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Deze wijkkrant wordt uitgegeven door 1Netwerk Achterwillens (tijdelijke 

naam voor het vervolg na het Wijkteam Achterwillens),  

De Bühne, Tristanstraat 18, 2805 VC Gouda. 

Dit jaar nog te bereiken via: 

info@wijkteamachterwillens.nl 

www.wijkteamachterwillens.nl 

 

Initiatiefnemers voor 1Netwerk Achterwillens: 

 

Anton Moons   Claire Boissevain Corrie Blok 

Dick Verbaan  Farida Bouchar  Gerard Voskuilen 

Gerda den Hollander Herman Klein  Martine van Erk 

Mimoun Talbi  Miriam de Man   Niek van der Heijden 

Selda Doganay  Theo van Welie 

 

Wat doet 1Netwerk Achterwillens? 

1Netwerk Achterwillens bestaat uit alle bewoners die zich als vrijwilliger in 

samen denken en samen doen inzetten voor het vergroten van de leefbaarheid 

in de wijk. 1Netwerk Achterwillens krijgt subsidie van de Gemeente Gouda voor 

het organiseren van samenhang binnen de wijk van activiteiten en projecten, 

die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk en de deelname van bewoners 

vergroten (participatie). Deze rol is overgenomen van het per 1 mei 2015 

opgeheven wijkteam. Samen met organisaties die ook actief zijn in de wijk, 

zoals Woonpartners, Mozaïek Wonen, de wijkagent, de gemeente, de 

basisscholen, de Brede School, Sport.Gouda, en het Sociaal Team Noord.  

 

Achterwillens september 2015   
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Nieuws uit de wijk 

HOERA, we gaan door, maar 

anders!  

 

Het 'oude' wijkteam had 

geen bestaansrecht meer. De 

2-eurobudgetten voor 

bewonersactiviteiten zijn 

door de gemeenteraad 

afgeschaft. In plaats daarvan 

kwam een tien keer kleinere 

pot geld voor iedereen. Elke 

Goudse inwoner kan daar per activiteit een aanvraag 

voor financiering doen.  

Het bestuur van Wijkteam Achterwillens heeft daarop besloten de 

Stichting Wijkteam Achterwillens Gouda op te heffen. Een vijftiental 

enthousiaste wijkbewoners heeft deze zomer het bestuur van de 

Stichting overgenomen en wil deze omvormen naar een vereniging.  

Voor deze wijkgenoten is wonen in Achterwillens meer dan wonen in 

je huis, de tuin/balkon onderhouden, de vuilnis op tijd buiten zetten 

en de boodschappen doen.  

Nieuw clubverband 

Deze enthousiastelingen willen andere mensen in de wijk ontmoeten, 

elkaar leren kennen en, waar mogelijk en gewenst, samen dingen 

doen. Op een informele manier een soort clubverband vormen in de 
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wijk, elkaar weten te vinden. Samen de leefbaarheid op peil houden 

of brengen.  

Dezelfde doelstellingen als het wijkteam had, maar nu met meer 

eigen verantwoordelijkheid (er staat geen pot met geld klaar) en 

betrokkenheid (minder 'wat doet de wijk voor ons', maar meer 'wat 

kan ik doen voor de wijk').  

Voorlopige naam 

Die enthousiastelingen vinden ook dat in deze tijd een vereniging een 

betere vorm is dan een stichting. Voorlopig heet de vereniging 

'1Netwerk Achterwillens'. Hieronder vind je een prijsvraag voor een 

mogelijk betere naam.  

Iedereen die in de wijk Achterwillens woont of er belang heeft kan lid 

worden van de vereniging. Je hoeft alleen maar je voor- en 

achternaam, telefoonnummer en e-mailadres door te geven (zie 

achterzijde wijkkrant)! Dat kan ook via de website die blijft bestaan 

www.wijkteamachterwillens.nl . 

 

In deze wijkkrant vind je verder hoe een en ander doorgaat:  

- de wijkactiviteiten van het najaar 2015;  

- het beheer van de Bühne door OOG;  

- de verdere plannen. 

Kortom: vind je ook dat je erbij hoort en wil je ook meedenken en -

doen in onze mooie wijk: DOE MEE MET 1NETWERK ACHTERWILLENS 

en meld je kosteloos aan als lid van de op te richten vereniging!  

Het kernteam, 

Corrie Blok 

Selda Doganay  

Martine van Erk  

Gerard Voskuilen  

Theo van Welie   
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Met het OOG op de Bühne  

Met de opheffing van het Wijkteam lag de vraag op 

tafel: hoe verder met de Bühne?  

De activiteitengroepen wilden doorgaan maar niet het beheer 

overnemen (onderhoud, schoonmaak, agendering, elkaar 

aanspreken). Via Farida Bouchar kwam Steunpunt OOG in beeld. De 

recent bij de lintjesregen onderscheiden bestuurder van OOG, 

Willemien Rougoor heeft met haar stichting het beheer 

overgenomen. Daarmee heeft Steunpunt OOG een tweede 

uitvalsbasis voor de activiteiten, naast het Nelson Mandela Centrum 

in Gouda Oost.  

