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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Wat was het warm. Ik fietste voorbij een vuilniswagen en dat was 
geen pretje. Petje af voor de mannen van Cyclus, die ook bij 30⁰ 
rondrijden om ons vuil op te halen.

De tuinmannen van Promen krijgen de financiële ruimte om er 
een schepje boven op te doen. De meetlat wordt een stukje hoger 
gelegd. Dat moeten we straks gaan zien aan het perkje op de hoek, 
het park en de bakken langs de Kattensingel.

In de Huiskamer van de Wijk was het op zaterdag 1 juni een vrolijke 
en gezellige drukte. Toch hadden we nog meer mensen verwacht. 
Volgend jaar willen we dus ook de thuisblijvende buurtbewoners 
ontmoeten, want daar doen we het voor.

Er is een Kinderstraatbiebfeestje voor alle kinderen die (niet) van 
lezen houden. Grote en kleine kinderboeken staan klaar om meege-
nomen te worden op vakantie.

Dinsdag 16 juli staat er een 
Bewonersavond voor de be-
woners van de Blokwoningen 
gepland. De avond begint om 
20.00 uur en wordt gehouden 
in Gouwestein. De bewoners 
hebben hiervoor al eerder een 
uitnodiging ontvangen.

Vervanging asbest daken 
uitgesteld
Op deze avond zou het gaan 
over de vervanging van deze 
daken, die voor 2025 gerea-
liseerd zou moeten worden. 

Recent is echter het wetsvoor-
stel ingetrokken. Er is nog 
geen nieuwe datum vastgesteld 
waarop de daken alsnog ver-
vangen moeten zijn. Dit geeft 
de bewoners weer wat ruimte 
om zich financieel op deze gro-
te kostenpost voor te bereiden. 

Inhoud van de avond
Ondanks het intrekken van het 
wetsvoorstel, gaat de bewo-
nersavond door. 
De uitslag van de enquête, die 
gehouden is onder de bewo-
ners, zal besproken worden. 
Daarnaast zal een van de be-
woners vertellen hoe hij zijn 
huis verduurzaamd heeft. 
Ook is er iemand van de ge-
meente aanwezig die meer kan 
vertellen over hoe de gemeente 
staat tegenover verduurza-
ming. 

De bewoners van de Blokwo-
ningen zijn van harte welkom.

Bewonersavond over asbest daken
Dinsdag 16 juli a.s., aanvang 20.00 uur in 
Gouwestein
Door Manon Vonk

Klacht melden
openbaar gebied

Meldpunt Openbaar Ge-
bied is voor spoedgevallen 
dag en nacht te bereiken op 
tel. 140182. Bijvoorbeeld 
voor een groot gat in het 
trottoir, zoals onlangs op de 
Winterdijk. 
Niet dringende zaken kun je 
doorgeven via het meldings-
formulier op de website van 
de gemeente Gouda 
(www. Gouda.nl). 

Maar veel gebruikers-
vriendelijker is de app 
MijnGemeente. 
Deze app is gratis te 
downloaden uit de appstore. 
Ter plekke vul je de infor-
matie op je smartphone in 
en met een foto stuur je de 
klacht direct door naar de 
gemeente. Handiger, sneller 
en beter kan het  niet.
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Deze expositie GoudsWerk is 
gratis te bezoeken tot 2 sep-
tember aanstaande in 
Gouwestein, Van Bergen IJzen-
doornpark 7. 

Op 1 juni om 16.00 uur vond 
de officiële opening van de 13e 
expositie GoudsWerk plaats. 
Er waren zo’n 70 belangstellen-
den aanwezig. De kunstenaars 
Ruth Osthoff en Jeanette Ehlert 
vertelden over hun schilderijen 
en Gerrie Verbree gaf uitleg 
over de techniek van haar 
keramiek. Ruth Osthoff gaf de 
tip om haar schilderijen in stilte 
te bewonderen. Het was mooi 
om te zien hoe belangstellen-
den genoten van de prachtige 
werken. 

Onder het genot van een hapje 
en drankje was het weer een 
bijzondere bijeenkomst. Die 
dag werden ook kunstwerken 
verkocht. Mocht u deze exposi-

Opening 13e expositie GoudsWerk
Door Sjouk Engels

tie komen bezoeken en heeft u 
belangstelling voor een werk, 
dan kunt u contact opnemen 
met de kunstenaar.
Behalve onze huisfotograaf 
Rien Prins, maakte ook foto-
graaf Casper Cammeraat foto’s 
tijdens de officiële opening.

