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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Op deze plaats heb ik de pen van Ton overgenomen om hem de 
volgende maand door te geven aan Maarten Termeulen. Maarten 
woont al heel lang in de Van Swietenstraat. Hij kent de wijk en 
Gouda goed, is geïnteresseerd in de wijk en vindt schrijven leuk. 
Hij zal zich in het volgende  nummer als  nieuwe redacteur van de 
wijkkrant aan u voorstellen.

Nog een nieuwtje. Tineke Mocking heeft zich aangemeld als redac-
tielid, waarmee we op volle sterkte komen.

De januari wijkkrant was een bijzondere uitgave met mooie plaats-
jes en informatie over de activiteiten in onze wijk. Het was ook een 
oproep aan de bewoners om niet stil te blijven zitten maar actief te 
worden in de wijk. Die oproep heeft enkele leuke reacties opgele-
verd.

Op dinsdag 12  maart a.s. vindt de Bewonersavond plaats in Gou-
westein. De agenda  vindt u op blz. 12 Als u de Nieuwjaarsreceptie 
hebt gemist is dit ook een goede gelegenheid om met wijkbewoners 
een gesprekje aan te knopen. Ook kunt u uw buren tegen het lijf 
lopen als u de handen uit de mouwen steekt bij NLdoet. 

In het Rode Dorp staat iets leuks te gebeuren. Op zaterdag 20 april 
wordt daar een feestje gevierd met als thema: circus. Op blz. 5 
leest u daar meer over.

Aan het einde van de Winterdijk liggen een paar hele dikke stam-
men. Waar deze ooit overeind stonden, ik weet het niet. Maar ook 
het Van Bergen IJzendoornpark ondergaat een grote snoeibeurt. De 
struiken bij het speeltuintje zijn gerooid en daarvoor in de plaats 
zijn hele kleine rododendronsjes geplant. Op de eilanden is een gro-
te schoonmaak gehouden. Mannen in oranje hesjes zijn in een klein 
bootje overgestoken en hebben flink om zich heen gesnoeid. De 
gele krokussen steken hun koppen boven de grond; het is voorjaar!

Nog meer groen nieuws. Singelpark Gouda gaat voor een groener 
Kleiwegplein. Op de hoek Spoorstraat/Boelekade gaan de stenen 
eruit en komt er maar liefst 100m2 groen voor terug. Niet alleen 
krijgt de eenzame boom een mooi perk, maar er gebeurt dus meer. 
Applaus voor dit initiatief.

Brutale roof op de
Kattensingel
Door Buurtpreventie

In de nacht van woensdag 6 
op donderdag 7 februari is 
van de gevel van Kattensin-
gel 80 (bij het Kleiwegplein) 
de unieke schoenen/laarzen-
schraper gestolen. 

Heeft iemand iets verdachts 
gezien? Misschien komt u het 
fraaie ijzerwerk tegen op een 
antiekmarkt. Meldt het dan 
bij de redactie van de wijk-
krant.

Wijkkrant maart: 
Artikelen graag aanleveren 
vóór 22 maart bij Irene / 
redactie wijkkrant:          
i.tielman@gmail.com

In memoriam 
Door Manon Vonk

Op 19 februari is een bekende 
bewoner van de wijk overle-
den. Buurman Dongelmans, 
wie kende hem niet, scheurde 
altijd op zijn scootmobiel door 
de wijk om de kranten en de 
folders te bezorgen. 

Hij maakte met iedereen een 
praatje, hield alles in de gaten 
en was vaak druk bezig in de 
tuin. We gaan je missen Ge-
rard. Heel veel sterkte voor de 
familie toegewenst.
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Je moet er een beetje naar 
zoeken, maar in het Crabeth-
park staat hij fier te pronken: 
Grootvogel, het beeld van 
Cephas Stauthamer, een kun-
stenaar met een heel bijzonde-
re loopbaan en een  bewogen 
leven. Een vreemde naam, 
Grootvogel? Ja en nee, de 
naam is bedacht door de klein-
kinderen van de kunstenaar, 
die hun opa zo noemden. 

Op 9 december 1899 werd 
Constantinus Stauthamer 
geboren in Den Haag, zoon 
van Antonius Stauthamer en 
Anna Maria Crombeen. Hij was 
aanvankelijk geen kunstenaar. 
Hij trad toe als broeder Cep-
has bij de Congregatie van de 
Onbevlekte Ontvangenis van de 
Heilige Maagd Maria, ook wel 
de “Broeders van Maastricht” 
genoemd. Deze in 1840 ge-
stichte rooms-katholieke orde 
hield zich wereldwijd bezig met 
onderwijs. De hoofdzetel van 
de orde is in Maastricht geves-
tigd in het klooster “de Beyart”. 
Vanaf 1980 werd ook deze orde 
getroffen door een afname in 
belangstelling en op dit mo-
ment is de Beyart een klooster-
verzorgingshuis, waar behalve 
50 mannelijke kloosterlingen, 
ook 50 vrouwelijke religieuzen 
en 50 leken wonen. 

