee willekeurige 
voorbeelden van meldingen uit de dagelijkse 
praktijk, waar de politie blij mee is. 

Achteraf spijt
En niet alléén zij. De eigenaar van de geparkeer-
de auto kan door de melding zijn schade verha-
len en door de tip over vreemde personen wordt 
mogelijk een inbraak of autokraak voorkomen. 
Niemand die dan dankjewel zegt. Maar de politie 
heeft genoeg voorbeelden waarin buurtgeno-
ten achteraf zeggen spijt te hebben dat zij niet 
belden.

Handig
Twijfelt u toch? Agenten komen liever voor niets, 
dan te laat, dus bel voor alle zekerheid toch 
het alarmnummer 112 (bij acute zaken, ook bij 
verdachte situaties), of het algemene nummer 
0900-8844 (als het minder haast heeft). 
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Hofwegen (vertaler/auteur) erbij gehaald om de 
bewoners te interviewen. Zie voor meer infor-
matie over het boek de wijkkrant van mei 2017.

Het boek is (bijna) uitverkocht! 
Er zijn 150 boeken gedrukt en in eigen beheer 
uitgegeven. Bij Boekhandel Verkaaik lag het 
boek in de winkel en ook via de Historische 
Vereniging Die Goude was het boek te koop. Nu 
liggen er nog twee boeken in het Streek Archief 
Midden Holland (SAMH) en is er één boek opge-
slagen bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) Den 
Haag voor ons nageslacht! Bij de “Chocolade 
fabriek”, bibliotheek Gouda staat het boek op de 
plank, als het tenminste niet is uitgeleend!

Enkele reacties op het boek
Bij de presentatie oogstte het boek al veel com-
plimenten, maar ook per mail kwamen leuke 
reacties binnen.

Hans Nyst woonde van 1938-1948 op num-
mer 18 en daarna tot 1956 op nummer 38. Hij 
schrijft dat, mede door de oorlog, het een hefti-
ge periode was. Het was voor hem een genoe-
gen heel veel zaken van vroeger te herkennen 
en de oude sfeer te proeven. Het was goed weer 
even thuis te zijn.

Bram en Bep Swart, oud-bewoners van nummer 
15, vertellen dat zij met veel plezier het boek 
over de VB laan hebben gelezen. Het is prima 
samengesteld. Redactie, fotografie en grafisch 
ontwerp verdienen zeker een compliment. We 
hebben het boek aan meerdere personen laten 
zien en iedereen zei: “wat een mooi boek”. Nog-
maals heel veel dank.

Conny Spaas, oud inwoner van Gouda, komt er 
bij het lezen van het boek achter dat haar oma, 
mevrouw Spaas-Lenders, in 1926 op nummer 33 
heeft gewoond. Een bijzondere ontdekking!

Een onbekende koper schrijft: 
Wat leuk een boek over de Van Beverninghlaan. 
Mijn man is vele jaren postbode geweest in die 
wijk. Hij fantaseerde van alles wanneer hij de 
post op de laan in de brievenbussen stopte.

De heer mr. A.J. Eijkman, oud Gouwenaar, ver-
telt dat mevrouw Wilberts-Feber, die woonde op 
nummer 16, een zuster van zijn moeder was. 

Annebabet Stokman schrijft dat haar moeder 
jarenlang gewerkt heeft bij de Walgaerde als 
kokkin.

Een oud bewoonster van de VB laan, nu een 
zeer bejaarde dame in een verzorgingshuis, 
kreeg het boek van haar dochter cadeau.  De 
dochter schrijft: Mijn moeder is zo gelukkig met 
“haar” boek. Zij zit vol herinneringen en kan zo 
haar hele “eigen” verhaal door vertellen.

De allerlaatste exemplaren 
Mocht u na het lezen van deze enthousiaste 
reacties	nog	een	boek	willen	aanschaffen,	neem	
dan contact op met de Historische Vereniging 
Die Goude (info@diegoude.nl), want daar zijn de 
allerlaatste exemplaren nog verkrijgbaar.

Ik weet zeker dat u over een paar jaar met “Van 
Beverninghlaan” een collectors item in handen 
heeft. 

CONTAINEROVERLEG
Door Buurtpreventie

De tijdelijke container is weg-
gehaald, maar daarmee is het 
probleem niet opgelost.
Op 20 februari werd een over-
leg georganiseerd. 

In het Huis van de Stad zitten aan tafel de 
gemeente Gouda, Cyclus, Vastgoed Verweij en 
natuurlijk enkele bewoners van de Winterdijk.
Allereerst gaan ruimschoots de excuses over 
tafel richting de bewoners. De gemeente verwijt 
zich zelf een groot gebrek aan communicatie 
over het gelopen traject. Rond 1 januari stond 
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namelijk voor huisnummer 29 een verrassings-
pakket op de stoep: een bovengrondse afvalcon-
tainer!