Janny de Keijzer en Sjouk En-
gels, de organisatoren van de 
exposities GoudsWerk, hebben 
een lijst van kunstenaars die 
willen komen exposeren en zij 
ontvangen nog steeds nieuwe 
aanmeldingen. Op naar de 14e 
expositie GoudsWerk! Op de 
website GoudsWerk kunt u alle 
exposities bekijken.

In de vorige wijkkrant stond 
informatie over de kunstenaar 
Ruth Osthoff. In deze wijkkrant 
vindt u informatie over Gerrie 
Verbree en Jeanette Ehlert.

Gerrie Verbree

Ik ben Gerrie 
Verbree en 
ben altijd 
bezig ge-
weest met 
creativiteit. 
Als kind in de 

oorlogstijd was ik druk bezig 
met de handnaaimachine van 
mijn moeder en met lapjes en 
klosjes garen. Speelgoed was 
er toen niet. Daarna heb ik 
een opleiding voor coupeuse 
gedaan.

Later heb ik de opleiding voor 
lerares gevolgd en heb 35 jaar
naailes gegeven. Ik woonde 
in Wijk bij Duurstede waar ik 
in het museum cursussen heb 
gevolgd. Mijn interesse voor 
kunst is toen ontwikkeld. Ik 
heb leren schilderen, modelte-
kenen en keramiek maken op 
de Werkschuit in Gouda. Ook 
heb ik een opleiding kunstzinni-
ge therapie op antroposofische 
basis gevolgd. Vanaf 1986 heb 
ik naast naailes ook schilder- 
en keramieklessen gegeven. Ik 
maak al zo'n 30 jaar keramiek. 
De eerste 10 jaar had ik een 
galerie.

In 2001 ben ik verhuisd naar 
Moordrecht. Nu geef ik nog
schilderles en houdt me voor-
al bezig met schilderen en 
keramiek maken. Raku ge-
stookt keramiek is een Japanse 
techniek. Eerst stookt men het 
voorwerp op 900 graden en 
wordt het vervolgens gedeelte-
lijk geglazuurd. Op de plekken 
waar geen glazuur komt, krijg 
je zwarte plekken wanneer het 
voor de 2e keer op 1000
graden wordt gestookt. Bij het 
afkoelen ontstaan er barstjes 
in het glazuur. Dan gaat het 
gloeiend heet in een rookton 
met zaagsel en trekt de rook in 
de barstjes. Even schoonmaken 
en het kunstwerk is gereed.
Ik heb me aangesloten bij het 
open atelier in Nieuwerkerk aan 
den IJssel.
Gerrie Verbree 
Spoorweglaan 1a, Moordrecht 
tel. 06 51095315
Email: n.verbree@hetnet.nl
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Jeanette Ehlert

Dit wordt voor mij de eerste 
keer dat ik exposeer. Ik schil-
der zowel op doek als op pa-
pier. Op doek gebruik ik altijd 
olieverf en op papier meestal 
acrylverf. Voor de expositie 
GoudsWerk heb ik een keuze 
gemaakt uit werk van beide
technieken. 

Ik volg al jaren een cursus thematisch schilderen 
bij kunstcentrum de Garenspinnerij in Gouda en 
dat is terug te zien in de onderwerpen.

Ik ben opgegroeid in een groot gezin waar we 
vooral onszelf moesten vermaken. Als kind zat ik 
uren te tekenen, niet uit verveling, maar ik vond 
het heerlijk om daar mee bezig te zijn. Schil-
deren deed ik als kind niet. Zoals het vaak gaat 
verwaterde de interesse in tekenen
tijdens de pubertijd. 

Op 50 jarige leeftijd kreeg ik meer vrije tijd en 
ik was benieuwd of de creativiteit en tekentech-
niek nog aanwezig was. Ik ben toen begonnen 
met lessen bij de Werkschuit in Gouda. Daar heb 
ik ook de schildertechniek ontdekt. Wat was het 
heerlijk om te ontdekken dat ik er nog evenveel 
plezier in heb. Door in een groep te schilderen
komen de onderwerpen aangewaaid en doe ik 
veel inspiratie op.

Jeanette Ehlert
Tel: 06 4429 6388

Het Bankje
Door Trudie Galama

De heer Olsthoorn zit op het bankje. Zijn huis-
arts heeft deze 91-jarige geadviseerd om dage-
lijks een rondje rond de vijver te lopen, maar nu 
geniet hij even van het zonnetje. 

Hij vertelt dat hij tot z’n 26e thuis op de boer-
derij van zijn ouders heeft gewerkt en in zijn 
diensttijd kantoorervaring heeft opgedaan. In 
1954 trouwt hij en begint een zuivelwinkel in 
Den Haag. Maar wanneer de buurt achteruit-
gaat, vertrekt hij naar de deftige Javastraat  om 
een levensmiddelenzaak te beginnen. Het gezin 
woont in het begin achter de winkel. Later ver-
huist hij naar een grote woning in Voorburg. 

