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Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Het trapveldje aan de Winterdijk (Het Segment) krijgt ‘gras’. Ik heb
gehoord dat er niet gemaaid hoeft te worden.
Kattensingel 102 (woonboot) heeft vergunning aangevraagd voor
het wijzigen van de bestemming om ijsworkshops te kunnen aanbieden. Dat wordt een leuk en lekker adresje voor de rubriek ‘Wijk in
Bedrijf’.
De Goudse biedt jonge ondernemers huisvesting aan voor het uitoefenen van hun bedrijfje. Het woonhuis Van Strijenstraat 24 is door
de politie gesloten omdat daar wel en hele speciale ondernemer zat.
Op herhuisvesting bij de Goudse hoeft hij zeker niet te rekenen.
Gouda heeft vorig jaar meer dan 1,1 miljoen bezoekers binnen
gehaald. Ook de ganzenfamilies weten ons weer te vinden. Ik weet
een restaurant waar ganzenvlees op het menu staat. Zouden dat
onze parkganzen zijn?

Jeroen Bot Wijkagent

Voorstellen
Ik ben Jeroen Bot en sinds
2010 werkzaam in de gemeente Gouda. Ik ben als agent
begonnen en ben na 2 jaar
bevorderd tot hoofdagent. Mijn
werkzaamheden bestonden uit
noodhulp draaien. Dit zijn o.a.
de 112-meldingen. Ik heb bij
PGA, persoonsgebonden aanpak, gewerkt. Sinds 3 maanden
ben ik als wijkagent werkzaam
in de mooie wijk Nieuwe Park,
Centrum en Raam.
Ik vind het een super leuke
taak en werk met heel veel
plezier. Ik vind het mooi dat
de wijk Nieuwe Park zulke
betrokken bewoners heeft en
er veel aan doet om de wijk
netjes te houden. Ik hoop
dat ik hier ook aan mee mag
helpen. Ik ben veel op straat
te zien, op de bike en scooter.
Ik ben voor jeugd, want dat
maakt de samenleving leuker,
maar tegen de rotzooi die vaak
achtergelaten wordt. Ik zal hier

dan ook één van mijn speerpunten van maken. Ik hoop dat
ik een lange tijd in de wijk mag
werken en reken op een mooie
samenwerking tussen burgers
en politie.
Jeroen Bot
Wijkagent voor: Centrum,
Nieuwe Park en Raam
Politie Den Haag, District G,
Basis Team Gouda
Bezoekadres: Nieuwe Gouwe
OZ 2, 2801SB Gouda

Bericht van gemeente

verspreid over de wijk Plaswijck en Raambuurt. De wijzen
van binnenkomen waren zeer
uiteenlopend.
Verdachte situatie? Bel 1-1-2!
Aangezien het weer warmer
wordt, wil ik u erop wijzen dat
de kans voor insluiping dan zou
kunnen toenemen. Even de
deur uit? Sluit ramen en deuren dan goed af!
Gaat u op vakantie? Dan kunt
u uw woning aanmelden voor
de vakantieservice. Stadstoezicht zal in samenwerking met
de politie extra surveilleren in
buurten waar relatief veel mensen op vakantie zijn. Ga voor
meer informatie of om u aan te
melden naar: www.gouda.nl/
vakantieservcice

De afgelopen maand zijn de
meeste inbraken gepleegd
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Wijkkrant mei:
Artikelen graag aanleveren vóór 24 mei bij Irene / redactie wijkkrant:
i.tielman@gmail.com

De Goudse biedt
gratis kantoorruimte
Door Erwin van Gorkom

mer (en zijn eventuele medewerkers en gasten) gebruikmaken van het bedrijfsrestaurant
(tegen betaling), de warme
drankenautomaten (kosteloos)
en de fitnessruimte (kosteloos).

Een partijtje voetbal worden
gespeeld of basketbal? Kom
gezellig met elkaar sporten en
spelen in de buitenlucht.
Geef je ideeën door aan de
redactie van de wijkkrant.

Interesse?
Startende ondernemers die
interesse of vragen hebben
kunnen een mail sturen naar
bwalta@goudse.com. Ze krijgen daarna een uitnodiging om
hun onderneming en motivatie
te pitchen, waarna De Goudse
een keuze maakt uit de kandidaten.

Laatste nieuws:
het trapveldje krijgt kunstgras.