Vervolgens wordt door de gemeente aan de 
hand van een PowerPoint presentatie de situatie 
op de Winterdijk uiteen gezet en naar oplos-
singen gekeken. Wordt het een ondergrondse 
container of blijven het rolcontainers? Het is 
een goed gesprek waarin de mogelijkheden en 
onmogelijkheden en niet in de laatste plaats de 
wensen van de bewoners op tafel komen.
U begrijpt dat de verschillende opties nader 
moeten worden uitgewerkt. Dat zal enige tijd in 
beslag nemen. Tot die tijd zal het restafval opge-
haald worden door Cyclus.

Een volgende bijeenkomst met alle aanwezigen 
wordt toegezegd.

De bomen in ons park zijn de laatste paar jaar 
prachtig beschreven  door Marijke van Ittersum.  
Zij gaat nu op ons verzoek aan een nieuw pro-
ject beginnen.  De kunst die u op een wandeling 
door het Nieuwe Park tegenkomt.  We beginnen 
bij het station en lopen naar het park, dan komt 
als eerste ……… 

KUNST IN DE WIJK 
DE LEEUWENPOORT
Door Marijke van Ittersum

Op onverwachte plaatsen 
in de wijk Nieuwe Park 
kom je kunst tegen. Er is 
zelfs een wandeling die je 
kunt maken: de 
beeldenroute Nieuwe 
Park, die langs maar liefst 
25 kunstobjecten voert. 

Deze beeldenroute komt voort uit een initiatief 
van enkele wijkbewoners en leden van het Wijk-
team Nieuwe Park, die zich ingezet hebben voor 
meer kunst in de wijk. Hun doorzettingsvermo-
gen heeft geresulteerd in de tijdelijke tentoon-
stelling “Park in beeld” in de zomer van 2014. En 
dus ook tot de “beeldenroute Nieuwe Park”.

Ik wil de beeldenroute beginnen met de Leeu-
wenpoort. De Leeuwenpoort die de toegang tot 
het park markeert, als je vanaf het station het 
park binnenkomt, is bij ons allemaal bekend. 
Wat misschien minder bekend is, is dat onze 
fraaie Leeuwenpoort een combinatie is van de 
Kleiwegspoort en twee pijlers uit 1918. Want 
toen al werd de ingang van het park aan de 

stationszijde verfraaid door de twee gemetselde 
pijlers die elk bekroond worden door een natuur-
stenen leeuw die het wapenschild van Gouda 
steunt. Deze leeuwen zijn afkomstig van de 
stadspoort aan de Kleiweg, de Kleiwegspoort.

Het wapen dat de leeuwen steunen is vast-
gesteld in 1816 door de Hoge Raad van Adel. 
Waarschijnlijk is het afkomstig van het familie-
wapen van de familie Van de Goude, waarvan 
enkele leden in de 14de eeuw schouten van de 
stad geweest waren. De omschrijving (in het 
streekarchief Midden-Holland) luidt:   

“In rood een paal van zilver, ter weerszijden 
vergezeld van drie paalsgewijs geplaatste zes-
puntige sterren van goud. Het schild gedekt met 
een vijfbladige kroon van goud en omgeven door 
een doornenkrans; en vastgehouden door twee 
omziende leeuwen van natuurlijke kleur. Onder 
het wapen de spreuk “Per aspera ad astra” (door 
moeilijkheden -letterlijk: door de dorens - naar 
de sterren”.

Leeuwen en wapen komen dus van de Kleiweg-
spoort. Deze stadspoort (die dateert uit 1378 
en al in 1601 volledig gerenoveerd was) werd 
in 1843 afgebroken. Het was niet de enige 
stadspoort in Gouda. Je had de Tiendeweg-
spoort, de Veerstalpoort, de Rotterdamse poort 
en de Potterspoort. Gouda was vroeger om-
muurd en het doel van deze poorten was contro-
le uitoefenen op wie er binnen de muren kwam 
en	natuurlijk	tol	heffen.	Toen	de	tol	afgeschaft	
werd, was ook de poort overbodig geworden. 

Waarom een leeuwenpoort als gemarkeerde 
ingang van het park? De gemeenteraad oordeel-
de destijds dat het doel van een “leeuwenpoort” 
tweeledig was. Het was een goede bestemming 
voor een deel van een oud monument en ook 
zou een dergelijke ingang bezoekers uitnodigen 
het park te bezoeken. Overigens stond de Leeu-
wenpoort in 1918 niet waar hij nu staat. Eind 
vorige eeuw moest de poort in zijn geheel meer 
in het park geplaatst worden, omdat er te vaak 
schade optrad door in- en uitrijdend verkeer van 
het industriegebiedje aan het spoor. Maar sinds-
dien is de Leeuwenpoort, deels dus het oudste 
kunstwerk van onze wijk, ongeschonden geble-
ven.