Maar de orde zond haar leden 
uit om te onderwijzen en zo 
kwam de nog geen 20-jarige 
broeder Cephas in Waalwijk 
terecht en werd onderwijzer 
aan de St.Petrusschool. Van-
uit Waalwijk haalde hij  zijn 
L.O.-aktes Frans en Duits. Maar 
ook toen al hield hij zich bezig 
met het scheppen van kunst. 
Het schilderwerk  in de kloos-
terkapel was van zijn hand en 
ook stond er een beeld van 
hem in de kloostertuin. Verder 
was hij druk met decorstukken 
voor diverse toneelstukken 
voor verschillende toneelver-
enigingen.

Toen werd hij ziek, ernstig 
ziek. Hij werd opgenomen in 
het ziekenhuis in Den Bosch en 
na anderhalf jaar was het hem 
nog steeds niet toegestaan zijn 
onderwijzend werk weer op 
te pakken. Eind januari 1931 
werd hij overgeplaatst naar het 
broederklooster aan de Stad-
houderskade te Amsterdam 
en begon hij aan een studie 
tekenen en beeldhouwen aan 
de Rijksakademie van Beelden-
de Kunsten. Naast schilderen, 
tekenen en beeldhouwen, hield 
hij zich bezig met de opleiding 
tot medailleur. En hij begon 
studiereizen te maken, onder 
meer naar Italië.

Hij nam het besluit uit de con-
gregatie te treden en trouwde 
met Maria E. Dekker. Stautha-
mer begon naam te maken als 
beeldend kunstenaar. In 1955 
werd hij voor een periode van 
tien jaar leraar beeldhouwen 
aan de Academie voor Beel-
dende Kunst “Kunstoefening” in 
Arnhem en werkte met kleine 
keramische objecten. Hij maak-
te onder meer de erepenning 
voor de stad Leeuwarden en 
zijn beeldhouwwerk  is over 
heel Nederland in de openbare 
ruimte te vinden. En hij was 
ook nog enige tijd voorzitter 
van de Nederlandse Kring van 
Beeldhouwers. Zijn eerste 
expositie was in 1958 in Den 
Bosch.

In zijn werk is een duidelijke 
ontwikkeling te zien. In het be-
gin kreeg hij vooral opdrachten 
uit de religieuze hoek. Na de 
oorlog boog hij zich over monu-
menten en gedenktekens. 

In de jaren '60 maakte hij 
abstract werk, maar zonder het 
figuratieve uit het oog te ver-
liezen. Ook was hij zeer geïnte-
resseerd in nieuwe technieken 
en niet-westerse kunst. Groot-
vogel kan tot het abstracte en 
toch ook figuratieve gerekend 
worden. Het is uitgevoerd in 
brons en in 1967 geplaatst voor 
het gebouw dat op dit moment 
in gebruik is door de Kinder-
bescherming. De haan, want 
Grootvogel is een haan, is een 
symbool van waakzaamheid.

In 1972 scheidde Stauthamer 
en trad in het huwelijk met 
Josje Smit, eveneens beeldend 
kunstenaar en een voormalig 
leerlinge. Hij woonde en werkte 
vanaf toen met zijn vrouw in 
het enorme pand “De Gecroon-
de Raep” aan de Oudezijds 
Voorburgwal in Amsterdam. Hij 
overleed op 
5 april 1983 

Kunst in de wijk: Grootvogel
Door Marijke van Ittersum

Agenda

2 maart  
• officiële opening 12e expo-
sitie GoudsWerk

• om 16.00 uur

12 maart 
• bewonersavond
• inloop vanaf 19.30 uur
• vergadering 20.00 uur

15 en 16 maart
• NLdoet

3
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Ook trainen bij ons?
Informeer naar Training op Maat,
Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move
en specifieke trainingen: COPD,
lage rugklachten en valpreventie. 

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

Julianahof 210 2802 GN Gouda
Const. 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

Verslag Creacafé februari
Door Marrianne Waalwijk en Manon Vonk

De kop is er weer af. Het eerste Creacafé van dit 
jaar hebben we moodboards gemaakt. Een 
moodboard is een soort collage waar je je 
gedachten, wensen of een idee op visualiseert.
Wil je b.v. je slaapkamer opnieuw inrichten dan 
kan je met plaatjes en kleuren je idee visualise-
ren.

We gebruikten verschillende technieken, mixed 
media, collage, handlettering en stempelen.

Creacafé is er elke 2e woensdagavond van de 
maand in Gouwestein. De inloop is vanaf 19.00 

uur,  de activiteit is van 19.30 tot 21.30 uur.
Geef je op of kom eens langs! www.creacafegou-
da.blogspot.com

Creacafe Maart

Bij dit Creacafé staan de stipjes centraal. We 
gaan keramiek versieren met een decoratieve 
stip techniek in allerlei patronen. Vind je het 
leuk om iets te beschilderen wat je thuis hebt 
staan dan kan dat natuurlijk ook, neem dan je 
voorwerp mee. 

Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan bij 
• Marrianne tel. 06 235079 
• Manon tel. 06 40281883

JOHN HEXSPOOR GAAT WIJKTEAM VER-
STERKEn   
Door Peter Schönfeld

   
Het wijkteam is blij dat John 
Hexspoor zich bereid heeft 
verklaard lid te worden van 
het wijkteam. Tijdens de be-
wonersavond zal hij worden 
voorgedragen. 

