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Autobranden 

Naar aanleiding van het forse 
aantal autobranden in Gouda, 
meldt de politie het volgende:
“Het onderzoek van de recher-
che  is in volle gang en wij stu-
ren tijdens de nachtelijke uren 
extra agenten de straat op.
Uw ogen en oren kunnen van 
grote waarde zijn in ons onder-
zoek. 

Ziet u een verdachte situatie 
bel dan direct 112. Heeft u 
bewakingscamera’s en heeft 
u toevallig beelden gemaakt 
van verdachte personen die 
in de nacht over straat struin-
den? Dan verzoeken wij u om 
die beelden aan ons ter be-
schikking te stellen. U kunt via 
0900-8844 contact opnemen 
met de recherche Gouda.”

Van de redactie / van het wijkteam
Door Trudie Galama

Tijdens het wijkfeest zullen vrolijke noten worden gekraakt. Maar 
liefst vier bandjes laten van zich horen. U komt toch ook naar de 
“Huiskamer van de Wijk” in het park op zaterdag 1 juni?

Minder vrolijk nieuws is dat Gouda wordt opgeschrikt door auto-
branden. Als ik dit schrijf zijn er al 20 auto’s in vlammen opgegaan. 
Tijdens de nachtelijke uren lopen er extra agenten op straat. Zij 
hebben toestemming om preventief te fouilleren. Bewoners wordt 
gevraagd oren en ogen goed open te houden.

Het zal niemand ontgaan zijn dat Hoogvliet is heropend. De win-
kel heeft een facelift gekregen. Het aantal supermarkten in Gouda 
groeit gestaag. De concurrentie wordt groter.

Gouwestein heeft zijn achtertuin opgehoogd. Er moest een tijdelijke 
brug worden geslagen. Vrachtwagens reden af en aan. Als het gras-
veld klaar is, wordt er voor de bewoners een trimbaan aangelegd. 
Deze sportieve attractie is vanaf de Noorderstraat te bekijken. Ik 
weet niet of ik voor het publiek aan de rekstok zou gaan hangen.

Huiskamer van de stad is een 
cultureel kunstproject voor jong 
en oud, van, voor en door de 
hele stad. De essentie is een-
voudig: laat je verrassen door 
artiesten in huiskamers bij jou 
in de wijk; neem een kijkje in 
de buurt en geniet van deze 
combinatie in een ongedwon-
gen sfeer. 

Leer op deze manier Gouda en 
haar diverse bewoners beter 
kennen en waarderen.

In de wijk Nieuwe Park staan 
de volgende huiskamers gast-
vrij open:
•	 Crabethstraat 15
•	 Van Bergen IJzendoornpark 

31b
•	 Winterdijk 4
•	 Nieuwe Gouwe Oostzijde 

15, 16 en 17

Zie voor meer informatie en het 
programma: www.huiskamer-
vandestadgouda.nl

Huiskamer van de Stad
zondag 2 juni van 13.00 – 16.45 uur
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Aan de H.J. Nederhorststraat 
aan de kant van de Goudse 
Waarden staat het beeld van 
Pim Leefsma, Terrazzo. 

Het is geplaatst in april 2015, 
daarvoor stond het ergens 
anders. Het beeld is gelukkig 
behouden gebleven, wat helaas 
niet het lot is van ieder kunst-
werk. Maar met hulp van o.a. 
het Wijkteam, hebben behalve 
dit beeld, ook het Uiltje, het 
beeld van Orpheus, de prinses 
met de gouden bal en de bron-
zen bollen in het Crabethpark 
een nieuw leven in onze wijk 
gekregen.  

Pim Leefsma is een echte Gou-
wenaar. Op 7 juli 1947 gebo-
ren, praktisch op het Stations-
plein, woont en werkt hij nu in 
Boemendaal. Leefsma is gebo-
ren als Willem Anton Leefsma, 
zoon van Nathan Leefsma en de 
Goudse schilderes Rini Nagte-
gaal. Hij heeft ook joodse roots, 
zo bewaart hij nog steeds zorg-
vuldig het enige portretje van 
zijn grootmoeder, die in Auswit-
sch overleed. 

Waarom werd de jonge Pim 
tekenaar? 
Natuurlijk kwam hij van jongs 
af aan in aanraking met kunst, 
zijn moeder tekende immers. 
Maar hij had – zo zegt  hij zelf 
– ook het geluk dat hij op het 
Lyceum Johan Schouten als 
tekenleraar had. Die zag direct 

talent in zijn jonge leerling en 
was behalve een wijkgenoot 
ook een graag geziene gast in 
huize Leefsma. Daarbij kwam 
dat de jonge Pim Leefsma al 
heel vroeg gefascineerd was 
door strips. Die liefde is altijd 
gebleven. Nog steeds verzamelt 
hij verhalen van Tom Poes.

De docenten aan de Vrije 
Academie in Den Haag, waar 
hij ging studeren (1965-1970) 
worden nu gerekend tot de 
“Nieuwe Haagse School”, 
vroeger was dat de zgn Post-
hoorngroep. De Posthoorn was 
de naam van het stamcafé 
van veel Haagse kunstenaars. 
De docenten beschouwden de 
studenten als collega's, volgens 
Leefsma een belangrijk uit-
gangspunt van de Vrije Acade-
mie.