VOORVERKOOP HUIZEN LOCATIE 
DE DRIE NOTENBOOMEN
Door Peter Schönfeld

Op 3 februari is de voorverkoop van de 23 wo-
ningen van De Goudsche Stoomblekerij van start 
gegaan. Bij navraag bevestigde ontwikkelaar 
Dura Vermeer dat het aantal potentiële kopers 
ruim tweemaal zo hoog was als het aantal hui-
zen. Verwacht wordt dus dat alle 23 panden zijn 



6

Wijkkrant Nieuwe Park                     februari 2018

CREACAFÉ FEBRUARI
DOOR MARRIANNE WAALWIJK

We hebben de laatste keer 
een bullet journaal ge-
maakt, een mooie naam 
voor een persoonlijk boek 
waarin je van alles kunt 
opschrijven of bijhouden. 
De cover en de bladzijden 
kan je dan versieren met 
b.v. handlettering en stic-
kers, plaatjes en teksten. 
Ook leuk om cadeau te 
doen.

Het Creacafé is er elke tweede woensdagavond 
van de maand. U kunt ons vinden in 
Gouwestein. De activiteit vindt plaats van half 

CREACAFÉ MAART

Heb je ook al last van voorjaarskriebels als de 
zon een beetje schijnt? Wij wel en daarom gaan 
we met het komende creacafé sucatchers/ cd-
mandela’s maken. Van oude CD’s maken we een 
‘schitterend’ pronkstuk voor in de tuin of achter 
je raam. Heb je zin om mee te doen? Schrijf je 
dan van te voren in bij Manon of Marrianne zo-
dat we zeker weten genoeg materiaal op voor-
raad te hebben.

WINTERDIJK
Door Ton Kooijman

Het blijft tobben met 
de middenrichel langs 
de Winterdijk. Een paar 
maanden geleden zijn 
heel wat kapotte stenen 
vervangen, maar dat 
blijkt verspilde moeite. 

Vooral aan het eind ligt alles weer los of is ka-
pot. Dat is gevaarlijk en de gemeente erkent dat 
ook. 
Er komen nu twee proefvakken dichtbij de 
Nederhorststraat waar de opstaande richel 
vervangen wordt door platte ribbeltegels Als dit 
werkt worden alle richels van de Winterdijk door 
deze ribbeltegels vervangen.

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. 

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

Julianahof 210 2802 GN Gouda
C. 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

verkocht. 80% van de kopers komt uit Gouda. 
Dura is erg blij dat het project nu eindelijk 
gerealiseerd kan worden.

De voorbelasting van het terrein loopt naar 
verwachting. Dit maakt het mogelijk dat na de 
zomer met de bouw begonnen wordt. Wel is 
geconstateerd dat de boom naast de loods van 
Koeman meer schuin is gaan staan. In samen-
werking met een bomendeskundige wordt geke-
ken of hier iets aan te doen is.

acht tot half elf. Vanaf zeven uur ongeveer is er 
inloop	met	koffie	en	thee.	Als	u	een	leuke	hobby	
heeft en ons daar eens wat van wilt laten zien, 
bent u ook van harte welkom bij het Creacafé!

Neem gerust contact met ons op:
•	 Marrianne Waalwijk tel 06 23507933,      

m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
•	 Manon Vonk tel 06 40281883                         

manonvonk@hotmail.com
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MEERKOET OP STROOPJACHT
Door Frans en Martine van Dijk

Zondagmiddag keek ik even uit het raam. Ik zag 
een meerkoet in gevecht met iets in zijn bek. Dit 
waren geen normale slingerbewegingen om een 
waterplant los te rukken. Ik bedacht mij geen 
moment en rende met mijn camera op kousen-
voeten zo de straat op en een eind verderop 
de berm in om die meerkoet te fotograferen. 
Door de camera zag ik dat hij een rivierkreeft te 
pakken had genomen. Het was voor mij nieuw 
dat een meerkoet ook vlees eet. Altijd gedacht 
dat deze dieren enkel waterplanten eten. Die 
zondagmiddag is dat dus veranderd. Apart en 
bijzonder genoeg voor de wijkkrant.

UITNODIGING OPENING 
8E EXPOSITIE GOUDSWERK
Door Sjouk Engels en Janny de Keijzer

Graag nodigen wij u uit op zaterdag 3 maart om 
vier uur in Gouwestein van Bergen IJzendoorn-
park	7	voor	de	officiële	opening	van	de	8e	expo-
sitie GoudsWerk. Het belooft weer een bijzonde-
re expositie te worden want we zijn ontzettend 
trots dat Menno Meyer (RVS sculpturen), Trudi 
Bos en Sonja Oversier – Kusters (schilderijen) 
hun prachtige kunstwerken in deze expositie 
willen tonen. Dit is natuurlijk een feestje waard 
en u bent van harte welkom. Tijdens de rond-
gang langs de kunstwerken kunt u die middag 
van de kunstenaars meer te weten komen over 
hun werk.

Menno Meyer
Menno Meyer studeerde in de zilverstad Schoon-
hoven en in Duitsland en verkreeg in 1960 het 
meesterteken. Hij heeft internationale bekend-
heid en erkenning gekregen met zijn sieraden 
en objecten. Zijn werk kenmerkt zich door een 
heldere signatuur en een klare eenvoud. Hij 
activeert het karakter van het metaal, zoals de 
warmte van het brons, de spanning van de edel-
steen en de plasticiteit van de edelmetalen.
De kleine objecten die Menno in deze expositie 
toont zijn gemaakt van roestvrij staal en kunnen 
ook in groot formaat uitgevoerd worden.

