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In 2022 kwam de oproep voor nieuwe
bestuursleden. Welnu, hier zijn we
dan!

VOORZITTERS
Jan en Julie de Kort: We zijn in 1986 met onze
zoons in de wijk komen wonen. Na 40 jaar in het
onderwijs gezeten te hebben als docenten
beeldende vorming zijn wij met vervroegd
pensioen gegaan en hebben meer vrije �jd,
daarom konden we de oproep voor nieuwe
leden niet aan ons voorbij laten gaan. Wij delen
nu het voorzi�erschap en hebben er zin in.

COMMUNICATIE
Marel Slaman: Ruim twee jaar geleden ben ik
samen met mijn vriend in de 12Hoeven komen
wonen. Mijn vriend is hier opgegroeid en zo zijn
we eigenlijk in deze buurt terecht gekomen. Met
mijn achtergrond in marke�ng en communica�e
leek het mij leuk om het bestuur bij te staan;
mogelijk herkennen jullie mijn flyers op het
mededelingenbord en de Facebookposts al.
Meer weten? Kijk even op de website van de
vereniging.

SECRETARIS EN LEDENADMINISTRATIE
Ruud Mulder: secretaris en ledenadministra�e.
Ik ben in 1985 in de wijk komen wonen, en ben
eind jaren ’90 al eens secretaris geweest van de bewonersvereniging. Ik heb gewerkt als assistent-accountant en vanaf 2016
als data-analist. Ik ben 65 jaar, getrouwd en inmiddels met vervroegd pensioen. Ik hou me ook bezig met de ontwikkelingen
binnen Gouda die betrekking hebben op de energietransi�e en verduurzaming van de woningen.

PENNINGMEESTER
Ruud Voordenhout: Ik ben 57 jaar en getrouwd met Marieke. Wij hebben 3 kinderen van 20, 17 en 15 en wonen met veel
plezier in de GH sinds 2003. Ik ben IT’er en werk voor een logis�ek bedrijf (NTG). Tegenwoordig werk ik bijna al�jd thuis, wat
mij uitstekend bevalt. Sinds 2019 ben ik penningmeester van de bewonersvereniging.

Tijd voor een feestje! Het lijkt nog niet zo lang geleden, maar aankomend jaar is
het alweer �jd voor het lustrumfeest. Save the date: op 10 juni 2023 wordt de wijk
omgetoverd tot een spe�erend fes�valterrein. Wat je kunt verwachten?
Ac�viteiten voor jong en oud, heerlijk eten, muziek en natuurlijk grenzeloze
gezelligheid. De details houden we nog even geheim. Meehelpen?
Graag! Contact opnemen kan via lustrum@12hoeven.nl. We
maken er samen een prach�g lustrumfeest van. Houd de website en
Facebookpagina in de gaten voor updates.

Van links naar rechts: Jan de Kort, Ruud Voordenhout, Marel Slaman,
Ruud Mulder en Julie de Kort.

LUSTRUMFEEST10 JUNI 2023
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VOORTUINTJESWEDSTRĲD

In de maanden maart tot juli hee� een drie-koppige jury

met regelmaat langs al jullie voortuintjes gewandeld.

Gezocht werd naar het mooiste voortuintje zonder

carport en met carport. Wie hee� de mooiste bloemen in

zijn tuin? Waar zijn de meeste vogels, bijen en vlinders te

vinden? Waar kun je zien dat de bewoners met veel

aandacht en liefde voor het groen in hun tuin zorgen?

Op deze pagina een verzameling foto’s van al het moois.
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Juryrapport JH 20
Ondanks dat deze tuin bijna de
kleinste voortuin in onze wijk is, is er
heel veel te zien in deze tuin! Een oase
van rust en groen, prach�g op elkaar
afgestemde kleuren tussen de steeds
verder oprukkende “tegel-tuinen”.
Goed verzorgd en is werkelijk een
genot om naar te kijken als alle
bloemen in bloei staan en heerlijk
geuren. Ook vlinders en vogels weten
deze tuin goed te vinden. De jury is
een paar keer langs deze tuin gelopen
en was unaniem in haar oordeel. De
prijs van de mooiste kleine voortuin
zonder carport zal hier binnenkort
worden overhandigd!

