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AFSChEId VAn Ton KooIJMAn
Door Peter Schönfeld

Onlangs heeft Ton Kooijman, 
wijkteamlid en redacteur van 
onze wijkkrant, laten weten 
dat hij vanaf eind 2018 zijn 
functies in ons wijkteam 
neerlegt. Hij gaat Gouda ver-
laten en zijn geluk beproeven 
in Haarlem/Heemstede, ook 
een mooie stad.

Ruim tien jaar lang heeft hij als zeer betrokken 
wijkbewoner op constructieve wijze meege-
holpen om de wijk leuker, mooier en beter te 
maken. Met name zijn inzet voor de wijkkrant is 
heel belangrijk geweest. Vooral zijn onvolprezen 
redactioneel, dat altijd een snedige opmerking 
over de gemeente had, werd door iedereen, ook 
de gemeente ambtenaren die het betroffen, met 
smaak gelezen.

VAn dE rEdACTIE /
VAn hET wIJKTEAM
Door Ton Kooijman

We meldden het al eerder: Piet Streng, die he-
lemaal juist niet streng is, is/gaat met pensioen. 
Zijn afscheid heeft hij al gevierd, maar hij moet 
blijkbaar nog wat dagen maken. In november 
heeft hij tijd om in ons park mee te helpen bij 
het planten van zijn eigen boom, een zomereik; 
met zijn naam. En hij is er ongetwijfeld van op 
de hoogte dat zo’n boom behoedzaam verzorgd 
moet worden, dus daar heeft hij zelf dan ook 
een beetje tijd voor, want hij weet dat de profes-
sionele verzorgers er geen verstand van heb-
ben. Een onlangs geplante zomereik is nu dood, 
zomaar een voorbeeld. Dat geldt ook voor een 
boom in mijn straat trouwens. Moet zoiets water 
krijgen? Nieuwste staaltje: de prachtige mam-
moetplanten langs de vijver vlak bij de volière 
zijn onlangs tot aan de wortels weggemaaid, ze 
dachten dat het onkruid was. 

We blijven hameren op meer aandacht. U leest 
er over in deze krant. Er is nu een lijst van 
zes pagina’s met afspraken geschreven en de 
meest voorkomende zinsnede daarin volgt op de 
beschrijving van een eerder gemaakte afspraak 
en luidt: ‘maar dat is om onbekende reden niet 
gebeurd’. Ik ken die reden wel, maar het wijk-
team heeft me gevraagd die voor me te houden. 
Als u geïnteresseerd bent, de lijst kunt u vinden 
op onze website. 

Er is weer eens een bijenkomst geweest van de 
wijkteams met de wethouder. Van onze voorzit-
ter vernam ik dat het een wat lusteloze bijeen-
komst was. Niet zo gek want het blijft tobben. 
Er is nu per jaar € 20.000 uitgetrokken waar 
wijkteams op kunnen intekenen. Dat stelt dus 
niks voor. Wijkteams zijn op dezelfde manier 
afgedaan als ons park. En onze voorzitter heeft 
het ook opgegeven, vertelde hij me. Nou, dan 
moet het echt erg zijn. 

Herinnert u zich dat mooie plan voor een in-
drukwekkende entree naar de binnenstad op het 
Kleiwegplein. Daarvan hoorde ik dat de wethou-
der er niets in ziet. Verder is iedereen enthousi-
ast. Zullen we de burgemeester maar eens gaan 
vragen of hij zijn wethouders wat meer lef en 
creativiteit wil aanpraten? Ik vond zijn recente 
vermomming en optreden als politieagent wel 
verkwikkend. 

Het is begin november Halloween, vanouds in 
onze wijk een heel leuk feest voor alle kinderen 
in de basisschoolleeftijd. Er zit een aanmeldings-
strookje achterin deze wijkkrant. In Amerika 
krijgt dit feest veel meer aandacht en worden 
grasperken voor het huis vol gezet met griezel-
dingen. Op het voorblad daarvan een paar voor-
beelden. Kan uw kind al vast voorgriezelen. 
Een mooi najaar is me welkom. 

PEr dECEMBEr 2018 EEn 
nIEuwE rEdACTEur Voor dE 
wIJKKrAnT GEZoChT
Door Peter Schönfeld

Ton Kooijman, de huidige eindredacteur van de 
wijkkrant van het Nieuwe Park, stopt na ruim 
tien jaar hiermee omdat hij naar Haarlem/
Heemstede gaat verhuizen, zoals u elders in de 
wijkkrant hebt kunnen lezen. Natuurlijk betreurt 
het wijkteam dit erg, maar de zaken zijn nu 
eenmaal zo. 

