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Bewonersavond op dinsdag 
17 april in Gouwestein

Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen en wordt 
u ontvangen met koffie of thee en is er gele-
genheid om informatie te krijgen aan de tafels 
op de informatiemarkt.

20.00 uur: start van de vergadering

Na afloop is er een hapje en een drankje en 
vervolg van de informatiemarkt.

Het is lente
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Van de redactIe / 
Van het wIjkteam
Door Ton Kooijman

Maart was een actieve maand in onze wijk, 
ondanks de kou. Traditie wil dat we dan schoon-
maken en opknappen en zo gebeurde dat in 
meerdere weekends. Samen met leerlingen wer-
den sloten en wegen ontdaan van de rotzooi die 
diezelfde leerlingen daar de afgelopen maanden 
hadden neer gekieperd. Ervaring leert ook dat 
ze de dag erna alweer vrolijk verder gaan met 
vervuilen. 

De volière die we uit de opruimende handen van 
de gemeente hebben gered ziet er weer prachtig 
uit en is met de zorgende handen van Manon 
Vonk werkelijk een pareltje in onze wijk ge-
worden. Het gaat zo goed dat we kunnen gaan 
handelen in vogeltjes. Ik raad iedereen aan daar 
eens langs te lopen of fietsen en een paar minuu
tjes te kijken, luisteren en genieten.
 
Bij de blokwoningen is ook hard gewerkt, zelfs 
twee dagen, mede gestimuleerd door het aan-
gekondigde bezoek van onze burgemeester, die 
ook zelf met de kruiwagen in de weer ging. Dat 
waarderen we met een foto in deze wijkkrant. 

En dan de gemeenteraadsverkiezing. U heeft 
goed gestemd. De partijen die vier jaar geleden 
van de wijkteams afwilden hebben zetels ver-
loren. Dit geldt vooral voor D66 en GP. Dat zal 
ze leren. Kunnen we nu verwachten dat we met 
wat meer respect behandeld gaan worden en dat 
inspraak meer serieus genomen wordt? Dat blijft 
afwachten, maar er lijken wat signalen goed te 
staan. 

Ik wijs u graag op drie redenen voor een wande-
ling naar Gouwestein. 
• Er is een nieuwe expositie, die steeds meer 

regionale belangstelling krijgt, daar kunt u 
overdag naar toe. 

• Dan hebben we dinsdag 17 april onze jaar-
lijkse bewonersavond met veel informatie die 
voor u interessant kan zijn. 

• En dinsdagavond 24 april vertelt en vertoont 
(dia’s) Geri van Ittersum over een reis naar 
Australië en Nieuw Zeeland. Over alle drie 
kunt u in deze wijkkrant meer lezen. 

nIeuwe BewonersBrochure
Door Peter Schönfeld

Zoals u zich mis-
schien zult herin-
neren maakte het 
wijkteam in 2012 
een mooie wijkbro-
chure (de voorkant 
had een mooie foto 
van de poort naar 
het park), die bij 
alle bewoners is be-
zorgd en daarnaast 
aan alle nieuwe 
bewoners van de 
wijk is toegestuurd 
als teken van wel-
kom. Omdat de 
oplage van 1500 op 

was en de brochure een beetje verjaard, heeft 
het wijkteam besloten een nieuwe brochure uit 
te geven, die net als de vorige uitgave bij alle 
bewoners wordt bezorgd. De brochure geeft 
een heel goed beeld van de mooie dingen in de 
wijk, dat bewijst waarom wij het fijn vinden hier 
te wonen. De brochure fungeert als een visite-
kaartje van de wijk. Hij wordt in de komende 
maanden verspreid en zal op de bewonersavond 
gepresenteerd worden

uItnodIGInG BewonersaVond 
dinsdag 17 april in Gouwestein
Door Trudie Galama

U bent allemaal van harte welkom op de bewo-
nersavond.
Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen en wordt u 
ontvangen met koffie of thee en is er gelegen-
heid om informatie te krijgen aan de tafels op de 
informatiemarkt.

20.00 uur start van de vergadering
In de vergadering komen naast de gebruikelijke 
punten (Vooruitblik 2018, Bestuursaangelegen-
heden en Financiën) de volgende onderwerpen  
aan de orde:
• De Drie Notenboomen – Sander Speleman 

komt vertellen over de Thomashuizen en 
ZorgButler, een nieuw concept voor ouderen

• De Regenboog – Carola Schunlau geeft een 
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schoonmaakactIe met leer-
lInGen Van de Goudse waar-
den

Door Piet Streng, Cyclus

In samenwerking met Wijkteam Nieuwe Park, 
CSG De Goudse Waarden, Cyclus en Stadstoe-
zicht is een opschoonactie georganiseerd op 
woensdag 14 maart.

De werkgroep Buurtpreventie van het wijk-
team Nieuwe Park krijgt vaak klachten over het 
weggooi gedrag van scholieren. Tijdens pauzes 
lopen de scholieren vaak van de school naar 
supermarkt Hoogvliet. Dit is een zogenaam-
de snoeproute en langs deze route ligt vaak 
zwerfvuil in de vorm van verpakkingsmateriaal 
en blikjes op straat en in het water. Dit wordt 
wekelijks opgeruimd door de medewerkers van 
Cyclus en ook de school zelf houdt op donderdag 
een schoonmaakactie. Maar dat is niet voldoen-
de. 

Daarom hebben leden van de werkgroep Buurt-
preventie contact opgenomen met de school-
leiding. Er volgde een afspraak waarbij ook Piet 
Streng van Cyclus aanwezig was. De directie 
van de Goudse Waarden is zich bewust van de 
overlast die de leerlingen in het openbaar gebied 
veroorzaken. Men is bereid om hier wat mee te 
doen en wil samenwerken met het wijkteam en 
Cyclus om extra aandacht te schenken aan de 
vervuiling die veroorzaakt wordt door hun leer-
lingen. Naast aandacht in de lessen 
Maatschappijleer werd besloten om een geza-
menlijke actie te houden om daarmee de leerlin-
gen bewust te laten worden van de overlast die 
ze veroorzaken. Op woensdag 14 maart vindt 
de actie plaats tussen 10.15 en 11.45 uur. In 
de kantine van de school houdt Piet Streng een 
kort praatje over de vervuiling en de ergernis 
bij de bewoners van de wijk. Ook geeft Piet aan 
hoeveel werk Cyclus heeft om de boel schoon te 
houden en te voldoen aan de vereiste beeldkwa-
liteit. 

de actie gaat van start

presentatie over haar school aan de Winter-
dijk

• Stichting Jong – Nicole Bijl en Manon Brug-
man komen praten over de nieuwe vestiging 
Stationsplein 5 

• Buurtpreventie – Trudie Galama komt met 
een kort overzicht van de activiteiten  

• Groencommissie – Trudie Galama vraagt 
aandacht voor de geveltuintjes en Koen 
Oomen belicht de stand van zaken van het 
onderhoud van het Van Bergen IJzendoorn-
park

• Sociaal Team - Berthie Melissen geeft een 
korte uiteenzetting op het werk in de praktijk 

• Stadstoezicht/Handhaving is  aanwezig om 
informatie te geven  en uw vragen te beant-
woorden

21.50 uur hapje en een drankje 

Tijdens het borreluurtje is er volop gelegenheid 
om even bij te praten met de leden van het 
wijkteam en andere buurtbewoners. Ook kunt u 
nog even over de informatiemarkt lopen.

tot ziens op de bewonersavond!

nIeuwe oPZet: 
“Groen moet je doen”

Door Peter Schönfeld

Sinds 1 januari van dit 
jaar zijn de werkzaam-
heden van Cyclus voor 
“Groen moet je doen” 
bij de gemeente onder-
gebracht. 

