september 2018

Wijkkrant

Nieuwe Park

In de wijkkrant van oktober lees je er meer over.
Inhoud
Van de redactie / van het wijkteam

2

Burendag Blokwoningen

2

Afval scheiden

3

In memoriam Jan Eelkman Rooda

3

Voortgang bouw De Drie Notenboomen

3

Geveltuintje 2018

4

Waar gaat mevrouw de Rooy naar toe

4

Nieuws van Gouwestein

4

10e Expositie GoudsWerk

5

Het bankje

7

Oproep speeltuin

7

Wijk in bedrijf

8

Eindelijk weer voortgang in de herontwikkeling van het Zuidelijk
Stationsgebied

9

Creacafé september

9

Creacafé oktober

10

Aanschuiftafel

10

Vraag om steun van de gemeenteraad
voor het Van Bergen IJzendoornpark

10

1

Wijkkrant Nieuwe Park								

van de redactie /
van het wijkteam

Door Ton Kooijman

De zomer was rustig en warm met weinig
nieuws. Ook het wijkteam deed het wat rustiger
aan.
Voor de vakantie kwam los dat ons nieuwe college van plan is wat ruimhartiger met de wijkteams om te gaan, maar daar hebben we verder
nog weinig van gehoord. We kunnen wel wat
extra geld gebruiken om bijvoorbeeld de prachtige vogelkooi te onderhouden, want tot nu geeft
de gemeente en ook GoudApot niet thuis, ze
kaatsen elkaar de zorgplicht toe.
Het park blijft ook een zorgenkindje, veel dode
bomen en struiken, ook nieuw geplante. Het is
blijkbaar niet bekend dat je nieuw geplant groen
extra moet verzorgen, zeker met de droogte
van deze zomer. We hebben er ook geen flauw
idee van wat nu eigenlijk de verschuiving van
het C-niveau naar het B-niveau voor het onderhoud van ons park betekent of zou moeten
betekenen. Zinnige informatie daarover krijgen
we niet. Een dezer dagen is er een rondgang
van gemeenteraadsleden door het park, om te
zien wat er allemaal mis is. En we gaan ook in
de gemeenteraad inspreken. Wie weet wordt er
iemand wakker.
Zaterdag was het Burendag bij de Blokwoningen. Er lag een ambitieus programma klaar.
Maar de regen kon het wel eens flink in de war
hebben gestuurd. In deze krant leest u er meer
over.
Dit najaar gaat Piet Streng met pensioen. Hij
was ooit ambtenaar bij de gemeente maar ging
bij weer een verzelfstandiging naar Cyclus. Dat
liep niet altijd makkelijk, want hij toonde te
veel begrip voor wensen van burgers en daarbij
ook van wijkteams. Als we iets wilden gingen
we naar hem toe en zijn invloed was groot. Hij
bezocht de vergadering van ons buurtpreven-
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tieteam en zo bleef hij op de hoogte van ons
wel en wee. Het is jammer dat hij weggaat, dat
maakt ons leven er alweer niet makkelijker op.
Maar dat is ook een groot compliment voor een
man die zich met hart en ziel heeft ingezet voor
Gouda. We gaan hem nog bedanken.

Burendag Blokwoningen

Door Trudie Galama

De plannen voor de jaarlijkse Burendag waren
gemaakt. De groene speeltuin zou worden opgeknapt en winterklaar gemaakt. De bewoners
van de Blokwoningen was gevraagd de ruimte
onder hun balkon op te ruimen. Er stond iemand
klaar die je om advies kon vragen als je daar
een berging wilde maken. Ook de ruimte rond
de woningen zou worden aangepakt: onkruid
verwijderen, oude planten vervangen, wegbrengen van oude fietsen en grofvuil. Kortom de
omgeving zou er na Burendag weer netjes en
vrolijk uitzien.
De koffie stond klaar, maar de regen was de grote spelbreker. Het kwam met bakken uit de hemel. Het was bibberen op Burendag. De plannen
zijn niet van tafel. Binnenkort worden de handen
opnieuw uit de mouwen gestoken.

Wijkteamvergadering		
Gouwestein
Creacafe			Gouwestein
Buurtpreventievergadering
Gouwestein
Halloween			
Gouwestein / de wijk
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Afval scheiden
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en dan een hele week blijft staan.