In 1992 gaat het roer om. De concurrentie in 
de levensmiddelenbranche wordt te groot en 
hij begint een studentenhuis. Hij en zijn vrouw 
vertrekken naar een fraaie bungalow in Wijk en 
Aalburg, een dorp aan de afgedamde Maas. De 
kinderen zijn de deur dan al uit. 

Zijn vrouw kan in het Brabantse slecht aarden 
en zo besluiten ze op zoek te gaan naar een 
huis ergens in Zuid-Holland. Ze wonen ruim 15 
jaar heel erg naar hun zin in Gouda op Winter-
dijk nummer 15. Dan wordt o.a. het onderhoud 
van de grote tuin hem teveel. In oktober 2010 
worden de verhuisdozen weer gepakt en het 
echtpaar vertrekt naar Gouwestaete, naar een 
appartement met tuintje. 
 
Dit jaar hoopt de heer Olsthoorn zijn 65-jarig 
huwelijk te vieren.

Ik wens hem en zijn vrouw alvast een heel 
mooie dag toe.
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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

Wijkkrant 
augustus / 
september 

Artikelen graag 
aanleveren vóór 26 
augustus bij Trudie en 
Irene / redactie wijkkrant:     
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com

Nieuw groen en bestaand groen
Door Groencommissie / Trudie Galama

Gouda moet er eind 
volgend jaar al een 
stuk groener uitzien. 
B&W willen versneld 
aan de slag met geld 
uit het Groenfonds en 
hopen op succes van 
Operatie Steenbreek.

 

Nieuw Groen
Dit jaar is een groenfonds opgericht waarin de 
komende jaren geld word gestoken voor nieuw 
groen en water. Voor 2019 komt beschikbaar € 
200.000 voor 2020 € 400.000 en voor 2021 € 
700.00. Het geld voor 2020 en 2021 willen we 
naar voren halen naar dit jaar, zegt Hilde Niezen 
in het AD van 8 juni. Alles bij elkaar opgeteld 
komt voor dit jaar dus € 130.000 beschikbaar 
voor nieuw groen. Voor dat geld kan je in Gouda 
wel een paar perkjes aanleggen.
 
Operatie Steenbreek

De gemeente doet een op-
roep aan alle bewoners om 
stenen uit de tuin te halen en 
groen aan te planten. In een 
groene tuin kan het regen-
water door de planten en de 
grond worden opgenomen. 
Zo voorkom je veel plassen 
in de tuin en op straat na 
een hevige regenbui. 

Voor meer informatie tuinambassadeurs.gouda@
gmail.com. Een geveltuintje draagt bovendien 
bij aan een fleurig straatbeeld. Om de aanleg 
hiervan te stimuleren heeft het wijkteam de Ge-
veltuintjesprijs ingesteld. Ook dit jaar wordt die 
natuurlijk weer uitgereikt.

Bestaand groen
Verder lees ik in het AD dat het college streeft 
naar een hogere kwaliteitsnorm voor het beheer 
van bestaand groen. Bezuinigingen op heesters, 
beplanting en gazons worden hiermee terugge-
draaid. 

Ik heb de brief van Hilde Niezen van 9 januari 
2018 er even bij gepakt. Zij schrijft daarin dat 
het lagere onderhoudsniveau van de afgelopen 
jaren weer wordt teruggebracht naar beeldkwa-
liteitsniveau B. Met deze nieuwe plannen zou dat 
voor het Van Bergen IJzendoornpark betekenen 
dat het park gaat van niveau B naar A. Ik denk 
dat het tijd is voor een afspraak in het Huis van 
de Stad om dat zwart op wit te krijgen!
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Collecte Oranje 
Fonds gemist . . . . . 
Door Peter Schönfeld

Zoals u wellicht weet, is de 
financiële situatie van het Wijk-
team zwak. Daarom doen wij 
ieder jaar mee aan de collecte 
van het Oranje Fonds. Wellicht 
hebt u gemerkt dat het Wijk-
team Nieuwe Park in de week 
van 11 tot 15 juni deze collecte 
heeft gehouden samen met het 
Oranje Fonds. De opbrengst 
van deze collecte wordt 50% 
- 50% tussen het wijkteam en 
het Oranje Fonds verdeeld. 

Stort uw gift voor het wijk-
team alsnog.
Tijdens de collecte werd door 
een aantal wijkbewoners ge-
opperd: “Waarom kan ik niet 
rechtstreeks het Wijkteam 
financieel steunen? dan komt 
het 100% ten goede aan het 
Wijkteam”. 
Natuurlijk staat deze mogelijk-
heid altijd open. Ondersteu-
ners van het wijkteam, die de 
collecte hebben gemist, kunnen 
hun gift rechtstreeks storten op 
banknummer 
NL69 INGB 0002257520 
t.n.v. stichting Wijkteam 
Nieuwe Park. Dit kan het hele 
jaar door.