Dit betekent dat u voortaan bij de gemeente 
terecht kunt met al uw vragen over uw groenini-
tiatief. Wilt u uw “Groen moet je doen” initiatief 
uitbreiden of vindt u het leuk uw groen aan de 
gemeente te laten zien? Neem dan contact op 
met Maartje van der Veen (0643385125). Zij is 
accountmanager van de gemeente voor bewo-
nersinitiatieven.

Als u meer inhoudelijke hulp wilt hebben bij uw 
“Groen moet je doen” initiatief dan kunt u con-
tact opnemen met André van Kleinwee, stedelijk 
ecoloog bij de gemeente. André is betrokken 
bij de inloopmiddagen en natuurwandelingen, 
die vanaf dit jaar worden georganiseerd door 
een aantal natuurverenigingen in Gouda. Meer 
informatie kunt u binnenkort vinden op www.
maakgoudaduurzaam.nl.

Tenslotte is het nuttig te weten dat in septem-
ber weer de Goudse Groenprijs wordt uitge-
reikt. Deze prijs is bedoeld om ”Groen moet je 
doen”-initiatieven in het zonnetje te zetten.
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VerslaG creacafé maart
Door Marrianne Waalwijk

Bij het Creacafé hebben 

we de afgelopen keer 
suncathers gemaakt. Van (oude) cd ’s en glas-
verf kan je hele mooie kunstwerkjes maken.
 
creacafé 11 aPrIl

Deze keer staat het Creacafé in teken van sten-
cils dit is een vorm van streetart, Nee we gaan 
niet stout doen en allerlei gebouwen en objecten 
voorzien van een graffiti maar je gaat naar huis 
met een streetart schilderij voor aan de muur. 
We gaan een achtergrond maken met daarover 
een afbeelding waarvan we zelf een stencil gaan 
snijden. 

Wil je ook je eigen streetart kunstwerk maken 
schrijf je dan in bij Manon tel. 06 40281883 of 
Marrianne tel. 06 23507933.

Van Kunst tot Kitsch 

Wan-
neer? 

 

Waar? 
 

Tijd? 
 

Kosten? 
 

Thema? 
 

Wat 

Woensdag 11 April 
 

Gouwestein 
 

19:30-21.30 
 

€2,50  
 

Streetart 
 

Je creatieve zelf 
 

Creatieve ideeën te delen  

 

Deze keer staat het creacafe in teken van stencils dit is een vorm van streetart, nee we gaan niet stout doen en allerlei gebouwen en 
objecten voorzien van een graffiti maar je gaat naar huis met een streetart schilderij voor aan de muur. We gaan een achtergrond 
maken  met daarover een afbeelding waarvan we zelf een stencil gaan snijden. Wil je ook je eigen streetart kunstwerk maken schrijf 
je dan in bij Manon 06-40281883 of Marrianne06-23507933 kunst In de wIjk: orPheus oP 

weG naar eurydIce
Door Marijke van Ittersum

Al in april 2009 was het plan er om “het beeld 
van Orpheus” naar de wijk te halen. Daartoe 
verscheen er in de wijkkrant van die datum een 
enquête waarin de mening van de wijkbewoners 
gevraagd werd. Moest het beeld komen in de 
grote vijver, of in de sloot van de Winterdijk ter 
hoogte van de kruising met het park, of mis-
schien in de vijver van het Nieuwe Park? Het 
werd de eerstgenoemde locatie en op 4 juni 
2010 werd Orpheus op weg naar Eurydice ver-
ankerd in de grote vijver in het verlengde van de 
prachtige treurwilg – die er toen nog stond.

Het beeld van Orpheus was niet nieuw. Het 
beeld is gemaakt in 1970 en stond bij Ronsse-
veld. Daar werd nieuwbouw voorzien en daarom 
moest het daar weg. Orpheus is uitgevoerd in 
brons en steen door Sonja Meijer, een Neder-
landse, op 22 november 1929 in Gouda geboren 
beeldhouwer. Zij is echt een lokale kunstenaar. 
Haar werken zijn vooral te vinden in Gouda, 
Reeuwijk, Capelle aan den IJssel, Oudewater en 
Alphen aan de Rijn. 

Overigens hield Sonja Meijer zich niet alleen 
bezig met beelden en sculpturen. Ze maakte 
ook etsen, tekeningen en schreef poëzie. Haar 
gedichten zijn in diverse verzamelbundels en 
tijdschriften gepubliceerd. Haar opleiding als 
beeldend kunstenaar kreeg zij van beeldhouwers 

Er zijn 16 brugklas leerlingen aangewezen en zij 
worden begeleid door 4 leerkrachten. Er wa-
ren twee dames van het wijkteam aanwezig en 
ook een paar medewerkers van Handhaving en 
Toezicht van de gemeente Gouda. Cyclus was 
aanwezig met twee wijkreinigers en een veeg-
machinechauffeur. Cyclus levert vuilknijpers, 
handschoenen en vuilniszakken. Er worden twee 
groepen gevormd en die gaan beide een ver-
schillende route volgen. De twee groepen komen 
uiteindelijk weer samen bij de supermarkt en 
vandaar weer gezamenlijk terug naar school. Er 
wordt  veel zwerfvuil verzameld. Tijdens de actie 
wijst Stadstoezicht de leerlingen erop dat zij een 
boete van € 90 kunnen krijgen als ze betrapt 
worden op het weggooien van afval.

Na afloop krijgen de kinderen een zakje chips en 
een blikje limonade en de anderen krijgen een 
beker soep aangeboden namens de school. Al 
met al een prima actie. Vooral de samenwerking 
tussen alle partijen was heel goed. Maar ook de 
kinderen waren erg gemotiveerd en deden goed 
mee. We mogen er van uit gaan dat ze er van 
geleerd hebben en dat ze een voorbeeld zijn 
voor hun medeleerlingen.

volgend jaar weer!



5

Wijkkrant Nieuwe Park                       maart 2018

als Dirk Bus, Henri van Haaren en Cor Hund. 
Ze woonde vanaf haar 18de haar hele leven in 
Reeuwijk, samen met haar levenspartner in een 

zelf ontworpen en gebouwde houten villa aan de 
John Raedeckersingel. Na haar dood op 4 januari 
1994 is het pad dat van de Raadhuisweg naar 
haar huis naar de Raedeckersingel loopt officieel 
naar haar genoemd: het Sonja Meijerpad.  