Door Buurtpreventie

In de speciale zakken voor plastic, metaal en
drankverpakkingen (PMD) mogen niet alle verpakkingen van plastic of metaal worden gedaan.
Wat mag er NIET in?
Plastic verpakkingen of voorwerpen zoals:
• Chipsverpakking (gecombineerd materiaal,
hoort bij restafval)
• Doordrukstrips (gecombineerd materiaal,
hoort bij restafval)
• Gebruiksvoorwerpen (naar kringloop of
milieustraat, recycleplein of scheidingsstation)
• Huisraad (naar kringloop of milieustraat,
recycleplein of scheidingsstation)
• Kitkokers (leeg bij restafval; niet leeg bij
klein chemisch afval)
• Koffiecupjes (restafval)
• Landbouwplastic en vijverfolie (grofvuil)
• Medisch afval zoals injectienaalden (klein
chemisch afval) of stomazakken (restafval)
• Piepschuim schaaltjes of verpakking (restafval)
• Piepschuim vulmiddel (naar milieustraat,
recycleplein of scheidingsstation)
• Shopper boodschappentassen (restafval of
grofvuil)
• Speelgoed (naar kringloop of milieustraat,
recycleplein of scheidingsstation)
• Tuinstoelen en andere gebruiksvoorwerpen
(naar kringloop of milieustraat, recycleplein
of scheidingsstation)
Metalen verpakkingen of voorwerpen, zoals:
• Spuitbussen van slagroom, deodorant of
haarlak (restafval)
• Verfblikken met inhoud (klein chemisch
afval)

In memoriam
Jan Eelkman Rooda,
huisarts

Door Jan Willem Eelkman Rooda

Zondagnacht 16 september is mijn achterneef
Jan Eelkman Rooda op negentig jarige leeftijd
overleden. Toen hij nog werkte als huisarts
woonden ze in onze binnenstad, maar na zijn
pensionering zijn zijn vrouw en hij naar onze
wijk, het Nieuwe Park, verhuisd.
Velen van u zullen hem in onze wijk tegen zijn
gekomen, bij activiteiten, in het park of in een
winkel. Jan heeft zich in onze wijk ingezet voor
de buurtpreventie en bij de diverse
opruimacties.
Hij was al een tijd ziek, zijn gezondheid ging
langzaam achteruit en daarmee ook zijn actieradius. We zagen hem buiten minder, maar als
hij er was, was hij er ook helemaal; zijn forse
gestalte en zijn brede belangstelling maakten
dat je hem niet over het hoofd zag.
Een markante man; we wensen Greet en hun
kinderen alle sterkte de komende tijd.

Voortgang bouw terrein
de Drie Notenboomen Door Peter

Schönfeld

Ziet u een zak staan met deze sticker
dan zit er iets in de zak wat er niet in thuis
hoort. Deze zak zal worden onderzocht.
Zet uw zak op tijd buiten.
Er zal niemand kwaad kijken wanneer u de zak
buiten zet voordat u ’s avonds naar bed gaat.
Veel meer ergernis geeft een zak die te laat is

In augustus heeft Dura Vermeer de zandlaag
voor de voorbelasting van het terrein De Drie
Notenboomen afgegraven. Dura staat nu op
het punt om te beginnen met de aanleg van de
infrastructuur voor de geplande woningen, zoals
kabels, leidingen, straten e.d. Als dat klaar is
wordt vóór het einde van het jaar begonnen met
het heien en de verdere bouw. De opleverdatum
van de huizen staat nog niet vast, maar men
verwacht na de zomer van 2019 klaar te zijn.
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Geveltuintje 2018

Door Anneliet Schönfeld
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bewoners van Gouwestaete, Gouwestein en
Het Binnenhof bij Hoogvliet haar boodschappen
doen en dat doet ze al meer dan 6 jaar. Zij heeft
inmiddels een vast plekje in de bus. Tijdens het
ritje is het gemakkelijk om contact te maken
met de andere ouderen. Bij de supermarkt verwelkomt een team van vrijwilligers de mensen.
Mevrouw De Rooy wordt ook begroet door de
ouderen van Julianastaete die net klaar zijn met
hun boodschappen. Ze vindt het fijn dat Hoogvliet zoveel producten heeft, waardoor ze niet ook
nog naar de stad hoeft. Eerst kocht ze alles wat
ze nodig had voor haar warme maaltijd, maar
dat hoeft niet meer, omdat ze om 12:00 uur
aanschuift in het restaurant van Gouwestein. Of
je nu een grote of een kleine boodschap hebt,
iedereen mag mee met de Hoogvlietexpresse.

Ook dit jaar hebben we weer een winnend tuintje gevonden, maar- het kostte dit jaar wel meer
tijd dan de afgelopen jaren. Misschien kwam
het doordat de zon van deze zomer zo uitbundig
was, dat veel tuintjes waren uitgedroogd.
Maar tot onze verrassing zagen we opeens op
het hoekje van de Piersonweg en de Van
Strijenstraat een geveltuintje dat een hele hoek
omging. Er stonden verrassende grassen
en struikjes in, en het werd zelfs nu, tegen het
eind van de zomer, nog mooier door een
bloeiende viburnum tinus. Het tuintje hoort bij
het huis van Rob Timmer (goudsmid)
zijn vrouw Jasmijn en hun 2 kinderen en eindelijk lukte het ons in contact te komen met hen.
Zie hier de foto van Rob, die de prijs in ontvangst neemt. Rob, van harte gefeliciteerd!
We zijn benieuwd wie volgend jaar de prijs gaat
winnen!

