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Wijkkrant Achterwillens 
Wijkkrant januari 2017 

  
	

Deze wijkkrant wordt uitgegeven door Netwerk Achterwillens              
(voorheen het Wijkteam Achterwillens). 
U kunt ons bereiken via: netwerkachterwillens@gmail.com. 

Eindredactie: Gerda den Hollander. 
Met bijdragen van: Jaap Flipse, Ernan Koemans, Mimoun Talbi, Suze 
Vergeer, Claire Boissevain, Jaap Flipse, Fysiotherapeutisch Centrum 
Achterwillens, Hermy van der Waal,  Booy Reuhl, Danielle Ooteman, 
Corrie Blok, Martine van Erk, Gerard Voskuilen, Theo van Welie.  
Uw wijkkrant is rondgebracht door: Mar de Zeeuw, Resie Knops, 
Henk Smolders, Dick Verbaan, Theo van Welie, Corrie Blok, Anton 
Moons, Gerard Voskuilen, Gerda den Hollander. 
 
U kunt onze tussentijdse berichten volgen via: 
 
Blog: www.netwerkachterwillens.wordpress.com (abonneren kan!) 
Twitter: @AchterwillensWT 
 
Wat doet het Netwerk Achterwillens? 
 
Het Netwerk 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. Netwerk Achterwillens wil een 
schakel zijn tussen diverse bewoners initiatieven en activiteiten, die 
bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk en wil de deelname van 
bewoners vergroten (participatie). Samen met organisaties die ook actief 
zijn in de wijk, zoals Woonpartners, Mozaïek Wonen, de wijkagent, de 
gemeente Gouda en de diverse afdelingen, de basisscholen, de Brede 
School, Sport.Gouda en het Sociaal Team Noord en andere partijen van 
belang voor bewoners Achterwillens.  
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Nieuws uit de wijk  

Terugblik op een bijzonder jaar: 2016  
Het begon in januari met een bijeenkomst waar 80 buurtbewoners 
met de burgemeester de problemen in de wijk inventariseerden. 
Het beloofde vervolg kwam er vorig jaar niet, door de 
bestuurscrisis in de zomer en daarna kregen projecten in andere 
wijken kennelijk voorrang. Maar eind maart staat de vervolg-
ontmoeting met de burgemeester gepland!  
 
Bewoners zaten niet stil met activiteiten als buurtfeesten in 
september, het eerste(!) Huttenbouwdorp in de zomervakantie en 
de inmiddels traditionele lampionoptocht in november. 
En dan zijn er nog de, minder opvallende, wekelijkse activiteiten 
zoals de dinsdagmiddagclub in de Bühne, de taalcursussen op 
dinsdagochtend en –avond, de interculturele bijeenkomsten van 
Nafisa, de peuterochtenden op donderdag. 
 
In 2016 hebben we als kernteam het Wijkteam Achterwillens 
opgeheven en als opvolger de Vereniging Netwerk Achterwillens 
opgericht. Met hetzelfde doel: met z’n allen werken aan een 
leefbare wijk, binnen de ‘natuurlijke grenzen’ van Breevaart, 
spoorlijn en Goudse Houtsingel. Met bijna 1800 woningen 
verspreid over de onderling sterk verschillende buurten  
 
Het kernteam gaat in 2017 door met het bouwen aan een leefbare 
wijk. En daarvoor hebben we u en jou hebben nodig! (zie pag 9). 
Hoe meer bewoners meedoen, hoe leefbaarder het wordt! 
  
Wij wensen u en onszelf in 2017 dan ook het allerbeste toe op het 
gebied van leefbaarheid in ‘ons’ Achterwillens.  
Kernteam Achterwillens: Corrie Blok, Martine van Erk, Gerard 
Voskuilen, Theo van Welie  
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Burgemeester 27 maart in de Bühne 
Een jaar geleden beloofde de burgemeester aan ruim 80 
aanwezigen terug te komen, om de toen gesignaleerde problemen 
verder te bespreken. Dat is vorig jaar niet meer gelukt, maar als 
alles goed gaat komen de burgemeester én de verantwoordelijke 
wethouder(s) op 27 maart 2017 van 20.00-21.30 uur in de Bühne 
toelichten wat de (on)mogelijkheden zijn bij de aanpak van de 
gestelde vragen. Noteer deze datum vast in uw agenda! En hou 
ons blog in de gaten: netwerkachterwillens.wordpress.com. 
 

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

WhatsApp Veilige wijk in alle buurten? 
 
Aan het begin van de wijk 
Achterwillens staan sinds begin 
2016 groene WhatsApp-borden 
voor een veilige buurt. Met een 
deelname van meer dan 40% van 
de 900 woningen is de 
Slagenbuurt koploper op dit sociale 
medium.  
Maar hoe zit het dan met de 
andere buurten: wethouder 
Venteweg (200 woningen), oud 
Achterwillens (250 woningen), 
Middenwillens (meer dan 300 
woningen in de toekomst) en de 
200 huizen aan de 
Achterwillenseweg, de Zwarteweg, 
de Graaf Florisweg, het Steijnpad 
en de Steijnkade? Ook voor hen 
zijn deze borden neergezet.  
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Als Netwerk Achterwillens willen wij deze buurten ook 
ondersteunen bij het opzetten van hun buurt-WhatsApp. 
Belangstellenden kunnen zich bij ons melden voor hulp.  
De eerste stap is mailen naar:netwerkachterwillens@gmail.com. 

