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Het Bankje
Door Trudie Galama

Sue en Kees zijn op familiebezoek. Ze wonen in 
Engeland en het is meer dan twee jaar geleden 
dat ze voor de laatste keer in Nederland waren. 
Met twee vaccins, een booster, een coronatest en 
de nodige formulieren mochten ze het eiland ver-
laten. “Heerlijk weer in Gouda te zijn en familie 
en vrienden te kunnen bezoeken” zeggen ze. 

Van hun kleinkinderen hebben ze een boodschap-
penlijstje meegekregen: chocomel, stroopwafels, 
krentenbrood met spijs, kruidnootjes, hagelslag, 
kaas en cupjes appelmoes.

Nu maar hopen dat ze ongehinderd weer terug 
kunnen	reizen	en	de	bestelling	kunnen	afleveren.	

Kerstbomen 
Op zaterdag 11 december wor-
den de versierde kerstbomen in 
de Winterdijksloot geplaatst.
Net als vorig jaar zal het bedrijf 
J. Bos en Zn. ons daarbij een 
handje helpen. De bomen zul-
len tot half januari te zien zijn 
langs de Winterdijk.
 
Winterdijk 14
Op 15 december krijgt Mozaïek 
Wonen de sleutels van de 60 
studio’s. Ik heb, begeleid door 
de uitvoerder, een kijkje mogen 

nemen in de woningen, de ge-
meenschappelijke woonkamer 
en over het binnenterrein kun-
nen lopen. De eerste bomen 
zijn	geplant	en	de	fietsbeugels	
staan er. Wel moeten nog wat 
bergjes zand en aarde worden 
weggewerkt, maar dan is ook 
het parkeerterrein af. De nieu-
we, brede toegangsbrug ligt al 
op zijn plaats. Maar hoe je die 
moet gebruiken is mij nog niet 
duidelijk. Wat mij wel duidelijk 
is, het is hier mooi wonen voor 
jonge mensen.

Toekomst van het Park
Een ingenieursbureau heeft in 
opdracht van de gemeenteraad 
drie toekomst scenario’s voor 
het onderhoud van het Van 
Bergen IJzendoornpark ge-
maakt. Komt dit rapport naast 
de Cultuurhistorische Analyse 
uit 2011 op de plank te lig-
gen?  Ik hoop dat er nu knopen 
worden doorgehakt voordat het 
park verdronken is in de Van 
Bergen IJzendoornplas.

Van de redactie - van het wijkteam
Door Trudie Galama
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Bouwplannen in de wijk

Terwijl het projectteam en de 
gemeente hard studeren op de 
voorwaarden en mogelijkheden 
van een stedenbouwkundig 
plan voor de nieuwe Lomboklo-
catie, worden er concrete stap-
pen gezet door Prorail om het 
gebied geschikt te maken voor 
woningbouw.

Afgelopen maanden is een deel 
van het relaishuis afgebroken 
om ruimte te maken. Het ge-
bouw dat in het midden van het 
plangebied staat is voor 2/3 ge-
sloopt. De rest van het gebouw 
is blijven staan en blijft nodig 
voor besturingen van wissels 
en sporen. De sloop moest heel 
voorzichtig gebeuren – met zo 
min mogelijk trillingen om om-
liggende bebouwing maar ook 
de kabel en leidingstroken zo 
min mogelijk te storen.  Onder-
zocht wordt of de kabels en lei-

dingen die vanuit het relaishuis 
naar het spoor lopen kunnen 
blijven liggen of ook herplaatst 
en vernieuwd moeten worden. 

Ook de gesprekken over de 
verplaatsing van de Railinzet-
plaats zijn gestart. Hoe blijft de 
Railinzetplaats bereikbaar tij-
dens het bouwen van de wonin-
gen? Wat wordt het toekomstig 
gebruik van de Railinzetplaats? 
En welke voorzieningen zijn 
nodig om de Railinzetplaats en 
de woonbuurt naast elkaar te 
laten bestaan?

Zo begint langzaamaan de 
transformatie van het rangeer-
terrein tot woonbuurt. 

Lombokterrein – van rangeerterrein naar woonbuurt
Door Debby van der Werf, Blauwhoed

Het oude rangeerterrein met het 
oorspronkelijke stationsgebouw

Het relais is deels gesloopt t.b.v. 
woningbouw

Zuidelijk Stationsgebied
Bron: gemeente Gouda

Wat staat er nog op de planning?
Het werk aan het Zuidelijk Stationsgebied schiet al behoorlijk op. 
Als alles volgens planning verloopt zijn we in de zomer van 2022 
klaar met het werk rond het station. De focus ligt nu op de herin-
richting van het Stationsplein, de afronding van de Oostelijke 
fietsenstalling,	waar	nog	een	stuk	wordt	aangebouwd	en	de	vernieu-
wing van de Stationshal. 

Jeu de boules
Door Trudie Galama

Zaterdag 6 
november 
was het voor 
de laatste 
keer dit jaar. 
Maar als het 
lente wordt 
staan ze 
weer op de 
jeu de bou-
les baan. 

Iedere eerste zaterdag van de 
maand vanaf halfvier zijn ze 
daar te vinden.
Ze hebben het seizoen lekker 
afgesloten:	koffie/thee	met	
appeltaart. En vanwege de 
winterse temperaturen werd er 
Glühwein geschonken.

Komt u ook een keer kijken? 
Tot volgend jaar dus.
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Vogels in de wijk: de specht
Door Marijke van Ittersum

Laatst was ik een weekend op 
stap – toen het allemaal nog 
wat rustiger was met corona. 
Naar het bos. We sliepen zelfs 
in een huisje in het bos. Heer-
lijk, geen nachtelijke treinen 
aan je hoofd, dacht ik. Nou, 
als je denkt dat het in een bos 
rustig is, dan heb je het goed 
mis. In de lente kwetteren en 
tsjilpen alle vogels van het bos 
vanaf het moment dat de zon 
nog niet eens op is. En nu, in 
de herfst, was er vlakbij een 
specht. Ja, een specht. Daar 
wordt op de deur geklopt, wie 
zal dat zijn... Wat een wild 
geraas was dat! En spechten 
zitten ook bij ons in de wijk. Ik 
heb ze zelf gehoord.