Het wijkteam is daarom op zoek naar een 
nieuwe redacteur die de verschijning van 10 
wijkkranten per jaar gaat realiseren samen met 
andere vrijwilligers en een desktop editor, die 
dit werk al jaren doen. Het werk kost ongeveer 
een dag per maand rond de derde week van de 
maand. Haar/zijn taak gaat per december 2018 
beginnen. Belangrijk is dat zij/hij:
• in onze wijk woont
• geïnteresseerd is in de wijk en Gouda
• lid wordt van het wijkteam
• en schrijven leuk vindt

Als u meer informatie wilt hebben neemt u dan 
contact op met een van onderstaande mensen:
Ton Kooijman tel. 06 19794774
Trudie Galama tel. 06 21359844
Peter Schönfeld tel. 06 41836684
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hET wEllAnTCollEGE In 
ACTIE
Door Trudie Galama

Leerlingen van het Wellantcollege, onder lei-
ding van hun docent Jan Knevelbaard, zijn op 
woensdagmiddag 10 en 17 oktober aan de slag 
gegaan in het Van Bergen IJzendoornpark. De 
meiden en jongens van klas 3 zijn bezig geweest 
met het  weghalen van distels en ander onkruid, 
het afzagen van verdorde rhododendrons, het 
snoeien van struiken, het verwijderen van dood 
hout, het straktrekken en vastzetten van een 
afrastering, het weghalen van dode bladeren, 

Naast zijn werk voor de krant was Ton vaak 
aanwezig bij klussen in de wijk zoals het schilde-
ren van de zonnewijzer, plaatsen van de kerst-
bomen in de Winterdijk, Jeu de Boules (hij heeft 
de aanleg van de baan geregeld), werken in het 
Van Bergen IJzendoornpark, opbouw van de Dag 
van het Park enz., enz.. We konden vaak een 
beroep op hem doen.

Omdat hij goed zijn woordje kan doen heeft hij 
aan aantal keren de belangen van onze wijk in 
de gemeenteraad verdedigd. Of dat altijd iets 
positiefs heeft opgeleverd valt te betwijfelen, 
maar het staat wel vast dat dat niet aan Ton lag.
Het Wijkteam ziet het moment van afscheid 
van Ton met lede ogen naderen. Niet alleen zijn 
kennis en kunde gaan gemist worden, maar ook 
zijn constructieve, komische en soms cynische 
opmerkingen. 

Los van zijn inspanningen in de wijk is Ton ook 
zeer actief geweest in Gouda. Hij was lid van een 
biljartclub en een bridgeclub en was daarnaast 
ook internationaal scheidrechter van de wereld 
bridgebond, in welk verband hij regelmatig in 
het buitenland is. De afgelopen tijd werkte hij 
mee aan de programma’s van Radio Gouwestad. 

Het wijkteam en ik denk velen uit de wijk en 
verder in de stad zijn hem veel dank verschul-
digd. Hij is iemand die we erg gaan missen.

enz. enz. Met materialen als bladblazer, elektri-
sche handmaaimachine, maar ook hark, schoffel 
en snoeischaar gingen ze aan het werk.

Op verzoek van de Groencommissie Nieuwe Park 
en in overleg met gemeente en Promen heeft 
het Wellantcollege zich ingezet om het park weer 
een beetje mooier te maken. Petje af voor deze 
hoveniers van de toekomst.

wAndElEn
Door Denise Blom, Sport.Gouda

Als u graag wandelt en dan ook nog wel een 
praatje wilt maken is deze oproep uw aandacht 
waard:
                                                                                   
Stap mee! is een wandelgroep in Gouda. 
Afgelopen april is deze groep gestart en hebben 
al ruim 40 mensen wekelijks deelgenomen aan 
deze wandelingen. Veel mensen merken verbe-
teringen. Zij voelen zich fitter en zitten lekkerder 
in hun vel dan voorheen. Naast dat wandelen 
goed is voor je lichaam heeft dit ook een positief 
effect op de geest. Het is ontspannend, gezellig 
en je leert nieuwe mensen kennen.

Wilt u graag een keer komen kijken en gezellig 
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oKToBEr, MAAnd VAn dE       
GESChIEdEnIS
Door Ton Kooijman

Links: Jonkheer Adriaan van Swieten
Rechts: Hieronymus van Beverningh
Bron: foto’s van Wikipedia

Dit jaar is het motto van deze geschiedenis-
maand: ‘Opstand’, en ook Gouda heeft daar 
aandacht aan besteed. In 1568, nu 450 jaar 
geleden, begon de tachtigjarige oorlog, in 1672 
waren we in oorlog met ongeveer iedereen en 
alles, ook eigen burgers bleken zeer ontevreden. 

Er was een rondleiding door Gouda met aan-
dacht voor de verdediging van ons land met 
het inzetten van water, in de beginjaren van die 
tachtigjarige oorlog en met de Hollandse Wa-
terlinie in 1672. Daarbij kwamen twee mannen 
‘voorbij’ naar wie een straat in onze wijk, het 
Nieuwe Park, genoemd is. 

