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(uitgebreide versie) 

NIEUWS 

 

Oktober 2014 

 

Bestuur:  Vacature Penningmeester en Contractjurist 

 

Woning:   Collectieve actie Spouwmuur-en vloerisolatie, collectieve dakpannenactie, 

uitleenadressen (bijlage). 

 

Leefbaarheid/ Omgeving: Te hard rijden in de wijk, asfalteren, glasvezel. 

 

Sociaal:   Uitslag opiniepeiling activiteiten in de wijk. Geluksroute, tuin- en kunstroute, 

kinderactiviteiten, jubileumfeest én aanmeldformulier. 

 

Website:   Voor het laatste nieuws en links. 

 

BESTUUR  
 

 We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester. 

 Er is nog behoefte aan een contractjurist in verband met collectieve acties. Wie helpt? 

 

U kunt ons bereiken via info@watergrasgouda.nl of telefoon 0182 – 535 781 (graag doorgeven dat u voor BV 

Watergras belt, uw telefoonnummer én naam achterlaten). 

 

 

WONING 
 

Collectieve actie Vloer – en Spouwmuurisolatie 

Op 24 september j.l. is er een voorlichtingsavond Woningisolatie door de bewonersvereniging gehouden. Deze 

avond werd goed bezocht. Lees verder o.a. het  verslag op  www.watergrasgouda.nl.  

 

U kunt zich nog aanmelden voor de collectieve actie Warmtefoto’s. Naar aanleiding van de gemaakte foto’s, 

ontvangt u dan een rapport met mogelijkheden voor energiebesparing. Ook vragen over de oorzaak van koude 

tochtstromen in uw huis en dergelijke worden vrijwel altijd beantwoord.  De aanmeldprocedure en de kosten 

staan beschreven op bladzijde 7 van het verslag.  Op blz. 8 van het verslag staat de aanmeldprocedure voor 

deelname aan de collectieve actie Woningisolatie. 

 

Een collectieve actie dakisolatie? 

De geselecteerde firma voor vloer- en spouwmuurisolatie kan ook het dak isoleren door HR++ korrels onder de 

pannen te spuiten. Dit brengt verbetering, maar een dikkere isolatielaag is aan te bevelen. In onderzoek is of 

dit betaalbaar is uit te voeren aan de buitenzijde (pannen gaan dan omhoog).  Heeft u ook tips of ideeën, laat 

het ons weten: info@watergrasgouda.nl. 

 

Collectieve actie Dakpannen 

De collectieve actie Dakpannen loopt nog steeds;  u kunt rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerder,  de 

heer Van Leeuwen (firma Dakwerken),  telefoon 06 – 460 717 36.  
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LEEFBAARHEID/ OMGEVING 
 

Te hard rijden in de wijk  

Het bestuur kijkt samen met de wijkagent welke mogelijkheden er zijn om hard rijden in de wijk tegen te gaan. 

 

Glasvezel 

Er zijn vragen gekomen over de mogelijkheid van glasvezelaansluiting in de wijk. Het bestuur heeft contact 

opgenomen met Rekam en ontving de volgende reactie:  
“Rekam is nog prima tevreden met het huidige netwerk.  Als de stichting Rekam werkzaamheden heeft gepland, 
ontvangen bewoners een schrijven.  Heeft u geen schrijven ontvangen? Dan zijn er geen werkzaamheden door 
onze stichting in uw straat. Omdat de hoofd- en voedingsnetten van Rekam reeds volledig in glasvezeltechniek 
uitgevoerd zijn en de signalen volledig digitaal worden doorgegeven, heeft het net een grote capaciteit. Het 
coaxiale aansluitnet is in staat het gehele pakket aan signalen goed te verwerken. Op dit moment biedt Rekam 
daarom (deels via Caiway) een uitgebreid televisie aanbod, inclusief HD-zenders en biedt Caiway een ruime 
keuze uit breedband internetabonnementen.  Dat aanbod is niet anders dan geboden wordt c.q. kan worden 
wanneer ook de aansluitkabels in glastechniek uitgevoerd worden. Zodra er meer diensten aangeboden zullen 
worden, die uitsluitend via glasvezeltechniek mogelijk zijn, zal Rekam zeker de ‘verglazing’ van de 
aansluitkabels versnellen. Het nu reeds vervangen van de bekabeling leidt tot onnodige kosten en overlast voor 
de bewoners”.  http://www.forumgouda.nl/index.php/topic/767-goudse-bewonersinitiatieven-glasvezel/page-12 