Heb je nog vragen? Bel dan
gerust met Erwin van Gorkom,
Facilitair & vastgoed tel. 0182
545000 of 06 54951723 of mail
naar egorkom@goudse.com

Trapveldje

Door Trudie Galama

De Goudse biedt startende
ondernemers gratis kantoorruimte. Startende ondernemers
kunnen onder zeer gunstige
condities voor drie jaar de
beschikking krijgen over een
ruimte in het kantoor van De
Goudse, pal tegenover het station in Gouda. Het eerste jaar
is de huur zelfs gratis.
Focus op ondernemers
Als ondernemersverzekeraar wil
De Goudse ondernemers graag
verder helpen. Niet alleen
met financiële producten en
diensten maar ook op andere
manieren. Zo ondersteunt de
verzekeraar werkgevers met
nuttige informatie via ondernemenmetpersoneel.nl. Ook biedt
De Goudse al een groot aantal
jaren kantoorruimte aan startende bedrijven.
Enkele ruimtes beschikbaar
Er zijn op dit moment enkele
ruimtes beschikbaar. Het eerste jaar is de huur gratis, het
tweede jaar betaalt de ondernemer 50% en het derde jaar
is dit 100%. De kantoorruimtes
zijn 24m2 groot en de huur is
inclusief wifi, water, energie,
schoonmaak en professionele
receptie. Ook mag de onderne-
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Van Het Segment mogen we
(buiten schooltijd) gebruik
maken van hun trapveldje.
Toch wordt er door kinderen en
ouderen nauwelijks gebruikt
van gemaakt. Dat is jammer.
Ligt het trapveldje een brug te
ver? Dat kan niet waar zijn. De
brug over bij Winterdijk 4a en
je bent er!

Wie heeft er een sportief idee
om dit veldje voor jong en oud
aantrekkelijk te maken? Kan
er bij voorbeeld een Bootcamp worden georganiseerd?

Stolpersteine,
vervolg en open
Joodse huizenroute
Door Tineke Mocking

In mijn vorige stukje heb ik het
over de Stolpersteine gehad
die voor mijn voordeur in het
trottoir zijn aangebracht en die
deel uitmaken van de geschiedenis van mijn huis.
Ik vertelde daarin hoe verrast
is was toen die er op een gegeven moment met enig ceremonieel werden geplaatst. Ik wist
niet wat daar op dat moment
gebeurde. Dat had ik toch
blijkbaar wel moeten weten
want ik werd er door Soesja Citroen, de initiatiefnemer van de
plaatsing van de Stolpersteine
in Gouda, op gewezen dat zij
een info over deze plaatsing bij
mij in de bus had gedaan. Die
is mij geheel ontgaan, sorry
Soesja!
Wat de vergeetmenietjes betreft, die staan weer klein maar
fijn te bloeien in hun hoekje.
Er liggen op verschillende
plekken in Gouda Stolpersteine
voor huizen waar Joden zijn
afgevoerd en vermoord.
Sinds een paar jaar, ditmaal
voor de vierde keer in Gouda,
is er de open Joodse huizenroute, rond 5 mei.
Een aantal huizen zijn te bezoeken. De toegang is gratis.
Voor een kleine groep mensen
worden in de huizen persoonlijke verhalen verteld van vervolging.
Dit jaar is dat 3 mei.
Het programma is te vinden op
www.openjoodsehuizen.nl
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We zijn er rond 19.00 uur en de activiteit is van
19.30-21.30 uur.
•fysiotherapie
•manuele therapie
•psychosomatiek
•fysiotraining

In de zomerperiode zijn we even met vakantie
dus houd de advertentie in de wijkkrant in de
gaten.

Creacafé mei - flessen
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
Const. Huygensstraat 121e
Burg. van Dijkesingel 49
Kranepoort 4A

2802 GN
2802 LV
2809 RB
2831 AK

Gouda
Gouda
Gouda
Gouderak

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

Creacafé april - verslag
Door Marrianne Waalwijk

Bij het Creacafé wordt
deze keer heel creatief
gewerkt! Pop-art staat
er op het programma
en na enige voorbereiding kunnen we aan de
slag met verf. Het is
nog wel doorwerken om
het schilderijtje in één
avond af te krijgen.
Het Creacafé is elke tweede woensdagavond van
de maand in Gouwestein.

Wan- Woensdag 8 Mei
neer?
Gouwestein
Waar?
19:30-21.30
Tijd?
€2,50
Kosten?
Pop-art portret
Thema?
Je creatieve zelf
Wat
Creatieve ideeën te delen

Van Kunst tot Kitsch
Flessen
De zomer staat weer voor de deur en wordt het weer tijd om lekker buiten te zitten. We gaan dit keer een leuke tuindecoratie maken. We gaan flessen beschilderen waar je verlichting in kan doen. Heb je zin om mee te doen meld je
dan aan bij Marrianne 06-23507933 of Manon 06-40281883

De zomer staat weer voor de deur en dus wordt
het weer tijd om lekker buiten te zitten. We
gaan dit keer een leuke tuindecoratie maken.

