16 SEPTEMBER 2017

“Het gras
is groener
waar je
het water
geeft”

BESTE BUURTBEWONER,
Bewonersvereniging Watergras
bestaat dit jaar 40 jaar! Dit robijnen
jubileum vieren we met een groot
wijkfeest op 16 september 2017 van
14.00 tot 20.00 uur voor iedereen uit
de Watergrasbuurt en Windhoek!
Het feest vindt plaats in en rond het
schoolgebouw aan de Aakwerf 46,
direct naast de Grassenbuurt. Deze
locatie is momenteel de thuisbasis van
de Internationale Schakelklas (ISK) van
De Meander.
Tussen 13.15 en 14.45 uur rijdt een
paardentram door de wijk om bewoners
gratis naar de feestlocatie te brengen.
Programma
Het voor en door wijkbewoners
samengestelde feestprogramma is
zeer gevarieerd. Een greep uit wat
er allemaal te doen en te beleven zal
zijn: sport & spel voor jong en oud,
een ‘free fall’ van 4 meter, diverse
clinics, workshops en presentaties,
‘Heel Watergras bakt’, woning- &
tuininspiratie en ook kunt u zich laten
informeren over de geschiedenis van de
wijk en ons buurtpreventieteam.
Uiteraard is er alle gelegenheid tot het
nuttigen van een hapje en een drankje
en is er volop muziek en gezelligheid.
We sluiten de dag feestelijk af met een
buurtbarbecue.
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Let op: Voor deelname aan enkele
activiteiten dient u zich vooraf in te
schrijven. In dit boekje vindt u nadere
informatie over het programma en het
inschrijven. Ook op Facebook en de
website van de bewonersvereniging
is informatie over het feest te vinden.
Houd deze in de gaten voor het laatste
nieuws en eventuele wijzigingen in het
programma!
Consumptiebonnen
Leden van de Bewonersvereniging
Watergras ontvangen op de dag van
het feest een aantal consumptiebonnen
die, alleen op die dag, kunnen worden
ingewisseld voor drankjes. Bent u (nog)
geen lid of wilt u consumptiebonnen
bijkopen, dan is er op de feestlocatie
uiteraard gelegenheid om deze aan te
schaffen. Let wel: dit kan alleen met
contant geld.

Wij hopen er op 16 september a.s. een
groots robijnen feest van te maken
met zoveel mogelijk wijkbewoners.
Een dag vol verrassingen, actie en
ontmoetingen! We zien uit naar uw
komst.
Tot 16 september!
Namens de Jubileumfeestcommissie,
Bewonersvereniging Watergras
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HEEL WATERGRAS BAKT!
In ‘Heel Watergras Bakt’ gaan we op zoek naar de meest getalenteerde
thuisbakker van onze wijk. Alle gepassioneerde amateurbakkers, jong
en oud, mogen het tegen elkaar opnemen.
De themakleur ‘robijnrood’ mag uiteraard niet ontbreken in uw creatie.
Ga aan de slag en neem uw robijnrode taart mee naar het feest.
Tussen 14.30 en 15.00 uur zal de jury de baksels beoordelen en wie
weet wint u wel een mooie prijs en de eervolle titel:

WINNAAR VAN ‘HEEL WATERGRAS BAKT 2017’!
De jury bestaat uit luxe banketbakker en wijkbewoner Ruud van
Mourik en onze wijkbewoner en deelnemer bij Masterchef 2016, Bart
van Maanen. Alle creaties van de amateurbakkers worden door dit
professionele duo beoordeeld.
Ook de niet-bakkers onder ons, raden we aan om gezellig te komen
kijken. Als er na het jureren nog een stukje taart overblijft, dan delen
zij dit misschien wel met de aanwezigen!

Benieuwd wat er
allemaal te beleven is op
16 september?
Sla snel de pagina om!
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SPORT & SPEL

De hele middag bruist het van sport- en spel-activiteiten voor jong en oud. Buiten
en in de sportzaal.* Je kunt met een maatje, met je gezin, of alleen meedoen. Ga je
voor de hoogste score of gewoon voor de lol en de gezelligheid? Alles is goed!

VIVA LAS VEGAS!
(voor 16 jaar en ouder)

Roulette, poker en meer.
Wie is de grootste geluksvogel van
de Watergrasbuurt?

DARTS
Voor jong en oud

Kinderen kunnen zich uitleven
met plop-, mega- of ballonnendarts en voor ouderen is er de
vertrouwde variant met pijltjes.
Waag je kans, heb plezier en
beproef je talent!

SPRINGKUSSENS

Laat je schminken en kom springen in
het Ridderkasteel en de Oerwoudpret
met ballenbak en obstakels.

