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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Halloween
Halloween was een gezellig kindergriezelfeest voor 60 kinderen uit
onze wijk. Heel veel bewoners rondom de Winterdijk hadden er
alles aangedaan om er een nooit-te-vergeten-middag van te maken.
Bewoners en Halloweenteam, bedankt!
Het bankje
Van deze bank aan de Kattensingel zijn door een onbekende de
planken afgehaald. De bouten en moeren lagen er nog. De planken hebben een nieuwe bestemming gekregen. De dader heeft het
hergebruik van materiaal in zijn eigen voordeel uitgelegd. Vanaf nu
moet u dus uw eigen klapstoeltje neerzetten om over het water uit
te kijken.
GFT-container
Ergert u zich ook groen en geel aan de nieuwe GFT-container met
de veel te kleine roltrommel, maat koektrommel, waar alles naast
of weer uit valt? Is dan een bad met ijsblokjes of een koude douche
aan te raden om af te koelen? U leest er meer over in deze wijkkrant.

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
john.hexspoor@kpnmail.nl
Tel. 0182 678939
Tel. 0182 585357
koenoome@hotmail.com

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 Verestraat – 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 Vreumingenstraat 8, tel. 06 24279413
Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – Petra Lich, Kattensingel 12a, petra.lich@outlook.com
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,
tovalogo@planet.nl
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Bericht politie

Door Jeroen Bot, wijkagent

Fietsendiefstallen
De politie ziet op het moment
een stijging van de fietsendiefstallen. De diefstal gebeurt op
elk tijdstip van de dag en gaat
vaak middels een blanke sleutel. Dit is een sleutel die op elk
slot past. Het is hierdoor voor
de politie erg lastig om zicht op
de daders te krijgen, omdat het
net lijkt alsof iemand zijn fiets
‘gewoon’ van slot haalt. De
fietsen die gestolen worden zijn
vaak voorzien van een Axa slot.
De politie adviseert om de fiets
altijd vast te zetten aan twee
sloten.
Inbraken
Het wordt weer eerder donker
en dit zorgt voor meer inbraken
en verdachte situaties. De politie vraagt u om niet alleen op
uw eigen bezittingen te letten
maar ook op die van uw buren.
Er zijn in de afgelopen periode
meerdere inbraken geweest
waarbij vooral oudere bewoners
het slachtoffer zijn geworden.

ring van 23 oktober en heeft
besloten te blijven. Het team
is weer compleet en bestaat
uit 11x straatcontactpersonen.
Zij houden ogen en oren open
voor klachten en opmerkingen
van bewoners. Zij signaleren
situaties die niet voldoen aan
‘schoon, heel en veilig’ en
geven deze door aan het MOB.
Het doel is de leefbaarheid in
elke straat van onze wijk te
vergroten en verloedering te
voorkomen.
MOG en MijnGemeente
Het is van belang dat ook bewoners zaken die niet voldoen
aan ‘schoon, heel en veilig’
melden bij het Meldpunt Openbaar Gebied (MOG). Dit kan via
de website van de gemeente
www.gouda.nl bij Meldpunt
Open Gebied. Maar eenvoudiger is zaken ter plekke te melden via de app MijnGemeente.
Een foto van de situatie kan
dan worden toegevoegd.

Kerstbomen langs de
Winterdijk
Door Peter Schönfeld

Hoort u in de nacht glas gerinkel, breekgeluiden of harde
klappen, aarzel niet en bel 112.
Dit geldt ook voor verdachte
situaties.

Buurtpreventieteam
Door Trudie Galama

Het Buurtpreventieteam is
uitgebreid! De vacature voor de
Kattensingel (nr. 1 t/m 44b) is
ingevuld. Petra Lich kwam een
kijkje nemen op de vergade-

Al vele jaren plaatst het wijkteam in samenwerking met de
scholen langs de Winterdijk
en omwonenden 10 versierde
kerstbomen in de sloot langs de
Winterdijk. Ook dit jaar gaan
we ze weer plaatsen, net vóór
Kaarsjesavond dat dit jaar op
vrijdag 13 december valt. De
bomen worden vrijdag 6 december, dus de dag na sinterklaas, gekocht en bij de versierders afgeleverd. De vrijdag
erna, 13 december, worden ze
weer opgehaald en dezelfde
dag nog in de sloot geplaatst,
zodat ze op “Kaarsjesavond” in

november 2019
het water of ijs staan te schijnen. Naast vijf bewoners aan
de Winterdijk versiert het Thomashuis, GSG Het Segment, De
Goudse Waarden, Gouwestein
en Park en Dijk allemaal een
boom.
Dus vanaf vrijdag 13 december
staan de bomen weer fier in het
water. Als het goed is, gaan de
lampjes bij het donker worden
aan en branden dan tot een uur
of elf. In de eerste helft van
januari worden de bomen weer
weggehaald. Ik hoop dat iedereen die aan of bij de Winterdijk
woont of langskomt er van zal
genieten. Gaat dat zien.

Nieuwsjaarsborrel

vrijdag 17 januari van 17.00
tot 19.00 uur
voor alle andere bewoners van
het Nieuwe Park
Het Wijkteam nodigt alle
wijkbewoners uit voor de
Nieuwjaarsborrel op vrijdag 17
januari van 17.00-19.00 uur in
het kantoor van Bunnik (Stationsplein 7 - Lombokterrein).
Met een drankje (en een hapje)
wordt het nieuwe jaar van onze
wijk weer ingedronken!
Dit is een uitstekende gelegenheid voor nieuwe wijkbewoners van o.a. De Goudsche
Stoomblekerij, om elkaar, het
Wijkteam en andere bewoners
te leren kennen. Wij zullen een
update geven over de voortgang met de bouwplannen in
onze wijk.
Wij hopen u bij de Nieuwjaarsborrel te mogen verwelkomen.
Peter Schönfeld, voorzitter
wijkteam
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Het Bankje
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Verslag Creacafé oktober

Door Trudie Galama

Door Marrianne Waalwijk

In oktober stond punch
needeling op de agenda van het creacafé.Er
staan op het internet
hele leuke voorbeelden
van het werken met
deze ‘naald’.