Het beeld van Orpheus, zittend in zijn boot 
op weg naar Eurydice in de onderwereld komt 
prachtig uit in de vijver. Jammer dat de grote 
treurwilg in augustus 2015 gekapt moest wor-
den, maar hij dreigde om te vallen en het beeld 
te verpulveren. En de treurwilg was nog wel zo 
mooi symbolisch op zijn plaats daar, want het 
verhaal van Orpheus is een verhaal van een 
groot verdriet en het is van een grote schoon-
heid. Het beeld laat zien hoe Orpheus muziek 
maakt op weg naar de onderwereld.

Toen Orpheus, een begenadigd zanger en zoon 
van de koning van Thracië de nimf Eurydice 
trouwde, dacht hij dat zijn geluk eeuwig zou 
duren. Maar helaas, zij stierf aan de beet van 
een adder. Omdat Orpheus niet zonder zijn 
geliefde kon leven, trok hij naar de onderwereld 
en zong voor Hades, de koning van die duistere 
plaats. Hades en Persephone, zijn vrouw, waren 
zo geroerd door de muziek dat zij zich bereid 
verklaarden Eurydice terug te laten keren naar 
de aarde. Maar, als Orpheus terugging, mocht 
hij niet omkijken of zij hem wel volgde. Orpheus 
keek echter wel om. Eurydice werd definitief het 
schimmenrijk ingetrokken en Orpheus keerde 
ontroostbaar terug naar zijn vaderland. 

Boek oVer de GeschIedenIs 
Van het VBIj Park
Door Peter Schönfeld
 
In 2011 heeft de gemeente een historische ana-
lyse laten maken van het Van Bergen 
IJzendoornpark. De resultaten van deze studie 
zijn samengevat in een tekst- en een plaatjes-

8e exPosItIe Goudswerk
Door Janny de Keijzer en Sjouk Engels, Vrijwilligers 
GoudsWerk

Wat een reacties en belangstelling was er voor 
de officiële opening van deze expositie op zater-
dag 3 maart om vier uur in de locatie Gouwes-
tein, van Bergen IJzendoornpark 7.

Behalve diverse kunstenaars, bewoners uit onze 
wijk, uit Gouda en de regio waren de vrijwilligers 
van deze exposities Janny de Keijzer en Sjouk 
Engels aanwezig. Graag willen we Karin Hinke 

boek.  Hoewel de inhoud van goede kwaliteit 
is, is het minder geschikt om in deze vorm uit 
te geven. Daarom heeft het wijkteam het plan 
opgevat een samenvatting van deze analyse te 
laten maken, die voor ons allemaal boeiend is. 
Het beschrijft de periode van het ontstaan van 
het park in 1900 tot en met nu. De tekst wordt 
afgewisseld met anekdotes en is ruim van foto’s, 
prenten en tekeningen voorzien.

Onze wijk is gezegend met bewoonster Marijke 
van Ittersum, die een groot talent heeft dit soort 
dingen in woord en beeld om te zetten. In het 
verleden heeft ze vele artikelen geschreven over 
de bomen in onze wijk en nu is ze bezig met een 
artikelenreeks over de kunstvoorwerpen in de 
openbare ruimte van onze wijk.

Op verzoek van het wijkteam heeft Marijke zich 
bereid verklaard deze moeilijke klus op zich te 
nemen. Over een paar weken is het boek digi-
taal klaar en kan dan naar de drukker gaan. Het 
boek zal tegen een redelijke prijs voor iedereen 
beschikbaar zijn.

Op 2 juni, wanneer de Dag van het Park plaats 
vindt, wordt het boek ten doop gehouden.
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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

van Gouwestein bedanken voor de gastvrijheid, 
de drankjes en hapjes en vooral de gezelligheid.
Zoals inmiddels gebruikelijk is wordt de kunste-
naars gevraagd iets te vertellen.

De kunstenaar Menno Meyer vertelde dat een 
deel van zijn collectie in het Rijksmuseum in 
Amsterdam is opgenomen. Met zijn 88 jaar 
werkt hij bijna dagelijks aan opdrachten en ei-
gen werk. Onder dit artikel staat een link waar-
mee u een interview van hem kan horen dat 
gemaakt is naar aanleiding van de 8e expositie 
GoudsWerk. Wat ook bijzonder was: mensen 
droegen hun sieraden die zij in het verleden van 
Menno Meyer hadden gekocht. 

Sonja Oversier vertelde uitvoerig over haar 
schilderen en tekeningen op rijstpapier. “Het was 
een verrassend leuke en gezellige opening van 
deze expositie” aldus Sonja. Haar schilderijen 
en tekeningen vielen zeer in de smaak bij het 
publiek.

Ook voor de schilderijen van Trudie Bos was gro-
te belangstelling. Trudie: “Het was boven ver-
wachting erg leuk vanmiddag. Warme aandacht 
en leuke presentatie van jullie. Leuke ontvangst 
voor de gasten, een officieel momentje en ruime 
aandacht om iets te kunnen vertellen over hoe 
je werk ontstaat. Ik had zelf nooit van te voren 
kunnen bedenken dat er eigenlijk heel wat over 
te vertellen is. Kortom, aangename verrassing”.
Een Afrika schilderij gecombineerd met glas-
kunst van Trudie kwam die zaterdag al in het 
bezit van nieuwe eigenaren.

Op de foto’s is te zien dat er weer veel belang-
stellenden kwamen om bij deze officiële opening 
aanwezig te zijn. Ook werd onderling over de 
kunstwerken van gedachten gewisseld. Men kon 
vragen stellen aan de kunstenaars over hun 
werk en de techniek die zij gebruikt hebben.

Niet alleen heeft onze wijkkrant Nieuwe Park 
aandacht besteed aan deze 8e expositie Gouds-
Werk. Allerlei plaatselijke en regionale kran-
ten en verschillende websites zoals Welkom in 
Gouda van de VVV/gemeente Gouda, Gouda 
Bruist en Zorgpartners Midden-Holland besteden 
aandacht aan de exposities GoudsWerk. 
En........GoudsWerk heeft sinds kort een EIGEN 
WEBSITE GOUDSWERK. Op die website kunt u 
zien welke kunstenaars eerder geëxposeerd heb-
ben en kunt u kunstwerken van de vorige expo-
sities bekijken. Mocht u toch nog eens contact 
op willen nemen met één van de kunstenaars 
dan kan dat natuurlijk. 

Wij willen Marrianne Waalwijk enorm bedanken 
voor al het werk dat zij heeft verricht voor de 
website GoudsWerk.

De 8e expositie GoudsWerk is te bezichtigen tot 
22 mei op maandag tot en met vrijdag van 8.30 

tot 16.30 uur en op zaterdag van 9.30 tot 16.30 
uur. 
Graag tot ziens!

De link naar het interview van Menno Meyer:
http://gouda.hu.nl/de-passie-en-stijl-van-kun-
stenaar-menno-meyer/

het Bankje
Door Trudie Galama

Janny Velthuizen zit gezellig tussen zoon en 
schoondochter op het bankje. Janny woont in 
Gouwestaete. Zij heeft net haar vuilniszak in de 
container gedeponeerd en maakt nog een klein 
rondje om de vijver. Dit bankje is een prima plek 
om even uit te rusten. 