Jonkheer Adriaan van Swieten leefde van 
1532 tot 1584, het jaar waarin Willem van Oran-
je werd vermoord. Hij was een van de leiders 
van de opstand tegen Spanje en al jong een 
vertrouweling van Willem van Oranje. Als Wa-
tergeus veroverde hij mede Den Briel op 1 april 
in 1572. Steden waren toen heel onafhankelijk 
en waren in het algemeen trouw aan de vorst. 
‘Veroveren’ betekende dat de stad de kant van 
Willem van Oranje ging kiezen, goed- of kwaad-
schiks. Daarna trokken de geuzen naar Oude-
water en op een ochtend in juni openden prins-
gezinden in Gouda een stadspoort voor hem 
(ik schat in die bij het vroegere stadskantoor), 
zodat hij Gouda kon binnenkomen. Zo dwong hij 
het stadsbestuur de zijde van de prins te ‘kie-
zen’. In de volgende jaren had hij een belangrij-

ke positie in de stad. 

hieronymus van Beverningh leefde een eeuw 
later, van 1614 tot 1690. Hij volgde de Latijnse 
school aan de Groeneweg in Gouda en studeer-
de in Leiden (Leiden had in 1572 een universi-
teit gekregen). Hij werd vervolgens advocaat in 
Gouda. Zijn bestuurlijke carrière begon hier ook, 
eerst schepen (wethouder), daarna burgemees-
ter. 

In 1653 werd hij lid van de Staten-Generaal 
en vier jaar later Thesaurier- Generaal van de 
republiek (pas in het begin van de negentiende 
eeuw werd Nederland een koninkrijk). Als zo-
danig heeft hij namens die republiek vele vre-
desbesprekingen gevoerd (vrede was zeldzamer 
dan oorlog in die tijd). Hij kwam in Leiden om 
het leven door een val van een ladder, niet zo 
indrukwekkend dus. 

Deze beide illustere Gouwenaars zijn begraven 
in de Sint Jan. 

GoudSwErK-BErIChTEn
Door Sjouk Engels

Zoals u in de vorige wijk-
krant heeft kunnen lezen 
is de 10e expositie Gouds-
Werk te bezoeken tot 26 
november 2018. U kunt tot 
die datum het prachtige 
werk bewonderen van Jan 
van Lokhorst (schilderij-
en), Irma Holt (sieraden en 
tassen) en Nico Boerboom 
(fotografie).

Vanaf nu zal elke maand een stukje over de ex-
positie GoudsWerk te lezen zijn in de wijkkrant. 
In dat stukje wordt één kunstenaar uitgelicht. 

we trappen af met nico Boerboom.

Nico Boerboom (fotografie) vertelt over zichzelf:
“Ik ben afgestudeerd vakfotograaf en was dertig 
jaar werkzaam in de ICT-branche als business-, 
project- en interim manager. In 2002 gaf ik mijn 
carrière een andere richting door het volgen 
van een vakopleiding fotografie aan de Fotovak-
school te Apeldoorn, waar ik in 2006 ben afge-
studeerd. Sindsdien ben ik actief als architec-
tuur- en natuurfotograaf. Ik ben Goudoloog en 

meewandelen? Dit kan! 

Er wordt gewandeld op dinsdagavond van 
19:00-20:00 uur en op donderdagochtend van 
10:00-11:00 uur. Per wandelmoment zijn de 
kosten €2,50. Aansluitend is er de mogelijkheid 
om een kopje koffie te drinken in wijkcentrum 
De Walvis (€0,60). 

Wilt u zich aanmelden of meer informatie ont-
vangen? Mail dan naar: 
denise.blom@sportpuntgouda.nl of bel naar: 
0182 590910
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TIP:
De officiële opening van de 11e expositie Gouds-
Werk is op zaterdag 1 december 2018 van vier 
tot vijf uur in Gouwestein. Zet deze datum alvast 
in uw agenda!

lid van de Historische Vereniging Die Goude.

Ik ben jong van geest maar wel 72 jaar (1946).
Als je meer werk van mij wilt zien dan moet je 
een rondje lopen in het Best Western City Hotel 
in Gouda (3 verdiepingen met 101 kamers).
Naast elke kamerdeur tref je een stadsfoto van 
Gouda aan. In alle kamers hangt een stadsfoto 
op canvas afgedrukt boven het bureau (totaal 
230 verschillende foto’s). Ik verzorg elke maand, 
samen met 3 redacteuren, de rubriek “Oud Gou-
da” in de uitgave op papier van de streekkrant 
De Gouda.nl. Als vrijwilliger bij het Streekarchief 
doe ik regelmatig reproductiewerk van histori-
sche documenten.