In Den Haag al maakte hij 
etsen waarbij hij een fictieve 
wereld creëert. 
In die tijd erna specialiseer-
de Leefsma zich in het teke-
nen van kleurige prenten met 
oost-indische inkt en gouache. 
Thema's haalde en haalt hij 
graag uit de literatuur en ook 
was hij gefascineerd door oude 
postzegels. Niet alleen de fraaie 
postzegels, maar ook de oude 
enveloppen zelf, vaak beschre-
ven in een prachtig handschrift. 
Het idee van post trekt hem 
ook aan, het heeft immers te 
maken met communicatie en 
verlangen. In veel van zijn 
werken komen geometrische 
vormen voor. Ook het ontwerp 
dat hij maakte voor het bevrij-
dingsglas, als een van de drie 
gegadigden, was geometrisch 
van aard. 

Naast tekenaar en schilder 
is Leefsma beeldhouwer. 
Een groot beeld, genaamd 
“Zachtmoedige weerbaar-
heid”, stond op de hoek van de 

Houtmansgracht en het Para-
dijs. Het werd daarom ook wel 
de “Paradijsvogel” genoemd. 
Dit kleurige object is in 2015 
helaas vernietigd bij de verbou-
wing van het voormalig politie-
bureau aan de Houtmansgracht 
tot appartementencomplex. De 
Gemeente en de projectont-
wikkelaar gaven elkaar daar de 
schuld van. 

In 1970 ontving Leefsma de 
Geert Bouwmeesterprijs voor 
zijn werk in het algemeen en 
hij heeft op talloze plaatsen ge-
exposeerd, zowel in binnen- als 
in buitenland. Vanaf 24 januari 
tot 4 maart dit jaar waren wer-
ken van hem te bewonderen in 
de foyer van de Garenspinne-
rij, nu exposeert hij tot 9 juni 
in Salon 2019 in het Museum 
Gouda. 

Overigens zou Terrazzo eerst 
aan de rand van het (oude) 
park geplaatst worden, ter 
hoogte van de Van Swieten-
straat. Maar een aantal bewo-
ners had daar bezwaar tegen. 
Ze vonden dat het beeld niet zo 
goed paste in het romantische 
en monumentale karakter van 
het park. Zo is Terrazzo geko-
men waar het nu staat. En daar 
heeft het inderdaad een prima 
plekje dat volkomen recht doet 
aan de robuuste geometrie van 
het kunstwerk. 

Kunst in de wijk: Terrazzo, het beeld van Pim Leefsma in de wijk
Door Marijke van ittersum

Wijkkrant juni: 

Artikelen graag aanleveren 
vóór 24 juni bij 
Irene / redactie wijkkrant:                        
i.tielman@gmail.com en 
trudie.galama@hetnet.nl

Wijkkrant Nieuwe Park                           mei 2019
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Creacafé - mei verslag
Door Marrianne Waalwijk

Op de laatste Creacafé hebben we sfeerlichten 
gemaakt met glasverf. Heel simpel, maar met 
hele leuke resultaten!

Vindt u het ook leuk om creatief bezig te zijn?
Kom dan eens langs bij het Creacafé.
U kunt ons elke tweede woensdagavond van de 
maand vinden in het Grand Café van
Gouwestein.  

We zijn er rond 19.00 uur en de activiteit is van 
19.30-21.30 uur.

Elke maand is er een andere creatieve bezig-
heid. In de wijkkrant kunt u lezen wat we gaan 
doen.

Op www.creacafegouda.blogspot.com kunt u 
zien wat we allemaal al hebben gemaakt.
Ook tijdens het Wijkfeest op 1 juni zijn wij aan-
wezig en kunt u iets creatiefs maken.

Na de zomervakantie zijn wij er weer met een 
Creacafé in Gouwestein. Dus tot ziens in sep-
tember!

Manon en Marrianne

Verkopers van Goede Doelen
Door Trudie Galama

Het is ’s avond negen uur. Er wordt gebeld. Voor 
mij staat een jongeman, keurig gekleed met een 
goed leesbare badge op zijn jas. Het goede doel 
is mij dus meteen duidelijk. Hij steekt van wal 
met de geruststellende woorden dat hij niet voor 
geld komt!  Nu ben ik helemaal niet tegen het 
collecteren aan de deur, maar kennelijk heeft hij 
dat anders ingeschat. Of beter gezegd, dat past 
bij zijn introductiepraatje. Ik heb dus te doen 
met een goed van de tongriem gesneden verko-
per van goede doelen. Nadat hij zijn gevoelige 
verhaal heeft afgestoken, met zo af en toe een 
retorische vraag, verzoekt hij mij vriendelijk of 
ik akkoord wil gaan met een vaste bijdrage per 
maand. Ik antwoord dat ik mij niet vast wil leg-
gen maar slechts eenmalig een bedrag wil done-

Wijkkrant Nieuwe Park                           mei 2019

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

 

 
 
 

 
BRILJANTE VOETEN 
 
Pedicure Gertina Twigt 
 
Voetbehandeling en  
Voetreflexmassage 
 
M: 06 4547 9497  
Majoor Fransstraat 26 
2801 ST  GOUDA 
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ren. Helemaal blij tikt hij wat in op zijn tablet en 
vraagt mij te tekenen. 

