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VAN DE REDACTIE /
VAN HET WIJKTEAM

Door Ton Kooijman

Zeg je eens wat aardigs over de burgemeester
in ons oktobernummer en dan kondigt hij gelijk
zijn vertrek aan. In dit nummer dus maar weer
wat kritischer.
Ik hoor weinig over vuurwerkvrije wijken of
buurten met oud en nieuw. Net als de discussie over Zwarte Piet zou je dat natuurlijk veel
eerder in het jaar moeten doen, rustig zonder
tijdsdruk overleggen. Vorig jaar kwam de Partij
voor de Dieren nog bij het wijkteam op bezoek;
vond ik trouwens en beetje droevig, het maakte
een wat verwijtende indruk. Daar past ook de
volgende ervaring bij. Begin oktober kwam de
Denker des Vaderlands, René ten Bos, op bezoek
in Gouda, om te praten over Nederland (Gouda)
over 25 jaar. Dat vond plaats in de Agnietenkapel, maar hij verdwaalde een beetje in de stad.
Daarbij stuitte hij op de Partij voor de Dieren,
die blijkbaar in het centrum actief was. En als
eerste wilde hij in zijn verhaal kwijt dat hij nog
nooit zo’n agressief stelletje had ontmoet. Ik
denk dat de Denker des Vaderlands heel wat
ontmoetingen heeft, hij is ook nog voetballiefhebber, dus misschien toch eens over nadenken
dames.
Mijn mening over het vuurwerk is nog dezelfde
als vorig jaar. Ik kijk graag naar siervuurwerk
maar hoe minder lawaai hoe beter. En een half
uurtje is lang genoeg.
Groen blijft verrassen. Voor behoorlijk onderhoud in ons park is geen geld, dat horen we
nu al jaren, maar er komt wel een groenfonds.
Vooral te gebruiken in nieuwbouwwijken en in
wijken waar weinig groen is. Daar horen wij niet
bij. Het gaat om behoorlijk wat geld, over vier
jaar zit er twee miljoen in de pot. Waarom er
dan zo’n fonds nodig is begrijp ik niet goed, je
kunt ook jaarlijks geld uittrekken voor groen.
Lees ook Marijke van Ittersum die boos is over
het gedraai van de gemeente en het eigengereid
optreden, waardoor nu boomspiegels in ons park
niet beplant gaan worden. Dat haalt zelf het AD.

Boomspiegel Kattensingel
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Over boomspiegels gesproken, ook op de Kattensingel zouden die worden beplant. Maar
natuurlijk eerst de bomen daar planten, dat zou
in november gebeuren. Dus hebben ze nog een
weekje te tijd.
Op bijgaande foto is zo’n boomspiegel op de
Kattensingel te zien, met gezaaide plantjes en
onkruid.

Daarnaast ligt het wandelpad en dat is al aan het verzakken zie je op de tweede
foto, over de hele lengte
denk ik. Een constructiefoutje misschien?

UITNODIGING OFFICIËLE OPENING
11E EXPOSITIE GOUDSWERK
Door Janny de Keijzer en Sjouk Engels.

Op zaterdagmiddag 1 december 2018 om vier
uur is de officiële opening van de 11e expositie
GoudsWerk in Gouwestein, Van Bergen IJzendoornpark 7 in Gouda. U bent van harte welkom!
We vinden het geweldig dat er weer drie nieuwe exposanten prachtige kunstwerken aan ons
willen tonen.
Pim Leefsma laat een overzicht van zijn schilderijen zien, Maarten ter Meulen komt met kunstwerken van leer van zijn overleden broer Pieter
en Diana Landlust – Roelofs laat ons genieten
van haar keramiek.
Pim, Maarten en Diana zullen tijdens de opening
aanwezig zijn en over de kunstwerken vertellen.
Pim Leefsma en Pieter ter Meulen hebben jarenlang in onze wijk gewoond.
Pim Leefsma
Tijdens zijn opleiding aan de Vrije Academie in
Den Haag maakte hij etsen waarin, in stripachtige reeksen, zijn fantasie en speelsheid zich
manifesteerden. Geïnspireerd door de sprookjesachtige, mythische sfeer van o.a. de Perzische
miniatuurkunst en 'Les très riche heures du Duc
du Berry' (de gebroeders van Limburg) specialiseerde hij zich na zijn Haagse tijd in het tekenen
van kleine kleurige prenten. Deze werden op geprepareerd papier getekend met Oost-Indische
inkt en gouache. Als (h)erkenning van zijn talent
ontving hij in die periode o.a. de Aanmoedigingsprijs van de Gemeente Gouda en de Geert
Bouwmeesterprijs. Ook is hij indertijd samen
met 24 andere kunstenaars uitgenodigd om
ieder een informeel portret van Koningin Juliana
te maken, dit ter gelegenheid van haar 25-jarig
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regeringsjubileum.
In de loop der tijd groeiden zijn kleine prenten
uit tot grotere, vaak zeer fijn gedetailleerde,
poëtische tekeningen, zowel in zwart/wit als in
kleur. Hierin lijken talloze elementen (menselijke-, dierlijke-, geometrische- en fantasievormen), soms zwevend in oneindige ruimten,
soms met elkaar verbonden door ingewikkelde
structuren, ieder hun eigen rol te spelen. Verhalen zonder woorden die niet alleen liefelijk en
sprookjesachtig zijn maar ook werkelijkheid en
fictie op wonderlijke wijze aan elkaar verbinden.
Tussen deze ontwikkelingen door ontstonden
ook vereenvoudigde voorstellingen in min of
meer abstracte vormen die op het eerste gezicht
nieuwe wegen in lijken te slaan, doch nader
bekeken duidelijke verbindingen hebben met de
tekeningen.

