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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Bouwen
Er zijn torenhoge bouwplannen voor de noordzijde  van het station. 
Maar in onze wijk zit men ook niet stil: herinrichting station zuidzij-
de, herinrichting Crabethstraat nummer 38 en nieuwbouwplannen 
voor het terrein van De Blaauwe Haan. Ik eindig mijn wandeling op 
Winterdijk 14 waar plannen in de maak zijn voor sociale woning-
bouw.

Bomen
Door het park loopt de bijzondere bomenroute. U heeft de fraaie 
bordjes vast wel eens gelezen. Maar sinds kort hebben we er een 
route bij; de dode bomenroute. 

BBQ
Nu wat vrolijker nieuws. Het einde van de zomer is in verschillen-
de buurtjes gevierd met een BBQ: Er was rook te zien boven de 
Kattenburcht, het Van Bergen IJzendoornpark en in de Van Vreu-
mingenstraat. Maar nu wordt het tijd voor de vuurkorf en een glas 
Glühwein.

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

2 nov 16.30 - 19.00 uur Halloween Gouwestein en wijk
9 okt 19.30 uur Creacafé Gouwestein
14 okt 19.30 uur Wijkteamvergadering Gouwestein
17 okt 9.30 - 11.00 uur Startschot herinrichting Zuidelijk 

Stationsgebied
de Goudse Verzekeringen

23 okt 19.30 uur Buurtpreventievergadering Gouwestein

AgendA

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
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Onder deze titel zal het wijk-
team Nieuwe Park u de ko-
mende drie jaren informeren 
over de diverse bouwfasen en 
voortgang van dit ingrijpende 
en voor onze wijk zo omvang-
rijke project. Een ding is zeker 
wij zullen er allemaal direct of 
indirect mee te maken krijgen.

Fasering in hoofdlijnen
Vanaf tweede helft deze maand 
oktober, binnenkort dus al, zal 
de inrichting van het tijdelij-
ke busstation starten. In deze 
fase zal het bevoorradingsver-
keer van het Lombok terrein, 
met name van Marindex, voor 
een bepaalde periode (1 of 
2 weken) door het park om-
geleid moeten worden. Deze 
werkzaamheden betreffen o.a. 
de verbreding van de rijbaan 
richting het Lombok terrein, 
zodat deze geschikt is voor 
busverkeer, gecombineerd met 
het nodige fietsverkeer.

Dit impliceert ook dat er tijde-
lijke bushaltes zullen worden 
gecreëerd voor het station en 
ter hoogte van de SPAR-su-
permarkt en het gebouw van 
de Goudse Verzekeringen. In 
verband hiermee zullen de hui-
dige taxistandplaatsen vóór het 
station worden verplaatst naar 
de Noordzijde van het stati-
on. Er wordt een bufferlocatie 
ingericht op het Lombok terrein 
waar de bussen kunnen keren 
en pauzeren. 

Vanaf het 2e kwartaal 2020 tot 
en met het 2e kwartaal 2021 
zullen de voorbereidingen en 
de bouw van de beoogde fiet-
senstallingen plaatsvinden. Dit 

deel van het project zal worden 
geleid door Prorail.

De herinrichting van het 
stationsplein begint in het 
1e kwartaal 2020 en duurt 
tot en met het 2e kwartaal 
2022. Binnen deze fase zullen 
in het 2e en 3e kwartaal 2021 
aanpassingen plaatsvinden 
binnen het NS-stationsgebouw 
inclusief de kelder. De verbou-
wing van de stationsgevel staat 
op de rol voor het 4e kwartaal 
2021 en het 1e kwartaal 2022.

De Crabethstraat, Vredebest, 
Kleiwegplein alsmede het 
toegangsgedeelte tot het Van 
Bergen IJzendoornpark zullen 
niet alleen direct hinder on-
dervinden van het herinrich-
tingsproject maar er ook  een 
daadwerkelijke verkeersrol in 
spelen. 

Voor de korte termijn is het 
volgende van belang:
Er komt een “halve knip” voor 
het station. Dit betekent dat 
verkeer dat komt uit het Van 
Bergen IJzendoornpark bij het 
gebouw van de Goudse Ver-
zekeringen verplicht rechtsaf 
moet de Crabethstraat in. Om 
te voorkomen dat verkeer met 
bestemming de Kadebuurt 
gedurende het gehele project 
nodeloos door onze wijk heen 
rijdt is expliciet verzocht aan 
de gemeente op de T-splitsing 
Nieuwe Gouwe Oostzijde met 
het Van Bergen IJzendoornpark 
borden de plaatsen met een 
omleiding via de Kattensingel. 
Ook is gevraagd om eventueel 
verkeersregelaars in te zetten.

Binnenkort, medio week 43, zal 
er een bochtverbreding plaats-
vinden bij de toegangsweg tot 
het Van Bergen IJzendoorn-
park, dit kan gedurende een 
korte periode leiden tot over-
last door bouwverkeer aldaar.

Project Herinrichting Station Zuidzijde
Door John Hexspoor

Snoeiafval
Door Buurtpreventie

Brengen
Heeft u veel snoeiafval? Dit 
kunt u inleveren op het afval-
brengstation, Goudkade 25, 
Gouda. Openingstijden: maan-
dag t/m zaterdag van 09.00 – 
16.00 uur.. 

Op laten halen
U kunt het snoeiafval ook laten 
ophalen op de vastgestelde 
ophaaldagen. Maak hiervoor 
telefonisch een afspraak met 
de Klantenservice van Cyclus: 
0182 547 500. 

Aanbiedregels
Voor het laten ophalen aan huis 
gelden de volgende aanbiedre-
gels:
• Het tuin- en snoeiafval mag 

een dag vóór de ophaaldag 
vanaf 22.00 uur worden 
aangeboden. Het moet op 
de ophaaldag om 7.30 uur 
op de aanbiedplaats staan.

• De ophaaldagen zijn uitslui-
tend bedoeld voor snoeiaf-
val uit privétuinen en niet 
voor snoeiafval afkomstig 
van bedrijfsterreinen.

• De hoeveelheid aangeboden 
snoeiafval per aanbiedadres 
mag maximaal 2 kuub be-
dragen.

• Het snoeiafval dient gebun-
deld aangeboden te wor-
den. De bundels mogen niet 
groter zijn dan 0,50 x 0,50 
x 1,00 meter en niet zwaar-
der zijn dan 25 kilogram.