John (69 jaar) is getrouwd 
met Carla en woont sinds 
1976 in Gouda en de laatste 
25 jaar op de Kattensingel 36.

Vanaf 1967 tot aan zijn pensioen is hij werk-
zaam geweest bij het Ministerie van Defensie en 
heeft daar vele functies bekleed en de laatste 
jaren op het gebied van Management Develop-
ment, Talentontwikkeling en Human Resource 
Management.

John heeft veel ervaring als vrijwilliger en be-
stuurder in Gouda zoals bij SV Donk, voorzitter 
bridgeclub “1up”, vrijwilliger bij slachtofferhulp 
Nederland, Goudse Havendagen, bestuurder bij 
de Beheersvereniging het Katshof en jubileum 
commissie van sociëteit Concordia.
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Buurtfeest Rode Dorp zaterdag 
20 april
Door Eveline van der Zijden

De nieuwe woningen in het buurtje Rode Dorp 
zijn ongeveer 5 jaar geleden opgeleverd. Dit is 
destijds uitgebreid gevierd met een openings-
feest. 

Nu we aan ons eerste lustrum toe zijn, hebben 
drie bewoners van de Parkstraat de organisa-
tie op zich genomen van een nieuw buurtfeest. 
Dit zijn Eveline van der Zijden, Theo Mulder en 
Dejana Guzijan. 

Het buurtfeest zal plaats vinden op zaterdag 
20 april 2019. We starten de feestmiddag met 
bewegingstheater door onze buurtkids onder 
leiding van juf Malika. Daarna zullen er spelle-
tjes gedaan worden met de kinderen. We sluiten 
af met een borrel met hapjes Amerikaanse stijl 
(iedereen brengt zelf wat te drinken en eten 
mee). In de volgende wijkkrant volgt er meer 
informatie. 

Op de dag zelf hebben we nog wat extra hulp 
nodig. Denk aan klaarzetten en begeleiding van 
de spelletjes, iemand die kan sminken (smink 
aanwezig). Ook moeten de tafels uit het depot 
van het wijkteam opgehaald en teruggebracht 
worden, een busje is dan handig. 

Ben je bewoner van het Rode Dorp en ben je in 
de gelegenheid ons hierbij te helpen, mail dan 
je contactgegevens en waar je bij zou kunnen 
helpen naar eveline.vander.zijden@hotmail.com 

 

 
 
 

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

 

Asbestdaken Blokwoningen
Door Manon Vonk

Half oktober is het voorstel van het verbod op 
asbestdaken aangenomen door de Eerste Kamer. 
Dit houdt in dat alle asbestdaken uit Nederland 
moeten zijn verdwenen voor 2024. 

De Blokwoningen langs de Winterdijk vallen 
dus ook onder deze wetgeving. Dit houdt in dat 
bewoners voor hoge kosten komen te staan. 
Natuurlijk gaan we met de vereniging kijken 
naar de goedkoopste oplossing om dit probleem 
gezamenlijk aan te pakken. Momenteel lopen de 
prijzen steeds verder op om het asbest te laten 
verwijderen omdat de vraag naar asbestsanering 
groot is. Naar verwachting komt de overheid nog 
met een nieuwe subsidieregeling. 

Maar tot daar meer duidelijk over is, is het na-
tuurlijk wel verstandig om alvast geld voor de 
vervanging van je dak te reserveren. Mocht je 
financiële situatie nu zo zijn dat het heel moeilijk 
is om alvast geld opzij te zetten dan kan stich-
ting Humanitas je hierbij helpen. Deze hulp is 
geheel kosteloos. Zij gaan samen met jou kijken 
naar een oplossing en of je eventueel in aan-
merking komt voor toeslagen zodat er ruimte 
komt geld opzij te zetten. 

Je kunt bellen naar 06 3512 0646 of kijken op 
de website van Humanitas:
https://www.humanitas.nl/afdeling/midden-hol-
land/activiteiten/thuisadministratie
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Bank in de Roos van Dekemastraat
Door Manon vonk

Na heel wat jaren wachten is 
het plan eindelijk in uitvoe-
ring gebracht. De leerlingen 
van de praktijkafdeling van 
De Goudse Waarden hebben 
in samenwerking met hun 
docent een mooie bank ge-
maakt die op het veldje van 
de Roos van Dekemastraat is 
geplaatst. 

Het is veel gepuzzel geweest 
om een mooi passend model 
te maken. Ook was het een 
heel gedoe om hem op de 
plaats van bestemming te 
krijgen. Maar het is gelukt en 
het resultaat mag er wezen.  
Met NLdoet wordt er gewerkt 
aan de finishing touch. Straks 
kan de bank met veel plezier 
gebruikt worden.

Het Bankje
Door Trudie Galama

Anja woont sinds 1995 in Gouda. In 2011 is zij in 
de Van Strijenstraat komen wonen. Ze is blij met 
haar mooie huis, tuin en dakterras. Ze komt uit 
Polsbroek, een dorpje met 1200 inwoners, een 
dorpshuis en een kerk. Ook in dit stukje van de 
wijk ervaart ze het dorpsgevoel; vertrouwd zijn 
met elkaar.