Pim Leefsma beperkt zich in zijn uitingen niet alleen tot het platte vlak, maar verwerkt deze ook
op 3-dimensionale voorwerpen. In de H.J.
Nederhorststraat in de wijk Nieuwe Park en bij
het voormalig politiebureau aan de Houtmansgracht staan beelden van Pim.
Solo- en groepstentoonstellingen zijn er regelmatig geweest o.a. in:
• Galerij Asselijn, Amsterdam
• Franz Bader Gallery, Washington DC
• Institut Neerlandais, Parijs
• Stedelijk Museum, Gouda
• Cobra museum, Amstelveen
• Stadsgalerie, Gouda
• Stedelijk museum Stellingwerf-Waerdenhof,
Hasselt, België
• Museum De verborgen tijd, Gouda
Pim was goed bevriend met Pieter ter Meulen.
Over de kunstenaars Pieter ter Meulen en Diana
Landlust – Roelofs zullen wij in een volgende
editie van de wijkkrant uitvoerig vertellen.
Deze 11e expositie GoudsWerk is met zorg voor
u samengesteld en we hopen dat u ervan zult
genieten. Niet alle getoonde kunstwerken zijn te
koop. Sommige werken maken deel uit van een
privécollectie. U kunt de kunstwerken bekijken
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van 1 december 2018 tot 24 februari 2019 op
maandag t/m vrijdag van half negen tot half vijf
en op zaterdag van half tien tot half vier.

NIEUWS VAN GOUWESTEIN

Door Karin Hinke

De maand december met al zijn feestelijkheden,
nadert al weer snel. Uiteraard besteden we hier
in Gouwestein ook aandacht aan. Op 5 december
verwelkomen we de Sint en zullen we ouderwets
het sinterklaasfeest vieren. Ook de kinderen en
kleinkinderen van de bewoners zijn uitgenodigd
evenals de kinderen van de medewerkers. Het
zal een drukke gezellige boel worden.

In de week voor Kerstmis is er voor alle afdelingen een heerlijk kerstdiner. Hier besteden we ieder jaar veel aandacht aan. Het restaurant wordt
mooi versierd, de tafels worden feestelijk gedekt
en de bewoners krijgen een heerlijk kerstdiner
geserveerd. Iedere bewoner mag een familielid
meenemen naar dit diner. Dit wordt altijd zeer
op prijs gesteld.
Neem eens een kijkje op onze website. Ook hier
vindt u de activiteiten die Gouwestein organiseert.
www.zorgpartners.nl/gouwestein of volg ons via
facebook: https://www.facebook.com/gouwes-

KINDER EHBO
Kinderen spelen, kinderen vallen en spelen weer
verder. Helaas gaat het ook weleens verkeerd en
komt je kind in een noodsituatie terecht. Gelukkig
weet jij als ouder, opa of
oma of gastouder precies
wat je moet doen bij verslikking, brandwonden of
een hartstilstand. Of niet
altijd?
Speciaal voor onze wijkbewoners zal een cursus
Kinder EHBO worden
georganiseerd. De cursus
3
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bestaat uit 4 lessen van 2,5 uur en vindt in de
avonduren plaats. De kosten bedragen € 85, incl. lesmateriaal, boekje en examen.

en bij de start worden fietsers geïnformeerd.

Heeft u interesse, laat het ons weten. In overleg
kunnen wij de avonden vaststellen. Bij minimaal
zes deelnemers wordt de cursus georganiseerd.
Er kunnen maximaal twaalf mensen aan deelnemen.
U kunt zich aanmelden bij:
Trudie Galama
Email: trudie.galama@hetnet.nl
Tel.: 06 21359844

Door Trudie Galama

REANIMATIE EN AED-TRAINING

BERICHT VAN DE GEMEENTE

Aanpak overlast fietsparkeren bij station
Gouda en kop van de Kleiweg

Vanaf januari gaat de gemeente fietswrakken en
weesfietsen (langdurige gestalde fietsen) rondom het NS-station en de kop van de Kleiweg
aanpakken. Door langdurig geparkeerde fietsen
weg te halen uit de fietsenstallingen, komt er
weer ruimte beschikbaar voor fietsen die momenteel nog overal op straat staan. Daarna start
het weghalen van geparkeerde fietsen op straat.
Als er weer ruimte in de stallingen is start de
handhaving van het fietsparkeerverbod. Geparkeerde fietsen die er staan worden afgevoerd
naar het fietsdepot dat aan de Goejanverwelledijk 10 komt. Daar kan de fiets gedurende één
maand worden opgehaald tegen betaling van €
30. Wordt de fiets binnen deze termijn niet opgehaald, dan wordt de gemeente eigenaar van
de fiets.
De nieuwe spelregels voor fietsparkeren
• Fietsparkeren bij het station en de kop van
de Kleiweg mag alleen nog in de fietsenstallingen en niet meer op straat.
• Geparkeerde fietsen op straat worden afgevoerd naar het fietsdepot.
• Fietsen mogen maximaal 2 weken in de
fietsenstallingen staan bij het station en het
Regentesseplantsoen (kop van de Kleiweg).
Daarna heeft de eigenaar dan nog 2 dagen
om zijn fiets weg te halen. Anders voert de
gemeente deze af naar het fietsdepot.
Rond het station en de kop van de Kleiweg komt
duidelijke bebording met de nieuwe spelregels