Het wijkteam bedankt de ge-
vers aan de collecte van harte 
voor hun financiële bijdrage en 
de collectanten voor hun inzet. 
In de volgende wijkkrant wordt 
bekend gemaakt hoeveel de 
collecte dit jaar heeft opge-
bracht.

Nazomerparkfeest 
2019
Door Jan Willem Elte

Op 22 september 2018 werd 
voor het eerst een buurtfeest 
voor de bewoners van het Van 
Bergen IJzendoornpark, Van 
Beverninghlaan, Van Swieten-
straat en Piersonweg georgani-
seerd. De opkomst was gewel-
dig.

Ook in 2019 gaat het organi-
serend comité er weer voor. 
Het feest is op 21 september 
van 15 – 20 uur in het grasge-
deelte van het park tegenover 
Huize Elisabeth. En nu is ook 
het “Nieuwe Park” (Van Bergen 
IJzendoornpark nummers 1 – 
15 en 2 – 20) uitgenodigd.

Bij slecht weer is er een alter-
natief plan en wij verwachten u 
allen. Noteer de datum daarom 
in uw agenda. Een flyer werd 
begin mei huis aan huis ver-
spreid.

Het organiserend comité: 
Toekie van Apeldoorn, Jan 
Willem Elte, Marie-Christien 
Hermans, Hannah Kisjes, Jossie 
Lim, Cor von Meijenfeldt, Ra-
chel van Popta en Hilde Schors

Bouwplannen 
Crabethstraat

Architecten bureau DSH heeft 
voor opdrachtgever Blue Indo-
go CV een plan ingediend
voor het transformeren van het 
bedrijfsverzamelgebouw aan de 
Crabethstraat 38 tot 21 appar-
tementen. Het plan ziet er mooi 
uit. De buitengevels blijven 
voor het zicht hetzelfde alleen 
komt er een dubbele dakrand 
en wordt de nok zo’n 1,5 meter 
hoger.

Parkeren
De bewoners van de 
Crabethstraat zijn wel be-
nieuwd waar 21 extra par-
keerplaatsen moeten komen. 
Parkeren is in de Crabethstraat 
en in het Crabethpark lastiger 
geworden na het invoeren van 
het nieuwe betaald parkeren 
(je mag overal parkeren als je 
maar betaald). Met de vernieu-
wing van het Zuidelijk Stati-
onsgebied verdwijnen daar ook 
nog eens 26 parkeerplaatsen 
op het Stationsplein en in de 
Vredebest.

Ganzenoverlast

Twee weken geleden is via het meldpunt 
openbaar gebied een melding gedaan en 
daarbij gewezen op de ganzenoverlast 
met de vraag wat hier aan kan worden 
gedaan. Daarbij is ook aangegeven dat 
de ganzen wellicht worden aangetrokken door de grote hoe-
veelheden brood die voorbijgangers dumpen (zijn denk ik geen 
wijkbewoners, want ze stoppen op de stoep met hun auto en 
gooien soms hele broden op het gras). De suggestie is gedaan 
om borden langs de weg te plaatsen.
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Marijke van Ittersum
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Ook dit kunstwerk is vast niet 
bij iedere wijkbewoner bekend: 
de vier bronzen bollen die in 
het  Crabethparkje staan, dat 
in 2005 door de bewoners in 
samenwerking met de Goudse 
Verzekeringen is opgeknapt. De 
opening van het leuke plaatsje 
in het Crabethpark was op 10 
juni 2005 door een van de wet-
houders van Gouda. De bollen 
– het zijn eigenlijk afgeplatte 
bollen – zijn van de hand van 
Sjaak van Rijn en ze staan in-
middels dus al bijna 11 jaar op 
deze plek in onze wijk.

Ook Sjaak van Rijn is/was een 
stadsgenoot, en een plaatselijk 
kunstenaar. Hij is als Jacobus 
Adrianus Anthonius van Rhijn 
geboren op 23 september 
1950. Sjaak, zoals hij zich laat 
noemen, is Frans ge-oriën-
teerd, want hij woont en werkt 
voornamelijk in Larochemillay. 
Maar zijn opleiding genoot hij 
in Rotterdam aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten (te-
genwoordig Willem de Kooning 
Academie) van 1967-1974.

