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Peggy is één van de zeer actieve vrijwilligers uit 

onze wijk. Nog voor ze hier woonde, was ze al  

betrokken bij het buurtwerk. De scholen stelden 

destijds ruimte beschikbaar voor activiteiten 

voor kinderen en jeugd. Ook werd er met vrij-

willigers een crèche gerund op de bovenverdie-

ping van de Walgaerde.  

 

Ruim 27 jaar geleden verhuisde ze naar haar 

woning aan de Winterdijk. Na een enorme wa-

terschade in hun flat in Oosterwei stelde Unile-

ver, werkgever van toentertijd haar man, de 

woning tot hun beschikking. De woning uit 1961 

werd met een groep woningen aan de  Winter-

dijk, Aart Luteijnstraat , Helena Servaesstraat  

en Vincent Hamanstraat door Unilever verhuurd 

aan haar werknemers.  

 

Enkele jaren later zijn de woningen overgedra-

gen aan Stienstra en vervolgens verkocht aan 

huurders of investeerders, zoals in het geval van 

Peggy. Vanuit het buurtwerk was ze samen met 

o.a. Jan Flux, Hetty Mulder en Henk Rutten ac-

tief pleitbezorgster voor het verkrijgen van een 

buurthuis bij de gemeente. Helaas lange tijd 

zonder resultaat. De kleine activiteiten liepen 

teneinde. Het kinderkamp en sinterklaasfeest, 

bezocht door gemiddeld ongeveer 100 kinderen, 

bleven  doorgaan.  

 

Toen kwam er een telefoontje van buurthuis de 

Kameleon uit Rotterdam. Zij hadden gehoord 

van de zoektocht naar een buurthuis. De Kame-

leon had net nieuwbouw betrokken en bood voor 

het symbolische bedrag van 1 gulden hun de-

montabele voormalige buurthuis aan. De koop 

was snel gesloten. Een groep van 40 wijkgeno-

ten demonteerden in 2 weekenden het gebouw-

tje en sloegen het op bij de 3 Notenboomen en 

buurthuis De Kade. Een plek voor het buurthuis 

was er immers nog niet. De gemeente bood aan 

een fundering aan te leggen in het water aan 

het einde van de Winterdijk, zodat daarop het 

buurthuis kon verrijzen. Aldus gebeurde. Eén 

beroepskracht en vele vrijwilligers bliezen het 

buurtwerk weer leven in. In de loop der jaren 

zijn vele activiteiten opgestart, van de kinder-

clubs via de bingo-avonden voor volwassenen 

tot de jazzballetgroepen, met natuurlijk de bij-

behorende uitvoeringsavonden. Peggy studeerde 

sociaal/cultureel werk en opbouwwerk aan de 

sociale academie en liep stage in haar geliefde 

buurthuis. Ook was ze actief vrijwilligster bij het 

vrouwenhuis. 

 

Tengevolge van een echtscheiding kwam ze er 

alleen voor te staan met twee kleine kinderen en 

moest ze door tijdgebrek een stapje terug doen.  

 

Na een periode met Barbara Kaan en haar 

vriend Niels, pakten Jan Flux en zijn dochter 

Monique het buurtwerk weer op. Kinderdisco op 

vrijdag, tafeltennis op maandag, etc. De sluiting 

van het buurthuis, een einde aan periode van 

buurtwerk door een groep zeer betrokken vrij-

willigers, was op 31 december 2003 een feit. 

Het gebouw is na zijn tweede leven gesloopt.  

 

Peggy was ondertussen lid geworden van de 

bewonerscommissie, voorganger van het wijk-

team en vervolgens het wijkteam Nieuwe Park.  

Haar kinderen gingen na wat omzwervingen bij 

andere scholen, naar de Jenaplanschool de Ca-

roussel in Gouda Noord, waar Peggy al snel als 

vrijwilligster allerhande administratieve werk-

zaamheden voor haar rekening nam. Een hele 

leuke tijd, die ze afsloot nadat de oudste de 

lagere school verliet. Het werd tijd om een eigen 

inkomen te verdienen. Na een computercursus 

en werken via het uitzendbureau als administra-

tieve kracht is ze als secretaresse gaan werken 

bij Woonpartners Midden Holland.  

 

Met het wijkteamwerk is ze al enige tijd geleden 

gestopt. De wijkkrantredactie heeft ze in okto-

ber 2004 verlaten. De kinderen zijn zelfstandig 

en wonen in de buurt. Haar zoon woonde tot 

voor kort op een bovenwoning aan de Park-

straat, nu aan de Dunantsingel. Haar dochter in 

de Korte Akkeren. Ze heeft eindelijk de rust om 

wat tijd voor zichzelf vrij te maken en niet alleen 

dienstbaar te zijn aan anderen. Bedankt Peggy 

voor de vele uren, die je hebt geïnvesteerd in 

onze wijk en tot .. .?! 

 

 
Winterdijk, met rechts de "Unileverwoningen" en in de 

verte de toren van de St.Jan. 

 

 