Jannitha Mulder woont vanaf juli 2000 in onze
wijk. Hoewel ze nooit op het bankje zit, heb ik
haar gevraagd toch even op het bankje plaats
te nemen. Namens het wijkteam wil ik haar
vandaag in het zonnetje zetten. Zij heeft jarenlang de wijkkrant bezorgd bij Gouwestein/
Gouwestaete, Binnenhof, Huize Winterdijk en de
"losse" adressen in de wijk (incl. adverteerders).
Weer of geen weer ging zij op de fiets iedere
maand de “huizen” langs met 270 kranten. Dat
was dus een hele vracht.
Bedankt Jannitha!

•fysiotherapie
•manuele therapie
•psychosomatiek
•fysiotraining

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

2802 GN
2802 LV
2809 RB
2831 AK

Kijk voor de resultaten op:
www.creacafegouda.blogspot.nl

Creacafé december
Traditiegetrouw staat het Creacafé van december in teken van een kerstversiering maken.
Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan bij
Manon tel 06 40281883.

Wan- Woensdag 11 December
neer?
Gouwestein
Waar?
19:30-21.30
Tijd?
€2,50
Kosten?
Kerstversiering
Thema?
Je creatieve zelf
Wat
neem je Creatieve ideeën te delen
mee?

Van Kunst tot Kitsch
Traditiegetrouw staat het creacafe van december in teken van een kerstversiering maken.
Heb je zin om mee te doen meld je dan aan bij Manon 06-40281883

BRILJANTE VOETEN

Fysiotherapie Oranjestaete
0182 - 75 18 11
www.fysiostaete.nl
Julianahof 210
Const. Huygensstraat 121e
Burg. van Dijkesingel 49
Kranepoort 4A

Wij vonden het allemaal toch heel lastig en de
resultaten vielen dan ook tegen.
Deze activiteit is dus niet voor herhaling vatbaar.

Pedicure Gertina Twigt
Voetbehandeling en
Voetreflexmassage
Gouda
Gouda
Gouda
Gouderak

M: 06 4547 9497
Majoor Fransstraat 26
2801 ST GOUDA

4

Wijkkrant Nieuwe Park							

Aanschuiftafel
Door Trudie Galama

november 2019

Met ogen die alles horen

Bent u alleen en vindt
u het gezellig om
met anderen te eten,
schuif dan eens aan.

Mijn buurt heeft
Oren.
Ziet wat onguur is,
Of iemand achter deze boom
Een verre vent of buur is.
Ziet beter dan wie ook
Wat niet hoort:

Alleen eten is niet erg, maar met een paar mensen meer aan tafel wordt het een feestje. Het
is bovendien een leuke manier om contact te
leggen met andere mensen uit uw buurt.
Er staan vier aanschuiftafels in onze wijk:
• Trudie Galama - Van Bergen
IJzendoornpark 15
• Marijke van Ittersum - Van Bergen
IJzendoornpark 31
• Tineke Mocking - Kattensingel 44B
• Simon Zomerdijk - Van Vreumingenstraat 8
Eenmaal in de twee weken zorgt een van de
koks voor een driegangenmenu.
Wilt u er meer over weten? Bel dan met Trudie
(M: 06 2135 9844) voor informatie.

Een smakeloze, stinkerige sticker.
Een verweesde vieze vuilniszak.
Een persoon daar bij een auto
Die niet op zoek is naar vervoer.
Een lamp die moet schijnen maar verdwijnt.
Een deur die open staat, maar dat niet moet.
Een jongere die vaal wat hangt, maar dat luidruchtig doet.
Het piepende signaal van een whatsapp-groep
Of een oor dat hoort
Dat iemand nog in leven is.
En niet om het even is
Maar een gunst
Van een burger
In een verlaten oord.
U waakt zodat een ander slapen kan.
Gelukkig weten we daar vanavond van
En zwijgen we tot slot in koor
Voor wat u ziet, en ik niet hoor.
Dat maak het leven minder grijs.
U bent de buurt met zeven oren,
Met ogen die hier alles horen
We worden veilig stapsgewijs.
Alles wat u heeft gevonden
Verdient een prijs.
Pieter Stroop van Renen
Stadsdichter van Gouda
Bij de uitreiking van de Veiligheidsprijs.

Wijkkrant
December
Artikelen graag
aanleveren vóór
13 december bij
Trudie en Irene / redactie wijkkrant:
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Project herinrichting station zuidzijde
Door John Hexspoor

onthuld als officieel startmoment.

Een eerste update.
Het is nu echt begonnen. Op
donderdag 17 oktober 2019
vond het startmoment plaats
van dit omvangrijke project
waar we de komende jaren
mee te maken zullen krijgen.
Onder het genot van een goede
beker koffie en iets lekkers,
luisterend naar zes korte toespraken van o.a. de directeuren van ProRail en de NS, een
tweetal Goudse wethouders,
een gedeputeerde van onze
provincie en de voorzitter van
het wijkteam, werd een scherm

Huis isoleren
Door Tineke Mocking

De in de vorige wijkkrant aangekondigde tijdelijke overlast
door vrachtverkeer hebben de
bewoners van het Van Bergen
IJzendoornpark inmiddels kunnen ervaren. Het wijkteam ziet
er op toe dat de belofte, dat
dit in deze fase van het project
een tijdelijke belasting is, wordt
nageleefd.
Dat plannen kunnen wijzigen is
een algemeen gegeven. Ook bij
dit project is de fasering inmiddels aangepast. De voorgenomen herinrichting van de Crabethstraat, tussen december
2020 en februari 2021, zal als
gevolg van een ander project
om technische en pragmatische
redenen worden verplaatst naar
eind 2022.
Het wijkteam heeft de projectleider van de gemeente

ren van binnenuit bekleed met
glas- of steenwol en daar weer
gipsplaat tegen aangebracht.
Maar hoe zit het precies met de
vloer?

In een vorige wijkkrant vertelde ik dat ik een airco heb
genomen op mijn slaapkamer.
Dit vanwege het feit dat het,
ondanks dat mijn huis geïsoleerd is, toch erg warm wordt
op de slaapkamer. Dat is inmiddels gelukkig verleden tijd.

Offertes aanvragen
Ik heb in de loop van de tijd
al een paar keer een auto van
‘Nederland isoleert’ bij huizen
zien staan. O.a. een tijdje geleden in de Van Swietenstraat.
Er kwam een grote slang naar
buiten die naar binnen werd
geleid. De vloer werd geïsoleerd door er, dacht ik, materiaal onder te spuiten. De kruipruimte werd dus opgevuld met
isolatiemateriaal. Dat sprak me
wel aan.
Ik ben eens gaan googelen
en heb bij een paar bedrijven
offerte aangevraagd.