Van Rhijn is gespecialiseerd 
in steen, glas en plexiglas 
en werkte vroeger vaak met 
keramisch materiaal, maar 
eveneens met basalt, graniet 
en marmer. In latere jaren is 
hij op leisteen overgeschakeld. 

Maar Van Rhijn is flexibel, wij 
hebben dus sinds 2005 bronzen 
bollen in ons Crabethpark. 

De kunstenaar was getrouwd 
met Janna Spil, eveneens 
beeldhouwster, graficus en 
schilderes, die net als hij op-
geleid is aan de Academie van 
Beeldende Kunsten in Rotter-
dam. Maar zij overleed in 2017 
te Rotterdam. Het echtpaar 
werkte en woonde (in de zo-
mer) in Larochemillay, een heel 
klein plaatsje (men spreekt 
van minder dan 300 inwoners) 
in het district Nièvre, in het 
zuiden van het Parc Naturel 
Régional du Morvan. Van Rhijn 
woont daar nog steeds in de 
oude pastorie uit 1817 (L'An-
cien Presbytère) en ook kun 
je zijn huis (deels) huren, met 
maximaal tien andere vrienden, 
familieleden of bekenden. En 
hij heeft een atelier in de Bourg 
in Larochemillay.

Van Rhijn heeft talloze malen 
geëxposeerd, hij was ook in 
Gouda te bewonderen in een 
solo-tentoonstelling in de Firma 
van Drie, van 1 tot 24 april 
2014. Hij toonde daar toen een 
serie kleine sculpturen, voor-
namelijk in glas en plexiglas in 
felle, bijna neon-kleuren. Maar 
bij de Mallegatsluis staat een 
ouder beeld van hem uitge-

voerd in Belgisch graniet, dat 
als thema de wisselende wa-
terstanden tussen de Holland-
se IJssel en de stadsgrachten 
heeft. Sjaak van Rhijn had ook 
een atelier in Gouda, aan de 
Nieuwe Haven 308. Jaarlijks 
was daar werk van hem te 
zien tijdens de open atelier-
route door de binnenstad van 
Gouda. In 2013 ontving hij ter 
gelegenheid van die dag de 
Originaliteitsprijs van Gouda. 
Maar dit jaar stond Van Rhijn 
niet op de lijst van te bezoeken 
ateliers. En zijn atelier aan de 
Nieuwe Haven kon ik ook niet 
vinden. Het ziet ernaar uit dat 
hij definitief naar Frankrijk is 
vertrokken.

Toch is Van Rhijn nog altijd 
productief. Waar hij begon met 
keramisch materiaal, ging hij 
via diverse steensoorten naar 
glas, plastic, plexiglas en zijn 
meest recente werk uit 2018 
bestaat uit kleine sculpturen, 
installaties bijna, van takken 
met (gekleurd) nylon draad. En 
zo blijft ook deze kunstenaar 
zich steeds vernieuwen.
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Wijk in Bedrijf - Skip Intro 
Door Trudie Galama

Ik loop bij de Goudse naar 
binnen. Op de begane grond zit 
Skip Intro, een Adviesbureau 
voor Arbeidsmobiliteit. Dit is 
een van de bedrijven in het On-
dernemershuis van de Goudse. 
Mirjam van Vliet is eigenaar. Zij 
zit al ruim 7 jaar op deze gun-
stige locatie, direct tegenover 
het station. 

Contacten met andere 
ondernemers
De maandelijks ontmoeting met 
collega ondernemers is door de 
tijd heen verwaterd. Als onder-
nemer heb je het altijd druk, 
zegt Mirjam.  Het blijft dus bij 
korte gesprekjes bij de koffie-
automaat. 

Opvallend vind ik haar sportie-
ve out fit. Mirjam is zich ervan 
bewust dat kleding kan mee-
werken aan het creëren van 
gelijkwaardigheid in de relatie 
met haar cliënten. Wanneer je 
jezelf bent, haal je het meeste 
uit iemand. Je gaat tenslotte 
samen op avontuur, benadrukt 
ze enthousiast. 

Een eigen onderneming 
Mirjam is, naast de zorg voor 
haar 3 kinderen (een twee-
ling van 11 en een puber van 
15 jaar), al 17 jaar onderne-

mer. Als ze 25 jaar is, rondt 
ze naast haar werk in de 
jeugdhulpverlening haar HBO 
studie Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening af. Ze is 
vervolgens werkzaam in o.a. 
de vrouwenhulpverlening en  
jeugdbescherming alvorens 
ze de overstap maakt naar 
werving en selectie. Daarna 
volgt de keuze voor zelfstandig 
ondernemerschap in de vorm 
van  procesbegeleiding op het 
gebied van arbeidsmobiliteit, 
talentmanagement, coaching 
en verzuim. Ze begeleidt men-
sen van A naar B en is er voor 
alle doelgroepen, jong en oud. 