• Snoeiafval mag niet in kar-
tonnen dozen of plastic zak-
ken worden aangeboden.

Ophaaldagen
De ophaaldagen voor 2019 
zijn: 5 en 19 november. Ver-
geet niet met Cyclus een af-
spraak te maken!



4

 

 
 
 

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

 

Wijkkrant Nieuwe Park                               oktober 2019

Het Bankje
Door Trudie Galama

Voor Jauco is het zijn papadag. Sinds 2012 
woont hij samen met Larissa in de Van Strij-
enstraat in het witte huis. Ze hebben net een 
flinke verbouwing achter de rug.

Het heeft de hele dag gemiezerd, maar nu 
schijnt de zon. Samen met Elize en Thijs zit 
Jauco op het bankje bij de speeltuin. 

Thijs heeft zijn oefenrondje weer gefietst. Hij 
fietst zonder zijwieltjes het speeltuintje rond. 
Thijs is 3 en zit op Kinderdagverblijf Watt. Elize 
is 5 en gaat naar de Aloysiusschool in de stad. 
De Kattensingel is te druk om alleen te fietsen. 
Ze wordt dus altijd naar school gebracht en weer 
opgehaald.

Bericht van de Goudse Waarden
Betreft: Reserveren als gast van het restaurant 
op De Goudse Waarden 2019-2020

Geachte gasten,

U bent dit leerjaar weer van harte welkom in ons 
restaurant. Wij koken en serveren voor u een 
diner samengesteld uit (zoveel mogelijk) verse 
producten. Laat u verrassen met (zo mogelijk) 
wekelijks een nieuw menu. Dit menu wordt 
voorbereid, ingekocht en gekookt door de leer-
lingen. Deze leerlingen werken op onze school 
aan hun opleiding voor toekomstige werknemer 
als bakker, kok, gastheer/gastvrouw, of in de 
recreatieve sector. De gevorderde leerlingen dra-
gen eerst de verantwoording over het koken en 
serveren; naarmate het leerjaar vordert zullen 
de aankomende leerlingen het overnemen. 
 
Op woensdagavond serveren wij het diner (al-
leen op reservering). 
2019
• 2, 9, 16 en 30 oktober
• 27 november
• 4 en 11 december
2020
• 8, 15 en 29 januari
• 5 en 12 februari
• 4 en 25 maart

Aanvang: 17.30 uur – eindtijd: 19.45 uur.
De richtprijs voor een 3-gangen menu bedraagt 
€ 12,50 per persoon.

Het gastenboek is geopend. U kunt reserveren 
via het e-mailadres: restaurant@degoudsewaar-
den.nl of via telefoonnummer: 0182-516077.

Helaas kunnen wij niet aan dieetverzoeken ge-
hoor geven. Ook kunnen wij geen reserveringen 
aannemen voor grote groepen.

U ontvangt altijd een bevestiging van uw reser-
vering.  Wilt u a.u.b. de bevestigingsbrief of mail 
meenemen als u komt dineren?

Graag tot ziens in ons restaurant.

Met een vriendelijke groet,
namens de koks, gastheren en gastvrouwen van 
vmbo De Goudse Waarden,

Rob van der Spek en Jan van Dam
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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 
november 

Artikelen graag 
aanleveren vóór 9 
november bij Trudie 
en Irene / redactie wijkkrant:     
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Verslag Creacafé september
Door Manon en Marrianne

De eerste Creacafé na de zomerstop zijn we lino 
gaan snijden. Na wat getob werden er uiteinde-
lijk toch leuke resultaten bereikt!
Het Creacafé is er elke 2e woensdagavond van 
de maand. We zitten in het Grand café van 
Gouwestein. We zijn er al rond 19.00 uur en de 
activiteit is van 19.30 tot 21.30 uur.

Kom ook eens langs en doe mee! 
Kijk in deze wijkkrant wat we in oktober gaan 
doen. 
Op www.creacafegouda.blogspot.nl kan je al 
onze crea-activiteiten bekijken.

Creacafé oktober

Deze crea avond gaan we punchneedlen, dit is 
een soort borduren met een pen. Je kunt leuke 
schilderijtjes maken of bv een patch voor op een 
kledingstuk of tas. Heb je zin om mee te doen, 
meld je dan aan bij Marrianne 06-23507933 of 
Manon 06-40281883
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Op woensdag 11 september 
hebben Mark Pieterse (Toe-
zichthouder groen en water van 
de gemeente Gouda) en Koen 
Oome (trekker Groencommissie 
van het wijkteam) een rond-
gang gemaakt door het Van 
Bergen IJzendoornpark. De 
reden hiervoor was de bezorgd-
heid van het wijkteam over de 
conditie van de bomen in het 
park. 

In het najaar van 2018 en 
het voorjaar van 2019 jaar 
heeft de gemeente in het park 
circa 15 dode bomen vervan-
gen door nieuwe exemplaren. 
Vrijwel al deze nieuwe bomen 
zijn inmiddels dood of hebben 
een slechte conditie. Ook een 
aantal oudere bomen is hetzelf-
de lot ondergaan. De versnelde 
bodemdaling eist zijn tol. Naast 
de bomen in het park zijn ook 
de bomen in de Van Swieten-
straat bekeken; ook hier is on-

Rondgang langs de bomen in het Van Bergen IJzendoornpark
Door Groencommissie

geveer de helft van de bomen 
stervende.

Het wijkteam dringt er nu bij 
de gemeente op aan om alle 
dode bomen in het komen-
de najaar te vervangen en de 
nieuwe bomen op een klei-
ne terp te plaatsen, zodat de 
wortels niet gedurende lange 
perioden voortdurend onder 
water staan.

Van Swietenstraat 
In de Van Swietenstraat staan 
nog enkele bomen die er niet 
fraai meer uitzien. Deze worden 
echter pas vervangen wanneer 
de BVC controleur aangeeft dat 
ze dood of onveilig zijn. Dat 
een boom er niet fraai uitziet is 
op dit moment geen reden om 
de boom te vervangen.

Mogelijke oorzaak
Mark Pieterse heeft overleg 
gehad met de aannemer die de 
bomen in het park water geeft. 