De vorige bewoners hebben
veel werk gestoken in het
isoleren van mijn huis. Overal
dubbel glas, alle (steens) mu-

Als eerste kwam er iemand
van Nederland Isoleert uit
Amersfoort. Hij inspecteerde de
kruipruimte onder mijn vloer in

gevraagd, gelet op de goede
ervaringen bij de herinrichting van de Kattensingel, de
hoofdaannemer te verzoeken
een bewoners/belanghebbende contactfunctionaris aan te
stellen opdat u met vragen en/
of klachten bij deze functionaris
terecht kunt.
De gemeente heeft zich voorgenomen op de officiële website van de gemeente een
rubriek op te starten waarbij u
de nodige informatie kan inzien
rond het project herinrichting
station zuidzijde.
Ook heeft het wijkteam de projectleider van de gemeente verzocht nadrukkelijk een oplossing te zoeken (en te vinden)
voor de mogelijke parkeerproblematiek voor met name
de bewoners van het Nieuwe
Park in het algemeen en de
Crabethstraat / Crabethpark en
Vredebest in het bijzonder.

de hal achter de voordeur, waar
een luik zit zodat je een kijkje
kunt nemen onder de vloer. Hij
concludeerde dat je prima in de
kruipruimte kan komen om de
vloer van onderaf te isoleren.
De vloer zou geïsoleerd worden
met een soort dubbeldik bubbeltjesplastic. Prijs € 2630
De tweede vloerspecialist was
Grimbergen isolatietechniek
uit Lisse. Ook deze man keek
vanuit de hal onder de vloer.
Zei dat er een muur tussen de
gang en de kamer zit zodat je
op een andere manier onder
de vloer van de kamer moet
kunnen komen. Dat kan zei ik
want er zit een gat in de muur
aan de achterkant van mijn
huis onder het terras. Geen
probleem dus, er kon geïsoleerd worden. Hij vertelde dat
eerst de bodem nog bedekt
moest worden met een plastic
folie tegen optrekkend vocht en
hij had als materiaal dat onder
6
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de vloer wordt aangebracht
TONZON thermokussens. Prijs
€ 2850. Dit heb ik even laten
rusten, ik moest er nog goed
over nadenken.
Verrassende ontdekking
Na een maand denken besloot
ik nog één keer, bij een derde
bedrijf, offerte aan te vragen.
Dat werd de Isolatiespecialist
in Moerkapelle. Degene die
langskwam nam ook weer een
kijkje vanuit de hal. Ook hij
concludeerde dat je van daaruit niet onder de vloer van de
kamer kon komen. Ik vertelde
ook hem van het gat dat in de
achtermuur is aangebracht en
hij wilde ook daar een kijkje
nemen. Dus hij kroop onder het
terras naar de opening in de
muur. Toen hij even later weer
terug in de kamer was vertelde
hij me dat de vloer al geïsoleerd was!
Hij was er nogal vrolijk onder.
Ik verdien graag wat mevrouw,
maar niet als het onnodig is.
Wat een mop!
Nu zit ik met de vraag, als ik de
opdracht aan nr. 1 of 2 had gegeven, zouden ze dan gewoon
geïsoleerd hebben? Of zouden
ze niet geïsoleerd hebben en
gedaan hebben of ze isoleerden? Hadden ze gewoon geïncasseerd?
Ik zal het nooit weten maar wat
ik wel weet is dat je zelf altijd
goed uit je doppen moet kijken,
het kan je veel geld besparen!

en de Van Swietenstraat.
Dit artikel gaat over de heropening van de Gedempte Jan
Verzwollenwetering op 6 mei
1972 en de oprichting van het
gelijknamige Jan Verzwollencomité. Het betreft hier de heropening van het deel tussen de
Van Swietenstraat en de Van
Strijenstraat.
Als protest tegen het gemeentebeleid inzake de omvangrijke
sanering en sloop van huizen,
panden en hele straten in de
binnenstad van Gouda, is aanvang 1972, o.a. door ondergetekende het “Jan Verzwollencomité” opgericht. Dit comité
had in die dagen tot doel de
grootschalige sloop onder de
aandacht te brengen. Daar-

Gedempte Jan Verzwollenwetering
Door Maarten ter Meulen

In mijn vorig artikel over de
Jan Verzwollenwetering, heb
ik uiteengezet, hoe dit water
werd aangelegd en wanneer en
waarom het in de vorige eeuw
werd gedempt. Daarbij heb ik
ook uitgelegd hoe een aangrenzend bedrijf eigenaar werd van
de grond, welke door de demping ontstond. Dit alles betrof
het deel van het water dat zich
bevond tussen de Crabethstraat

naast heeft het comité, met
hulp van de Goudsche Courant, kans gezien de ophanden
zijnde sloop van de Gouwekerk,
onder de aandacht te brengen.
Ongeveer een jaar na de oprichting is het comité opgegaan
in de actiegroep “De Kritische

Siroopwafel”. Mede door deze
inspanningen is het gelukt de
sloop van dit beeldbepalende
object te voorkomen.
Om de aandacht van de Goudse
medeburgers op zich te vestigen is de oprichting van dit
comité op uitermate ludieke
wijze tot stand gekomen.
Allereerst werden vooraanstaande politici als mevrouw
Jansen-Marsman van de KVP en
de heer Hooftman van de VVD
uitgenodigd om bij de opening
aanwezig te zijn. Daarnaast
zorgde een kinderkoor onder
leiding van de alom bekende
Wim de Lange, voor de muzikale omlijsting. Als hoofdspreker
was uitgenodigd Wil Arts en
de ceremoniële opening geschiedde door kunstenares Rini
Leefsma. Onder de aanwezigen
bevonden zich meerdere kunstenaars zoals Cees Broeks en
Pim Leefsma met als doel de op
handen zijnde actie kracht bij
te zetten.
Dit alles zorgde voor een ware
happening in de anders zo stille
Van Swietenstraat.
Voordat het nieuwe straatnaamboord werd onthuld verrichtte Rini Leefsma de opening
van de poort met het doorknippen van een lint. Daarna was
de officiële ingebruikname van
de Gedempte Jan Verzwollenwetering een feit.
Na afloop werd er met de aan7
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“De Walgaerde”
Het grote pand op de hoek Van
Beverninghlaan/Van Swietenstraat staat al enkele jaren
leeg. Enkele maanden geleden is het pand verkocht en
de nieuwe eigenaar is de heer
S.W. Slob uit Gouda. Hij heeft
dit pand aangekocht, omdat
hij het een heel mooi pand
vond, zoals het in zijn brief aan
de omwonenden staat. Hij wil
het huis uitgebreid verduurzamen/verbouwen en daarna
verhuren. Er zullen 11 studio’s
komen, waarbij elke studio zijn
eigen badkamer, toilet en keuken zal hebben.