Contract getekend
Ik ga ervan uit dat mijn bedoeling goed is over-
gekomen en zet een krabbel onder het contract. 
De volgende dag ontvang ik een e-mail waarin 
het goede doel mij hartelijk dank zegt voor de 
mooie bijdrage per maand! Ik ben er dus inge-
luisd. Ik heb meteen de telefoon gepakt, mijn  
verhaal gedaan en het teruggedraaid.

Deur dicht
Een volgende keer zal mij dit niet gebeuren! Per-
soonlijke gegevens en/of een handtekening zijn 
niet meer aan mijn deur te krijgen. Voor verko-
pers van goede doelen blijft mijn deur dicht.

Het Bankje
Door Trudie Galama

Samantha kijkt op haar smartphone. Ik vraag of 
ik haar even mag storen. Ze geniet op het bank-
je van het groen en het water in dit rustige deel 
van het park. Ze heeft boodschappen gedaan en 

dit is een tussenstop. Ze woont aan de andere 
kant van de spoorlijn. 

Ze heeft in Schoonhoven gewoond en daar de 
middelbare school doorlopen. Nu woont ze al 
weer met heel veel plezier ruim 15 jaar in Gou-
da. Ze vindt het een stad die veel heeft: leuke 
winkels, schouwburg en goede treinverbindin-
gen.

Tijdens haar studie heeft ze zich toegelegd op 
recreatie en toerisme met als een logisch ver-
volg een trektocht van vijf maanden door Aus-
tralië en Nieuw Zeeland. Weer terug moest er 
brood op de plank komen en via een uitzend-
bureau kwam ze bij een incassobureau terecht. 
Maar haar passie was en is reizen. Dus toen er 
een vacature kwam bij de Treinwinkel dacht ze 
nu of nooit. Ze solliciteerde en kreeg de baan.

Ze werkt nu als teamleider bij de Treinwinkel 
in Leiden. Ze verkoopt verre reizen en rondrei-
zen. Het zijn luxe treinreizen met bijzondere 
bestemmingen.  Wat denkt u van een enkeltje 
Parijs-Venetië met de Oriënt-Express?

Geveltuintjes in de wijk – 
zomer 2019         
Door Anneliet Schönfeld, namens de Groencommissie

Zo langzamerhand zien we steeds meer gevel-
tuintjes verschijnen in onze wijk.  Ook dit jaar 
willen we dus vooral weer een oproep doen op 
degenen, die nog geen geveltuintje gemaakt 
hebben, om dat vooral wèl te doen!!  Veel vrolij-
ke geveltuintjes maken dat je straat er meteen 
ook een stuk gezelliger uitziet.  

Het is niet ingewikkeld: je haalt een paar te-
gels uit de stoep en vervangt het zand dat daar 
onder ligt door wat goede tuinaarde. Je zaait wat 
vrolijke bloemen of haalt op de markt wat leuke 
planten of struiken: bijvoorbeeld een roos of een 
bloeiend struikje.  Een blauwe regen tegen de 
gevel staat ook erg mooi.  Je zal zien, dat het 
aanzien van je huis opeens een stuk is opge-
vrolijkt.  Een simpeler tuintje maak je met een 
paar leuke bakken met bloemen en planten.  In 
ieder geval hopen we dat de straten de komende 
maanden	worden	opgefleurd!		

Er wordt uiteraard weer een prijs uitgeloofd voor 
het allermooiste geveltuintje, dus hopelijk doet 
iedereen in de wijk z’n best om er wat moois van 
te maken!  

Succes! 

Wijkkrant Nieuwe Park                           mei 2019
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Verbouwing 
stationsgebied
De communicatie tussen ge-
meente en onze wijk
Door Peter Schönfeld

In de komende maanden zal de 
verbouwing van het Zuidelijk 
Stationsgebied gaan beginnen. 
Dit zal voor een deel van onze 
wijkbewoners veel impact heb-
ben. Daarom wil het wijkteam 
goede afspraken hebben met 
de gemeente hoe zij op regel-
matige tijden (éénmaal per 
maand) op de hoogte gehou-
den wordt over de wijzigingen 
in rijrichtingen, de logistiek en 
eventuele overlast. 

Met de gemeente is afgespro-
ken dat John Hexspoor, ons 
wijkteamlid, regelmatig zal 
worden geïnformeerd over de 
verkeerswijzigingen in de daar-
op volgende maand(en). 

Deze informatie zal via de 
wijkkrant met de bewoners 
worden gecommuniceerd. De 
verbouwing zal vanaf dit najaar 
tot 2022 duren en zal een groot 
beroep doen op het aanpas-
singsvermogen van de bewo-
ners.