AL
VOETB n één
?
TAFEtjeLen doe meeenajua llie de finale

KOP VAN JUT
Wie heeft het grootste lef
en de meeste spierballen
en slaat zo hard dat ‘ie
de bel laat horen?

maa
Bereik
Zoek jee drie tafels!
d
n
a
v

SPELENKERMIS

Haal een scorekaart voor jezelf
of voor je familie en scoor op de
haakse sjoelbak, kegelbaan,
flipflapbal en nog 7 andere spelen.
Wie haalt de meeste punten?

6

FREE FALL
(onder deskundige begeleiding)

Durf jij vanaf 4 meter hoogte
de sprong te wagen?
*Let op: schoenen met hakken mogen niet in de gymzaal
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WORKSHOPS,
NOG VEEL

CLINICS &
MEER...

Tijdens het wijkfeest organiseren diverse enthousiaste wijkbewoners uiteenlopende
activiteiten voor jong en oud. U bent van harte uitgenodigd om hieraan (kosteloos) deel
te nemen! Echter, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus geef u snel op!
Op de volgende pagina treft u het overzicht van de workshops aan. Maak uw keuze,
onthoud het workshopnummer en vul dit in op het online (of hardcopy) inschrijfformulier.
Voor vragen over de activiteiten of inschrijvingen kunt u contact opnemen met de
jubileumfeestcommissie op jubileum@watergrasgouda.nl of telefonisch via 06-18335439
(Patricia Molenaar).
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WORKSHOP
NUMMER

WORKSHOP
NUMMER

1

Maak een
keuze en
geef u
snel op!

STEMPEL EEN KAARTJE BIJ
ANCA’ STAMPIN GROUND
Tijd: 		
Deelname:

Zie pagina 13

14.30 uur tot 15.30 uur
Vanaf 6 jaar

(kinderen jonger dan 10 jaar onder begeleiding van
een volwassene)

In een half uurtje leert Anca de Groot- de
Rijk je een leuke verjaardagskaart met
versierde envelop maken met gebruik van
basis-stempeltechnieken.

WORKSHOP
NUMMER
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IMPROVISATIETHEATER
Tijd: 		
Deelname:

POMPOEN SNIJDEN
Tijd: 		
Deelname:

16.00 uur tot 17.00 uur
Alle leeftijden

(kinderen jonger dan 10 jaar onder begeleiding van
een volwassene)

Benodigdheden: Kleding die vies mag
		
worden of een schort
Kom een Halloween pompoen snijden met
Anneloes de Koning! Wij zorgen voor de
mesjes, patronenboekjes, waxinelichtjes en
de pompoenen. Trick or treat!
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INSCHRIJVEN NIET NODIG

ZELF BUTTONS MAKEN
PROGRAMMEREN VOOR KINDEREN
16.00 tot 17.00 uur
Tijd:
Van 4 tot 12 jaar
Deelname:
Benodigdheden: Eigen tablet (bij voorkeur
10”) of laptop

Tijd:
Vanaf 14.15 uur
Deelname:
Alle leeftijden
		
Kies een leuke opdruk en maak je eigen
button. Inschrijven is niet nodig. Op = op.
WORKSHOP
NUMMER
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Programmeren is niet langer enkel besteed
aan whizzkids. Leer met bekende figuren
van onder andere Angry Birds en Frozen de
basiselementen van programmeren.

WORKSHOP
NUMMER

2
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14.15 tot 15.45 uur
Vanaf 8 jaar

Improvisatietheater, een workshop met
verrassende uitkomsten. In anderhalf
uur maak je kennis met improvisatiespel.
Plezier halen uit samenspelen en
niet denken maar dóen staan hierbij
centraal. Het is makkelijker dan je denkt,
want improviseren doen we dagelijks.
Zowel thuis als op het werk. Deze
workshop wordt met plezier verzorgd
door Raymond van Driel. Raymond is
professioneel improvisatietrainer en geeft
communicatietraining en coaching in het
hoger onderwijs en bedrijfsleven. Voor
meer informatie: www.f-act.com.

Antoine Savelkoul geeft een introductie,
waarna de kinderen onder begeleiding
van hun ouders aan de slag gaan. Hierbij
kunnen ze hun eigen niveau kiezen.
Voorafgaande aan de workshop zal er een
voorbereiding worden gestuurd voor het
aanmaken van het benodigde account.
GEZONDHEID EN
OUDER WORDEN
Tijd:
14.15 tot 14.45 uur
Deelname: Alle leeftijden

WORKSHOP
NUMMER
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Leuk, mooi en gezond ouder
worden? Wie wil dit nu niet?! Elly
van Smeden vertelt welke externe en
interne aspecten van invloed zijn op
veroudering en geeft antwoord op de
vraag of we er zelf iets aan kunnen doen.
Rondom de presentatie is ruimte voor
kennismaking en nadere informatie.