We gaan flessen beschilderen waar je verlichting
in kan doen. Heb je zin om mee te doen? Meld
je aan bij:
• Marrianne tel. 06 23507933 of
• Manon tel.
06 40281883

In de wijkkrant van maart heeft een artikel
gestaan over het Meldpunt Openbaar Gebied.
Helaas is er toen een stuk tekst niet overgenomen.
Gelet op het motto van het M.O.G. “schoon,
heel en veilig” kunt u voor vele zaken bij het
meldpunt terecht. Van verzakkingen van straten, fietspaden en trottoirs, defecte straatverlichting, kapot straatmeubilair, overvolle afvalbakken en zwerfvuil tot wateroverlast. Kortom
een breed pallet binnen het eerder gemelde
motto “schoon, heel en veilig”.
Vindt u alles hierboven te
veel gedoe of te gedateerd,
download dan op uw mobiel
de app “mijn gemeente” en
u kunt direct uw melding
plaatsen.
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In beide situaties kunt u uw melding doorgeven
met vermelding van naam, adres enz. maar het
kan ook anoniem.
Ik hoop dat u het M.O.G. weinig zal benaderen
want dat impliceert dat onze wijk voldoet aan
het motto “schoon, heel en veilig”.
John Hexspoor
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Natuurlijk hebben ze als ‘toerist’ de markt van
Gouda bezocht en in de Lego-winkel rondgekeken. Mee naar huis gaat een tas met Hollandse
producten: Fristi, Chocomel, stroopwafels en
heel, heel veel stukken kaas.

Kinder EHBO

Door Mirjam Bosch-van den Berg, namens de cursisten

Help, mijn kind stikt!
Je dreumes stikt in een stuk appel, je peuter
trekt een dampende kop thee over zich heen of
je kleuter haalt z’n hand open aan een stuk glas.
Wat doe je dan?

Het Bankje

Door Trudie Galama

Een groep ouders (en een oppasoma) uit de wijk
kreeg gedurende vier avonden tal van rampscenario’s voorgelegd. Van verstikking tot verstuiking, van insectenbeet tot uitgeslagen tand. Met
als doel: niet in paniek raken en juist handelen
mocht het je ooit zelf overkomen.
Dat betekende veel oefenen. Op elkaar, en op
speciale reanimatiepoppen op baby- en kinderformaat. Wie die avonden naar binnen keek
bij Zorgcentrum Gouwestein, zag vele polsen,
armen en enkels strak in het verband gebonden.
Verkleurde de hand al een beetje? Mooi, dan zat
het drukverband strak genoeg.

De familie Parson is naar Gouda gekomen voor
de jaarlijkse familiedag. Ze komen uit het Engelse plaatsje Ivir, vlakbij Windsor. Ze zijn naar Dover gereden en hebben daar de auto op de rein
gezet. Over een week rijden ze door de tunnel in
omgekeerde richting. Een lange reis voor Sebastian en Elliot, want deze beweeglijke jongetjes
hebben niet zoveel zitvlees.
Het is tien uur. De boys vermaken zich prima in
de speeltuin. De wip is hun favoriete speeltoestel. Via het bruidsbruggetje hollen ze naar de
volière. Het tellen van de vogels is een grote
uitdaging. Straks gaan ze naar de surfplas en
aan het einde van de middag naar de kinderboerderij.

Cursisten werden van buik naar rug en vervolgens in een stabiele zijligging gedraaid. AED’s
piepten vlotjes door om het tempo van de reanimatie van een baby aan te geven. We oefenden
met hartmassage, beademing en het verslepen
van iemand uit een onveilige situatie. Ook kregen we een inkijkje hoe het eraan toegaat op de
meldkamer wanneer je 1-1-2 belt.
Weten we nu alles? Zeker niet. Hebben we iets
meer zelfvertrouwen gekregen door het oefenen? Dat wel. En de fikse schaafwond die zoonlief prompt de dag erna opliep, kreeg op z’n
minst de juiste verzorging.
Met dank aan het wijkteam dat deze cursus mogelijk maakte en cursusleider Duco Verhage voor
de opgedane kennis.
5
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Collecte Oranje
Fonds van 11 tot 15
juni