Meer werk van Menno kunt u zien in zijn gale-
rie aan de Achter de Kerk 17 of op zijn website 
www.mennomeyer.nl

Trudi Bos
Als jong kind was elk rolletje plakband en tu-
betje lijm al onveilig bij Trudi thuis want altijd 
was ze iets aan het maken. Dat is tot op de dag 
van vandaag zo gebleven. Vele technieken zijn 
in fases langsgekomen, alles werd geprobeerd. 
Jarenlang heeft ze er haar beroep van ge-
maakt als bezigheidstherapeute. Tot de muziek 
meer plaats kreeg en na haar muziekstudies 
het geven van muziekles en muziektherapie de 
bron van inkomsten werd. Zo kan de creativiteit 
hobby blijven, wat meer vrijheid geeft in wat ze 
maakt, maar opdrachten zijn er nog regelmatig.
Zo hangt er een enorm schilderij in het Groe-
ne Hart ziekenhuis bij de spoedeisende hulp, 
gemaakt als openingshandeling van het nieu-
we gedeelte. Er volgden meer van deze grote 
werken. Op dit moment is werken met glas de 
ontdekking.
De schilderijen van deze expositie zijn gemaakt 
vanuit het hart. Maar ze ontstaan uit het brein 
omdat ze bezig is met een bepaald onderwerp 
of beleving, soms door een reis, soms door een 
gebeurtenis. Het liefst maakt ze verbindingen 
van muziek en kunst, maar ook Afrika zal in de 
expositie te vinden zijn.

Sonja Oversier - Kusters
Ze vindt het zo spannend met kleuren en vor-
men te spelen en haar werk een tekenachtig, 
speels accent te geven. Voor Sonja is schilderen 
spelen met kleuren, licht, vlakken, vormen en 
lijnen. Eerder maakte ze ook aquarellen met 
Russische aquarelverf. Het nat in nat werken 
met aquarelverf spreekt haar bijzonder aan. Het 
wegvloeien	van	de	verf	geeft	speciale	effecten	
en vereist een hoog tempo van schilderen. 
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Ze tekent dan niet voor en het papier mag 
tijdens het schilderen niet opdrogen; hierdoor 
wordt maximale creativiteit gevraagd tijdens het 
schilderen. 
Op de website https://sonjakusters.exto.nl kunt 
u meer werk van Sonja bewonderen.

Graag	zien	wij	u	bij	de	officiële	opening	van	
deze 8e expositie GoudsWerk. Daarnaast kunt 
u de kunstwerken nog bekijken van 2 maart tot 
22 mei op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 
16.30 en op zaterdag van 09.30 tot 16.30 uur.

BOMEN EN PLANTJES LANGS DE 
KATTENSINGEL
Door Ton Kooijman

Wij hebben de gemeente gevraagd waarom de 
bomen aan de Kattensingel pas in het najaar 
geplaatst worden. Hieronder het verhelderen-
de antwoord, waarbij het belangrijk is te weten 
dat de overige werkzaamheden pas in april/mei 
worden afgerond. 

Wanneer je bomen gaat planten in april zijn ze al 
‘actief’ en hierdoor wortelen ze niet goed meer 
na verplanten. Je maakt namelijk schade aan de 
haarwortels. De haarwortels breken af en daar-
door kunnen ze onvoldoende vocht opnemen en 
drogen ze snel uit. Zelfs bij voldoende water ge-

HET BANKJE
Door Trudie Galama

Klas 2 van Het Segment, met in het vakkenpak-
ket Dienstverlening en Zorg, komt in praktijk 
brengen wat ze hebben geleerd: rustig rijden, 
twee handen aan de rolstoel en alle wielen op 
de grond. Mevrouw Korssen vertelt mij dat het 
belangrijk is dat de zittende leerling op zijn be-
geleider kan vertrouwen. 
Ivo, Samira, Tafy, Michael, Yuri, Sidney en Rem-
co gaan met vier rolstoelen in het Van Bergen 
IJzendoornpark oefenen. Deze keer wordt het 
stoep-af-stoep-op geoefend. Dat gaat iedereen 
goed af. Maar zelf rijden in een rolstoel is weer 
een heel andere uitdaging! 

STOLPERSTEINE
Door Ton Kooijman

Op dinsdagochtend 24 april plaatst Gunter 
Demnig zestien nieuwe Stolpersteine op zeven 
plekken in Gouda. 
In onze wijk wordt een Stolperstein geplaatst op 
de stoep bij Piersonweg 6 voor koopman Izak 
van Dantzig. Er zullen naaste familieleden bij 
aanwezig zijn. Volgens de planning gebeurt dat 
om ongeveer half twaalf. 