 

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

Goudse Hout wordt aantrekkelijker 

De Groene Alliantie gaat recreatiegebied de Goudse 
Hout aantrekkelijker maken. Het motto is: meer te 
doen, meer te zien en meer te beleven. De 
samenwerking van groenorganisaties in Midden 
Holland investeert de komende vijf jaar 1,5 miljoen 
euro in het gebied.  
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Belangrijkste punten die worden aangepakt zijn: 
1. Het toegangsgebied bij de wielerbaan  
2. Ontwikkeling van de Goudse stadstuin, zodat er samenhang 
komt tussen Heemtuin, volkstuincomplex en tussenliggend gebied. 
3. Het padenplan (onder andere wandelpad rond de manege)  
4. Aanleggen van grotere overgangsstroken tussen bosjes en 
weiland, ter vergroting van de biodiversiteit (= meer planten/dieren) 

In de zomer van 2017 wordt de al geplande natuurspeelplek,  
diagonaal tegenover de smultuin, ingericht. Er komen 
speeltoestellen en natuurlijk speelmateriaal voor kinderen.  
Kortom: de komende tijd zullen we merken dat de Goudse Hout 
steeds aantrekkelijker wordt voor steeds meer recreatieve 
doeleinden.  
 
Wil je het uitgebreide vijfjaren plan bekijken? Kijk dan op 
www.heerlijkbuiten.nl en klik dan op de link naar het 
uitvoeringsplan kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout en omstreken. 

 

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

Nieuw in de wijk: Portiek Portiers!  
 
Al een tijdje is het kinderproject Portiek Portiers 
actief in de wijk. De Portiek Portiers is de naam voor 
een groep kinderen die zich inzet voor de 
leefbaarheid van de buurt oud Achterwillens.  
 
Kinderen tussen de negen en twaalf jaar verdiepen zich in de 
thema's "veiligheid', "schoon", "sociaal" en "heel".  
 
Maar het blijft niet bij praten alleen. Zo hebben de Portiek Portiers 
al een keer met bladblazers de speelplaats van de Bühne schoon 
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geblazen. Promen kwam hen helpen en gaf uitleg over het belang 
van hun werk.  
 
Misschien heeft één van de Portiek Portiers laatst bij u aangebeld? 
Dat kan, want we hebben oud brood verzameld voor de 
kinderboerderij. Stadtoezicht heeft de kinderen verteld over 
ongediertebestrijding. Wat bleek: brood op de grond gooien voor 
de vogels is helemaal niet zo goed! Er komen vaak ratten en 
muizen op af. Gelukkig hebben de Portiek Portiers het brood 
verzameld en bij de kinderboerderij de Goudse Hofsteden 
gebracht. Daar waren ze er erg blij mee.   
 

 

En zo gaan de Portiek Portiers nog veel meer activiteiten 
ondernemen voor de buurten in de wijk. U herkent de kinderen aan 
hun Portiek Portiers-tenue. Aan het einde van het project kregen 
de kinderen op een feestelijke bijeenkomst in december een 
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diploma. Ze hebben zich flink ingezet voor hun wijk en weten dat 
zij een voorbeeld zijn voor anderen. En gaan daar natuurlijk 
gewoon mee door! 
 
**************************************************************************** 

Manege wordt poort naar Goudse Hout 
 
De Goudse Manege wil verbinden. Verbinden tussen 
allerlei soorten mensen maar ook verbinden tussen 
stad en natuur.  
 
In figuurlijke zin verbinden door een bijdrage te hebben geleverd 
aan sociale projecten als het Huttenbouwdorp en de Dol Dwaze 
Paardendagen, maar nu ook verbinden in letterlijke zin.  

Door de aanleg van een ophaalbrug is er nu een verbinding tussen 
de manege en de Goudse Hout. Deze ophaalbrug is te gebruiken 
door fietsers en wandelaars. Wanneer u met de auto of fiets komt, 
kunt u deze veilig op de parkeerplaats van de manege parkeren. 
Vervolgens via het pad van houtsnippers tussen de weilanden van 
de paarden doorlopen en over de brug de Goudse Hout inlopen.  

	
GRATIS	KOFFIE	VOOR	ALLE	WIJKBEWONERS	
Kom	kennis	maken	met	de	manege	en	neem	deze	

waardebon	mee.	Met	deze	bon	is	het	tweede	kopje	koffie	
gratis!	Geldig	tot	1	april	2017	
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Heeft u daarna zin in een lekker bakje koffie van verse bonen? Wij 
nodigen u van harte uit!  
 

Onze brasserie is alle dagen 
van de week geopend vanaf 
15.30 uur. Op zaterdag vanaf 
09.00 uur en op zondag alleen 
tijdens evenementen. Kijk 
gerust eens op  
ww.degoudsemanege.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Vul jij/vult u de open plekken? 
 