NORDIC WALKING
Tijd:
14.30 uur tot 15.30 uur
Deelname:
Alle leeftijden
Benodigdheden:		
Schoenen waar u op
kunt wandelen
Nordic walking is sportief wandelen (matig
tot stevig wandeltempo), waarbij gebruik
gemaakt wordt van speciaal ontwikkelde
wandelstokken. Door het wandelen met
stokken met een goed uitgevoerde techniek
worden alle spieren intensief gebruikt en
verbetert de conditie.
De nordic walking clinic wordt aangeboden
door Langlaufvereniging Gouda. Tijdens de
clinic loopt u via het Omlooppad richting
de geluidswal. U ontvangt bij deelname een
tegoedbon voor een kennismakingsles.
Voor meer informatie: www.langlauf.nl
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WORKSHOP
NUMMER

WORKSHOP
NUMMER
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MAAK KENNIS MET JEZELF

ZING EEN LIED

Tijd: 		
16.00 tot 16.30 uur
		
16.30 tot 17.00 uur
Deelname:
Vanaf 16 jaar
Let op: Draag makkelijk zittende kleding

Tijd: 		
Deelname:

In deze tijd wordt veel van ons gevraagd.
Dit kan leiden tot spanning, stress en
andere vervelende verschijnselen. Het is
een vereiste weerbaar te zijn en daarbij te
kunnen putten uit bronnen van rust, kracht
en energie. Kom in deze workshop onder
leiding van Gwan Tan kennismaken met
jezelf en ervaar hoeveel rust, kracht en
energie jij in je hebt.
WORKSHOP
NUMMER
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BRIDGE INTRODUCTIE
PRESENTATIE

Tijd:
Deelname:

14.30 tot 15.00 uur
Alle leeftijden

Altijd al meer willen weten over
bridge? Sipke Draisma en Jack
Elich vertellen u graag over hoe het
mooie bridgespel wordt gespeeld.
Bridge is een wonderlijke uitvinding,
want geen enkel spel is hetzelfde.
Dat is het geheim van de smit: de
hersencellen via een uniek spel
prikkelen. Kom naar deze presentatie
en laat u informeren!
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BRIDGEDRIVE

Tijd:		
Deelname:

15.30 tot 17.00 uur
Voor bridgers met
enige ervaring, per
paar dient minstens
één persoon uit onze
wijk te komen

Ben jij het bridge talent van de
Watergras buurt? Sipke Draisma en Jack
Elich organiseren een korte bridgedrive
voor bridgers met enige ervaring.
Schrijf je snel in en maak kans op mooie
prijzen!

WIJN- EN BIERPROEVERIJ
Tijd: 		
15.30 tot 18.00 uur
Deelname:
Vanaf 18 jaar
Kosten:		
Tegen betaling van 2 consumptiemunten
ontvangt u een ‘strippenkaart’ waarmee u
vier wijnen en/of bieren kunt proeven
Voor de wijn- en bierliefhebbers uit de
Watergras buurt organiseert Drankenservice
Gouda een geweldige proeverij. Er is keuze
uit circa dertig wijnen en vele biersoorten
met elk hun eigen verhaal. Inschrijven is niet
nodig. U kunt gewoon binnenlopen en u
laten verrassen! Voor meer informatie:
www.drankenservicegouda.nl

16.00 tot 17.00 uur
Alle leeftijden

Heb je ook zin om eens lekker te galmen?
Om te ontdekken hoe je stem klinkt?
Dat kan tijdens deze leuke workshop!
Annemarie van Bragt introduceert de
beginselen van de klassieke manier van
zingen: klank maken zonder microfoon,
lange tonen zingen zonder buiten adem
te raken en vooral verbazen wat je samen
voor geluid kunt maken. De workshop
sluiten we af met het zingen van een lied.
WORKSHOP
NUMMER

INSCHRIJVEN NIET NODIG

INSCHRIJVEN NIET NODIG

INSCHRIJVEN

MAAK JE EIGEN
JUBILEUM TEGELTJE

Maak uw keuze en vul het
workshopnummer in op het
inschrijfformulier op de website:

Vanaf 14.15 uur
Tijd:
Alle leeftijden
Deelname:		

WWW.WATERGRASGOUDA.NL/
JUBILEUMFEEST-2017-AANMELDEN

Keramist Kees Moerings van
tegel- en pijpenmakerij ‘De
Witte Kees’ heeft een speciaal
jubileum tegeltje ontworpen.
Wil je in het bezit komen van 1
van deze 100 unieke tegeltjes,
dan kun je die zelf komen
zeefdrukken! Inschrijven is niet
nodig, maar op=op!