Daarnaast verzorg ik als vrijwilliger van de His-
torische Vereniging Die Goude het fotomateriaal 
voor het blad de Tidinge en de Nieuwsbrief en 
beheer de website van Die Goude als webmas-
ter. Voorts krijgt Die Goude regelmatig historisch 
fotomateriaal aangeboden dat ik dan vervolgens 
digitaliseer. Ik vind het leuk om tegenover een 
historische foto een foto te zetten uit het heden 
vanuit hetzelfde standpunt genomen.
Ik ben jaren lid geweest van de Werkgroep 
Kaarsjesavond Gouda en was in 2006 de ini-
tiatiefnemer om de toren van de St. Jan in te 
pakken met een op canvas afgedrukte foto van 
de Goudse Glazen, onder het motto: “De Goudse 
glazen gaan naar buiten”

Op de expositie in Gouwestein heb ik heel veel 
positieve reacties ontvangen. Met name op de 
panoramafoto van de stad Gouda. Deze foto 
heb ik genomen vanuit de schoorsteen van de 
asfaltfabriek Koudasfalt (thans het terrein van 
Goudasfalt). Overigens kan deze foto ook in een 
kleiner formaat worden afgedrukt. Inmiddels 
heb ik daar een opdracht voor gekregen.
 
Kortom: Het fotograferen is voor mij een totaal 
uit de hand gelopen hobby, wat ik met veel ple-
zier doe.
 
Op de website www.Goudawaterstad.eu is werk 
van Nico te bewonderen. De website www.stad-
vandegouwenaars.nl heeft Nico opgezet om be-
langstellenden een inkijkje te geven in de inhoud 
van deze serie boeken “Stad van de Gouwe-
naars”, maar vooral ook om de belangstellenden 
op de hoogte te houden van alle wijzigingen en 
aanvullingen op deze boekenreeks.

11e expositie Goudswerk
Janny de Keijzer en ik zijn inmiddels druk bezig 
met de voorbereidingen voor de 11e expositie 
GoudsWerk. We lichten alvast een tipje van de 
sluier op: In de lange gang komt een overzichts-
werk van schilderijen van Pim Leefsma. In de 
korte gang komen leerwerkschilderijen van Pie-
ter ter Meulen (postuum) en in de vitrinekasten 
worden de keramiekwerken van Diana Landlust 
getoond.

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

hET BAnKJE
Door Trudie Galama

Het is nog steeds zomer. Ik loop in het park 
en vraag of ik even naast hem mag zitten. Hij 
heet Pete, is geen inwoner van Gouda, maar 
is hier als ‘toerist’. Hij is in Dordrecht geboren, 
zijn moeder was Nederlands en zijn vader was 
Canadees.

Hij heeft ruim 20 jaar in Amerika gewoond en 
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daarna in Singapore en vervolgens in China. Hij 
had een goed leven als fiscalist. Hij is een gezel-
liger prater. Hij vertelt dat het ineens allemaal 
anders was. Geen huis, geen haard en leven in 
de buitenlucht. Zijn beddegoed zit in een tas en 
als hij een nieuwe broek nodig heeft wandelt hij 
naar de non-foodbank. Hij zit vaak in de biblio-
theek of op een bankje in een park. Hij is een 
van de 100 daklozen in Gouda vertelt hij. Som-
migen kiezen ervoor om onder de blote hemel te 
slapen maar hij heeft liever een dak boven zijn 
hoofd. Ik ben gezond en heb humor, zegt hij. Ik 
geef hem een hand en wens hem het allerbeste.

     

Een zwanengezin in de Kattensingel, 
ook de jonge zwanen zijn al prachtig wit

wIJK In BEdrIJF – 
ToTAAl ondErwIJS
Door Trudie Galama

Totaal Onderwijs, gevestigd op de Kattensingel 
71, is een particuliere onderwijsinstelling voor 
(jong)volwassenen en gespecialiseerd in Neder-
lands als eerste en tweede taal (NT1 & NT2). 
Totaal Onderwijs is gespecialiseerd in het inbur-
geren van nieuwkomers. Aansluiting kunnen vin-
den, kunnen meedoen, begint bij het begrijpen 
van de cultuur en het spreken van de taal. 
De cursisten die wekelijks de trap bestijgen van 
het gebouw aan de Kattensingel zijn nieuwe Ne-
derlanders die komen uit Syrië en Eritrea. 

wat is inburgeren?
Nederlands leren hoort bij inburgeren. De 

nieuwe Nederlander moeten leren hoe Neder-
landers wonen en werken. Daarna doen zij het 
inburgeringsexamen. De meeste inburgeraars 
zijn asielmigrant (vluchteling). Zij hebben 3 jaar 
de tijd om in te burgeren en 5 jaar als zij an-
alfabeet zijn. Bij het leren van de Nederlandse 
taal wordt de methode “TaalCompleet” gebruikt. 
Bij deze methode wordt veel aandacht besteed 
aan de uitbreiding van de woordenschat en de 
vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en 
spreken. Daarnaast komen grammatica en spel-
ling aan bod. De methode is geschikt voor leren 
in klassen, in kleine groepjes of individueel. 
Daarnaast zijn er online opdrachten, waardoor 
er ook zelfstandig thuis gewerkt kan worden; de 
computer geeft meteen feedback.

