
Bijzondere uitgave 
Deze januari uitgave van de wijkkrant ziet er totaal anders uit dan de krant, die u van ons gewend bent. 
Dat heeft een reden. Het wijkteam wil u uitdagen om na te denken of u aan een van onze activiteiten 
wilt deelnemen of misschien een nieuwe activiteit op touw wilt zetten. Misschien heeft u nog andere 
ideeën om onze wijk nog groener, veiliger, mooier en socialer te maken.

Wijkkrant

NieuWe Park
januari 2019
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Wat doet het 
wijkteam?
Het wijkteam organiseert, 
coördineert en begeleidt activi-
teiten.
Daarnaast nemen wijkteam-
leden actief deel aan diverse 
werkgroepen.

Als u na het lezen van deze bijzondere wijkkrant geïnteresseerd 
bent om actief bij te dragen aan onze mooie wijk of meer informa-
tie wilt dan kunt u contact opnemen met:
Peter Schönfeld, tel: 06 4183 6684 of 0182 678 939,               
mail:  p.schonfeld@kabelfoon.net

Doet u mee? Neem contact op!

Samen met u
Onze speerpunten voor de ko-
mende jaren en de activiteiten 
hebben wij op een rijtje gezet. 

Wij willen daarmee aan de 
slag, samen met u. 

Wij hopen u te ontmoeten in 
onze mooie wijk!

Wijkteam Nieuwe Park:
Gerrit van der Gaarden 
Trudie Galama
Koen Oome
Peter Schönfeld (voorzitter)
Manon Vonk

Inhoud WIjkkrant:
Speerpunten van het wijkteam voor 2019 en 2020                     3
Waar kunt u aan meehelpen en hoeveel tijd kost dat  ongeveer?    4
Activiteiten het hele jaar door                             5
Jaarlijkse activiteiten               8
Wat is er in de afgelopen 10 jaar zoal veranderd, wat heeft het    
wijkteam bereikt?                  10

Wat krijgt u ervoor 
terug?

•	 Een mooie wijk/buurt met 
goede buren waar u met 
plezier woont.

•	 Betrokkenheid bij en in-
vloed op de leefbaarheid 
van uw wijk/buurt.
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Speerpunten van het wijkteam voor 2019 en 2020
 Waar kunt u aan meehelpen.....

Vergroening 

•	 In de ogen van het wijkteam zijn de-
len van de wijk zoals het Rode Dorp, de 
Winterdijk en omgeving en Gouds Magni-
Fiek (Lepelaerstraat, Verspuystraat, Van 
Vreumingenstraat) wat betreft groen-
voorziening er bekaaid van afgekomen. 

•	 Om hier meer groen tot stand te bren-
gen,  wil het wijkteam samen met de 
bewoners een plan maken en dit met de 
gemeente bespreken teneinde fondsen 
voor meer groen te krijgen.

Verbouwing van de volière 
•	 Omdat het hier om veel geld gaat, is een 

goed ontwerp en uitvoerplan nodig voor 
het verkrijgen van subsidies. 

Verbetering van de speel-
plaatsen
•	 in het Van Bergen IJzendoornpark en in 

de Parkstraat. 
•	 De aanleg van een kleine speelplaats in 

de buurt van de Verspuystraat, en De 
Goudsche Stoomblekerij.
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Waar kunt u aan meehelpen en hoeveel tijd kost dat ongeveer?

Activiteiten Hoeveel tijd kost dat? Blz.
Aanschuiftafel: kok en gastvrouw/heer 5 x 6 uur per jaar (koken en eten) 5
Beelden in de wijk onbekend 5
Bewonersavond 1 uur per jaar 8
Burendag Blokwoningen op 21 september 2019 4 uur per jaar 8
Buurtpreventie 2 uur per 6 weken 5
Collecteren Oranje Fonds 4 uur per jaar 8
Creacafé 3 uur per maand 5
Dag van het Park – Wijkfeest op 1 juni 2019 4 x 2 uur per jaar 8
Gesprekken met Gemeente en andere partijen onbekend 5
Groenonderhoud Van Bergen Ijzendoornpark 3 uur per maand 5
Hoogvlietexpresse 6 x 2,5 uur per jaar 6
Halloween 4 x 2 uur per jaar 8
Jeu de Boules baan 4 uur per jaar 6
Kerstbomen Winterdijk 2 x 2 uur per jaar 8
Kunstexpositie in Gouwestein onbekend 6
Nieuwjaarsborrel 1 + 2 uur per jaar 8
NLdoet - 15 en 16 maart 2019
Activiteiten bij Blokwoningen en Volière