Zorgcentrum 
Gouwestein
Door Karin Hinke 

De tuin van Gouwestein wordt 
eindelijk opgeknapt. Na jaren 
tegen een verzakte tuin aan-

gekeken te hebben wordt hij 
nu	flink	opgehoogd.	Er	wordt	
een werkgroep ingesteld waarin 
uiteraard ook bewoners zullen 
deelnemen. Deze werkgroep zal 
een plan voor de tuin maken. 

De wens van Gouwestein is om 
er een beweegtuin van te ma-
ken. In een beweegtuin staan 
allerlei apparaten waar bewo-
ners op een gebruiksvriendelij-
ke manier heerlijk in de buiten-
lucht kunnen bewegen. 

We	beseffen	dat	de	werkzaam-
heden voor de omwonenden 
enige overlast kunnen veroor-
zaken. We hopen op uw begrip. 

De nieuwe expositie van 
GoudsWerk is vanaf 1 juni in 
Gouwestein te bewonderen tij-
dens de openingstijden van de 
receptie: maandag t/m vrijdag 
van 08.30 - 16.30 uur en zater-
dag van 09.30 - 14.30 uur.

Neem ook eens kijkje op onze 
website. Hierop vindt u de acti-
viteiten in Gouwestein. 
www.zorgpartners.nl/gouwes-
tein of volg ons via facebook:  
https://www.facebook.com/
gouwestein

Subsidie voor 
inbraakwerende 
maatregelen
Door Gemeente Gouda

Het aanbrengen van inbraak-
werende maatregelen vermin-
dert het risico op een inbraak in 
uw woning. De gemeente Gou-
da stimuleert woningeigenaren 
in Gouda om inbraakwerende 
materialen	aan	te	schaffen	door	
middel van een subsidierege-
ling.

Wat houdt de regeling in?
De kosten van de aanschaf 
en het laten aanbrengen van 
inbraakwerende materialen 
door	een	gecertificeerd	bedrijf	
worden voor 50% gesubsidi-
eerd, met een maximum van 
250 euro. Bij inbraakwerende 
materialen gaat het om: SKG 
sloten, cilindertrekbeveiliging, 
raamboompjes, deurspionnen, 
kierstandhouders, barrières-
tangen, alarmsystemen, se-
cu-strips, rolluiken en beveili-
gingscamera’s.

Voor meer informatie kijk op: 
www.gouda.nl/inbraakwerende-
maatregelen

Werkgroep verbete-
ring speeltuin 
Door Peter Schönfeld

De speeltuinwerkgroep is on-
langs weer bijeen geweest. Af-
gesproken is om eerst een ont-
werpplan te maken en op grond 
daarvan een begroting. Zo’n 
verbouwing kost waarschijnlijk 
rond de € 20.000. Dus is een 
plan	hoe	de	financiën	bij	elkaar	
te krijgen heel belangrijk. De 
werkgroep denkt hierbij aan 
crowdfunding, GoudApot, Wijk-
team en eventueel een bijdrage 
van de gemeente. 

Er zal nauw contact zijn met de 
gemeente om te voldoen aan 
alle veiligheidseisen, die aan 
een speeltuin gesteld worden. 

Van de kant van het wijk-
team zal John Hexspoor bij de 
werkgroep betrokken zijn. Voor 
meer informatie Francis 
Stolwijk, tel. 06 2610 6993.
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Verreweg het oudste pad in 
onze wijk is de Winterdijk. 
Reeds op de kloosterkaart van 
Jacob van Deventer uit 1560 
wordt deze dijk vermeld. Dit 
pad, nu Van Strijenstraat, liep 
vanaf de Kattensingel door de 
polder Bloemendaal, min of 
meer evenwijdig aan de Gouwe 
tot aan de Brugweg in Wad-
dinxveen. Aan weerszijden van 
het pad bevonden zich brede 
sloten waarlangs producten, 
afkomstig van de tuinderijen, 
naar de stad of veiling werden 
gevaren. 

Verstoring of onderbreking
De eerste verstoringen in het 
pad ontstonden bij de aanleg 
van het spoor naar Rotterdam 
en later Den Haag. Later bij 
de aanleg van de A12 en weer 
later bij de aanleg van de wijk 
Bloemendaal. Behalve het deel 
dat zich bevindt in onze wijk, is 
er in Gouda weinig meer over, 
van deze meer dan 400 jaar 
oude verbinding met Wad-
dinxveen. Bij de aanleg van 
de Goudse Poort heeft men, 
middels tunnels er wel voor 
gezorgd dat het deel aan de 
noordzijde van de A12 bereik-
baar bleef. Vanaf dat punt heeft 
de Winterdijk nog steeds zijn 
oude vorm en is deze ook te 
bewandelen.

Verhalen
In de loop der jaren zijn o.a. 
door de heren Piet IJsselstein 

en Henk van Gorkum leuke ver-
halen geschreven over het pad, 
de omgeving, de bewoners en 
het spoor dat de Winterdijk 
kruiste. Het was ook een leuk 
gebied om te wandelen of om 
met vriendjes op speurtocht te 
gaan. Zo herinner ik mij dat we 
in de vroegere winters gingen 
schaatsen op de dichtgevroren 
Put vlak langs het spoor. 