Beheerteam 

Willemien Rougoor heeft een beheerteam ingesteld om het goede 

gebruik van de Bühne voort te zetten. Martine van Erk, Farida 

Bouchar, Gerard Voskuilen en Mimoun Talbi vormen het beheerteam 

Bühne, dat werkt onder eindverantwoordelijkheid van Steunpunt 

OOG. Zij regelen wie wel/niet de Bühne gebruiken en onder welke 

voorwaarden. Steunpunt OOG heeft een gebruikersovereenkomst 

met WoonPartners gesloten over het gebruik van de Bühne.  

EN WE NOEMEN HAAR…  

Wie verzint een mooie naam voor de vereniging van 

bewoners die nu nog '1Netwerk Achterwillens' heet?  

Liefst kort en krachtig, Gouda of de wijknaam mág er in voorkomen, 

maar dat hoeft niet.  

Stuur uw suggestie naar publiciteit@wijkteamachterwillens.nl  

Voor de winnaar ligt een leuke attentie klaar. 
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Mimoun Talbi, overdag beheerder van het NMC in Gouda Oost, 

begeleidt op verzoek van OOG in de avonduren drie vrijwilligers, die 

het uitvoerende beheer voor hun rekening nemen. Dat heeft al geleid 

tot meer openstelling van de Bühne en het oplossen van het 

rioolstankprobleem dat onder de Bühne vandaan kwam.  

 

De Bühne is er op vooruit gegaan nu de Bühne vaker open kan zijn en 

beheerd wordt.  

Begeleider overdag 

Mimoun Talbi is als begeleider van de beheerders en contactpersoon 

voor het beheerteam te bereiken op onderstaand telefoonnummer. 

(NB: Het telefoonnummer van het wijkteam is hiermee vervallen.) 

 

De Bühne: een wijkgebouw om zuinig op te zijn! 

 

 

Iets te melden in de volgende wijkkrant? Mail uw kopij naar 

publiciteit@wijkteamachterwillens.nl VOOR 25 december!!! 
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Onthulling spelbord bij de Bühne 

Op 10 juni, een zonnige woensdagmiddag was het 

zover. Miriam de Man, directeur van de 

Luidensschool en wijkvertegenwoordiger Gerard 

Voskuilen trokken samen het tafelkleed van het 

eerste geplaatste spelbord. 

 
‘Estafette’ staat op het bord en een duidelijke uitleg hoe je het spel 

kunt spelen. In de afgelopen maanden zijn op diverse speelplaatsen in 

onze wijk zulke borden geplaatst. De zes over de wijk verspreide 

borden worden regelmatig gewisseld. 

De borden hebben een frisse kleur, zijn van duurzaam materiaal en ze 

worden stevig bevestigd. Met het plaatsen van de speelborden gaat 

een wens van Miriam de Man in vervulling. Mozaïek Wonen, 

Woonpartners en het oude wijkteam hebben de spelborden betaald. 
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Na het ‘officiële’ deel ging de doelgroep , zo’n dertig kinderen uit de 

wijk, meteen aan de slag: een estafette met bekertjes water, 

bellenblazen, tekenen of schommelen. Voor de mooiste tekening lag 

een prijs klaar. (meer foto’s op pagina 15) 

 

Theo van Welie       

 

Kroonringen voor plastic huisvuil 

Eind april hebben drie wijkbewoners  onderzocht hoe 

plastic vuilniszakken worden aangeboden. Op veel 

plaatsen hangen de zakken keurig aan hekken, 

paaltjes bij bomen of aan de beugels van de 

ondergrondse afvalcontainers. 

 Ze vonden ook  25 plekken 

waar de vuilniszakken op de 

grond bij elkaar staan en de 

wind vrij spel heeft. 

Daarvoor  zijn er kroonringen  

in de handel.  

Via wijkteam Plaswijck (dat 

collectief ringen heeft 

ingekocht) zijn 25 

kroonringen aangeschaft 

door 1Netwerkachterwillens. Die zullen de komende tijd bevestigd 

worden op de plekken in de wijk zoals hieronder. 

 

 Wij hopen met deze kroonringen de aanbieding van plastic huisvuil 

nog opgeruimder te kunnen laten verlopen. Een en ander zal 

afhangen of de bewoners dit ook als een verbetering zullen ervaren. 
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Dit zijn vier van de plekken waar kroonringen komen. De hele selectie 

staat op de website www.wijkteamachterwillens.nl. 

 

  

  

 

Staat die van u er niet bij?  

Laat het ons weten via publiciteit@wijkteamachterwillens.nl  
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Vervoer op maat voor 65+ 

Na de zomer start VervoersPuntGouda   voor mensen 

die (met wat hulp) 

zelfstandig kunnen in‐ 
en uitstappen en die nu 

onvoldoende geholpen 

zijn met bestaande 

vormen van vervoer. 

Het is een initiatief van 

vrijwilligersorganisaties 

die goed, goedkoop en gezellig vervoer willen voor 

65+.  

Er kan individueel geboekt worden uiterlijk een dag van te voren bij 

de telefooncentrale 06 514 33 031 of met 06 239 56 999.  

Er wordt stipt op tijd gereden zonder omwegen om anderen op te 

halen. 

 

Wil men elke week met een groepje naar het zwembad dan wordt dit 

een vast lijn. Kosten zijn nu nog per rit (ongeveer € 2,00 of € 2,50) 

maar op termijn wil men toe naar een abonnement per maand 

(tussen de € 11.00 en € 15.00).  

