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deze zin staat in de laatste brief van 
de gemeente over ons park: 

‘op enkele aanpassingen na voldoet 
de kwaliteit van het park aan de 
eisen’
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onderhoud Van Bergen 
IJzendoornpark
Door Groencommissie, Koen Oome

We zijn in intensief overleg met de gemeente 
over het onderhoud van het Van Bergen IJzen-
doornpark, dat in onze optiek nog steeds voor 
veel verbetering vatbaar is. In dit kader hebben 
we ook een aantal brieven naar de gemeente 
gestuurd. Hieronder vind je de meest recente 
antwoordbrief van de gemeente. Stap voor stap 
maken we voortgang. Zo heeft de gemeente in-
middels volgens afspraak een groter aantal dode 
bomen vervangen dan eerst haar bedoeling was. 
Maar we zijn nog lang niet tevreden en blijven 
het vuurtje opstoken. We hopen op meer be-
trokkenheid en eigenaarschap van de gemeente 
en zullen daar voor blijven knokken. Daarnaast 
steken wij ook dit jaar weer iedere eerste zater-
dag van de maand in het park onze handen uit 
de mouwen. Mocht je tijd en zin hebben om mee 
te helpen: van harte welkom! Meld je dan aan 
bij Koen Oome: koenoome@hotmail.com

Van de redactIe / 
Van het wIJkteam
Door Ton Kooijman

We zetten het nieuwe jaar fors in. Met de stelling 
dat het kwaliteitsbesef bij de gemeente Gouda 
nogal wat te wensen overlaat. Drie voorbeel-
den. Als je door de stad loopt, of door ons park 
(voor zover dat lukt, daarover later) zie je overal 
volgepropte kleine vuil containers die niet op 
tijd geleegd worden. Dus ligt er ook rotzooi om 
heen. Dat is structureel en er is dus onvoldoen-
de aandacht voor. 

Toen het wat langer gesneeuwd had lagen er 
bergen sneeuw op de stoeprand bij oversteek-
plaatsen zoals van het Kleiwegplein. Ik stond 
daar twee minuten te wachten en zag twee 
mensen vallen die er niet overheen kwamen. 
Op die plekken hoort het sneeuwvrij te zijn. Ik 
heb daar melding van gemaakt bij het Meldpunt 
Openbaar Gebied, maar zelfs geen antwoord 
gekregen. 

En dan ons park. Dat park gaat ons aan het hart 
en we vragen de gemeente al lange tijd om het 
onderhoud ervan op een hoger niveau te bren-
gen. Daar was geen geld voor en nu komt er wat 
meer beschikbaar. We hebben daar meerdere 
brieven over geschreven, met alarmerende fei-
ten, onthutsende foto’s. Wethouder met ambte-
naren zijn ook komen kijken en ja, dat was toch 
wel ernstiger dan ze gedacht hadden. En leest 
u dan de laatste brief van de gemeente in deze 
wijkkrant. Met de pakkende zin: ‘Op enkele aan-
passingen na voldoet de kwaliteit van het park 
aan de eisen‘.

De foto’s op het voorblad zijn 20 januari geno-
men, het had al weer even niet geregend, dus 
de paden waren begaanbaar. Als het geregend 
heeft kun je er alleen fietsen. Gouda heeft het 
idee van alternatieve feiten goed opgepikt. 
Er zit ook nog een grapje in de brief. Dat gaat 
over de inboet van bomen. In vaktermen gaat 
het dan over de vervanging, in het Nederlands 
van de gewone man is inboeten het verliezen 
van kwaliteit. 

Het is een treurige bedoening. In het wijkteam 
en onze groencommissie is het idee geopperd 
om gebruik te gaan maken van het zogenoemde 
‘right to challenge’, het recht tot uitdagen. Dan 
neem je taken van de gemeente over omdat je 
het beter kunt, met het beschikbare geld ervoor. 
Slechter kan het niet gaan, dus als we de ener-
gie kunnen opbrengen…….Verder is de wijk toch 
zo’n beetje af. 

nLdoet
Door Manon Vonk

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart is het weer 
zover dan is het weer NLdoet. Natuurlijk doen 
we traditie getrouw opnieuw mee. Vrijdag gaan 
we de vogelkooi een grote beurt geven en alles 
weer klaar maken voor het broedseizoen. Za-
terdag gaan we in de groene speeltuin en in de 
tuinen van de blokwoningen aan de slag. Alles 
wordt weer mooi gemaakt zodat we weer op-
geruimd aan de lente kunnen beginnen. Jullie 
helpen toch ook mee? Zet de datum vast in je 
agenda en de exacte planning staat in de vol-
gende wijkkrant.
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kunstmakeLaar nIeuwe park
Door Marrianne Waalwijk

Als kunstmakelaar heb ik samen met u al een 
aantal nieuwe beelden in onze wijk kunnen 
plaatsen.

De vraag is nu of we ze ook 
kunnen beheren, de beelden 
zijn al in kaart gebracht zoals 
u in de vorige wijkkrant heeft 
kunnen lezen in de beelden-
route door het park. Maar 
ze moeten ook onderhouden 
worden. Ik ben dus op zoek 

naar buurtbewoners die wat beelden bij hen in 
de omgeving willen inspecteren en schoonhou-
den. 

In geval van schade willen we de beelden zo 
snel mogelijk herstellen; u kunt dat dan aan mij 
doorgeven. Als u nog wat tijd over heeft en mee 
wilt helpen hoor ik het graag. 