Je kan haar vaak door het park zien lopen met 
haar hondje Mila, een chihuahua. Dit is het klein-
ste hondenras ter wereld. Het dankt zijn naam 
aan de Mexicaanse provincie Chihuahua waar 
het ras in 1850 werd ontdekt. Pas aan het eind 
van de negentiende eeuw brachten toeristen de 
hondjes mee naar Europa. Hun gewicht ligt tus-

sen de 1 en 3 kg en ze meten tussen de 15 en 22 
cm. De maximumleeftijd ligt tussen de 12 en 14 
jaar. Anja vertelt dat haar hondje op haar kleine 
pootjes een half uurtje kan lopen. Dan vindt Mila 
het genoeg.
Anja vindt het heerlijk om in het park te zitten 
en te genieten van het water en het groen. Met 
de binnenstad op loopafstand en het groen onder 
handbereik vindt zij het ideaal wonen in dit stukje 
Gouda.

Opschoondag 
23 maart
Door Manon Vonk

Zaterdag 23 maart is er 
weer een landelijke 
opschoondag. Bij de Blokwoningen doen we daar 
ook aan mee. De opschoondag heeft als doel 
samen de buurt mooier maken; een soort voor-
jaarsschoonmaak. Omdat de opschoondag vlak 
na NLdoet valt, hebben we deze twee met elkaar 
gekoppeld. Dit jaar staat in het teken van het 
plaatselijk ophogen van de velden. Doordat de 
grond zo erg verzakt, ontstaan er plekken waar 
snel plassen ontstaan die niet snel weer weg-
gaan. Als we de velden als ontmoetingsplek wil-
len blijven gebruiken is het hard nodig om deze 
goed bij te houden. 

Het is een enorme klus, dus met NLdoet gaan we 
vast beginnen, zodat we een week de tijd voor 
alle wilde plannen hebben. Voor deze klus heb-
ben we veel hulp nodig, dus als je je steentje wilt 
bijdragen wordt dat heel erg gewaardeerd.
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Kinder EHBO
Door Trudie Galama

     

De cursus Kinder EHBO gaat 
in maart van start! 
Er zijn 11 deelnemers!
De cursus 
• bestaat uit 4 lesavonden 

van 20.00 – 22.00 uur
• vindt plaats op donderdag 

7, 14, 21 en 28 maart a.s.
• wordt gegeven in Zorgcen-

trum Gouwestein.

De kosten bedragen € 85,- 
incl. koffie/thee, lesmateriaal, 
boekje en examen. De cur-
susleider is Duco Verhage.

PC-Hulp Café elke 
woensdag in de 
Walvis
Door Chantal Geul, Sociaal        
Makelaar West

Het PC-Hulp Café is van start, 
elke woensdag van 10 tot 
12 uur in de Walvis, Walvis-
straat 1 (Korte Akkeren). Een 
aanwinst voor de wijk West 
en Nieuwe Park, dankzij vrij-
willigers die specialist zijn op 
ICT-gebied!
 
Ben of ken jij iemand die een 
vraag heeft over zijn laptop, 
iPad, smartphone of PC, kom 
gerust langs bij het PC-Hulp 
Café!  Voor 1 euro per half 
uur word je met plezier ge-
holpen. 

Plaatsing 
Stolpersteine

Op 11 maart worden in 
Gouda eenentwintig nieuwe 
Stolpersteine geplaatst en 
vier daarvan in onze wijk. 
De verwachte begintijd van 
de ceremonie in de Cra-
bethstraat 5 is om elf uur.

De vier Stolpersteine komen 
hier voor Julius Kobijlin-
ski (64), zijn vrouw Hertha 
Kobijlinski-Naumann (53), 
oudste zoon Walter Otto 
Kobijlinski (31) en zoon Erich 
Helmut Kobijlinski (22).

           
In  ongeveer honderd steden 
in Nederland wordt de Samen-
Loop voor Hoop georganiseerd. 
In Gouda was dat nog niet het 
geval. Daarom is in januari 
2018 een aantal mensen op 
verzoek van KWF Kankerbe-
strijding, gestart met de orga-
nisatie van de SamenLoop voor 
Hoop Groene Hart.

Wat?
De SamenLoop voor Hoop is 
een 24 uur durende wande-
lestafette, waarbij stil wordt 
gestaan bij kanker én het leven 

wordt gevierd. Tijdens de loop 
is er een 24 uur durend pro-
gramma met optredens van 
allerlei artiesten, orkesten, 
koren, zangers, enzovoort. 
Tijdens de SamenLoop is er 
een aantal ceremonies: de 
Openingsronde, de Kinderloop, 
de Kaarsenceremonie en de 
Slotceremonie.
Om een indruk te krijgen wat 
de SamenLoop is, hierbij twee 
links naar een impressie vanuit 
Alphen a/d Rijn. 
• www.youtube.com/wat-

ch?v=lMVbxCeL90Y 
• www.youtube.com/wat-

ch?v=CwP4wqj0cYk

doel
Het moet gedurende 24 uur 
één groot feest worden waar 
het leven wordt gevierd. Te-
gelijkertijd is het een moment 

voor dierbare herinneringen 
aan alle geliefden die gemist 
worden. Daarnaast willen
we een groot bedrag ophalen 
voor het financieren en faci-
literen van wetenschappelijk 
onderzoek naar genezing van 
kanker. 

hoe?
De wandelaars lopen in teams 
gedurende 24 uur. Maar in de 
maanden voorafgaand aan de 
SamenLoop voor Hoop Groene 
Hart zetten de wandelteams 
allerlei acties op om zoveel mo-
gelijk geld op te halen. 