pe verandert er niets aan de
buitenkant. De vorm van het
dak wordt iets gewijzigd en
daardoor ongeveer 1 meter hoger. Verdere details en ook de
timing zijn op dit moment niet
bekend. Wel is het duidelijk dat
in verband met de komst van
deze appartementen ook een
aantal extra parkeerplaatsen
moet worden aangelegd. Waar
dit moet gebeuren is nog niet
duidelijk. Bij de gemeente is
erop aangedrongen om een
informatieavond voor omwonenden te organiseren. Op
deze avond zouden praktische
dingen zoals opslag van bouwmateriaal e.d. en eventuele
verkeersproblemen kunnen
worden besproken. Voor meer
informatie kan contact worden opgenomen met de heer
van Tol (tel. 0622287114, mail
mvantol@odmh.nl)

wezigen nog heftig gediscussieerd over het beleid van de
Gemeente Gouda en acties die
plaats zouden moeten vinden.

Bouwplannen in onze
wijk
Door Peter Schönfeld

Deze zomer zijn de woningen
van De Goudsche Stoomblekerij
gereed gekomen en de nieuwe
bewoners zijn erin getrokken.
Het wijkteam heet ze van harte
welkom in onze wijk.
Wie dacht dat de bouwactiviteiten in onze wijk hiermee
gestopt zijn, heeft het helemaal mis. Afgezien van de start
van de herinrichting van het
Stationsplein, waarover elders
in onze krant wordt gerapporteerd, staan er nog vijf projecten op stapel. Sommige zijn
nog in een heel vroeg stadium,
waarover we nog weinig kunnen melden, maar over de andere kan wel het een en ander
worden verteld. Het gaat over
de volgende vijf projecten:
•
•
•
•
•

“De Blaauwe Haan” (uitgebreid beschreven in de
wijkkrant van oktober)
Grote verbouwing van “De
Walgaerde”
Ontwikkeling Crabethstraat
38
Verbouwing van “de Goudse”
Sociale woningen door
Mozaïek Wonen, Winterdijk
14 (beschreven in de wijkkrant van augustus en meer
nieuws volgt)

Bij deze rigoureuze verbouwing
zal veel aandacht besteed worden aan verduurzaming zodat
door een drastische isolatie van
het hele pand en een warmtepomp, het pand als gasloos in
haar bestaan verder gaat.
Tijdens de werkzaamheden, die
in oktober begonnen zijn, wordt
de tuin gebruikt als opslagterrein voor bouwmaterialen en
parkeerplaats voor de aannemer zodat de omwonenden zo
min mogelijk overlast van de
werkzaamheden zullen hebben. Als de bouwwerkzaamheden klaar zijn, rond de zomer
van 2020, zal de huidige tuin
opgedeeld worden in een deel
parkeren en een deel nieuw in
te richten tuin.
Ontwikkeling

Grote verbouwing

Verbouwing van
“de Goudse”

“de Goudse” heeft plannen voor
aanpassingen in haar gebouw.
Wat precies en wanneer is nog
niet bekend.
Het is van groot belang dat bij
de planning van de werkzaamheden in en rond de Crabethstraat rekening gehouden
wordt met elkaar om de verkeerscirculatie en het parkeren in goede banen te kunnen
leiden.

Gouwestein Nieuws
Crabethstraat 38
Het kantorencomplex aan de
Crabethstraat 38 staat nu bijna
leeg. Het is de bedoeling dat
hier een appartementengebouw
van wordt gemaakt. In princi-

Door Karin Hinke

Het is al weer november. De
feestmaand december nadert
snel. De voorbereidingen in
Gouwestein zijn al in volle
gang.
8
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Sinterklaas
Uiteraard brengt Sinterklaas
ook een bezoekje aan Gouwestein. Er wordt een gezellig
middag voor de bewoners georganiseerd. De speculaaspop
is onlosmakelijk verbonden met
Sinterklaas. Vanaf 15 november kunt u in Gouwestein voor
€ 5 een speculaaspop kopen.
De winst van deze verkoop
komt volledig ten goede aan de
bewoners van Gouwestein.

Kerstmis
Voor de bewoners en contactpersoon is er, zoals ieder jaar,
een heerlijk kerstdiner.
Daarnaast wordt er op Tweede
Kerstdag van 13.30 – 16.30
uur een gezellige middag georganiseerd. Voor deze middag
kunnen we nog vrijwilligers
gebruiken die ons helpen bij
het inschenken van de koffie
en voor een gesprekje met
de bewoners. Wilt u ons deze
middag helpen dan kunt u dit
mailen naar
• margrete.vankeeken@zorgpartners.nl of
• recgou@zorgpartners.nl
Neemt u ook eens een kijkje
op onze website. Hier staan de
activiteiten die plaatsvinden in
Gouwestein. www.zorgpartners.
nl/gouwestein of volg ons via
facebook: https://www.facebook.com/gouwestein

Goudse
Veiligheidsprijs
Door Trudie Galama

Op 10 oktober streden in De
Garenspinnerij zes buurten
om de Goudse Veiligheidsprijs.
Deze prijs werd dit jaar voor
het eerst uitgereikt aan een

bewonersinitiatief dat actief
heeft bijgedragen aan het vergroten van de sociale veiligheid
in hun buurt.

november 2019

Nieuwe
GFT- containers
Door Buurtpreventie

De oude GFT-containers op de
Kattensingel en bij de Blokwoningen (Ferdinand Huyckstraat)
zijn / worden vervangen door
stalen containers met een capaciteit die 2,5 x zo groot is.
Roltrommel