Het kernteam van Netwerk Achterwillens heeft in 
december afscheid genomen van Herman Klein. Hij 
kon onze bijeenkomsten niet meer ingepast krijgen 
in zijn agenda. Jammer. Wij danken hem hartelijk 
voor zijn inzet, en we wensen hem natuurlijk succes 
bij zijn activiteiten. Het gevolg is een lege plaats.  
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Als kernteam vragen we u om ons te komen helpen. Wij willen 
uitgroeien tot een groep van zeven wijkbewoners, enigszins 
gespreid over de buurten. Wat we doen, of zouden willen doen?  
 
Contact onderhouden met mensen en groepen in onze wijk die 
zich inzetten voor de scholen, de veiligheid en leefbaarheid van de 
wijk; contact onderhouden  met de gemeente en andere instanties 
buiten de wijk. Verder zijn er in ons buurthuis de Bühne dagelijks 
activiteiten voor en door bewoners. Dat vraagt organisatie en 
begeleiding. Ieder jaar trekt een gevarieerde groep kinderen met 
lampionnen door de wijk, dat gaat niet vanzelf. Wie helpt?   
 
Kortom: contacten onderhouden en meedenken over 
activiteiten en initiatieven is de kern, zelf meedoen en/of de 
lead nemen in een activiteit is mooi meegenomen. 
 
Veel werk voor vier vrijwilligers. Wat nog belangrijker is: zeven 
weten meer dan vier en zeven kennen veel meer mensen dan vier. 
Wie helpt? Als u vragen heeft of als u zich al wil op geven mail 
naar: netwerkachterwillens@gmail.com	of	bel	met	06-14113301 

Doe als de twee wijkgenoten die gehoor gaven aan de oproep in 
de krant van september 2016. Zij hebben geholpen met het 
bezorgen van deze wijkkrant! Goed voorbeeld doet goed volgen. 
 

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

Ophoging Achterwillenseweg op gang  
 
De Achterwillenseweg wordt in drie gedeelten 
gemiddeld veertig centimeter opgehoogd. Het eerste 
deel is al klaar: het achterste stuk vanaf de kruising 
met de Goudse Houtsingel tot de Willenskade.  
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Naar verwachting volgt deel twee in het voorjaar van 2017: vanaf 
de kruising met de Dijkgraafslag tot de brug bij het 
Gloriantplantsoen. Daar waren in oktober al werkzaamheden om 
de waterleiding en de brandweerputten te vernieuwen. (foto).  

Voor de bewoners en het 
doorgaand verkeer breekt er dit 
voorjaar een periode aan met veel 
oponthoud (door het werk aan 
stroom-, gas- en kabelleidingen).  
 
De direct aanwonenden worden 
door de gemeente tot nu toe tijdig 
geïnformeerd. Als ook deel drie 
(het resterende deel) klaar is, 
hebben alle aanwonenden 
opgehoogde inritten en zijn alle 
oplapwerkzaamheden voor de 
komende tijd achter de rug.  

 

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

Activiteiten 	

Vierde lampionoptocht groot succes!  
 
De meer dan 80 kinderen en hun begeleiders waren 
net terug in de Bühne van hun rondje door de wijk of 
de eerste regendruppels begonnen te vallen! 
Fotograaf Ab Verwaal heeft dan ook heel wat mooie 
plaatjes geschoten (pagina 14). 



Achterwillens	januari	2017		 																						Pagina	13	

's Middags hadden Corrie Blok 
en een tiental vrijwilligers alles 
voorbereid: lampions in elkaar 
gezet en klaargelegd om uit te 
delen, binnen en buiten 
ballonnen en slingers 
opgehangen en bedacht hoe 
de looproute door de Bühne 
zou zijn.  
 
Tegen zes uur zette Rens den 
Hollander de door de Klaproos 
belangeloos beschikbaar gestelde geluid- en lichtinstallatie op, 
liepen de muzikanten van de Pioniers binnen en begon Andreas 
van Winssen met het opwarmen van de chocolademelk. En toen 
kwamen de kinderen hun lampion halen, veel meer dan we 
batterijen hadden. Dat probleem werd opgelost door de agenten 
Fuat en zijn stagiaire, die een nieuwe voorraad gingen halen. 
Hartelijk dank: de politie is inderdaad je beste vriend! 
 
Voorafgaand aan die vierde november was er al veel meer 
gebeurd: evenementvergunning bij de gemeente binnengehaald, 
subsidie bij GoudApot.nl zeker gesteld, verkeersregelaars getraind 
onder leiding van Hans Bakker van de SVR Woerden, de 
wandelroute uitgezet, werving, benodigde materialen ingekocht.  
 
Deze lampionoptocht was de vierde op rij in Achterwillens, dus 
volgend jaar wordt de vijfde keer! Een evenement voor en door 
Gouwenaars dat het Netwerk Achterwillens wil blijven organiseren 
en dat alleen mogelijk blijft met de inzet van zo'n 25 vrijwilligers en 
sponsoring door @GoudApot! 
Help dit jaar mee aan de lustrumeditie, als vrijwilliger of sponsor. 
Stuur een berichtje naar netwerkachterwillens@gmail.com. 
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GoudApot = GOUD voor particuliere 
initiatieven!  
 