Wie?
Iedereen die kan is welkom 
om mee te lopen. Je kunt zelf 
een team vormen als familie,  
buurt, bedrijf, sportclub, school, 

SamenLoop voor Hoop Groene Hart 2019
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Even voorstellen

Ik ben Tineke Mocking, woon 
sinds december 2011 aan de 
Kattensingel en heb me, na een 
oproep in de wijkkrant, aange-
meld als redactielid.

Een andere activiteit van mij 
in de wijk is koken voor de 
aanschuiftafel. Verdere activi-
teiten zijn: schilderen, zingen, 
bridgen, tennissen, filmfan. In 
deze krant mijn eerste stukje 
over geveltuintjes.

Geveltuintjes

Ik woon met veel plezier in 
Gouda sinds december 2011, al 
weer ruim 7 jaar dus. Geboren 
en getogen op het platteland 
en er altijd blijven wonen. Voor 
mij was Gouda dus een echte 
stad. 

Maar ik was helemaal niet op 
de hoogte van (niet uitgespro-
ken) verplichtingen die dat 
met zich meebrengt. Zoals de 
stoep voor of, in mijn geval 
van een hoekhuis, rond je huis 
schoonhouden. Dat betekent bij 
gelegenheid sneeuwruimen en 
verder, vooral in de herfst, blad 

kerk, moskee, politie, vrienden-
groep, serviceclub, enzovoort. 
Ook individuele lopers kunnen 
zich aanmelden en worden dan 
door de organisatie bijeenge-
bracht in een te vormen team. 

Waar?
De SamenLoop voor Hoop 
Groene Hart vindt plaats op 21 
juni 2019 van 15.00 uur tot 
22 juni 2019 15.00 uur op het 
Sluiseiland in Gouda.

Meer informatie vindt u op: 
samenloopvoorhoop.nl/groene-
hart

opvegen. Ik heb het in de 7 
jaar dat ik er woon nu pas een 
beetje in de gaten. 

Geveltuin Koen Oome

Mijn grote voorbeeld is Koen, 
wonend in de Van Swieten-
straat, de straat waar mijn 
tuinpoort op uitkomt. Koen 
houdt de straat in de gaten en 
is regelmatig bezig met het 
schoonhouden van de perk-
jes rond de bomen en ook de 
straatkant langs de trottoirs. 
Chapeau Koen! Koen heeft bo-
vendien (heel terecht) een prijs 
gewonnen voor zijn geveltuin-
tje dat zomers een overdaad 
aan kleuren laat zien waar 
iedereen die er langs loopt van 
kan genieten. 

Zo ook ik weer iedere keer. En 
dat brengt me bij de titel van 
dit stukje, geveltuintjes. Ik las 
zelf in de wijkkrant, toen ik er 
nog niet zo lang woonde, dat 
er een oproep gedaan werd om 
een geveltuin aan te leggen 
met daarbij de minimale voor-
waarden waar je aan moest 
voldoen, 1 1/2 stoeptegel uit 
de gevel.

Ik heb er, als plattelander én 
dochter van een tuinder, on-
middellijk en heel graag gevolg 
aan gegeven. Ik won er dat 
jaar ook de eerste prijs voor 
geveltuintjes mee. Ik woon aan 
de Kattensingel die onlangs zo 
mooi opgeknapt is. Aan de hui-
zenkant een smetteloos en heel 
breed trottoir. Veel ruimte dus 
voor geveltuintjes. 

oproep
Ik doe hierbij een oproep om 
vooral een geveltuin aan te 
leggen, het maakt de straat 
groener, kleurrijker en minder 
steriel. Dus ook vrolijker.

Wijkfeest Dag van 
het Park 2019
Zaterdag 1 juni

        

Schrijf de datum alvast in uw 
agenda zaterdagmiddag 1 1 

1 juni is het wijkfeest Dag 
van het Park.
Het thema dit jaar is ‘De 
huiskamer van uw wijk’, net 
als tijdens ‘De huiskamer van 
de stad’ gaan we een leuk 
programma maken met klein-
kunst.
Muziek, zang, cabaret en-
zovoort. Als u zelf iets leuks 
kunt laten horen of zien bent 
u ook van harte welkom! Of 
weet u iemand anders?
Laat het ons dan snel weten!

• Manon tel. 06 40281883          
• Marleen tel. 06 10259381   
• Marrianne tel. 06 23507933

Vrijwillers gezocht 
voor de duiventil 
op de nieuwe markt

Ben je op zoek naar vrijwil-
ligerswerk en gek op dieren 
dan is dit misschien iets voor 
je. De duiven op de Nieuwe 
Markt willen graag verzorgd 
worden. 

