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BESTUUR  

Verkorte nieuwsbrief 

Dit is de allerlaatste keer dat de verkorte versie van de nieuwsbrief verschijnt ! U kunt zich op de nieuwsbrief 

abonneren  via de website.  

 

Aftreden 

Juanita Sjauw heeft besloten haar werkzaamheden als secretaris af te bouwen en officieel te stoppen tijdens 

de ALV in maart 2017. De combinatie drukke baan, gezinsleven én vrijwilligerswerk als secretaris voor de 

bewonersvereniging, blijkt na al die jaren voor haar iets te veel van het goede.  

 

Gezocht 

We zijn op zoek naar een plaatsvervangende secretaris. Belangstelling? Stuur dan een mail naar 

info@watergrasgouda.nl of bel naar 0182 – 535 781 (graag doorgeven dat u voor BV Watergras belt en uw 

telefoonnummer én naam achterlaten). 

 

Tevens gezocht: 1 bestuurslid - aandachtsgebied Omgeving - en 1 vrijwilliger die ervaring heeft op het gebied 

van PR en Communicatie. Wie meldt zich?  

Bel naar 0182 – 535 781 (uw naam en telefoonnummer) of mail naar info@watergrasgouda.nl. 

 

Ko Verhulst draagt ledenwerving over 

Jarenlang heeft Ko Verhulst nieuwe bewoners bezocht om ze informatie over de bewonersvereniging te 

verschaffen. Ko heeft op deze manier heel veel nieuwe leden geworven. Tijdens de ALV is Ko in het zonnetje 

gezet om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet bij de ledenwerving. Marijke van der Werp neemt deze 

schone taak over van Ko. 

 

Impressies van een geslaagde ALV op 17 maart 2016 

Naast het passeren van de gebruikelijke agendapunten, zoals t.z.t. in het verslag van de avond te lezen zal zijn, 

was er deze avond gelegenheid voor een meer tweezijdige inbreng van bestuur en leden. 
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Er kwamen veel positieve en leuke reacties en suggesties van de aanwezige leden, geschreven op kleine Post-it 

briefjes. Een aantal daarvan zijn een groter publiek waard en geven wij daarom graag aan u allen door: 

 dat mensen wat vaker elkaar gedag zeggen als ze elkaar ontmoeten! 

 bewoners vragen om stukjes voor de website te schrijven, bijvoorbeeld over jaarlijkse buurt BBQ in eigen 

straat,  zodat de wijk meer gaat leven. *wij zien de stukjes graag tegemoet op info@watergrasgouda.nl om 

ze te plaatsen in de rubriek <reactie wijkbewoners> 

 hulp bieden om boodschappen te doen. *hulp vragen en hulp bieden kan ook wat uitgebreider via 

Burennetwerk, zie onder thema Sociaal op deze website. 

 aandringen en elkaar vragen om zoveel mogelijk op eigen terrein te parkeren, zodat mensen met 

kinderwagens, rollators op de stoep kunnen blijven en kinderen niet op straat hoeven spelen. 

 met elkaar zorgen dat snelheid in de wijk en op de Plaswijckweg wordt beperkt. *Goed voorbeeld doet 

goed volgen! Bedankt namens spelende kinderen, fietsende scholieren, voor uw zorg voor hun veiligheid. 

 suggestie om klachten over de bestrating na de waterleiding-perikelen te bundelen en te melden bij de 

gemeente. *Veel klachten die individueel worden gemeld bij de gemeente zijn niet verkeerd, maar ook een 

bericht naar de website, rubriek <reactie wijkbewoners>, kan bij een groot aantal leiden tot nogmaals een 

oproep van de Bewonersvereniging aan de gemeente. 

*cursieve tekst zijn toevoegingen van het bestuur. 
 

WONING 

COLLECTIEVE ACTIES: STAND VAN ZAKEN 

 

Ramen en Kozijnen  
Op 10 februari jl. organiseerde de vereniging een voorlichtingsavond in de Veste over Ramen en Kozijnen. De 
firma Aspectbouw vertelde daar e.e.a. over wat er komt kijken als u uw houten- of aluminium kozijnen 
vervangt. Een verslag van die avond met een lijst van zaken waaraan u moet denken bij vervanging is te vinden 
op de website, www.watergrasgouda.nl 

 

Follow up warmtefoto’s  

Wegens succes is de actie Warmtefoto’s dit jaar herhaald. Het aantal deelnemers was nu rond de twintig, toch 

weer een leuk aantal. De deelnemers kunnen nuttige aandachtspunten uit de warmtefoto’s halen, als ze hun 

woning willen laten isoleren. 

 

Naar een actie Dakgoten en Daklijsten? 

Inmiddels hebben zich twee geïnteresseerden opgegeven voor het organiseren van een actie Dakgoten en 

Raamlijsten die samen met een bestuurslid een aantal aannemers gaat benaderen. In verband met de 

zomervakantie wordt pas in het najaar een start gemaakt met het benaderen van aannemers.  