Kanshebbers
Buurtpreventie Nieuwe Park
was een van de kanshebbers. In slechts drie minuten
moesten de genomineerde het
publiek overtuigen van hun
prestatie. Peter Schönfeld hield
een goed verhaal over het nut
en de verdiensten van Buurtpreventie in onze wijk. Naast
Buurtpreventie Nieuwe Park
deden Buurtpreventie Korte Akkeren, Buurtpreventie Polderbuurt (Goverwelle), Werkgroep
Vogelbuurt Veilig, Wijkteam
Plaswijck en de Contactcirkel
van het Rode Kruis een gooi
naar de veiligheidsprijs.
Een ping-pong balletje
verschil
Daarna was het de beurt aan
het publiek om hun stem uit te
brengen met behulp van een
ping-pong balletje. Het werd
een nek aan nek race tussen
de Vogelbuurt en de Contactcirkel van het Rode Kruis, een
netwerk van vrijwilligers, die
sociale contacten onderhouden
en een oogje in het zeil houden
bij eenzame buurtbewoners.
Met slechts één balletje verschil
wist de Werkgroep Vogelbuurt
Veilig de prijs in de wacht te
slepen. Aan de prijs is een
bedrag verbonden van duizend
euro, dat zal worden besteed
aan verdere veiligheidsmaatregelen en bevorderen van de
leefbaarheid in de wijk.
De Goudse Veiligheidsprijs is
een initiatief van de ChristenUnie Gouda.

De containers
hebben allemaal een roltrommel. De
kritiek hierop
is niet mals.
De gemeente
adviseert om
afbreekbare
plasticzakjes
te gebruiken om het
GFT-afval zonder morsen in
de roltrommel te krijgen. Het
resultaat met of zonder zakje is
om te huilen. De bananenschillen, afgekloven appels en ander
groen ligt voor de container op
de grond. Het is een vieze bende. De roltrommel vervangen
door een klep zou een verbetering kunnen zijn. Maar helaas,
alle containers die nu worden
geplaatst waren begin dit jaar
al afgeleverd en hebben dus die
onhandige roltrommel. Alleen
de nieuw te bestellen containers krijgen een klep.
Extra geld voor de klep
De boze reacties van gebruikers heeft de gemeente tot
nadenken gebracht. De politiek
is gevraagd een besluit te nemen om extra geld beschikbaar
te stellen om de inworpopening
aan te passen. En wat lees ik in
de Goudse Post van 9 oktober?
Het college heeft de kosten van
€ 300.000 voor de vervanging
van de roltrommel door een de
klep aanvaardbaar geacht!
Is dit nep-nieuws?
Ik heb opnieuw contact gezocht
met de gemeente en gevraagd
of er toch kleppen komen op de
geleverde containers, maar nog
geen antwoord gekregen. Ik
houd u op de hoogte.

Bron: Goudse Post
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Griekse godinnen
terug op het
Stationsplein

Snoeibeurt voor de
eilanden
Door Trudie Galama

november 2019

Hoogvlietexpress is
10e jaar ingegaan
Door Wilma Neefjes

Door Trudie Galama

Als de grote nieuwe fietsenstalling op het Stationsplein klaar
is, komen daarop vier beelden
van de kunstenaar Jo Uiterwaal
te staan. Deze beelden stonden ooit op het dak van het
station, maar toen in 1983 het
stationsgebouw werd gesloopt,
werd voor de verfraaiing van de
nieuwbouw (het huidige complex) gekozen voor vijf andere beelden, die een link met
Gouda hadden. De vier godinnen werden afgevoerd naar het
depot van de gemeente.
Het depot van de gemeente is
niet bij uitstek de plaats om
kunst en andere waardevolle
objecten te bewaren. Daar kan
het wijkteam over meepraten toen ze daar de verroeste
onderdelen van de zonnewijzer
vond.
Zo oordeelde ook Hans Verweij,
voorzitter van de archeologische vereniging Golda. Hij
heeft destijds de beelden, met
toestemming van de gemeente weggehaald en in bruikleen
gekregen. De Griekse godinnen
staan nu al meer dan 25 jaar in
het Remonstrantse Poortje, een
langgerekte tuin aan het begin
van de Keizerstraat. Maar dus
niet meer voor lang, want binnenkort zijn zij weer te bewonderen op het Stationsplein.
In de wijkkrant van augustus/
september kunt u het artikel
lezen van Marijke van Ittersum
over de beelden op het huidige
stationsgebouw.

leerling samen met een gebruiker
van de Hoogvlietexpress

De gemeente gaat de eilanden
snoeien in het Van Bergen
IJzendoornpark.
Het eiland dat je ziet liggen als
je het park binnenkomt via de
Nieuwe Gouwe OZ is daar hard
aan toe. Hier staat veel wilgenen populierenopslag. De snoeibeurt zal het aangezicht zeker
veranderen. Het vrijgekomen
snoeihout zal als rillen worden
verwerkt op het eiland. Het
snoeihout wordt dus niet afgevoerd maar blijft op locatie.
De overige eilanden zullen ook
gedaan worden maar zijn minder bewerkelijk. Het resultaat
zal dus minder opvallend zijn.
Weet u wat rillen zijn? In de
“Dikke van Dalen” kon ik het
woord niet vinden. Ik heb het
gevraagd aan de vakman Frans
Beyaard, afdelingsmanager
van Promen. Hij zegt het volgende: “Rillen zijn gesnoeide
takken die niet op een grote
hoop, maar op een langwerpige
stapel gelegd worden, die niet
te hoog mag zijn. Het doel van
deze rillen is dat er broeigelegenheid gecreëerd wordt en
schuilplaatsen ontstaan voor
insecten e.d.”
Weer wat geleerd!

We zijn het tiende jaar ingegaan met de Hoogvlietexpress,
de gratis begeleide boodschappenservice op woensdagmorgen bij supermarkt Hoogvliet.
Wat is ook al weer de
Hoogvlietexpress?
Iedere woensdagmorgen halen
drie busjes de senioren op
in de wijken Korte Akkeren
en Nieuwe Park om ze naar
supermarkt Hoogvliet te brengen. Boodschappenkar, rollator,
scootmobiel /rolstoel (max. 2
per opstappunt) kunnen mee.
Opstappunten:
• Bernardhof en Julianahof
(vertrek circa 9.20 uur)
• Zorgcentrum Gouwestein
(vertrek circa 9.45 uur)
• Huize Winterdijk (vertrek
circa 10.10 uur)
U kunt een uur boodschappen
halen en een kopje koffie drinken om daarna weer terug gebracht te worden. Bij de supermarkt staan vrijwilligers voor
u klaar om u waar gewenst te
helpen met:
• Glas naar de afvalbak brengen
• Boodschappenwagentje
halen
• Boodschappen halen uit de
schappen
• Inpakken van de boodschappen
• Kopje koffie / thee halen
terwijl u wacht op de bus
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deze wijkkrant lichten we het
werk van Anne-Marie Zwart uit:
sieraden en sculpturen.

is ze voor zichzelf begonnen in
een atelier aan huis. Sinds twee
jaar heeft ze een werkplek in
het atelier van Menno Meyer in
het centrum van Gouda, Achter
de kerk 17.