Motivatie en activatie
De Totaal Inburgering leermethode brengt men-
sen in beweging en draagt bij aan het zelfver-
trouwen en het vermogen tot zelfsturing. De 
positieve werking van deze basis leermethode 
berust op twee universele menselijke eigen-
schappen. De eerste is dat iemand pas in actie 
komt als hij verwacht dat het hem een positief 
resultaat oplevert. Deze motivatie is een be-
langrijke factor, aangezien dit een van de meest 
bepalende voorwaarden is voor participatie/het 
vinden van werk. 

Vertrouwen
De tweede eigenschap is dat iemand pas iets 
gaat doen als hij verwacht dat hij het ook kan. 
Vertrouwen in eigen kunnen blijkt doorslagge-
vend te zijn voor succesvol handelen. De coa-
ching in het traject mag niet te sturend zijn: de 
cursist moet zoveel mogelijk zelfsturend wor-
den. Het vergroten van het zelforganiserende 
vermogen is essentieel. Om zelfvertrouwen en 
zelfsturing op te bouwen zijn succeservaringen 
noodzakelijk.

duur van de inburgeringscursus
De duur van de inburgeringscursus wordt vast-
gesteld aan de hand van de resultaten bij het 
intakegesprek. Totaal Inburgering biedt trajecten 
aan van 3, 6, 9, 12, 18 en 24 maanden, waarin 
2 of 3 dagdelen per week les worden gegeven. 
De ervaring is dat de meeste cursisten voor hun 
examen slagen als zij kiezen voor een cursus-
duur van 12 maanden, waarbij zij 2 dagdelen 
per week les krijgen.

Staatsexamen nT2
De cursus staatsexamen NT2 is gericht op het 
behalen van het staatsexamen NT2 op B1 of 
B2 niveau. Het niveauverschil tussen B1 en 
B2 is afhankelijk van hoe snel je leert en de 
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VAnAF hAlF dECEMBEr wEEr 10 
KErSTBoMEn lAnGS dE 
wInTErdIJK
Door Peter Schönfeld

Zoals de meesten van 
u zich vast wel zullen 
herinneren, wordt de 
Winterdijk ieder jaar 
versierd en verlicht met 
tien kerstbomen. Deze 
bomen worden versierd 
en in het water geplaatst 
door vrijwilligers uit de 
wijk en het Wijkteam. 
Ook dit jaar zal dit weer 

georganiseerd worden. De bomen versierders 
zullen net na Sinterklaas hun kerstboom krijgen 

lEErlInGEn VAn hET SEGMEnT
hElPEn In dE wIJK
Door Manon Vonk

Al enige tijd geleden is er met Gouwestein ge-
keken naar een oplossing om de bewoners veilig 
te kunnen laten jeu de boulen. In het verleden 
is hier namelijk een rollator te water geraakt en 
dat kan ook zomaar een rolstoel worden. 

Leerlingen van Het Segment hebben een berm 
met hortensia’s gemaakt en een houten rand 
geplaatst zodat het veiliger voor de bewoners is 
om een spelletje te spelen. De leerlingen gaan 
ook in de toekomst de groenstrook bijhouden. 

Niet alleen Het Segment is actief in de wijk,  
maar ook het Wellantcollege steekt de handen 
uit de mouwen. De komende week worden er 
weer nieuwe afspraken gemaakt voor het snoei-
en van de leibomen en eventueel de aanleg van 
een bloemenberm voor de bijen langs de Win-
terdijk.

schoolachtergrond. Afhankelijk van opleiding 
en wensen kun je kiezen voor inburgerings- of 
staatsexamen NT2. Indien je een vervolgoplei-
ding wilt volgen kan het staatsexamen NT2 een 
voorwaarde zijn voor toegang.

oriëntatie nederlandse Arbeidsmarkt
De module Oriëntatie op de Nederlandse Ar-
beidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. 
ONA wordt in 12 dagdelen van 3 uur gegeven. 
De module wordt afgesloten met een mondeling 
examen. Totaal Training biedt Nederlandse taal-
trainingen en cursussen op maat aan in opdracht 
van de gemeentelijke, provinciale en rijksover-
heidsinstellingen, werkgevers en particulieren. 
Alle trainingen en cursussen hebben als doel 
mensen actief te laten deelnemen aan hun werk 
of leefomgeving.

Inloopspreekuur op locatie
Elke week is er een inloopspreekuur op de 
leslocaties. De ervaren consulenten en regioco-
ordinatoren beantwoorden vragen en helpen de 
cursisten graag op weg zodat hij zich volledig 
kunt focussen op het leren van de Nederlandse 
taal en de cultuur!

de nederlandse taal
De Nederlandse taal omvat zoveel meer dan taal 
alleen. Taal is gewoontes, eigenaardigheden, 
gebruiken, tradities, meningen, waarden en pas-
sies. Taal is je weg kunnen vinden en je  moge-
lijkheden volledig kunnen  benutten. Taal is geen 
barrière, maar een middel naar een persoonlijk 
doel, zoals bijvoorbeeld een zelfstandig bestaan 
opbouwen.