Om het ons extra moeilijk te 
maken (denk ik soms), zijn er 
zes soorten spechten in Neder-
land. De grote bonte specht 
komt het meest voor, maar je 
hebt ook een middelste en een 
kleine bonte specht. En je hebt 
een groene specht, een zwarte 
specht en een draaihals, maar 
die laatste is een beetje het 
buitenbeentje van de familie. 
Als enige van alle spechten 
vertrekt hij in de winter naar 
Afrika, hij maakt niet eens een 
eigen nest, maar breekt in bij 
een ander vogelpaar en hij leeft 
òf op de grond, òf heel hoog 
in de bomen. Maar als je als 
vogelaar een draaihals gespot 
hebt, nou, dan hoor je er echt 
bij, zo zeldzaam is hij. 

Terug naar de grote bonte 
specht (Dendrocopos major). 
Het is een opvallende vogel. 
Ongeveer 25 cm groot, zwart-
wit, maar met een rood broek-
je aan. Het mannetje heeft 
ook nog een rode vlek op zijn 
achterhoofd en jongen dragen 
een rood petje. De hele dag 
zijn	spechten	aan	het	roffelen,	
hameren, tikken en drummen 
op takken en stammen van 
bomen. Dat doen ze natuurlijk 
niet voor de grap. Er is altijd 
wel een gegronde reden voor 
dat lawaai: je moet een hol 

uithakken in de boomstam, je 
zoekt een lekker hapje dat ver-
stopt zit onder het schors, je 
laat een concurrerende specht 
even weten dat dit toch echt 
jouw boom is, of je roept je 
vrouwtje. 

Een mens zou er hoofdpijn van 
krijgen. Maar de specht niet. 
Die is er speciaal voor gemaakt 
om de hele lange lieve dag te 
timmeren met zijn snavel. Die 
is dan ook van zeer gehar-
de hoorn en heeft een sterke 
beitelvormige punt. Om de 
klappen op te vangen heeft de 
specht een extra dikke schedel.  
En hij heeft een set schedel-
spieren die vastzitten aan zijn 
snavel. Dat vangt heel wat ge-
weld op, net als het sponsach-
tige bindweefsel tussen snavel 
en schedel. De dikke nekspie-
ren fungeren als een soort 
schokdempers. Dan staat de 
specht ook nog eens heel ste-
vig op klauwen met twee tenen 
voor en twee achter. Tot slot 
geeft de stijve staart een extra 
anker. De arme torretjes, rup-
sen, mieren, spinnen en andere 
insecten hebben geen schijn 
van kans tegen de kleverige 
tong van wel tien centimeter. 

Vanaf begin april moet er ge-
broed worden. Elk jaar maakt 
de specht een nieuwe nesthol-
te, uitgehakt in het hout door 
man en vrouw. Verder maakt 
het vogelpaar zich niet druk om 
de inrichting van het huis. De 
vijf of zes crème witte eieren 
worden gewoon op het hout 
gelegd. Beide vogels broeden, 
maar dat duurt niet lang, want 
al na een dag of tien komen de 
jongen uit. Ze zitten wel nog 

drie weken in het nest en dat is 
de tijd dat er extra gehamerd 
en getimmerd moet worden 
door de beide ouders: kinderen 
hebben immers altijd honger. 
Maar als ze dan eenmaal uit 
het nest zijn, vinden de ouders 
dat hun werk er na nog eens 
tien dagen extra, wel opzit. 
Dan gaan de jonge spechten 
zelf aan het werk. Waarmee? 
Met	roffelen,	timmeren	en	
drummen op de takken en de 
stammen van de bomen.

In de winter hebben spechten 
het niet altijd gemakkelijk. 
Net als andere vogels hebben 
ze graag een extra hapje van 
ons, mensen. Ze eten ook wel 
van voedertafels, maar het is 
leuk en echt niet moeilijk om 
een spechtenblok voor in de 
tuin te maken. Spechten zijn 
dol op vogelpindakaas. Neem 
een blok hout en boor daar een 
stel gaten in van vier of vijf 
centimeter diep. Die stop je vol 
met vogelpindakaas. Dan een 
stevige haak in het hout en met 
een touw bevestig je het blok 
in een boom. Succes gegaran-
deerd! 
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Ook trainen bij ons?
Informeer naar Training op Maat,
Afvallen op Maat, Fitplus, Fit to move
en specifieke trainingen: COPD,
COVID 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 
 

 
Wijkkrant december
Artikelen graag aanleveren vóór 14 december 
bij Trudie en Irene  
redactie wijkkrant:  
trudie.galama@hetnet.nl
i.tielman@gmail.com
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Groene Bon aanvragen... gewoon 
doen!

Alsjeblieft: een ca-
deaubon ter waar-
de van 75 euro!

Wat krijg ik?
Als inwoner van de gemeente Gouda kun je een 
Groene Bon ter waarde van € 75 aanvragen om 
je huis tochtvrij, comfortabeler en energiezui-
niger te maken. Deze Groene Bon kun je ver-
volgens besteden bij de deelnemende onderne-
mers.

Hoe krijg ik mijn Groene Bon?
Ga naar: https://maakgoudaduurzaam.nl/
items/groene-bon voor meer informatie. Vraag 
je Groene Bon aan. Doe het vandaag nog want 
er zijn nog maar een paar bonnen over. Na 
het aanvragen ontvang je de Groene Bon in je 
e-mail. De bon is 1 maand geldig vanaf uitgifte. 
Gebruik je hem niet, dan krijgt iemand anders 
de kans om zijn of haar huis voordelig te ver-
groenen. 
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STRAATCONTACTPERSONEN BUURTPREVENTIE

•	 Hélène Servaesstraat, Aart Luteijnstraat, Vincent Hamanstraat, Roos van Dekemastraat, Nieuwe 
     Parkerf – Rik Bos, Winterdijk 10-104, rik_bos@hotmail.com
•	 Majoor Fransstraat, Kanaalstraat - Han Geurts, Majoor Fransstraat 20, geurtsgeurts@gmail.com 
•	 Rode Dorp – Monique Havelaar, Noorderstraat 14, debestegastouder1967@hotmail.com 
•	 Max Havelaarstraat, Merijntje Gijzenstraat, Kleine Johannesstraat, Jan Compagniestraat, Eline Veres-

traat - Herman Kievit, Majoor Fransstraat 26, herman5011@hotmail.nl
•	 Winterdijk – Stefan Albertema, Winterdijk 10-104, albertema1@hotmail.com
•	 Van Bergen IJzendoornpark en Het Binnenhof – Trudie Galama, van Bergen IJzendoornpark 15, 
     trudie.galama@hetnet.nl
•	 Van Strijenstraat, v. Vreumingenstraat, Verspuystraat, Lepelaerstraat, Venroystraat –Simon Zomer-

dijk, Van Bergen IJzendoornpark 16, simonzomerdijk@gmail.com
•	 Kattensingel, nummers 1 t/m 44b – 
•	 Kattensingel 44c en volgende, Vredebest, Spoorstraat en Spoorlaan – Fred Wolswijk, Kattensingel 