4 à 6 uur per jaar 8

Straatbieb ½  uur per week 6
Straatborrels Afhankelijk van de opzet 6
Voetbaltoernooi speelterrein Het Segment onbekend 6
Volière - onderhoud en verzorging van de vogels één of meerdere keren per week 6
Werkgroep Speelplaats en Groen
Gouds MagniFiek 

Afhankelijk van de deelnemers in de werk-
groep en de voortgang.

3

Werkgroep Speelplaats en Groen
Rode Dorp en Winterdijk

Afhankelijk van de deelnemers in de werk-
groep en de voortgang.

3

Wijkkrant 3 uur per maand 7
WhatsApp groep Buurtwacht Nieuwe Park Dit kost geen tijd, alleen een keer aanmel-

den.
7

Wijkschoonmaakactie 3 uur per jaar 8
Wijkschouw 2 uur per jaar 8
Wijkteamlid 3 uur per maand 2
Zuidelijk Stationsgebied onbekend 7

Doet u mee?

Neem contact op met
Peter Schönfeld, tel: 06 4183 6684 of 0182 678 
939, mail: p.schonfeld@kabelfoon.net
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Aanschuiftafel

Tweewekelijks staat er ergens 
in de wijk een gezellig gedek-
te tafel klaar voor 6 bewoners 
die alleen staan en het gezellig 
vinden om samen met anderen 
te eten. Het is een leuke ma-
nier om contact te leggen met 
andere mensen uit de buurt. 
De bewoner, “de kok van de 
week” zet een heerlijk driegan-
genmenu op tafel. Rond zes uur 
schuiven de gasten aan en na 
het	kopje	koffie	of	thee	gaat	
iedereen rond half acht weer 
naar huis. 

Beelden in de wijk

Dankzij de inzet van bewoners 
is onze wijk heel wat mooie 
beelden rijker geworden. Zij 
houden de Goudse beelden 
in de gaten en als een beeld 
plaats moet maken voor bij 
voorbeeld nieuwbouw dan 
zullen zij proberen of dit beeld 
een tweede leven kan krijgen in 
onze wijk.

Buurtpreventie

Het buurtpreventieteam is een 
groep enthousiaste bewoners 
die contactpersoon zijn voor 
een aantal straten in de wijk. 
Zij komen éénmaal in de zes 
weken bij elkaar. Ook de Politie, 
Stadstoezicht en de Gemeente 
zijn bij dit overleg aanwezig. Zij 
bespreken de klachten over het 
onderhoud van de wijk en de 
overlast, veroorzaakt door o.a. 
te hard rijden, zwaar vrachtver-
keer, hangjongeren, rondslin-
gerende zakken met afval en 
zwerfvuil. Samen met Politie, 
Stadstoezicht en de Gemeente, 
zoekt het buurtpreventieteam 
naar oplossingen.

 

Creacafé

Elke tweede woensdag van de 
maand is het gezellig knut-
selen in het Creacafé (locatie 
Gouwestein). De activiteit ligt 
tussen kunst en kitsch, maar 
het resultaat is altijd verras-
send. Om half acht komen de 

deelnemers binnen. Een vrijwil-
liger geeft een korte uitleg en 
daarna gaat men enthousiast 
aan de slag. Om half tien is het 
weer tijd om naar huis te gaan.

Gesprekken met de 
gemeente en andere 
partijen

Bij de gemeente en andere 
partijen komt het wijkteam aan 
tafel zitten om iets gedaan te 
krijgen, zoals het groot on-
derhoud en renovatie van het 
park. Ook klopt het wijkteam 
aan om mee te praten over de 
herinrichting van straten en 
pleinen, zoals het Zuidelijk Sta-
tionsgebied en in het verleden 
over o.a. de Kattensingel en de 
Winterdijk.