In de volgende wijkkrant vindt u gesprekken 
met nieuwe Nederlanders.

om hem zo mooi mogelijk er uit te laten zien. De 
versierders (moet nog bevestigd worden) zijn:
• Gouwestein 
• Thomashuis
• Cora van Leeuwen
• GSG Het Segment
• School Park en Dijk
• De Goudse Waarden
• Nieuwe Parkerf
• Marleen de Rooij
• Dora de Wit
• Karin Suur
De bomen zullen half december in het water/ijs 
worden geplaatst.

nIEuwS VAn GouwESTEIn
Door Karin Hinke

In Gouwestein zijn altijd leuke activiteiten waar 
bewoners aan mee kunnen doen. Uiteraard bent 
u als bewoner van wijk ook altijd welkom om 
mee te doen. 
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AFSChEId PIET STrEnG
Door Peter Schönfeld

Tot tien jaar gele-
den was Piet Streng       
gemeente ambtenaar 
bij de afdeling Open-
bare Werken. 

Toen deze activiteiten verzelfstandigd werden 
en overgingen naar Cyclus is Piet meegegaan 
naar Cyclus. Zijn werkzaamheden daar waren 
min of meer dezelfde als die toen hij nog bij de         
gemeente werkte. Deze maand is hij met pensi-
oen gegaan en het wijkteam heeft hem op zijn 
zeer drukbezochte afscheidsreceptie hartelijk 
bedankt voor zijn inzet voor onze wijk. Als blijk 
van onze dank wordt er in november een zome-
reik met zijn naam op een bordje erbij in het 
Van Bergen IJzendoorn geplant. 

Het wijkteam en met name de werkgroep 
Buurtpreventie heeft vanaf 2004 nauw met Piet 
samengewerkt. Piet was altijd present bij de 
vergaderingen van Buurtpreventie en ook op de 
jaarlijkse Bewonersavond. Daarnaast schouwde 
hij éénmaal per jaar samen met Buurtpreventie 
de wijk op onvolkomenheden in onderhoud van 
het groen, de wegen en de straatverlichting. Hij 

KunST In dE wIJK: 
hET uIlTJE
Door Marijke van Ittersum

 
Het beeldje uit 1970 staat achter de Katten-
singel, bijna verstopt in de binnentuin van het 
Monreauhof. Het is van brons en gemaakt door 
Sonja Meijer, die ook het veel grotere beeld 
“Orpheus op weg naar Eurydice ” maakte, 
dat in de grote vijver van het park rust. In de 
wijkkrant van maart van dit jaar heeft u alles 
kunnen lezen over de kunstenares Sonja Meijer. 
Zij had een voorliefde voor het uitbeelden van 
dieren en in het bijzonder vogels. In Reeuwijk, 
de plaats waar zij haar hele leven woonde, staan 
nog twee vogels van haar hand: “De boze vogel”  
en “Ganzen”. Boven de ingang van het oude 
gemeentehuis aldaar hangt nog steeds het door 
haar ontworpen “Wapen van Reeuwijk”.

Eenmaal was haar werk omstreden. Voor het 
nieuwe badhuis in Alpen aan den Rijn maakte 
Meijer in 1950 vier reliëfs. Daarover ontstond 
behoorlijke ophef, omdat sommigen deze kunst-
werken een “onkuis karakter” vonden hebben. 
De gewraakte reliëfs verdwenen rap naar de 
zolder van het gemeentehuis. Veel later zijn ze 
in brons gegoten en geplaatst in de buitenmuur 
van het destijds nieuw gebouwde zwembad “De 

De volgende vaste verenigingsactiviteiten vinden 
iedere week plaats:
Maandag 
• 10.00 uur Creatief  
• 14.30 uur Kunt u nog zingen
Dinsdag 
• 10.00 uur Bewegen op muziek
• 14.30 uur Koersbal
Woensdag 
• 10.00 uur wandelen
• 10.00 uur jeu de boules
Vrijdag  
• 10.00 uur bloemschikken
• 14.30 uur spelmiddag in de plaza

Indien u lid wilt worden van een van deze ver-
enigingen, kunt u altijd éénmalig en gratis een 
activiteit bijwonen. Als u het leuk vindt en er is 
plek, kunt u lid worden van een van deze vereni-
gingen. Voor meer informatie : neem contact op 
met een van de activiteitenbegeleidsters via tel. 
0182 515655.

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/gouwes-
tein

zorgde ervoor dat deze daarna snel verholpen 
werden. Ook de bewoners van de blokwoningen 
heeft hij veelvuldig geholpen.

Piet was er voor de wijk. Hij maakte zich sterk 
voor de bewoners ook al gaf hem dat wel eens 
problemen bij zijn werkgever. Kortom iemand 
waar je iets aan hebt. In andere bewoordingen: 
Piet was het tegenovergestelde van een typische 
ambtenaar. Het wijkteam is hem veel dank ver-
schuldigd voor alles wat hij, ondanks tegenwer-
king en gebrek aan geld bij de gemeente, voor 
de wijk(en) gedaan heeft. Wij hopen daarom 
vurig dat, nu de gemeente het contract met 
Cyclus terugneemt, zij een tweede “Piet” in hun 
gelederen weet te vinden, die onze wijk ook zo’n 
warm hart toedraagt.