 

Vrijwilligers 
De hele organisatie wordt door vrijwilligers uitgevoerd, planners, 

begeleiders, bemannen telefooncentrale en chauffeurs zijn welkom.  

Meer informatie kunt u vinden op www.bloemendaalplaswijck.nl of 

via bovenstaande nummers.  

 

Corrie Blok, Contactpersoon kernteam 
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Tijdelijk Steunouder worden? 

  
Het CJG/Sociaal Team Jeugd Gouda en Kwadraad zijn 

zoeken vrijwilligers die tijdelijk ‘oom of tante’ of ‘opa 
en oma’ willen zijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  

Sommige opvoeders kunnen een extra steuntje in de rug 

gebruiken, maar hebben niemand om op terug te vallen. Zij 

kunnen vanaf eind november een beroep doen op een 

Steunouder, een vrijwilliger bij wie uw kind één of meer 

dagdelen per week terecht kan, net zo lang als dat nodig is. 

Wie zich aanmeldt als Steunouder, krijgt in november een 

verplichte training en daarna blijvend begeleiding van twee 

ervaren maatschappelijk werkers. Ook moeten vrijwilligers een 

Verklaring  Omtrent Gedrag hebben (kosten worden vergoed).  

Meer weten? 

Op dinsdag 8 september is er van 19.15-21.15 uur een 

informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden (de locatie 

wordt nog bekend gemaakt via de website van CJG). U bent van 

harte welkom.  

Opgeven kan via de website www.cjggouda.nl. Daar vindt u ook 

de folders. U kunt ook contact opnemen met CJG/Sociaal Team 

Jeugd Gouda, telefoonnummer 088 - 254 23 84. 
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Proefles Goudse Weekendschool 

Werken aan je toekomst met de Weekendschool 

Zit jij in groep 7 of groep 8 en wil jij 

werken aan je toekomst, zelfvertrouwen 

en woordenschat? Kom dan naar één 

van de proeflessen van de Goudse 

Weekendschool en ontdek of de 

Weekendschool bij jou past! 

 

Je kunt een proefles volgen op zondag 6 

september, 13 september of 20 september. De proefles vindt plaats 

in het centrum van Gouda (Herpstraat 1) en begint om 11 uur 's 

ochtends.  

Aansluitend is er een informatiebijeenkomst voor ouders.  

 

Kinderen die meedoen aan de Goudse Weekendschool bezoeken 

ruim 25 zondagen per jaar de Weekendschool. De lessen zijn gratis 

dankzij sponsoren uit en de gemeente Gouda. 

Gastdocenten 

De leerlingen ontmoeten interessante gastdocenten. Van een 

timmerman, dierenverzorger tot een politieagent en de directeur van 

de Goudse Verzekeringen. Ook gingen ze op excursie naar de 

rechtbank, het Groene Hart Ziekenhuis en een bouwplaats. 

Aanmelden proefles 

Aanmelden voor een proefles kan via info@goudseweekendschool.nl  

of (06) 42 3377 86.  

Meer informatie over de Goudse Weekendschool  vindt u op 

www.goudseweekendschool.nl of op bovenstaand telefoonnummer. 
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Sociaal Team Gouda Noord 

Zit je met een ZORGelijke vraag?  

Dan kun je ook terecht bij het Sociaal Team! 

Inwoners uit Achterwillens kunnen voor ondersteuningsvragen 

terecht bij het Sociaal Team. Het mag over van alles gaan: werk, 

inkomsten, wonen, zorgen over jezelf, gezondheid, je gezin, je relatie, 

dagbesteding of zorg voor naasten (buren of familie). 

In het Gezondheidscentrum Bloemendaal aan de Lekkenburg 6 kun 

je langs gaan met je ondersteuningsvragen (of natuurlijk ook met een 

aanbod!). Dat kan tussen 9.00 en 12.00 uur op maandag, woensdag 

en vrijdag. Op dinsdag en donderdag kun je alleen langsgaan van 

13.00 tot 16.00 uur. Elke woensdag van 9.00 tot 11.30 uur is daar de 

Formulierenbrigade!Natuurlijk kun je tijdens kantooruren ook bellen: 

088 - 900 43 21, Maar je kunt ook kijken op de website: 

www.sociaalteamgouda.nl. 

OPROEP 

Wil je iets organiseren in de Bühne? Ken je iemand die 

iets wil organiseren? Of meewerken met enthousiaste 

wijkgenoten aan leuke activiteiten in de wijk? 

Meld je bij het kernteam via 

info@wijkteamachterwillens.nl 
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Buitenspeeldag 10 juni 2015 
Op 10 juni was de landelijke Buitenspeeldag ook op het 

speelterrein bij de Bühne. Na de onthulling van de spelborden 

(zie pagina 8) gaf Claire Boissevain het startschot voor de 

diverse spelletjes die de kinderen konden doen.  

Het plaatselijke CDA had een flinke hoeveelheid stoepkrijt ter 

beschikking gesteld. Daar tekenden de kinderen hun beste creaties 

mee op het plein, waarna een heuse, kunstzinnig ervaren jury 

complimenten en prijsjes uitdeelde.  

 

 
 

Na bijna 2,5 uur eindigde het buitensfeest met een groepsoefening 

'kleed-omkeren-terwijl-je-er-met-zijn-allen-opstaat. Op de website 

www.wijkteamachterwilens.nl  vind je daarvan een filmpje en de 

overige foto’s van deze geslaagde buitenspeeldag. 