Met deze nieuwe gedenksteentjes voor de 
vermoorde Joodse Gouwenaars liggen er 238 
Stolpersteine op 59 adressen in Gouda. Het is 
alweer de negende Stolpersteineplaatsing in op-
dracht van de Stichting Gouds Metaheerhuis. 
Zoals inmiddels een mooie traditie is, berei-
den leerlingen van docent Groenendijk van de 
afdeling Stedelijk Groen van het Wellant College 
de stoepen voor. Nieuw is, dat de scouts van 11 
tot 15 jaar van de Wilogroep uit Gouda de vaak 
wat verweerde Goudse Stolpersteine een poets-
beurt gaan geven. Deze Stolpersteine-poetsactie 
van Wilo is op 7 april. Veel dank alvast aan de 
enthousiaste leiding en scouts. 

In de wijkkrant van april vertellen we wat meer 
over  Izak van Dantzig.

ven is de kans op uitval erg groot. Je krijgt dan 
zielige boompjes langs de Kattensingel.
Een boom moet je ‘in ruste’ aanbrengen, zodat 
hij op de juiste plek staat als ie gaat aanslaan.
Vandaar dat je bomen in het najaar plant (dan 
gaan ze in rust) of voor het voorjaar (dan zijn ze 
nog in rust). Overige plantjes komen pas als de 
bomen er staan.

WIJKTEAMS IN DE NIEUWE 
GEMEENTERAAD
Door Ton Kooijman

Op 21 maart 
kunnen we weer 
stemmen voor de 
gemeenteraad. 

En zoals we dat al heel lang doen vragen we ons 
als wijkteam dan af hoe de politieke partijen 
staan tegenover burgerparticipatie en met name 
de inbreng van wijkteams die zich inzetten om 
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NIEUWS VAN GOUWESTEIN
Door Karin Hinke

Zoals elke maand is er ook in februari een geza-
menlijke maaltijd geweest. De tafels worden dan 
mooi gedekt en er wordt door de medewerkers 
van het restaurant een heerlijk menu samen-
gesteld. Deze keer was er o.a. verse witlof met 
ham en kaas. En natuurlijk is er altijd een heer-
lijk dessert. De volgende gezamenlijke maal-
tijd is op woensdag 28 maart en staat in het 
teken van de lente. Wilt u aanschuiven bij deze 
maaltijd? Dan kunt u zich tot vrijdag 16 maart 
opgeven bij de receptie van Gouwestein. Kosten 
voor een gezamenlijke maaltijd zijn € 16,50 per 
persoon indien u lid bent van Servicepakket, 
€ 18,00 per persoon indien u geen lid bent. Voor 
meer informatie kunt u bellen met Gouwestein, 
tel 0182 515655.

Ook voor leuke optredens zit u goed bij Gouwes-
tein. Zo komt op zaterdag 17 maart het Pol-
derkoor optreden. U bent vanaf 14.00 uur van 
harte welkom in de Plaza van Gouwestein, het 
optreden start rond 14.30 uur. Kosten € 4 per 
persoon.

Daarnaast wil ik u vast wijzen op een voor-
jaarsmarkt in Gouwestein. Zet de datum vast 
in uw agenda: zaterdag 26 mei. U krijgt hier te 
zijner tijd nog meer informatie over.

Heeft u problemen met parkeren in de wijk? On-
der Gouwestein is een mooie parkeergarage. 
Voor € 89,00 per maand kunt u een plekje hu-
ren. Uw auto staat dan droog en veilig. Het is 
een parkeerplaats alleen voor auto’s en het is ui-
teraard niet de bedoeling dat u in de garage aan 

het leven in hun wijk zo aangenaam mogelijk te 
maken. 

We gaan eerst nog even terug naar 2015, toen 
een coalitie tot stand kwam van D66, Gouda 
Positief, de VVD, PVDA en Groen Links. Alle 
vijf hadden zich in hun verkiezingsprogramma 
lovend uitgelaten over de wijkteams om deze 
vervolgens in hun collegeprogramma en daar-
na ook feitelijk de nek om te draaien. Volgens 
ingewijden kwam het initiatief vooral van Gouda 
Positief en D66, maar de andere drie vonden 
dat blijkbaar acceptabel. Onbetrouwbaar dus, 
deze dames en heren. Twee jaar later werd de 
VVD ingeruild voor CDA samen met de CU. En 
we willen graag melden dat deze twee partijen 
afstand namen van de drie jokkebrokken en zich 
positief hebben getoond richting de wijkteams. 
Daar was misschien wel enige moed voor nodig 
en we waarderen dat.  

Voor een beoordeling nu lijkt ons het gedrag in 
de	aflopende	periode	van	meer	belang	dan	de	
nieuwe verkiezingsbrochures met mooie plaatjes 
naast mooie praatjes. Laten we kijken naar de 
aandacht voor wijkteams in die brochures nu. 

De PvdA  wil blijven investeren in goede contac-
ten met wijkteams en wil ook de subsidies voor 
wijkteams weer meer op peil brengen. Waar ze 
het woord ‘blijven’ vandaan haalt is een raadsel, 
nepnieuws heet dat tegenwoordig. Maar er klinkt 
ook in door dat het misschien niet allemaal even 
goed is gegaan de laatste jaren. 