Als je belangstelling hebt dan 
wil het team je graag ont-
moeten. Je kunt mailen naar 
goudseduiven@gmail.com

Voor informatie zie
www.nieuwepark.nl
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Elbert van de Wetering woont 
in de Merijntje Gijzenstraat. Hij 
is  wiskundige bij de overheid. 
Hij heeft geen technische ach-
tergrond, maar is zeer geïnte-
resseerd in de installatietech-
niek en heeft inmiddels veel 
kennis vergaard op het gebied 
van energieneutraal wonen. 
Bovendien heeft hij veel durf 
en doorzettingsvermogen en 
niet onbelangrijk: geen twee 
linkerhanden! Door een fraaie 
voordeur kom ik binnen. Achter 
de voordeur moet nog het 
een en ander gebeuren, maar 
Elbert denkt  over een maand 
wel grotendeels klaar te zijn. 
Eind vorig jaar heeft hij het 
huis gekocht en is sinds die tijd  
druk bezig met de verbouwing 
en het energieneutraal maken 
van zijn woning. Straks zal de 
energiemeter zelfs op 0 staan! 

Vloerisolatie
Hij heeft de oude dekvloer van 
ca. 4 cm van de vloeren in het 
souterrain en op de eerste ver-
dieping verwijderd en daarop 
een dikke isolatielaag aange-
bracht. Vervolgens heeft hij 
hierop vloerverwarming aan-
gelegd, een nieuwe dekvloer 
gestort en deze afgewerkt met 
een fraaie PVC vloer.

Gevelisolatie
De gevel bestaat voornamelijk 
uit glas. Het gewone dubbel 
glas is vervangen door HR++ 
dubbel glas, wat resulteert in 
zo’n 2,5 maal minder warmte-

verlies door het glas. Van sou-
terrain tot bovenste verdieping 
is de rest van de gevel geïso-
leerd met dikke isolatie platen. 

De bergruimte in het souterrain 
heeft hij ingericht als “techni-
sche ruimte”. Hier vind je o.a. 
de warmtepomp en de mecha-
nische ventilatie-unit.

Ventilatie-unit met warmte-
terugwinning
Om te voorkomen dat na al 
die isolerende maatregelen 
het huis op een grote plastic 
zak gaat lijken, heeft hij een 
vernuftig ventilatiesysteem 
geïnstalleerd met warmte te-
rugwinning. Een toe- en afvoer-
ventilator voeren verse buiten-
lucht naar binnen en vervuilde 
binnenlucht af naar buiten. 
Beide luchtstromen worden 
door een tegenstroomwarmte-
wisselaar gevoerd. Hierin wordt 
meer dan 90% van de warm-
te van de afgevoerde lucht 
overgedragen aan de verse 
buitenlucht die naar binnen 
wordt geblazen. Hierdoor gaat 
er nauwelijks warmte verloren 
met ventilatie van de woning, 
dat scheelt weer in de verwar-
mingskosten. Ook kan met dit 
systeem de verse buitenlucht 
gefilterd worden voor een nog 
gezonder binnenklimaat.

Warmtepomp
Voor de warmwatervoorziening 
heeft Elbert een warmtepomp 
aangeschaft. Dat was een hele 
investering. De 4kW lucht-wa-
ter warmtepomp in combinatie 
met een 190L boiler is zo groot 
als een flinke koelkast. Hij 
onttrekt warmte aan de bui-

tenlucht en gebruikt dit om het 
water te verwarmen. Hij zorgt 
voor de verwarming van het 
huis en voor warm tapwater 
Door de warmtepomp (en ko-
ken op inductie) is er geen gas 
meer nodig in de woning, uit-
sluitend stroom. Het rendement 
van een redelijke warmtepomp 
is zodanig dat de extra stroom-
kosten voor verwarming lager 
zijn dan de gaskosten zouden 
zijn geweest. Op deze manier 
daalt de CO2-uitstoot voor 
verwarming met zo'n 35 tot 50 
procent en  ben je minder kwijt 
aan energiekosten. Het mes 
snijdt dus aan twee kanten.
Het leuke van een warmtepomp 
in combinatie met vloerverwar-
ming is dat je ook de mogelijk-
heid hebt om er de vloer mee 
te koelen in de zomer en dus 
naast verwarmingsapparaat 
ook kan fungeren als een soort 
airco.

Zonnepanelen
Als de asbest golfplaten van 
het schuine dak zijn gesa-
neerd, wordt tegelijkertijd 
met het aanbrengen van het 
nieuwe dak ook dakisolatie 
aangebracht. Op het nieuwe 
dak worden zowel aan de oost 
als westzijde  zonnepanelen  
bevestigd, die de behoefte aan 
elektriciteit voor zowel verwar-
ming als regulier stroomver-
bruik zullen afdekken. Onder 
de huidige salderingsregeling 
lever je het overschot opge-
wekte stroom overdag (met 
name in de zomer) terug aan 
je energieleverancier en krijg je 
die kosteloos terug wanneer je 
die nodig hebt (’s nachts/in de 
winter). 

Van een gewoon rijtjeshuis naar een energieneutrale woning
Door Trudie Galama 
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Elbert wijst erop dat er ver-
schillende mogelijkheden zijn 
om de financiering van ener-
giebesparende voorzieningen 
haalbaar te maken. Zo bestaat 
er de Energiebespaarlening met 
lage rente en de mogelijkheid 
om 5% extra te lenen boven-
op je hypotheek. Je kunt BTW 
terugkrijgen op zonnepanelen 
en  er bestaat de Investerings-
subsidie Duurzame Energie. 