Hulp bij het boodschappen doen
Naast de vrijwilligers staan er ook drie leerlingen
van Het Segment klaar om de ouderen te helpen
bij het winkelen en het inpakken als dat nodig is.
Als mevrouw De Rooy haar boodschappen heeft
afgerekend, is het tijd voor koffie. Bij de uitgang
staan een heleboel stoelen klaar. Onder het genot van een bekertje koffie en een gezellig praa
tje wacht mevrouw De Rooy weer op de bus.
Lege plaatsen
Niet alle plaatsen in de bus zijn bezet. Er kunnen
nog meer mensen mee. Zit u de volgende keer
op die lege plek? Als u op woensdagmorgen om
9:50 uur klaar staat in de hal van Gouwestein
kunt u met bus meerijden naar Hoogvliet en
bent u om 11.15 uur weer terug.

Nieuws van Gouwestein

Door Karin Hinke

Op 12 september hebben vier medewerkers van
Gouwestein een certificaat ontvangen. Zij zijn nu
officieel coach omgevingszorg. Omgevingszorg
behelst een omgeving, die goed is afgestemd
op mensen bij wie sprake is van dementie of
een hersenbeschadiging en dit heeft een positief effect op het dagelijks functioneren van die
mensen.

Waar gaat mevrouw De Rooy
naar toe?
Iedere woensdagochtend maakt mevrouw De
Rooy (93) uit het Binnenhof zich klaar om op
stap te gaan. Om 9:50 uur vertrekt zij met haar
rollator en boodschappentas en rond 11.15 uur
is zij weer terug.
Hoogvlietexpresse
Mevrouw De Rooy gaat, samen met andere

Een omgeving, die is vormgegeven vanuit de
ideeën van omgevingszorg, is een omgeving, die
1. overzichtelijk, duidelijk en herkenbaar is
2. daardoor begrepen wordt
3. doelgericht gedrag uitlokt
4. zorgt voor de juiste prikkel op het juiste
moment
O.a. cliënten met dementie reageren direct en
dat maakt het gemakkelijker om effecten te
zien. Een voor hersenen ongunstige omgeving,
doet hen direct ongunstig reageren en omgekeerd. Het hangt dus van de omgeving af hoe de
4
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cliënt zicht gedraagt.
De omgeving bestaat uit drie componenten:
1. de fysieke omgeving: Bouw en inrichting
2. de werkprocessen: De manier waarop het
werk wordt uitgevoerd (koffie drinken)
3. de bejegening: De persoonlijke benadering
door begeleiding
Vanuit deze theorie zijn 4 medewerkers opgeleid
voor coach. Zij observeren op de verpleegafdelingen en zetten een verbeter traject in. Het
verbeter traject is gericht op verbetering van de
3 boven genoemde componenten.
De kennis van het brein wordt gemeengoed
en de ervaring leert, dat het een ieder zo aanspreekt, dat men het direct onthoudt. Als vanzelf
gaat men anders kijken naar de cliënten en hun
omgeving. Men realiseert zich dat men zelf een
zeer belangrijk deel van die omgeving uitmaakt.
Het gevolg is dat men ook beter op zich zelf gaat
letten en de oplossingen voor het (probleem)
gedrag gaat zoeken in de omgeving en in zichzelf. Men gaat zelf gunstige prikkels bedenken,
zodat de cliënten beter gaan functioneren. Dat is
de grote winst van deze aanpak. Verwanten zijn/
worden ook bij het verbetertraject betrokken
Jos Cuijten is gespecialiseerd in de werking van
het beschadigde brein, in omgevingszorg voor
mensen met dementie. Jos Cuijten heeft de coaches opgeleid.
Neem ook eens een kijkje op onze website. Ook
hier staan de activiteiten in Gouwestein.
www.zorgpartners.nl/gouwestein of volg ons via
facebook:
https://www.facebook.com/gouwestein

10e expositie GoudsWerk
Door Sjouk Engels

september 2018

er waren diverse activiteiten in Gouda waaronder verschillende buurtfeestjes. Heel fijn dat de
directeur van Gouwestein zoveel belangstellenden kon verwelkomen. De vrijwilligers Janny de
Keijzer en Sjouk Engels werden bedankt met een
bloemetje. Voorlopig gaan ze door met de organisatie van GoudsWerk. Ze hebben een lange
lijst van exposanten die hun werk in de exposities GoudsWerk willen tonen.
Omdat dit de 10 expositie was, kon men naast
de prachtige kunstwerken ook alle posters van
de 10 exposities GoudsWerk bekijken. Een mooi
palet van verschillende kunstenaars en geweldig
dat we van hun werk hebben mogen genieten.
Op de website GoudsWerk.wordpress.com kunt
u de oude en nieuwe exposities bekijken.
Zoals gebruikelijk namen de kunstenaars tijdens
de officiële opening de bezoekers mee naar hun
werk om uitleg te geven over hun kunst. We
hoorden mooie verhalen over inspiratie, techniek etc. en er werden leuke anekdotes verteld.
Omdat Irma Holt die zaterdag verhinderd was,
besprak Janny de Keijzer de prachtige tassen en
sieraden van hergebruikte materialen. Zij wekte
daarmee veel belangstelling op want inmiddels
zijn al heel wat sieraden en tassen verkocht.
Het was een stralende dag en het drankje en
hapje na afloop smaakte weer prima. Leuk om
te zien dat er weer mooie ontmoetingen waren
tijdens dit openingsfeestje.
Tip en herkenbaar voor vele Gouwenaars: de
Panoramafoto van Gouda vanaf de Hollandsche
IJssel van Nico Boerboom En nog een tip: in het
restaurant van Gouwestein hangen permanent
drie grote kunstwerken van Jan van Lokhorst.
We vinden het heel bijzonder dat deze drie nieuwe exposanten, Irma Holt, Jan van Lokhorst en
Nico Boerboom hun prachtige kunstwerken aan
ons willen tonen.
Jan van Lokhorst