Lukt digitaal aanmelden u niet? Dan kunt
u een papieren formulier opvragen en
inleveren op Waterruit 94.

Voor meer informatie:
http://goudschepijpenmakerij.nl/

Inschrijven kan tot uiterlijk
28 augustus a.s. Begin september krijgt
u bericht voor welke activiteit(en) u bent
ingedeeld.
Vragen?
Mail naar jubileum@watergrasgouda.nl of
bel met Patricia Molenaar, telefoonnummer
06-18335439.
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En er is nog veel meer te doen...!
DE WONINGONTWERPER
Overweegt u een verbouwing?
Heeft u een specifieke
indelingsvraag voor uw
woning? Of bent u op zoek naar
wooninspiratie? Kom dan zeker
tijdens het feest langs bij Jerome
Brands, ‘DE woningontwerper’.
Met veel enthousiasme en
creativiteit past hij woningen aan.

Hij zoekt daarbij naar de ideale mix tussen
kosten van een verbouwing, de wensen
van de bewoners en het maximaal (technisch) haalbare. We hebben hem gevraagd
zijn licht te laten schijnen op de verschillende woningtypes in onze wijk. Hij gaat
hier wat mogelijke ontwerpen voor maken.
Kom langs en laat je inspireren!
Voor meer informatie:
http://woningontwerpen.com

MUSIC MAESTRO!

HOUSE VISION

Kom luisteren naar
en genieten van
optredens voor en
door buurtbewoners,
zoals: Koor Sowieso,
Klarinettrio Kalamos,
Sextet Blaaswerk en
King of the fairies.

TUINADVIES
Een moeilijk hoekje in de tuin?
Net verhuisd en toe aan een
tuinontwerp? Een totale tuinrenovatie of alleen het terras
vernieuwen?
Voor tuinideeën en -advies kun
je op 16 september terecht bij
Carla Verhoeff van Kaleidos
Tuin- en Terrasontwerp. Zij
denkt met je mee en maakt
eventueel een schets om je op
weg te helpen.
Haar specialiteit is tuinontwerpen met mediterraan
ogende terrassen, maar ook
voor Japanse, romantische of
minimalistische tuinen kunt u bij
haar terecht.

De Watergras buurt telt vele
mooi verbouwde woningen.
Hoe zien deze er van binnen
uit en hoe zijn ze ingedeeld?
Op 16 september krijgt u
de kans aan de hand van
(foto)presentaties van
medebewoners een kijkje te
nemen in enkele van deze
huizen.
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Barbecue

INSCHRIJFNUMMER

11

We sluiten de dag in stijl af met een feestelijke Watergras barbecue verzorgd door
KEURSLAGER VAN DER GEEST uit winkelcentrum Bloemendaal.
Dat wordt Genieten met een hoofdletter G!
Aanvang:
18.00 uur
Kosten (p.p.): Gratis voor kinderen van 0 - 3 jaar
€4,00 voor kinderen van 4 - 11 jaar
€8,50 voor buurtbewoners van 12 jaar en ouder

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de barbecue kan tot uiterlijk
28 augustus a.s. via het inschrijfformulier
(kies optie 11) op de website:
WWW.WATERGRASGOUDA.NL/
JUBILEUMFEEST-2017-AANMELDEN
Lukt digitaal aanmelden u niet? Dan kunt u een
papieren formulier opvragen en inleveren op
Waterruit 94.
U ontvangt informatie over de wijze van betaling
bij de bevestiging van uw deelname.
Vragen? Mail naar jubileum@watergrasgouda.nl
of bel met Patricia Molenaar, 06-18335439.
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Bewonersvereniging

WATERGRAS
40

40
40

40

40

Tot
16 september 2017!
Tijdstip: 14.00 - 20.00 uur
Locatie: rond schoolgebouw ISK,
Aakwerf 46

BEDANKT!

Naam:						
Adres:

Leeftijd:

Lever je prachtig ingekleurde kleurplaat voor 28 augustus a.s. in bij
Barbara (Zwenkgras 47A) of Ilse (Raaigras 50) en maak kans op een mooie prijs!
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Wij zijn erg blij dat wij voor ons
jubileumfeest gebruik kunnen maken
van de ISK-locatie en dat een aantal
enthousiaste ISK-leerlingen ons tijdens
het jubileumfeest gaat helpen met
enkele organisatorische zaken!

Het jubileumfeest 2017 wordt mede
mogelijk gemaakt door:
de jubileumfeestcommissie van de
Bewonersvereniging Watergras,
enthousiaste vrijwilligers en vele
anderen.

Voor dit feest hebben we subsidie ontvangen van:
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www. watergrasgouda.nl
www.facebook.com/watergrasgouda