Haar zoon Egbert kent deze omgeving goed. 
Hij kwam vroeger vaak op nr. 11 toen daar zijn 
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Inge Kuin heeft al eerder een stukje voor de 
wijkkrant geschreven. Dit is een nieuwe bijdrage 
die we met plezier plaatsen.  

de eerste keer
Door Inge Kuin 

Het gevreesde moment 
was gekomen. En, lieve 
mensen, ik geloof dat 
dit moment in ieder 
oudere dezelfde emoties 
wakker maakt. 

Maar, vraagt U zich af, en wat was het dan voor 
een moment dat jij zo vreesde? Ik wil het U 
vertellen: ik heb een ROLLATOR nodig! En met 
dit loophulpstuk moest ik voor de eerste keer de 
straat op. IK een ROLLATOR! Het betekent, dat 
je benen niet meer uit eigen kracht je lichaam 
kunnen dragen. Het betekent ook, dat de rolla-
tor een soort lichaamsdeel van je gaat worden 
en, zo kun je wel zeggen, daardoor een belang-
rijk onderdeel van je leven.

Maar wanhoop niet, er zijn ook voordelen. Ik 
geef U een voorbeeld: Wil je een wandeling 
door het park maken? Dan is je rollator je beste 
vriend, en je zult begrijpen dat het ingebouwde 
tasje van groot voordeel is. Mijn advies: Pak je 
lunchpakketje in het tasje en vergeet niet de 
thermoskan met koffie. Een appeltje als toetje 
en klaar is Kees voor het picknick festijn in de 
frisse lucht. En, laat mij niet vergeten te ver-
melden, want dit is helemaal de top, een rolla-
tor heeft een ingebouwde zitgelegenheid, met 
ruggensteun en al. 

Op dit moment hebben wij het natte en koude 
voorjaar te pakken, maar ik zag me al zitten. 
Lekker onder de grote, statige bomen van het 
Van Bergen IJzendoornpark, in de eerste warme 
zonnestralen van de maand april. (Alleen, ik zou 
in plaats van de koffie een klein flesje wijn mee-
nemen. Maar dit niet doorvertellen, hoor, want ik 
heb een reputatie te verliezen.)

En nu terug naar het gevreesde moment. Het 
was voor mij de eerste keer dat ik met de rolla-
tor in het openbaar moest. En, tussen U en mij, 
ik keek er tegen op. Maar ik kan u geruststellen, 
het ging wonderbaarlijk goed. Op en neer de 

mooie houten bruggen in het Van Bergen IJzen-
doornpark. Vol verwondering heb ik kennis ge-
maakt met de oude bomen wier dikke stammen 
zich in de loop der jaren in zeldzame vormen 
hadden gewrongen. Hun net zo grillig gegroei-
de takken tekenden een sierlijk filigraan tegen 
de grijze regenwolken, die zich aan de hemel 
verzameld hadden. Tevreden begon ik aan mijn 
thuistocht. 

Oproep:
Dames en heren, U die een rollator nodig heeft 
maar het niet aan durft, schroom niet! Ik zie 
alleen maar voordelen. En, misschien ontmoe-
ten wij elkaar in het park. Ik heb wel stiekem 
een klein flesje… “you know what” in mijn tasje 
meegebracht. U ook? 

VraaG aan stadstoeZIcht - 
Boa (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)

welke regels gelden voor het aanbieden 
van minicontainers?
Het college stelt de dagen en tijden vast waarop 
categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inza-
meling kunnen worden aangeboden.
Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op 
andere dagen en tijden ter inzameling aan te 
bieden. Op het aanbieden van huishoudelijke 
afvalstoffen buiten de vastgestelde dagen en 
tijden staat een sanctie van 95 euro.

Het te vroeg neerzetten of te lang laten staan 
van de minicontainers op de openbare ruimte 
is niet toegestaan en kan voor overlast zorgen. 
Op de ophaaldag moet de minicontainer voor 

vriendje woonde dat net als hij fanatiek aan 
rugby deed. Hij vertelt dat de rugbyvelden aan 
de Nieuwe Gouwe Oostzijde lagen daar waar nu 
een fitnessclub en een autobedrijf zijn gevestigd. 
Haar schoondochter Martine vindt deze plek een 
heerlijk stukje Gouda. Een rustig “dorpje” in de 
stad. De merels fluiten en hier en daar zie je 
narcissen bloeien. Het wordt lente!

jaarVerslaG 2017 en wIjk-
jaarProGramma 2018 
BeschIkBaar
door Peter Schönfeld

Het jaarverslag 2017 en het wijkjaarprogramma 
2018 van de Stichting Wijkteam Nieuwe Park 
zijn beschikbaar op onze website 
www.nieuwepark.nl. Geïnteresseerden kunnen 
hier alles lezen over de zaken waarmee het wijk-
team zich het afgelopen jaar heeft beziggehou-
den en welke plannen er dit jaar zijn.
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middernacht van de openbare ruimte zijn weg-
gehaald.

Bij het aantreffen van een minicontainer die te 
vroeg is neergezet of te lang blijft staan, wordt 
actie ondernomen door een waarschuwingskaart 
achter te laten op de minicontainer.
Zie afbeeldingen van het waarschuwingskaartje. 
Bij een tweede keer aantreffen van dezelfde mi-
nicontainer kan er verbaliseerd worden.

Lege minicontainers (grijs, groen of blauw) 
kunnen omvergegooid worden of omverwaaien, 
zodat er schade kan ontstaan aan bijvoorbeeld 
geparkeerde motorvoertuigen.

dagen en tijden voor het ter inzameling 
aanbieden
• Informatie over de aanbieddagen en aanbie-

dregels van de minicontainers is te vinden 
op: Afvalkalender.Cyclus NV.nl

• Ook is de Cyclus Afvalwijzer App beschik-
baar.

kattensInGel
Door Ton Kooijman

Aansluiting wandelpad op Kleiwegplein 

De laatste moot is gestort en dus is de hele 
kademuur klaar. Als dit nummer met Pasen 
uitkomt, is ook het wandelpad langs het water 
helemaal gelegd. Maar een week eerder al lopen 
daar mensen met honden en opgewekte gezich-
ten overheen. Het ziet er prachtig uit. 

U heeft misschien al gezien dat de Kattensingel 
vanaf woensdag 4 april tot en met het weekend 
afgesloten is om de laatste werkzaamheden af 
te ronden. Bewoners aan de Kattensingel kun-
nen hun auto die periode kwijt op het terrein 
van de kaashandel dat dan te bereiken is via de 
Van Beverninghlaan. De stoep van de Kattensin-
gel blijft voor wandelaars wel bereikbaar. 

Na het weekend van 7-8 april is de nieuwe Kat-
tensingel dus open en dat gaan we ook vieren. 
Het programma is nog niet rond, maar we gaan 

in ieder geval zaad strooien in de boomspiegels 
en er is een drankje voor iedereen die langs 
komt. We gaan natuurlijk ook de aannemers 
bedanken voor de prachtige weg die ze hebben 
gemaakt, een juweeltje voor heel Gouda. Dus 
ook een compliment voor de gemeente, die ons 
niet alleen inspraak gunde maar daar ook seri-
eus mee is omgegaan. 