Werkterrein
Ze begeleidt jonge mensen bij 
hun studiekeuze en in asserti-
viteitstrajecten. Werknemers 
in een coachingstraject. Hierbij 
ligt de aandacht op het ver-
sterken van de competenties 
om beter te kunnen functione-
ren. Ze begeleidt mensen die 
op zoek zijn naar een andere 
invulling van hun loopbaan. 
De reden kan heel verschillend 
zijn. Iemand kan boventallig 
worden en moeten uitkijken 
naar een andere werkgever. Bij 
kortdurende uitval door ziekte 
gaat het om een herstel- en 
balanstraject. Bij langdurige 
ziekte om het vinden van een 
passende functie.

Wanneer voor mensen door 
ziekte of langdurige uitval de 
terugkeer in de huidige baan 
geen realiteit meer is, is het 
verdriet vaak groot en de 
acceptatie moeilijk. De werk-
nemer moet op zoek naar een 
andere  functie, vaak in een 
andere sector. Samen worden 
dan de vaardigheden, kwa-
liteiten en interesses op een 
rijtje gezet. Cliënten worden 
getraind op de werking van de 
huidige arbeidsmarkt en hun 
sollicitatievaardigheden worden 
versterkt. 

In haar werk komen alle rollen 
naar voren: trainer, adviseur 
en coach. De diversiteit maakt 
het voor haar aantrekkelijk. Zij 
werkt samen met gemeenten, 
UWV en werkgevers uit diverse 
sectoren.

De knop om
Ze begeleidt ook cliënten naar 
het zelfstandig ondernemer-
schap. Coaching op de onzeker-
heid om deze stap te zetten is 
vaak noodzakelijk. Wat houdt 
je tegen? Ze stimuleert om de 
knop om te zetten. Zij geeft 
het voorbeeld van iemand die 
een mooie baan had aan een 
universiteit, maar altijd twijfel-
de om voor haarzelf te starten. 
Nu heeft ze een goed lopende 
salon voor PMU (permanente 
make-up). En wie weet, volgen 
er na deze eerste salon nog 
veel meer en is zij op weg naar 
Zakenvrouw van het jaar.

Een van haar cliënten heeft 
vanwege haar psychische 
kwetsbaarheid al jaren een uit-
kering via de Wajong. Zij heeft 
al heel veel banen gehad, maar 
die liepen altijd uit op een grote 
teleurstelling. Na een studie-
traject, dat ze met veel plezier 
en doorzettingsvermogen heeft 
gevolgd, is ze nu werkzaam als 
pastoraal counselor. Ze is hele-
maal opgebloeid. Ook bij haar 
ging de knop om en kon het 
coachingstraject met succes 
worden beëindigd.

Als ik de deur uitloop moet ik 
denken aan Pippi Langkous “Ik 
heb het nog nooit gedaan dus 
ik denk dat ik het wel kan”.
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Help mijn buurman is 
een klusser
Door Maarten Termeulen

We kunnen stellen dat na de 
binnenstad van Gouda, de 
meeste historische panden van 
de stad zich in onze wijk bevin-
den. En wellicht dat het oudste 
huis van de wijk te vinden is 
in de Van Strijenstraat. Maar 
ook aan de Kattensingel, Cra-
bethstraat en Van 
Beveringhlaan staan panden 
die meer dan 150 jaar oud zijn.

Onderhoud  en reparatie 
vroeger
Naast schilderwerk, dat vaak 
door derden werd uitgevoerd, 
vonden er vroeger hoofdza-
kelijk reparaties plaats. Dit 
betrof dan het ontdooien van 
bevroren, loden waterleidingen, 
het repareren van een kraan, 
een elektrische schakelaar en 
soms een dakgoot. Behalve dan 
het vegen van de schoorsteen 
vond er verder geen onderhoud 
plaats, laat staan grote ver-
bouwingen. OK, de huiskamer 
werd weleens voorzien van een 
nieuw behangetje, maar dan 
had je het wel gehad.

Verbouwingen
Nee, ingrijpende verbouwingen 
van die oude panden in onze 
wijk zijn echt van de laatste 
40 jaar. Hierbij moet je dan 
denken aan het slopen van de 
“kamer-en- suite” of het weer 
terug brengen daarvan. Het 
openbreken van de verbinding 
naar de keuken en het vervan-
gen van hele keuken. Dit geldt 
natuurlijk ook voor de badka-
mer en het toilet. 