Door Peter Schönfeld

Ook dit jaar zal het wijkteam in
samenwerking met het Oranje
Fonds collecteren tussen 11 en
15 juni. Wij doen hier aan mee
omdat de gemeente, zoals u
weet, de financiële bijdrage aan
ons wijkteam drastisch heeft
ingekort en wij ons daarom
genoodzaakt zien, zelf fondsen
te vinden om onze financiële
situatie te verbeteren.
Met name het in stand
houden van onze wijkkrant
en het onderhoud van de
volière heeft onze grootste
prioriteit.

speelmogelijkheden van kinderen in de wijk te verbeteren.
Aanvankelijk wilden ze een
speeltuintje in het gebied van
de Drie Notenboomen aanleggen, maar het bleek dat daar
geen geschikt terrein voor te
vinden was.
Toen hebben ze besloten zich
in te zetten voor de verbetering
van de bestaande speeltuin in
het Van Bergen IJzendoornpark. Ze hebben hierover al
met de gemeente overleg gehad en die staat er in principe
positief tegenover. De werkgroep bestaat uit Els Nederhoff,
Arthur van Riessen, Simon
Zomerdijk, Hanneke van Dam
en Francis Stolwijk.

Jeu de boules –
zaterdag 11 mei
Door Trudie Galama

Kortom, als de collectant bij u
aanbelt tussen 11 en 15 juni
stel de collectant dan niet teleur! Het is niet voor hem/haar
maar voor de wijk!

Door Peter Schonfeld

Bewoners van de Verspuijstraat en omgeving hebben
het initiatief genomen om de

U kunt zich opgeven bij:
Trudie Galama:
• trudie.galama@hetnet.nl of
• tel 06 2135 9844
Han Geurts:
• geurtsgeurts@gmail.com
dan weten wij hoeveel kopjes
en glazen wij klaar moeten
zetten.

Wijkfeest - Dag van
het Park
Door Marrianne Waalwijk

Het wijkteam ondersteunt dit
initiatief van harte en hoopt
dat op niet al te lange termijn
een en ander gerealiseerd kan
worden.

Het wijkteam krijgt de helft van
de opbrengst van de collecte.
De andere helft is voor het
Oranje Fonds.

Werkgroep verbetering speeltuin Van
Bergen IJzendoornpark
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De baan krijgt nog een schoonmaakbeurt en de ballen worden
gepoetst.

Zaterdag 1 juni is van 14.00 –
17.00 uur het Wijkfeest in het
van Bergen IJzendoornpark
(naast villa Honk). Dit jaar is
het thema ‘Huiskamer van de
Wijk’ met een knipoog naar
‘Huiskamer van de Stad’ die op
zondag 2 juni wordt gehouden.
Wij, de organisatie, zijn druk
bezig met de programmering.
Een aantal artiesten zal hun
medewerking verlenen. Zij zijn
ook tijdens de ‘Huiskamer van
de Stad’ te zien en te horen.
Dus mis dit niet!

Het jeu de boules-seizoen gaat
op zaterdag 11 mei beginnen.
Heeft u ook zin om mee te
spelen? Ervaring is niet nodig
en voor ballen wordt gezorgd.
Gezelligheid komt op de eerste
plaats.

We kunnen die middag ook nog
helpende handen gebruiken bij
de koffie, de thee en andere
barzaken. Ook worden nog
mensen gezocht voor de open afbouw van de partytenten
(rond 12.00 uur, resp. 17.00
uur), voor het maken van foto’s
en/of video en voor andere
hand-en-spandiensten.

We beginnen om half vier en
rond vijf uur worden de ballen
weer ingepakt. Tussen de partijtjes door drinken we koffie/
thee en net zoals in Frankrijk
drinken we tot slot een glas
wijn (of iets anders).

Werkgroep Wijkfeest - Dag van
het Park bestaat uit: : Manon,
Marleen en Marrianne.
Neem contact op als u ons wilt
helpen: tel 06 23507933 of
mail naar m-waalwijkvanderspree@hetnet.nl
6

Wijkkrant Nieuwe Park								

april 2019

Kunst in de wijk: Vogelvlucht
Marijke van Ittersum

Voor de IBM in Surgut (Siberië)
maakte hij ook een kunstwerk.
Maar Wishaupt werkt ook “in
het klein”. Hij is edelsmid en
ontwerpt en maakt sieraden
en legpenningen. Zo maakte
hij bijvoorbeeld de ambtsketen
van Vaals in 1995. Maar hij
maakt zeer persoonlijke werken, zoals grafmonumenten en
portretten.