9

Wijkkrant Nieuwe Park                     oktober 2018

Thermen”. Maar daar rustte geen zegen op: in 
de nacht van 11 op 12 februari 2007 brandde De 
Thermen volledig af. Ik heb niet kunnen achter-
halen of in het nieuwe zwembad (Aquarijn, sinds 
1 jan. 2016 vallend onder De Thermen 2) nog 
een spoor van het kunstwerk te ontwaren is.

Met “ons” bronzen Uiltje is echter nooit een 
probleem geweest. Het stond tevreden aan de 
Sportlaan in Gouda en is in 2012 verplaatst 
naar het Monreauhof in onze wijk. Dat moest, 
omdat de OBS “De Boei” afgebroken werd. Op 
19 september 2012 heeft Wethouder Daphne 
Bergman het kunstwerk officieel onthuld. Het 
Monreauhof heeft een verscholen tuin, die wordt 
onderhouden door de beheersvereniging van de 
GMF-locatie. Nu, in oktober valt de namiddag-
zon precies op het uiltje, dat werkelijk helemaal 
thuis hoort in dit fraaie stukje groen in de wijk.

Een aardige bijzonderheid is dat ons Uiltje een 
broertje heeft. Dat staat sinds 24 juni 2016 weer 
ongeschonden bij de ZMLK school De Eenhoorn 
in Hoorn. Dit Hoornse uiltje is gemaakt in 1958 
voor de C.J.Potterschool. Maar daar stond het 
wel zonder vleugels. Dat kan op het conto van 
vandalen geschreven worden. In februari 2016 
sloegen de vernielers weer toe en trokken het 
diertje bijna van zijn sokkel. Toen moest het 
natuurlijk wel gerepareerd worden en in Hoorn 
ging men te rade wie er nog een exemplaar had. 
En zo kwam men in Gouda terecht. Gouda ver-
leende graag zijn medewerking en de firma Bin-
der Art Services BV (Haarlem) maakte een mal 
van ons kunstwerk. Daarmee kon het Hoornse 
broertje van ons uiltje ook weer vleugels krijgen.     

CrEACAFé oKToBEr
Door Marrianne Waalwijk

Wild borduren gingen we deze avond maar het 
viel gelukkig mee. De naalden werden alleen 
gebruikt om leuke afwisselde steken op de tule 
te maken. Ook kon je allerlei verschillende stof-
jes gebruiken om je ‘schilderijtje’ te maken met 
naald en draad. De resultaten waren verrassend.

CrEACAFE noVEMBEr
Door Manon Vonk

De donkere dagen staan weer voor de deur dus 
gaan we een lichtpuntje in de duisternis knutse-
len. Deze avond hebben we het thema lichtstad, 
je maakt dan een leuke lichtdecoratie voor in 
huis. Heb je zin om mee te doen meld je dan 
aan bij 
• Manon tel. 06 40281883 of 
• Marrianne tel. 06 23507933

Creacafé is er elke 2e woensdagavond van de 
maand in Gouwestein. Geef je op of kom eens 
langs! We zijn er vanaf 19.00 uur met koffie en 
thee van 19.30.-21.00 is de activiteit.

rAM SoEKdEw TEruG In hET 
wIJKTEAM
Door Peter Schönfeld

Ram Soekdew heeft jarenlang in de blokwonin-
gen gewoond en is in die jaren lid geweest van 
het wijkteam. Toen hij vijf jaar geleden verhuisd 
is naar een van de nieuwe huizen van het Rode 
Dorp langs de Kanaalstraat is hij uit het wijk-
team gegaan. Onlangs heeft hij te kennen gege-
ven toch weer mee te willen doen. Het wijkteam 
heeft hier positief op gereageerd. Sinds kort is 

STolPErSTEInE 
Door Ton Kooijman

Maart komend jaar krijgt Gouda twintig nieuwe 
stolpersteine, mede dankzij een fantastische gift 
die de Stichting Gouds Metaheerhuis onlangs 
ontving. 

Ook in onze wijk komt een nieuwe stolperstein 
(struikelsteentje) te liggen, in de stoep voor  
Crabethstraat nummer vijf. 

Ram dus weer lid van het wijkteam met dien 
verstande dat één en ander wel bevestigd moet 
worden op de bewoneravond in april 2019. 

Ram welkom terug!
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Het is alweer oktober en dat betekent dat we weer de jaarlijks terugke-
rende activiteit Halloween hebben. Dit jaar vieren we het in de namid-
dag van zaterdag 3 november. Vanaf half vijf verzamelen we en zijn 
er allerlei leuke activiteiten zoals griezelmuziek en schminken. Daarna 
maken we een wandeltocht langs verschillende griezelhuizen in de wijk. 
Ook dit jaar doen we weer leuke spelactiviteiten. Bij terugkomst eten 
we  gezamenlijk een kopje soep  om weer op te warmen en kunt u uw 
kind ophalen. Dit is rond zeven uur.