91, f.wolswijk@kpnmail.nl
•	 Crabethstraat en Crabethpark - Cathelijn Schols, Crabethpark 14, cathelijnschols@hotmail.com
•	 Piersonweg, Van Beverninghlaan, Van Swietenstraat - Ton van Loon, Van Beverninghlaan 19,          

tovalogo@planet.nl

ADRESSEN WIJKTEAMLEDEN

Gerrit van der Gaarden 
Trudie Galama 
John Hexspoor
George Kroon 
Peter Schönfeld
Manon Vonk

Van Bergen IJzendoornpark 35
Van Bergen IJzendoornpark 15
Kattensingel 36
Kanaalstraat 11 
Kattensingel 54
Majoor Fransstraat 36

Tel. 0182 524996
Tel. 0182 523525
john.hexspoor@kpnmail.nl
gqm.kroon@gmail.com
Tel. 0182 678939
Tel. 0182 585357

REDACTIE WIJKKRANT

Trudie Galama, en Irene Tielman. Inleveren kopij 
per e-mail: trudie.galama@hetnet.nl en  
i.tielman@gmail.com. 

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

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@caiway.net 
website: www.nieuwepark.nl
bankrekening: NL69 INGB 0002 2575 20 
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Drie Stolpersteine voor de Piersonweg 4 
Door Soesja Citroen
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Anderhalf jaar woonden Israël 
(65) en Rahel Engländer-Jun-
gerwirth (63) en zoon Joachim 
(Achie) (23) op dit adres. 
In Leipzig bestierde het echt-
paar een sieradenwinkel in een 
mooi Jugendstil-pand. Deze 
winkel hadden ze moeten opge-
ven, toen ze niet meer konden 
beschikken over hun eigen 
geld. In 1936 emigreerden ze 
naar Nederland en vestigden 
zich in Voorburg. 

Zoon Achie was het jaar daar-
voor al naar zijn zus Cäcilie 
in Den Haag vertrokken. Die 
woonde daar sinds eind jaren 
20 met haar man Berl, hun 
dochters Irène en Ariane wer-
den er geboren. 

Toen Israël en Rahel als 
buitenlandse vluchtelingen de 
kuststrook moesten verlaten, 
verhuisden ze met hun zoon 
naar Gouda. In januari 1941 
kwamen ze beneden in het huis 
van de familie Van Blokland 
wonen. Ook in Nederland werd 
het leven hen steeds moeilij-
ker gemaakt. Zo mochten ze 
niet meer op openbare plek-
ken komen en moesten ze een 
Jodenster op hun kleding gaan 
dragen. Half juli 1942 begon-
nen de gedwongen Jodentrans-
porten vanaf Westerbork. Achie 
vluchtte en ook Cäcilie met 
haar gezin.

Dochter des huizes Nancy 
Ruijs-van Blokland schreef later 
haar herinneringen op aan het 
gezin. ‘Mevrouw en mijnheer 
Engländer waren in mijn ogen 
stokoude mensen. Hun zoon 
Achie was een heel verlegen 
jongen. Hij was wel intelli-
gent, maar durfde je niet aan 
te kijken, laat staan met je te 
praten. Later begreep ik dat hij 
waarschijnlijk autistisch was.’ 
‘Mijn oudste broer was twaalf, 
hij deed dikwijls hun bood-
schappen en was de sjab-
besgoj. Ik geloof niet dat ze 
naar de synagoge gingen, want 

ze konden slecht lopen en 
mevrouw Engländer had ern-
stige suikerziekte. Bescheiden, 
teruggetrokken mensen waren 
het.’ 

‘Het werd augustus 1942. Ik zie 
Irène en Ariane nog de hoek 
om komen. Ze kwamen nooit 
alleen, maar nu wel. En ze had-
den géén ster op. Ze mochten 
opa en oma even gedag gaan 
zeggen en waren stiekem met 
de trein gekomen.’ ‘Daarna 
vluchtte dochter Cäcilie met 
haar gezin. Ze werden opge-
pakt bij de Belgische grens en 
zijn naar Vught afgevoerd. Op 
de een of ander manier waren 
opa en oma dat te weten geko-
men. Het bleek, dat ook Achie 
al in juli ’42 was gevlucht, naar 
Frankrijk. Het echtpaar leefde 
in onzekerheid en doodsangst. 
Hand in hand zag ik ze samen 
door de gang naar de keuken 
schuifelen.’  

‘Begin oktober in de ochtend 
kwamen een politieagent en 
twee mensen van de Joodse 
Raad het echtpaar ophalen. 
Mijn moeder en ik stormden 
naar beneden. 

Ik had willen zeg-
gen: “Neem mij 
maar mee.” Ik had 
hulp willen vragen 
aan de buren, maar 
durfde niet. Een 
meisje van veertien 
was ik.’ 

‘Het vreemde was, 
dat toen ze weg wa-
ren, er in het hele 
huis geen papiertje 
meer te vinden was. 
Ze hadden letterlijk 
al hun schepen ach-
ter zich verbrand.’ 

In het politierapport van dins-
dag 13 oktober 1943 lees je 
over de arrestatie van Rahel en 
Israël. Politieagenten voerden 
hen met vijfentwintig andere 
Joodse stadgenoten weg naar 
Amsterdam. Twee weken na 
hun arrestatie, werden Israël 
en Rahel vermoord in Ausch-
witz. Ook dochter Cäcilie en 
haar gezin kwamen hier om het 
leven. Achie stierf in Sobibor. 
 
‘Ik ben nu bijna zesentachtig. 
De familie Engländer be-
staat niet meer, alleen in mijn 
hoofd,’ schreef Nancy Ruijs-Van 
Blokland in 2012. Ze was zeer 
dankbaar voor de Stolpersteine 
voor het gezin. Bij de plaat-
sing was ze aanwezig met haar 
familie. 