 



Achterwillens september 2015  Pagina 16 

 

Activiteiten  overzicht Bühne 

DAG TIJD ACTIVITEIT DOELGROEP KOSTEN 

maandag 13.00-

15.00 

Naailes voor 

vrouwen 
 

€ 3  
per keer 

maandag 15.30-

17.30 

Goudse Hout 

Kidsclub 
8-12 jaar 

€ 2 
eenmalig 

maandag 
16.00-

17.00 

Japans 

stokvechten door 

Andre Gibbon 

8-12 jaar 
€ 5 

eenmalig 

dinsdag 
9.30-11.30 

ANBO 

koffieochtend 
senioren  

dinsdag 
9.30-11.00 

Arabische les voor 

vrouwen 
 

€ 5 per 
maand 

woensdag 13.30-

15.00 
Boekenbeesten 

groep 

1 en 2 

€ 0,50 

 per keer 

woensdag 15.30-

17.00 
Kidzclub 

groep  

3, 4 en 5 

€ 0,50  
per keer 

woensdag 
9.45-11.30 

Speelochtenden 

voor baby's en 

peuters 

 
€ 0,50 per 

keer 

donderdag 15.00-

17.00 
Kidzclub XL 

groep  

6, 7 en 8 

€ 0,50  
per keer 

donderdag 
9.00-12.00 

Bewegen voor 

vrouwen 
 gratis 

vrijdag 13.30-

15.30 
Brei-en haakclub 

 

 
gratis 

vrijdag 19.00-

22.30 

Nafisa 

vrouwenavond 
 gratis 

zaterdag 18.00-

22.30 
Manneninloop  gratis 

zondag 13.00-

16.00 

Turkse 

(kinder)activiteiten 
  

zondag 18.00-

22.30 
Manneninloop  gratis 
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overzicht Bühne 

START CONTACTPERSOON BIJZONDERHEDEN 

start 24 aug 
Farida 

06- 55 20 89 92 
 

start 7 sept 
Claire 

0182 - 58 29 26 
o.a. naar Goudse Hout 

26 okt, 2, 9 en 16 nov 
Claire 

0182- 582 926 

max. 12 deelnemers 

Opgeven verplicht. 

1e dinsdag van de 

maand 

Gerda Paans 

0182 - 51 03 56 
ook voor niet-leden 

start 26 aug 
Laila 

06 - 85 77 86 26 
 

4 nov. tot 9 dec. 
Brede School 

0182 - 52 28 03 

vooraf opgeven  

voor 6 keer 

9 sept tot 7 okt en  

4 nov. tot 9 dec. 

Brede School 

0182 - 52 28 03 

vooraf opgeven  

voor 6 keer 

27 aug  

iedere donderdag 

behalve in 

schoolvakanties 

Josina 

06 - 22 39 69 74 
ouders blijven er bij 

4 nov. tot 9 dec. 
Brede School 

0182 - 52 28 03 

vooraf opgeven  

voor 6 keer 

start 28 aug Roda Adunali 
inschrijven kan bij de 

eerste bijeenkomst 

start 28 aug 
Corrie 

06 - 26 14 66 46 

eigen materialen 

meenemen 

eens in de 6 weken 
Martine 

06 - 57 58 47 48 

11 sept, 30 okt, 11 dec, 

en 22 jan 

start 29 aug Said  

  
 

 

start 30 aug Said  
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Arabische les 

 

Anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met het volgen van 

de Arabische lessen die van Laila. Eerst hebben we het alfabet 

geleerd. Vervolgens losse woordjes, daarna zinnen en 

werkwoorden. Inmiddels kunnen we eenvoudige gesprekjes 

voeren in het Arabisch.  

In september gaan we weer van start. Bij voldoende nieuwe 

aanmeldingen kan er mogelijk een nieuwe beginnersgroep 

gestart worden. Dag en tijdstip worden nader bepaald.  

Voor informatie: Laila Bouzarda 06-85 77 86 26 

********************************************************* 

OPROEP 

 

Doneer wol, brei- en haakpennen om iets te maken 

voor een goed doel: corrie.blok@gmail.com 
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Speelochtend in de Bühne 
 Leuk voor jou én je kind (0-4 jaar)! 

Terwijl je kind lekker speelt met leeftijdsgenootjes, klets jij bij 

met de andere ouders. Er is volop speelgoed aanwezig, van 

rammelaars tot loopauto’s. 

Tussendoor drinken we gezellig wat, natuurlijk mét een koekje. 

Die nieuwe speelmaatjes blijken om de hoek te wonen! De 

speelochtend is een laagdrempelige manier om nieuwe mensen 

in de buurt te leren kennen. Je komt wanneer het uitkomt, 

zonder verdere verplichtingen. En als het mooi weer is? Dan 

zitten we lekker in de speeltuin achter de Bühne.  

Komen jullie ook een keer langs?  

Elke donderdagochtend van 9.45 tot 11.30 uur (m.u.v. 

vakantieperiodes, bij te weinig animo) bij De Bühne, 

Tristanstraat 18.  

****************************************************  

Nafisa-vrouwenavonden 

Gezelligheid, multicultureel, lekker eten, aandacht 

voor elkaar, creatief, ontspannen sfeer… 

Dit is NAFISA! 