De vraag was hoe het komt dat 
zo veel bomen in het park niet 
aan slaan. 
De aannemer heeft aangege-
ven dat de waterstand in het 
park mogelijk te hoog is waar-
door de wortels afsterven. Dit 
geeft hetzelfde beeld als een 
verdroogde boom omdat de 
wortels niet meer in staat zijn 
water op te nemen. Mogelijk 
heeft de fluctuering van de 
grondwaterstand in de afgelo-
pen zomer hierin ook nog een 
rol gespeeld. Om dit probleem 
te ondervangen zouden de te 
vervangen bomen op een terp 
geplant kunnen worden.

Of alle dode bomen worden 
vervangen, hebben we nog niet 
gehoord. Maar deze serieuze 
aandacht van de gemeente 
geeft ons weer vertrouwen.

Hieronder drie van de tien dode 
bomen die Koen en Mark op 
hun wandeling tegenkwamen:

Sequoiadendron giganteum - 
Mammoetboom, plantjaar 2019
De kleinste van deze 3 bomen, 
die afgelopen voorjaar is ge-
plant, is dood.

De twee grote mammoetbomen 
lijken iets op te knappen, sinds 
het verwijderen van de grote 
dode mammoetboom vorig 
najaar.

Prunus avium - Zoete kers
Plantjaar 2019
Deze boom heeft een gedeel-
telijk afgestorven kroon.

Nyssa aquatica - Zwarte 
tupeloboom
Plantjaar 2019
Deze boom is dood.
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Marie-Louise Hazen
Eén van de kunstenaars op de 
14e expositie GoudsWerk

De aanleiding voor haar om te 
gaan fotograferen is bijzonder. 
Marie-Louise is leerkracht op de 
Carrousel in Gouda. Naast les-
geven, moeten er ook rappor-
ten geschreven worden. In een 
rapport wil je ook persoonlijke 
complimentjes geven. Thuis, 
aan haar bureau, bedolven on-
der toetsuitslagen, kon ze zich 
niet altijd een leuke situatie 
voor de geest halen. Dus: Tom 
Poes verzin een list! Vanaf dat 
moment nam ze haar fototoe-
stel mee naar school. Ze nam 
foto’s in de gymzaal, op het 
plein, in de klas en zag met wat 

In de vorige wijkkrant heb-
ben we u uitgenodigd voor de 
officiële opening van de 14e 
expositie GoudsWerk op 7 sep-
tember. Nou ..… dát hebben we 
geweten! Janny de Keijzer en 
ik waren zeer onder de indruk 
van de ongeveer 100 aanwe-
zigen. We overwegen dan ook 
om de volgende keer de offi-
ciële opening in de grote zaal 
te houden. Het zal vast komen 
door het mooie werk van de 
drie kunstenaars: Anne-Marie 
Schoonderwoerd met tekenin-
gen en schilderijen, Marie-Loui-
se Hazen met fotografie en
Anne-Marie Zwart met sieraden 
en sculpturen.

Het is heel bijzonder dat het 
voor alle kunstenaars de eerste 
expositie is. Het is een mooie 
gelegenheid om het publiek 
te kunnen vertellen over hun 
techniek en inspiraties.

Karin Hinke zorgde namens 
Gouwestein voor hapjes en 
drankjes en ondanks de enor-
me toeloop bleef ze glimlachen.

Meer over deze expositie en 
alle voorgaande exposities 
GoudsWerk kunt u vinden op 
onze website www.GoudsWerk.
wordpress.com

De 14e expositie kunt u bewon-
deren tot 30 november 2019 
op maandag t/m vrijdag van 
08.30 tot 16.30 en op zaterdag 
van 09.30 tot 15.30 uur. In het 
restaurant van Gouwestein zijn 
koffie, thee en andere versna-
peringen te verkrijgen.

Deze expositie is georganiseerd 
door de vrijwilligers Janny de 
Keijzer en Sjouk Engels.

een plezier en passie de kinde-
ren bezig zijn.
En dat is wat ze probeert vast 
te leggen in haar foto’s: de 
focus, het plezier, de passie. Ze 
kiest vaak voor zwart-wit, het 
maakt het tot een beeld van 
alle tijden.

Marie-Louise is blij dat ze in 
zo’n vertrouwde sfeer haar fo-
to’s heeft kunnen maken.

De afgelopen jaren heeft ze 
diverse cursussen gevolgd. 
Haar eerste cursus was in 
Cultuurhuis De Garenspinne-
rij bij Francis Frionnet. Hij gaf 
haar moed door op een heel 
zorgvuldige manier de foto’s te 
bespreken. Ook is ze lid van De 
Goudse Fotoclub, waar ze een 
klankbord vindt. De contacten 
met Anne-Marie Schoonder-
woerd, met wie ze exposeert, 
zijn altijd inspirerend. Daar is 
ze blij mee.
Contact: 
ml_hazen@hotmail.com

Opening van de 14e expositie GoudsWerk 
Door Sjouk Engels 
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Na ruim 130 jaar, is het einde 
van een lange geschiedenis van 
het Kaaspakhuis De Blaauwe 
Haan aan de Kattensingel in 
zicht. De modernisering van het 
kaasproductieproces heeft ge-
leid tot nieuwe gebouweisen en 
een schaalvergroting,  met als 
gevolg het vertrek uit de huidi-
ge locatie. Daarmee komt een 
uitzonderlijk groot terrein vrij 
in de stad, met een bijzondere 
ligging aan de Kattensingel, 
direct naast het Van Bergen 
IJzendoornpark en NS centraal 
station en nabij de historische 
binnenstad.

Woningbouw 

Een terrein met vele mogelijk-
heden voor een nieuwe be-
stemming. Ontwikkelaar SENS 
Real Estate uit Den Haag heeft 
in samenwerking met Galis 
Architekten uit Delft nagedacht 
over een geschikte invulling 
van dit terrein. Woningbouw is 
uiteindelijk het meest voor de 
hand liggend gebleken en een 
bestemming die recht doet aan 
de plek. De locatie met zijn 
unieke kwaliteiten heeft alles 
in zich om een aansprekend 
woonmilieu te kunnen realise-
ren. Gedacht wordt aan appar-
tementen langs de Kattensingel 
en eengezinswoningen in het 
plangebied daar achter. Voordat 
er echter met de bouw begon-
nen kan worden zal de huidige 
bebouwing afgebroken moeten 
worden en het gebied bouwrijp 
gemaakt.