Hoogvlietexpress is gratis
Het gebruik van de Hoogvlietexpress is gratis, dankzij
supermarkt Hoogvliet, die het
busvervoer en de koffie/thee
betaalt, en dankzij de inzet
van vrijwilligers en leerlingen
van Praktijkschool GSG Het
Segment. Deze leerlingen zijn
sinds dit schooljaar actief bij de
Hoogvlietexpress met WEP-stages. WEP staat voor Werk
Ervarings Project. Bij verschillende bedrijven lopen leerlingen
gedurende 4 dagdelen stage
om praktische vaardigheden
op te doen en kennis te maken
met het werknemerschap. Zij
worden bij het WEP project bij
de Hoogvlietexpress begeleid
door docente José Soetendijk.
Meer informatie over de service
is te krijgen bij alle leden van
het vrijwilligersteam of
wilma.neefjes@gmail.com
Aangepast schema Hoogvlietexpress tijdens de
feestdagen
Vanwege het samenvallen met
de feestdagen is de Hoogvlietexpress in de Kerstweek op
• vrijdagmorgen 27 december (i.p.v. woensdag 25/12)
• en de week daarop op
donderdag 2 januari (i.p.v.
woensdag 1 januari).

Mocht u interesse hebben in
een kunstwerk als cadeautje
voor een ander of voor uzelf,
neem dan contact op met de
kunstenaar. U kunt deze expositie bekijken tot 30 november
op maandag t/m vrijdag van
08.30 tot 16.30 en op zaterdag
van 09.30 tot 15.30 uur.
De vrijwilligers Janny de Keijzer
en Sjouk Engels, die de exposities GoudsWerk organiseren, zijn al druk bezig met de
voorbereidingen voor de 15e
expositie GoudsWerk. Ze
kunnen u alvast verklappen dat
de officiële opening op zaterdag
7 december om 16.00 uur zal
plaatsvinden. Zet het alvast
in uw agenda want u bent van
harte uitgenodigd. De kunstenaars die exposeren zijn:
Wouter Eelkman Rooda met
schilderijen Media Mix, Vania
Bouwmeester-Pentcheva met
abstracte schilderijen en Didi
Petri-Roet met keramiek en
brons. In de volgende wijkkrant
leest u hier meer over.

Ze houdt ervan om verschillende metalen te combineren. Ze
ontdekt graag nieuwe technieken om toe te passen en om
nieuwe combinaties te maken.
Op die manier wil ze iets verrassends laten zien.
Haar nieuwe collectie bestaat
uit sieraden van zilver gecombineerd met details van geel
goud. Het zilver is zwart verkleurd, waardoor er een mooi
contrast ontstaat tussen het
goud en het zwarte zilver.
Haar sculpturen voor bloemen
zijn minimalistische ontwerpen
van RVS geschikt voor een enkele bloem.
• Website: www.annemariezwart.nl
• Facebook: www.facebook.
com/goudsmidannemariezwart

Anne-Marie Zwart
sieraden en sculpturen

14e expositie GoudsWerk is tot 30
november te zien
Door Sjouk Engels

Wie deze expositie nog niet
heeft bekeken, kom vooral
langs want dit wil je niet missen!
Anne-Marie Schoonderwoerd
laat haar prachtige tekeningen en schilderijen zien en
van Marie Louise Hazen kunt
u schitterende foto’s bekijken.
In de vorige twee wijkkranten
heeft u meer over deze twee
kunstenaars kunnen lezen. In

Opening 15e
expositie
GoudsWerk

Tien jaar geleden heeft
Anne-Marie de opleiding goudsmeden gevolgd aan de vakschool in Schoonhoven. Daarna

Op zaterdag 7 december om
16.00 uur zal de 15e exposite GoudsWerk in Gouwestein
worden geopend.
U bent van harte welkom
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Wijk in Bedrijf – Schoonheidsinstituut Elysée
Door Trudie Galama

ideeën van Wim Hof, die vooral
bekend is van zijn prestaties
als de Iceman: twee uur in een
met 700 kilogram ijs gevulde
cabine staan, koude bergen beklimmen in korte broek en een
halve marathon lopen op blote
voeten door de sneeuw.

In de Goudse Post van enige
tijd geleden las ik dat door Kattensingel 102 een vergunning
voor een IJsworkshop was aangevraagd. Ik ben dol op ijs dus
leek het mij in het kader van
Wijk in Bedrijf de moeite waard
om contact op te nemen. Maar
wat mij te wachten stond, was
een verrassende koude douche.

zelf graag in het koude water
of balanceert suppend op haar
plank met een peddel richting
de Turfsingel.
Schoonheidsinstituut Elysée
Ruim 25 jaar geleden heeft
zij haar schoonheidsinstituut
Elysée gestart. Als je voor de
eerste keer komt, vul je samen
met Manon een vragenlijst in,
want voor een goed advies is
een uitvoerige kennismaking
van belang. Daarna volgt een
uitgebreide huidanalyse. Aan
de hand van de uitkomsten
maakt zij een gepersonaliseerd
programma.
Schoonheid creëer je van
binnenuit

Vakantiegevoel aan de
Kattensingel
Manon van Nielen woont sinds
september 2018 op het water
van de Kattensingel. Zij heeft
daar een prachtige woonark. Bij
mooi weer worden de steigers
aan de overkant gebruikt als
picknickplek en als springplank
om vanaf te duiken. De boten
die aanleggen, de roeiers die
voorbij varen, geven haar een
vakantiegevoel. Ook zwemt zij

Volgens Manon wordt een optimale huidconditie niet alleen
verkregen door anti-aging
behandelingen en verzorgingsproducten, maar is ook de
levensstijl van grote invloed.
Denk aan voedingsgewoonten,
bewegen, roken, slaapgedrag
en stress. De huid is de spiegel
van je binnenkant, zegt ze.