Deze activiteit is bestemd voor kinderen van 4 tot 11 jaar. Is uw kind 
onder de 7 jaar dan willen wij graag een ouder mee voor begeleiding. 
Kinderen onder de 4 jaar worden niet toegestaan, dit omdat het te 
griezelig is.

Wil je ook meehelpen met dit evenement? Door bijvoorbeeld mee te lopen als begeleider dan ben je van 
harte welkom. We hebben ook mensen nodig om de kinderen te ontvangen in Gouwestein of de soep 
op te warmen. Heb je acteertalent en vind je het leuk een griezelact neer te zetten en je huis in stijl te 
versieren? Meehelpen hoeft niet veel tijd te kosten, ook al heb je maar een uurtje tijd, we zijn blij met 
alle hulp. Meld je dan bij Lianne van Rooijen. 

De activiteiten zijn dit jaar vooral rondom de 
Winterdijk. Om nog meer sfeer in de wijk te 
krijgen zou het leuk zijn als er buiten de route 
om nog meer huizen in Halloween sfeer verlicht 
zouden zijn. Dus ben je geen vrijwilliger maar 
wil je toch het initiatief steunen dan zou het leuk 
zijn om je huis te verlichten en te versieren, zo 
wordt het nog sfeervoller! 

Zoals ieder jaar is het de bedoeling dat de kin-
deren verkleed komen. Dit is om de stemming 
te verhogen en omdat het echt bij het feest 
hoort. In Gouwestein is er een mogelijkheid om 
geschminkt te worden. Kom dan wel iets eerder, 
vanaf 4 uur ben je dan welkom.

Wil je meedoen? Dan kun je je aanmelden tot 
en met dinsdag 30 oktober. Lever het strookje 
in bij: 
Lianne van Rooyen;  Majoor Fransstraat 13;  tel. 
0182 529989 (heb je vragen kom dan na 19.00 
uur!)

Naam:____________________________________ Leeftijd:______________
Straat:__________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________
Telefoon: 06-______________________
Ouder mee als begeleiding   Ja/Nee
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rAAdSlEdEn oP BEZoEK
Door Trudie Galama

Op uitnodiging van het wijkteam waren op 26 
september enkele raadsleden op bezoek in het 
park.

Eppy Boschma (CDA), Corine Kerkmans en 
Beatrijs Lubbers (partij voor de Dieren) en Roef 
van der Mije (Groen Links) sloten zich bij de 
leden van het wijkteam aan voor de wandeling 
langs dode en bijna dode bomen, verdroog-
de rhodondendrons, uit hun fatsoen gegroeide 
struiken en ten onrechte afgemaaide reuzen-
bladeren. Alle objecten waren voorzien van een 
rood/wit lint dus konden aan de aandacht van de 
raadsleden niet ontsnappen. Koen Oome leid-
de de dames en heren rond en onderstreepte 
nog eens duidelijk de toestand  waarin het park 
verkeert. Ook werd stil gestaan bij de voliere en 
gewezen op de slechte conditie  van de vogel-
hokken.

De raadsleden toonden interesse en begrip voor 
alle pijnpunten.

‘s Avonds zouden wij elkaar weer zien in Het 
Huis van de Stad. Die avond heeft  Koen, voor-
afgaand aan de Raadsvergadering, aandacht 
gevraagd voor de situatie in het Van Bergen 
IJzendoornpark.

BuurTPrEVEnTIE
Door Trudie Galama

Het is de bewoners van de Crabethstraat/Cra-
bethpark een doorn in het oog: die oude, over-
volle groencontainer.

Sinds er nieuwe groencontainers zijn geplaatst 
met een mini opening is de enige oude container 
zeer in trek voor takken en ander tuinafval. Die 
kan het aanbod echter niet aan, met als gevolg 
dat het groen eruit puilt of er naast ligt.
Advies aan de bewoners: meld tijdig bij Meld-
punt Openbaar Gebied dat de container vol zit! 

Een andere ergernis betreft de zakken met plas-
tic afval die dagen aan de containers hangen. 
Houd de straat netjes en hang de zakken vroeg 
op de ophaaldag of de avond daarvoor buiten. 

Zo houdt u met elkaar uw woonomgeving 
schoon en aantrekkelijk.

 

 
 
 

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

 

Marijke van Ittersum heeft in haar serie nog 
een prachtig boompje gemist.

Langs een smal, verborgen paadje staat een 
vijgenboom en die heeft na deze zomer nu 
misschien wel rijpe vijgen. Ik heb er drie 
geplukt en ga het proberen, met wat sterke 
kaas en rauwe ham. 

Alleen als dat niks wordt vertel ik waar ie 
staat. 
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Een mooie zonsopgang boven onze binnenstad

rEdACTIE wIJKKrAnT

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

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

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

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