Tijdens de Goudse Nationale Singelloop op
vrijdag 14 september moest een loper worden
gereanimeerd. Een van de bewoners uit het park
stond daar toevallig bij en kon gelukkig snel
handelen samen met een paar andere mensen
uit onze buurt. Een AED van de politie die snel
ter plaatse kwam, was voor de goede afloop van
deze situatie essentieel.
Leren reanimeren?
Door het wijkteam wordt een Reanimatie en AED
training georganiseerd. De training heeft als doel
om mensen te leren levens te redden.
Het herkennen van een hartstilstand, het opstarten van een reanimatie en het inschakelen van
de professionele hulpdiensten staan centraal.
Het gebruik van de AED (Automatische Externe
Defibrillator) wordt behandeld.
Waar en wanneer?
De training zal worden gegeven in Gouwestein
op een maandag- of donderdagavond in januari
of februari. De kosten bedragen € 30 per persoon. In de volgende wijkkrant leest u hier meer
over.
In onze wijk treft u een AED aan op de volgende
locaties:
Huize Winterdijk, Winterdijk 8
• ma t/m vrij: 08:00 – 16:30 uur
• za: 10:00 – 16:00 uur
Hoogvliet, Nieuwe Gouwe OZ 2d
• ma, di, wo, za: 08:00-20:00 uur
• do en vrij: 08:00 – 21:00 uur
• zo: 12:00 – 16:00
Politiebureau, Nieuwe Gouwe OZ 2
• Bel 112
Living Well, Keerkring 4
• ma t/m vrij 07:00 – 22:30 uur
• za en zo: 08:30 – 15:00 uur
Brandweer, Keerkring 12
• Bel 112
4
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BAM, H.J. Nederhorststraat 1
• ma t/m vrij: 07:30 – 16:45 uur

kunnen herplaatsen binnen een of twee maanden en dat is goed nieuws.

Gouwestein, Van Bergen IJzendoornpark 7
• ma t/m vrij: 08:30 – 16:30 uur
• za: 09:30 -14:30 uur

De 36 pilaren zijn van roestvrij staal. Het zijn er
niet zomaar 36. Het getal symboliseert het aantal gemeenten waarvoor Oasen verantwoordelijk
is voor de levering van drinkwater. En oorspronkelijk was er ook een fontein in het beeld verwerkt. Die functie zal niet hersteld zal worden.
Al binnen een jaar na plaatsing in 1992, leverde
de fontein problemen op. Driemaal gerepareerd,
maar steeds weer ging de fontein kapot. Wil
Oasen de fontein handhaven, dan zou daar driemaandelijks onderhoud door duikers voor nodig
zijn, een financieel onhaalbare kaart.

De Goudse Verzekeringen,
Bouwmeesterplein 1
• ma t/m vrij: 08:30 – 17:30 uur
NS Station, Stationsplein 11
Marindex, Stationsplein 8a
• ma t/m vrij: 07:00 – 17:30 uur
112 bellen
Bij een melding hartstilstand rukt ook altijd
politie en/of brandweer uit met een AED. In de
werkgroep EHBO is destijds de conclusie
getrokken dat deze diensten bij een melding in 9
van de
10 gevallen eerder ter plekke zijn dan zijzelf,
aangezien politiebureau en brandweerkazerne in
onze wijk gelegen zijn. Daarom heeft de werkgroep geen verder werk gemaakt van een AED
in de wijk (hoge kosten voor aanschaf maar ook
onderhoudskosten die steeds terugkomen).

KUNST IN DE WIJK
ZONDER TITEL, ROEL BENDIJK

Door Marijke van Ittersum

Het is een beetje vreemd om een stukje te lezen
over een kunstwerk dat er even niet is. Maar dat
is gelukkig maar tijdelijk. Ik heb het natuurlijk
over het beeld van Roel Bendijk, dat tot voor
kort in het water stond voor het gebouw van Oasen. Een echte eyecatcher!
De reden dat het beeld er niet meer staat, is dat
een van de pilaren scheef gezakt was. En dat
kwam weer doordat de verankering doorgeroest
bleek te zijn. Overigens was dat een proces
dat met meer pilaren aan de gang was. Oasen,
gehecht als het bedrijf is aan het kunstwerk,
besloot tot restauratie en groot onderhoud. Alle
zuilen zullen opnieuw gepolijst worden en zij
worden (onder het wateroppervlak) verankerd
in een rek van beton. Oasen hoopt het beeld te