Informatie avond voor om-
wonenden

De ontwikkelaar heeft een pril 
schetsplan gemaakt voor het 
terrein. Dit plan heeft de ont-
wikkelaar voor de zomer aan 
de gemeente Gouda gepre-
senteerd om te toetsen of de 
Gemeente positief staat tegen-
over transformatie van bedrij-
vigheid naar wonen. Dat bleek 
zeker het geval te zijn. Als 
vervolg daarop en als eerste 
aanzet is er op dinsdagavond 

10 september jl. in overleg 
met het Wijkteam een infor-
matieavond in het Kaaspakhuis 
georganiseerd waar het plan is 
voorgelegd aan een klein ge-
zelschap omwonenden. Iedere 
straat rondom het Kaaspakhuis 
terrein was vertegenwoordigd 
door een paar bewoners. Het 
doel van deze avond was om de 
eerste reacties uit de buurt te 
horen en met elkaar in gesprek 
te gaan over de wensen en 
eisen. Mede aan de hand van 
de op- en aanmerkingen die 
tijdens deze bijeenkomst zijn 
gemaakt, wordt nu gewerkt 
aan het verder uitwerken van 
de plannen.

Het plan

In het nieuwe plan is de aan-
sluiting gezocht bij de huidige 
parkengordel, door het wonen 
rondom een park in de nieuwe 
locatie door te trekken. Hier-
bij denkt de ontwikkelaar aan 
een combinatie van zowel een 
formeel park vergelijkbaar met 
het Van Bergen IJzendoorn-
park, als ook een informele 
groene ruimte voor bewoners; 
‘een openbaar woonpark’. In 
samenwerking met een land-
schapsarchitect zal een aan-
sprekend ontwerp voor het 

park worden gemaakt.
Hierdoor ontstaat een mooie, 
groene openbare route vanuit 
de wijk het Nieuwe Park via de 
nieuwe parkengordel naar de 
Kattensingel en de binnenstad.

Het plan bestaat uit ca. 30 
appartementen langs de Kat-
tensingel variërend van 4 tot 
5  lagen. Deze appartementen 
zullen aan de ene zijde genie-
ten van de ligging direct aan 
het water en uitzicht op de bin-
nenstad en aan de andere zijde 
van het beschutte park.

Het appartementengebouw 
zal de naam van het histo-
rische kaaspakhuis dragen, 
‘De Blaauwe Haan’.

Achter deze appartementen 
wordt gedacht aan ca. 40 
grondgebonden parkwoningen 
gesitueerd rondom een collec-
tief park. Deze woningen krij-
gen hun entrees aan de park-
zijde. Rondom deze woningen 
wordt een achtererf ingericht 
voor het parkeren. Hierdoor is 
het park volledig autovrij en 
geschikt voor kinderen om te 
spelen. Een voorlopig schets-

De Blaauwe Haan: ‘Van een kaaspakhuis naar wonen in het groen’
Door Peter Schönfeld
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ontwerp of plattegrond van 
het voormalige kaasterrein is 
toegevoegd.

Vervolg 

Er is nog veel werk te verzetten 
en in de komende periode zal 
er dan ook flink gewerkt wor-
den aan de verdere uitwerking 
van de plannen. Zodra de plan-
nen concreter en verder uitge-
werkt zijn, zal er een moment 
worden ingepland voor een 
Bewonersavond om alle directe 
buurtbewoners de plannen te 
presenteren. De ontwikkelaar 
verwacht voor het einde van 
het jaar deze plannen te kun-
nen presenteren.

Burendag bij de 
blokwoningen

Bijna alle jaren hebben we 
het met het weer getroffen. 
Dit jaar werd heel slecht weer 
verwacht. Uiteindelijk viel 
het reuze mee en hebben we 
tussen de buien door heel wat 
werk kunnen verzetten. Nog 
niet alles is gedaan, maar dat 
komt vast in de komende week 
weer goed. 

Zoals bijna ieder jaar werden 
we verblijd met een taartje van 
D’66. Dit dient om vrijwilligers 
in Gouda te bedanken voor hun 
inzet. De hulptroepen hebben 
dit erg gewaardeerd. 
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Hofmaaltijd Katshof
Door Wilma Bakker

De zomer loop nu echt ten 
einde en alle buurt BBQ's zijn 
weer voorbij. Ook wij, het 
Katshof (zoals het terrein van 
de Kattenburcht en het bijbe-
horende appartementengebouw 
aan de Kattensingel oorspron-
kelijk heet), hadden onze jaar-
lijkse "Hofmaaltijd".

Deze vond plaats op zaterdag 
24 augustus en we hadden on-
gelooflijk mooi weer. (Vorig jaar 
moesten we vanwege de stro-
mende regen de "maaltijd" bij 
enkele buren binnen houden!)
Het begon 's middags al met 
het door een aantal buren 
klaarzetten van de tafels en 
banken (die we met dank aan 
het Wijkteam mochten gebrui-
ken) en het versieren van het 
Hof. Daarna kon de Hofmaaltijd 
beginnen.

De bewoners hadden hun beste 
beentje voorgezet, met als 
resultaat een heerlijke maaltijd 
met diverse voor-, hoofd- en 
nagerechten. (Op de foto de 
tafel met voorgerechten.)
Het was een leuke (en lek-
kere!) bijeenkomst, waarbij 
iedereen weer even met elkaar 
kon bijpraten, vooral ook met 
buren die je door de normale 
dagelijkse drukte wat minder 
vaak ziet.

Het bleef de hele avond mooi 
weer en het was nog lang ge-
zellig……

Nazomer Parkfeest
Door Lies Elte

Bijna honderd deelnemers uit 
de Van Beverninghlaan, de Van 
Swietenstraat , de Piersonweg 
en het Van Bergen IJzendoorn-
park hadden zich aangemeld 
voor het feest.

Het was geslaagd met dit jaar 
wél prachtig weer.

Door de naamstickers konden 
de bewoners makkelijk zien wie 
wie was. Er waren leuke ver-
rassingen: het grote springkus-
sen-met-glijbaan, de (enigszins 
gehusselde) bitterballen en 
kaassouflés en de ijscoman 
Antonio. De muziek uit de 
loudspeaker was voor elck wat 
wils en de geluidssterkte op 
conversatieniveau. Heel wat 
vrijwilligers hadden verrukke-
lijke salades, taarten en ander 
lekkers meegenomen. Aan de 
barbecue kon men de zelf mee-
gebrachte etenswaren (laten) 
garen. En tot slot kwamen er 
weer enorm lekkere toetjes in 
grote hoeveelheden van een 
enthousiaste amateur-kok uit 
het park. Heerlijk allemaal.