Eens in de zes weken komen vrouwen uit Achterwillens en omgeving 

op vrijdagavond bij elkaar in de Bühne. We eten dan van het buffet 

waarvoor iedereen iets heeft meegenomen. 

Ook is er iedere bijeenkomst een activiteit waar we na de maaltijd 

mee aan de slag gaan. We hebben afgelopen jaren verschillende 
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workshops gehad, van haken, gezichtsverzorging, hartige en zoete 

hapjes bakken en bloemstukken maken. 

  

Verder hebben we bingo gespeeld, geschilderd en allerlei 

creatieve dingen gedaan met lint, papier, wol, stof enz. 

Tussendoor is er altijd voldoende ruimte om thee en koffie te 

drinken en bij te praten.  

De avonden beginnen met een inloop om 19.00. De maaltijd 

begint om 19.30. De avond is rond 22.30 afgelopen.  

Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens gezellig langs, alleen, of 

met je vriendin, zus of buurvrouw. Misschien ken je iemand in 

je omgeving die momenteel weinig sociale contacten heeft, 

maar daar wel behoefte aan heeft? Vertel haar dan over Nafisa! 

Of kom samen een keer kijken. Er zijn namelijk al heel wat 

vriendschappen ontstaan door Nafisa. 
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Ben je ergens goed in en vind je het leuk om je kwaliteiten met 

anderen te delen? Neem dan contact met ons op, dan kunnen 

we je inplannen voor een workshop of activiteit. 

De eerstvolgende Nafisa-avond vindt plaats op 11 september 

2015. Welkom! 

Voor informatie: Martine van Erk, 0182 514 842 

******************************************************** 

NIEUW! Brei- en haakclub  

Start vrijdagmiddag 11 

september  

Van 13.30 – 15.30 uur  

Neem materialen zoals wol, haak- 

en breipennen mee. 

Onder het genot van een kopje 

koffie of thee gaan we samen gezellig haken en breien, misschien een 

leuke shawl voor jezelf of een muts voor je kleinkind of we maken 

gezamenlijk iets voor een goed doel. De eerste donatie wol hebben 

we al gekregen. 

Natuurlijk is Joke van Harten er om ons zo nodig op weg te helpen. 

Wil je iets anders doen, ideeën zijn welkom. 

Bij Corrie Blok kunt u terecht voor meer informatie en 

aanmelden, mobiel: 06 2614 6646, email: corrie.blok@gmail.com. 

Is de Bühne moeilijk bereikbaar laat het even weten en wij zoeken 

een oplossing.      

Loop binnen op vrijdagmiddag 11 september om 13.30 uur bij Corrie 

Blok en Joke van Harten in de Bühne.  
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NIEUW Japans stokvechten  

Martiaal Arts in de Bühne 

Na de herfstvakantie geeft Andre Gibbon ( leraar Aikido en Thai Chic) 

vier lessen Jo Kata voor jongens en meiden van 8-12 jaar. 

 Jo Kata is Japans stokvechten. Voor de stokken wordt gezorgd en het 

gaat er heel veilig en respectvol aan toe. 

 

De lessen zijn op de maandagmiddag 26 oktober, 2 november, 9 

november en 16 november van 16.00 tot 17.00 in de Bühne.  

Max. 12 deelnemers, opgave verplicht, bij Claire, telefoonnummer 

0182 582 926 of boissevain@tele2.nl. 

Direct bij de eerste les voor vier keer betalen ( 5 euro)  

********************************************************* 

NIEUW Goudse Hout Kidsclub 8-12 
Spelenderwijs op avontuur in de natuur (vooral Goudse Hout) 

Elke maandag van half 4 tot ca. half 6, onder leiding van Claire 

Boissevain en Mark Stiegelis. Start: 7 september. 

Bij slecht weer gaan we dingen voor of van 

de natuur maken (bijv. nestkastjes voor 

vogels) binnen in De Bühne (waar we ook 

verzamelen.) 

Opgave verplicht per mail of telefonisch 

Kosten 4,00 euro voor 8 keer, bij aanvang 

betalen. Maximaal 12 deelnemers. 

 

Foto: Claire, de kinderen noemen haar Klara, in de Goudse Hout  
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Veiligheidsavond Gouda Noord 

Dit najaar organiseert de gemeente een veiligheidsavond in onze 

wijk. Burgemeester en politie komen dan horen en zien wat er leeft 

onder de bewoners en om te bespreken hoe de veiligheid verder 

verbeterd kan worden. 

Denk aan zaken als meer licht op donkere plaatsen, aandacht voor 

brandgangen en achterpaden, vakantietoezicht.  

Plaats: De Luidensschool of de Bühne op een nader te bepalen 

datum. Houd daarvoor de website in de gaten! 

****************************************************** 

Volkstuinvereniging “Nieuw Leven” 
viert 50-jarig jubileum.  

Dat gebeurt op zaterdag 19 

september met een feestelijke 

streekmarkt. 

In 1965 werd volkstuinvereniging 

Nieuw Leven opgericht. Deze 

levendige vereniging met meer dan 

100 prachtige tuinen gaat dit feest 

uitgebreid vieren met o.a. een streekmarkt waar iedereen 

welkom is.  

 

De markt wordt gehouden op het volkstuincomplex aan de 

Achterwillensebocht 1a (Goudse Hout) te Gouda.  
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Er zijn allerhande kraampjes met o.a. tuinkruiden, wolspinnen, 

wijn, manden, een imker, boerenkaas en –ijs, brocante en nog 

veel meer.  