Roel Bendijk is de schepper van het kunstwerk.
Bendijk (28 november 1937 – 31 december
2016) is geheel ten onrechte een wat minder
bekend beeldhouwer. Hij kreeg zijn opleiding aan
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
in Den Haag en was zijn hele werkzame leven lid
van de Kunstkring Burgvliet te Gouda. Hij maakte voornamelijk monumentaal werk. Vaak figuratief, maar dus ook abstract, zoals het beeld voor
Oasen. Hij heeft een groot deel van zijn leven in
plaatsen in de Krimpenerwaard gewoond.
Een van de meest bekende werken van Bendijk
is ongetwijfeld “Een dubbeltje op zijn kant”,
het herdenkingsmonument van de watersnoodramp in 1953. Met hulp van het schip van Arie
Evegroen kon destijds voorkomen worden dat
het gat in de dijk een ramp zou veroorzaken
in Moordrecht en Nieuwerkerk aan de IJssel.
De schipper zette zijn schip dwars in de dijk en
hield zo het water tegen. Evegroen zelf onthulde
in 1983 het beeld aan de Groenendijk te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Op 23 november 2017 verscheen een fotoboek
van al het werk van Roel Bendijk. Zijn werk is
echt overal in de Krimpenerwaard te vinden, bijvoorbeeld in Bergambacht (de bronzen haan en
de Damspelers), in Ammerstol (de Zalmvisser)
en vele andere gemeenten. Zijn kleinere beelden
zijn op tal van exposities te zien geweest. Overigens is een afbeelding van “zonder titel” dat in
onze wijk staat, te bestellen op canvas in diverse
maten (https://www.werkaandemuur.nl/nl/tag/
Roel-Bendijk/182255/1/0/0.
Helaas gaat men niet altijd even voorzichtig om
met kunst. Zo viel een reliëf in steen, aangebracht op het voormalige Rabobankgebouw in
de Hoofdstraat te Bergambacht, ten prooi aan
de sloophamer. Het sloopbedrijf had het niet
als kunst herkend en het gebouw moest tegen
de vlakte om te wijken voor iets nieuws. Het is
daarom erg fijn dat Oasen wel zorgvuldig omgaat met dit bijzondere beeld in onze wijk. Ik
zie uit naar het moment waarop het weer in zijn
volle glorie zal glanzen in het water.
5
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Enkele projecten van Bureau RIS in Gouda
•fysiotherapie
•manuele therapie

Natuurspeelplaats ‘Het Eiland’

•psychosomatiek
•fysiotraining

Naast (gespecialiseerde) fysiotherapie
bieden wij diverse trainingen onder
begeleiding van een fysiotherapeut:
- Training op Maat,
- Afvallen op Maat,
- Fitplus,
- Fit to move
en specifieke trainingen voor COPD,
lage rugklachten en valpreventie.
Fysiotherapie Oranjestaete
0182 - 75 18 11
www.fysiostaete.nl
Julianahof 210
C. Huygensstraat 121e
Burg. van Dijkesingel 49
Kranepoort 4A

2802
2802
2809
2831

GN
LV
RB
AK

Gouda
Gouda
Gouda
Gouderak

WIJK IN BEDRIJF
BUREAU RIS
BOUWMEESTERPLEIN 1

Door Trudie Galama

Mariska Thieme is ruim twaalf jaar als groeningenieur en landschapsontwerper in de tuin- en
landschapsinrichting werkzaam. Maar in 2010
stopt zij om haar eigen visie, vakkennis en
passie ruim baan te geven. Zij start haar eigen bedrijf: Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting
Speelnatuur. Inmiddels werken Mariska en haar
partner Donny door het hele land.

Dit project in Gouda-Oost is deze zomer gerealiseerd en een mooi voorbeeld van speelnatuur.
Het is tot stand gekomen dankzij de grote inzet
en lange adem van vier enthousiaste initiatiefneemsters en de betrokkenheid van velen. Doel
van ‘Het Eiland’ is om buurtbewoners meer met
elkaar in contact te laten komen en de kinderen uit de hoogbouw van Oosterwei de kans te
geven om -dicht bij huis- te kunnen ontdekken,
spelen en bouwen. Op Het Eiland kan geklommen en geklauterd worden, gespeeld worden
met water en zand. Je kan je verstoppen tussen
de bomen en struiken en er kunnen hutten gebouwd worden. De natuur prikkelt en daagt uit
en geeft kinderen de ruimte om hun fantasie de
vrije loop te laten. Voor ouders en ouderen zijn
er zitbanken en picknicktafels, voor de liefhebbers voorzien van een schaak- of dambord.
Raoul Wallenbergplantsoen en schoolplein
Casimirschool

Duurzaamheid en een gezonde ontwikkeling van
het kind spelen in hun visie een belangrijke rol.
Ze leggen zich toe op het ontwerpen van ‘speelnatuur’ om kinderen bewust te maken en in
contact te brengen met de natuur. Speelnatuur
staat voor natuurlijk groen waarin en waarmee
kinderen kunnen spelen en die zij kunnen veranderen en beïnvloeden.
Kinderen hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen, hun grenzen te verkennen, te bewegen en vooral om te spelen. Speelnatuur geeft
kinderen de mogelijkheid om zelfstandig op
avontuur te gaan. Het zijn plekken die uitdagend
en stimulerend zijn voor alle type kinderen,
rauwdouwers, bouwers, creatievelingen maar
ook dromers. En vies worden mag natuurlijk.
Speelnatuur is ook een manier om kinderen een
positieve band met de natuur te laten krijgen.