We krijgen wel een probleem, want hoe maken 
we de automobilisten duidelijk dat deze singel 
deel uitmaakt van een dertig kilometer gebied? 
Dat moeten we na het feestvieren maar gaan 
oplossen. 

wIjk In BedrIjf - 
VoedselBank Gouda
Door Trudie Galama

Ik zit tegenover Gerrit 
Brinkman. Hij is een 
van de vrijwilligers van 
het eerste uur. Hij ver-
telt dat de Voedselbank 
op 1 oktober 2005 is 
opgericht. 

Het was het initiatief van de Raad van Kerken, 
Diaconaal Platform Gouda en Christen Unie. De 
eerste pakketten werden klaargemaakt in de 
ontvangstruimte van de kerk aan de Krugerlaan. 
Dat waren 26 pakketten! 

Sindsdien is er veel veranderd. Er is tweemaal 
verhuisd. De Voedselbank is nu gevestigd op 
het Lombokterrein (Stationsplein 7) en heeft de 
beschikking over een grote hal en opslagruimtes 
met koel- en vriescapaciteit. Het aantal pakket-
ten is vertienvoudigd en gestegen tot 300 en is 
geruime tijd meer dan 400 geweest! 

De Voedselbank staat open voor alle mensen 
in haar werkgebied: Gouda en de regio (Reeu-
wijk, Bodegraven en Moordrecht). De vraag 
naar voedsel komt van mensen die van zeer 
weinig geld moeten rondkomen. Het aanbod van 
voedsel komt van allerlei bedrijven, particulieren 
en het regionaal distributiecentrum Rotterdam 
van Voedselbanken Nederland. De Voedselbank 
brengt vraag en aanbod bij elkaar. 

Gerrit houdt zich bezig met de logistiek, met 
name de aanvoer van goederen. Als er zich on-
voorziene problemen voordoen en hij hulp nodig 
heeft, kan hij altijd een beroep doen op zijn 
bovenstebeste buurman Mick Bunnik. Donderdag 
is Gerrit op de werkvloer te vinden als een grote 
groep vrijwilligers ervoor zorgt dat de tassen en 
kratten worden gevuld met een grote variatie 
aan producten.
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financiën
De Voedselbank Gouda is een vrijwilligersorgani-
satie. Er staan zo’n 75 vrijwilligers op de “per-
soneelslijst”. Het merendeel van de producten 
wordt gratis geleverd. Toch zijn er ook kosten. 
De opslagruimtes en de hal, die wordt gebruikt 
voor opslag en het samenstellen en uitdelen van 
de pakketten, worden gehuurd. Verder worden 
er kosten gemaakt voor de wekelijkse aankoop 
van verse groenten en fruit. Een grote kosten-
post is het vervoer van het distributiecentrum 
Rotterdam naar de Voedselbank in Gouda. Dank-
zij financiële sponsors van allerlei aard kan de 
Voedselbank haar werk doen.

werkwijze
Woensdagmorgen gaan 3 bestelauto’s op pad 
om bij supermarkten, bakkerijen en andere 
leveranciers etenswaar op te halen en op don-
derdagmorgen gaan we daar nog mee door met 
twee auto’s, vertelt Gerrit. Het gaat hier om 
bedrijven in Gouda en omgeving. 

Op donderdagochtend staat om 8.00 uur de 
vrachtauto van het regionaal distributiecentrum 
voor de deur die 3 a 4 pallets goederen aflevert. 
De bemanning bestaat geheel uit vrijwilligers. 
Ook vindt er soms een uitwisseling van pro-
ducten plaats met andere voedselbanken in de 
omgeving. Rond 09.00 uur start men met het 
samenstellen van de voedselpakketten. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de grootte van de 
gezinnen. ’s Middags vanaf 14.00 uur vindt het 
uitdelen aan de cliënten plaats. Daarnaast wor-
den er pakketten vervoerd naar de afhaalpunten 
in de regio.

De Voedselbank werkt samen met de Neder-
landse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zo 
is er een handboek opgesteld op het gebied van 
voedselveiligheid; de NVWA controleert of de 
voedselbanken zich daaraan houden. Cliënten 
mogen er vanuit gaan dat ook bij de voedsel-
banken op een correcte, hygiënische manier 
wordt omgegaan met de spullen die worden 
verstrekt.

een pakket aanvragen
Als iemand gebruik wilt maken van de Voed-
selbank Gouda, neemt hij/zij contact op met 
een hulpverleningsinstantie, Het Sociaal Team 
Gouda – West is zo’n instantie. Deze bepaalt 
of de aanvrager aanspraak kan maken op een 
voedselpakket. Van belang is hierbij het bedrag 
dat beschikbaar is voor het levensonderhoud: 
om wekelijks boodschappen van te doen, kleding 
te kopen, enzovoort. De beoordelaar legt uit 
hoe het werkt en wat de toekenningcriteria zijn. 
Tijdens het gesprek wordt het aanvraagformulier 
voedselpakket ingevuld, dat de hulpverleningsin-
stantie opstuurt naar de Voedselbank Gouda.
Om de zelfredzaamheid van hun klanten te ver-
groten, werken de Voedselbank samen met loka-
le organisaties die de klanten helpen om weer op 
eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers 
altijd tijdelijk zijn. Afhankelijk van de persoonlij-
ke situatie kan dat variëren van 3 maanden tot 6 
maanden en soms veel langer. Aan het eind van 
de aangemelde periode wordt door de betreffen-
de instantie bekeken of de termijn wordt ver-
lengd. Dit proces wordt periodiek herhaald. 

taken van de vrijwilligers
De Voedselbank heeft zo’n 75 vrijwilligers. Zij 
zorgen voor het vervoer en het sorteren / ver-
pakken van de producten, vullen de kratten en 
helpen bij het uitdelen van de voedselpakketten 
aan cliënten. Sommigen zijn iedere week aan-
wezig, starten om 08.00 uur en trekken rond 
17.00 uur de deur achter zich dicht.

sponsors
Meestal is er – dankzij de sponsoren – voldoen-
de aanbod van levensmiddelen, maar uiteraard 
is de Voedselbank altijd blij met initiatieven 
van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en 
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andere instanties en organisaties om het pakket 
voor cliënten completer te maken.
Gerrit wijst mij nog even op de website van de 
Voedselbank: voedselbankgouda.nl
Daar is nog meer informatie te vinden o.a. over 
sponsoring en vrijwilligerswerk.

VerlIchtInGsPlan 
kleIweGPleIn
Door Sjaak de Keijzer en Onno Trim

Het is alweer enige tijd geleden dat we u hebben 
geïnformeerd over de voortgang van dit project. 
Zo melden wij u in de wijkkrant van vorig jaar 
dat we het plan op 1 november 2017 mochten 
toelichten op een Oriëntatieavond van de Ge-
meenteraad. Er waren ca. vijftien raadsleden 
aanwezig en die waren best positief. Daarna 
hebben we het plan op 9 november aangeboden 
aan het gemeentebestuur, in de persoon van 
wethouder Van Gelder.

In de Goudse Post is uitvoerig aandacht aan 
het plan besteed. De trailer van het plan ‘Een 
nieuwe poort naar de binnenstad’ is op YouTube 
bijna 1000 keer bezocht en het interview ‘Klei-
wegplein’ op Gouwestad TV al ruim 140 keer. 
Ook op de gemeentelijk site ‘Goudse Geheimen’ 
wordt het plan als ‘Een droom voor 2022’   ge-
presenteerd. Alle reacties, ook op straat, zijn 
positief en daar zijn we best trots op. 