Dat GoudApot ook nieuwe en particuliere initiatieven steunt, 
bewijst Mimoun Talbi. Mimoun woont in Achterwillens en 
organiseerde afgelopen jaar diverse activiteiten voor een groepje 
kinderen uit Achterwillens en Oosterwei samen. Zo waren er vóór 
de zomer een voetbaltoernooi, zwembadbezoek, een filmmiddag 
in het Nelson Mandela Centrum (Oosterwei) en zelfs een bezoek 
aan het circus! Activiteiten waar deze kinderen anders niet aan 
mee hadden kunnen doen. Mooi jeugdwerk van Mimoun en zijn 
helpers, waar de kinderen en de wijk zichtbaar blij mee zijn! 

     

Mee	gaan	doen	in	het	kernteam?	

Bel	voor	meer	informatie:	06-14113301	

Of	mai	netwerkachterwillens@gmail.coml		
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DAG	 TIJD		 ACTIVITEIT	 VOOR	WIE	 KOSTEN	

Maandag		 13.30-15.30	 Papierwinkel	 iedereen	 gratis	

Maandag		 15.30-17.00	 Kidzclub	Junior	 Groep	1	t/m	4	 €	5		vooraf	

Maandag		 18.00-21.00	 Voorlichting	 Vrouwen	 gratis	

Dinsdag	 10.00-11.45	 Nederlands	 Vrouwen	 €	0,50	p.k.	

Dinsdag	 9.30-11.30	 Koffieochtend		 Vrouwen	 €	0,50	p.k..	

Dinsdag	 15.30-17.00	 Kinderclub		 5	–	12	jaar	 gratis	

Dinsdag	 19.30-21.00	 Nederlands		 Mannen	 €	0,50	p.k.	

Woensdag	 9.30-11.00	 Arabische	les	 Vrouwen	 €	5	per	mnd	

Woensdag	 10.00-12.00	 Studiekring	 Senioren	 €	3,50	p.k.	

Woensdag	 13.30-15.15	 Portiekportiers	 Groep	5	t/m	8	 gratis	

Woensdag	 13.30-15.00	 Buurtsport		 5	–	12	jaar	 gratis	

Donderdag	 9.45-11.30	 Speelochtenden		 Peuters	en	
ouders	

€	0,50	p.k.	

Donderdag	 13.30-15.30	 ANBO	 Senioren	 		

Vrijdag		 15.30-17.00	 Kidzclub	XL	
Groep	5	t/m	8	

€	5	vooraf	

Vrijdag	 19.00-22.30	 Nafisa	 Vrouwenavond	 	Maaltijd	zelf	

Zondag	 10.00-13.00	 Arabische	les	 Kinderen	 		

Zondag	 13.00-16.00	 Turkse	Ver.	
Kinderen	
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START	 CONTACT	 TELEFOON	 BIJZONDER-HEDEN	

	9	jan.	 Marc-Paul	 06-24249865	 hulp	bij	formulieren	

16	jan.	 Brede	School	 0182-522803	 16/1,	23/1,	30/1,	6/2,	13/2,	
20/2,	6/3,	13/3,	20/3,	27/3	

9	jan.	 Farida	 06-55208992	 		

10	jan.	 Martine	 06-57584748	 bijeenkomsten	om	de	week	

17	jan.	 Martine	 06-57584748	 bijeenkomsten	om	de	week,	

11	jan.	 Karima	 		 		

21	feb.	 Gerard		 06-14113301	 bijeenkomsten	om	de	week	

11	jan.	 Laila	 06-85778626	 		

			11	jan.	 Mia	 miadrummen@hotmail.com,	vooraf	betalen		

		 Brede	School	 0182-522803	 		

27	jan.		 Sport.Gouda	 0182-694969	 		

	5	jan.	 Josina	 06-22396974	 	

	 Joke		 		 		

				27	jan.	 Brede	School	 0182-522803	 27/1,	3/2,	10/2,	17/2,	24/2,	
10/3,	17/3,	24/3,	31/3,	7/4	

27	jan.	 Martine	 06-57	58	47	48	 	13/1,	10/3,	19/5,	30/6	

14	jan.		 Karima	 		 		

14	jan.	 Fadime	 06-26893629	 		
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Vrouwenactiviteiten op dinsdagochtend 
in De Bühne, Tristanstraat 18 

Er zijn twee activiteiten die om de week worden gehouden: 

1.Taalgroep: Nederlandse taal spreken  
(10:00 uur) 
Praten over dagelijkse onderwerpen in het 
Nederlands 
Kosten: € 0,50 per keer  

 

2. Koffieochtend met voorlichting (9:30 uur) 
Gezellige ontmoeting 
Eens per maand voorlichting door een 
medewerkster van Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG). Kosten: € 0,50 per keer   