Dit plantsoen ligt tussen Jeruzalemstraat en
Groeneweg en was in 2010 een van de eerste
projecten van Bureau RIS. Het wijkteam wilde
hier een schommel, maar Mariska heeft zich in
eerste instantie hard gemaakt om de verloedering van het plantsoen tegen te gaan. Zowel
een gemeentelijke opslag als een zeecontainer
werden verwijderd, evenals heel veel uitheemse
beplanting. Door het kappen van enkele bomen
ontstond ruimte voor een klein parkje in de bin6
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nenstad. Komend voorjaar wordt er gestart met
de aanleg van een groen en avontuurlijk schoolplein voor de Casimirschool, gelegen naast het
Wallenbergplantsoen. Hierdoor ontstaat er een
aaneengesloten groene zone vanaf de St Janskerk tot aan de Singel.
Goudse kazen
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bijgepraat met een kopje koffie bij de entree
tot de busjes de klanten weer komen ophalen.
Tijdens schoolweken wordt het team ook dit
schooljaar weer gesteund door leerlingen van
Praktijkschool GSG Het Segment. Gebruik van
de service is gratis. De busjes worden betaald
door Hoogvliet, de helpende handen in de winkel
doen het als vrijwilligers.
Een enkele keer vindt de Hoogvlietexpresse op
een andere dag plaats. Zoals op 8 november jl.
voor bewoners van Huize Winterdijk vanwege
Dankdag. Omdat in de kerstweek de woensdag
op Tweede Kerstdag valt, is de Hoogvlietservice
die week voor alle gebruikers op donderdagmorgen 27 december op de gebruikelijke tijden.

Toen de gemeente Gouda in 2015 Bureau RIS
vroeg om een zitbank op de hoek Zeugstraat/
Lange Tiendeweg te ontwerpen, bedacht Bureau RIS gestapelde Goudse Kazen van terrazzo-beton. Ze worden veelvuldig gebruikt door
bezoekers van de ijssalon om van een ijsje te
genieten. Het was een opdracht buiten het normale werkterrein van Bureau RIS, maar een leuk
zijsprongetje, zegt Mariska.

Twee vertrouwde gezichten
gaan de komende weken afscheid nemen. Annie, chauffeuse op een van de bussen
vanaf de start van de service
in 2010, gaat eind november
stoppen met werken. Annelie,
jarenlang vrijwilligster, gaat
rond de jaarwisseling verhuizen naar een ander
deel van het land. Ze zullen worden gemist:
allebei super bedankt voor jullie inzet voor de
service!
Wij wensen iedereen al vast heel fijne feestdagen! Annemarie Blok, Marga Brenkman, Lenie
van Delft, Lies Elte, Trudie Galama, Miep Houtman, Annelie Kooijman, Cora van Leeuwen, Annet Lobregt, Nel Nagel, Wilma Neefjes en Janny
Schenk (vrijwilligersteam Hoogvlietexpresse)
Opstappunten Hoogvlietexpresse op woensdagmorgen zijn:
• Julianahof / Bernhardhof (Korte Akkeren)
circa 9.25 uur
• Zorgcentrum Gouwestein (Nieuwe Park)
circa 9.50 uur
• Huize Winterdijk (Nieuwe Park)
circa 10.15 uur

HOOGVLIETEXPRESSE

- met Kerst service op een andere dag en
afscheid van twee vertrouwde gezichten Door Wilma Neefjes, coördinator Hoogvlietexpresse

"He, jullie zijn er toch altijd op woensdagmorgen?”, vraagt een klant van supermarkt
Hoogvliet.
Dat klopt: iedere woensdagmorgen worden op
drie opstappunten senioren opgehaald om boodschappen te doen bij Hoogvliet. Bij de winkel
staan vrijwilligers klaar om te helpen met een
karretje pakken, glas weggooien, boodschappen
halen of inpakken bij de kassa. Zijn alle boodschappen gehaald, dan wordt er nog gezellig

BOOMSPIEGELS IN HET PARK

Door Marijke van Ittersum

Alle bewoners van de wijk zullen zich nog de
boomspiegels in het park herinneren. Voor
de laatste ophoging van het park begin 2015
stonden op een kleine verhoging rondom de
stammen van de bomen bloeiende plantjes. Dat
was een leuk gezicht, zeker omdat er niet zoveel
plantjes meer over zijn in ons park.
Maar het park verzakte en er moest opgehoogd
worden en de gemeente maakte van die gelegenheid gebruik om direct ook de boomspiegels
weg te bezuinigen. Wie schetst echter onze
blijde verbazing toen er in oktober een bericht
van Marjolein Brandhorts, afdeling Expertise van
7

Wijkkrant Nieuwe Park						
de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland)
binnenkwam bij de Trudie Galama, (lid van de
Groencommissie), waarin gemeld werd dat de
boomspiegels weer terug zouden komen. In het
kader van de “Boomfeestdag” op 23 november
2018, zouden tachtig schoolkinderen maar liefst
twintig bomen in het park gaan planten en de
boomspiegels in ere gaan herstellen.
Maar, zo haastte ODMH zich te vermelden, dan
zouden de buurtbewoners die wel zelf moeten
onderhouden. Dat is natuurlijk best een goed
idee; buurtbewoners betrekken bij en verantwoordelijk maken voor een stukje van hun
omgeving verhoogt de betrokkenheid bij de
wijk. Trudie Galama ging direct aan het werk. Zij
benaderde alle bewoners langs de weg (waar de
boomspiegels zouden komen) en vrijwel iedereen verklaarde zich bereid een boomspiegel te
adopteren. Een 85-jarige mevrouw zegde zelfs
toe dat, hoewel zij zelf haar tuin niet meer kon
onderhouden, zij haar tuinman graag opdracht
gaf “haar” boomspiegels bij te houden.
Helaas, begin november ontving Trudie wederom een mail betreffende de boomspiegels. De
gemeente, bij monde van Marianne Driehuijs
vond het bij nader inzien toch geen goed plan.
Boomspiegels zijn maar lastig als je gras moet
maaien, want “zo gaat dat met die grotere machines van tegenwoordig”. Daarnaast, zo meldde
de gemeente “zijn we sowieso geen voorstander
van boomspiegels bij bomen in het park”. Als
doekje voor het bloeden eindigt de mail met de
mededeling dat de tachtig kinderen nu twintig
bomen mogen planten en ook de rodondendrons
die doodgegaan zijn (zo'n twintig stuks) kunnen
vervangen. En o ja, “Sorry voor Trudie”, die per
mail de ondankbare taak toegeschoven kreeg
om de buurtbewoners op de hoogte te brengen.
Het is ongelofelijk dat de gemeente anno 2018
zo over mensen heenwalst. Over alle bezoekers
van het park die graag naar een goed onderhouden park kijken. Over de buurtbewoners die zich
graag willen inzetten voor het behoud van het
park. Over de Groencommissie, die al een lange,
lange lijst heeft van niet nagekomen afspraken,
geschonden overeenkomsten en regelrecht gemaakte fouten. Over Trudie Galama, die zich als
warm voorstander van de boomspiegels, zo inzet
voor het park.
Het laatste woord over de boomspiegels is echter nog niet gezegd!
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BOOMFEESTDAG