We hebben nu een formele reactie van de ge-
meente ontvangen. Het plan wordt gezien als 
een goed voorbeeld van een burgerinitiatief en 
het zal worden meegenomen in een nieuw te 
ontwikkelen visie voor de binnenstad van Gouda. 
Die visie zal in de komende raadsperiode worden 
behandeld en vastgesteld. 

We gaan er vanuit dat het plan nog voor de vie-
ring van ‘Gouda 750 jaar’ in 2022 gerealiseerd 
is. Ondertussen gaan we door met het zoeken 
van partners, de uitwerking van de constructie 
en de verfijning van de vormgeving. Voor dat 
laatste zijn we te rade gegaan bij de Goudse 
kunstenaarswereld. 

de stoeP
Ontmoetingen tussen huis en straat
Door Sjouk Engels

Ik las een stukje in een digitale nieuwsbrief over 
de stoep, waar ik graag over wil vertellen.

Stoeppraatjes zorgen ervoor dat mensen elkaar 
leren kennen. De inrichting van de straat be-
paalt de ruimte die mensen hebben om elkaar 
te ontmoeten, een praatje te maken of juist te 
ontlopen. Het is een overgangszone tussen het 
privéhuis en de publieke ruimte. Ook bewoners 
in onze wijk kunnen zelf het verschil maken door 
een verandering van de stoep in hun straat. 

De stoep kan zorgen voor privacy van de bewo-
ner, een plek voor ontmoeting en een waarde-
volle bijdrage leveren aan het straatbeeld. Op 
dit moment worden stoepen als verkeerskundi-
ge ruimtes gebruikt om van A naar B te lopen 
en het autoverkeer op afstand te houden. Een 
goede stoep zoals we die van oudsher kennen, 
bepaalt de ruimte die mensen hebben om elkaar 
te ontmoeten. Meer groen in de straat is niet 
alleen mooi, maar kan ook zorgen voor minder 
hitte en minder wateroverlast.

oProeP
Ik roep alle bewoners op in onze wijk te kijken 
naar de stoep in de straat waar je woont. En 
vervolgens die stoep meer aandacht te geven 
voor een sociale groene functie.

tIP
De stoep moet wel toegankelijk blijven voor kin-
derwagens, rolstoelen en rollators.

foto
Het zou geweldig zijn wanneer je een foto van 
de groene stoep in je straat instuurt voor plaat-
sing in de wijkkrant. Op die manier kunnen 

andere bewoners ideeën opdoen om zelf aan de 
slag te gaan.

uItdaGInG
Onze wijk Nieuwe Park de groenste wijk van 
Gouda.

Ik zou zeggen: WE GAAN ERVOOR!
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daG Van het Park 2018

de suPer so-show!
Zaterdag 2 juni van 14.00 tot 17.00 uur in het 
Van Bergen IJzendoornpark in de buurt van de 
kinderspeelplaats, naast villa Honk.

waar gaat dat thema over?

• De ‘SO’ staat voor sociale organisaties in 
Gouda die van alles organiseren voor be-
woners die misschien zitten te wachten op 
een bezoekje of zo graag nog eens naar de 
bibliotheek willen maar niet meer alleen 
kunnen. En zo zijn er nog meer activiteiten 
waarvoor organisaties zich inzetten en voor 
u kunnen regelen. Die organisaties gaan we 
uitnodigen zodat u ze direct kunt aanspreken 
en vragen kunt stellen.

• Dan is er een kleedjesmarkt voor kinderen 
(wel aanmelden aub)

• Bij het Creacafé kunt u bloempotjes be-
schilderen waar u de zaadjes van ver-
geet-mij-nietjes in kunt zaaien.

• Er is de mogelijkheid om te speeddaten om 
zomaar maar eens ‘Hallo’ te zeggen tegen 
een willekeurig iemand uit de wijk, dit onder 
de bezielende leiding van Evert & Co.

• Natuurlijk zijn er weer lekkere hapjes en 
drankjes, kortom dit wilt u niet missen!

Aanmelden voor de kleedjesmarkt kan bij 
Marrianne Waalwijk tel. 06 23507933 of 
m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl

Ook kunnen we die middag nog wel wat helpen-
de handen gebruiken dus doe mee geef u op!

leZInG reIs door autralIe 
en nIeuw Zeeland dInsdaG 24 
aPrIl GouwesteIn
Door Geri van Ittersum

In september en oktober vorig jaar vervolgden 
Marijke en Geri hun wereldreis en doorkruisten 
Australië en Nieuw-Zeeland per camper. 

Australië is enorm groot (bijna 200 keer Neder-
land). We volgden de Stuart Highway van Dar-
win in het noorden naar Adelaide in het zuiden. 
Dat is 3000 km rechtdoor, dwars door het zgn. 
Red Centre met de beroemde Uluru of Ayers 
Rock (zie foto). Verder over de Great Ocean 
Road langs de zuidkust met spectaculaire rots-
formaties. We eindigden in Sydney, de grootste 
stad van het land met het bekende operage-
bouw.
Nieuw Zeeland is een land met veel ruige natuur. 
Voor wie de film Lord of the Rings heeft gezien 
is veel herkenbaar. We reisden van Auckland 
op het Noordereiland langs geisers en vulkanen 
naar de hoofdstad Wellington en verder langs de 
westkust van het Zuidereiland naar de fjorden 
in het zuiden en terug langs de oostkust naar 
Christchurch dat nog lang niet hersteld is van de 
aardbevingen in 2010 en 2011.

Op dinsdag 24 april a.s. om 19.30 uur geef ik 
een fotopresentatie van deze reis In Gouwestein. 
Iedereen is welkom.

Wij hebben er nog steeds het volle vertrouwen 
in dat over enige jaren de Poort naar de binnen-
stad staat te pronken op het Kleiwegplein. 

de hooGVlIet exPresse
Door Ton Kooijman

Mijn vrouw helpt mee met de Hoogvliet ex-
presse. Eens in de paar weken begeleidt ze op 
woensdagochtend bewoners van zorgcentra 
om bij de supermarkt Hoogvliet hun inkopen 
te doen. Omdat ze wat in de lappenmand was 
vroeg ze mij of ik haar kon vervangen, ter ver-
steviging van mijn sociale inborst. Ook al omdat 
ze zo nu en dan terugkomt met verhalen die als 
script voor een film niet misstaan wilde ik dat 
best doen. 
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wIjkteam stelt twee nIeuwe 
leden Voor
Door Peter Schönfeld

In het afgelopen jaar hebben twee leden van 
het wijkteam aangegeven dat zij in verband met 
drukke werkzaamheden hun functie van wijk-
teamlid moeten stoppen. Dit zijn Rien Prins en 
Peter Waalwijk geweest. Beide hebben echter 
wel aangegeven beschikbaar te zijn voor inci-
dentele klussen. Sindsdien heeft het wijkteam 
gezocht naar twee nieuwe wijkteam leden.
Wij vinden het daarom heel erg fijn dat zich 
twee kandidaten hebben aangemeld, die bereid 
zijn deel te nemen aan het wijkteam.