Zijn huis zou wel eens een 
modelhuis in onze wijk kun-
nen worden voor energiezuinig 
wonen.

Sociale samenhang en NLdoet 
Manon Vonk 

De sociale samenhang is belangrijk in onze wijk. Je moet je veilig 
voelen in je leefomgeving en er met plezier wonen. Daar proberen 
we aan te werken. Buurtpreventie is actief en de WhatsApp groep 
Buurtwacht Nieuwe Park heeft meer dan 100 deelnemers, verspreid 
over de hele wijk.

Natuurlijk zijn het niet alleen de serieuze zaken die ons met elkaar 
verbinden. Een feestje is een leuke gelegenheid om andere wijkbe-
woners te ontmoeten. Denk aan het wijkfeest (Dag van het Park), 
de Nieuwjaarsborrel en Halloween, de straatfeesten, Burendag, 
NLdoet en de Groenwerkgroep in het VBIJ. Door al deze activiteiten 
houden we het leefbaar in de wijk. 

NLdoet
Je bent welkom om samen met anderen de handen uit de mouw 
steken om de volière en de buurt rond de Blokwoningen op te knap-
pen. Kijk welke activiteit het beste bij je past. Heb je niet zoveel 
tijd? Alle kleine beetjes helpen.

Tip: Veeg je straatje of maak een mooi geveltuintje, daar heeft ook 
de hele buurt plezier van.

15 en 16 maart organiseert het 
Oranje Fonds NLdoet. Op deze 
dagen kun je helpen als vrij-
williger bij een organisatie. Dit 
jaar hebben wij, net zoals vorig 
jaar, twee initiatieven in de 
wijk. Op vrijdag 15 maart gaan 
we grote schoonmaak houden 
bij de volière en deze klaar 
maken voor het broedseisoen. 
Dit is een initiatief van het 
wijkteam met Het Segment. 
Op zaterdag 16 maart gaan we 
rondom de Blokwoningen weer 
aan het werk in het groen. Bij 
de groene speeltuin wordt  de 
grote voorjaarsschoonmaak 
gehouden en alles weer klaar 
gemaakt voor komend sei-
zoen.. Dit is een initiatief vanuit 
de Vereniging van de Blokwo-
ningen. 

Wij zijn voor deze werkzaam-
heden op zoek naar vrijwilligers 
die deze initiatieven een warm 
hart toedragen en daarom de 

15 Maart

Voor de volière zijn er de vol-
gende taken te verrichten. 
• Plantenbak voor de kooi 

opknappen. 
• Beplanting aanbrengen in 

de kooi.
• Schoonmaken buitenkant 

van de kooi met de hoge 
druk reiniger.

• Schoonmaken opberghok.
• Houtsnippers in de kooi 

kruien.
• Binnen verblijven schoon-

maken en ongedierte vrij 
maken.

• Gang schoonmaken 
• Nestkasten schoonmaken. 
• Het verzorgen van het 

plaatsje en de omgeving 
rondom de kooi.

Heb je zin om te helpen en zie 
je er iets tussen wat je aan-
spreekt, geef je dan op.

handen uit de mouw willen 
steken. Als je de hele dag wilt 
helpen dan zou dat fijn zijn 
maar al heb je maar een uurtje 
tijd is dat ook helemaal prima. 
Alle hulp is welkom!!! Er is veel 
werk te verzetten. Er hebben 
zich al wat mensen aangemeld 
maar dat zijn er nog veel te 
weinig om alle klussen geklaard 
te krijgen. Dus heb je een uur-
tje over, meld je aan. We kun-
nen je hulp hard gebruiken!!!!
We hebben de werkzaamheden 
in verschillende taken verdeeld 
zodat je kunt kijken waar je je 
talent kan inzetten. 
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De indeling van de dag zal er 
ongeveer als volgt uit zien

Aanvang: 9.30 uur                         
Kennismaken met koffie, thee 
en koek                          
Werk verdelen en opstarten
Lunchtijd: 12.30 uur 
Afronden werkzaamheden  
Opruimen 
Eindtijd: 15.00 uur

16 maart

Zaterdag 16 maart gaan we 
natuurlijk weer aan de gang 
met een aantal buurtbewoners 
om de buurt rond de Blokwo-
ningen op te frissen. Zo kunnen 
we weer gezellig met zijn allen 
buiten zitten als het mooi weer 
is. Er komen weer plantjes en 
aarde om alles er weer ver-
zorgd uit te laten zien. Maak 
van deze gelegenheid gebruik 
en sluit je ook aan bij dit initia-
tief om alles rondom je woning 
weer netjes te maken. Dit keer 
doen we het gecombineerd met 
de landelijke opschoondag (zie 
stukje opschoondag). Bij de 
Roos van Dekemastraat gaan 
we de laatste hand leggen aan 
de boombank.

De natuurlijke speeltuin wordt 
natuurlijk ook niet vergeten. 
We gaan weer aan de gang 
met de natuurlijke speelplek 
om hem weer klaar te maken 
voor het nieuwe seizoen. Na 
de laatste vergadering bleek er 
een wens te zijn om meer eet-
bare planten dus daarom gaat 
er nu ook een stukje ingericht 
worden als moestuin. Er is dus 
weer van alles te doen, maar 
daar is wel hulp bij nodig. 
Tussen het klussen door is er 
ook genoeg tijd om gezellig 
met je buren koffie te drinken 
en gezellig samen te eten. Heb 

je geen klustalent maar kun je 
lekker koken dan is iets lekkers 
om met je buren te delen altijd 
welkom. Maar beiden is natuur-
lijk helemaal geweldig!!

