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NIEUWS 

 

September 2015 

 

Bestuur:  Nieuwe voorzitter - Vacature bestuurslid met ervaring in PR en Communicatie. 

 

Woning:   Woningisolatie - Ramen & kozijnen - Roestige gasleidingen  - Dakpannen – 

Follow up warmtefoto’s - Uitleen. 

 

Leefbaarheid/ Omgeving: Kroonringen – Wisseling wijkagent. 

 

Sociaal:   Burendag – Burennetwerk – Springkussenfeest - Geluks-, tuin- en kunstroute -  

Jubileumfeest 2017 – Lampionnenoptocht - Bijeenkomst nieuwe bewoners 

2016 – Repair Cafe . 

 

Website: Nieuwe rubriek ‘Berichten Bewoners’ – Nieuwsberichten ontvangen van 

website – E-mailadres 

 

BESTUUR  
 

Per 1 juli heeft Daniel Wartena de voorzittershamer overgedragen aan Jaap van der Wel. De combinatie drukke 

baan, gezinsleven én vrijwilligerswerk bewonersvereniging bleek voor Daniel iets te veel van het goede. We 

bedanken Daniel hartelijk voor zijn inzet voor de bewonersvereniging en wensen hem veel succes. 

 

Jaap van der Wel is de huidige voorzitter van de bewonersvereniging geworden. 

 

Gezocht: bestuurslid dat ervaring heeft op het gebied van PR en Communicatie. Wie meldt zich? 

Opgeven kan  via info@watergrasgouda.nl of telefoon 0182 – 535 781 (graag doorgeven dat u voor BV 

Watergras belt en uw telefoonnummer én naam achterlaten). 

 

 

WONING 
 

COLLECTIEVE ACTIES: STAND VAN ZAKEN 

 

Vloer - en Spouwmuurisolatie 

De actie Woningisolatie liep tot 1 juli 2015. Het verslag van de voorlichtingsbijeenkomst kunt u nalezen op 

www.watergrasgouda.nl. 

 

Collectieve actie Ramen en Kozijnen 

De collectieve actie Ramen en Kozijnen moest in het voorjaar worden uitgesteld maar is niet afgesteld. In het 

najaar willen we met een voorstel komen richting de wijk. 

 

Roestige Gasleidingen 

Een bewoner van onze wijk meldde, dat in de straat slimme meters waren geplaatst en dat daarbij de 

gasleidingen waren afgeperst door de beheerder van de gasmeter: Stedin. 
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Voor onze actie ‘controle gasleidingen’ een belangrijk bericht. Is die actie overbodig omdat Stedin binnenkort 

bij iedereen langskomt met een slimme meter en leidinginspectie? 

 

Om dit uit te zoeken hebben we: 

 Stedin gemaild (twee maal) met deze vraag, maar we kregen geen antwoord. 

 Gebeld (ook twee maal) maar de vriendelijke dame van de servicelijn kreeg geen uitsluitsel bij de afdeling 

Planning. 

 Op de site (https://www.stedin.net/slimme-meter ) staat de straat die al is uitgevoerd (Waterkers) nog op 

‘te doen’ tussen 2016  en 2020. 

 

Wij vermoeden dat Stedin op betrekkelijk korte termijn bij iedereen langs gaat met een slimme meter en 

leidinginspectie. We hebben daarom besloten de actie af te blazen. 

 

En ja, afpersen heeft zin. Zie ook het bericht hierover in het Algemeen Dagblad: 

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3666570/2014/06/04/Gaslek-in-honderdduizenden-

woningen.dhtml . 

 

Wilt u op korte termijn een controle zonder af te wachten wat Stedin doet, dan staan er twee wegen open. 

 De eerste is vervroegd een slimme meter aanvragen (zie hiervoor: https://www.stedin.net/slimme-

meter/slimme-meter-versneld-aanvragen ). Het kost wat extra, maar u krijgt er ook een veiligheidscheck 

(voor die wat waard is) bij. 