De ene kandidaat is Rachel van Popta, die zich 
vooral bezig wil houden met speelgelegenheid 
voor kleine kinderen en andere kinderactivitei-
ten. 

De andere kandidaat is Koen Oome, die zich 
vooral wil richten op de organisatie van groen 
onderhoud. Hij houdt zich hier al enkele jaren 
mee bezig in nauwe samenwerking met het 
wijkteam.

Op de Bewonersavond op 17 april zal er over 
deze kandidaten worden gestemd. Indien er nog 
andere kandidaten zijn dan moeten zij zich zo 

De begeleiding komt zo kwart over negen bij 
Hoogvliet binnenstappen, zorgt dan voor de eer-
ste koffie en brengt zo’n twintigtal stoelen naar 
voren. Die komen langs de kant bij de ingang te 
staan. Dan komen de busjes aan, gereden door 
chauffeurs die dit elke week doen en dus ook 
precies weten wat er moet gebeuren. De zorg-
centra worden in een vaste volgorde langsgere-
den en zo nodig laden ze rolstoelen en rollators 
in. Ze helpen de bewoners tot aan de ingang van 
de winkel. De meeste wandelen zelfstandig naar 
binnen, gewoon ter been, of met een wandel-
stok, maar ook met een rollator; een enkele zit 
in een rolstoel. De begeleiding weet precies wat 
iedereen nodig heeft. De meeste gebruiken dus 
ook een winkelwagentje en gaan zelfstandig de 
winkel in. Sommigen willen graag begeleiding en 
zo kom ik aan de beurt. Je rijdt dan een winkel-
wagen of een rijmand samen met de rolstoel, 
wat wel wat stuurmanskunst vraagt. Het zijn 
meest vrouwen, maar ook meer dan een enkele 
man. En de meeste hebben alles goed voorbe-
reid, stappen of rijden met een dicht beschreven 
velletje met boodschappen door de supermarkt. 
Ze weten beter dan ik waar alles te vinden is, 
dus ik moet vooral op tijd stoppen. Deel van 
mijn taak is om de producten uit de schappen te 
halen, maar ook dat verschilt. De dames tonen 
graag hun zelfstandigheid. Er wordt behoorlijk 
ingekocht en je ziet aan de producten en porties 
dat velen alleenstaand zijn. Er wordt ook heel 
goed gelet op de houdbaarheidsdatum. Ik leer 
dus heel wat bij over producten die ik zelf nooit 
koop, hoewel ik toch een geregeld bezoeker van 
Hoogvliet ben. 

Het is echt een uitje voor de meeste dames en 
heren, zodanig dat ik zo nu en dan de indruk 
kreeg dat de gezelligheid het won van de effici-
ency. Eén dame liet me kris kras door de zaak 
rijden, zodat ik elke gang een paar keer door-
kwam, terwijl ze toch echt wist waar alles stond. 
Ik werd na haast een uur gered door een bege-
leidster die haar kwam vertellen dat de bus al 
weer klaar stond om in te stappen. 

De belangrijkste taak komt bij de kassa’s. Vrij-
wel iedereen legt zelf de boodschappen op de 
band, maar velen hebben dan hulp nodig om na 
het scannen alles in tassen te krijgen. Dat moet 
ook een beetje snel gebeuren om de boel niet op 
te houden. Maar dat kan niet zomaar. Zo wilde 
iemand de vleesproducten helemaal onderin 
hebben, wat ik zelf nooit verzonnen had. En een 
dame wilde alles weer terug in het winkelwa-
gentje, omdat ze vervolgens zelf wat verderop 
alles in haar tassen wilde stoppen. Ze legde uit 
dat nou eenmaal als beste te weten. Een me-
neer probeerde elk gescand product weer terug 
te pakken om dat gelijk in zijn tas te stoppen. 
Ik begreep dat sommige kassières daar wel aan 
mee werken en andere niet. Er wordt behoorlijk 
ingekocht, mijn winnaar was een dame met dik 
meer dan 40€ aan boodschappen. 

Rollators blijken fantastische voertuigen, met 
manden voor het opbergen, de boventrede voor 
de volle tas en de hengsels daarvan vernuftig 
aan het stuur. Dan op stap naar een stoel bij de 
ingang voor het kopje koffie of thee en een prau
tje. Een leerling van Het Segment schenkt het in 
en vraagt naar de behoefte aan suiker en melk. 
Ondertussen hebben de bussen bij de volgende 
centrum nieuwe klanten opgehaald en vindt er 
een wisseling van de wacht plaats. 

Mijn complimenten voor de gestroomlijnde maar 
toch ook gezellige organisatie van dit bood-
schappenfeest. 
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snel mogelijk opgeven bij Peter Schönfeld 
tel.: 06 41836684 of p.schonfeld@kabelfoon.net.

BerIcht Van de Gemeente

We hebben bij de gemeente  gevraagd wat 
er met het oude Segment en met de loca-
tie Goudse Waarden aan de Winterdijk gaat 
gebeuren. 

Afgelopen zomer is het school gebouw waar 
Het Segment heeft gezeten helemaal afge-
broken. Nu liggen alleen de betonnen vloeren 
er nog. De gemeente meldt  dat er nog geen 
concrete plannen zijn, maar het meest waar-
schijnlijke is dat er woningen komen. 

De locatie van De Goudse Waarden is vorig 
jaar leeggekomen. Het lijkt erop dat het ge-
bouw een school bestemming houdt. 
De Regenboog zou er heen kunnen, maar Het 
Segment heeft ook belangstelling, omdat het 
huidige gebouw te klein wordt. Afwachten 
dus. 

nldoet VolIère
Door Manon Vonk

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart was het weer 
NLdoet. Natuurlijk maken we graag van die 
gelegenheid gebruik om het startschot te geven 
aan het broedseizoen. 

Maar voor dat begint moet er een hoop werk 
verzet worden. Alle verblijven worden leegge-
haald om grondig schoongemaakt te worden; 
dit is een hele klus. Als alles weer schoon en 
droog is wordt het ingespoten om ongedierte te 
voorkomen zoals bloedluis en andere ongenode 
gasten. Ook het buitenhok is grondig schoon-
gemaakt, alle alg van de muren en nieuwe 
beplanting is er ook geplaatst. Nu is het alleen 
de vraag of dit het gaat overleven. Ons lijkt het 

namelijk heel leuk om meer groen in de volière 
te hebben maar de parkieten vinden het gewel-
dig om dat te slopen. 

De eerste officiële melding op een poging tot 
doodslag van een plant is al geweest, nu maar 
hopen dat hij het overleeft. Natuurlijk zijn ook 
de nestkasten weer opgehangen en brak gelijk 
de strijd los wie er het mooiste hok kon bemach-
tigen. Nu zijn er parkieten met sterallures en die 
hebben gewoon de nestkasten van de valkpar-
kieten ingepikt. Tja, als je ruimer kunt wonen 
dan neem je toch gewoon een groter apparte-
ment. Inmiddels, twee weken later, zijn er al 31 
eieren gelegd. 