Vanaf zaterdag 1 september tot 28 november
2018 is de 10e expositie GoudsWerk in
Gouwestein van Bergen IJzendoornpark 7 in
Gouda te bezoeken.
U bent van harte welkom!
Op zaterdag 1 september om 16.00 uur was de
feestelijke opening van deze jubileumexpositie.
Verrassend dat er zoveel mensen kwamen, want

Jan volgde de “Hogeschool voor Beeldende
Kunst” in Amsterdam (Rietveld Academie) en
is afgestudeerd (1981) aan de Academie voor
Beeldende Vorming Amsterdam.
Hij woont en werkt sinds 1981 in Gouda en
ontving in 1984 de tweejaarlijkse kunstprijs van
5
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deze stad.
Jan exposeerde in diverse musea in Nederland,
waaronder Museum Jan van der Togt in Amstelveen, waar het boek “Jan van Lokhorst, 20
jaar schilderen” werd gepresenteerd (2003).
Daarnaast exposeert hij in galeries in binnen- en
buitenland.
Diverse aansprekende werken zijn in opdracht
uitgevoerd. Hij ontwierp o.a. het kerkraam voor
de Oostpoort in Gouda en decoreerde een nieuw
schip van Norfolkline. Jan ontving ook opdrachten van de ministeries van Buitenlandse-, Economische- en Sociale Zaken. Hij maakt voornamelijk olieverfschilderijen, werken in gemengde
techniek, en polycarbonaat panelen. Drie grote
werken van Jan zijn bij de opening van het nieuwe gebouw aangekocht en hangen in het restaurant van Gouwestein.
Opvallend in zijn schilderijen is het kleurgebruik
en de lijnvoering. Ze zijn voor de kenner meteen
als werk van Jan van Lokhorst te herkennen.
De kleuren en lijnen zijn intuïtief en gevoelsmatig gekozen en je kunt dan ook spreken van een
grote mate van expressie in zijn schilderijen.
Jan is een expressionistische schilder pur sang.
Hij houdt van de materie, de verf, vaak direct
uit de tube, met paletmes of met de handen
opgebracht. Zijn schilderijen ontstaan meestal
vanuit abstractie. Eerst worden grote kleurvlakken opgezet en wanneer de compositie en het
kleurenspel hem bevallen, komt daaroverheen
de tekening. Dan begint het proces van weghalen en overschilderen, net zolang tot het schilderij hem bevalt en af is.
Het “(abstract)expressionisme” van met name
Willem de Kooning, maar ook de COBRA kunstenaars Karel Appel, Asger Jørn en Kees van Bohemen hebben grote invloed gehad op het werk
van Jan van Lokhorst. Toch is zijn werk lyrischer.
Het is zelfs zo dat hij van binnen muziek hoort
tijdens het schilderen. Ook is de improvisatie,
het steeds veranderen, net zolang tot het gevoel
goed is, belangrijk. Het “jezelf in het schilderij
schilderen”.
Jan van Lokhorst heeft dan ook grote affiniteit
met muziek en voelt een band met de muzikanten die dat maken, hetgeen dan ook weer
verbeeld wordt op zijn schilderijen. Na een
periode van tamelijk abstract werk met “figuur/
compositie” als onderwerp zijn de laatste jaren
steeds meer mensfiguren, muzikanten en vooral
wilde dieren te herkennen in de schilderijen. Zo
is in het werk van Jan van Lokhorst de afgelopen
35 jaar steeds een wisselwerking tussen-en ook
combinatie van abstractie ( in verf en kleur) en
figuratie (mens en dier) te zien.
Het TV programma “Recht van Spreken” over
Louis van Dijk is voor een deel opgenomen in
het atelier van Jan aan de Raam 212 in Gouda.
Zie ook de website van Jan www.janvanlokhorst.
nl
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Irma Holt