Schilderijen
Voor sommige schilders of 
kunstenaars vormde het gebied 
rondom de Winterdijk ook een 
bron van inspiratie. Zo heeft 
Rini Leefsma in de loop der 
jaren meerdere tekeningen en 
olieverf schilderijen gemaakt 
van dit gebied. 

Moestuinen
Voordat het gebied echt be-
bouwd ging worden, bevonden 
zich aan weerszijden van de 
dijk veel tuinderijen, maar ook 
moestuinen die door particu-
lieren werden beheerd. Zo had 
mijn moeder, vanaf de oorlog, 
in het gebied langs het spoor 
ter hoogte van het huidige 
woonwagenterrein een stuk 
grond ter grootte van ca. 1 
hectare. Dit landje was bereik-
baar via een draaibruggetje. 
Mijn moeder teelde daar o.a. 
aardappelen, waspeen, bo-
nen en ga zo maar door. Met 
8 zoons kwam in die tijd zo’n 
moestuintje wel van pas.

Woningbouw
In de jaren 20 en 30 van de 
vorige eeuw vond in het gebied 
tussen de Winterdijk en 

de Nieuwe Gouwe OZ de eerste 
woningbouw plaats. Hiervoor 
werd ook het pad verbreed tot 
een weg. Deze zou later door-
getrokken worden tot de plek 
waar zich nu het woonwagen-
terrein bevindt. De eerste 
huizen aan de Winterdijk zijn 
in 1925 gebouwd, later kwam 
daar het Rode Dorp en de 
Majoor Frans straat bij en ook 
de scholen aan de kant van het 
spoor.

Verdere uitbreidings - plan-
nen van de Gemeente 
Ondanks dat de grond aan 
weerszijden van de Winter-
dijk  slechte bouwgrond was, 
had de toenmalige Gemeente 
wilde plannen met dit gebied. 
Dit zou vanaf het park tot aan 
het Muizengat geschikt ge-
maakt worden voor bebouwing. 
Hierbij zou dan wel rekening 
gehouden worden met de 
aanleg van het nieuwe spoor.                                        
Om tot uitvoering te komen 
van deze plannen werden alle 
moestuinen onteigend. Zo ook 
het landje van mijn moeder. Dit 
proces speelde zich eind jaren 
50 af. Hoewel toen al enke-
le broeders het ouderlijk huis 
hadden verlaten, vond mijn 
moeder dit toch wel jammer. 
Maar helaas het besluit lag vast 
en  hier was niets tegen in te 
brengen.  

Bijzonder is wel dat tot op de 
dag van vandaag niets is ge-
beurd met haar landje en het 
al jaren is vol gegroeid  met 
bomen en wilde planten. 

Het landje van mijn moeder
Door Maarten Termeulen
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Help, ganzeninvasie!
Door Marijke van Ittersum

Al enige jaren verblijft een 
nijlganzenpaar in de vijver van 
het park om minimaal twee 
broedsels per seizoen aan jon-
gen groot te brengen. Maar dit 
jaar kunnen wij toch spreken 
van een heuse ganzeninvasie. 
Maar liefst vier andere gan-
zenechtparen (grauwe ganzen) 
hebben ons park verkozen tot 
kinderkamer. Samen hebben zij 
ruim over de twintig jongen. En 
dat is dan de eerste leg dit jaar. 
Normaal gesproken broeden 
wilde ganzen eenmaal per jaar, 
maar naarmate de omstandig-
heden gunstiger zijn, kunnen 
vaker legsels optreden.

Moeten we daar blij mee zijn? 
Nee, ik denk het niet. Er zijn 
bijna geen kleine eendjes, 
meerkoetjes of waterhoentjes 
meer te vinden, want ganzen 
zijn niet alleen erg territoriaal, 
ze zijn ook bijzonder agressief 
als het om hun jongen gaat. 
Voor buren maken zij geen 
plaats, buren wordt ook niet 
vriendelijk verzocht hun heil 
elders te zoeken, nee, voor 
waterwijkgenoten geldt maar 
een regel: de enige goede buur 
is de dode buur.

Hoe komt het nou dat er zoveel 
ganzen dit jaar in het park 
verschijnen? De ganzenstand 
neemt in heel Nederland schrik-
barend toe, dat is punt een, 
maar de overdaad aan voedsel 
is natuurlijk de belangrijkste 

oorzaak. Nog steeds stoppen 
er auto's in het park die hele 
broden op het gras gooien. Het 
fenomeen “eendjes voeren” is 
niet uit te roeien. En wij zitten 
in de wijk met de narigheid, 
want die enorme overdaad aan 
voedsel lokt niet alleen ganzen 
aan in onduldbare aantallen, 
maar ook meeuwen en ja, ook 
ratten!

De moraal van dit verhaal is 
vrij simpel: geen brood (en ze-
ker geen ander voedsel) geven 
aan de ganzen, eenden of an-
dere vogels in het park. Als het 
eten op is, gaan ze vanzelf weg 
naar een plek waar de tafel wel 
elke dag gedekt wordt en kun-
nen wij hopelijk weer genieten 
van die kleine pluizige zwarte 
bolletjes van de meerkoetjes en 
waterhoentjes.