Agenda voorjaar 2017 
10/1 Taalgroep (10:00) 
17/1 Koffieochtend + voorlichting (9:30) 
24/1 Taalgroep (10:00) 
31/1 Koffieochtend (9:30) 
  7/2 Taalgroep (10:00) 
14/2 Koffieochtend + voorlichting (9.30) 
21/2 Taalgroep (10:00) 
28/2 Voorjaarsvakantie (geen bijeenkomst) 
  7/3 Taalgroep (10:00) 
14/3 Koffieochtend + voorlichting (9:30) 
21/3 Taalgroep (10:00)  
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Mannengroep Nederlands spreken  
 
Op dinsdagavond 21 februari start in de Bühne de mannengroep 
Nederlands spreken, in navolging van het succes van de 
vrouwengroep in 2016. Welkom zijn anderstalige mannen die het 
spreken en begrijpen van Nederlands willen verbeteren. Wij 
zoeken ook mannen die willen helpen bij het leerproces.  
 
Het is de bedoeling dat er een groot deel van de avond wordt 
gewerkt in groepen van drie. De onderwerpen komen uit het 
dagelijkse leven, bijvoorbeeld uit de krant. We beginnen op 21 
februari om 19.30 uur met een kopje koffie of thee, we gaan 
uiterlijk door tot 21.30 uur.  

Tot de zomervakantie komen we één keer in de twee weken bij 
elkaar. De kosten zijn 0,50 euro per deelnemer per bijeenkomst.  
 
Aanmelding graag per e-mail: netwerkachterwillens@gmail.com. 
Wie eerst meer wil weten kan ook mailen naar: 
mavanwelie@hotmail.com. 

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

Vrijwilligers met groene vingers voor 
Bühne buurttuin in oud Achterwillens?  
 
Wie heeft groene vingers en wil graag in eigen buurt aan de 
slag? Het Netwerk Achterwillens zoekt bewoners in oud 
Achterwillens die het leuk vinden met elkaar een buurttuin te 
ontwikkelen en onderhouden.  
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Uiterlijk half februari willen we beslissen of we in 2017 wel of niet 
aan de slag gaan met een buurttuin bij de Bühne. Vind je het een 
leuk idee en wil je meedenken én meedoen: meld je dan aan via 
netwerkachterwillens@gmail.com.  
 

 

 
Een meer uitgebreide beschrijving van het idee voor een buurttuin 
vind je op www.netwerkachterwillens.wordpress.com. 

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

Agenda Heemtuin Goudse Hout 2017  
• Deze keer een mei-excursie en wel op zondag 14 mei om 
14.00 uur vanaf de werkschuur op de Heemtuin 
• Open-dag op zondag 11 juni vanaf 12.00 uur. Op die dag 
zijn ook de slootjesdagen van het IVN. Natuurliefhebbers kunnen 
dan van de slootjes in de Goudse Hout naar de Heemtuin gaan en 
vice versa.  

• Libellenexcursie: zondag 25 juni om 14.00 uur vanaf de 
wielerbaan in de Goudse Hout 

• De landelijke nachtvlindernacht wordt ook in de Heemtuin 
Goudse Hout gehouden en wel op vrijdag 25 augustus vanaf 
20.30 uur  

• De hooidag is op zaterdag 2 september vanaf 10.00 uur 
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• Herfstexcursie: zondag 8 oktober om 14.00 uur vanaf de 
werkschuur op de Heemtuin 

• De landelijke Natuurwerkdag is op zaterdag 4 november 
vanaf 10.00 uur. Natuurlijk doet de Heemtuin Goudse Hout ook 
mee. 

Meer informatie: www.heemtuingoudsehout.nl  
locatie: Kale Jonkerpad, 2805 LD Gouda 

 

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

Smultuin zoekt vrijwilligers 

De Goudse Smultuin in de Goudse Hout ligt even voorbij de 
wielerbaan en het parkeerterrein – dus op 5 min loopafstand 
vanaf de Wethouder Luidensschool.  

In deze smul-/moestuin is (bijna) alles rond: Poortjes, het 
vlechtwerk rondom, borden en paden, maar ook 
• De bloembollen, die de scholieren hebben geplant & 
• Het fruit, dat je er mag plukken & proeven; verschillende 
soorten bessen, zwart, rood, wit of blauw en frambozen, 

aardbeien, bramen, 
pruimen en appeltjes. 

Heel veel mensen 
vonden afgelopen twee 
jaar al hun weg naar de 
Smultuin: alle klassen 
van de Luidensschool, 
huttendorpbouwers, 
wandelaars van alle 
leeftijden. 
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De tuin wordt onderhouden door leerlingen en hun ouders van de 
Luidensschool, ondersteund door de ‘Vrienden van de Goudse 
Hout’.  
Dat begint al op zaterdag 11 maart met de gezellige NL doet-dag. 
Opgeven kan via de website www.nldoet.nl of op die van de 
Luidensschool. 

We zoeken dringend vrijwilligers, die de leerlingen af en toe willen 
helpen met hun hovenierswerk. Voor ervaren hoveniers is 
daarvoor zelfs een vergoeding. Opgave en info bij Claire 
Boissevain (0182 – 582 926) of bij de Luidensschool (0182- 583 
065). 