Complimenten aan de organi-
satoren: Toekie van Apeldoorn, 
Jan Willem Elte, Marie-Christien 
Hermans, Hannah Kisjes, Jossie 
Lim (de spil!), Cor von Meijen-
feldt, Rachel van Popta en Hilde 
Schors.

Vijver BBQ 
Door Trudie Galama

De BBQ was ook dit jaar weer 
een succes. Bijna alle buren 
rondom de vijver waren er. 
Koene en Anne waren in één 
dag van hun vakantieadres 
naar huis gereden om er ook 
bij te kunnen zijn. 

We hebben reuze geboft met 
het weer. Het was ruim 25⁰. 
Maar toen de barbecues aan-
gingen, verschool de zon zich 
achter de wolken. De kinderen  
vermaakten zich met de water-
pistolen en zagen er dan ook 
uit alsof ze een duik in de vijver 
genomen hadden.

Zoals afgesproken zorgden 
iedereen voor zijn eigen vlees/
vis en drankjes. De salades, de 
sausen, het fruit, de koffie en 
appeltaart kwamen uit de keu-
kens van paar een enthousiaste 
buren. De BBQ-meesters waren 
in vorm. De vrolijke parasols 
en de biertafels hadden we uit 
de opslag van het wijkteam 
geleend. Het tekort aan meubi-
lair werd uit omliggende tuinen 
aangevuld. 

Voor volgend jaar staat de da-
tum al vast en het organiseren-
de team ook! Want bij leven en 
welzijn is er volgend jaar weer 
een Vijver BBQ. 
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Brief aan bewoners
Onlangs hebben alle bewoners 
van de blokwoningen een brief 
ontvangen over de grasvelden 
tussen de blokwoningen. Door-
dat er de laatste jaren een aan-
tal nieuwe bewoners in de wijk 
zijn bijgekomen merkten we 
dat er nogal wat onduidelijk-
heid was ontstaan wat betreft 
het gebruik en de functie van 
de velden tussen de woningen. 
Alle velden zijn geadopteerd 
door bewoners met een con-
tract van de gemeente in het 
kader van het “Groen moet je 
doen” project. 
Bij “Groen moet je doen” is 
het de bedoeling dat de perken 

er gevarieerder uit komen te 
zien dan de gemeente perken. 
Omdat de bewoners van de 
blokwoningen geen eigen tuin 
hebben en er wel behoefte 
was om elkaar buiten te ont-
moeten, hebben we banken 
laten maken. Deze bleken zo 
zwaar dat ze moeilijk te ver-
plaatsen waren. Daarom zijn 
er tussen de blokwoningen een 
aantal terrassen aangelegd 
zodat het groen om de banken 
makkelijker kan worden on-
derhoud. Soms lijken het privé 
tuinen maar dat zijn het niet. 
Iedereen mag er gebruik van 
maken, mits je de plek weer 
netjes achterlaat. Het is niet de 
bedoeling dat je zomaar tegels 
in het openbaar gebied plaatst 
zonder overleg. We willen de 
buurt zo groen mogelijk hou-
den. De richtlijnen zijn na te le-
zen op de site van de gemeente
gouda.nl/groenmoetjedoen

Schouw
Maandag 23 september is er 
een schouw in de buurt gehou-
den met Maartje van de Veen 

van de gemeente en de verant-
woordelijke van de groenvoor-
ziening. Afgelopen zomer is er 
tussen de blokwoningen niet 
echt goed gemaaid. Dit leverde 
veel klachten op. Er was on-
duidelijkheid over wat door de 
bewoners bijgehouden moest 
worden en wat de gemeente 
zou doen. Er is goed gekeken 
wat haalbaar is met de maai-
machine en welke plekken door 
bewoners zelf gedaan moe-
ten worden. Ook is er kritisch 
gekeken naar hoe de velden nu 
zijn ingericht en de hoeveel-
heid tegels die er ligt. Op twee 
velden moet dit aangepast 
worden omdat het te veel aan 
het verstenen is. De terrassen 
moeten stukken kleiner. Er 
komt nog een terugkoppeling 
van de gemeente over hoe dit 
gehandhaafd gaat worden. 

Vanaf nu gaat er jaarlijks een 
schouw komen om de vinger 
aan de pols te houden zodat 
de zaken niet uit de hand gaan 
lopen.

Nieuwe straten in onze eigen “Schilderswijk”
Door Marijke van Ittersum

Sinds de lijst van 40 pracht-
wijken of krachtwijken van de 
toenmalige minister van Wo-
nen, Wijken en Integratie, Ella 
Vogelaar in 2007 bekend werd, 
is de term “Schilderswijk” in 
een kwaad daglicht komen te 
staan. Maar dat is – ook in Den 
Haag – al lang weer verleden 
tijd. En ook wij kunnen trots 
zijn op ons eigen schilders-
kwartier in de wijk, en nu zijn 
er dus twee nieuwe namen 
bijgekomen.

De Lepelaerstraat, de Pierson-
weg, de Verspuystraat en de 
Van Vreumingenstraat kennen 
we allemaal. Wat menig wijk-
bewoner misschien niet weet, is 
dat deze straten vernoemd zijn 

naar schilders. Arent Lepelaer 
was een echte Gouwenaar en 
leefde van 1655-1732. Hij was 
betrokken bij de cartons van de 
beroemde Goudse Glazen van 
de St. Jan. Als tekenaar, kopiist 
en (glas)schilder had hij een 
zeer goede naam. 

Christoffel Pierson (1631-
1714) was ook betrokken bij de 
glazen. Hij woonde weliswaar 
niet onafgebroken in Gouda, 
maar werd wel in 1654 beëdigd 
als poorter (inwoner met be-
paalde voorrechten) van onze 
stad. Pierson werkte vooral 
aan het herstel van de Goudse 
Glazen en is lang vaste glaze-
nier van de St. Jan geweest. Hij 
tekende de glazen ook na (op 

kleine schaal uiteraard) met 
zwarte inkt op perkament (van 
kalfsleer). Deze tekeningen 
worden nog steeds, net als de 
cartons, bewaard in een depot 
in de St. Jan. In het Catharina 
Gasthuis hangen twee van Pier-
sons schilderijen.