Manon is een groot bewonderaar van hem. Zij vertelt van
haar tocht in Polen naar de
top van een hoge berg bij een
gevoelstemperatuur van – 38⁰
in korte broek en hemdje. Alles
loslaten kun je trainen met
koude, het geeft je mentaal
een sterk gevoel. Verzet je je
tegen de kou dan verkramp je.
Je moet erop vertrouwen dat je
lichaam het aankan. Bij het uitademen laat je alles los en dat
brengt je in een toestand van
ontspanning. Het komt neer op
je ademhaling en focus, zegt ze
vol overtuiging. Bovendien is
het dé manier om de oerkracht
in jezelf te (her)ontdekken.

Manon en Wim Hof
Manon kwam een paar jaar
geleden in contact met de
12
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IJskoude workshop
In navolging van de Methode
Wim Hof geeft Manon ijsworkshops. Dit heeft dus niets te
maken met roomijs of een
sorbet, maar met een bad vol
ijskoude ijsblokjes.
De workshop is een mooie mix
van theorie en korte doeltreffende oefeningen die je
gezondheid in een mum van
tijd doen verbeteren. Aan het
eind ga je onder begeleiding
in het ijsbad. Meestal staan de
deelnemers te springen om de
uitdaging van het ijsbad aan
te gaan, aldus Manon. Voor
gezonde versnaperingen wordt
gezorgd. Al met al een echte
beleving. De eerst komende
workshops zijn op 7 december
en op 25 januari van 9.30 uur13.30 uur.

als dubbele booster nog een
koude douche toe. Na 2 weken
ervaring is het prima om het
hoofd erbij te betrekken. Koud
douchen geeft je onmiddellijk
een energie boost voor de start
van je dag. En pas op want het
werkt verslavend!
De missie van Manon
“Ik maak van iedereen de mooiste en gezondste versie van
zichzelf.”
Voor meer informatie kijk op:
www.schoonheidsinstituut
elysee.nl of mail naar: info@
schoonheidsinstituutelysee.nl

Wat levert het op?
Manon zegt dat het je gezondheid een boost geeft.
Je krijgt zowel lichamelijk als
geestelijk een opkikker, waardoor je zelfvertrouwen uitstraalt en je effectiviteit verhoogt. Andere voordelen van
zo’n koude training zijn o.a.:
lichaam en geest in balans
brengen, het verhogen van het
energieniveau, verbeteren van
de bloedcirculatie, het verbeteren van het concentratievermogen en doelgerichtheid, vetverlies door verbranding en het
activeren van “bruin vet”.
Een koude douche als
alternatief
Geen ijsbad, maar gewoon
thuis onder de koude douche
als simpel alternatief.
Manon zet de ‘spelregels’ op
een rijtje. Begin met een koude
douche, eerst armen en benen,
daarna de romp en het gezicht. Van groot belang hierbij
is dat je de nadruk legt op je
uitademing. Dit bevordert namelijk de ontspanning van het
lichaam, waardoor koude veel
beter te verdragen is. Erna is
het prima nog lekker een warme douche te nemen en dan

Nieuws uit de
Blokwoningen
Door Manon Vonk

november 2019
den. Zij zijn geïnteresseerd in
de Blokwoningen vanwege de
meervoudige problematiek die
er is bij deze huizen.
Er wordt een avond georganiseerd. De datum is nog niet
bekend, maar zal binnenkort
geprikt worden. De bewoners
van de Blokwoningen ontvangen hierover informatie.

Mozaïekbank
Door Manon Vonk

Vanuit de gemeente is dit jaar
een budget vrijgekomen dat
door alle wijkteams besteed
kan worden. Het geld kan voor
verschillende doelen worden
gebruikt. Het wijkteam heeft
voor een mozaïekbank gekozen. Door samen met de wijkbewoners aan de mozaïekbank
te werken, wordt de sociale
samenhang versterkt.
De bank komt bij de volière
te staan en wordt een ontmoetingsplek voor bewoners
om even bij te praten of uit te
rusten.

Ieder jaar met Burendag krijgen de Blokwoningen bezoek
van D66. Tijdens die bezoeken
wordt er altijd een praatje gemaakt over het wel en wee van
de Blokwoningen, zo ook over
de asbestdaken en de staat van
de woningen.
De gemeente Gouda is bezig
met het schrijven van een visie
over hoe het in de toekomst
moet met het klimaat neutraal
maken van woningen en de
energietransitie. Bram Talman
(D66) en Annemiek Mul (Groen
Links) onderzoeken tegen
welke problemen men aanloopt
en hoe dat opgelost kan wor-

De voorbereidingen beginnen
langzaam vorm te krijgen. We
waren op zoek naar een locatie
om de bank te mozaïeken. Mick
Bunnik heeft een oplossing
voor ons gevonden, een vrachtwagentrailer, voorzien van licht
en verwarming. Beter kunnen
we het niet treffen. We zijn dan
ook heel blij met dit aanbod.
Nu de bank nog bestellen en
dan kunnen we aan de slag. In
de volgende wijkkrant leest u
er meer over.
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Kunst in de wijk: De watervogels van Joop Hekman
Door Marijke van Ittersum

jezelf. Daarom was hij vaak en
lange tijd achtereen te vinden
op de plekken waar zijn beelden zouden komen te staan.
Een mooi voorbeeld is het
kunstwerk dat hij maakte voor
het instituut voor blinden in
Zeist. Door veel te kijken en te
praten met de kinderen maakt
hij een waterwerk met twee
bronzen ganzen, waarin het
water acht verschillende geluiden maakt.