(ingekort verhaal uit het boek 
‘Hier Woonden - Stolpersteine 
Gouda)
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Kunst in de wijk

Beeldententoonstel-
ling Gouda750
Door Marrianne Waalwijk

Hebben we eindelijk een bud-
get voor de beeldententoon-
stelling in het Van Bergen 
IJzendoornpark in het kader 
van Gouda750, moeten we ook 
nog een vergunning zien te 
krijgen! De regelgeving wordt 
steeds strenger, dus duimen we 
dat het door kan gaan. 

Op papier beloven dat we de 
graskantjes bijknippen, de ge-
plette sprietjes weer overeind 
gaan zetten . . . . . . 

De Zeemeermin zwemt 
verder . . . . . . 
Door Marrianne Waalwijk

Na ons bericht in de vorige 
wijkkrant dat de Zeemeermin 
kon komen, hebben we helaas 
toch veel negatieve berichten 
ontvangen over de geplande lo-
catie. Dat is natuurlijk jammer 
en ook niet de bedoeling. 

Daarom is er besloten om de 
Zeemeermin wat verder te la-
ten zwemmen, de beoogde plek 
is in de vijver van het oudere 
gedeelte van het Van Bergen 
IJzendoornpark, tegenover 
huisnummer 31. De bewoners 
vinden het een mooie plaats. 
Ook de kunstenaar is tevreden 
met deze locatie. Wel moeten 
we de hele procedure weer 
opnieuw opstarten maar we 
hopen toch het beeld volgend 
jaar te kunnen plaatsen.

Fotoproject GMF-
locatie (Goudsche 
Machine Fabriek)
Door Marrianne Waalwijk en Sjouk 
Engels 

Ja, het is eindelijk toch gelukt!
We kunnen verder met het 
fotoproject op de GMF-locatie 
bij het energiehuisje hoek Van 
Strijenstraat/Van Vreumingen-
straat.

Alweer jaren geleden is de laat-
ste woning op de GMF-locatie 
opgeleverd. Om bewoners en 
bezoekers te laten zien hoe dit 
gebied er vroeger heeft uitge-
zien, willen we enkele foto's 
tonen van deze fabriek, want in 
deze wijk was vroeger veel be-
drijvigheid. De foto's komen op 
een bord in een staand frame 
voor de muur van het ener-
giehuisje. Een oud-medewer-
ker van de Goudsche Machine 
Fabriek, de heer W. de Jong, 
heeft foto’s uit het archief van 
deze fabriek aan ons gegeven.

Dank jullie allemaal voor de 
(financiële)	bijdrage.	Mede	door	
jullie is dit fotoproject toch 
van de grond gekomen. Bijge-
dragen hebben: bewoners uit 
onze wijk, Andritz Gouda BV uit 
Waddinxveen (voorheen GMF), 
Wijkteam Nieuwe Park, Rien 
Prins Advies BV, GoudApot, 
Gemeente Gouda.

Deze foto's zullen ook te zien 
zijn op de vernieuwde kunst- 
route van onze wijk (zie web-
site nieuwepark.nl). Heeft u 
deze route al eens gewandeld 
of	gefietst?	Het	is	zeer	de	
moeite waard om dat eens te 
doen, want in onze wijk is veel 
(herplaatste) kunst te zien. Op 
de website www.BeeldeninGou-
da.wordpress.com kunt u zien 
welke beelden herplaatst zijn.

In de wijkkrant van septem-
ber 2005 heeft Wilma Neefjes 
een artikel geschreven over de 
Goudsche Machine Fabriek (zie 
website nieuwepark.nl). 
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Bedrijvigheid in de Wijk
De Groot Vroomshoop “bouwt” houten huizen op Winterdijk 14
Door Trudie Galama

Op de plek waar ooit een 
schoolgebouw stond, heeft 
De Groot Vroomshoop zestig 
studio’s geplaatst voor woning-
corporatie Mozaïek Wonen. Op 
7 oktober plaatste wethouder 
Rogier Tetteroo de laatste volle-
dig afgebouwde kant-en-klaar-
woning. Binnenkort worden 
deze opgeleverd. Een goede 
reden om te bellen met de bou-
wer en te vragen naar het hoe 
en waarom van deze bijzondere 
wooneenheden.

Duurzame huisvestingoplos-
sing
Erwin Slagboom, commercieel 
projectmanager bij De Groot 
Vroomshoop vertelt dat Mo-
zaïek Wonen zocht naar een 
duurzame huisvestingsoplos-
sing. Dat ons houtmodule-
bouw-concept circulair, ver-
plaatsbaar en volledig van hout 
is, sprak Mozaïek Wonen aan. 
Onze modules worden gemaakt 
van kruislaaghout (CLT) uit 
duurzaam beheerde bossen.  
Door te bouwen met natuurlij-
ke materialen zoals hout haal 
je de natuur in huis, wat zorgt 
voor een gezond leefklimaat. 
Dit gaf voor Mozaïek Wonen de 
doorslag om met ons in zee te 
gaan.

Verder kijken dan vandaag
De grond is eigendom van de 
gemeente en heeft voor de ko-
mende jaren de functie wonen 
gekregen. Hoe lang de wonin-
gen blijven staan is afhankelijk 
van de aanpassing van het 
bestemmingsplan. Mocht het 
bestemmingsplan in de toe-
komst niet worden aangepast, 
dan worden de woningen opge-
pakt en naar een nieuwe locatie 
gebracht. De woningen hebben 
een zeer lange levensduur en 
zijn de woningen niet meer 
nodig, dan wordt het kruislaag-
hout (CLT) uit dit woongebouw 
geoogst. Zo krijgt het CLT een 
tweede leven en behoudt het 
zijn waarde.

Omvangrijk woonproject
Er staan in totaal zestig sociale 
huurwoningen van 30 en 40m2, 
met een gemeenschappelijke 
woonkamer, bergingen en een 
wasruimte. De woningen zijn 
bedoeld voor één- en tweeper-
soonshuishoudens. Het gaat 
om	specifieke	groepen	die	op	
dit moment weinig kansen 
op de woningmarkt hebben: 
jongeren, starters en spoed-
zoekers.

Unieke bouwlocatie
De bouwlocatie is het terrein 
van een voormalige school. De 
in totaal zeventig modules zijn 
geplaatst op een staalconstruc-
tie die is gemonteerd op de 
bestaande fundering en begane 
grondvloer van de gesloopte 

school. Er is een ingenieursbu-
reau ingeschakeld om te bepa-
len of de bestaande fundering 
voldoende draagkracht had om 
de modules te kunnen stape-
len.