Grote ingrepen
Hierbij denken we aan het 
opnieuw onderheien van de 
woning, het plaatsen van een 
dakkapel of een uitbouw achter 
het huis, het aanbrengen van 
dubbelglas of het isoleren van 
het hele huis.  Wat dacht u van 
het vervangen en isoleren van 
daken? Ja, dat zijn echt geld 
verslindende projecten die de 
laatste jaren meer en meer 
voorkomen.

Doe-het-zelf zaken 
Na de komst van de Doe-het-
zelf zaken, zoals Gamma, 
Praxis, Karwei en Hornbach zijn 
veel bewoners zelf aan de slag 
gegaan. Logisch, want hiermee 
viel veel geld te verdienen. Als 
je al een klusbedrijf of aanne-
mer weet te vinden, dan moet 
je hier ook behoorlijk voor 
betalen. Het voordeel is wel dat 
het werk sneller gereed is en 
dat er vakwerk wordt geleverd. 
Een ander voordeel is ook dat 
deze vaklui niet op zondag 
terugkomen, waardoor we op 
deze dag rust hebben in de 
straat. 

Nee, de rust op zondag is na de 
komst van de “Doe-het zelf-cul-
tuur” wel voorbij.

Duiventil op Nieuwe 
Markt zoekt vrijwil-
ligers

Sinds 28 augustus 2010 staat 
er een stadsduiventil op Nieu-
we Markt nummer 4. Deze til 
is geplaatst door de gemeen-
te Gouda met als doel het op 

een diervriendelijke manier 
beheersbaar houden van de 
duivenpopulatie. Het project is 
i.s.m. de landelijke werkgroep 
duivenoverlast tot stand geko-
men. 

Werkzaamheden
De vrijwilligers zijn bijna dage-
lijks aanwezig om voer aan te 
vullen en drinkwater te verver-
sen. Het belangrijkste is echter 
het verwisselen van de eieren 
voor gipseieren. Een duiven-
koppel legt 2 – 3 maal per jaar 
2 eieren. Tot nu toe hebben de 
vrijwilligers ruim 1500 eieren 
verwisseld. Dat scheelt een 
hoop jonge duiven. Op deze 
manier worden oudere duiven 
behouden die langzamerhand 
minder actief worden in de 
voortplanting. In de til zijn 60 
plaatsen voor duiven om te sla-
pen of te broeden. Zieke duiven 
in en rondom de til worden 
opgehaald door een dierenam-
bulance van het Centrum voor 
Dierenhulpverlening.  

Doel van de duiventil
Het doel van de duiventil is het 
beperken van overlast voor 
mens, dier en monument en 
het voorkomen van meer dui-
ven in de gemeente. 

Vrijwilligers gezocht
Nieuwe vrijwilligers die het  
team komen versterken bij het 
schoonmaken, zaad in silo’s 
doen, water verversen en het 
verwisselen van eieren zijn zeer 
welkom. De werkzaamheden 
vergen inspanning van traplo-
pen en schoonmaken. Per dag 
zijn vrijwilligers ’s morgens cir-
ca 1½ uur bezig; daarna staan 
de duiven weer te dringen om 
in de til te komen. Natuurlijk 
loop je eerst een aantal keren 
mee met een andere vrijwil-
liger. De gemeente is verant-
woordelijk voor de til en de 
veiligheid van de vrijwilligers. 

Als je belangstelling hebt dan 
wil het team je graag ontmoe-
ten. Je kunt mailen naar 
goudseduiven@gmail.com 
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Enkele weken later dan voor-
gaande jaren gebruikelijk, heeft 
op dinsdag 4 juni onze jaarlijk-
se schoonmaakactie plaatsge-
vonden. 16 leerlingen van De 
Goudse Waarden, hun docenten 
en conciërge, 2 medewerkers 
van Cyclus, 1 medewerker 
van Stadstoezicht en enkele 
bewoners van onze wijk zijn 
gezamenlijk op pad gegaan om 
delen van de wijk een extra 
schoonmaakbeurt te geven. 
Aanvankelijk leek  er weinig 
zwerfvuil rond te slingeren . 
Maar in de dichtbegroeide ber-

De plannen lagen al lang op 
tafel maar nu is het eindelijk 
zover; de kinderstraatbiebjes 
zijn af. De jongeren van loods 
15 hebben heel hard aan dit 
project gewerkt. 

Omdat we blij zijn dat de 
straatbiebjes klaar zijn, gaan 
we ze vlak voor de vakan-
tie feestelijk openen met een 
drankje en wat lekkers. Zo kun 
je nog een boek meenemen 

Schoonmaakactiviteiten
Door Cora van Leeuwen

men en perken viel er toch nog 
veel  te rapen en/of prikken. De 
oogst was aanzienlijk.  In de 
berm langs de Nieuwe Gouwe 
troffen we een dode gans. Dit is 
gemeld bij de dierenambulan-
ce. In de Majoor Fransstraat lag 
een mol met gestrekte pootjes. 
Die hebben we onder een struik 
begraven.