  

Andere acties? 

Heeft u interesse in andere acties? Laat het ons weten! Het bestuur geeft werkt graag samen met 

wijkbewoners die zelf een collectieve actie willen opzetten. Wij kunnen helpen met raad, daad en publicatie. 

Activiteiten die nodig zijn: uitzoeken van mogelijkheden, meerdere potentiële aanbieders selecteren, offertes 

laten uitbrengen, selectie doen en communicatie naar de bewoners verzorgen. Wie helpt?   
 

LEEFBAARHEID/ OMGEVING 

 

BUURTPREVENTIE 

 

WhatsApp groep Watergras 

Begin dit jaar is er een WhatsApp groep Watergras gestart, met als doel: onveilige situaties signaleren en 

melden aan deelnemers van de WhatsApp groep.  
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Het is de bedoeling dat deelnemers, door het verzenden van een WhatsApp-bericht, elkaar snel informeren 

(waarschuwen!) over waargenomen ongewenste-/ mogelijk onveilige situaties op straat, respectievelijk in de 

wijk. Wij streven ernaar om in iedere straat meerdere deelnemers te hebben. Echter om deel te kunnen 

uitmaken van een WhatsApp-groep dient u te beschikken over een smartphone in verband met het 

(eventueel) downloaden en gebruiken van de gratis (WhatsApp) App. 

 

Bij deelname 

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en opname in de WhatsApp – groep zal anoniem 

geschieden, d.w.z. deelnemers kunnen alleen uw 06-nummer zien en dus niet uw naam en adres. 

Alleen de beheerder van het WhatsApp-netwerk (tevens lid buurtpreventieteam) beschikt over uw naam en 

adres met bijbehorend 06-nummer. 

 

Brochure: Brochure WhatsApp groep Watergras feb 2016 

 

Indien u wenst deel te nemen aan de WhatsApp-groep Watergras, vragen wij u om de antwoordstrook in 
de brochure in te vullen en te sturen naar info@watergrasgouda.nl  of in de brievenbus te deponeren bij 
één van de vier buurtpreventie-straatcoördinatoren:  
1. Marijke van der Werp, Waterruit 126.  
2. Ruud Gebhardt, Waterruit 64.  
3. Wim Meijer, Raaigras 72.  
4. Jaap Blokzijl, Kamgras 12. 

Tot nu toe zijn er meer dan 160 aanmeldingen voor de WhatsApp-groep!  

 

SOCIAAL 

Een motto voor een fijne leefbare wijk:  VOOR BEWONERS = DOOR BEWONERS 

Als iedereen er een steentje aan bijdraagt maken we met elkaar een prachtwijk. 

 

Burennetwerk 

Nog meer goede buren gezocht! 

 

De hulpvragen blijven binnen komen, tegelijk zijn er veel hulpbieders die bij meerdere mensen al aan de slag 

zijn.  We zijn dus op zoek naar nog meer goede buren. Vooral hulpvragen voor bezoeken van eenzame 

mensen, af en toe er op uit, stukjes fietsen wandelen etc. blijken toch lastiger te vervullen dan eenmalige 

klusjes. Weet je iemand die het leuk lijkt om hulpbieder te worden of lijkt het je zelf leuk, kijk dan op de site 

waar je je aan kunt melden als hulpbieder of je bestaande profiel aan kunt passen 

 

U kunt informatie vinden en/of u aanmelden via de website www.burennetwerkgouda.nl 

Mocht u eerst vrijblijvend wat meer persoonlijke informatie, dan kunt u via de bewonersvereniging in contact 

komen met een van de buurtcontactpersonen in onze wijk, Annelien Kalverda of Marian de Lange. 

 

Tuin- en Kunst- en Geluksroute  

 (Een foto-impressie vindt u op de website) 

 

Zaterdag 11 juni was er bij een 10-tal adressen in de Water- en Graswijk een gastvrij welkom voor alle 

bewoners uit de wijk om te genieten van tuin, kunst, demonstratie of bloemschikken.  

 

Een 40-tal wijkbewoners maakte daar graag gebruik van. Er was verrassend veel te zien, een aantal 

deelnemers had zoveel aanloop dat de lunch er bijna bij in schoot, maar dat temperde het enthousiasme niet. 

Soms kwam het bezoek wat later op gang, nadat de regen was overgegaan in een zonnetje in de middag. 

Wie niet is geweest heeft wat gemist, daar zijn alle bezoekers het zeker over eens! 
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Bijzonder werd door gastadressen gewaardeerd dat ook kinderen mee kwamen, verrassende vragen stelden, 

(met dank aan de actie van AH?) en deelnamen aan bloemschikken. 