 

 

SOCIAAL 
 

1. Geluks-/tuin-/ kunst- en speurtocht én kinderactiviteiten 

Helaas zijn er weinig aanmeldingen van deelname of hulp binnengekomen. 

We doen een nieuwe poging en proberen deze activiteiten in het voorjaar te organiseren.  

Hierbij hebben we wel Uw hulp nodig, bijvoorbeeld door: 

 U aan te melden om uw tuin en/of kunst  ten toon te stellen. 

 U aan te melden om deel te nemen aan een geluksroute. 

 Te helpen bij het uitzetten van een speurtocht. 

 U aan te melden om kinderen te schminken. 

 Te helpen bij een spel. 

 Of misschien heeft u zelf een ander leuk idee? 

 

2. Korte impressie van opiniepeiling: Wijkfeest en Burennetwerk staan hoog aan de top. 

Tijdens de informatieavond Woningisolatie is een flitsenquête gehouden over activiteiten in de wijk. 

Van de 35 ingeleverde formulieren staan Burennetwerk en een Groot Wijkfeest aan de top, met beiden 

gemiddelde scores boven de 8! Er is dus grote belangstelling voor. 

Ook de andere activiteiten kwamen vrijwel allemaal met een positief resultaat uit de bus. 

In de kolom over ‘mee willen helpen in de organisatie van activiteiten’ heeft een aantal mensen ook al positief 

gereageerd en hebben hun naam vermeld. Een goed begin. Maar we zijn er nog niet. 

Het wachten is nu op enthousiastelingen die ook mee willen denken, helpen, doen.  

Wat, wie, waar, wanneer kan daarna worden ingevuld, maar geef uw naam door als uw een steentje bij wilt 

dragen aan een goede, fijne, sociale wijk!  

 

 Wilt u ook het antwoordformulier invullen en inleveren bij het bestuur? Graag, hoe meer hoe beter. 

 Wilt u informatie over Burennetwerk? Graag, hoe meer hoe beter.  

 

Informatie en contact kan altijd via E. info@watergrasgouda.nl of T. 0182 – 602 852 of  0182 – 535 781. 

 

3. Jubileumfeest 2017 

Het lijkt nog ver weg.  Maar met een club die 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! Wie meldt zich? 
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WEBSITE    
 

Op de website kunt u het laatste nieuws lezen (zie ook archief van de onderdelen Woning, Omgeving en Sociaal 

op www.watergrasgouda.nl. 

 

 

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

 

 

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

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  groot wijkfeest  /      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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UITLEENADRESSEN 
 

 

 

Locatie 1:  Waterlelie 13,  Freek en Jolande Deuss,  tel.  53 21 55 

b.g.g. Waterlelie 21,  Cees en José Ligthart,  tel.  53 54 66 

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

1   Partytent (3 × 3 m.) 

3   Statafels 

 

 

Locatie 3:  Raaigras 54,  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:  Waterruit 12,  Pieter en Hetty Bakkenes,  tel.  53 83 65 

1   Elektrische onkruidborstel 

1   Hakselaar 

1   Hogedrukreiniger 

1   Terrasreiniger, T-racer  

 

 

Locatie 5:  Struisgras 1,  Ko en Alie Verhulst,  tel.  53 38 03 

1   Verticuteermachine  

 

 

Locatie 6:  Waterpeper 26,  Marja Lambregts en Jeroen Schouten,  tel.  53 25 01 

1   Biertafel (210 × 50 cm) met banken 

1   Bingomolen met toebehoren 

http://www.watergrasgouda.nl/