Groenonderhoud park

Iedere eerste zaterdag van de 
maand van half 10 tot 12 uur 
is de werkgroep Groenonder-
houd	actief	met	schoffel,	hark	
en snoeischaar. Op deze ma-
nier dragen bewoners ook hun 
steentje bij aan een mooi en 
schoon park. 
De werkgroep is in goed over-

Activiteiten het hele jaar door
               Voor deze activiteiten wordt de hulp van bewoners gezocht.
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leg met de gemeente over het 
korte en lange termijn onder-
houd van het park. De grootste 
zorg is het toekomstig behoud 
van het park; daarom blijft de 
werkgroep pleiten voor een 
toekomstvisie (met bijbehorend 
financieringsplan).

Hoogvlietexpresse

Iedere woensdagmorgen haalt 
de Hoogvlietexpresse senio-
ren op bij drie opstappunten 
en brengt hen naar Hoogvliet 
voor hun boodschappen. Bij de 
winkel staan vrijwilligers klaar 
om te helpen met het bood-
schappen doen en het inpakken 
bij de kassa. Leerlingen van 
praktijkschool GSG Het Seg-
ment helpen het vrijwilliger-
steam. Zijn alle boodschappen 
gehaald, dan drinken de senio-
ren	nog	gezellig	een	kop	koffie	
tot de busjes weer voorrijden. 
Hoogvliet betaalt het vervoer.

Jeu de boules baan

De jeu de boules baan in de 
Noorderstraat is een kleine 
nog onbekende plek in de wijk. 
Bewoners	schoffelen	de	baan	
om hem grasvrij te houden en 
organiseren iedere tweede za-
terdag van de maand van half 
vier tot vijf uur een toernooi 
met een hapje en drankje. 

Kunstexpositie in 
Gouwestein

Iedere drie maanden organise-
ren bewoners een kunstexposi-
tie in Gouwestein. Drie Goudse 
kunstenaars stellen hun werk 
tentoon in de gangen van dit 
verzorgingshuis. De expositie 
GoudsWerk is voor iedereen 
toegankelijk tijdens de ope-
ningstijden van Gouwestein. 
Onlangs is de 11e expositie 
geopend.

Straatbieb

Naast de volière in het park 
staat de straatbieb. Je zou het 
een vogelhuisje kunnen noe-
men maar dan voor boeken. 
Een straatbieb nodigt op een 
laagdrempelige manier mensen 
uit tot lezen. Boeken vliegen in 
en uit en bewoners controleren 
en verversen de boeken. 

Straatborrels

Op verschillende plekken in 
de wijk organiseren bewoners 
jaarlijks een straatborrel. Dik-
wijls met een barbecue. Voor 
deze buurtfeestjes op kleine 
schaal stelt het wijkteam tafels, 
stoelen, parasols en partyten-
ten beschikbaar. 

Voetballen op het 
speelterrein van Het 
Segment

Na schooltijd kunnen bewoners 
(kinderen en volwassen) spelen 
op het terrein van Het Seg-
ment. Het speelterrein is prima 
geschikt voor een partijtje 
voetbal of een andere balsport. 
Bewoners kunnen sportevene-
menten organiseren.

Volière – onderhoud 
en verzorging

De oude volière in het park 
vraagt veel onderhoud. Een 
vaste ploeg is daar het hele 
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jaar druk mee bezig. Extra 
vrijwilligers helpen daarbij een 
handje. De kleurige, kwetteren-
de bewoners vragen dagelijks 
om hun natje en hun droogje. 
Ook dat vraagt de hulp van 
vrijwilligers. 

WhatsApp groep

De deelnemers aan de 
WhatsApp groep Buurtwacht 
Nieuwe Park houden elkaar via 
WhatsApp op de hoogte van 
verdachte situaties in de wijk. 
Samen houden zij een oogje in 
het zeil en bellen bij onraad de 
politie. Om aan te geven dat er 
een Buurtwacht actief is, staan 
er in de wijk borden. De groep 
bestaat uit een coördinator en 
meer dan 100 deelnemers ver-
spreid over de hele wijk.