Het CDA wil Gouwenaars betrekken bij gemeen-
telijke plannen en ziet daarbij een belangrijke 
rol voor de wijkteams. Wil ook een wijkfonds 
instellen, dus de drooglegging terugdraaien. Zijn 
houding de afgelopen jaren levert op dat we 
deze ideeën serieus kunnen nemen. 

De VVD spreekt uit dat wijkteams de oren en 
ogen van de wijk zijn en dat meer gedaan moet 
worden aan de bekendheid van de wijkteams. 
Een ongeloofwaardig verhaal kijkend naar de 
afgelopen periode. 

D66 is consequent. Weg met de wijkteams en 
dan dus ook helemaal weg uit het verkiezings-
programma. Geen woord meer over ons. De 
eerlijkheid nu is in ieder geval een verbetering, 
maar de opvatting is treurig. 

Groen Links vindt dat wijkteams een belangrijke 
gesprekspartner van de gemeente zijn en blij-
ven. Daar hebben ze dus de laatste vier jaar niet 
echt opgelet. 

De CU vindt wijkteams belangrijk, wil ze een 
eigen verantwoordelijkheid geven en wil dat de 
gemeente	ze	financieel	ondersteunt.	Dat	menen	
ze. 

Gouda Positief wil wijkteams beter laten samen-
werken met bijvoorbeeld sportverenigingen, 
maar er is geen geld voor. We krijgen niet de 
indruk dat ze iets van wijkteams afweten. 

In meerdere programma’s klinkt door dat de hui-
dige afhankelijkheid van GoudApot te groot is. 

Het ziet er dus niet echt goed uit en dat is jam-
mer. Want de wijkteams zijn nog springlevend 
-sommige werken ondanks de gemeente aan re-
activering - en zouden meer kunnen betekenen 
voor het welzijn van onze stad dan nu mogelijk 
is. Daarvoor zijn geen goudpotten nodig, maar 
wel erkenning en serieus nemen. 
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NLdoet OP 9 EN 10 MAART
Door Manon Vonk

             

9 en 10 maart organiseert het Oranje Fonds 
NLdoet. Op deze dagen kun je helpen als vrijwil-
liger bij een organisatie. Dit jaar hebben we, net 
zo als vorig jaar, twee initiatieven in de wijk. Op 
vrijdag 9 maart gaan we grote schoonmaak hou-
den bij de volière en deze klaar maken voor het 
broedseizoen. Dit is een initiatief van het wijk-
team met Het Segment. Op zaterdag 10 maart 
gaan we rondom de blokwoningen weer aan het 
werk in het groen. Bij de groene speeltuin wordt  
de grote voorjaarsschoonmaak gehouden en 
alles weer klaar gemaakt voor komend seizoen. 
Dit is een initiatief vanuit de Vereniging van de 
blokwoningen. 

Wij zijn voor deze werkzaamheden op zoek naar 
vrijwilligers die deze initiatieven een warm hart 
toedragen en daarom de handen uit de mouw 
willen steken. Als je de hele dag wilt helpen dan 
zou	dat	fijn	zijn	maar	al	heb	je	maar	een	uurtje	
tijd is dat ook helemaal prima. Alle hulp is wel-
kom!!! Er is veel werk te verzetten. Er hebben 
zich al wat mensen aangemeld maar dat zijn er 
nog veel te weinig om alle klussen geklaard te 
krijgen. Dus heb je een uurtje over: meld je aan, 
we kunnen je hulp hard gebruiken!!!!
We hebben de werkzaamheden in verschillende 
taken verdeeld zodat je kunt kijken waar je je 
talent kan inzetten. 

9 MAART
 
Voor de vogelkooi zijn er de volgende taken te 
verrichten. 
 
•	 Plantenbak voor de kooi opknappen. 
•	 Kippenhok schuren en schilderen. 
•	 Schoonmaken buitenkant van de kooi met de 

BERICHT VAN MAYKE  NIEUWEN-
HUIS, DIE BIJ DE GEMEENTE WERKT

    

Als projectleider Buurtvoorlichters ben ik 
hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers!!! De 
opdrachten om bewoners te informeren over 
diverse belangrijke onderwerpen stromen bin-
nen, maar ik heb een te kort aan mankracht...
Ben jij of ken jij iemand die graag weer iets 
wil betekenen voor de maatschappij? Vind jij 
het leuk om met mensen om te gaan en infor-
matie te geven? Je bent lekker in de buiten-
lucht bezig, werkt altijd samen met iemand 
anders en je wordt betrokken bij het meeden-
ken en uitvoeren van de opdracht.

Het is altijd een verrassing wie de deur open-
doet. Je leert jezelf presenteren, je leert met 
verschillende mensen om te gaan, je kunt de 
Nederlandse taal oefenen. Kortom een plek 
waar je veel kunt leren en ervaren! Kom vrij-
blijvend langs op maandagochtend om 9.30 
uur, woensdagochtend om 9.30 uur of vrijdag-
ochtend om 9.30 uur in de Jan Ligthartschool 
aan de Snoystraat 4 te Gouda.