 

Sommige deelnemers willen volgend jaar graag opnieuw meedoen, anderen willen dan een keer zelf een 

rondje door de wijk lopen. Misschien weer bij een aantal andere adressen, zo blijft het spannend en leuk! En 

met nog meer bezoekers. Waterwijk, laat je kennen, er moet toch meer te zien zijn daar?! 

 

Maken we er een mooie traditie van? Door de wijk voor de wijk? 

Reacties en aanmeldingen zien wij  graag tegemoet op info@watergrasgouda.nl, of op Raaigras 92. 

 

Dank aan alle deelnemers, die hun tuin of huis hebben opengesteld: zij hebben veel tijd en energie gestoken in 

de voorbereiding en de ontvangst van hun gasten. 

 

     
 

Veel dank ook aan alle vrijwilligers die aan de voorbereidingen hebben mee geholpen, want zonder jullie hulp 

was het niet gelukt !   

 

Jubileumfeest 2017 

Met een enthousiaste groep mensen is een Kerngroep gestart om een daverend, spetterend, tof feest te gaan 

voorbereiden voor het 40-jarig jubileum van onze bewonersvereniging. Met voor iedere leeftijd een aanbod 

van activiteiten, gezellige plekken, heerlijke hapjes en noem maar op. 

Dit wilt u niet missen, dus zorg dat u op 16 september 2017 in Gouda bent! 

 

Als u meehelpt met wat dan ook, wordt het nog leuker! U bent betrokken bij de voorpret en ervaart hoe leuk 

het is uw steentje bij te dragen aan een prachtig feest, een feest dat mede door uw inzet nog mooier wordt! 

Laat maar weten als u wat zou willen doen: we noteren uw naam  en u hoort van ons! 

 

Bijeenkomst nieuwe bewoners in 2016 

In januari 2016 is er voor nieuwe leden van onze bewonersvereniging een informatieve avond gehouden, die 

zeer gewaardeerd werd door de deelnemers. Het bleek een prima gelegenheid om met het bestuur en de 

activiteiten van de vereniging kennis te maken, maar vooral ook kennis te maken met andere nieuwe 

bewoners. Er is alle reden om hier een tweejaarlijkse traditie van te maken! 

 

Vervoerspunt Gouda 

Dit is vervoer in Gouda van deur tot deur voor Goudse inwoners van 65 jaar en ouder, die (met een beetje 

hulp) zelfstandig kunnen in- en uitstappen. Het is voor korte ritten zoals familiebezoek, een afspraak bij de 

huisarts, ziekenhuis of kapper, of gewoon om boodschappen te doen. VervoersPuntGouda rijdt elke werkdag 

van 9.00 tot 17.00 uur in heel Gouda: goed, goedkoop en gezellig vervoer in heel Gouda. 

 
Een rit bestellen kan (bij voorkeur uiterlijk een dag van te voren) via de Telefoon Centrale elke werkdag van  
9 tot 17.00 uur bereikbaar op 06 514 33 031.  
Voor meer info: http://www.wijkteamplaswijck.nl/vervoerspuntgouda/ 
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Huttenbouwdorp Noorderhout: van 15 t/m 18 augustus 2016 

Wie helpt? http://www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl/huttenbouwdorp-2016/    

 

Openlucht Bioscoop op Noorderhout 

Het was vorig jaar een bijzonder wijkevenement: leuke film, bijzondere sfeer én lekker eten van Frank. 

Maar welke film? Of welke films? Misschien twee films draaien ..? En welke datum … ? Uiteraard mag iedereen 

weer meestemmen en zal een heuse Film Commissie de keuze gaan bepalen. 

http://www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl/informatie/openluchtbioscoop/ 

 

WEBSITE    

Voor en door bewoners - Rubriek ‘Berichten van Bewoners’  

Op de website is een nieuwe rubriek ‘Berichten van Bewoners’, waar mededelingen van leden zullen worden 

ondergebracht. Berichten voor deze rubriek graag richten aan info@watergrasgouda.nl.   

Berichten die onder deze rubriek worden geplaatst, worden niet rondgestuurd aan leden en geïnteresseerden, 

die hebben ingetekend op de nieuwsbrief/ berichten website.  

 

Nieuwe nieuwsberichten op de website 

Wilt u op de hoogte blijven van de allernieuwste berichten?  

Dat kan, via de website www.watergrasgouda.nl, zie Op de hoogte blijven, vul E-mailadres, Voor- en 

achternaam in, klik vervolgens op Schrijf in.  

 

Wijzigingen 

Wijzigingen in bijvoorbeeld uw e-mailadres, verhuizing etc. kunt u doorgeven via info@watergrasgouda.nl 

 

 

BIJLAGEN 

 Uitleenadressen  

 Aanmeldformulier activiteiten. 

 
 

 

 

 

DE VOLLEDIGE NIEUWSBRIEF KUNT U LEZEN OP    WWW.WATERGRASGOUDA.NL 
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