Kom helpen, want jij woont 
toch ook graag in een mooie 
groene omgeving?!
Zo kunnen we met zijn allen de 
buurt er weer een stukje mooi-
er uit laten zien. 

WaT IS ER TE doEn?

Voorbereiden van de 
activiteiten

Alle activiteiten gaan om 11 uur 
van start. Voordat we kunnen 
beginnen moeten de spullen 
klaargezet worden. Mocht het  
slecht weer zijn dan worden er 
partytenten opgebouwd zodat 
een aantal activiteiten droog 
kunnen staan. De voorbereidin-
gen zijn van tien tot elf uur

Catering 

Tijdens het klussen moet er 
natuurlijk ook gegeten en 
gedronken worden, vind je 
het leuk om iedereen van een 
drankje te voorzien, wil je een 
heerlijke pan soep maken, kun 
je een lekker taartje bakken of 
de lekkerste broodjes klaarma-
ken, help dan met de catering 
en leg de klussers in de watten. 
Tussen elf en vier uur wordt er 
geklust dus als je een uurtje de 
tijd hebt ben je welkom.
Wigwam onderhoud en wil-

genhegjes repareren

De wigwam is een groot suc-
ces. Om hem in goede staat te 
houden gaan we de gaten vul-

len met nieuwe wilgentakken.  
Daarnaast zijn er wat kleine 
mankementen aan de wilgen-
haag ontstaan. Wil je helpen 
wilgentakken vlechten of het 
hek repareren meld je dan aan.

Moestuinbakken

Nalopen van alle moestuinbak-
ken, dode plantjes en takjes er-
uit en nieuwe plantjes erin. Heb 
je groene vingers en vind je 
het leuk om je over de kruiden 
te ontfermen  dan ben je van 
harte welkom.

Hinkelbaan schoonmaken

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

Planten hakselen

Door al het werk in de tuin 
hebben we vaak veel snoeiaf-
val wat door de hakselaar kan. 
Dit gebruiken we weer om de 
bodem mee te voeden. Bij deze 
klus wordt alles gehakseld en 
het gehakselde materiaal weer 
verdeeld door de wijk.

aarde scheppen

Vind je het hoog tijd dat je 
weer eens naar de sportschool 
moet. Dat is niet nodig! Je kunt 
hier al je energie kwijt met het 
scheppen en kruien van aarde.
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12e	expositie	GoudsWerk	
	

Joke	Pols	
schilderijen	

Renee	Geneste						gemengde	techniek	

Loes	de	Graaf	
	glas	en	keramiek	

Gouwestein	
van	Bergen	IJzendoornpark	7	

Gouda	

28	februari	tot	26	mei	2019	

In de wijkkrant van maart vindt u meer informatie over 
de exposanten en hun werk.

Tuin opruimen

De tuintjes tussen de Blokwo-
ningen  kunnen voorjaarsklaar 
gemaakt worden. Dat is altijd 
een hele klus. Vraag aan dege-
ne die de tuin beheert waar hij 
hulp bij kan gebruiken.

Plantenbakken opfrissen

De plantenbakken op de Roos 
van Dekemastraat kunnen weer 
een beetje opgefrist worden. 
Dode takjes eruit, eventueel 
nieuwe plantjes er in en de 
bakken schoonmaken. 

Heb je een klus gezien waar je 
aan mee wilt helpen, al is het 
maar voor een uurtje dan kun 
je je aanmelden bij: Manon 
Vonk tel 06 40281883. 

Je kunt je hier opgeven voor 
beide klussen, voor de volière 
en voor de activiteiten rondom 
de blokwoningen. 

Uitnodiging Bewonersavond
dinsdag 12 maart in Gouwestein
Door Trudie Galama

U bent allemaal van harte welkom op de Bewonersavond. Vanaf 
19.30 uur kunt u binnenlopen en wordt u ontvangen met koffie en 
thee.

20.00 uur start van de vergadering

In de vergadering komen naast de gebruikelijke punten (Vooruit-
blik 2019, Bestuursaangelegenheden en Financiën) de volgende 
onderwerpen aan de orde:
• Zuidelijk Stationsgebied; opstart 2019 en herinrichting door: 

Wouter de Graaf, projectleider gemeente Gouda
• Veiligheid in onze wijk door: Jeroen Bot, vervangend wijk-

agent
• Tuinambassadeurs en Groen moet je doen door: Christa 

Schut, voorzitter Tuinambassadeurs Gouda
• Volière; aanpak renovatie door: Peter  Schönfeld
• Social Sofa; van idee tot ontwerp en uitvoering door: Peter 

Schönfeld

21.50 uur napraten met een hapje en een drankje

Tijdens het borreluurtje is er volop gelegenheid om even na te 
praten met de leden van het wijkteam en andere buurtbewoners. 

Tot ziens op de Bewonersavond!

OPENING EXPOSITIE ZATERDAG 2 MAART 
OM 16.00 UUR