Ook willen we  op de nieuwbouwlocatie in onze 
wijk iets van kunst of een beeld plaatsen. Dus 
als u een leuk idee heeft hoor ik dat ook graag.

U kunt mij mailen of bellen: 
Marrianne Waalwijk
m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl     
tel. 06 23507933. 

Vuurwerk en kerstBomen
Door Buurtpreventie

De vuurwerkschade in Gouda is dit 
jaar opnieuw gedaald ten opzichte 
van vorige jaren. In 2016 bedroeg 
de schade € 24.000 en in 2017 
nog € 17.000. 

De schade dit jaar was “slechts” € 3.000. Vol-
gend jaar moet Gouda dus makkelijk het nu,-
punt kunnen bereiken. Het vuurwerk in onze 
wijk heeft alleen gezorgd voor plezier en niet 
voor overlast. De meeste sporen waren op 1 
januari al uitgewist. De bewoners zijn het nieu-
we jaar dus opgeruimd begonnen. Zo houden we 
onze wijk schoon .. . . . . Maar zwerfvuil is nog 
steeds een probleem. Petje af voor de bewoners 
die rondslingerende blikjes en koek- en snoep-
verpakkingen te lijf gaan met zak en knijper.

De laatste kerstboom is 
de wijk nog niet uit. U 
had hem op 10 januari 
kunnen inleveren op het 
Schouwburgplein. 

Daar stonden de mannen van Cyclus klaar om 
hem in ontvangst te nemen en u daarvoor 
€ 0,50  te geven. Hem in hapklare brokken 
zagen voor de groencontainer is geen optie. 
Volgens informatie van Cyclus is een kerstboom 
niet recyclebaar. Hij hoort dus in en niet naast 
de grijze container. Maar u kunt hem ook inleve-
ren bij het afvalbrengstation op de Goudkade.
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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

groenstroken Langs de 
wInterdIJk
Door Matthijs de Vink, secretaris blokwoningen

Zoals de meeste bewoners van de wijk weten, 
worden de groenstroken langs de Winterdijk on-
derhouden door de bewoners van de blokwonin-
gen met een klein beetje hulp van Cyclus. Door 
deze initiatieven is de omgeving erg opgeknapt, 
maar er blijft altijd werk staan wat gedaan moet 
worden. Toen wij van de vereniging van de 
blokwoningen door Annet Perdijk van Stichting 
Present Gouda benaderd werden, sprongen wij 
dan ook een gat in de lucht! Zij stelde een sa-
menwerking voor waar wij als wijk ruimte bieden 
voor scholieren van Het Wellant College Gouda 
om in een sociaal project vrijwilligers werk te 
kunnen doen. 

Wij zijn natuurlijk erg blij met de handjes die 
het Wellant College in gaat zetten om het groen 
in onze wijk weer wat netter te maken en vanaf 
23 januari tot 8 februari wordt er dan ook door 
scholieren hard gewerkt en gesocialiseerd in 
onze wijk. De scholieren worden op de locatie 
begeleid door docent Jan Knevelbaard en Jasper 
Janssen van Netwerk Samen voor Goud. Het 
eerste project waar ze mee beginnen is het her-
stellen van de raamwerken van de leibomen aan 
de Winterdijk en de Ferdinand Huyckstraat. Als 
u de scholieren bezig ziet knoop dan ook vooral 
een praatje aan. En mocht u zich geroepen voe-
len dan lusten deze ijverige scholieren ook wel 
een kop thee, fris of wat lekkers. 

Onder het motto sociale interactie gebeurt het 
herstellen en vervangen van het raamwerk van 
de leibomen op 23 januari van 14.15 tot 15.55, 
op 25 januari van 11.20 tot 13.00, op 30 januari 
van 14.15 tot 15.55 en op 8 februari van 11.20 
tot 13.00. Als u de tijden wat merkwaardig 
vindt: dit zijn steeds twee aaneengesloten roos-
teruren. Kom gerust even een praatje maken.
Wij hopen dat u geniet van de jeugd in de wijk, 
wij hebben er in ieder geval erg veel zin in.

Bomen In de wIJk 
moeraseIk
Door Marijke van Ittersum

De Moeraseik wordt sinds enkele jaren opnieuw 
aangeplant in ons park langs de weg. In de Ge-
meentelijke Visie op ons park uit 2012 zal zeker 
voor deze soort gekozen zijn om praktische 
redenen. Aan een moeraseik hoef je immers 
niet veel te doen. Hij groeit redelijk snel, dus je 
hebt binnen een paar jaar toch iets behoorlijks 
staan en aan de andere kant kan het wel twintig 
jaar duren voordat je de lastige, op de grond 
gevallen eikels eventueel moet verwijderen. De 
moeraseik kan heel goed tegen luchtvervuiling 
en fijnstof, stelt weinig eisen aan de grond en is 
zelfs bestand tegen tijdelijke wateroverlast. Een 
ideale parkbewoner, moet de gemeente gedacht 
hebben. En daarom staan er al moeraseiken in 
het park tussen de nrs 31 en de Winterdijk en 
zijn deze bomen op termijn ook gepland tussen 
de vogelkooi en de leeuwenpoort. Overigens 
staat er in het park al een heel dikke moeraseik 
langs de weg, een beetje/erg scheef, maar wel 
met monumentale status.    

uiterlijk
De moeraseik (Quercus palustris) wordt in Ne-
derland ongeveer 20 meter hoog. De stam die 
grijs van kleur is, blijft veel langer glad dan bij 
andere eiken. Hij heeft een kegelvormige kroon 
met horizontaal geplaatste takken. Later, als 
de boom wat ouder wordt, buigen de onderste 
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takken door. De twijgen zijn olijfgroen en de bla-
deren zijn vrij groot, tussen de 8 en 14 cm. Ze 
zijn heldergroen en glad. Ze zijn diep ingesne-
den en verkleuren in de herfst naar donkerrood. 
De bladeren kunnen, zeker bij oudere bomen, 
als ze verdord zijn nog lang aan de boom blijven 
hangen. 