Ook naar dit kunstwerk moet
je een beetje zoeken, want
“Vogelvlucht” van Jef Wishaupt
staat wat verdekt opgesteld en
eigenlijk wel heel dichtbij bij de
ingang van de Goudse Verzekeringen. Het toch vrij forse beeld
valt op deze manier helemaal
niet op en dat is best jammer,
want het is een kunstwerk waar
vaart en zwier in zit.
Wie is Jef Wishaupt?
Die vraag is niet zo gemakkelijk
te beantwoorden, want deze
kunstenaar is zeer veelzijdig.
Hij is in ieder geval geboren in
Maastricht op 27 maart 1940
als Casper A. Joseph Wishaupt
in een bakkersgezin te Maastricht. Hij kiest voor de MTS,
maar realiseert zich in zijn
praktijkjaar dat het beroep
technisch tekenaar niets voor
hem is en hij gaat naar de Academie van Beeldende Kunsten
eveneens te Maastricht. Daar
ontwikkelt hij zich tot een veelzijdig kunstenaar. Hij maakt
beelden, zowel voor in kleine ruimtes als in de publieke
ruimte, zijn zgn monumentale
werken. Dat zijn fonteinen, gevelversieringen of beelden zoals
Vogelvlucht voor de Goudse
Verzekeringen. Zijn werken zijn
ook in het buitenland te vinden.

Jef Wishaupt woont en werkt
inmiddels al bijna veertig jaar
met zijn vrouw Marlies in een
landelijk gelegen boerderij
vlakbij de Nederlands-Belgische
grens. Samen met haar organiseert hij kamerconcerten, want
ook muziek is een directe inspiratiebron voor deze kunstenaar.
Een deel van het jaar woont
hij in Frankrijk, waar hij ook
de ruimte heeft en rondom de
natuur waaruit hij ook zoveel
inspiratie opdoet.
Hoewel hij de vaktechnische
ontwikkeling op de voet volgt,
is Jef Wishaupt niet echt in te
delen in een bepaalde stroming, hij bleef en blijft voornamelijk zichzelf. Het element van
vakmanschap vindt hij erg belangrijk, hoewel daar soms op
neergekeken wordt. Misschien
is dat konsekwente bijhouden
van zijn vakmanschap ook wel
de oorzaak van die enorme
veelzijdigheid, niet alleen in
deelvakgebieden, maar ook in
materiaalkeuze. Overigens is
hij niet optimistisch in zijn visie
op de huidige maatschappij. We
rekenen elkaar af op financiële
prestaties, we kijken te weinig, vindt hij. Als je echt kijkt,
leer je creatief om te gaan met
een situatie, je leert analyseren, observeren. Er zijn grote
sprongen gemaakt op gebied
van wetenschap en techniek,
maar in emotioneel opzicht
is de mens er niet op vooruit
gegaan. Het geloof in elkaar is
afgenomen en we consumeren
en consumeren maar.

Vogelvlucht is gemaakt in
brons en dateert uit 2000.
Het is een eerbetoon aan de
stichter van het familiebedrijf
de Goudse, Geert Bouwmeester, en is aangeboden door Ad
en Ineke Bouwmeester. Het
beeld is in opdracht gemaakt,
het onderwerp van het logo van
de Goudse Verzekeringen – een
vliegende vogel – komt terug in
het beeld. Je staat er als wijkbewoner misschien niet altijd
bij stil, maar dit is een beeld
waar je eens goed naar moet
kijken, het is echt de moeite
waard.

Hebben we hier bijna 50 jaar op moeten
wachten?
Door Maarten ter Meulen

In onze uitgave van juli 2006 is
een interessant artikel opgenomen van Wilma Neefjes over
de historie van De Goudsche
Stoomblekerij de Drie Notenboomen. Deze wasserij is in
1829 gesticht door Joh. Jaspers
en is tot 1972 ook in het bezit
gebleven van deze familie.
Met name als gevolg van de
opkomst van de elektrische
wasmachines en gebrek aan
opvolging vanuit de familie is
de wasserij gesloten.
Het hoofdgebouw
Naast het zo mooi, door Wilma beschreven poortgebouw,
stond aan de Kattensingel
ook het hoofdgebouw van de
wasserij. Dit pand was wel 50
meter lang. Zoals te zien in
op bijgaande foto was dit een
beeldbepalend object. Langs de
singels stonden wel 25 van dit
soort gebouwen. In heel Gouda
had je wel meer dan 70 blekerijen en wasserijen. Gelukkig
is aan de Blekerssingel nog
één zo’n gebouw behouden
gebleven en opgeknapt. In dit
gebouw was de blekererij, “Het
Wapen van Amsterdam” gevestigd.
7
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staande woonwijken, het centrum of aan de rand hiervan en
niet in afgelegen nieuwbouwwijken of in wijken waar deze
mensen nooit gewoond hebben.
Hierdoor voelen de bewoners
zich sneller op hun gemak en
maak je het hun makkelijk dit
centrum te bezoeken en ook
hiervan te genieten.
Een gemiste kans. Hopelijk
zal men bij de invulling van de
braakliggende grond naast het
kaaspakhuis hier wel rekening
mee houden.