Ook Dirk Johannes van 
Vreumingen was schilder, 
maar uit een latere eeuw. Hij 
leefde van 1818 tot 1897 en 
was een tijdgenoot van collega 
Gijsbert Johannes Verspuy. Van 
Dirk van Vreumingen, die niet 
leefde van zijn schilderwerk (hij 
was verzekeringsagent), is veel 
werk bewaard gebleven in het 
Museum Gouda. 

Nieuws uit de blokwoningen
Door Manon Vonk
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De Verspuystraat is vrij kort, 
een wat treurige overeenkomst 
met het leven van Gijsbert 
Johannes Verspuy, dat ook 
maar kort was. Geboren in 
1823 overleed hij al op 39-ja-
rige leeftijd in 1862. Net als 
Dirk Johannes van Vreumingen 
schilderde Verspuy in zijn vrije 
tijd. Hij was bakker van beroep. 
Hij schilderde allerlei Goudse 
taferelen en maakte etsen en 
litho's. Van zijn hand is nog 
veel werk te bewonderen in 
het Museum Gouda, waaronder 
afbeeldingen van de niet meer 
bestaande stadspoorten. 

En dan komen we bij de twee 
nieuwe straatnamen. We begin-
nen met Cornelis Borsteegh. 
Hoewel niet in Gouda geboren, 
heeft Borsteegh (1773-1834) 
er wel bijna zijn hele leven 
gewoond. Uiteraard schilderde 
ook hij en dat niet alleen, hij 
was vanaf 1819 stadsteken-
meester. Hij leerde het vak aan 
de Tekenacademie in Amster-
dam. Borsteegh die behalve 
olieverfschilderijen ook litho's 
en aquarellen maakte, is vooral 
bekend om zijn winterland-

schappen en uiteraard om zijn 
stadsgezichten van Gouda.

De laatste nieuwe naam die we 
tegenkomen in ons schilders-
kwartier is die van 
Leonard Venroy, eveneens 
een Gouwenaar in hart en nie-
ren. Van beroep wijnhandelaar 
en schepen (een functie in het 
bestuur van de stad) teken-
de en schilderde Venroy in 
zijn vrije tijd. Net als Verspuy 
leefde ook hij wat vroeger in de 
tijd, van 1734 tot 1808. Hij is 
meer gespecialiseerd in por-
tretten. Zowel in het Centraal  
Museum te Utrecht als in het 
Rijksmuseum van Amsterdam 
is werk van hem te zien.

Het blijft interessant om de 
herkomst van straatnamen 
te kennen. Maar je vraagt je 
soms wel af: hoe gaat dat nou 
eigenlijk, dat toekennen van 
de straatnamen? Nou, dat gaat 
als volgt. Sinds 1851 is door de 
invoering van de Gemeentewet 
inderdaad de gemeente verant-
woordelijk voor het geven van 
een naam (en nummers) aan 
een straat, plein of steeg. Bijna 

alle gemeenten hebben daarom 
een Straatnaamverordening 
geschreven, waarin de regels 
vermeld staan. Meestal wordt 
er een commissie opgericht, 
die een thema kiest en aan het 
werk gaat. 

Dat is hier in onze wijk dui-
delijk ook gebeurd. Overigens 
is er nog wel een naam die 
toegekend had kunnen wor-
den: die van Anthonie Jacobus 
van Wijngaerdt, ook schilder, 
stadstekenmeester en opvolger 
in dat ambt van Borsteegh. 
Maar ik denk dat hij “afgeval-
len” is, omdat hij  niet zijn hele 
leven in Gouda gewoond  heeft. 
Al met al blijft die naamgeving 
een zorgvuldige klus, ook al 
omdat het veranderen van een 
straatnaam voor de gemeente 
een ongelofelijk dure aangele-
genheid is. Dat  komt omdat in 
alle officiële papieren de naam 
veranderd moet worden – en 
dat zijn er heel wat. Daarom 
kiest men er soms zelfs voor 
de fout dan maar te laten 
staan. Maar dat gevaar zullen 
de twee nieuwe straatnamen in 
onze wijk niet lopen. 

Boven: Cornelis Govert Visscher door 
Leonard Venroy
Rechtsonder: Veerstal Gouda door 
Cornelis Borsteegh
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In de veronderstelling dat Dave 
uit een familie van vissers 
komt, vraag ik of hij zeebe-
nen heeft en nog weleens aan 
boord komt van een trawler, 
een vissersschip.

Hij moet lachen en vertelt dat 
hij uit Gouda komt. Soms, als 
hij tijd heeft gaat hij vanuit 
IJmuiden de zee op om een vis-
je aan de haak te slaan, maar 
dat is echt voor zijn plezier.

Hij was werkzaam als account-
manager bij een Amerikaans 
bedrijf in kantoorbenodigd-
heden. Toen de crisis uitbrak, 
kwam hij op straat te staan. 

Indonesische roots
Bij zijn familie staat eten cen-
traal en er wordt dan ook vaak 
en heel lekker gekookt voor 
veel mensen. Ook Dave houdt 
van lekker eten èn van vis. Het 
was dan ook niet vreemd dat 
hij het roei omgooide en ruim 
twee jaar geleden met de ver-
koop van vis begon.

Een hele slechte start
Hij was die ochtend op de visaf-
slag in Scheveningen geweest, 
had voor € 2800,- ingekocht en 
de viskar geladen. Hij moest 
nog wat pakken en klom in het 
pakhuis de ladder op. Hij  viel 

Wijk in Bedrijf – Vishandel Krijgsman
Door Trudie Galama

Helpende handjes aan 
de volière
Door Manon Vonk

Afgelopen maand zijn we via 
de Facebooksite benaderd 
door het MBO van het Wellant 
College.
Ze vroegen of ze met leerlin-
gen, in verband met de vogel-
maand, naar de volière konden 
komen kijken. Voor zulke ini-
tiatieven staan we altijd open. 
Na een kort overleg hadden we 
een mooi programma voor de 
leerlingen samengesteld. 