Juryrapport EH 8
Wat moeten we hier nog over zeggen? Woorden schieten ons tekort.
Wat een ongelofelijk mooie voortuin! Je kunt goed zien dat deze
bewoners met veel liefde en aandacht deze tuin verzorgen. Wij hopen
dat veel mensen eens naar deze tuin gaan kijken. Wellicht dat wat �ps
opgedaan kunnen worden? De voortuin met carport is prach�g
aangelegd en biedt een grote diversiteit. Mooi om de zien is dat de
beplan�ng in de zij-tuin is afgestemd op de voortuin. Een sieraad voor
de Hoevenwijk! De prijs voor de voortuin met carport zal binnenkort
aan jullie worden overhandigd!

Juryrapport FH
49 - Aanmoediging

De jury is blij om te zien dat er naast de tegels ook steeds meer

groen en prach�ge bloemen in deze tuin gepland worden. Ook

zag de jury een aantal insectenhotels en vogelhuisjes, prach�g!

De jury gee� jullie een

�p: de ideale tuin is

1/3 verhard en 2/3

onverhard/groen. Kijk

dus eens of er nog wat

tegels eruit kunnen en

wat meer planten

erin. Ga zo door dus!

WINNAARSVOORTUINTJESWEDSTRĲD
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FILMOVERHOEVEBUURTDOORWOUTBEUTE

Wout Beute, (eerste) bewoner van de Hoevebuurt en woonach�g in de Deborah
Hoeve, hee� onlangs een film gemaakt en uitgebracht over onze buurt. Dit hee� hij
gedaan in het kader van Gouda 750. Gevraagd werd naar
films die het karakter van een wijk of buurt weergeven.
Wout Beute hee� die uitdaging twee jaar geleden
opgepakt. Het meeste materiaal komt uit zijn eigen
filmarchief. Daarnaast kreeg hij ook oude films van
andere (oud) Hoevebewoners aangeleverd en hee�
iemand hem geholpen met het maken van opnames met
behulp van een drone. Ook hee� hij veel nieuwe
opnames gemaakt.

Wij hebben de film gezien en zijn danig onder de indruk. Wat een mooi (bewegend) inkijkje in de historie van onze wijk
en in het heden. Aanrader dus, ga hem zien die film over uw wijk!

De film is te bekijken op YouTube via deze link: h�ps://youtu.be/oGVP3�8-kw of door bovenstaande QR-code te
scannen.

Op het moment dat u dit stukje leest, zijn wij verhuisd. Mensen die mij kennen weten dat ik veel van groen hou. Dat
hebben we gevonden in de prach�ge omgeving van de Vlist.

Ik heb bijna 19 jaar met heel veel plezier in de Hoevenwijk gewoond. De mooiste en meest
groene wijk van Gouda! Ik denk met veel plezier terug aan al die jaren en al die lieve,
aardige en bijzondere mensen die er wonen. Gelukkig blijf ik met veel van jullie
contact houden! En dan denk ik o.a. aan de Hoeveband die ik 10 jaar geleden heb
opgericht, alle jaren met Kerst zorgen voor twee kerstbomen voor onze wijk, mijn
werkzaamheden voor de Buur�uin, het oprichten van de werkgroep om de
geluidoverlast van de A12 terug te dringen en natuurlijk, het schrijven van de
stukjes voor dit blad! Mijn werkzaamheden voor de werkgroep A12Gouda blijf ik
voortze�en. Er hebben niet voor niets bijna 2000 mensen de pe��e
ondertekend! U zult me de komende jaren dus met regelmaat blijven zien in de
12Hoeven.

Daarom zeg ik, dank voor de prach�ge jaren en tot ziens!

Astrid Zwaan

p.s. Speciale dank aan fotograaf Nel van Wijngaarden uit de Francisca Hoeve. Zij zorgt
al een aantal jaar voor al die prach�ge foto's in dit blad. Dank je Nel!

zie www.nelvanwijngaarden.nl

TOTZIENS - ASTRIDZWAAN

Oproep

Wegens de verhuizing van Astrid zijn wij op zoek naar één of meer personen die (in overleg met

het bestuur) af en toe wat stukjes in dit blad willen schrijven. Lijkt je dat leuk? Stuur dan een

mailtje naar secretaris@12hoeven.nl.

Wout en Gretha Beute
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