Wijk in bedrijf Werkend Nederland –
Partner in HR
Door Trudie Galama

Sloop van het hoofdgebouw
Na de sluiting van de wasserij
zijn de opstallen overgenomen
door de gemeente Gouda en
binnen korte tijd ook, om onverklaarbare reden gesloopt. In
de jaren 60 en 70 was dit heel
normaal in Gouda. Hele straten
moesten er aan geloven om
plaats te maken voor sociale
woningbouw. Ook op deze plek
en met name op het bleekveld
achter de wasserij was toen al
besloten dat de grond benut
zou worden voor woningbouw.

dan 50 jaar braakliggende
terrein achter de voormalige
wasserij. Echter bij het ontwerp
van de woningen en invulling
van het terrein hebben de
gemeente en de projectontwikkelaar mijns inziens, enkele
steken laten vallen.

Ontwerp na ontwerp
Vanaf die tijd zijn er door verschillende projectontwikkelaars,
meerdere ontwerpen gemaakt
voor dit gebied. Aanvankelijk
was er sprake van hoogbouw.
Gelukkig zijn die projecten om
uiteenlopende redenen nooit
van de grond gekomen.

Invulling
Allereerst wil ik het ontwerp
van de drie woningen naast het
poortgebouw aan de Kattensingel onder de loep nemen. Naar
mijn mening past het ontwerp
van de gevels niet naast het zo
mooi gerestaureerde poortgebouw maar ook geheel niet in
de aanwezige singelwand. Nu is
deze door de jaren heen al volledig veranderd, maar mijns inziens er niet op vooruit gegaan.
Daarnaast had deze plek, aan
de singel, een uitermate geschikte woonlocatie geweest
voor senioren uit de wijk.

Huidige situatie
Dit geldt niet voor nieuwbouw
welke nu wordt uitgevoerd.
Voor menig jong gezin is een
woning in dit gebied een lot uit
de loterij. En naast de reeds
bestaande bebouwing is dit een
mooie invulling van het meer

Waarom ?
Als gevolg van de toenemende vergrijzing, neemt ook de
vraag naar woonvoorzieningen
voor senioren toe. Daarnaast
moet je seniorenhuisvesting zo
veel mogelijk situeren in de be-

Werkplezier Werkt!
Dat is het motto van Werkend
Nederland, gevestigd op de
begane grond van de Goudse
Verzekeringen. In 2010 gestart,
gelijktijdig met meerdere startups. De Goudse had kruisbestuiving met hun doelgroep
Ondernemers voor ogen en dat
is gelukt.
Personeelsbeleid anno 2019
Ik zit tegenover Jacqueline
Bakker oprichter en directeur van Werkend Nederland,
partner in HR. Een ondernemer
met ruim 20 jaar ervaring in
haar vak en een aanstekelijk
enthousiasme om bedrijven en
hun personeel samen sterker te
maken, zowel in het werk als in
de samenwerking.
‘Personeelsbeleid anno 2019 is
door de razendsnelle ontwikkelingen in onze maatschappij,
het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt andere koek dan zo’n 5
jaar geleden. Iedere generatie
heeft een eigen idee over leven
en werken. Het er even naast
doen is er dus niet meer bij.’
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‘HRM moet anders en beter, dat
levert naast het nodige werkplezier ook betere resultaten
op. Wij hebben het antwoord
hierop’ zegt Jacqueline.
Hart voor personeel | praktische oplossingen voor
personeelszaken
‘Wij bieden bedrijven in de
Randstad ondersteuning bij hun
personeelsvraagstukken. Met
ons team ervaren specialisten
geven we de juiste aandacht en
bieden praktische oplossingen
om het beste uit de medewerker én de organisatie te halen.’
Op alle fronten thuis
Met Werkend Nederland halen
bedrijven in één keer een partner binnen die op alle HR-fronten thuis is. Voor een aantrekkelijk personeelsbeleid en het
aantrekken van personeel tot
en met het behoud, de ontwikkeling en het laten doorgroeien
van medewerkers. ‘Wij zijn
partner in HR én troubleshooter
als het nodig is’.
Voor wie werkt Werkend
Nederland?
Het MKB en hun medewerkers, van werkvloer tot en met
directiekamer. Klanten variëren
van klein tot groot in diverse
branches en bedrijfsvoering.
Van een regionale banketbakker met meerdere filialen en
een staalverwerkend bedrijf
met internationale klantenkring
tot en met landelijke keten
van installatiebedrijven, vastgoed(onderhoud)bedrijven en
de zakelijke dienstverlening.