Omdat we volgend jaar gaan 
verbouwen leek het ons ook 
een goed idee om de leerlin-
gen kritisch naar onze plannen 

en kwam op zijn rug terecht. 
De viskar bleef staan waar die 
stond en het duurde 5 maanden 
voordat Dave een nieuwe start 
kon maken. 

Maar nu staat Dave van woens-
dag t/m zaterdag van tien tot 
vijf uur met zijn viskar op het 
parkeerterrein van Hoogvliet. 
Hij haalt iedere dag zijn vis 
rechtstreeks van de visafslag 
op Scheveningen. In zijn toon-
bank ligt o.a.: haring, paling, 
schol, gerookte bokking, ma-
kreel, gerookte zalm, mosselen 
en garnalen. Andere vissoorten 
zijn op bestelling leverbaar. In 
de frituur zwemt de kibbeling.

Spitsuur
Naast Dave is ook zijn dochter 
Romi alle dagen in de viskar 

te vinden en ook zijn vader 
helpt graag een handje mee. 
Spitsuur is het rond lunchtijd 
wanneer het personeel van de 
bedrijven uit de omgeving voor 
een bakje kibbeling komt. De 
boterhammen van thuis blijven 
vast en zeker in de bureaula 
liggen. Ook de klanten van 
Hoogvliet en andere Gouwe-
naars weten Dave te vinden.

Specialiteit
Makreel Bali is de specialiteit 
waarvan alleen zijn vader het 
recept kent. Er gaan veel verse 
kruiden in, maar meer wil hij 
niet prijsgeven. Het begon met 
5 kilo makreel Bali in de week 
en het werd een groot succes. 
Nu heeft Dave aan 25 kilo per 
week niet genoeg.

Ik heb vanavond makreel Bali 
met rijst en sperzieboontjes 
op het menu gezet. Dat wordt 
smullen! 
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te laten kijken. Ze gaan een 
ongedierte bestrijdingsplan ma-
ken voor nu, maar ook voor na 
de verbouwing. Voor het bui-
tenverblijf komt een ontwerp, 
inclusief begroting, waarbij 
zowel aan de vogels als aan de 
bezoekers wordt gedacht. Om-
dat de verbouwing grotendeels 
door crowdfunding betaald zal 
worden, is het van belang om 
dit goed te communiceren naar 
de buitenwereld. Hiervoor zal 
social media gebruikt worden. 
Zowel voor crowdfunding als 
voor het gebruik van social me-
dia zal door de leerlingen een 
plan worden geschreven.

Om te ervaren hoe in de voli-
ère gewerkt wordt, hebben de 
leerlingen ter plekke de handen 
uit de mouwen gestoken. Deze 
praktische ervaring zullen ze 
in de opdracht meenemen. De 
beste plannen zullen worden 
gepresenteerd  aan het wijk-
team. 

We zijn super nieuwsgierig wat 
hier uit gaat komen maar zijn 
tot nu toe erg enthousiast over 
de samenwerking. 

Uitnodiging Start-
schot herinrichting 
Zuidelijk 
Stationsgebied
Door Gerko van der Wateren, Senior 
Projectleider Gemeente Gouda 

Op donderdag 17 oktober wordt 
het ‘feestelijke startschot’ ge-
geven voor de herinrichting van 
het Zuidelijk Stationsgebied.
Naast wethouders, gedepu-
teerde Floor Vermeulen en 
directieleden van ProRail en NS 
zijn ook de deelnemers aan de 
Adviesgroep Zuidelijk Stations-
gebied en andere stakeholders 
uitgenodigd.

Natuurlijk zijn ook bewoners 
van harte welkom om langs te 
komen. 

De bijeenkomst start om 09.30 
uur en duurt tot ca. 11.00 uur. 
De locatie is bij de Goudse Ver-
zekeringen (hoek Stationsplein/
Crabethstraat). In dit pand zijn 
diverse kunstenaars gehuis-
vest. Er wordt gezorgd voor 
koffie met iets lekkers. 
Vanwege de nauwe betrokken-
heid van het wijkteam en de 
belangrijke rol van het Bewo-
nersinitiatief is Peter Schönfeld 
gevraagd om ook een kort 
toespraakje te houden. 

De werkzaamheden starten in 
het 4e kwartaal 2019 en zullen 
dan doorlopen in 2020 en 
2021.

De Jan Verzwollen 
Wetering deel 1
Door Maarten ter Meulen

Naast de Winterdijk, is deze 
vaart of sloot één van de oud-
ste waterwerken die onze wijk 
rijk is, of eigenlijk was. Deze 
wetering is aangelegd gelijktij-
dig en parallel aan de aanleg 
van de Goudse singels. In onze 
wijk liep dit water vanaf de 
toenmalige Bloemendaalseweg 
tot aan de Winterdijk. Hier 
voorbij liep de sloot over in 
de “Korte Gouwe” ook min of 
meer evenwijdig aan de toen-
malige “Kromme of later Oude 
Gouwe”. Wanneer men hier 
niet van op de hoogte is, dan 
zal men heden ten dage weinig 
of niets meer terug vinden van 
dit water. De eerste brug over 
de Karnemelksloot, vroeger 
een spoorbrug,  draagt nog 
steeds de naam Jan Verzwol-
lenbrug, maar dan heb je het 
ook gehad.

De wetering werd vaak 
gebruikt voor afwatering, 
vaarroute voor boeren en 
afscheiding met omliggende 
gemeentes. De weilanden of 
uiterwaarden aan de noordzij-
de van deze wetering in onze 
wijk behoorden immers tot de 
gemeente Waddinxveen. In 
dit gebied bevonden zich veel 
tuinderijen. De tuinders brach-
ten hun opbrengst vaak met 
behulp van kleine bootjes naar 
de veiling aan de rand van de 

Fotoshoot op het 
halloweenFeest

Op het Halloweenfeest in Gou-
westein ziet iedereen er altijd 
op en top griezelig uit. Het zou 
jammer zijn om dat moment 
niet vast te laten leggen. Daar-
om komt Natascha Stroes ook 
naar dit feest. Zij is net begon-
nen als fotograaf. 