Graag willen wij alle vrijwilligers en de docenten 
en leerlingen van Het Segment bedanken voor 
hun inzet. Nu kunnen we weer een heel jaar 
genieten van alle vogels in de volière. 
 
nldoet en Gouda schoon 
rondom de BlokwonInGen en 
de Groene sPeeltuIn
Door Manon Vonk

Twee keer in het jaar steken we met de hele 
buurt de handen uit de mouwen om groot on-
derhoud in het groen te doen. Inmiddels is bijna 
iedereen hier aan gewend en houdt op deze dag 
een gaatje vrij in zijn agenda om een handje 
te helpen. Zaterdag 10 maart zijn we dus weer 
met zijn allen hard aan de gang gegaan en alles 
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klaargemaakt. Moe maar voldaan dachten we 
dat het grote werk erop zat. 

Totdat we hoorden van een subsidie van de 
nationale opschoondag. We hebben altijd veel 
zwerfaval in de wijk  liggen en  dat is een grote 
ergernis,  vooral omdat we nooit geld genoeg 
hebben om alles er nog groener uit te laten zien. 
Vol enthousiasme hadden we ons met drie deel-
nemers aangemeld. Met de intentie om wel op te 
ruimen maar later weer in de tuinen aan de slag 
te gaan. We moesten per slot van rekening echt 
nog wel even uitpuffen van NLdoet. 

Maar het lot bepaalde anders: woensdagochtend 
kregen we een telefoontje van het stadhuis; ons 
harde werken in het groen was opgevallen en 
ter ore gekomen van de burgemeester die wel 
eens wilde komen kijken hoe dat er bij ons aan 
toegaat. 

En dan is er ……PANIEK, in twee dagen tijd 
moesten er spullen en mensen gemobiliseerd 
worden. Gelukkig is die missie geslaagd, juist 
omdat we zo intensief met elkaar samenwer-
ken en de contacten nauw zijn was de opkomst 
groot. We hebben het als een hele eer ervaren 
om de burgemeester te mogen ontvangen en 
dat hij zoveel belangstelling toonde in onze 
buurt, vonden wij geweldig. Kijk op blz, 16 voor 
de foto’s.

“ZaterdaG 24 maart, 
Gouda schoon
Door Cora van Leeuwen, Buurtpreventie

Het voorjaar is aangebroken en dus gaan we 
weer massaal naar buiten!

We zien dat daar veel werk op ons wacht. Onder 
de bezielende leiding van Manon zijn de groen-
stroken tussen de Blokwoningen langs de Win-
terdijk en het groenspeeltuintje in de Majoor 
Fransstraat aangepakt.
Bij deze jaarlijkse actie heeft deze keer burge-
meester Milo Schoenmaker, naast andere wij-

ken, ook onze wijk een bezoek gebracht. Manon 
heeft de burgemeester uitgebreid geïnformeerd 
over alle aktiviteiten die rondom de blokwonin-
gen worden georganiseerd. Ook de scholen zijn 
nauw bij de wijk betrokken. Zo is er onlangs 
een schoonmaakaktie gehouden met leerlingen 
van De Goudse Waarden. Met leerlingen van Het 
Segment wordt gewerkt aan het groen tussen de 
blokwoningen. De zitbanken is een project dat in 
samenwerking met Het Segment is gerealiseerd.
Naast alle positieve punten is er helaas nog 
steeds ergernis over zwerfvuil, vuilniszakken die 
niet in maar naast de ondergrondse containers 
worden geplaatst. Ook wordt er op diverse plek-
ken brood en andere etensresten voor de vogels 
gestrooid. Dit trekt juist ongewenst ondierte 
aan.

Vandaag worden o.a. nieuwe plantjes gepoot en 
de burgemeester helpt hierbij een handje mee 
door de plantjes met een kruiwagen naar de 
gewenste plaatsen te vervoeren.

stolPersteIne

Dinsdag 24 april krijgt onze wijk er een 
nieuwe stolpersteine bij. De plaatsing is om 
ongeveer half twaalf bij de Piersonweg 
nummer 6. 

kom jij ons Buurtpreventieteam 
versterken?

Het Buurtpreventieteam Nieuwe Park is op 
zoek naar twee nieuwe straatcontactperso-
nen.
Er is een vacature in de volgende delen van 
onze wijk:
- Crabethstraat/Crabethpark
- Kattensingel nummers 1 t/m 44b 

Wat verwachten wij van je? 
De straatcontactpersoon houdt ogen en oren 
open voor klachten en opmerkingen van be-
woners in zijn/haar straat. Hij/zij signaleert 
situaties die niet voldoen aan ‘schoon, heel 
en veilig’ en geeft deze door aan het MOB en 
meldt deze in de vergadering.

Wat houdt Buurtpreventie voor jou in en hoe-
veel tijd gaat het je kosten?
De straatcontactpersoon zit bij de vergadering 
van het Buurtpreventieteam. 6x per jaar wordt 
er op woensdag vergadert van 19.30 – 20.30 
uur in Gouwestein. 

Ben je geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met Trudie Galama 
M: 0182 523525 of stuur een mailtje: trudie.
galama@hetnet.nl
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redactIe wIjkkrant

Ton Kooijman, Trudie Galama, en Irene Tielman. 
Inleveren kopij per e-mail: t.kooyman@worldon-
line.nl en i.tielman@gmail.com. 

Voor informatie over adverteren in de wijk-krant 
kunt u terecht bij Trudie, tel. 523525

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

Verspreiding wijkkrant  
Han Geurts tel: 06 14051401 of 
geurtsgeurts@gmail.com

adressen wIjkteamleden

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

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

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

adressen Partners In de wIjkaanPak

Gemeente, gebiedsregisseur West
Woonpartners Midden-Holland
Mozaïek Wonen
Politie, wijkagent
Stadstoezicht
Cyclus
Plicare
Sociaal Team West

John van Dijk
Sandra Stevens
Ben Peters
Heide Valkenburg en Marvin van Batenburg
Marcel van der Loo en Roos Brandhorst
Piet Streng
Carla Jochems
Chantal Geul

Tel. 588386
Tel. 646464
Tel. 692969
Tel. 0900 8844
Tel. 589168
Tel. 547500
Tel. 06 20417758
Tel. 088 9004321

straatcontactPersonen BuurtPreVentIe

• Hélène Servaesstraat, Aart Luteijnstraat, Vincent Hamanstraat, Roos van Dekemastraat, Nieuwe 
     Parkerf – Dawid Jarzynka, Vincent Hamanstraat 2, tel. 359162 
• Majoor Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 521553 
• Rode Dorp, Parkwijk – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 
• Max Havelaarstraat, Merijntje Gijzenstraat, Kleine. Johannesstraat, Jan Compagniestraat, Eline 

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

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

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

9 april 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein
11 april 19.30 uur Creacafé Gouwestein
17 april 19.30 uur Bewonersavond Gouwestein
18 april 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein
24 april 11.30 uur Plaatsing Stolpersteine Piersonweg 6
24 april 19.30 uur foto presentatie van reis door     

Australië en Nieuw Zeeland
gouwestein

2 juni 14.00 uur Dag van het Park grasveld naast Villa Honk

aGenda
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