Als de boom gaat uitlopen, zijn de scheuten 
rood van kleur. De moeraseik maakt maar kleine 
eikeltjes, tot anderhalve centimeter groot. Deze 
zijn tot maximaal een derde omsloten door een 
hoedje. Dit napje (in biologische termen) zit vol 
met kleine schubjes. 

herkomst
De moeraseik komt oorspronkelijk voor in de 
rivierdalen in het noordoosten van de Verenigde 
Staten. Daar wordt hij wel hoger dan hier, zo'n 
25 meter gemiddeld. Sinds het einde van de 
18de eeuw komt hij in Europa voor. In Duitsland 
was deze eikensoort al in 1770 bekend, maar 
het duurde toch nog ruim dertig jaar, voordat de 
moeraseik ook in Nederland aangeplant werd. 

eigenschappen
De moeraseik is eenhuizig. Hij komt uit de 
familie van de zgn. Fagaceae. De bloemen 
verschijnen tegelijk met de bladeren. De geel-
groene mannelijke bloemen zitten in katjes in de 
bladoksels van het jaar ervoor. De vrouwelijke 
bloemen zitten op korte steeltjes in de oksels 
van de bladeren als die uitlopen. 

Het duurt lang voordat een moeraseik vrucht 
gaat dragen, soms wel twintig jaar. En dan duurt 
het ook nog eens twee jaar voordat de eikeltjes 
ook daadwerkelijk gaan rijpen. De vruchtjes 
vallen in de herfst verspreid over een periode 
van wel drie maanden van de boom. Om echt 
te ontkiemen moet er eerst een flink lange en 
koude periode geweest zijn. Maar als een klein 
moeraseikje eenmaal ontkiemd is, staat hij ver-
rassend snel behoorlijk stevig. Toch kun je hem 
vrij gemakkelijk verplaatsen, omdat hij in te-
genstelling tot andere eikensoorten veel minder 
diepreikende wortels heeft. 

Bijzonderheden
De moeraseik wordt in heel Nederland aan-
geplant langs straten en in parken binnen de 
bebouwde kom. De boom is minder geschikt 
voor kalkrijke grond en in tegenstelling tot wat 
de naam zou doen vermoeden, is de boom niet 
zo blij met een permanent natte, moerasachtige 
bodem.

Als de bomen nog jong zijn, moeten ze inge-
spoord worden (takken weghalen om een mooie 
volle kroon te vormen). Opkronen (bijwerken, 
zodat de kroon ook mooi blijft) kan altijd als dat 
nodig is. Je kunt een moeraseik niet toppen. 
Overigens is toppen nooit goed voor een boom. 
Als je dat doet, zal een evenredig deel van het 
wortelstelsel direct afsterven. Om te kunnen 
overleven, gaat de boom snel zo hoog mogelij-
ke reikende nieuwe takken maken, maar in de 
grond kan hij geen nieuwe wortels maken. Hij 
staat dus veel minder stevig en het gevaar van 
omwaaien wordt enorm vergroot. Gelukkig weet 
de plantsoenendienst dat ook. Al met al zijn de 
moeraseiken dus best een aanwinst voor ons 
park. 

tot slot: het einde van de bomenreeks
Er zijn in de wijkkranten van de afgelopen jaren 
nu 30 bomen, heesters (en planten) beschreven. 
Hoewel daarmee het assortiment bepaald niet 
“op” is, heb ik de belangrijkste in het park toch 
wel gehad. Maar wat was het leuk om je te ver-
diepen in onze prachtige bomen. Ik hoop dat de 
lezer net zo genoten heeft van het lezen van de 
stukjes, als ik van het schrijven ervan. 

De redactie van de wijkkrant heeft mij verzocht 
me te gaan richten op de kunst in de wijk, waar 
ook heel wat over te zeggen is. Die uitdaging ga 
ik graag aan!

BewonersaVond  dInsdag 17 
aprIL om 20.00 uur 
(vanaf 19.30 bent u welkom) in Gouwestein
Door Peter Schönfeld

Noteert u het alvast in uw 
agenda dat de Bewoners-
avond dit jaar gehouden 
zal worden op dinsdag 
17 april om 20.00 uur in 
Gouwestein. 

Alle wijkbewoners en belangstellenden zijn van 
harte welkom! De avond wordt georganiseerd 
door het wijkteam Nieuwe Park. 