Er is een bierbrouwer 

en de Groene 

Hartcatering verzorgt 

hapjes en drankjes. 

Ook voor de 

kinderen zijn er 

verschillende leuke 

activiteiten, zoals 

een speurtocht en stenen beschilderen.  

Met het rad van avontuur kunt u mooie prijzen winnen. Verder 

treft u een verhalenvertelster aan en een ganzenhoeder met 

zijn ganzen. Bovendien zal het speciaal voor dit jubileum 

opgerichte tuinkoor Nieuw Leven enkele keren voor u optreden. 

Het gehele volkstuincomplex 

Nieuw Leven is op die dag vrij 

toegankelijk. Kom dus vooral 

kijken naar de siertuinen, 

moestuinen, de nieuwe 

vlindertuin, Bijenstal en de 

kinderboerderij. 

Burgemeester Milo Schoenmaker opent de markt om 11.00 uur. 

De streekmarkt duurt tot 16.00 uur.  

Kom vooral op de fiets, want er is beperkt parkeergelegenheid. 

Zie voor meer informatie: http://www.volkstuinnieuwleven.nl 
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Lampionoptocht 2015 

Noteer alvast in je agenda:  Vrijdag 6 november 2015  is er weer 

een lampionoptocht door de wijk. De derde, dus we kunnen inmiddels 

van een traditie spreken 

Voor wie? Kinderen tot en met 12 jaar  

(begeleiding verplicht) 

Begin en einde: De Bühne, Tristanstraat 18 

18:15 Uitdelen lampionnen 

18:45 Start tocht door de wijk 

19:30 Warme chocolademelk 

INSCHRIJVING: op posters en flyers en op de website wordt nog 

bekend gemaakt wanneer en waar 

HELPEN met de voorbereidingen of op de dag zelf? 

 Meld je bij Corrie Blok 06 06 2614 6646 
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Heemtuin Goudse Hout in 2015 

De Heemtuin ligt midden in de Goudse Hout. Op een 

oppervlakte van ruim 3 hectare wordt er door 

vrijwilligers gewerkt aan een mooi natuurgebied.  

Elke zaterdagmiddag zijn er vrijwilligers actief.  

Kom eens langs. 

Op de agenda voor 2015 staan nog: 

Hooidag   op zaterdag 5 september vanaf 10.00 uur  

Herfstexcursie  op zondag 11 oktober om 14.00 uur  

Natuurwerkdag  op zaterdag 7 november vanaf 10.00 uur  

 

Meer informatie: www.heemtuingoudsehout.nl 
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Goudse Hout steeds 

meer in gebruik! 

De groene long van Achterwillens 

krijgt steeds meer gebruikers en 

genieters! Na de Smultuin komen 

nu ook de Natuurspeelplek en het 

Lekkere Landschap verder tot 

ontwikkeling 

Vorig najaar is de Smultuin ingericht aan het Kale Jonkerpad. Deze 

openbare gebruikerstuin wordt onderhouden door de leerlingen van 

de Luidensschool en een MBO-Groen. 

Door het enthousiasme van de Vrienden 

van de Goudse Hout (www.goudsehout.nl) 

komt er nu ook een natuurspeelplek 

diagonaal tegenover de Smultuin. Ook zijn 

er fruitbomen aangeplant op diverse 

plaatsen in de Goudse Hout.  

 

 

In september is er verder overleg tussen 

alle gebruikers van de Goudse Hout en 

de gemeente Gouda. Wie weet tot wat 

voor moois dit overleg, als onderdeel 

van de Groenalliantie Midden-Holland   

(www.heerlijkbuiten.nl ) nog toe gaat 

leiden! Wordt vervolgd.  
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Mensen in Achterwillens 

‘Signaleren en adviseren’ 
Dit is Fuat Arslan, wijkagent van Gouda 

Noord, Oud en Nieuw Achterwillens en 

Middenwillens. Theo van Welie sprak 

met hem over zijn werk in de wijk. 

Arslan is geboren in Turkije. In 1992 werd zijn vader gastarbeider in 

Oostenrijk. Daar ging Arslan naar school, in 1997 kwam hij naar 

Nederland. Als kleine jongen wilde hij politieagent worden en hij 

maakte die droom in Gouda waar. Na zijn opleiding op de 

politieschool werd hij agent en vervolgens als wijkagent.  

Wat de wijkagent doet 

Hij is een beetje de ouderwetse diender die zijn buurt kent. Zelf 

noemt hij zijn belangrijkste opdracht: ‘signaleren en adviseren’. Een 

wijkagent geeft ogen en oren goed de kost, hij wil boefjes en 

conflicten in de wijk in een vroeg stadium opmerken, want 

voorkomen is beter dan genezen. 

Hij brengt verslag uit aan zijn chef. Hij benoemt kwesties die een 

bredere aanpak vereisen. Hij maakt graag kennis met mensen die de 

wijk kennen en met instanties. Hij heeft of zoekt daarom contacten 

met de schoolleiding, woningbouwverenigingen, huismeesters, 

kerken en hij buurt bij winkeliers. 

