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Buurten winterklaar
30.000 bloembollen in Bloemendaal
26 Buurten verspreid over Gouda deden mee aan de
actie ‘Maak je buurt winterklaar’, een actie van Gouda

Bruispunt inspireert!
8 december volgende avond
De volgende bruispuntavond is op

Ontmoet. Bewoners waren samen bezig met het
opschonen van perkjes, opknappen van speeltuinen,

woensdag 8 december om 19.30 uur in
het Schipperswachtlokaal.

maken van vogelhuisjes en geveltuinen en het planten
van bloembollen.

Weten waarom bruispunt zo
verrassend is? Lees het verslag van de
vorige avond (3 november) op
www.goudabruist.nl.

Kunst van kringloop
Hergebruik afvalmaterialen

In de wijk Bloemendaal zijn de afgelopen weken door
bewoners 30.000 (!) bloembollen geplant. Deze grote
bloembollenactie is, net als vorig jaar, een initiatief van
het wijkteam Bloemendaal.
Het wijkteam greep de winterklaar-actie van de
gemeente aan, om de bloembollenactie dit keer
nog grootser aan te pakken en met soep en koffie er
een gezellige buurtdag van te maken.

Het Wapen van Gouda
Producten met keurmerk

Er is een fantastisch nieuw initiatief in
Gouda om afvalmaterialen om te
toveren in trendy producten. In het
atelier van de kunst van Kringloop kun
je shoppen en workshoppen.
Manon Bossard hield tijdens Bruispunt
op 3 november een aanstekelijke
presentatie.
Kijk op dekunstvankringloop.nl of
ga eens langs bij Spoorstraat 35.

Historische panelen

In leegstaande panden

Sinds kort zijn er producten die het keurmerk ‘Wapen
van Gouda’ dragen. Een mooi initiatief van
Primerawinkelier Marco van der Horst om Gouda
positief onder de aandacht te brengen. Zo zijn er
sigaren, kaas, stroopwafels, worst, kaars, chocolade en
wijn met het Wapen van Gouda- 'keurmerk'.

'Welke creatieve, inspirerende, leuke
oplossingen zijn er voor een tijdelijke of
structurele 'vulling' van leegstaande
panden?' Dat was de centrale vraag
tijdens een workshop die Wijkteam
Binnenstad organiseerde. Dat er veel
creativiteit onder de bewoners bestaat

Cultuur is doen!

blijkt uit de leuke invulling die aan het
project is gegeven. Op 10 plaatsen in

Flashmob op de Kleiweg

de binnenstad kunnen we genieten van
mooi historisch beeldmateriaal en een

Zaterdagmiddag 6 november beginnen een paar
mensen een dansje midden op de Kleiweg. Andere
dansers sluiten zich binnen korte tijd aan.
Het winkelend publiek is verrast. Na een paar minuten
lossen de dansers weer op in het publiek. Het initiatief
voor deze Flashmob is van het project Waterwolf, en
samenwerking bibliotheek, archief en museum onder
het motto ‘cultuur is doen!’. Bekijk het filmpje op
www.youtube.com

couplet uit het Goudse stadslied dat in
1961 werd geschreven door de heer
Dullemond.