Evenals vorige jaren zijn er tafels met informa-
tiemateriaal over de verschillende activiteiten 
in de wijk. In de volgende wijkkrant volgt een 
overzicht hiervan. Bij de bijeenkomst zullen we 
heel kort stilstaan bij de gebeurtenissen van 
2017 en onze financiële situatie, maar ons ver-
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der concentreren op waar we nu mee bezig zijn 
en op de activiteiten die het wijkteam in 2018 
zal organiseren: hoe staat het met de plannen 
voor het Zuidelijk Stationsgebied, de Goudsche 
Stoomblekerij, het braakliggende terrein van het 
oude Segment gebouw en de Dag van het Park. 
Verder zal er aandacht zijn rond specifieke the-
ma’s, zoals groenonderhoud door de gemeente 
en door vrijwilligers voor het Van Bergen 
IJzendoorn Park, het gebruik van de jeu de bou-
lesbaan, veiligheid in de wijk door onze wijk-
agenten, kunst in de wijk, Creacafé en meer. 

Als u zelf een specifiek onderwerp graag op 
de agenda wilt zien: laat het ons weten! Waar 
mogelijk nemen we uw wensen graag mee. 
Trudie Galama, Peter Schönfeld en Irene Tielman 
organiseren de avond. U kunt uw ideeën bij hen 
melden (zie adressenlijst in de wijkkrant). 

Vraag aan de wIJkagent
Door Buurtpreventie

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

Op deze manier proberen wij onze 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 zijn de wijkagenten zichtbaar in de 
wijk?

“Het gebied waar wij werkzaam zijn betreft 
meerdere wijken. Dit zijn de wijken: Gouda Cen-
trum, Kadebuurt, Kort Haarlem, Stolwijkersluis, 
Raam en Nieuwe Park.
Dit betekent dat wij in al deze wijken zichtbaar 
willen zijn voor de bewoners. Wij hebben echter 
ook meerdere dagen waarop wij noodhulpsur-
veillance rijden. Dat houdt in dat wij op mel-
dingen reageren van Gouda tot Waarder en van 
Bodegraven/Reeuwijk tot Nieuwerbrug. Onze 
werkzaamheden betreffen ook het terugbellen 
van wijkbewoners, gemiddeld vijf per dag en het 
bespreken van casussen met netwerkpartners. 
Wij lezen bij aanvang dienst de meldingen door 
van de voorgaande 24 uur in de wijk. Zo blijven 
wij op de hoogte van de gebeurtenissen.
Wij beseffen dat de bewoners de politie zoveel 
mogelijk in de wijk willen zien surveilleren, dit is 
ook ons streven. Dit doen we onder andere op 
de bike en als een casus hier om vraagt onop-
vallend.

Ook via social media proberen we de wijkbewo-
ners op de hoogte te houden. Dit doen we via 
twitter (@WagGoudaCentrum ) en instagram 
(wijkagentgouda). Wij proberen iedere week alle 
wijken mee te nemen in de surveillance en in de 
wijk Nieuwe Park zitten we bij de vergaderingen 
van Buurtpreventie.

Dit lijkt in onze wijk het enige slachtoffer van 
de zware storm half januari. Hij is als een 
luciferhoutje afgebroken. Het stelletje is er pas 
gaan zitten toen de boom al lag, toen was het 
zeker veilig. 

Voortgang herInrIchtIng 
kattensIngeL
Door  Peter Schönfeld

Zoals eerder gemeld lopen de werkzaamheden 
aan de Kattensingel ongeveer drie maanden 
langer door dan gepland. De oplevering staat nu 
gepland op 31 mei.

In de komende maanden worden de onderstaan-
de werkzaamheden verricht:
• Voltooien van de aanleg van de kade, die nu 

ongeveer 65% gereed is;
• Aanbrengen van bestrating van het wandel-

pad, de parkeerstrook en de drie drempels in 
de straat;

• Planten van de bomen en tenslotte
• Aanbrengen van de twee asfaltlagen. 

Dit laatste, het asfalteren, zal grote impact op 
het verkeer hebben. Omdat er maar een beperk-
te werkruimte is, waarbij ook de veiligheid van 
het uitvoerend personeel en de weggebruikers 
zeker gesteld moet worden, zal de Kattensingel 
twee weekenden afgesloten zijn voor het ver-
keer. In de tussenliggende week is slechts één 
rijbaan open voor het verkeer richting het stati-
on. De exacte data zijn nog niet bekend. Uitzon-
dering wordt gemaakt voor de hulpdiensten. Zij 
kunnen altijd doorgang krijgen bij spoedgeval-
len. Voor de fietsers is tweerichtingsverkeer wel 



8

Wijkkrant Nieuwe Park                      januari 2018

BerIcht Van de aannemers 
Van het werk aan de katten-
sIngeL

Als eerste wenst de aannemerscombinatie KWS 
Infra Rotterdam & Holland Scherm alle lezers 
en bewoners een gezond 2018. De vorderingen 
in de Kattensingel zijn na de winterreces weer 
opgepakt. Ook ondanks de paar stormachtige 
dagen is er de afgelopen periode.veel werk ver-
zet.d

wat cijfers 
Moot 20 t/m 11 (vanuit de Kleiwegbrug gezien) 
zijn gereed. Dit betekent dat we op ca 240 
meter gestorte en uitgeharde kade muur zitten. 
Totaal hebben we er 325 meter combiwand in 
zitten en leuk om te weten is, dat we met het 
laatste stuk sloopwerk van de kade zijn begon-
nen (inmiddels op 23 januari afgerond).

woonarken
Nadat de preparatie voor de kabels, leidingen en 
riool is getroffen konden de woonarken verhuisd 
worden naar hun vaste stek. Omdat de verhui-
zingen goed zijn voorbereid liep alles gesmeerd. 