Door Trudie Galama

Op vrijdagochtend 23 november heeft ODMH
(Omgevingsdienst Midden-Holland) de Boomfeestdag voor de gemeente Gouda georganiseerd. Dit jaar hebben 66 kinderen bomen en
ook nog struiken geplant in het Van Bergen
IJzendoornpark.
In de volgende wijkkrant leest u er meer over.

VERSLAG CREACAFÉ NOVEMBER

Door Marrianne Waalwijk en Manon Vonk

Lichtjesstad maken bij het Creacafé. Vooral in
deze donkere tijd is een lichtjesstad heel gezellig
in huis. Van kleine doosjes of melkpakken gaat
dat heel goed!
Het is altijd heel leuk bij het Creacafé en we krijgen ook steeds meer vaste bezoekers. Als u ook
eens een kijkje wilt komen nemen, bent u van
harte welkom!
We zijn elke 2e woensdagavond van de maand
in Gouwestein. De activiteit is van half acht tot
half tien en vanaf zeven uur staan koffie en thee
klaar. Geeft u op voor het volgende Creacafé op
12 december!

CREACAFÉ 12 DECEMBER
Zoals ieder jaar gaan we weer kerstkransen maken om de wijk weer in kerstsfeer te brengen.
Naast de kerstkransen is er ook de gelegenheid
om aan andere kerstdecoraties te werken, net
8
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wat je leuk vindt. Heb je zin om mee te doen,
schrijf je dan van tevoren in want zo weten we
hoeveel er ingekocht moet worden. Je kunt je
aanmelden bij:
Marrianne tel. 0182 523448
Manon tel. 06 40281883

Wanneer? Woensdag 13 December
Waar? Gouwestein
Tijd? 19:30-21.30
Kosten? €5,00 per krans/
decoratie
Thema?
Kerstdecoratie
Wat neem je mee?
Eventueel decoratie materiaal
Waarom?
Om gezellig met zijn allen in de
kerststemming te komen

Van Kunst tot Kitsch
Zoals ieder jaar gaan we weer kerstkransen maken om de wijk weer in kerst sfeer te brengen. Naast de kerstkransen is er ook de
gelegenheid om aan andere kerstdecoraties te werken, net wat je leuk vindt. Heb je zin om mee te doen schrijf je dan van te voren
in zo weten we hoeveel er ingekocht moet worden. Je kunt je aanmelden bij Marrianne 0182-523448 of Manon 06-40281883

HET BANKJE

Door Ton Kooijman
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bij zij zich door enkele leden van ons wijkteam
lieten informeren over de zorgwekkende staat
van het park.
Inmiddels hebben het wijkteam en de gemeente, overigens zonder tussenkomst van de raadsleden, een aantal afspraken gemaakt over het
kleinschalige dagelijkse onderhoud. Eén van de
afspraken is dat de gemeente vanaf november
tot en met maart een aantal dode bomen zal
kappen en vervangen. Hiermee heeft de gemeente inmiddels een begin gemaakt. Het wijkteam is blij met ieder begin, maar maakt zich
nog steeds grote zorgen over het gebrek aan
gróótschalig onderhoud (zoals ophoging, herstel
van de eilanden, herstel van de oevers) en het
feit dat een herbeplantingsplan met bijbehorende financiering ontbreekt, terwijl veel bomen in
de afsterffase verkeren.
We blijven hiervoor aandacht vragen bij de gemeente en hebben de raadsleden die het park
laatst hebben bezocht (en die toen lieten blijken
dat zij onze zorgen delen) gevraagd om, samen met ons, te bevorderen dat de politieke en
bestuurlijke kansen om te investeren in het park
worden verzilverd.

INBURGEREN, HOE DOE JE DAT?

Door Trudie Galama

Een heerlijke najaarsmiddag en het is druk in
het park. Twee groepen die onderhoud aan het
doen zijn, de gemeente en leerlingen van het
Wellantcollege. Dit laatste is een afspraak met
het wijkteam. De banken zitten aardig vol en
op een ervan spreek ik Tirza en William, hand
in hand. Tirza zit op de Driestar en komt uit
Waddinxveen, William woont in Krimpen aan de
IJssel. Ze hebben elkaar min of meer bij toeval
via een WhatsApp ontmoet en zien elkaar nu
elke week in ons park. Vanmiddag voelen ze zich
overal weggejaagd want de herrie van het onderhoud komt steeds achter hen aan. Ze zitten
nu al op het vierde bankje. Ik beschouw het als
een verzoek om ze snel alleen te laten.