Het terrein is alleen bereik-
baar via een brug. Deze moest 
geschikt gemaakt worden voor 
zwaar transport om de modules 
op de locatie te krijgen. Het 
woongebouw komt direct aan 
het spoor, waardoor rekening 
gehouden moest worden met 
een hoge geluidbelasting op de 
gevel. De hoogte van de bega-
ne grondvloer vereiste dat de 
aanleg van de nutsvoorzienin-
gen moest worden aangepast.
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De bouw op locatie gaat bij-
zonder snel
De houten modules worden 
onder perfecte omstandigheden 
volledig in onze fabriek gepro-
duceerd. Drie modules op één 
dag, zegt Erwin.  Kant-en-klaar, 
dus inclusief wc en badkamer, 
elektra en installaties van onze 
bouwpartners en zusterbedrij-
ven. De overlast op de bouw-
plaats wordt hierdoor tot een 
minimum beperkt. Dat werkt 
efficiënter,	veiliger	en	sneller.

Bijzondere bijzonderheden
Erwin noemt het bijzonder dat 
er jongeren komen te wonen 
en dat zijn bouwbedrijf dus 
een bijdrage levert aan het 
woningtekort juist voor deze 
doelgroep. De woningen zijn 
gasloos en circulair (construc-
tiemateriaal is hout) en zo 
levert het product een bijdrage 
aan een duurzame samenle-
ving. 

Bron: De Groot Vroomshoop
         Mozaïek Wonen

Wijkteam 

Het wijkteam heeft op 8 november vergaderd. In 
deze vergadering zijn o.a. de volgende punten 
aan de orde geweest:

•	 Kerstbomen in de sloot van de Winterdijk
•	 Kunst in de wijk: nieuwe plek voor de zeemeermin, zie blz. 8
•	 De zoektocht naar een opslagruimte voor spullen wijkteam en 

Creacafé
•	 VCP: Het plan om de Veerstal voor een maand af te sluiten 

voor verkeer en dan te kijken wat de consequenties zijn voor 
de rest van de stad.

•	 Groen: De pilot ‘toekomst van het Van Bergen IJzendoorn-
park’, zie blz. 12

•	 NLdoet, Opschoondag en burendag 
•	 Halloween, zie blz. 15
•	 Volière: De brief met het verzoek om een snelle reactie, ver-

zonden aan het college, de raad, AD en Het Kontakt (Goudse 
Post).

Vastgesteld zijn de activiteiten die onder de verantwoordelijkheid 
vallen van het wijkteam: Nieuwjaarsborrel, Jaarvergadering, Dag 
van het Park, Kerstbomen Winterdijk en verder het beheer en on-
derhoud van de volière en het beheer van de opslagruimte voor 
spullen wijkteam en Creacafé.

Verder is kennisgenomen van Bewonersinitiatieven: Activiteiten 
rond Gouda750 (Kaasmeisje en Goudse Giganten), Aanschuif-
tafel, Jeu de Boules-baan (zie blz. 3), Hoogvlietexpresse (zie 
blz.10),  trillingsonderzoek Katshof (Kattensingel) (zie blz. 15).

Het wijkteam heeft een “Dagje op de Hei” gepland. Het is altijd 
goed om een keer in de spiegel te kijken en je sterke en zwakke 
kanten, gekoppeld aan de kansen en bedreigingen in kaart te 
brengen.

We liggen helaas al ruim 18 
maanden stil met de Hoog-
vlietexpresse, de wekelijkse 
begeleide boodschappenservice 
voor senioren. Na de zomer-
vakantie waren we hoopvol 
dat het veilig zou zijn om weer 
te beginnen. De voorberei-
dingen waren in volle gang. 
We zouden weer samen met 
leerlingen van Praktijkschool 
GSG Het Segment gaan star-
ten. Maar het liep anders. Toen 
in de laatste persconferentie 

de maatregelen weer werden 
aangescherpt konden we niet 
anders dan besluiten de her-
start nog langer uit te stellen. 
Met z’n allen in een busje, dicht 
op elkaar zitten in de hal van 
de supermarkt, dichtbij helpen 
en gezellig bijpraten . . . . .  . . 
. . we vonden het risico te groot 
dat iemand besmet zou kunnen 
raken. Als ik dit schrijf is Ne-
derland weer heel veel stappen 
terug. Corona is nog niet onder 
controle.

Hoogvlietexpresse
Door Wilma Neefjes

We wensen jullie alle goeds en 
heel veel sterkte! We hopen 
rond de feestdagen, als het 
veilig kan, u persoonlijk even 
te spreken met een kort bezoek 
aan de deur. Vooruitlopende op 
een herstart van de Hoogvlie-
texpresse, zoals het er nu naar 
uitziet, niet eerder dan in het 
nieuwe jaar. 

Het vrijwilligersteam 
Hoogvlietexpresse
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Gouwestein Nieuws
Door Karin Hinke

Mantelzorgers blijven naast 
alle vrijwilligers onmisbaar. Op 
woensdag 10 november, de 
jaarlijkse mantelzorgdag zijn de 
mantelzorgers van Gouwestein 
in het zonnetje gezet. Bewo-
ners konden met hun familiele-
den/naasten genieten van een 
speciaal voor hen georganiseer-
de High Tea. 

Nu de feestmaand december 
dichterbij komt, zijn we druk 
met de voorbereidingen. In 
verband met de corona-richt-
lijnen hebben we helaas toch 
weer met wat beperkingen 
te maken. Voor de bewoners 
zullen we het echter gezellig 
maken en worden er leuke acti-
viteiten georganiseerd. 

Sinterklaas
Met Sinterklaas is er een pie-
tenbingo, en uiteraard komen 
Sinterklaas en zijn pieten dan 
een bezoek brengen aan Gou-
westein. 

Kerstdiner
Vorig jaar hebben we voor de 
bewoners een private dining 
room in het leven geroepen. 
Wegens groot succes zullen we 
ook dit jaar de kerstdiners op 
deze manier organiseren. Dat 
betekent dat bewoners, samen 
met 3 familieleden/naasten de 
private dining room op vaste 
tijden kunnen reserveren en 
dan genieten van een over-
heerlijk diner. Dit diner wordt 

samengesteld door de mede-
werkers van ons restaurant. 