Vanaf de week van 22 januari gaan wij verder 
met het aanvullen van bomenzand en kunnen 
we beginnen met het opbouwen van de kade 
met het straatwerk. 

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 15-17 uur. 
U bent van harte welkom.

mogelijk. Medio april start de uitvoering hiervan 
en er wordt gestreefd voor Koningsdag klaar te 
zijn.

De uit te voeren werkzaamheden worden ook in 
de huis-aan-huisbladen gepubliceerd en er wor-
den lokaal vooraankondigingen geplaatst.

het Bankje
Door Trudie Galama

Het was de afgelopen dagen niet aantrekkelijk 
om op het bankje te gaan zitten. Grote plassen 
zorgden ervoor dat je het bankje niet met droge 
voeten kon bereiken. Afgelopen donderdag was 
het zelfs gevaarlijk in het park vanwege rond-
vliegende takken en omvallende bomen.

Het is zaterdagmiddag en ik kom uit de stad met 
een pak stroopwafels en een bos bloemen. Ik 
had de hoop al opgegeven toen ik op een bankje 
een paar mannen zag zitten. 

Quataiba en Amer zijn wel in voor een praat-
je. Ze zijn hier wel vaker te vinden om even te 
chillen of ze hangen wat rond in de hal van het 
station. Quataiba volgt taalonderwijs in Gouda 
en Amer (op de foto rechts) volgt de opleiding 
voor automonteur. Hij heeft een stageplaats in 
een garage in Rotterdam. Maar u kunt hem ook 
tegenkomen bij KFC. Een nieuw fastfood res-
taurant op de kruising Burg. Van Reenensingel/
Goudse Poort. Hij werkt daar sinds de opening 
en met veel plezier. 

Ik krijg zijn e-mailadres en beloof hem de wijk-
krant toe te sturen.

een BoekJe oVer het park
Door Marijke van Ittersum

In juni van dit jaar zal er een 
boekje over het park verschij-
nen. Het wijkteam heeft mij 
verzocht dit project ter hand 
te nemen en ik kan u allemaal 
zeggen: het is ontzettend leuk. In gemeentelijke 
papieren, het archief, rapporten en rapportages 
(en niet te vergeten oude wijkkranten) is van 
alles te vinden over het ontstaan en de geschie-
denis van ons mooie park.

Maar een tekst gaat pas leven als er ook verha-
len zijn. In de loop van die ruim honderd jaar 
zijn er vreemde, opzienbarende, interessante en 
grappige dingen in ons park gebeurd. Zo is er 
een spreeuwenplaag geweest, rukt de nijlgans 
op, schijnen er enorme snoeken in de vijvers te 
huizen en is er zelfs sprake van een onopgeloste 
moord.

Ik wil hierbij iedereen die een interessant 
weetje in zijn herinnering over het park opgesla-
gen heeft, uitnodigen om contact met mij op te 
nemen, tel. 0182  513900.
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creacafé
Door Manon Vonk

Woensdag 14 februari is het weer zover, dan 
hebben we het eerste creacafé van 2018.
Dit keer gaan we een Bullet Journal maken. Een 
Bullet Journal is een boekje waarin je alles op-
schrijft: je to-do list, inspiratielijst, afspraken en 
alles kan je organiseren in een boekje. Je kunt 
het indelen naar jouw wensen. Je maakt een 
soort agenda op maat en je kunt het zo creatief 
maken als je zelf wilt. Eerdere geleerde technie-
ken kun je ook toepassen zoals zen- tangelen, 

doodelen en handlettering. Met het maken van 
een Bullet Journal werk je georganiseerd en ont-
spannen tegelijk. Je hoeft niets mee te nemen 
tenzij je leuke plaatjes wilt toevoegen om het 
nog persoonlijker te maken.

Van Kunst tot Kitsch 

 Wanneer? 
 

Waar? 
 

Tijd? 
 

Kosten? 
 

Thema? 
 

 

Woensdag   14 februari 
 

Gouwestein 
 

19:30-21.30 
 

€ 2,50per  
 

Bullet Journaling  
 
 

 

nIeuwJaarsBorreL
Door Ton Kooijman

Het heeft al de status van een traditie bereikt, 
onze nieuwjaarsborrel  bij Bunnik langs het 
spoor. Vrijdag 12 januari was het weer zo ver en 
het leuke is dat steeds meer bewoners van onze 
wijk op deze start van ons jaar afkomen.  Dus 
nieuwe gezichten tussen de meer bekende.  In 
een ruimte die ideaal is voor zo’n happening, 
qua afmeting, qua sfeer en ook kijkend naar de 
outillage, zoals een leuke bar. Genoeg reden om 
ook hier Bunnik nog eens te bedanken voor het 
mogen gebruiken ervan.

Onze voorzitter Peter Schönfeld  bedankte in zijn 
speech de vrijwilligers die zich alweer een jaar 
hadden ingespannen  voor de wijk en dat ook in 
2018 van plan zijn te doen. Hij schetste de ko-
mende gebeurtenissen dit jaar, met opnieuw de 
Dag van het Park, de oplevering van een prach-
tige Kattensingel en de start van de bouw op 

nIeuws Van gouwesteIn
Door Karin Hinke

De afgelopen maanden is er hard aan gewerkt 
om de afdeling Welzijn van Gouwestein aan te 
passen en uit te breiden. Dit natuurlijk om de 
bewoners zo veel mogelijk activiteiten aan te 
kunnen bieden. Er zijn twee nieuwe activiteiten-
begeleidsters bijgekomen. 