Geen ondergrondse 
containers bij 
Blokwoningen
Door Trudie Galama

De bewoners van de Blokwo-
ningen hadden graag naast de 

ondergrondse containers voor 
restafval ook ondergrondse 
containers gehad voor pa-
pier, glas en PMD (plastic/
metaal/drankpakken). Maar 
de Gemeente Gouda geeft aan 
waarom deze containers niet 
geplaatst zullen worden.

Papier- en glascontainers
Ondergrondse papier- en glas-
containers staan meestal bij 
winkelcentra en supermark-
ten. De Gemeente gaat ervan 
uit dat als je boodschappen 
doet, je het oud papier en glas 
van huis meeneemt. Voor de 
bewoners van de Blokwonin-
gen zou dat Hoogvliet kun-
nen zijn. Nog meer glas- en 
papiercontainers in woonwij-
ken leveren te weinig glas en 
papier op, waardoor zo’n on-
dergrondse container te duur 
wordt. Er is ook niet altijd 
voldoende ruimte te vinden 
voor een container. Daarnaast 
neemt de kans op vervuiling 
van de omgeving toe.

PMD-containers
Gouda kent geen ondergrond-
se PMD-containers. Onder-
zocht wordt of dat wellicht in 
de toekomst een goed inza-
melmiddel kan zijn. Er zitten 
wat haken en ogen aan; bij 
voorbeeld de kans op vervui-
ling met restafval. Het plastic 
afval kan wekelijks aange-
boden worden in speciale 
daarvoor bedoelde zakken of 
meegenomen  worden als je 
toch naar de supermarkt gaat.

GFT-containers
Omdat de inhoud van een 
ondergrondse container groot 
is, hoeft die minder vaak ge-
leegd te worden. Dat zal dus 
bij een GFT-container snel-
ler leiden tot stankoverlast. 
Daarom worden er in Gouda 
geen ondergrondse GFT-con-
tainers geplaatst. De oude 
bovengrondse containers in de 
wijk zullen binnenkort worden 
vervangen.

Ik begrijp dat dit een teleur-
stellend bericht is voor de be-
woners van de Blokwoningen.
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Word vrijwilliger op 
Het Praktijkonder-
wijs van De Goudse 
Waarden

Ben je een handige klusser of 
enthousiast tuinierder en vind 
je het leuk om jonge mensen 
dingen te leren? 

Het Praktijkonderwijs van De 
Goudse Waarden is op zoek 
naar vrijwilligers die mee willen 
helpen met bijvoorbeeld lessen 
techniek en groen. Heb jij daar 
zin in? Of ken je iemand uit je 
omgeving die dat leuk vindt? 
Reageer dan meteen. 

Neem contact op met Dick de 
Lange. Er volgt dan een ge-
sprek om te kijken of we de 
juiste afspraken kunnen ma-
ken. Heb je vragen hierover, 
bel gerust. Voor elk uur is er 
een	kleine	financiële	vergoe-
ding mogelijk. Docenten, de 
huidige vrijwilligers en leerlin-
gen zouden hier erg blij mee 
zijn.

Met vriendelijke groet,
Dick de Lange
06 5376 5326
d.dlange@degoudsewaarden.nl

Hoogvlietexpresse
Door Wilma Neefjes

Afscheid Janny Schenk
De Hoogvlietexpresse is mede 
mogelijk dankzij de inzet van 
vrijwilligers en leerlingen van 
Praktijkschool GSG Het Seg-
ment. Janny Schenk, vrijwillig-
ster van bijna het eerste uur 
- we zijn gestart in september 

Hoornbeeck Doet 

Wellicht heeft u er in septem-
ber 2018 over in de Goudse 
post gelezen, jongeren met 
een rood vest aan in de straat 
zien lopen, of er van iemand 
in uw omgeving over gehoord: 
Hoornbeeck Doet.
Studenten van het Hoornbeeck 
College helpen bewoners uit de 
wijk Korte Akkeren. Dit doen ze 
vanaf het begin van dit cursus-
jaar elke dinsdag. We laten u 
graag hiermee kennis maken 
omdat er een uitbreiding aan-
komt naar Nieuwe Park. 

De docenten van het Hoorn-

2010 - heeft de afgelopen 
maand afscheid genomen. Een 
vrijwilligster om trots op te 
zijn: altijd opgewekt en nooit 
iets teveel. Tussendoor deed 
ze ook nog de boodschappen 
voor bewoners, voor wie de 
Hoogvlietexpresse zelfs niet 
meer haalbaar was. Hartstikke 
bedankt Janny voor je inzet al 
die jaren!

Vrijwilligers
Als je het leuk vindt om ons 
vrijwilligersteam te komen ver-
sterken, schiet ons dan eens 
aan tijdens de Hoogvlietex-
presse op woensdagmorgen. 
Of neem contact op met Wilma 
Neefjes, coördinator (tel. 
0621195853). Je draait onge-
veer een keer per twee / drie 
weken een dienst van 9.30 tot 
12.00 uur  samen met andere 
vrijwilligers en leerlingen van 
Het Segment. 