 De andere weg is om zelf bij de loodgieter (http://www.hogendoorn.com ) een ‘actie afpersen’ af te 

spreken. Om geen verkeerde verwachtingen te wekken melden wij nog even, dat er geen groepskorting 

niet in zit nu u zelf met Hogendoorn afspreekt. 

 

Collectieve actie Dakpannen 

Na lange tijd is de Dakpannenactie afgelopen! Heeft u belangstelling voor een nieuwe actie, laat het ons 

weten: info@watergrasgouda.nl.  Het kan interessant zijn om deze actie te combineren met dakisolatie die, als 

de pannen eenmaal van het dak af zijn, redelijk eenvoudig is aan te brengen met EPS isolatiepannen. Wel is het 

handig dat dit gezamenlijk gebeurt voor een compleet blok huizen.  

 

Follow up warmtefoto’s?  

De collectieve actie Warmtefoto’s vorige jaar, was een groot succes. Tal van bewoners hebben daarop een 

woningisolatie verbeterd en van verschillende kanten hoorden wij al van meevallende energierekeningen. 

Hebben de bewoners belangstelling voor een follow up van getroffen maatregelen of zijn er bewoners die 

warmtefoto’s willen maar de vorige keer niet mee konden doen? Laat het ons weten, bij voldoende 

belangstelling organiseren wij in de winter voor de tweede keer deze actie.  

 

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?   

 

Uitleen 

Na jarenlang hét uitleenadres te zijn geweest voor de hakselaar, de elektrische onkruidborstel, de    

hogedrukreiniger en de terrasreiniger, zijn Pieter en Hetty Bakkenes gestopt als uitleenlocatie 4. We bedanken 

Hetty en Pieter hartelijk voor hun jarenlange inzet!  

 

Sinds september is Jean Paul Soree de nieuwe uitleenlocatie voor deze artikelen, zie de bijgevoegde uitleenlijst. 
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LEEFBAARHEID/ OMGEVING 
 

Kroonringen 

Het bestuur heeft kroonringen besteld.  

 

 

Kroonringen zijn aan (lantaarn)palen te bevestigen om de grote 

oranje, plastic afvalzakken aan op te hangen. Dit is veel veiliger en 

oogt ook netter, omdat de zakken niet meer de weg op waaien of in 

andere tuinen belanden als het hard waait.  

 

Mocht u een kroonring bij uw ophaalpunt opgehangen willen hebben, 

dan graag een bericht sturen naar het bestuur: 

info@watergrasgouda.nl of bellen naar het secretariaat, 

t. 0182 - 535 781. 

 

Wisseling wijkagent 

Arthur Furrer is na twee jaar wijkagent voor de wijken Plaswijck en Bloemendaal weer teruggekeerd als Senior 

Uitvoering voor het team Gouda. Marcel Bos die hier vroeger ook wijkagent was, zal zijn functie als wijkagent 

weer oppakken. Nadere informatie volgt nog via http://www.wijkteamplaswijck.nl/. 

 

 

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. 

 
Burendag 

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt in het vierde weekend 

van september. Dit jaar vieren we Burendag op zaterdag 26 september. 

Een burenbuffet, samen een moestuinbak maken, kennismaken, een prikbord ophangen...en nog veel meer:  

tips vindt u op www.burendag.nl.  

Doet u ook mee om onze wijk nog prettiger te maken, ook voor de (nog) onbekende buurtgenoot vlakbij? 

  

Burennetwerk 
Het Burennetwerk Gouda is in de zomer op een laag pitje doorgegaan en draait weer op volle toeren.  
Ook in onze Water- en Grassenwijk hopen wij op een  inspirerend en zinvol nieuw seizoen! 
Voor de hulpbieders staan er twee gezellige vrijwilligersfeesten op het programma:  

 Op vrijdag 25 september organiseert het bestuur van Stichting Burennetwerk Gouda een gezellige avond 
voor alle vrijwilligers van het burennetwerk met ruim tijd voor ontmoeting en informatie. 

 De Gemeente Gouda wil alle vrijwilligers weer gepast bedanken voor hun inzet. Dit jaar doen ze dat met 
een Vrijwilligersfeest op vrijdag 30 oktober in de Sint-Janskerk. Het thema van het feest is: 
“Goudvoorelkaar”, want: vrijwilligers zijn Goud! 