Irma Holt woont in Nieuwerkerk aan den IJssel
en is parttime werkzaam in het speciaal onderwijs.
Haar hobby’s zijn schilderen met acrylverf, ontwerpen van tassen en sieraden. Haar inspiratie
haalt ze uit het dagelijks leven en tracht daar
een eigen draai aan te geven.
Voor het schilderen heeft zij enkele jaren les gehad van een professioneel kunstenares en voor
het maken van haar tassen en sieraden gebruikt
zij haar fantasie.
Haar tassen maakt ze van leer in combinatie
met rubber (van fietsbanden). Een enkele keer
maakt zij gebruik van kunstleer. Haar tassen zijn
uniek. Van elke tas wordt er slechts 1 gemaakt.
Het model wordt vaker gebruikt, maar de kleurencombinaties zijn steeds anders.
De meeste tassen zijn met de hand gemaakt. De
ritsen worden er natuurlijk met de machine in
gezet. Alle tassen zijn voorzien van een binnentasje.
Voor haar sieraden gebruikt ze ook rubber, soms
in combinatie met kralen. Er zijn ook kettingen
van alleen kralen. Deze zijn door elkaar gevlochten.
Ook maakt ze kettingen en armbanden van
Nespresso-cups. Het geeft een bijzonder leuk
resultaat.
Op de website www.irmaholt.nl kunt u nog meer
werk van haar bewonderen.
Nico J. Boerboom

Nico is afgestudeerd vakfotograaf. Hij was dertig
jaar werkzaam in de ICT-branche als business-,
project- en interim manager. In 2002 gaf hij
zijn carrière een andere richting door het volgen
van een vakopleiding fotografie aan de Fotovak6
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school te Apeldoorn, waar hij in 2006 is afgestudeerd. Sindsdien is hij actief als architectuur- en
natuurfotograaf.
Nico is lid van de historische vereniging Die Goude en is hij Goudoloog.
Op de website www.Goudawaterstad.eu is werk
van Nico te bewonderen.
De website www.stadvandegouwenaars.nl heeft
Nico opgezet om belangstellenden een inkijkje te
geven in de inhoud van deze serie boeken “Stad
van de Gouwenaars”, maar vooral ook om de
belangstellenden op de hoogte te houden van
alle wijzigingen en aanvullingen op deze boekenreeks.
Deze jubileum expositie GoudsWerk is met zorg
voor u samengesteld en we hopen dat u er van
zult genieten.
U kunt de kunstwerken bekijken van 1 september tot 28 november op maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.30 en op zaterdag van 09.30
tot 15.30 uur.
Deze expositie is georganiseerd door de vrijwilligers Janny de Keijzer en Sjouk Engels.

Het Bankje

Door Trudie Galama

(groot)- ouders gevraagd voor herinrichting
speeltuin Van Bergen IJzendoornpark en aanleg
nieuw speelterrein aan de Verspuijstraat (achter
Koemans)
Hebt u ook geconstateerd dat onze wijk aan het
verjongen is? Veel jonge gezinnen zijn in onze
wijk komen wonen en ook de nieuwe bewoners,
die komen wonen in de 23 woningen op het
terrein van De Drie Notenboomen zullen naar
verwachting voornamelijk jongeren zijn. Daarom
heeft het wijkteam het plan opgevat de speeltuin
in het park te verbeteren en een nieuw speelplaatsje aan te leggen op het grasveldje aan de
Verspuijstraat achter Koemans. De gemeente
heeft hiervoor toestemming gegeven.
Het wijkteam is bezig ideeën op papier te zetten
en een en ander te realiseren. Zoals u begrijpt
kunnen we dit niet alleen. De gemeente heeft
gezegd geen bezwaar te hebben met onze initiatieven, maar zegt er meteen bij dat we geen financiële steun kunnen verwachten. Dus moeten
de bewoners alles zelf doen via GoudApot e.d.
Voelt u de vraag al aankomen? Welke ouders of
grootouders met kleine (klein)kinderen willen
het wijkteam in raad en daad bijstaan om deze
twee plannen te realiseren?

Deze keer zijn het geen bankzitters, maar lijkt
het wel een staande receptie. Het zijn de bewoners rondom de vijver die hun jaarlijkse BBQ
hebben tussen de bankjes en de roze roosjes.
Kleurige parasols geven aan waar het buffet
staat. De barbecues staan op veilige afstand van
de spelende kinderen. Iedereen heeft zijn eigen
vlees/vis meegebracht en ook zijn eigen favoriete drankje in de teil met ijs koud gezet. Voor de
salades, het stokbrood en de koffie met appeltaart heeft de organisatie samen met enkele
bewoners gezorgd.
Het feest kan beginnen. De kinderen geven het
startschot met de gekregen waterpistolen.

Voor meer info kunt u bellen met:
• Peter Schönfeld (tel 06 41836684)