Voor meer informatie
Mayke Nieuwenhuis
m.nieuwenhuis@buurtvoorlichtersgouda.nl 
tel 06 20434227
www.buurtvoorlichtersgouda.nl

uw auto klust. Wilt u meer informatie dan kunt u 
zich wenden tot Ria de Meijere, via 
tel 0182 356000.

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

STAND VAN ZAKEN HERINRICH-
TING STATIONSPLEIN 
Door Peter Schönfeld

Bij	de	uitwerking	van	het	ontwerp	van	de	fiet-
senstalling zijn technische problemen naar voren 
gekomen (kabels en leidingen). In verband hier-
mee zal het ontwerp moeten worden aangepast. 
ProRail, de Gemeente en de NS zullen overeen-
stemming moeten krijgen over de technische 
oplossing.	Waarschijnlijk	zal	dit	ook	financiële	

consequenties hebben, die op dit moment nog 
niet duidelijk zijn en dus ook nog niet opgelost. 

Het is de verwachting dat hierover in het tweede 
kwartaal van 2018 een beslissing door de nieuwe 
Raad en het College genomen wordt. Verwacht 
mag worden dat de opleveringsdatum van het 
totale project hierdoor verschoven wordt. 

Zodra er meer duidelijkheid is zal de gemeente 
het wijkteam hierover informeren.



11

Wijkkrant Nieuwe Park                     februari 2018

hoge druk reiniger.
•	 Schoonmaken opberghok.
•	 Binnen verblijven schoonmaken en ongedier-

te vrij maken.
•	 Gang schoonmaken. 
•	 Nestkasten schoonmaken en ophangen.
•	 Het verzorgen van het plaatsje en de omge-

ving rondom de kooi.

        

Heb je zin om te helpen en zie je er iets tussen 
wat je aanspreekt geef je dan op.

De indeling van de dag zal er ongeveer als volgt 
uit zien:
Aanvang: 9.30 uur 
•	 Kennismaken	met	koffie,	thee	en	koek
•	 Werk verdelen en opstarten
Lunchtijd: 12.30 uur
•	 Afronden werkzaamheden 
•	 Opruimen
Eindtijd: 15.00 uur

10 MAART

Zaterdag 10 maart gaan we natuurlijk weer 
aan de gang met een aantal buurtbewoners om 
de wijk weer op te frissen. Zo kunnen we ge-
zellig met zijn allen buiten zitten als het mooi 
weer is. Er komt aarde en plantjes om alles er 
weer verzorgd uit te laten zien. Maak van deze 
gelegenheid gebruik en sluit je ook aan bij dit 
initiatief om alles rondom je woning weer netjes 
te maken. De natuurlijke speeltuin wordt na-
tuurlijk ook niet vergeten. We gaan aan de gang 
met de natuurlijke speelplek om hem weer klaar 
te maken voor het nieuwe seizoen. Het voelpad 
wordt dit keer grondig aangepakt en zal er weer 
prachtig uit komen te zien. Zo kunnen we met 
zijn allen de buurt er een stukje mooier uit laten 
zien. Kom helpen, want jij woont toch ook graag 
in een mooie groene omgeving?!
 
Wat is er te doen?
 
Voorbereiden van de activiteiten
Alle activiteiten gaan om 11 uur van start. 
Voordat we kunnen beginnen moeten de spullen 
klaargezet worden. Mocht het slecht weer zijn 
dan worden er partytenten opgebouwd zodat 
een aantal activiteiten droog kunnen staan. De 
voorbereidingen zijn van 10.00 tot 11. 00 uur
 

Catering 
Tijdens het klussen moet er natuurlijk ook ge-
geten en gedronken worden, vind je het leuk 
om iedereen van een drankje te voorzien, wil je 
een heerlijke pan soep maken, kun je een lekker 
taartje bakken of de lekkerste broodjes klaarma-
ken. Help dan met de catering en leg de klussers 
in de watten. Tussen 11 en 4 wordt er geklust 
dus als je een uurtje de tijd hebt ben je welkom.
 
Wigwam onderhoud en wilgenhegjes repa-
reren
De wigwam is een groot succes. Om hem in 
goede staat te houden gaan we de gaten vul-
len met nieuwe wilgentakken.  Daarnaast zijn 
er wat kleine mankementen aan de wilgenhaag 
ontstaan. Wil je helpen wilgentakken vlechten of 
het hek repareren, meld je dan aan.       

Moestuinbakken  
Nalopen van alle moestuinbakken, dode plantjes 
en takjes eruit en nieuwe plantjes erin. Heb je 
groene vingers en vind je het leuk om je over 
de  kruiden te ontfermen  dan ben je van harte 
welkom.
 
Hinkelbaan schoonmaken 

Sinds afgelopen burendag 
ligt de hinkelbaan er. Om 
hem mooi te houden moet 
hij onderhouden worden en 
schoongemaakt. Heb je zin 
om de hinkelbaan schoon te 
maken, kom dan helpen.