We vergeten ook de mede-
werkers en de zo belangrijke 
vrijwilligers niet. Voor hen or-
ganiseren we vlak voor Kerst-
mis een gezellig moment met 
kramen met chocomel en gluh-
wein, en worden er verse pof-
fertjes gebakken. Dit alles bij 
mooi weer op de parkeerplaats 
van Gouwestein die we vooraf 
nog in kerstsfeer brengen. Hoe 
leuk zou het zijn als er dan een 
beetje sneeuw ligt. 

Expositie
Vanaf 1 december is er weer 
een mooie nieuwe expositie 
GoudsWerk in Gouwestein. 

Het is mogelijk om de expo-
sitie te komen bekijken, u 
bent welkom met twee of drie 
personen. Ontsmet uw handen 
bij binnenkomst, mondkapje 
verplicht, meld u even bij de 
receptie. Indien er al externen 
zijn voor de expositie is het 
wellicht mogelijk dat u even 
moet wachten. U kunt terecht 
tijdens de openingstijden van 
de receptie: van maandag 
tot en met vrijdag van 8.30 – 
16.30 uur, zaterdag en zondag 
van 9.30 – 16.00 uur. In de 
middag kunt in het restaurant 
terecht	voor	een	kopje	koffie/
thee of een ander drankje met 
een lekker hapje erbij (van 
14.00 uur – 17.00 uur). 

Kijk ook eens op onze site: 
www.zorgpartners.nl/gouwes-
tein of volg ons via facebook:  
https://www.facebook.com/
gouwestein

21e Expositie 
GoudsWerk
Door Sjouk Engels

Een nieuwe expositie Gouds-
Werk met veel kleur deze keer!
Van 1 december tot en met 
26 februari is deze expositie 
GoudsWerk te bewonderen in 
Gouwestein.

Een bijzondere expositie met 
werk van Ruth Thieme (Abo-
riginal stipwerk), Rien Potters 
(schilderijen) en Open Atelier 
workshop Janny de Keijzer 
(viltwerk schilderijen). Op onze 
website (www.GoudsWerk.
wordpress.com) zijn de exposi-
ties GoudsWerk te zien.
Voor meer informatie over de 
kunstwerken of eventuele aan-
koop kunt u contact opnemen 
met	de	betreffende	kunstenaar.	
Misschien zit er een cadeautje 
bij voor de feestdagen?

De eerste kunstenaar van deze 
expositie stellen wij hier aan u 
voor:

Ruth Thieme

Een leven zonder creatief bezig 
zijn, kan ik mij nauwelijks 
voorstellen. Kort na de oorlog 
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breide ik al sokjes voor mijzelf 
en mijn zusjes. Handwerken en 
handenarbeid zijn mijn lust en 
mijn leven. Mijn grote voor-
beelden waren mijn moeder 
en mijn grootmoeder die ook 
altijd, zoals dat toen gezegd 
werd, wel iets op de pennen 
hadden. Naast het breien van 
sokjes en ingewikkelde Noorse 
truien, borduurde ik ook boe-
kenleggers, tafellopers, mer-
klappen en grote stukken voor 
aan de wand. 

Tijdens mijn werkzame leven 
breide en naaide ik ook voor de 
kinderen. Om rust te scheppen 
ben ik begonnen met mandala 
tekenen, wat mij veel genoe-
gen,	rust	en	afleiding	bezorgde.

Sinds 1990 wonen wij met veel 
plezier in Gouda. Door omstan-
digheden moesten wij verhui-
zen naar een aanleunwoning en 

die vonden wij in Gouwestaete. 
In de wijk Nieuwe Park, in het 
pré-corona tijdperk, werd in 
Gouwestein eens in de maand 
een creatief café georganiseerd 
door mensen van het wijkteam. 
Alle mogelijke vormen van 
creatief bezig zijn werden daar 
aangeboden. Ik hoop dat dat 
spoedig weer mogelijk is.

Eén van de onderwerpen was 
Aboriginal stipwerk. Dat sprak 
mij aan. Dat het mij zoveel ple-
zier en voldoening zou geven, 
kon ik toen niet vermoeden. 
Het laat mij niet meer los. 
Sinds die avond "stip" ik dus 
van alles en op van alles: aar-
dewerk, glas, hout en papier. 
Het meeste materiaal daarvoor, 
behalve de verf, komt uit kring-
loopwinkels.

De onderwerpen zijn heel 
divers: schaaltjes voor een 
bonbonnetje of een theezakje, 
borden voor Kerst, kerstkaar-
ten, kortom: gezellige "hebbe-
dingetjes" of betaalbare ca-
deautjes. Een heerlijke hobby, 
die ontspanning geeft en niet 
veel ruimte vraagt!

Ruth Thieme: tel. 06 20964509
Mailadres: Thieme.ruth2@
gmail.com

Groen in de wijk

Boom in de tuin
Door George Kroon, wijkteamlid

Waarom zou je een boom in de 
toch al kleine achtertuin willen? 
Natuurlijk geeft een boom wat 
rommel,  maar de voordelen 
zijn enorm. Je kunt genieten 
van rustgevend groen, het 
bezoek van vogels, vlinders, 
bijen en wellicht een egel die 
de slakjes opeet. Door een 
boom zie je of het waait, of de 
lente begint en of de herfst in 
aan tocht is. Met een boom of 
ander groen draag je bij aan 
een duurzamere wereld!

Welke boom?
Een boom geeft schaduw, maar 
dat kan ook een voordeel zijn. 
Bomen hebben een verkoe-
lende werking op het  huis 
en het milieu. Er zijn bomen 
die heel laat in het blad ko-
men, veel zon doorlaten en 
weer vroeg hun blad verliezen 
zodat je weer veel licht in huis 
hebt. Een voorbeeld hiervan 
is de valse Christusdoorn of 
Gleditsia. Deze staat op het 
parkeerterrein voor Jumbo in 
Bloemendaal. Ook verschil-
lende soorten dennen, Pinus, 
doen het goed en blijven heel 
transparant. Hiervan zijn veel 
verschillende soorten. Laat je 
dus goed adviseren door het 
tuincentrum, bijvoorbeeld Van 
Dussen in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Deze zaak heeft een uit-
gebreid assortiment en kennis 
van zaken. 

Welke plek?
Verder moet je opletten waar je 
de boom plant. Wordt hij hoog 
en breed dan is het midden van 
de tuin aan te raden. Wordt hij 

wel hoog maar smal dan kan 
hij dichter bij de rand. Er zijn 
overigens bomen zoals een eik 
of beuk die ook smal en hoog 
kunnen worden. Dit heet een 
cipres vorm. Deze staan onder 
andere aan de Winterdijk bij 
Huize Winterdijk.