Vrijwilligers bij de Hoogvlietex-
presse zijn: Anne-Marie Blok, 
Marga Brenkman, Lenie van 
Delft, Lies Elte, Trudie Galama, 
Miep Houtman, Cora van Leeu-
wen, Nel Nagel, Wilma Neefjes 
en Annet van Rijn.

beeck College en burennetwer-
ker Cor Helmond zijn enthou-
siast over de gang van zaken. 
Het is heel bijzonder dat men-
sen hulp van studenten durven 
aannemen. Je moet dat net 
zien zitten, zomaar vreemde 
studenten over de vloer. Eén 
van de bewoners gaf ook aan 
dat ze eigenlijk nooit zomaar 
met zo’n project mee zou 
doen… 

Voor de studenten is het ook 
waardevol aan dit project mee 
te kunnen doen. Ze leren zich 
belangeloos in te zetten voor 
hun medemens en ervaren 
hoeveel ze met kleine dingen 
voor bewoners kunnen bete-
ken. Studenten doen van alles 
voor de bewoners: de ramen 
zemen, samen een rondje wan-
delen, een gezelschapsspelletje 
doen, een boodschap met of 
voor ze doen, enzovoorts.

Schroom als bewoner van Nieu-
we Park dus niet om contact 
op te nemen met Hoornbeeck 
Doet! 

Hoornbeeck College (Ria 
Sandee en Thijs Boeser), 
Rijsselseweg 1, 
Tel. 085 4838132

Officiële opening 
13e expositie 
GoudsWerk
Door Sjouk Engels

U bent van harte welkom op 
zaterdag 1 juni om 16.00 uur 
bij de opening van de 13e 
expositie GoudsWerk in Gou-
westein.

Het getal 13 is geen geluksge-
tal, maar het is de organisato-
ren van deze expositie Janny 
de Keijzer en Sjouk Engels, 
toch weer gelukt drie bijzon-
dere kunstenaars bij elkaar te 
brengen.

Tijdens	de	officiële	opening	zijn	
de	kunstenaars	Ruth	Osthoff,	
schilderijen, Jeanette Ehlert, 
schilderijen en Gerrie Verbree, 
keramiek, aanwezig. Het is een 
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mooi moment om iets te weten 
te komen over deze creatieve 
mensen en over de technieken 
die zij gebruiken. 

Gouwestein zorgt voor een 
drankje en een hapje en het 
belooft weer een gezellige en 
informatieve bijeenkomst te 
worden.	De	officiële	opening	
GoudsWerk is een mooie gele-
genheid om elkaar weer te zien 
en te spreken en om nieuwe 
contacten te maken. 

In deze wijkkrant kunt u iets 
meer lezen over de kunstenaar 
Ruth	Osthoff.	In	de	volgende	
wijkkrant krijgt u informatie 
over de twee andere kunste-
naars van deze expositie.

De 13e expositie GoudsWerk 
is te bezoeken van 1 juni tot 
2 september 2019, locatie 
Gouwestein, van Bergen IJzen-
doornpark 7 in Gouda.

Wilt u genieten, kom dan langs, 
u bent meer dan welkom.

Ruth Osthoff

Ze kwam in 1980 naar Ne-
derland, naar Amsterdam en 
woont sinds 1982 in Gouda. Na 
haar opleiding als sociaal-pe-
dagoge in Duitsland heeft ze 
zich verder verdiept in: Tai 
Chi, ademtherapie, meditatie, 
biografiewerk	en	dromen.	Altijd	
met de intentie gericht op de 
bron van innerlijke kracht.

Na jaren Tai Chi lessen te 
hebben gegeven, neemt zij  nu 
steeds meer tijd om te schil-
deren. Ruth werkt vooral met 
Japans papier, acrylverf en 

olieverf. Soms gebruikt ze ook 
materialen, die ze op haar pad 
tegenkomt. Ze wil haar inspi-
ratie zo eenvoudig mogelijk en 
moeiteloos op het doek over-
brengen. Voor het Stiltecen-
trum van het Groene Hart Zie-
kenhuis maakte ze in opdracht 
een schilderij.

Beschrijving van haar werk
“Het oorspronkelijk herinne-
ren”, zou de rode draad voor de 
schilderijen	van	Ruth	Osthoff	
kunnen zijn. Haar werk wijst 
naar een woordeloos besef 
van het mysterie van leven en 
dood. In de verstilling die de 
schilderijen uitstralen is pure 
levenskracht voelbaar.

Ruth	Osthoff	-	
tel. 06 28067053, 
ruthosthoff@hotmail.com,	
www.ruthosthoff.com.

Wijk in Bedrijf – 
Hoogvliet Nieuwe 
Gouwe
Door Trudie Galama

Het is vrijdagmorgen. Ik heb 
om acht uur afgesproken met 
Jonathan Sturm,  supermarkt-
manager van ‘onze’  
Hoogvliet! Hoogvliet is een su-
permarktketen met 70 winkels 
in Noord-Holland, Zuid-Hol-
land, Utrecht en Gelderland. 
Jonathan is een van de ruim 
6.000 medewerkers.