 
Maar voor iedereen is het waardevol om te lezen wat er verder gebeurt... Wij hopen dat nog veel meer 
mensen het Burennetwerk weten te vinden... De eerste nieuwe hulpbieder heeft zich alweer aangemeld. Wie 
volgt? Ook voor hulpvragen is de drempel laag. 
 
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. 
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Springkussenfeest 

Zaterdag 18 april stond er een prachtig springkussen op het Watergraseiland.  

Ongeveer 20 kids van 1-6 jaar hebben volop gesprongen, gedanst en genoten! En tussendoor namen ze even 

tijd om uit te hijgen met limonade en lekkernijen. Het was een groot succes op deze zonnige 

voorjaarszaterdag. Het enige incident dat plaats vond was de EHBO-er die met bierbank en al onderuit ging. 

Dank aan alle vrijwilligers die enthousiast mee hebben geholpen! 

 

Dit feest werd door een bewoner georganiseerd met ondersteuning van het bestuur (organisatorisch en 

financieel). Vindt u het leuk om voor een bepaalde leeftijdsgroep  ook  zo'n feest op te zetten dan kunt u 

contact opnemen met het bestuur. Blije gezichtjes zijn gegarandeerd. 

 

Geluks-, Tuin- en Kunstroute  

De tuin-, kunst- en geluksroute, gepland op zaterdag 6 juni 2015  van 10.30 tot 14.00 uur, kon helaas wegens te 

weinig aanmeldingen niet doorgaan. Wij hebben de mensen die zich hadden aangemeld bedankt voor hun 

inzet (en gezien wat de wijk gemist heeft). Zullen we in 2016 nog een keer een poging wagen? Er is al een 

enthousiaste bewoonster die met een paar mensen ervoor willen gaan om meer mensen enthousiast te 

krijgen. Wie doet met haar mee? Mocht u willen reageren of andere goede suggesties hebben, mail ons gerust, 

E. info@watergrasgouda.nl of T. 0182 602 852 of  0182 535 781. 

 

Jubileumfeest 2017 

Het lijkt nog ver weg.  Maar met een clubje dat hierover gaat brainstormen en acties die uitgezet moeten 

worden, is een vooruitziende blik niet verkeerd. En vergeet de voorpret niet: om lang van te genieten! Wilt u 

invloed hebben op wat er leuk is bij zo'n feest,  meldt zich dan voor een eerste bijeenkomst!  

Over datum en tijd worden we het wel eens.  

 

Lampionnenoptocht 

Op woensdag 11 november om 18.45 uur vindt de lampionnenoptocht weer plaats (bij droog weer).  

Start: Watergraseiland. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

 

Bijeenkomst nieuwe bewoners in 2016 

In januari 2014 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 bestuur en activiteiten 

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

 

Op donderdag 28 januari 2016 willen we opnieuw een dergelijke avond organiseren. Bent u lid geworden in de 

afgelopen jaren, dan ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.  

Hebt u de vorige avond onverhoopt gemist, dan bent ook u van harte welkom: meldt u zich via onze website 

aan voor een uitnodiging? 

 

Repair Café Gouda per oktober in wijkcentrum de Buurtstee 

Vanaf zaterdag 3 oktober zal het maandelijkse Repair Café in wijkcentrum De Buurtstee in Bloemendaal-
Plaswijck plaatsvinden. Elke eerste zaterdag van de maand tussen 10 en 14 uur is iedereen van harte welkom 
met zijn/haar kapotte spullen. Zie http://www.wijkteamplaswijck.nl/repaircafe-gouda-in-bloemendaal-
plaswijck/ 
 
 

WEBSITE    
 

Nieuwe 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.  

 

http://www.watergrasgouda.nl/
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Nieuwe nieuwsberichten op de website 

Wist u dat u een melding in uw mailbox kunt ontvangen, zodra er een nieuwsbericht op de website is 

geplaatst? Hoe?  

 

Via de website www.watergrasgouda.nl onder Op de hoogte blijven: vul uw e-mailadres, voor- en achternaam 

in; klik vervolgens op Schrijf in. 