Groenblijvende bomen
Groen blijvende bomen ge-
ven gratie aan een woning. 
Denk aan een zuil cipres. Deze 
is smal maar kan best hoog 
worden. Ook in het park zijn 
groenblijvers heel bepalend 
voor de statige sfeer van het 
park. Verder is ook de groen-
blijvende liguster heel nuttig 
in de tuin. Alhoewel dit een 
struik is en geen boom, kun je 
de tuin er ronder mee maken 
door deze struik in de hoek te 
laten groeien. Ligusters zijn de 
stepping stones voor vogels 
als mezen en huismussen. Wel 
minstens twee keer per jaar 
snoeien!

Succes met een groenere tuin!
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Het ingenieursbureau Wit-
teveen+Bos uit Deventer 
heeft in opdracht van de ge-
meenteraad van Gouda drie 
toekomst scenario’s voor het 
onderhoud van het Van Ber-
gen IJzendoornpark gemaakt. 
Deze scenario’s zijn op een 
bewonersavond op woensdag 
20 oktober jl met een aantal 
bewoners besproken. Hieron-
der volgt het verslag van deze 
bijeenkomst.

De	effecten	van	het	toepassen	
van scenario’s zijn voor het Van 
Bergen IJzendoornpark in kaart 
gebracht:

Scenario 1 
de “Droge oplossing”:
Door het ophogen van het 
gehele Van Bergen IJzendoorn-
park, verwachten we een sterk 
positief	effect	op	de	beleving,	
de functies en gebruik van het 
park. Naast het ophogen zul-
len de bomen in de toekomst 
tegelijkertijd vervangen en 
eventueel verhoogd/verplant 
worden. Daarbij wordt rekening 
gehouden met het bestaande 
boomassortiment, zowel van 
het droge als natte soort. Zo 

blijft het bestaande karakter 
van het park zoveel mogelijk 
behouden. Dit scenario brengt 
hoge investerings- en onder-
houdskosten met zich mee en 
we verwachten geen effect 
op de biodiversiteit.

Scenario 2 
de “Natte oplossing”:
Het zo min mogelijk ophogen 
van het Van Bergen IJzen-
doornpark, in combinatie met 
extensief beheer, heeft een 
positief	effect	op	de	ecologie	
(biodiversiteit) en de toe-
komstbestendigheid.	Het	effect	
op de ecologie is gemiddeld, 
omdat het park geen onderdeel 
uitmaakt van de ecologische 
groenstructuur. In de herinrich-
ting wordt rekening gehouden 
dat het benodigde materieel, 
voor beheer en onderhoud, 
gebruik kan blijven maken van 
de paden. De bomen zullen in 
dit scenario zoveel mogelijk 
blijven staan en vervangen 
worden als een boom dood-
gaat. Daarbij wordt onderzocht 
of het boomassortiment aan-
gepast kan worden op de natte 
condities. 

Voorlopig resultaat scenario 
3 “Combinatie van droge en 
natte oplossing”
In dit scenario worden alleen 
de routes en de intensief ge-
bruikte zones, zoals de speel-
plaats of ligveld, opgehoogd. 
Het overige deel van het park 
wordt niet opgehoogd en krijgt 
een steeds natter wordend 
uiterlijk. De bomen worden in 
de zone met de maaiveldopho-
ging vervangen en waar mo-
gelijk opgehoogd/ verplant. In 
de natte zones wordt gekozen 
voor boomsoorten die beter 
bestand zijn tegen de nattere 
condities. De combinatie heeft 
een	positief	effect	op	de	be-
leving, ecologie, functies en 
gebruik en toekomstbestendig. 
Door gedeeltelijke ophoging en 
semi-intensief beheer, zijn de 
kosten hoog. 

Naar aanleiding van deze studie 
heeft het wijkteam een reactie 
gegeven. U vindt het uitgebrei-
de verslag van deze avond en 
de reactie van het wijkteam op 
de website:  Nieuwepark.nl

Studie naar toekomst van het Van Bergen IJzendoornpark
Door Peter Schönfeld
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Buurtpraat - Villa30
Door Tineke Mocking

Ik ben dit keer te gast bij 
Villa30 voorheen de Wal-
gaerde genaamd. Iedereen 
in wijk Nieuwe Park (en ook 
daarbuiten) kent wel Villa30 
op de hoek van de van Beve-
ringhlaan/Van Swietenstraat. 
Deze villa, die ooit bewoond 
werd door chirurgen, daarna 
nog peuterspeelzaal is geweest 
om vervolgens nog tientallen 
jaren te dienen als opvanghuis 
voor kinderen met een lichte 
verstandelijke beperking, heeft 
daarna nog een paar jaar leeg 
gestaan, voordat iemand er zijn 
oog op liet vallen en er reële 
mogelijkheden inzag. Hij had er 
zin in. 

Wie is hij?
Dat is Simon Slob. Simon is 
er nu neergestreken met zijn 
vrouw Magda en hun drie kin-
deren Eva, Stef en Febe (nee, 
niet met Ph ;).
Simon en Magda zijn echte 
Gouwenaren, Simon vrijwel, 
Magda helemaal geboren en 
getogen in Gouda.

Simon heeft altijd zijn eigen 
bedrijf willen hebben en dat is 
hem ook gelukt. Hij is op zijn 
16e gaan werken bij Vink Koel-
techniek. Daar heeft hij 5 jaar 
gewerkt en heel veel geleerd. 
Daarna nog een paar jaar bij 
andere bedrijven gewerkt en in 
de avonduren, 2 avonden in de 
week, een opleiding koeltech-
niek gedaan. Ik wist niet wat 
dat inhield maar weet inmiddels 
dat het een combinatie van 
loodgieterij en elektrotechniek 
is. Simon is dus erg handig en 
bovendien een harde werker. 
Daar kun je ver mee komen. 
Want . . . . . . 
Hij kon het bedrijf in 2004 
overnemen en heeft zo zijn 
droom van een eigen bedrijf 
waar kunnen maken.
Een echte ondernemer dus.