Denk bij dit laatste aan bedrijven werkzaam in onder andere
het internationaal huisvesten
van arbeidsmigranten, het
verzorgen van direct marketingacties en het adviseren en
leveren van IT-toepassingen en
-systemen.
‘Ondernemen met personeel is
voor menige ondernemer een
uitdaging. Groeit een bedrijf
ook nog eens explosief, dan is
de uitdaging compleet! Je moet
immers weten wat er leeft bij
het personeel. Het personeelsbeleid zal moeten meegroeien.
Is dit niet het geval, dan loop
je achter de feiten aan, met
alle gevolgen van dien.’
Familiebedrijven
‘De bedrijfscultuur binnen familiebedrijven spreekt ons aan en
past bij Werkend Nederland. Zij
behoren tot onze klantenkring.
Vaak worden we ingevlogen als
de oude vertrouwde directie
het stokje overdraagt aan de
volgende generatie. Tenslotte
wil je die speciale bedrijfscultuur behouden. Of een volledig
andere weg inslaan.’

april 2019

Meedenken, meedoen en
meegroeien
Dat wordt in toenemende mate
van iedere medewerker verwacht. Maar wat nu als het
ontbreekt aan duidelijkheid in
het werk? Niet duidelijk is wat
de verwachtingen zijn en/of
deze te hoog zijn gegrepen? Je
geen idee hebt hoe je je verder
kunt ontwikkelen? ‘Dan heb je
een luisterend oor en richting
nodig. Dat is was wij doen voor
iedere medewerker, zodat je
weer zin en vertrouwen krijgt in
het werk en de toekomst’, zegt
Jacqueline.
Wat als het bedrijf of de functie
niet meer past bij de medewerker? Ook dan helpt Werkend
Nederland medewerker en
werkgever om samen de juiste
stappen te maken. Zo’n 95%
aantoonbaar naar volle tevredenheid.
Een Leven Lang Werkplezier
Duurzaam inzetbaar zijn en
blijven staat hoog op het verlanglijstje van bedrijven. Het
betekent het productief, gemotiveerd en gezond houden van
personeel, zodat iedere medewerker met plezier kan blijven
(door)werken. Of kortweg ‘een
Leven Lang Werkplezier’.
Als het goed is werk je tenminste 40 jaar, dan kun je dat
maar beter met plezier doen.
Daarom werkt Werkend Nederland aan een Leven Lang Werkplezier. Tenslotte heeft iedereen
daar baat bij!
Meer weten? Neem gerust
contact op onder 0182 – 51 57
30 of bezoek de website onder
www.werkend-nederland.nl

Bij fusies en/of reorganisaties
komen bedrijven weer voor andere uitdagingen te staan. Zo’n
operatie slaat in veel gevallen
een deuk in het vertrouwen en
de motivatie bij medewerkers.
‘Dat is op z’n zachtst gezegd
niet handig als je met elkaar de
schouders er onder wilt zetten.
Het is onze ervaring dat zo’n
uitdaging kan worden gekeerd.’
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Kunstenaars van de 12 expositie GoudsWerk
Door Sjouk Engels

Het kunstweekend open atelier
in Gouda is achter de rug. Gelukkig zijn de kunstwerken van
Renée Geneste, schilderijen,
Loes de Graaf, keramiek/glas
en van Joke Pols, schilderijen,
nog te bekijken tot 26 mei.
In de locatie Gouwestein, van
Bergen IJzendoornpark 7, bent
u van harte welkom om deze
GoudsWerk expositie te komen
bekijken. Gratis entree! Koffie,
thee, drankje of hapje staan tegen een kleine vergoeding voor
u klaar in het restaurant.
In de vorige wijkkrant heeft u
meer kunnen lezen over Joke
Pols en haar prachtige schilderijen.
Hieronder kunt u meer te weten komen over de andere twee
kunstenaars Loes de Graaf en
Renée Geneste.
Graag wijs ik u op onderstaande link over een interview van
Janny de Keijzer (van de organisatie GoudsWerk) en Renée
van Geneste (kunstenaar). De
interviewer is een student van
de HKU in Utrecht. Via deze
link is dit interview te beluisteren http://gouda.hu.nl/goudswerk-in-gouwestein/
Renée Geneste

Tekenen en schilderen zijn haar
fascinatie naast haar werk als
intern begeleider op een basisschool. De organische vormen
en in elkaar vloeiende kleuren,
bieden ruimte en rust om de
hectische wereld van nu te duiden en vorm te geven.