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

Door Trudie Galama

Ik ben Ra
In het gebouw van de Goudse Verzekeringen
hebben enkele kleinere bedrijven onderdak gevonden. Ik ben op bezoek bij het bedrijf dat “Ik
ben Ra” heet. Een naam die vraagtekens bij mij
oproept. Maar als je weet dat Ra in de Egyptische Mythologie de god van de zon is en het
bedrijf zich een zonnewarmte specialist noemt,
is het duidelijk.
Zonnewarmtespecialist
Ik ben Ra wil een bijdrage leveren aan duurzame energievoorziening. Mensen laten zien hoe
logisch, comfortabel en nodig het gebruik van
zonnewarmte is en de toepassing van zonnewarmte voor iedereen mogelijk maken. Het
bedrijf ontwikkelt, ontwerpt en installeert zonnecollectoren en zonneboilers. Het levert niet
alleen simpele, maar ook complexe systemen,
zoals zonnewarmte in combinatie met bodemopslag, warmtepompen en distributie naar meerdere verbruikers.
Een droom
Men droomt van een wereld waarin mensen
alleen nog maar duurzame energiebronnen
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gebruiken. Een wereld waar zonne-energie de
meest belangrijke energiebron is, omdat de zon
overal op aarde aanwezig is en een onuitputtelijke energie- en warmtebron is. Een bron die
bovendien schoon is, die geen schadelijke uitstoot kent, die gratis is en van iedereen. Men wil
een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame
energievoorziening door iedereen te overtuigen
van het gemak en de noodzaak van het gebruik
van zonnewarmte.
Hoog rendement zonnecollectoren
4/5 van de benodigde warmte kan met gewone
zonnecollectoren gewonnen worden en wordt
opgeslagen in een zonneboiler. De zonnewarmtesystemen zijn relatief goedkoop. Na circa 10
jaar is de investering terugverdiend. Dat is
(zonder subsidie) de kortste terugverdientijd van
alle vormen van duurzame energie. Dat komt
omdat het rendement hoog is: tot 85% van de
zonne-energie die op de collector valt kan worden omgezet in warmte.
Werking zonnecollector
Het systemen is opgebouwd uit een zonnecollector, die op het dak komt en een zonneboiler die
een plaats krijgt in huis, bijvoorbeeld op zolder
of in de garage.
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De werking van het systeem is heel simpel. De
zon verwarmt de zonnecollector. De pomp zorgt
ervoor dat de vloeistof (watermengsel) door de
zonnecollector stroomt. Deze vloeistof neemt de
warmte van de zonnecollector op en transporteert die naar de zonneboiler waar het via een
warmtespiraal het water in de zonneboiler opwarmt. Dat warme water in de zonneboiler kun
je gebruiken om mee te douchen en te baden,
maar ook om de vaatwasser of wasmachine mee
te voeden en te gebruiken in de keuken. Als de
zon onvoldoende warmte levert om het water in
de zonneboiler voldoende warm te maken dan
help de CV-ketel daar een handje bij. Ook kun je
het verwamde water uit de zonneboiler gebruiken om je huis mee te verwarmen. Het water
uit de CV stroomt dan door een extra spiraal in
de zonneboiler. Daardoor hoeft de CV-ketel minder hard te branden om je huis op een aangename temperatuur te houden.
Hoeveel mag duurzaamheid kosten?
Dit gesprekje zet mij aan het denken: Een bijdrage leveren aan meer duurzame energie?
Een reductie van CO2 en bescherming van het
milieu? Minder afhankelijk van fossiele energie
en de sterke prijsstijging daarvan?
Het antwoord is duidelijk. Als je € 3000 op de
bank zet ontvang je jaarlijks ongeveer € 60
rente waarover je belasting moet betalen. Als je
dit bedrag investeert in een zonneboiler kun je
jaarlijks zo’n € 250 besparen. Een zonnewarmte-installatie gaat 25 jaar mee en levert van
begin tot het einde hetzelfde rendement. Een
zonnecollector moet je niet verwarren met een
zonnepaneel. Een zonnepaneel is een paneel dat
zonne-energie omzet in elektriciteit.
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Binnenkort gaat een ingenieursbureau beginnen met het detailontwerp en het gereedmaken
van het tenderpakket. Op basis van dit ontwerp
wordt dan in de eerste helft van 2019 een aannemer geselecteerd die het project gaat realiseren. De uiteindelijke oplevering van het werk
zal 2021/2022 zijn. Dat de duur van de bouw
onevenredig veel tijd kost wordt mede veroorzaakt door het feit dat het gebruik van het station tijdens de bouw “gewoon” door moet gaan.
Dus de logistieke planning maakt dat er in fases
gebouwd moet worden. Als eerste stukken zullen
de Vredebest en de Crabethstraat worden aangepakt. De bouw van de fietsenstallingen langs
het spoor door ProRail mag alleen als er geen
treinen rijden, dus alleen op de door NS geplande treinloze weekenden. Het is ook belangrijk te
weten dat de bomen bij het huidige busterrein
hoogstwaarschijnlijk deze winter zullen worden
gekapt.

Creacafé

Door Marrianne Waalwijk en Manon Vonk

Toch eens met mijn buren gaan praten want op
ons dak is ruimte genoeg voor zonnecollectoren.

EINDELIJK WEER VOORTGANG IN
DE HERONTWIKKELING VAN HET
ZUIDELIJK STATIONSGEBIED
Door Peter Schönfeld

Twee jaar geleden meldde ik dat het Voorlopig
Ontwerp voor het Zuidelijk Stationsgebied van
het Bureau De Nijl bij alle betrokkenen met instemming was ontvangen. Daarna is het een tijd
stil geworden rond het Zuidelijk Stationsgebied.
De reden hiervoor was dat de geplande plaats
voor de fietsenstalling (langs het spoortaluut)
niet gebouwd kon worden zoals voorgenomen
omdat daar te veel kabels en leidingen lopen
van de NS. Hier had men geen rekening mee
gehouden. De oplossing van dit probleem, technisch maar zeker ook financieel, heeft de voortgang van het project behoorlijk gehinderd. Grof
gezegd komt het er op neer dat de planning een
jaar is opgeschoven!!!