Planten hakselen
Door al het werk in de tuin hebben we vaak veel 
snoeiafval wat door de hakselaar kan. Dit ge-
bruiken we weer om de bodem mee te voeden. 
Bij deze klus wordt alles gehakseld en het ge-
hakselde materiaal weer verdeeld door de wijk.
   
Aarde scheppen 
Vind je het hoog tijd dat je weer eens naar de 
sportschool moet. Dat is niet nodig! Je kunt hier 
al je energie kwijt met het scheppen en kruien 
van aarde.
 
Tuin opruimen 
In de tuin van de Roos van Dekemastraat liggen 
veel takken en moet er het een en ander ge-
snoeid en geplant worden. Heb je zin om lekker 
te tuinieren dan is dit de plek waar je moet zijn.
 
Plantenbakken opfrissen 
De plantenbakken in de Roos van Dekemastraat 
kunnen weer een beetje opgefrist worden. Dode 
takjes eruit, eventueel nieuwe plantjes er in en 
de bakken schoonmaken. 
 
Heb je een klus gezien waar je aan mee wilt hel-
pen, al is het maar voor een uurtje dan kun je je 
aanmelden bij: 
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WIJK IN BEDRIJF – SIMPLY N 
Door Trudie Galama

Nicole zit aan een grote ta-
fel, die staat in een enorme 
ruimte met allemaal kunst 
om haar heen. Ze vertelt dat 
ze bouwkunde heeft gestu-
deerd en jarenlang als bouw-
kundige op verschillende 
architectenbureaus en civiele 
bureaus heeft gewerkt. Ze 

heeft in die tijd ook een uitstapje gemaakt naar 
de	grafische	vormgeving	en	was	de	initiator	van	
het jaarboek van een grote Goudse scholenge-
meenschap. 

Definitief het roer om
Toen de crisis kwam en Nicole haar baan kwijt-
raakte was dat het moment om het creatieve 
pad	definitief	in	te	slaan.	Zij	heeft	een	passie	
voor	fotografie	en	is	verslingerd	geraakt	aan	het	
maken van eigen beeldmateriaal. Ze volgde de 
basisopleiding Fotokunst aan de Belgische kunst-
academie	(IKO)	en	verfijnde	haar	kennis	en	kun-
de	aan	de	School	voor	Fotografie	in	Utrecht.

Beelden met het doel te verrassen
Zij vertelt dat zij als fotograaf liever voor het 
aangename gaat. Fotograferen is voor haar de 
werkelijkheid ontdoen van ruis. De meeste beel-
den die zij maakt zijn tamelijk rustig en heb-
ben als doel te verrassen. Zij vindt het leuk als 
mensen even blijven stilstaan om te kijken waar 
ze	nu	eigenlijk	naar	kijken.	Fotografie	is	eigenlijk	
een gevangen illusie. Het is een fractie van de 
werkelijkheid. 

Schilderen met licht
Ook vindt zij het mooi om een universeel beeld 
neer te zetten: “Als er mensen op mijn foto’s ko-
men, dan streef ik ernaar deze in algemene zin 
weer te geven.” Dat doe zij vooral door te ‘schil-
deren’ met licht. Veel van haar werk is uitge-
voerd in zwart-wit, maar sommige foto’s hebben 
juist kleur nodig. Veel foto’s laat zij afdrukken op 
acryl, dit geeft een moderne en strakke uitstra-
ling. Sommige foto’s vragen om dibond. Het 

aluminium geeft een extra dimensie aan de foto. 
Maar een gewone afdruk op mooi fotopapier in 
een passende lijst werkt ook goed.

Haar werk kenmerkt zich door een eigen sfeer-
tekening en verrassende invalshoeken. Schilde-
ren met licht en het vastleggen van beweging 
zijn vaak terugkerende thema’s bij Nicole. Haar 
werk wordt in beperkte oplage (max. 10 per 
foto) afgedrukt. Zij werkt ook in opdracht.

Unit 4 Art
De afgelopen twee jaar heeft Nicole op verschil-
lende plaatsen geëxposeerd, o.a. tijdens de 
Open Atelier Routes in Gouda. Op dit moment is 
haar werk te zien in het gebouw van De Goudse 
op de hoek Crabethstraat/Stationsplein. Samen 
met haar straatgenoot Marrianne Waalwijk runt 
zij daar een pop-up galerie: Unit 4 Art. Zij heeft 
in de Unit een tijdelijke fotostudio ingericht waar 
zij onder andere portretten en LinkedIn foto’s 
maakt. Zij heeft daarin een zeer eigen stijl ont-
wikkeld. Een kijkje nemen is dan ook de moeite 
waard. 

Haar droom is te kunnen leven van haar fo-
towerk en een podium te geven aan andere kun-
stenaars. Haar passie en haar zakelijkheid wor-
den op die manier succesvol bij elkaar gebracht.
U kunt Nicole ook vinden op www.simplyN.nl 
en op Unit 4 Art. De laatste is ook te volgen op 
Facebook.

Manon Vonk tel 06 40281883. Je kunt je hier 
opgeven voor beide klussen, voor de volière en  
voor de activiteiten rondom de blokwoningen. 
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