Deze activiteitenbegeleidsters gaan hoofdzake-
lijk nieuwe activiteiten voor de bewoners organi-
seren. Zo zijn we in Gouwestein in het bezit van 
een fietslabyrint. Met dit fietslabyrint kunnen 
bewoners vanuit een stoel, of zelfs vanuit hun 
eigen rolstoel, fietsen op een soort hometrainer. 
Bij dit fietslabyrint hoort een tv-toestel. Op dit 
tv-toestel kunnen allerlei routes getoond wor-
den. Zo is er een fietsroute door Gouda, maar 
ook zijn er fietsroutes door de duinen, de bollen-
velden, de grote steden zoals Den Haag, Rotter-
dam en Amsterdam. Zelfs een route onder water 
behoort tot de mogelijkheden. Middels knoppen 
op het stuur van de hometrainer kunnen bewo-
ners zelf kiezen welke kant ze opgaan. Door de 
herkenning van bekende plekken komen er de 
mooiste gesprekken met de activiteitenbegeleid-
ster op gang. 

Daarnaast zullen er activiteiten met muziek 
komen. Onlangs hebben we een mooie piano 
van een gulle gever mogen ontvangen. Door het 
horen van bekende melodieën komen bewoners 
vaak, al is het maar even, uit hun isolement. 
Mooie ontwikkelingen dus in Gouwestein. 

Heeft u een keer zin in een gezellige bingo of 
een heerlijke themamaaltijd, bel met de receptie 
van Gouwestein, zij kunnen u precies vertellen 
wanneer deze plaats vinden en wat ze kosten. 
U bent van harte welkom. Betalen geschiedt in 
Gouwestein altijd met pinpas. 

Neem ook eens een kijkje op onze website. Ook 
hier staan de activiteiten in Gouwestein. 
www.zorgpartners.nl/gouwestein 
Of volg ons via facebook:  https://www.face-
book.com/gouwestein
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het terrein van de Drie Notenboomen.  Volgende 
stap naar een wijk die ‘af’ is.  Ook leuk was de 
mededeling dat de gemeente er over denkt een 
prijsvraag uit te schrijven voor een ontwerp dat 
vervolgens het nieuwe stationsplein gaat op-
fleuren.  Ik hoorde dat zich al direct een dame 
meldde die daar wel een idee voor had en mee 
wilde gaan doen. 

We hadden een gast op bezoek, Christiaan 
Quick, die lid is van de gemeenteraad voor de 
Christen Unie.  Hij bezoekt zo nu en dan een 
vergadering van het wijkteam en neemt zo 
zaken mee naar zijn fractie en de gemeente. Al 
eerder gaf hij aan de behandeling van de wijk-
teams in Gouda niet fraai te vinden, anders dus 
dan de partijen die daar twee maanden voor de 
gemeenteraadsverkiezing aan beginnen te den-
ken. Hij verraste ons met een cadeautje om het 
wijkteam te belonen voor zijn inzet voor de wijk. 
Een oorkonde met een bos bloemen.  Leuke ges-
te, dank je wel Christiaan.  

wIJk In BedrIJf
de drie notenboomen – kattensingel 2 
en 3 - thomashuizen
Door Trudie Galama

Ik zit bij Sander Speleman aan tafel. Sander is 
hoofd marketing en communicatie bij De Drie 
Notenboomen. Vanuit de directeurswoning van 
wasserij De Drie Notenboomen heb ik uitzicht op 
de oude wasserij. Dit deel is nu kantoor en biedt 

de goudsche stoomBLekerIJ
Door Peter Schönfeld

Op zaterdag 3 februari start de verkoop van het 
project De Goudsche Stoomblekerij! Alle belang-
stellenden zijn vanaf 10 uur van harte welkom in 
De Lichtfabriek in Gouda. De voorbelasting van 
het terrein verloopt naar verwachting en Dura 
Vermeer hoopt in de zomer het zand weer te 
kunnen verwijderen en dan in het najaar met de 
eigenlijke bouw te beginnen. Hopelijk  worden 
de woningen midden 2019 opgeleverd.

ruimte aan twintig medewerkers. Het wasserij-
personeel is lang geleden vertrokken en op het 
terrein gelegen arbeidershuisjes zijn deels om-
getoverd in fraaie appartementen. Het bleekveld 
is veranderd in een zandwoestijn. Over een jaar 
zullen er 23 fraaie woningen verrijzen.
De Drie Notenboomen is de franchiseorganisatie 
van de Thomashuizen. Een Thomashuis is een 
kleinschalige woonvorm voor acht à negen vol-
wassenen met een verstandelijke beperking en 
met een verschillende zorgvraag.

ontstaan vanuit een persoonlijk verhaal
Thomas was een jongen met een niet-aangebo-
ren verstandelijke beperking. Hij verbleef in een 
instelling, en gaandeweg werden de discussies 
tussen zijn ouders en de begeleiders heftiger. 
Daar waar de instelling onverschillig schermde 
met protocollen en regeltjes, wensten de ouders 
niets liever dan dat Thomas liefde en aandacht 
kreeg in een betrokken omgeving. Voor Thomas’ 
vader, Hans van Putten, was dit de trigger om 
de zorg voor z’n zoon zelf te gaan organiseren. 
Kernwaarden als een huislijke sfeer, betrokken 
zorgprofessionals, minimale bureaucratie en 
maximale liefde voor de mens werden allemaal 
samengevoegd. Het resultaat: het concept Tho-
mashuis, voor Thomas en nog duizend andere 
Thomassen.