Ik zit tegenover Oksana
aan tafel en zij vertelt
dat zij vier jaar geleden
vanuit Oekraïne naar
Nederland is gekomen. Zij
oefende daar het artistieke vak van kledingontwerpster uit. Maar de
leuke baan die zij daar
had weerhield haar er niet
van om haar grote liefde
achterna te gaan naar
Gouda.

Door Koen Oome

Een cursus volgen
Ze meldt zich aan bij het ID-college voor de
inburgeringscursus, maar komt op een wachtlijst
te staan. In onze wijk zijn Marijke, Marianne en
Anneliet net gestart met een cursus Nederlands
voor nieuwkomers. Dat geeft uitkomst. In het
begin wordt er meer Engels dan Nederlands
gesproken, maar dat verandert al snel. Oksana
is een gemotiveerde en snelle leerling. Van drie
verschillende mensen les krijgen is heel leerzaam, zegt ze, want iedereen doet het op zijn
eigen manier. Ze vertelt enthousiast over de lesmethode en de mogelijkheid om thuis in eigen
tempo verder te studeren.

In de wijkkrant van oktober hebben wij u geïnformeerd over het bezoek van een aantal raadsleden aan het Van Bergen IJzendoornpark, waar-

Intussen wordt ze ook toegelaten op het ID
College en volgt daar Nederlands als tweede taal
(NT2). Ze gaat tweemaal per week naar school.

GROENCOMMISSIE
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Ze doet examen op B1 niveau: luisteren, lezen,
schrijven en spreken. Ze volgt de module Oriëntatie op de Arbeidsmarkt en heeft zojuist haar
portfolio ingeleverd. Maar Oksana gaat door
want ze wil op B2 niveau Nederlands leren spreken en schrijven.
Alleen de taal leren is niet genoeg
Voor inburgeren komt meer kijken dan alleen de
taal leren. Je hebt contacten nodig om wat je
hebt geleerd in de praktijk te kunnen oefenen.
Haar mede cursisten komen uit Estland, Egypte, Finland, Maleisië, Marokko en Turkije. Maar
tijdens de lessen is er weinig tijd om te praten.
Buiten “schooltijd” worden afspraken gemaakt.
Ze is enthousiast over haar buurtbewoners: “De
hele buurt praat Nederlands met mij”. Ze komt
graag in de bibliotheek; niet alleen voor de boeken maar ook voor het volgen van cursussen. En
hoewel thuis in het begin alleen Engels werd gesproken is nu de voertaal Nederlands geworden.
Werken in een modezaak
Oksana werkt sinds driekwart jaar in een modezaak. Ze vertelt dat ze in het begin bijna niets
durfde te zeggen uit angst om fouten te maken.
Maar van fouten kun je leren en nu stapt ze met
haar ontwapenende glimlach op haar klanten af.
Van India naar Nederland
Een paar dagen later zit ik
op de bank bij Anupma.
Zij vertelt dat zij uit New
Delhi komt en daar werkte
in het management van
een promotie- en communicatiebedrijf. Haar
man komt ook uit India
en heeft een baan als
software engineer bij een
Nederlandse bank.
Toen hij naar Nederland vertrok voor zijn werk,
kwam zij in 2014 op een toeristenvisum een
kijkje nemen. In 2015 kwam ze definitief naar
Nederland. Ze heeft gewoond in Amstelveen en
Hilversum en in 2016 verhuist ze met haar man
naar onze wijk in Gouda.
Fouten verbeteren
Anupma is druk aan het inburgeren. Van de 6
examens heeft ze er 2 met succes afgerond.
Zij volgt met heel veel plezier de Nederlandse lessen bij Marijke, Anneliet en Marianne.
“Ik houd echt van mijn leraren en de manier
waarop ze les geven”, zegt ze vrolijk. De lessen
zijn minder formeel en heel duidelijk en begrijpelijk. Daarnaast volgt ze extra lessen online.
Ook heeft ze vrienden die alleen Nederlands met
haar spreken en haar fouten verbeteren. Daar
leert ze veel van.
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Haar moedertaal is Hindi. Ze laat mij het alfabet
zien. Het zijn voor mij mooie, maar onbegrijpelijk tekens. Wij voeren ons gesprekje in het
Nederlands, maar zo af en toe gooit ze er Engelse zinnen tussendoor.
Hartelijk en behulpzaam
Ze vindt het wonen in Nederland heel vredig en
aangenaam. De mensen zijn hier hartelijk en behulpzaam. Heel anders is het leven in New Delhi. Een stad met 300.000 inwoners die allemaal
haast te hebben. Het verkeer is er chaotisch.
Ze werkt bij McDonald’s en heeft leuke collega’s.
In augustus ontving zij de onderscheiding voor
Beste Medewerker van de maand. Ze droomt ervan een eigen zaakje te hebben en Indiaas eten
te bereiden.
Dit is een succesverhaal met twee ambitieuze