Je kunt een leuke foto laten 
maken in een Halloween set-
ting. Dit is dus  ook geschikt 
voor de allerjongsten. Je kunt 

kosteloos één foto uitzoeken, 
de andere tegen betaling. De 
foto’s worden gemaakt voor 
vertrek. Zorg er dus voor dat je 
op tijd bij bent!
Mocht je vragen hebben over 
de fotoshoot dan kun je bel-
len met Stroes fotografie, tel. 
06 2322 0742 of mailen info@
stroesfotografie.nl

Tijdens de uitvoering zal de 
gemeente veel aandacht 
hebben voor de communicatie 
om iedereen op de hoogte te 
houden. Er zal in ieder geval 
een digitale nieuwsbrief komen 
en nieuws zal natuurlijk ook via 
social media gedeeld worden. 
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stad. Waarschijnlijk ook via 
deze waterweg. 

De weilanden tussen de sin-
gels en de wetering behoorde 
in veel gevallen tot de wasse-
rijen, die gevestigd waren aan 
de singels. Deze velden deden 
lange tijd dienst als bleekvel-
den. Nadat o.a. aan de Van 
Beverninghlaan nieuwbouw 
ontstond, ging de sloot ook 
dienst doen als riool. Door 
toename van de bebouwing 
in de omgeving van dit water 
ontstond hierdoor ernstige ver-
vuiling. In 1936 werd besloten 
de sloot te dempen, evenals zo 
vele andere sloten en grachten 
in Gouda. Deze ingrepen gin-
gen wel gepaard met de aanleg 
van ondergrondse rioolstelsels 
ook elders in de stad. Een 
voorbeeld hiervan is de Raam. 

Door dit nieuwe rioolstelsel 
ging de hygiëne in onze wijk 
er  enorm op vooruit. Tot op de 
dag van vandaag is de aanleg 
en met name het onderhoud 
van riolen in onze stad een be-
langrijke en verantwoordelijke 
taak van onze gemeente. Ech-
ter bij de aanleg van het riool 
tussen de Van Swietenstraat 
en de Crabethstraat in de jaren 
50, heeft diezelfde gemeente 
behoorlijke steken laten vallen. 

Bij de aanleg van met name 
dit riool en het dempen van 
de wetering ontstond namelijk  
grond. Deze grond werd deels 
gebruikt als toegangspoort 
voor de huizen aan de Van 
Beverninghlaan. Maar in dit 
gebied werd deze grond ook 
verkocht aan de toenmalige ei-
genaar van het daar aangren-
zende kaaspakhuis. Hierdoor 
kregen andere bewoners recht 
van overpad van de nieuwe 
particuliere eigenaar. Een 
transactie waar de bewoners 

pas na het beslag mee werden 
geconfronteerd. In het licht van 
de toekomstige bebouwing van 
het terrein, zou deze toenmali-
ge transactie met de gemeente 
nog weleens een rol kunnen 
gaan spelen. 

In de volgende uitgave van de 
wijkkrant wil ik hier graag op 
terugkomen. Ik wil dan ook 
aandacht schenken aan de 
opening van de Gedempte Jan 
Verzwollen Wetering door Rini 
Leefsma in de jaren 60 van de 
vorige eeuw.   

     

halloween 
Op zaterdag 2 november or-
ganiseren we voor de kinderen 
in onze wijk het super grieze-
lige en spannende  Halloween 
feest.

Vanaf 16.30 uur zijn alle 
kinderen van 4 – 11 jaar van 
harte welkom in Gouwestein. 
Kinderen die jonger zijn dan 7 
jaar brengen als begeleider een 
ouder mee.

Het is de bedoeling dat de 
kinderen verkleed komen, als 
spook, heks of een andere 
griezel. 
Er is een mogelijkheid om je 
te laten schminken. Kom dan 
eerder, dus om 16.00 uur. 

Rond 17.00 uur start de Trick 
of Treat wandeltocht door de 
wijk. Na afloop is er warme 
griezelsoep voor iedereen. 
Rond 19.00 uur kunnen de kin-
deren weer worden opgehaald.

Vrijwilligers 
gevraagd
Oproep
We hebben nog wat extra 
handjes nodig!!!

1. Gastvrouw/man voor het 
ontvangen van de kinderen 
in Gouwestein en voor het 
uitdelen van de soep aan 
het einde van de middag 
(van 16.15-17.45 uur en/of 
18.30- 19.30 uur)

2. Schminken van de kinde-
ren. Voor de schmink wordt 
gezorgd (vanaf 16.00).

3. Aanbelhuis – Vind je het 
leuk om een griezel act 
neer te zetten en je huis in 
Halloween stijl te versieren, 
dan krijg je van ons een 
decoratie pakket en een 
traktatie voor de kinderen 
(van 17.00 tot 19.00 uur).

4. Spelbegeleider/ster op 
locatie. In de wijk worden 
op verschillende plekken 
spel activiteiten gespeeld. 
Een decoratie pakket en 
een traktatie worden aan-
geleverd (van 17.00 tot 
19.00 uur).

5. Begeleider/ster van een 
groep - Je gaat samen met 
je groep de route lopen 
langs de aanbelhuizen en 
spelactiviteiten. Een deel 
van de route loop je het 
donker (17.00 - 19.00 uur).

6. Lichtjesroute rondom de 
Winterdijk 
Ben je geen vrijwilliger 
maar wil je toch het initi-
atief steunen en woon je 
rondom de Winterdijk, ver-
sier en verlicht dan je huis 
aan de buitenkant in Hal-
loween stijl (17.00 – 19.00 
uur).
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Heb je zin in een hoop gezellig-
heid en als beloning stralende 
gezichtjes, doe mee en bel ons 
dan (ook voor info): 
• Lianne tel 0182 529 989
• Manon tel 06 4028 1883
• Marleen tel 06 1025 9381

En verder is iedereen welkom 
die het leuk vindt om de kin-
deren een superleuk griezel 
Halloweenfeest te bezorgen. 
We hebben een leuk team en 
hebben al heel veel voorpret 
gehad. We weten hoe gaaf het 
gaat worden!

Groetjes van het Halloween 
team: 
Lianne, Manon, Marleen en 
Anne.

Wil je meedoen? Dan kun je je aanmelden tot en met dinsdag 29 
oktober. Lever het strookje in bij: Lianne van Rooyen 
Majoor Fransstraat 13, tel 0182 529989 (heb je vragen kom dan 
na 19:00!)

Naam:

Straat:

E-mailadres:

Telefoon:     leeftijd:

Ouder mee als begeleiding: ja / nee