 

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

De groei van Middenwillens 
  

Achterwillens groeit nog 
steeds: in de buurt 
Middenwillens, tussen het 
spoor en Goudse Houtsingel, 
komen er dit jaar weer huizen 
en dus wijkgenoten bij!  

Er wordt gebouwd in fasen. De 
eerste fase begon in 2005 met 
twee appartementengebouwen 

en woonhuizen, waarvan een aantal geschikt is voor de 
combinatie wonen/werken. Begin dit jaar worden weer wat 
rijtjeswoningen, twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen 
opgeleverd, waarmee de eerste fase is afgerond..  

Voor fase twee is de vergunning rond zodat daar ook dit jaar 
gebouwd gaat worden.   
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Volgens Hermy van der 
Waal, directeur van 
Viavesta, één van de 
verkopende makelaars, 
zijn de woningen zeer 
gewild. ’Gouwenaars 
houden van een huis met 
een goede tuin, van een 
degelijk huis met een 
zadeldak, dat herinnert 
aan de jaren dertig van de 
vorige eeuw.’  

Onder de kopers bevinden zich voornamelijk Gouwenaars, zoals 
de familie Smit op de foto, onze toekomstige medewijkbewoners. 
Hermy van der Waal vertelde dat vrienden elkaar enthousiast 
hebben gemaakt om te kopen.  

De straatnamen zijn vooral afgeleid van 
vlindersoorten. Straten als de 
Citroenvlinder, Koolwitje en de 
Goudvlinder zijn al bewoond, de Aurelia, 
Meivlinder en Vuurvlinder (foto) volgen 
dit jaar. 

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

Papierwinkel Achterwillens  
Sinds afgelopen september de Papierwinkel in de 
Bühne in van start ging, hebben al veel mensen 
gebruik gemaakt van deze service. Elke maandag van 
13.30 tot 15.30 in de Tristanstraat 18. Loop eens 
binnen (minstens een half uur voor het einde).   
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Je kunt er elke week terecht.   
-met vragen over geld, regelingen, schulden;  
-voor uitleg van moeilijke brieven;  
-voor hulp bij het invullen van (digitale) formulieren;  
-voor tips en ondersteuning bij het uitzoeken en sorteren van je 
post en administratie.  
 
Ook met andere vragen ben je welkom. Kunnen de getrainde 
vrijwilligers niet helpen dan kun je een afspraak maken met een 
sociaal werker van het Sociaal Team, die er ook elke week is. 
 
Privacy  

De vrijwilligers hebben een 
geheimhoudingsverklaring getekend. 
Je persoonsgegevens worden 
gevraagd omdat de postcode gebruikt 
wordt om in beeld te krijgen van de 
vragen die in Gouda leven. 

Je naam en telefoonnummer zijn nodig, zodat er later contact met 
je kan worden opgenomen. Bijvoorbeeld om informatie te geven 
die te maken heeft met je vraag. 
 
Geen kosten  
De Papierwinkel is gratis. Het is een laagdrempelig initiatief van 
het Sociaal Team Gouda, in samenwerking met Netwerk 
Achterwillens. Het Sociaal Team Gouda richt zich op volwassenen 
en werkt nauw samen met het CJG/Sociaal Team Jeugd, dat er is 
voor alle vragen over opgroeien, opvoeden en jeugdhulp 
 
Wil je juist zelf je handen uit de mouwen steken. Heb je een goed 
idee voor de wijk of een buurtbewoner, maar weet je niet hoe je dit 
realiseert? Ook dan ben je van harte welkom bij de medewerkers 
van het Sociaal Team. Zij helpen je graag op weg.  
 
Onder het motto: Samen Gouda. Inwoners van Gouda kunnen en 
willen wat voor elkaar betekenen.  
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	Mensen en dieren in Achterwillens  

Nieuwe directeur Luidensschool: 
Daniëlle Ooteman  
 
Wisseling van de wacht op de Luidensschool. Met 
ingang van dit schooljaar is Daniëlle Ooteman 
directeur van de Luidensschool. Zij volgt Miriam de 
Man op, die vertrok naar de nieuwe 
samenwerkingsschool in Westergouwe. Theo van 
Welie sprak met Ooteman. Zij woont samen met 
partner, zoon (12) en dochter (9) in De Bilt. 

Wat wil je ons vertellen 
over je vooropleiding?  
“Ik heb geen PABO-
diploma. Ik ben 
afgestudeerd als 
dierenarts aan de 
diergeneeskundige 
opleiding in Utrecht. Als 
ambtenaar op het 
ministerie van Landbouw, 
later Economische Zaken 
ben ik betrokken geweest 
bij de ontwikkeling van de 
natuurgebieden, van 

Natura 2000. Ik was onder andere actief bij de verbetering van de 
Nieuwkoopse Plassen en bij de ontwikkelingen in de Markerwaard. 
Het was mijn taak om alle betrokken partijen bij elkaar te brengen. 
In die functie heb ik leren polderen, letterlijk en figuurlijk.  
 