 

 

 
 

 

Zie voor eerdere berichten ook het archief van de rubrieken Woning, Omgeving en Sociaal op 

www.watergrasgouda.nl. 

 

 

 

E-mailadres 

Graag wijzigingen in uw e-mailadres doorgeven via info@watergrasgouda.nl 

 

 

 

BIJLAGEN 

 

 Aanmeldformulier activiteiten. 

 Uitleenlocaties. 

 

 

 

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

 

  

http://www.watergrasgouda.nl/
http://www.watergrasgouda.nl/
http://www.watergrasgouda.nl/
mailto:info@watergrasgouda.nl
http://www.watergrasgouda.nl/


E.: info@watergrasgouda.nl  ~  t. 0182 - 535 781  ~ Website: www.watergrasgouda.nl 
Nieuwsbrief Bewonersvereniging Watergras september 2015 – p.6 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

GELUKSROUTE / TUIN- EN KUNSTROUTE      Aanmeldformulier 
 

(graag aankruisen en invullen wat van toepassing is) 

 

Ik meld mij aan om deel te nemen aan     een geluksroute  /      de tuin- en kunstroute 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres en telefoonnr.:….…………………………………………………………………………………………….………………….………….….….. 

Mailadres  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……... 

 

Ik wil helpen met      een geluksroute  /      de tuin- en kunstroute 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres en telefoonnr.:…..…………………………………………………………………………………………….………………….………….….….. 

Mailadres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

GROOT  WIJKFEEST - VOORBEREIDEN / MEEDENKEN  

 

Ik wil helpen (meedoen) met       voorbereidingen  /      meedenken groot wijkfeest  

Naam  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres en telefoonnr.:…..…………………………………………………………………………………………….………………….………….….….. 

Mailadres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

KINDERACTIVITEIT 

 

Ik wil helpen bij      een spel  /     bij het uitzetten van een speurtocht 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres en telefoonnr.:………………..……………………………………………………………………………….………………….………….….….. 

Mailadres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Ik kan schminken en meld me aan 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres en telefoonnr.:……..………………………………………………………………………………………….………………….………….….….. 

Mailadres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Ik heb een ander leuk idee voor een kinderactiviteit 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres en telefoonnr.:…..…………………………………………………………………………………………….………………….………….….….. 

Mailadres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Aanmelden via  info@watergrasgouda.nl   of antwoordstrookje inleveren bij secretariaat BV Watergras,   

Raaigras 92   of    Waterruit 94   in Gouda.  
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UITLEENLOCATIES 
 

 

 

Locatie 1:  Freek en Jolande Deuss,  tel.  53 21 55 

1   Bakfiets 

1   Boorhamer incl. boren  

1   Elektrische grastrimmer  

1   Grondboor  

1   Mini Handheiblok  

1   Kruiwagen  

1   Steekwagen (kan trappen lopen)  

1   Ladder (lichtgewicht, 3-delig) 

2   Tegelklemmen  

 

 

Locatie 2:  Erik de Kluijver en Wilma Boer,  tel.  53 30 35 

1   Partytent (3 × 3 m.) 

3   Statafels 

 

 

Locatie 3:  Menno en Annelies Arentsen,  tel.  70 78 45 of  06 - 49 97 84 66 

1   Boomzaag 

1   Boorhamer incl. boren  

1   Elektrische heggenschaar  

1   Takkenzaag met telescopische steel  

1   Takkenknipper  

 

 

Locatie 4:  Jean-Paul Soree, tel. 57 07 45 of E. watergras_uitleen_4@outlook.com  

1   Elektrische onkruidborstel 

1   Hakselaar 

1   Hogedrukreiniger 

1   Terrasreiniger, T-racer  

 

 

Locatie 5:  Ko en Alie Verhulst,  tel.  53 38 03 

1   Verticuteermachine  

 

 

Locatie 6:  Marja Lambregts en Jeroen Schouten,  tel.  53 25 01 

1   Biertafel (210 × 50 cm) met banken 

1   Bingomolen met toebehoren 

http://www.watergrasgouda.nl/