In september is het Creacafé weer gestart met
een leuk programma.
We hebben een vrij object gemaakt en beschilderd. De resultaten waren verrassend.
Voor oktober staat ‘wild borduren’ gepland, wat
zoveel betekent als borduren met allerlei verschillende steken en materialen.
In november gaan we een lichtjesstad maken en
in december een kerstversiering.
Creacafé is er elke 2e woensdagavond van de
maand in Gouwestein. We beginnen om 19.30
en eindigen om 21.30. Vanaf 19.00 uur staat de
koffie en thee klaar.
Kom ook eens langs bij het Creacafé en doe
mee!
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Creacafé oktober
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en voor € 7,50 per persoon zet de kok van de
week het diner op tafel. Op dinsdag (ook wel
eens op een andere dag) lopen de gasten om
17.45 uur binnen en rond 19.30 uur na de
koffie/thee vertrekken ze weer. Er kunnen 6 à 8
gasten aan tafel; dus vol is vol.
Voor meer informatie:
• Tineke Mocking / Kattensingel 44B
tel 06 5422 4455 of
mail: cathmemocking@gmail.com
• Trudie Galama / Van Bergen IJzendoornpark
15
tel 06 2135 9844 of
mail: trudie.galama@hetnet.nl

Deze keer gaan we wild borduren, nu denk je
misschien dat er een stel wilde vrouwen aan
het borduren gaan maar het zit net iets anders
in elkaar. We gaan een klein textielkunstwerkje
maken met naald en draad en met verschillende
materialen. Het wordt dus geen traditioneel borduurwerk maar het is meer tekenen met naald
en draad en verschillende structuren. Denk
alvast na wat je zou willen maken. Het werkje wordt ter grootte van een briefkaart. Tja en
of er wilde vrouwen zijn dat weet je pas als je
geweest bent.
Heb je zin om mee te doen meld je dan aan bij
Manon tel 06 40281883 of
Marrianne tel 0623507933

•fysiotherapie
•manuele therapie
•psychosomatiek
•fysiotraining

Aanschuiftafel
Door Trudie Galama

Bent u alleen of een avond alleen thuis, zoekt
u gezelschap en vindt u het leuk dat er voor u
wordt gekookt, schuif dan eens aan bij een van
de koks. Alleen eten is niet erg, maar met een
paar mensen meer aan tafel is het echt gezelliger. Het is bovendien een leuke manier om contact te leggen met andere mensen uit uw buurt.

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
C. Huygensstraat 121e
Burg. van Dijkesingel 49
Kranepoort 4A