Ze werkt gevoelsmatig expressief waardoor de dynamiek van
een stad (ook Gouda) tevoorschijn komt. Ze nodigt u uit
stil te staan bij het werk en de
energie van de stad te voelen
achter de verbeelding en de
dynamiek te ontdekken van de
mens. De wisselwerking tussen fysieke infrastructuur en
de menselijke emoties maken
iedere stad uniek in sfeer en
energie. Invoelend expressief
geeft ze uitdrukking aan deze
eigenheid van een stad.
www.1001urbanart.com
tel 06 55526260
renee@1001urbanart.com

gegaan en is daar met mozaïek
verder gegaan.
Haar beroep was kleuterleidster. Daarin kon ze veel creativiteit kwijt; het maken van
bordtekeningen, op de ramen
schilderen en de kinderen allerlei creatieve werkjes aanbieden. Loes is telefonisch te
bereiken op tel 0180 317442 of
06 34471399
Alle getoonde kunstwerken
zijn te koop. Heeft u interesse,
neem dan contact op met de
betreffende kunstenaar.

Loes de Graaf
Buurtfeest Rode Dorp

Jaren geleden heeft ze een cursus “linoleum snijden” gevolgd
bij de Werkschuit in Gouda.
Daarnaast heeft ze aquarelleerlessen (nat op nat techniek)
gevolgd bij de Russische schilderes Mila Jeleznikova. Hierna
is ze lessen gaan volgen in
acryl schilderen bij Mariëtte
Gütteling (Galerie Thyade).
Ongeveer 7 jaar geleden is
Loes lid geworden van “open
atelier” in Nieuwerkerk aan den
IJssel. Ze is daar met keramiek
gaan werken. Verder heeft ze
een aantal workshops gevolgd
torso en masker maken. Daar
waren ook mensen die met glas
werkten en na een workshop
in Ouderkerk aan den IJssel
is ze dat ook eens gaan doen.
Nu probeert Loes, door glas te
fusen en te slumpen, schalen
te maken en waxinelichthouders. Na een workshop mozaïek
op het atelier is zij naar het
mozaïekwinkeltje in Rotterdam
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REDACTIE WIJKKRANT
Trudie Galama, Maarten Ter Meulen, Tineke
Mocking en Irene Tielman. Inleveren kopij per
e-mail: i.tielman@gmail.com.
Voor informatie over adverteren in de wijkkrant
kunt u terecht bij Trudie, tel. 0182 523525
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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.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

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 – 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

1 mei
8 mei
11 mei
13 mei
1 juni

19.30
19.30
15.30
19.30
14.00

uur
uur
uur
uur
- 17.00 uur

Buurtpreventie
Creacafé
Jeu de Boules
Wijkteamvergadering
Wijkfeest - Dag van het park

Gouwestein
Gouwestein
Jeu de boulebaan
Gouwestein
Het park
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Buurtfeest Rode Dorp
Door Trudie Galama

Het is zaterdag 20 april feest in
het Rode Dorp. De Parkstraat is
afgezet, tafels en bankjes staan
opgesteld. Het thema is circus.
De kleurplaten hebben weken
voor de ramen gehangen en nu
is het dan eindelijk zover.
Om half twee begint juf Malika met het bewegingstheater
voor de buurtkids. Er wordt
flink geoefend want vanmiddag
moet er worden opgetreden
voor publiek. Het is drie uur. De
muziek wordt harder gezet en
de kinderen dansen als sterren.
Van de trotse ouders krijgen ze
een groot applaus.

Zouden er toekomstige circusartiesten wonen in het Rode Dorp?
Fietsen op een kabouterfietsje valt niet mee, maar balanceren op
een eenwielerfiets is zo te zien ook een grote uitdaging. Maar er is
nog meer te leren: steltlopen, jongleren met 3 ballen en balanceren
op een ronde schijf.
Het buffet is een groot succes. De bewoners hebben zelf gezorgd
voor heerlijke hapjes, mini hamburgers en broodjes kip. Natuurlijk
is er ook voor iedereen iets te drinken en te snoepen.
De prijsjes voor de mooiste kleurplaten worden uitgereikt.
Om vijf uur is het voorbij. De tafels, bankjes en parasols kunnen
worden ingeklapt. Eveline heeft samen met Theo en Dejana voor
een mooi buurtfeest gezorgd.

Was u er niet bij?
Dan hebt u veel
gemist!
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