Uit de zijgevel van de SBB aan
de Winterdijk (nr. 4a) lijken
ze zo weg te vliegen, de drie
watervogels van Joop Hekman.
Ze zijn uitgevoerd in brons.
Hoewel Johan Christiaan Hekman (voluit) zijn hele leven in
Utrecht gewoond en gewerkt
heeft, kun je zijn werken voor
de publieke ruimte in heel Nederland te vinden. En wij hebben er dus ook een kunstwerk
in de wijk: drie vogels. Er schijnen meer watervogels geweest
te zijn, eveneens op de gevels
van de scholen in die hoek van
onze wijk, maar die heb ik niet
kunnen vinden. De bronnen die
ik raadpleegde meldden mij dat
die “verdwenen” waren.
Joop Hekman (1921-2013) wist
al op negenjarige leeftijd dat hij
beeldhouwer wilde worden. Hij
kreeg al heel jong les van zijn
oom, Willem van Kuilenburg,
graficus Willem van Leusden
en medailleur Wienecke. De
jonge Joop werd van de HBS af
gestuurd, omdat hij de presentielijst tekende en vervolgens
op de zolder van de school ging
tekenen. Zijn tekendocent op
de mulo herkende echter direct
zijn tekentalent en o.a. hij
zorgde ervoor dat Hekman op
een voor hem geschikte opleiding terecht zou komen. Omdat
hij nog te jong was voor de
Gerrit Rietveld Academie, werd
dat uiteindelijk de Kunstacademie in Arnhem. Elke dag fietste

hij vanuit Utrecht daarheen,
van 1938 tot 1942. Toen werd
het allemaal steeds moeilijker
door de oorlog en moest hij
onderduiken.
Na de oorlog was er ruimte in
Nederland voor de beeldhouwkunst. Er werden veel monumenten gemaakt die aan de
oorlog herinnerden, maar ook
was de regering de opvatting
toegedaan dat een esthetische
omgeving goed was voor de
burgers. En daar hoorde kunst
bij. Zijn eerste opdracht kreeg
Hekman van Gerrit Rietveld
zelf, die de Vredeburg-bioscoop
in Utrecht verbouwde en daar
twee beelden bij wilde hebben.
Hekman heeft nooit zonder
opdrachten gezeten, wat ook
weer inhield dat er maar weinig
vrij werk van hem is. Toen
hij 65 werd, stopte hij abrupt
met zijn beeldhouwwerk. Hij
vond dat je op latere leeftijd
je eigen werk niet meer goed
kon beoordelen. Hij gaf al zijn
materiaal weg en vernietigde
onaf werk.
Joop Hekman heeft veel werk
voor de openbare ruimte gemaakt. Hij vond dat beelden
niet op een sokkel horen. Het
werk moet toegankelijk zijn,
eigen gemaakt worden door
de mensen voor wie het bedoeld is. Je moet eraan kunnen
zitten, erop kunnen klimmen.
Pas dan wordt het ook iets van

De beelden van Hekman zien
er door hun ronde vormen vaak
heel aaibaar uit en ze hebben
dan ook soms gesleten plekken
door de vele aanrakingen. Dit
geldt wel heel in het bijzonder
voor een van de meeste bekende beelden, genaamd Biru. Een
replica van het beeld Biru, zijn
eigen chowchow dat in 1997
geplaatst is in het Manenburgplantsoen bij de Abstederbrug
te Utrecht staat op de plek
waar Biru ook altijd in het park
lag te slapen. Maar Hekman
stond ook bekend door zijn
veelzijdigheid. Hij is zeker ook
gewaardeerd om zijn penningen, munten en keramische
plaquettes.
Een bescheiden mens is Joop
Hekman altijd gebleven, kalm,
sympathiek en een perfectionist. Het ging om het eindresultaat, vond hij en dat was
ook de reden dat hij zijn werk
zelden signeerde. Hij vond heel
eenvoudig dat het niet om hem
ging. Hoewel overal in den
lande werk van hem te zien is,
zijn in Gouda onze watervogels
de enige van zijn hand. En daar
kunnen we toch alleen maar
heel tevreden over zijn.
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Groenwerkgroep
Door Trudie Galama

Iedere eerste zaterdag van de
maand is de Groenwerkgroep
actief in het Van Bergen IJzendoornpark. Zaterdag 7 december zijn we er weer te vinden.
Heeft u zin om op zaterdagmorgen uw handen uit de mouwen te steken en buiten bezig
te zijn, kom dan even langs. De
koffie staat rond half elf klaar,
want daar maken we natuurlijk
ook tijd voor.

Agenda
7 dec
7 dec
9 dec
11 dec
13 dec

16.00 uur
9.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
9.30 uur

Opening 15e expositie GoudsWerk
Werken in het park
Wijkteamvergadering
Creacafé
Kerstbomen langs de Winterdijk

Gouwestein
Van Bergen IJzendoornpark
Gouwestein
Gouwestein
Winterdijk

Halloweenfeest
Door Lianne van Rooijen

Wat hadden we geluk met het
weer. Het bleef droog en de
harde wind zorgde voor een
echte spooky Halloween sfeer.
Nou, die sfeer was wel aanwezig. De kinderen werden in
Gouwestein verwelkomt door
onze lieve heks Emilia, die goed
voor de kinderen en hun ouders
zorgde.
Halloweentocht
Vol spanning gingen de kinderen en ouders de wijk in voor
de Halloweentocht.
De kinderen kregen bij het eerste huis een magische lichtjeskaars, die ze beschermde als
het een beetje spannend zou
worden en dat werkte prima!
Ze kwamen griezelig aanbelhuizen tegen en deden fantasie
spelletjes. De kinderen hoorden

griezelige geluiden, ontdekten
pompoenen die zongen, stapten door een magisch verlichte
hoepel en zagen licht effecten.
Ze kwamen bij een fantasie
figuur uit Alice in Wonderland,
die werd geplaagd door haar
broer. Gelukkig hielpen de kinderen haar allemaal.
Ouders werden veranderd in
mummies. Er was een spectaculaire escape room met
opdrachten. Deze opdrachten
moesten worden opgelost om
een code woord te vinden,
waarmee de schatkist open
ging. De schatkist was in
handen van een reusachtige
Dinosaurus! Bij terugkomst was
onze lieve heks er weer om
iedereen een heerlijke kop soep
te geven.

Helaas moesten we een aantal
kinderen teleurstellen.
Volgend jaar als we meer vaste
begeleiders hebben, kunnen
we een extra groep maken.
We willen dat alle kinderen van
deze magische activiteit kunnen genieten!
Iedereen bedankt
We willen iedereen bedanken
die meehielp om de Halloween
tocht zo leuk mogelijk te maken en natuurlijk ook de extra
aanbelhuizen, die op de laatste
dag nog meededen. Zonder
jullie kunnen we zo’n prachtig
Halloween feest niet neerzetten!
Namens ons hele Halloweenteam, tot volgend jaar!

Meer begeleiders nodig
De groepen zaten helemaal vol.
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Foto’s van
Halloween

16