Wijkkrant en website

De wijkkrant verschijnt 10x per 
jaar met nieuws en wetens-
waardigheden over de wijk. Een 
klein vast team van bewoners 
verzorgt maandelijks de in-
houd. De spontane stukjes van 
wijkbewoners zijn hierop een 
welkome aanvulling. 
Op de website staat nieuws en 
achtergrondinformatie uit onze 
wijk. De site bevat ook een 
overzicht van alle wijkkranten 
en o.a. de geschiedenis van op-
vallende bouwwerken, beelden 
en bomen in onze wijk.

Neem contact op met:

Peter Schönfeld, tel: 06 4183 
6684 of 0182 678 939, mail: 
p.schonfeld@kabelfoon.net

Zuidelijk Stations-
gebied

De herinrichting van het Zui-
delijk Stationsgebied is een 
project van lange adem. De 
plannen zijn gereed en goed-
gekeurd. De uitvoering zal in 
de loop van dit jaar van start 
gaan. Het wijkteam was vanaf 
de start actief betrokken bij de 
plannen en zal ook de komen-
de jaren met argus ogen de 
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Jaarlijkse activiteiten
              Voor deze activiteiten wordt de hulp van bewoners gezocht.

Bewonersavond

Enkele vrijwilligers organiseren 
de bewonersavond om de be-
woners te informeren over de 
veiligheid in de wijk, de ontwik-
kelingen en de activiteiten die 
op stapel staan. Gastsprekers 
worden uitgenodigd en er is al-
tijd	tijd	voor	vragen.	Na	afloop	
is er een borrel.

Burendag 
21 september

Enkele buurtgenoten organise-
ren jaarlijks Burendag voor de 
bewoners van de Blokwonin-
gen. Het is een dag waarop je 
gezellig samen komt en waarbij 
mensen iets goeds doen voor 
elkaar en voor de buurt. 

Collecteren voor het 
Oranje Fonds en voor 
activiteiten in onze 
wijk

Jaarlijks bellen bewoners bij u 
aan voor een bijdrage aan het 
Oranje Fonds. Dit fonds geeft 
geld aan stichtingen en ver-
enigingen voor de versterking 
van de sociale kant van de 
samenleving. Ook voor acti-

viteiten in onze wijk worden 
aanvragen gedaan. Daarnaast 
mag het wijkteam de helft van 
de opbrengst van de collecte in 
onze wijk besteden aan eigen  
activiteiten. 

Dag van het Park - 
wijkfeest - 1 juni

Dit jaarlijkse wijkfeest, rond 
een steeds wisselend thema, 
vindt plaats in het Van Bergen 
IJzendoornpark. Bewoners 
richten het terrein feestelijk in 
en sjouwen met tenten, tafels, 
stoelen, bankjes en parasols. 
Zij verzorgen de activiteiten, 
hapjes en drankjes en de mu-
ziek. Dit wijkfeest is een gele-
genheid om kennis te maken 
met de medewijkbewoners. Het 
is een feest voor groot en klein, 
jong en oud.

Halloween

In november wordt Halloween 
in onze wijk gevierd. Bewoners 
schminken de kinderen als heks 
of een ander griezelig wezen, 
versieren hun tuin of woning of 
begeleiden de kinderen vanuit 
Gouwestein op hun trick-or-tre-
attocht. 

Kerstbomen in de 
Winterdijk

Bewoners plaatsen rond half 
december 10 kerstbomen in 
stalen kokers in het water van 
de Winterdijk geplaatst. Dat 
vereist grote behendigheid van 
de schipper. De kleurige versie-
ring, aangebracht door buurt-
bewoners, moet heel blijven. 
Half januari halen de vrijwil-
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ligers de bomen weer uit het 
water en brengen zij de ballen 
en andere frutsels weer terug 
naar de eigenaar.

Nieuwjaarsborrel

Aan het begin van een nieuw-
jaar jaar organiseert een 
groepje bewoners de Nieuw-
jaarsborrel. Deze borrel is 
bedoeld voor alle vrijwilligers, 
nieuwe bewoners en ieder-
een die het leuk vindt om met 
medebewoners in gesprek te 
komen. Kortom, alle bewoners 
van de wijk zijn van harte wel-
kom op dit feestje. 