Onder het motto “alle beetjes 
helpen” hebben we bij mooi 
weer de wijk toch weer schoner 
gemaakt. Dank natuurlijk aan 
de leerlingen, die al dan niet 

met plezier, toch hebben mee-
gewerkt!

Bij terugkomst op de school 
werden we allemaal getrak-
teerd op drinken met iets 
lekkers, waarvoor dank aan de 
school!
Cyclus werkt er hard aan om de 
stad schoon te houden. Dat is 
natuurlijk niet voldoende. 

Een ieder moet zich ervan 
bewust zijn dat afval in de 
daarvoor bestemde bakken 
thuishoort.

voordat je weg gaat. We be-
ginnen om half 4 en daarna is 
er nog genoeg tijd om gezellig 
met de buurtkinderen te spe-
len.

Opening Kinderstraatbieb
Woensdag 17 juli om half 4
Roos van Dekemastraat

Je komt toch ook op het 
Kinderstraatbiebfeestje? 

Opening Kinderstraatbieb 
Door Manon Vonk
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STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE

• Hélène Servaesstraat, Aart Luteijnstraat, Vincent Hamanstraat, Roos van Dekemastraat, Nieuwe 
     Parkerf – Rik Bos, Winterdijk 10-104, tel 06 12202270 
• Majoor Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 0182 521553 
• Rode Dorp – Monique Havelaar, Noorderstraat 14 
• Max Havelaarstraat, Merijntje Gijzenstraat, Kleine Johannesstraat, Jan Compagniestraat, Eline Veres-

traat – Saskia Verkooyen, Eline Verestraat 8, tel. 06 42451882
• Winterdijk – Stefan Albertema, Winterdijk 10-104, tel, 06 330 89495
• Van Bergen IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, van Bergen IJzendoornpark 15, 
     tel. 0182 523525 
• Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat, Verspuystraat, Lepelaerstraat –Simon Zomerdijk, Van Vreu-

mingenstraat 8, tel. 06 24279413
• Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – vacature 
• Kattensingel 44c en volgende – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, tel. 0182 538392 
• Crabethstraat en Crabethpark - Cathelijn Schols, Crabethpark 14, cathelijnschols@hotmail.com
• Piersonweg, Van Beverninghlaan, Van Swietenstraat - Ton van Loon, Van Beverninghlaan 19

REDACTIE WIJKKRANT

Trudie Galama, Maarten Ter Meulen, Tineke 
Mocking en Irene Tielman. Inleveren kopij per 
e-mail: trudie.galama@hetnet.nl en  
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

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN

Gerrit van der Gaarden 
Trudie Galama 
John Hexspoor
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Koen Oome

Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Bergen IJzendoornpark 15
Kattensingel 36
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36
Van Swietenstraat 16

Tel. 0182 524996
Tel. 0182 523525

Tel. 0182 678939
Tel. 0182 585357

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK

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

Tanja van Lit
Sandra Stevens
Jeroen Bot
Nico van de Berg en Roos Brandhorst
Carla Jochems
Chantal Geul

Tel. 0182 588386
Tel. 0182 646464
Tel. 0900 8844
Tel. 14 0182
Tel. 06 20417758
Tel. 088 9004321

16 juli 20.00 Bewonersavond over asbest daken Gouwestein
17 juli 15.30 Opening Kinderstraatbieb Roos van Dekemastraat

Wijkkrant Nieuwe Park                            juni - juli 2019

AGENDA
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Wijkfeest - Dag van het Park 
Door Marrianne Waalwijk

Deze keer stond het wijkfeest 
in het thema van ‘Huiskamer 
van de Wijk’.

Het weer was fantastisch en 
veel wijkbewoners en andere 
belangstellenden hebben geno-
ten van de artiesten, de lekkere 
drankjes van Björn en de bij-
zondere hapjes van Oksana.

Er waren vier optredens van 
artiesten die ook op zondag 2 
juni tijdens het ‘Huiskamer van 
de Stad’ festival te beluisteren 
waren. Er was swingende mu-
ziek van Norbadenco & Friends. 
Er waren ingetogen klanken 
van de ukelele van Harald 
Boxtart, populaire liedjes van 
Czech This en sprankelende 
klanken van Miss Sarling en 
haar band.

Bij het Creacafé werden leuke 
tegeltjes gemaakt en kinderen 
konden zich laten schminken. 
Kortom het was een zeer ge-
slaagd wijkfeest!

Op onderstaande link kunt u 
een korte video-impressie van 
die middag bekijken.  
https://youtu.be/QrLNAZZKfWo