Wanneer de wijkagent erbij wordt gehaald 

Tijdens de briefing aan het begin van de dienst krijgt hij te horen wat 

er speelt op dat moment. Waar hij wel of niet op af moet gaan. Het 

kan gaan om een burenruzie, om overlast, om inbraak, om vernieling, 

om hangjongeren, om begeleiding van een activiteit in de wijk, om 

een klacht over hondenpoep, om winkeldiefstal etc. 
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Het parkeerprobleem is een vast punt. Auto’s die half op het trottoir 
staan. De wijkagent spreekt er mensen op aan. De politiedienst legt 

de oorzaak -een tekort aan parkeergelegenheid- op het bordje van de 

gemeente. 

Het handhaven van de maximumsnelheid in de 30 kilometerzone is 

ook zo’n punt. Daarvoor komt de politie ogen tekort. De gemeente is 

dan opnieuw ons aanspreekpunt. Bewoners spreken de hardrijders er 

ook op aan, dat is een goede zaak. 

Met echt ernstige delicten valt het mee 

Gelukkig valt het mee in deze wijk, omdat hier vooral wordt 

gewoond. De binnenstad is een andere wijk met andere en ernstiger 

problemen. De wijkagent moet even nadenken voor hij een ernstig 

delict uit zijn eigen praktijk in de wijk kan noemen: een steekpartij. 

Over inbraak en insluiping 

De trend in Gouda en ook in Achterwillens is goed. Minder inbraak, 

minder autodiefstal en minder insluiping. * Dat woningen 

tegenwoordig beter beveiligd zijn, zal zeker een rol spelen. Arslan 

wijst op het gevaar van insluiping op warme dagen als ramen en 

deuren openstaan, een laptop is snel gepakt. 

Na ongeveer vijf jaar ruilt de wijkagent met een collega, een goede 

regel. Het houdt de wijkagent scherp, hij moet zijn netwerk weer 

opnieuw opbouwen. 

Welke andere politiemensen rijden in de wijk rond? 

De agenten voor noodhulp. Zij helpen de wijkagent als hij de klus 

vanwege de ernst niet alleen af kan. 

De agenten voor toezicht komen als er meer ogen of oren nodig zijn. 

Hoe bereik je de wijkagent? 

Daarvoor is het algemene politienummer: 0900-8844. Dan kun je 

vragen om contact met de wijkagent Achterwillens in Gouda. 
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Na het gesprek knoopte de wijkagent zijn kogelvrije vest dicht. Hij 

vertrok op de scooter voor zijn rondje door de wijk. 

*Op www.politie.nl/mijn-buurt/, en dan de postcode invullen bij 

misdaad in kaart kunt u zien hoeveel inbraken en pogingen er recent 

zijn geweest. 

********************************************************* 

Burennetwerk Gouda draait goed! 

Via www.burennetwerkgouda.nl koppelt 

Burennetwerk buurtgenoten aan elkaar om zo nu en 

dan eens te helpen. Met de computer, een heg 

snoeien of samen een wandeling maken 

In februari 2014 ging Burennetwerk Gouda van start. Inmiddels zijn er 

ruim 160 vrijwilligers actief. Er zijn meer dan 150 mensen geholpen. 

Soms met een praktische klus soms met een terugkerende hulpvraag, 

zoals een mevrouw die wekelijks voor iemand boodschappen doet of 

een oudere mevrouw die eens in de twee weken een jongere leert 

breien en haken. Meer dan de helft van de vragen gaan om sociaal 

contact. 

Burennetwerk zet in op wederkerigheid. Ook voor kwetsbare mensen 

die afhankelijk zijn van hulp vinden het fijn om iets voor een ander te 

betekenen. Zo kan een hulpvrager de hulpbieder attenderen op een 

lekker recept of eens trakteren op een zelfgebakken cake. 

Interesse? 

Stuur een mailtje naar info@burennetwerkgouda.nl 

 

Theo van Welie 

Contactpersoon Achterwillens 
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Theo ontmoet Miriam de Man 

directeur van de Luidensschool sinds 2010 

De school staat letterlijk in het centrum van de 

Slagenbuurt. Dat deel van de wijk is bijna dertig jaar, 

Op school merken we dat de wijk verjongt, de laatste 

jaren is het leerlingenaantal weer stabiel. Het 

schommelt om de 160.  

Wie was Luidens?  

Herman Luidens (1914-1971) was 17 jaar wethouder in Gouda. Hij 

heeft in die periode veel betekend voor het onderwijs in onze stad en 

vooral voor de verbetering van het Openbaar Onderwijs. 

Wat typeert uw school? 
De school staat midden in de wijk. Wij willen een school zijn voor 

ieder kind en voor de wijk. Onze slagzin is: ‘Op de Luidensschool kun 
je rekenen’. Dat laten we op een speelse manier zien met de blauwe 

borden rond het plein. Wij doen mee met het project ‘De vreedzame 
school’. Dat moeten kinderen en ouders merken op het schoolplein, 

in de school en in de klas. 

Hoe is dat te merken? 
Democratie moet je leren. Daar moet je jong mee beginnen. Hoe ga je 

met elkaar om? Conflicten bestaan, de een heeft een korter lontje 

dan de ander. Ook de school moet de kinderen leren daar goed mee 

om te gaan. Even tot tien tellen, eerst luisteren. Spelregels helpen 

ook. Eenvoudige regels werken het best. ‘Stop, hou op’, is zo’n regel. 
Positief gedrag wordt beloond met een opsteker.  