In 2005 zijn ze komen wonen 
aan de Fluwelensingel, waar 
hun drie kinderen ook geboren 
zijn. Daar hadden ze het erg 

naar hun zin. Niemand had dan 
ook behoefte te gaan verhui-
zen. Maar dat is anders gelo-
pen. Simon zag huize Walgae-
rde wel als een uitdaging met 
mogelijkheden om er apparte-
menten in aan te brengen om 
ze dan vervolgens te verhuren.
Hij begint in september 2019 
aan de enorme klus van het 
verbouwen. Maar toen hij er 
met zijn dochters doorheen liep 
vielen ze toch als een blok voor 
het  huis als woonhuis voor 
henzelf. Het eind van het liedje 
is dat ze januari 2020 de knoop 
doorhakten en  toch besloten er 
zelf te gaan wonen.

2020 Het jaar dat Corona toe-
sloeg
Febe heeft corona gehad. Dat 
was nog aan de Fluwelensingel. 
Ze moest in quarantaine. Daar 
heeft ze leuke herinneringen 
aan. Een van de leuke dingen 
was dat ze, in quarantaine, een 
VIP behandeling kreeg, ze had 
opeens haar eigen badkamer! 
En oma stuurde haar elke dag 
een quiz toe. Voor Eva, die 15 
jaar werd in november, was 
het minder leuk. Ze heeft haar 

feestje gemist door alle beper-
kingen die opgelegd werden. 
Dat is voor niemand leuk maar 
zeker niet als je 15 jaar wordt!
In december 2020, al weer een 
jaar geleden, zijn ze midden in 
de coronatijd verhuisd. Sterker 
nog, zelfs midden in de qua-
rantaine periode waarin het 
gezin zat i.v.m. de positieve 
testuitslag van Febe. Een ware 
uitdaging! 

Als ik vraag wat het verschil is 
met wonen aan de Fluwelen-
singel zeggen ze allemaal, alles 
is verder weg! Oh, reageer ik 
verbaasd, wat dan wel niet al-
lemaal? De stad, de school, de 
voetbalvelden, de bibliotheek. 
Dat had ik me niet gereali-
seerd, dat zo'n korte afstand 
verhuizing zo'n impact heeft.
Het zal uiteindelijk zeker gaan 
wennen. Daar ben ik van over-
tuigd!

Magda heeft de opleiding maat-
schappelijk werk en sociale 
dienstverlening gevolgd en is 
sociaal werker in Bodegraven/
Reeuwijk.
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In de week van 20 tot 27 
september 2021 heeft een 
trillingsonderzoek plaatsge-
vonden op de Kattensingel ter 
hoogte van de verkeersdrempel 
bij het appartementengebouw 
Het Katshof. Het onderzoek is, 
op eigen kosten, aangevraagd 
door de VVE Het Katshof en 
uitgevoerd	door	de	firma	IFCO	
uit Waddinxveen. Reden van 
het onderzoek was dat het 
gebouw van de VVE substan-
tiële schade heeft ter hoogte 
van de verkeersdrempel en de 
VVE de gemeente aansprakelijk 
wilde stellen voor deze schade. 
De	keuze	van	de	firma	IFCO	is	
bepaald door het feit dat deze 
firma	eerder	in	opdracht	van	de	
gemeente Gouda een analyse 
heeft gemaakt ter voorberei-
ding van de herinrichting van 
de Kattensingel. Daaruit bleek 
dat het vermoeden bestond 
dat de aan te leggen verkeers-
drempels tot mogelijke schade 
zouden kunnen leiden.

Het trillingsonderzoek geeft 
echter aan dat er geen sprake 
is van normoverschrijdende tril-
lingen en dat er derhalve geen 
causaal verband bestaat tussen 
de schade aan het gebouw en 
de gemeten trillingen.

Uitgaande van dit teleurstellen-
de resultaat mag/kan veronder-
steld worden dat met betrek

king tot de overige verkeers-
drempels op de Kattensingel 
een gelijke conclusie mag/kan 
worden getrokken. Jammer 
maar helaas, wat overigens 
niet weg neemt dat onder-
zocht gaat worden of er andere 
invalshoeken zijn om van deze 
ellendige verkeersdrempels af 
te komen.

Als	nevenproduct	heeft	de	fir-
ma IFCO ook een verkeerstel-
ling gehouden.
Op een doordeweekse dag, 
van 09.30 tot 13.00 uur en van 
13.30 tot 16.00 uur werd de 
verkeersintensiteit gemeten. 
Dus de ochtend- en avondspits 
zijn buitenbeschouwing gela-
ten/niet gemeten.
In 6 uur tijd passeerden:
•	 Personenauto’s: 1531
•	 Vrachtauto’s: 40
•	 Bussen: 75
•	 Personenauto’s met aan-

hanger: 10
•	 Bestelbusjes: 103

Met andere woorden: Wellicht 
kan met deze tellingsresultaten 
de uitvoering van het Verkeers 
Circulatie Plan “een beetje” 
versneld worden.

     

Trillingsonderzoek Kattensingel
Door John Hexspoor (in de hoedanigheid als bestuurslid van VVE Het Katshof en 
niet als Wijkteamlid van Nieuwe Park)

Halloween in Nieuwe 
Park
Door Marleen de Rooij

Wat een feest was het weer! 
Zaterdag 6 november hebben 
51 kinderen weer een griezel-
tocht langs 15 deelnemende 
huizen gelopen.

Vanwege de coronamaatrege-
len konden we niet in verzor-
gingshuis ‘Gouwestein’ terecht, 
maar daar hadden we wat op 
bedacht.  Bij de ingang van 
het parkeerterrein van ‘Gou-
westein’ stond  de heks klaar 
waar ieder groepje zich met 
z’n eigen tijdslot kon melden. 
Vanaf daar kon iedereen ver-
trekken naar het 1e huis voor 
een spannende griezeltocht vol 
opdrachten en enge dingen om 
naar te kijken!

We hadden dit jaar een aantal 
nieuwe deelnemende huizen 
die alles uit de kast hadden 
getrokken om er weer een ge-
weldig feest voor de kinderen 
van te maken. Dat is ontzet-
tend goed gelukt!
Bedankt hiervoor en natuurlijk 
ook de huizen die al langer 
mee doen. Deze hadden weer 
griezelig goed uitgepakt!

De kinderen hebben het heel 
leuk gehad en gingen met een 
goed gevulde tas vol leuke 
gadgets en ook wat lekkers 
naar huis. 

Via de mail hebben we heel 
veel complimenten van ou-
ders gekregen en zelfs nog 
een vraag: “Volgend jaar een 
Halloweenfeest voor volwasse-
nen?"



16

Wijkkrant Nieuwe Park                           november 2021

HAPPY HALLOWEEN 