een warm en veilig thuis 
Sander zegt dat de nadruk in een Thomashuis 
ligt op een zo gewoon mogelijk leven, waarin je 
als mens geen nummer bent maar een individu 
met eigen interesses, eigen maniertjes, eigen 
talenten. Elke bewoner heeft er een eigen kamer 
die van vloer tot plafond ingericht kan worden 
zoals hij het zelf wil. Het is zijn thuis! Elk Tho-
mashuis heeft een eigen karakter, dat volledig 
te danken is aan de uitstraling van het pand én 
aan de persoonlijkheid van de zorgondernemers. 
Dat laatste zorgt ervoor dat er met een bepaalde 
visie zorg wordt geleverd, wat zich vertaalt in 
een specifieke samenstelling van de bewoners- 
en medewerkersgroep, het interieur van het huis 
en de algemene sfeer. Deze manier van werken 
maakt dat het huis voor alle betrokkenen een 
echt warm en veilig thuis is. Daarnaast zorgen 
de korte communicatielijnen voor een grote be-
trokkenheid en een persoonlijke benadering. Het 
ondernemerschap zorgt tenslotte voor een grote 
toewijding van de eindverantwoordelijken. Geen 
overtollige managementlagen, geen urenlange 
vergaderingen over bewoners, maar aandacht 
en nabijheid voor wie het nodig heeft, steeds 
van dezelfde, bekende gezichten.

gewoon anders
Een Thomashuis is een zelfstandige onderne-
ming die geleid wordt door een echtpaar zorgon-
dernemers dat zelf ook – al dan niet met hun 
kinderen – in het Thomashuis woont. Als zorgon-
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dernemer sluit je een franchisecontract af met 
De Drie Notenboomen voor minstens vijf jaar.
De vereiste voor het ondernemerschap is dat 
één van beiden een diploma heeft met betrek-
king tot de gehandicaptenzorg en er minstens 
vijf jaar werkervaring in heeft opgebouwd. De 
andere moet een duidelijke affiniteit met de 
doelgroep hebben. Je kiest met het ondernemer-
schap bewust voor een ander leven. Het is een 
keuze die je samen recht uit je hart maakt.

thomashuizen in cijfers
Het eerste huis werd in 2003 geopend en inmid-
dels zijn er 118 Thomashuizen verspreid over 
heel Nederland. In een Thomashuis werken ge-
middeld zes extra werknemers (3,5FTE) samen 
met de zorgondernemers. De zorgondernemers 
verzorgen telkens de nachtdiensten aangezien 
ze er ’s nachts toch zijn.

wonen in een huis waar je trots op mag 
zijn
De Drie Notenboomen is geen eigenaar van de 
panden. Deze keuze is heel bewust genomen. 
De panden zijn over het algemeen eigendom 
van externe partners, in hoofdzaak woningcor-
poraties. Het zijn vaak fraaie panden, zoals: 
oude schooltjes, boerderijen, notariswoningen 
en zelfs kloosters. In Gouda is er een bijzonder 
Thomashuis op de Winterdijk 4. Als u in de buurt 
woont, kunt u de bewoners op hun dagelijkse 
wandeling tegen komen. Ook bezorgen zij de 
wijkkrant in een deel van onze wijk. 

de kosten
De zorgkosten in een Thomashuis worden gefi-
nancierd vanuit het persoonsgebonden budget, 
dat bepaald wordt volgens de persoonlijke zorg-
vraag. De verblijfskosten worden voorzien uit de 
eigen middelen van de bewoner. Thomashuizen 
werken volgens dezelfde formule: een mooi 
huis, een inwonend stel dat de voorziening leidt 
en gehandicapten die de zorg betalen met hun 
persoonsgebonden budget.

Leren en blijven leren
Zorgondernemers in spé zijn in de eerste plaats 
gepassioneerde professionals met een droom, 
maar (meestal) geen ondernemers. Via een 
intensief opleidingstraject worden zij klaarge-
stoomd om hun bedrijf te runnen: boekhouding, 
personeelsbeleid, marketing, bewonersselectie, 
netwerking. Alles wat nodig is om met de onder-
neming een droom waar te maken.

ambassadeurs
Sander vertelt dat het zorgondernemerschap 
mooie dingen in mensen naar boven haalt, zoals 
eigen initiatief en creativiteit. De zorgonderne-
mers zijn ware ambassadeurs van het concept 
Thomashuis. Zij inspireren andere mensen en la-
ten zien hoe het anders kan. Vacatures zijn dan 
ook snel ingevuld.

Laatste nieuws
Naast het Thomashuis zijn nog drie andere con-
cepten ontwikkeld: De Herbergier, De ZorgButler 
en Thomas Op Kamers. Maar hierover hoort of 
leest u later meer. U kunt ook een kijkje nemen 
op de website: www.dedrienotenboomen.nl. 

de nIJLgans Is terug!
Door Marijke van Ittersum

In de week van 15 janua-
ri is het echtpaar Nijlgans 
opnieuw gesignaleerd in het 
Van Bergen IJzendoornpark. 
Tussen de kale begroeiing lij-
ken zij nu al te speuren naar 
aantrekkelijke nestplekjes. 