2802
2802
2809
2831

GN
LV
RB
AK

Gouda
Gouda
Gouda
Gouderak

U ontvangt tweewekelijks het driegangen menu
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Vraag om steun van de
gemeenteraad voor het Van
Bergen IJzendoornpark
Op woensdag 26 september is onderstaande
tekst in de gemeenteraad uitgesproken door
Koen Oomen, lid van het Wijkteam en de Groencommissie.
Geachte raadsleden,
Boodschap
Namens het Wijkteam Nieuwe Park vraag ik
dringend uw aandacht voor het herstel van het
gemeentelijk monument het Van Bergen IJzendoornpark. Deze groene oase in de binnenstad is
gedurende de afgelopen jaren ernstig in verval
geraakt. Wij luiden hiervoor al enige tijd de
noodklok en vragen daarom de Raad meer geld
voor groen onderhoud beschikbaar te stellen.
Korte geschiedenis park
Ik zal u zo direct een kleine impressie geven
van de problemen die wij zien en de oplossingen
waaraan wij denken. Maar eerst wil ik u graag
herinneren aan de bijzondere geschiedenis van
dit park.
Op 16 januari 1895 overleed Burgemeester
Van Bergen IJzendoorn. Hij liet een bedrag van
40.000 gulden na voor de aanleg van een park
ter verfraaiing en daarmee ten behoeve van de
economie van Gouda. In juni 1902 werd het
park opengesteld voor het publiek en in 2003 is
het Van Bergen IJzendoornpark aangewezen als
gemeentelijk monument.
Situatie
Tot 5 jaar geleden beschikte het park over een
eigen hovenier en zag het er onberispelijk uit.
Maar sinds de bezuinigingen op het groenonderhoud verloedert het park zienderogen. In 2013
is het onderhoudsniveau verlaagd van klasse B
naar klasse C. Dit jaar zijn de werkzaamheden
van Cyclus overgegaan naar Promen. Officieel
is sinds januari 2018 het kwaliteitsniveau weer
verhoogd van C naar B, hetgeen beleidsmatig
inhoudt dat er meer onkruid wordt verwijderd
en dood hout wordt weggesnoeid. In de praktijk
echter merken wij de verandering van C naar B
niet.
Al een aantal jaren proberen wij de gemeente
op verschillende manieren te interesseren voor
het behoud van dit park. Als reactie op onze
klachten antwoordt de gemeente steevast dat zij
geen geld heeft. Maar wij hebben ook de indruk
dat er bij de gemeente een groot gebrek aan
commitment is.
Vrijwilligerswerk kan park niet van de ondergang redden
Iedere eerste zaterdagochtend van de maand
zijn wij met ongeveer tien bewoners van onze
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wijk in het park te vinden om onkruid te wieden,
dode bladeren en plantenresten te verwijderen,
prullenbakken en lantaarnpalen te ontdoen van
verf en stickers en om zwerfvuil op te ruimen.
Kortom: om te redden wat er te redden valt.
Maar met onze beperkte bijdrage kunnen wij het
park niet van de ondergang redden. Dit blijkt
o.a. uit de volgende voorbeelden:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De borders worden overwoekerd door onkruid;
Veel beeldbepalende seniore bomen zijn
dood of bevinden zich in de aftakelingsfase en zullen binnen afzienbare tijd sterven.
Dode bomen worden, tegen beleid en afspraken in, keer op keer niet verwijderd;
Boomverzorging, waaronder het snoeien van
bomen, ontbreekt of vindt mondjesmaat
plaats;
Vrijwel alle nieuwe bomen die gedurende de
afgelopen jaren zijn geplant zijn al stervende
of dood;
Veel heesters verkeren in zeer slechte staat
of zijn al dood;
De eilanden, ooit eyecatchers met bloeiende
struiken, geven een verwaarloosde aanblik;
De gazons zijn ernstig verzakt, evenals de
oevers;
Het gras wordt zeer ruw gemaaid;
De doorstroming en daardoor de waterkwaliteit van de vijvers is ernstig verslechterd,
met veel dode vissen als gevolg;
De speeltuin verloedert;
Om over de grote hoeveelheden zwerfafval
nog niet te spreken;

De weinige onderhoudswerkzaamheden die wél
worden uitgevoerd getuigen niet van vakmanschap, met geldverspilling tot gevolg. Wij hebben hiervan veel voorbeelden die we vanmiddag

tijdens de wandeling met een aantal raadsleden
door het park hebben laten zien.
Concrete vraag aan de gemeenteraad
Wij vragen u daarom om samen met ons werk
te maken van het behoud van het Van Bergen
11
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IJzendoornpark, op de volgende 4 manieren:
Ten eerste door te zorgen voor een kwaliteitsverbetering van het huidige onderhoud
Dat kan in onze optiek door een ervaren hoveniersbedrijf in te zetten, dat beschikt over
botanische kennis en kunde en ervaring met
historisch groen en hierop vanuit de gemeente
niet alleen administratief toezicht uit te oefenen,
maar vooral terplekke, in het park te beoordelen
of het onderhoud voldoet aan de afgesproken
kwaliteitsniveaus.
Ten tweede door een lange termijn toekomstvisie op te stellen voor het behoud van
het Van Bergen IJzendoornpark op te stellen,
met als belangrijkste elementen daarin een
herbeplantingsplan, een plan voor de aanpak
van de verzakte bodems en een bijbehorend
financieringsplan. Een belangrijke basis hiervoor
is reeds beschikbaar met de “Cultuurhistorische
analyse van het Van Bergen IJzerdoornpark.
Ten derde door extra financiële middelen te
zoeken
Ook in het park gaat voor niets alleen de zon op.
Wij vragen u daarom om extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor het behoud van
het Van Bergen IJzendoornpark.

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 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 14488093 of
geurtsgeurts@gmail.com

Ten vierde door samenwerking te organiseren
Ten slotte, last but not least, willen wij de gemeente uitnodigen om met ons de handen ineen
te slaan om vanuit gezamenlijk eigenaarschap
en met een heldere rolverdeling te verkennen
wat er nodig en mogelijk is. Dit vraagt van beide
partijen aandacht, organisatietalent en creativiteit. Kunnen we bijvoorbeeld kennis betrekken
van een universiteit als Wageningen? Kunnen
we met andere gemeenten kennis en ervaringen
uitwisselen over het beheer en onderhoud van
parken in vergelijkbare gebieden? Kunnen we
de samenwerking zoeken met andere Goudse
organisaties, zoals het Wellantcollege waarmee
wij inmiddels een initiatief zijn gestart? Kunnen
we samen op zoek gaan naar subsidiemogelijkheden?
Hoe dan ook willen wij graag samen met de
gemeente Gouda weer trots kunnen zijn op
het Van Bergen IJzendoornpark en dit doorgeven aan volgende generaties, met als doel dat
alle Gouwenaars nu en in de toekomst kunnen
genieten van deze groene oase in de binnenstad.
Wij hopen van harte op uw steun!
Het wijkteam Nieuwe Park
In de wijkkrant van oktober leest u wat de reacties waren in de gemeenteraad.
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