Mijn voorkeur ging na verloop van tijd meer uit naar ontwikkeling, 
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ik wilde een nieuwe generatie laten delen in wat ik zelf heb 
geleerd. Ik ben toen begonnen aan de directeursopleiding voor zij-
instromers. Daarvoor heb ik een jaar vrij genomen. Tijdens mijn 
stage heb ik als adjunct meegelopen op een school in Leusden. 
En ik haalde mijn diploma.” 
 
Toen werd je directeur van een basisschool? 
“Ja, maar niet zonder moeite. Ik had één handicap: geen 
onderwijservaring. Het is toch gelukt. Ik werd benoemd op ‘Het 
Palet’ in Goverwelle. Ik heb daar drie jaar met plezier gewerkt. 
Toen Miriam de Man werd benoemd in Westergouwe heb ik 
gesolliciteerd bij de Luidensschool. Het karakter van deze school 
past bij mij. De school doet vooral wat zij moet doen: kinderen 
leren lezen, schrijven en rekenen. Maar er is meer nodig, en 
kinderen kunnen meer. De school wil anticiperen op hun 
nieuwsgierigheid. Techniek heeft een eigen plek gekregen, wij 
bieden kinderen zoveel mogelijk een programma dat bij hun 
ontwikkeling, belangstelling en mogelijkheden past. Dat kan alleen 
slagen als de leraren daarvoor gemotiveerd en gekwalificeerd zijn. 
Veel docenten hebben een Masteropleiding gevolgd. De 
gevarieerdheid van de specialisaties helpt heel bijzonder bij het 
profiel dat we willen.” 
 
Wie zijn jullie leerlingen?  
“We zijn een echte openbare wijkschool, met scholen van andere 
stichtingen aan de rand van de wijk. We moeten ons beste beentje 
voorzetten. Een school zijn met een goed en duidelijk profiel. Een 
bijkomend probleem is de vergrijzing van de wijk. We hebben 
goede hoop dat de nieuwe bewoners van Middenwillens ons 
weten te vinden. Ik heb er vertrouwen in. We zijn een open school, 
ouders doen mee en praten mee, vertellen de buren over school. 
Mond tot mond reclame is belangrijk.” ----- 
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Fysiotherapie in Achterwillens,  

Sinds 1989 is het Fysiotherapeutisch Centrum 
Achterwillens een vertrouwd adres aan het 
Driewegplein. Theo van Welie ging er op bezoek. 
Erik Siegers vertelt: “Hans van Kersbergen en ik vonden in 1989 in 
de toen nieuwe Slagenbuurt in de wijk Achterwillens geschikte 
huisvesting om een fysiotherapie praktijk te starten. We zijn samen 
begonnen. In 1996 kwamen onze echtgenotes erbij, Annita van 
Kersbergen en Ellen Siegers. Wij zijn de langstzittende 
ondernemers aan het Driewegplein. We hebben ieder onze 
specialiteit en zijn alle vier BIG-geregistreerd. (dat betekent dat ze 
erkend zorgverlener zijn- red). Annita en Ellen zijn gespecialiseerd 
in bekkenfysiotherapie, oedeemfysiotherapie en fysiotherapie voor 
patiënten met oncologische aandoeningen. Hans is manueel 
therapeut, fysiotherapeut van CVV de Jodan Boys (de 
voetbalvereniging) en gespecialiseerd in knieklachten. Ik (Erik) ben 
ook manueel therapeut en gespecialiseerd in 
schouderbehandelingen (lid van schoudernetwerk GHZ). Tien jaar 
geleden kregen we de kans om de ruimte naast onze praktijk (de 
voormalige videotheek) erbij te trekken, hierdoor kunnen we onze 
patiënten meer bieden. We hebben nu beschikking over drie 
behandelkamers en een ruime oefenzaal met apparatuur.” 
 

Wat vind je van de kwaliteit 
van de omgeving?  
“Dat blijft een aandachtspunt. 
Het gaat nu beter. We 
proberen in gesprek te blijven 
met jongeren die hier een 
ontmoetingspunt hebben. Het 
komt voor dat een jongeman 
de deur opent voor een 
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patiënt in een rolstoel. Het kan ook gebeuren dat ik voordat de 
praktijk opengaat eerst het trottoir moet vegen vanwege restafval.” 
 
Er zijn nog altijd mensen (ook artsen) die kritisch zijn over de 
noodzaak van fysiotherapie, hebt u daar last van?  
“Het komt voor dat een arts of specialist na een operatie geen 
fysiotherapie voorschrijft. De praktijk wijst echter uit dat ons werk 
zijn vruchten afwerpt, het herstelproces ten goede komt. Soms 
gaan klachten ook vanzelf over, dat weet je niet van tevoren. De 
beoordeling van klachten door een fysiotherapeut kan duidelijkheid 
geven of afwachten verstandig is. Bij ons staat de patiënt centraal. 
Wij behandelen zolang dat het medisch noodzakelijk is. Ook de 
tevredenheid van patiënten vinden wij belangrijk.” --- 
 

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

Het verhaal van wijkbewoonster Ernan 
Koemans, het ‘hondenvrouwtje’ 
 
Als kleuter was ik al 'verkikkerd' op alle dieren. 
Mijn ouders hadden enorm veel geduld met me zelfs als ze 
ontdekten dat ik de salamanders en kikkervisjes in het 
afwasteiltje 'liet wonen', de vissticks onder de reigers 
verdeelde, al het brood aan de eendjes gaf en iedere gewonde 

vogel mee naar huis nam om te 
verzorgen.  