De nijlgans is officieel een invasieve exoot, dat 
houdt in dat hij actief bestreden mag worden. 
Zijn daar dan redenen voor? Het zijn in ieder 
geval geen vriendelijke, of zelfs maar vreedza-
me buren. Zij verdedigen hun nest en jongen 
ongewoon fel en zijn over het algemeen zeer 
agressief te noemen. Zij verjagen graag andere 
vogels om hun nesten in te pikken en als daar 
dan toevallig kuikens in zitten, hebben zij er 
geen enkele moeite mee die te verdrinken. 

Waarom ze hier gekomen zijn? Omdat er eten is. 
Nog steeds worden de watervogels in het park 
door mensen gevoerd, soms met hele broden 
tegelijk. Je bewijst de vogels zelf er geen dienst 
mee, want brood is geen natuurlijk voedsel. Ze 
worden te vet en er zit zout in brood, wat erg 
ongezond is. De overdaad aan brood lokt mui-
zen, ratten en meeuwen aan en vervuilt het 
water. Het advies van de vogelbescherming is 
heel duidelijk: als je “de eendjes” wil voeren, 
doe dat met mais, doperwten en hele granen. Er 
is zelfs speciaal eendenvoer te koop. Overigens 
is de Vogebescherming ook van mening dat het 
alleen bij langdurige vorst een goed idee zou zijn 
om bij te voeren. En zonder al dat brood gaat 
de nijlgans misschien ook wel op zoek naar een 
andere broedplaats. Want of zijn decoratieve 
uiterlijk opweegt tegen zijn moorddadige neigin-
gen?

BuurtpreVentIeteam
Door Trudie Galama

In december hebben we afscheid 
genomen van Eduard Jansen. 
Maar Eduard heeft zijn buurman 
bereid gevonden het stokje van 
hem over te nemen. 

Simon Zomerdijk, van harte welkom in het 
Buurtpreventieteam. 
Simon is straatcontactpersoon voor de Van Strij-
enstraat, Van Vreumingenstraat, Verspuystraat 
en de Lepelaerstraat. 

Wijkkrant Nieuwe Park                      januari 2018
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contaIner op de wInterdIJk
Door Buurtpreventie

Op 2 januari worden de bewoners van de Win-
terdijk verrast met een grote doos voor de deur. 
Het blijkt een mensgrote container te zijn voor 
restafval. Bij navraag blijkt dat dit een tijdelij-
ke oplossing is voor de afvoer van het vuilnis 
van het appartementencomplex De Dijkgraef. 
De vuilniswagen mag de brug niet op en moest 
dus een alternatieve oplossing gevonden wor-
den. Verder krijgen we te horen dat er een 
ondergrondse container komt en dat de plannen 
hiervoor worden uitgewerkt en de omwonenden 
hierover zullen worden geïnformeerd. 

Het onderwerp is in de vergadering van Buurt-
preventie uitgebreid besproken en wij zijn van 
mening dat je je overburen niet kan belasten 
met het uitzicht op en de stank van "jouw" 
container om maar niet te denken aan de zak-
ken die er naast worden gezet. Wij vinden dan 
ook dat deze situatie niet langer mag duren en 
de container verwijderd moet worden. Wij zien 
ook niets in een ondergrondse container op de 
Winterdijk ten behoeve van de bewoners van De 
Dijkgraef. Bovendien ontbreekt daar de ruimte 
voor. Wij hebben de gebiedsmanager hiervan 
op de hoogte gesteld en hierop het antwoord 
ontvangen dat de brug eigendom van de school 
is en dat de school geen toestemming geeft om 
met de vuilniswagen over de brug te rijden.

Ons voorstel is nu om samen met de gemeente 
en Cyclus om de tafel te gaan zitten en een voor 
alle bewoners bevredigende oplossing te vinden 
voordat definitieve stappen zijn gezet.

Wordt vervolgd!

prIJsVraag Voor kunstwerk 
Voor het nIeuwe 
statIonspLeIn
Door Peter Schönfeld

De gemeente heeft het plan opgevat om bij de 
herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied 
ook ruimte te scheppen voor de plaatsing van 
een kunstwerk. Dit zal dan rond de oplevering 
van het Stationsplein in 2020 gerealiseerd moe-
ten zijn. Dit plan staat nog in de kinderschoe-

nen. Wel heeft de gemeente aangegeven hier-
voor een prijsvraag te willen uitschrijven met de 
nodige details waaraan het kunstwerk zou moe-
ten voldoen. Zodra hierover meer duidelijkheid 
is zal dit in de wijkkrant worden gepubliceerd.

Wat betreft de voortgang van het herinrichtings-
project is er op het ogenblik weinig nieuws te 
melden. Achter de schermen wordt hard ge-
werkt, maar dat is voor de buitenwereld niet 
zichtbaar.

het BIBLIotheekkastJe Is 
terug

Het biebkastje bij de 
volière staat sinds 19 ja-
nuari weer in volle glorie 
op zijn oude plekje naast 
het bankje. 

Het was eind vorige maand weggehaald in 
verband met de jaarwisseling en van die gele-
genheid hebben de leerlingen van Het Segment 
meteen gebruik gemaakt om het grondig op 
wind- en waterdichtheid te controleren. Daarom 
ook is er op de nok een metalen plaatje beves-
tigd:  het hout vertoonde kieren na een jaar in 
ons vochtige park. We kunnen weer volop boe-
ken lenen en lezen!