Jonathan is in zijn school-
tijd als hulpkracht gestart bij 
Hoogvliet in de Plataanstraat. 
Van hulpkracht als scholier is 
hij opgeklommen tot  super-
marktmanager. Dat is hij nu al 

12 jaar en sinds 2017 in ‘onze’ 
Hoogvliet.

Facelift
Het is een hectische week 
vertelt Jonathan want zater-
dagavond gaat de winkel vier 
dagen dicht. De houdbare arti-
kelen worden tijdelijk opgesla-
gen in het naastgelegen pand. 
De versproducten vinden hun 
weg	naar	andere	filialen.	Maan-
dagmorgen wordt begonnen 
met afbreken en opbouwen. 
Een vast team Hoogvliet-me-
dewerkers wordt ingezet voor 
deze verbouwingsklus, waar-
bij zoveel mogelijk materialen 
worden hergebruikt. De winkel 
krijgt een facelift. 

Zoektocht
Het eigen personeel wordt in-
gezet bij het vullen van de vak-
ken. De versproducten houden 
hun vaste plek. Maar naar de 
chocolade en het snoep wordt 
het even zoeken. Dat wordt dus 
wennen voor de doorgewinter-
de Hoogvliet-klant. Maar bor-
den en een handige plattegrond 
wijzen de weg en zoals altijd  
lopen er medewerkers rond die 
de klant graag helpen om de 
gembersiroop of de paprijst te 
vinden. 
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Heropening
Op donderdag 23 mei om 
8.00 uur wordt de vernieuwde 
Hoogvliet heropend. Dan is de 
supermarkt, die hier in 2010 
voor het eerst zijn deur open-
de, opgefrist en uitgevoerd in 
de nieuwe Hoogvliet huisstijl. 
Jonathan vertelt dat de eerste 
250 klanten een chocoladeca-
ke ontvangen. Ook worden er 
speciale acties en proeverijen 
georganiseerd. 

Geschiedenis
In 1968 durfde Leen Hoogvliet 

het aan om een kruideniers-
winkel te openen die anders 
was dan men tot die tijd ge-
wend was. Verpakte producten 
werden rechtstreeks vanuit 
dozen en kratten verkocht in 
een kale loods in Kwintsheul. 
De winkel heette Cash ‘n’ Carry 
en trok belangstellenden uit het 
hele land naar het Westlandse 
dorpje. Hoewel het fenomeen 
‘supermarkt’ niet nieuw was, 
presteerde Leen het om met 
deze nieuwe formule vierhon-
derd producten voor de aller-
laagste prijs te verkopen. Hij 
durfde het aan, nam de gok en 
won.

Collecte Oranje Fonds

Het wijkteam collecteert van 11 tot 15 juni voor:
- Groot onderhoud volière
- Verbetering van de speelplaats in het park
- Wijkkrant

Wij doen aan deze collecte mee omdat de gemeente 
haar	financiële	bijdrage	aan	ons	wijkteam	drastisch	heeft	
teruggeschroefd. Het wijkteam krijgt de helft van de 
opbrengst van deze collecte. De andere helft is voor het 
Oranje Fonds.  

Kortom: als tussen 11 en 15 juni de collectant bij u aan-
belt stel hem of haar dan niet teleur! Bedenk het is voor 
uw eigen wijk!

Na het succes van Kwintsheul 
kon uitbreiding niet uitblijven. 
Er werden Cash ‘n’ Carry 
winkels geopend in Voorscho-
ten en Den Haag. Langzaam 
maar zeker werd de omslag 
gemaakt van kale fabriekshal 
naar full-service supermarkt. In 
1974 was de tijd rijp voor een 
nieuwe naam, die daar beter bij 
paste: Hoogvliet.

Wie nu rondkijkt in een Hoog-
vliet supermarkt, kan zich 
nauwelijks voorstellen dat de 
basis van deze moderne, frisse 
winkels ligt in een kale, kille 
fabriekshal gevuld met dozen. 
Dankzij het lef van Leen Hoog-
vliet staat er ruim 50 jaar na 
die vliegende start een super-
markt waar de klant met ple-
zier haar boodschappen doet.

REDACTIE WIJKKRANT

Trudie Galama, Maarten Ter Meulen, Tineke 
Mocking en Irene Tielman. Inleveren kopij per 
e-mail: i.tielman@gmail.com entrudie.galama@
hetnet.nl

Voor informatie over adverteren in de wijkkrant 
kunt u terecht bij Trudie, tel. 0182 523525

De wijkkrant is een uitgave van de Stichting 
Wijkteam Nieuwe Park, p/a Kattensingel 54 2801 
CC Gouda, tel. 0182 678939
e-mail: p.schonfeld@kabelfoon.net
website: www.nieuwepark.nl
bankrekening: NL69 INGB 0002 2575 20 

Verspreiding wijkkrant  
Han Geurts tel: 06 14488093 of 
geurtsgeurts@gmail.com
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