Later, op nog jonge leeftijd,  
assisteerde ik mijn vader met de zorg 
voor zijn duiven. Uiteindelijk, op 
tienjarige leeftijd kreeg ik mijn eerste 
hond uit het plaatselijke asiel, een 
kruising Duitse Herder/Doberman 
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Pinscher. Sindsdien is mijn leven altijd vergezeld geweest van een 
of meerdere honden. Al met al zat de liefde voor de trouwe 
viervoeter er al vroeg in.  
 
Ca de Bou 
Rond 1998 ontdekte ik het bestaan van de 'Perro de Presa 
Mallorquin' oftewel 'Ca de Bou' en ik verloor mijn hart. Het is niet 
alleen het imposante uiterlijk van dit unieke Spaanse ras, maar 
bovenal het sterke temperamentvolle karakter. De Ca de Bou is 
een uiterst zeldzaam ras dat nog niet is doorgefokt, zoals helaas 
bij vele andere rassen wel het geval is. Momenteel bevinden zich 
rond de 90 exemplaren in ons land en ook wereldwijd is het ras 
zeer schaars. 
 
Geregistreerd fokker 
Ik nam de weloverwogen beslissing om te gaan fokken en nadat 
de kennelnaam 'The Rocking Flatlands' was goedgekeurd, kregen 
we een officiële FCI Kennel Registratie toegewezen. Niet lang 
daarna hebben we onze eerste teef geïmporteerd vanuit Mallorca.  
Fokken is niet voor iedereen weggelegd want kynologische kennis, 
genetica én gedegen kennis van het ras is uiterst belangrijk maar 
ook de wet en regelgeving die er bij komt kijken is van belang. Het 
fokken van honden is een echte 'roeping' waarbij het behouden 
van de rastypische eigenschappen, gezondheid en het karakter 
van de hond voorop staan.  
 
Gedelegeerde 
Met regelmaat reis ik af naar Mallorca, want ik ben gedelegeerde 
van Holland voor de Club Español del Ca de Bou, de Spaanse 
Rasvereniging van de Ca de Bou. Deze functie is puur hobbymatig 
want als gedelegeerde zet je je belangeloos in voor het welzijn en 
behoud van het ras. Ook geef ik voorlichting en informatie aan 
eigenaren en toekomstige eigenaren, en is het organiseren van 
een 'World Copa Holland Ca de Bou' met regelmaat aan de orde.  
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Hard werken 
Een kennel is hard werken en je maakt lange dagen maar dit wordt 
gecompenseerd door de onvoorwaardelijke trouw en liefde van de 
honden en mede hierdoor geeft het enorm veel voldoening. Buiten 
het verse rauwe vlees wat ze eten, kook ik met regelmaat verse 
groente en rijst voor de honden om ze in een goede conditie te 
houden. Iedere week tweemaal laten draven naast de fiets draagt 
hier ook aan bij. Voor de 
shows train ik de honden 
zelf, het is het beste om 
hier zo jong mogelijk mee 
te beginnen. In de 
weekends zijn we met 
regelmaat op 
hondenshows aanwezig, 
waar we zeer goede 
resultaten behalen, iets 
waar we trots op zijn!  
 
In 2017 hopen we weer een nestje Ca de Bou's te verwelkomen 
maar ook een mopsennestje. Verder zijn we in afwachting van 2 
nieuwe teefjes voor onze kennel, maar als je de crème de la 
crème in huis wilt halen, moet je geduld hebben. Na het lezen van 
dit artikel zal er bij velen van u een 'lichtje opgaan', en zullen zeker 
mensen dit 'hondenvrouwtje' herkennen, dat iedere dag, meerdere 
malen door de wijk loopt met haar honden, weer of geen weer.....  

Ernan Koemans 
www.cadebouoftherockingflatlands.com 

 
Kent of bent u een wijkbewoner met een bijzonder verhaal en wil u dat 
delen met de wijkgenoten? Mail naar  
netwerkachterwillens@gmail.com  
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Belangrijke	telefoonnummers	voor	de	wijk	
	
Wijkagenten	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	via	meldpunt@gouda.nl	of:	
Meldpunt	Openbaar	Gebied	(MOG):		 	 	 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)	

 



Fysiotherapeutisch Centrum Achterwillens
Driewegplein 7 - 2805 HV Gouda

0182-519546

www.fysioachterwillens.nl

Specialisaties
Manuele Therapie

Schoudernetwerk Groene Hart

Sportrevalidatie

Bekkenfysiotherapie

Knierevalidatie

Medical Taping Concept

Functionele looptraining

Fysiotraining

Fysiotraining pre- & postnataal

ClaudicatioNet

Oedeemfysiotherapie

Beweegprogramma Oncologie