AFVAL IN GOUDA
Cyclus stuurde ons informatie over afval. Die is
niet specifiek gericht op onze wijk; we halen er
een paar punten uit. Ongeveer driekwart van
de huishoudens zegt dat het scheiden van afval
prima lukt en dat is goed merkbaar. De hoeveelheid restafval per inwoner daalt al een paar jaar
behoorlijk. Van meer dan 200 kilo een paar jaar
terug naar 160 vorig jaar. Het streefcijfer voor
2020 is 100 kilo. Dat lijkt een forse daling, maar
met het betalen per aangeboden container vanaf
volgend jaar kan dat hard gaan.
Wij signaleren zelf voor onze wijk nog wel wat
knelpunten. De schooljeugd blijft blikjes, plastic,
papier op de grond smijten en wordt daar niet
op afgerekend. Inwoners van de wijk zetten te
gemakkelijk afval naast containers of houden
zich niet aan het ophaalrooster. Plastic afvalzakkken hangen zo nu en dan dagenlang aan
lantaarnpalen, kliko’s staan nogal eens te lang
op straat. Afvalbakken in straten en in ons park
zitten te vaak overvol. Voor onszelf en voor Cyclus zijn er dus nog wel wat verbeterpuntjes.

BRILJANTE VOETEN
Pedicure Gertina Twigt
Voetbehandeling en
Voetreflexmassage
M: 06 4547 9497
Majoor Fransstraat 26
2801 ST GOUDA
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REDACTIE WIJKKRANT
Ton Kooijman, Trudie Galama, Toos van der
Gaarden en Irene Tielman. Inleveren kopij per
e-mail: t.kooyman@worldonline.nl en 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 14051401 of
geurtsgeurts@gmail.com

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN
Gerrit van der Gaarden
Trudie Galama
Ton Kooijman
Peter Schönfeld
Manon Vonk
Koen Oome

Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Bergen IJzendoornpark 15
Van Swietenstraat 24
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36
Van Swietenstraat 16

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

0182 524996
523525
522508
678939
585357

ADRESSEN PARTNERS IN DE WIJKAANPAK
Gemeente, gebiedsregisseur West
Woonpartners Midden-Holland
Mozaïek Wonen
Politie, wijkagent
Stadstoezicht
Cyclus
Plicare
Sociaal Team

John van Dijk
Sandra Stevens
Ben Peters
Heide Valkenburg
Marcel van der Loo en Roos Brandhorst
Piet Streng
Carla Jochems
Chantal Geul

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

588386
646464
692969
0900 8844
589168
547500
06 20417758
088 9004321

STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hélène Servaesstraat, Aart Luteijnstraat, Vincent Hamanstraat, Roos van Dekemastraat, Nieuwe
Parkerf – vacature
Majoor Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, tel. 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 – Cora van Leeuwen, Winterdijk 15a, tel. 524925
Van Bergen IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, van Bergen IJzendoornpark 15,
tel. 523525 Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat, Verspuystraat, Lepelaerstraat –Simon Zomerdijk, Van Vreumingenstraat 8, tel. 06 24279413
Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – vacature
Crabethstraat, Crabethpark, Kattensingel 44c en volgende – Fred Wolswijk, Kattensingel 91, tel.
538392
Piersonweg, Van Beverninghlaan, Van Swietenstraat - Pieter de Jong, Van Beverninghlaan 18,
tel. 06 10014646

AGENDA
1 dec
10 dec
12 dec
13 dec
27 dec

16.00
19.30
19.30
19.00

uur
uur
uur
- 21.30 uur

Opening 11e expositie GoudsWerk
Wijkteamvergadering
Buurtpreventievergadering
Creacafé
Hoogvlietexpresse

Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
Gouwestein
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HALLOWEEN

Door Lianne v Rooijen

Wauw, wat een feestje! en wat waren er veel
kinderen dit jaar, alle plekjes waren vol. Om u
een indruk te geven van wat we allemaal gezien
en gedaan hebben, zijn hier wat voorbeelden.
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We nemen onze heksenhoed voor jullie af!
Namens Manon, Marleen, Anne en Lianne, bedankt en tot volgend jaar!

Er was een spannende griezeltuin bij het
Thomashuis. We hebben veel griezelspelletjes
gedaan zoals een spinnenspel, blikgooien, ring
skelet gooien, oogballen ping pong. Er stond een
heksenbruid bij de wigwam die getrouwd is met
één van de vaders. Zij gaf betoverende lichtbollen aan de kinderen. Er lagen balken over een
enge afgrond met licht en rook waar de kinderen overheen liepen, hèèl spannend! Er was
een griezelpoort in een achtertuin met heksen
en wezens waar de kinderen griezel limonade
kregen met oogballen erin. En dan die heks die
in haar donkere hutje een magische schaal had
waarin een echte hand zat die de kinderen ook
nog een verrassing gaf. Bijna alle kinderen gingen met haar mee, knap hoor.
Dit alles vond plaats in een magische en betoverende sfeer waarbij ik bij de ouders heel vaak
het ‘wauw” effect zag en bij de kinderen, ondanks het spannende element, stralende ogen
en gezichten die helemaal in de verhaallijnen
zaten. En wat dacht je van de hond die een
spinnenpak aanhad? Die was toch niet zo eng en
werd veel geaaid door de kinderen.
Dit alles kunnen we niet realiseren als we geen
enthousiaste wijkbewoners hebben die helpen.
We willen jullie bedanken voor alle inzet, de verhalen en de prachtige aangeklede plekken die zo
sfeerverhogend waren.
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