 

Ik wil weten wat er in de wijk speelt. We besteden op school 

aandacht aan de culturele achtergrond van onze kinderen. 
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Waarderen begint bij begrijpen. We geven uitleg over Kerst, Pasen, 

Suikerfeest, Ramadan, het Offerfeest en het Lichtjesfeest. Wat vasten 

betekent voor kinderen met een Marokkaanse of Katholieke 

achtergrond. 

Beweegborden en smultuin 

In juni is bij de speelplaats achter De Bühne het eerste beweegbord 

(spelbord) onthuld. (zie ook pagina 8). Er volgen er meer en we 

zoeken nog vrijwilligers die willen helpen bij het plaatsen van de 

borden. Vrijwilligers kunnen zich bij mij opgeven.  

We zijn blij met onze smultuin in het Goudse Hout. Daar leren de 

kinderen door te doen. Ze leren dat de kisten vol groente en fruit in 

de MCD niet uit een fabriek komen, maar dat tuinders en boeren daar 

hard voor werken op het land. Ze moeten eerst werken in de grond. 

Geduld hebben. Daarna smaken de eigen bessen dubbel goed. 

Wat wilt u nog meer vertellen over de school? 
Met zestien leerkrachten en een conciërge werken we aan het welzijn 

van onze kinderen. Heel belangrijk is begrijpend lezen. Daar heb je je 

hele leven wat aan. In het rekenonderwijs houden we het midden 

tussen uitgaan van begrip en het leren van ‘truukjes’ als de 
staartdeling. Soms is het genoeg als je weet hoe het moet, hoe je aan 

een goede uitkomst komt. 

Een eigen leerlijn 
Vanaf groep twee heeft ieder kind een eigen leerlijn. Van elk kind 

houden we de groei bij. Ieder kind heeft zijn eigen startpunt. De 

tweejaarlijkse Cito-toets helpt ons daarbij. Als een toets een 

onverwachte uitkomst heeft, is dat een reden om te reflecteren op 

het onderwijs en op het kind. 

Theo van Welie 

 







 

Belangrijke telefoonnummers voor de wijk 
 

Wijkagent Fuat Arslan:      0900 - 88 44 

Stadstoezicht Madelon Reijerkerk, Martin Breugem:  58 91 60 

Voor alles wat 'zonder zwaailicht’ kan en voor informatie en advies  
Algemeen nummer Politie:     0900- 88 44 

Spoedeisende zaken, heterdaad meldingen van misdrijven en leven- 

Bedreigende situaties  

Politie, Brandweer, Ambulance     112 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informatie over ernstige misdaad, zoals moord en doodslag, overvallen, brandstichting, 

wapen- of mensenhandel, inbraak, bedreiging en fraude 

Meldpunt Misdaad Anoniem:     0800 - 7000 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Klachten over gevaarlijke of hinderlijke situaties of kapotte zaken in het openbare 

gebied en jeugdoverlast 

Meldpunt Openbaar Gebied (MOG):    0182 - 14 01 82  

 

Cyclus gaat over de openbare ruimte en afvalbeheer (ook grofvuil, klein chemische 

afval en papier) 

Cyclus:        0182 - 54 75 00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sociaal Team Noord   0182 – 58 87 87 

Mozaïek Wonen     0182 - 69 29 69 

Woonpartners     0182 - 64 64 64 

Buurtbemiddeling Kwadraad  0182 - 58 49 22 

Crisisdienst van Kwadraad  088 - 900 40 00 (buiten kantooruren) 

CJG Sociaal Team Jeugd Noord  088 – 254 23 84 (van 8.30 – 17.00)   

Meldpunt zorg en overlast (GGD)  088 – 308 35 35 (van 9.00 – 17.00) 

Kindermishandeling   0800 – 2000 (gratis, 24 uur per dag) 

Huiselijk geweld    0800 – 2000 (gratis, 24 uur per dag) 

Hygiëne en gezondheid   088 – 308 32 00 

Bureau Discriminatiezaken  0800-321 86 86 (gratis) 

Achterwillens september 2015   
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OPROEP!aan!betrokken!Wijkbewoners!

!

Wil!je!ook!deelnemen!aan!1Wijknetwerk!Achterwillens?!

Meld!je!dan!aan!bij!info@wijkteamachterwillens.nl!

Met!vermelding!van:!

• Voornaam,!achternaam!

• Straat!en!huisnummer!

• ECmailadres!en/of!telefoonnummer!

Je!wordt!dan!gratis!lid!van!de!op!te!richting!Vereniging!EN!

vanaf!dat!moment:!

C word!je!direct!op!de!hoogte!gehouden!van!

belangrijke!ontwikkelingen!in!de!wijk!(speelplaatsen,!

verkeer,!beheer,!gezondheidszorg!en!welzijn,!etc.);!

C kun!je!meedoen!en!Cdenken!over!belangrijke!zaken!

voor!de!wijk;!

C zorg!je!ervoor!dat!de!leefbaarheid!van!de!wijk!ertoe!

doet!!

Of!schrijf!jouw!gegevens!op!een!papiertje,!doe!het!in!

een!envelop!en!bezorg!die!!bij!de!Bühne!in!de!

brievenbus!(Tristanstraat!18).!Op!de!envelop:!

Aanmelding!1Netwerk!Achterwillens!