NLdoet 15 -16 maart

Bewoners organiseren NLdoet 
met subsidie van het Oranje 
Fonds. Samen met buurtbe-
woners steken zij de handen 
uit de mouwen en gaan aan 
de slag in het groen tussen de 
Blokwoningen, in de groene 
speeltuin (Majoor Fransstraat) 
en nemen ook de volière on-
derhanden.

Wijkschoonmaakactie

De omgeving van De Goud-
se Waarden is eenmaal per 
jaar het jachtterrein van de 
schoonmaakploeg. Gewapend 
met prikstok en vuilniszak 
gaan leerlingen van De Goudse 
Waarden onder begeleiding van 
een medewerker van Cyclus, 
Stadstoezicht en enkele bewo-
ners op jacht naar zwerfvuil.

Wijkschouw

Bij de wijkschouw inspecteert 
een medewerker van Cyclus 
samen met enkele bewoners of 
onze wijk schoon, heel en veilig 
is. Zij noteren de gebreken 
zoals ontbrekende stoeptegels, 
kapot straatmeubilair, scheve 
lantaarnpalen, rondslingeren-
de afvalzakken en geven deze 
door aan Cyclus of de gemeen-
te. 

Doet U mee
Neem contact op met:

Peter Schönfeld, tel: 06 4183 
6684 of 0182 678 939, mail: 
p.schonfeld@kabelfoon.net
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Wat is er de afgelopen 10 jaar zoal veranderd en 
wat heeft het wijkteam bereikt?

Nieuwbouw Rode Dorp

Appartementencomplex De 
Dijkgraef

Start van 23 woningen De 
Goudse Stoomblekerij 

Winterdijk	is	fietsstraat	

De herinrichting van de Katten-
singel (30 km weg)

De herinrichting van het Zuide-
lijk Stationsgebied

Gevelpanelen aan de Blokwo-
ningen

Beeldenroute in de wijk

Renovatie en plaatsing van de 
zonnewijzer

Boekje: Een eeuw Nieuwe Park 
1910 - 2010

Brochure: Welkom in onze wijk 
- april 2018

Boekje: Van Bergen IJzen-
doornpark – juni 2018

Bomenroute in het Van Bergen 
IJzendoornpark

Geveltuintjesprijs

Aanleg Jeu de boules baan

Gebruik voetbalveld van Het 
Segment

Verbetering van het groen tus-
sen de Blokwoningen

Van Bergen IJzendoornpark: de 
herinrichting, de eerste stap tot 
kwaliteitsverbetering en onder-
houd
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Bewonersavond 
Dinsdag 12 maart
•	 vanaf 19.30 uur: inloop
•	 van 20.00 tot 21.30 uur: presentaties

Meer informatie volgt in de wijkkrant van 
februari

Van Kunst tot 

Wan-
neer? 

 

Waar? 
 

Tijd? 
 

Kos-
ten? 

 

Thema? 
 

Wat neem 
je mee? 

 

Woensdag 13 Februari 
 

Gouwestein 
 

19:30-21.30 
 

€2,50  
 

Moodboard 
 

Je creatieve zelf 
 

Creatieve ideeën te delen  

 

Moodboard maken 
In het eerste creacafe van 2019 gaan we een moodboard maken. Een moodboard is een soort collage waar je een ge-
dachte, idee of wensen op visualiseert. Je bent vrij om een thema te kiezen, wil je bijvoorbeeld je slaapkamer opnieuw 
inrichten, heb je wilde plannen voor 2019 of wil je een leuk fantasie schilderij maken. Het kan allemaal. We maken 
gebruik van verschillende technieken, Mixedup media, collage, stempelen handlettering enz. Heb je zin om mee te 
doen meld je dan aan bij Marrianne 06-235079 of Manon 06-40281883 

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

 

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

Agenda
11 februari
•	 Wijkteamvergadering om 19.30 uur in     

Gouwestein

13 februari
•	 Creacafé om 19.30 uur in Gouwestein

12 maart
•	 Bewonersavond in Gouwestein, inloop 

vanaf 19.30 uur


