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Nieuws uit de wijk 

UITNODIGING voor 10 november 
	  
Netwerk	  Achterwillens	  nodigt	  
u	  van	  harte	  uit	  voor	  een	  
bewonersbijeenkomst. 

Wanneer?	  	  
10	  november	  

Waar?	  	  	  
De	  Bühne,	  Tristanstraat	  18	  

Aanvang	  20.00	  uur	  

Nu	  wij	  een	  vereniging	  zijn	  geworden	  kunnen	  de	  leden	  beslissen	  over	  
wat	  we	  gaan	  doen	  binnen	  de	  mogelijkheden	  die	  er	  zijn.	  

De	  Bühne	  is	  een	  uitstekende	  ontmoetingsplaats	  waar	  al	  veel	  gebeurt	  
maar	  er	  kan	  altijd	  meer	  en	  u	  weet	  natuurlijk	  waaraan	  behoefte	  is.	  
Iedereen	  uit	  de	  wijk	  Achterwillens	  is	  welkom,	  	  leden	  en	  niet-‐leden	  
(Het	  lidmaatschap	  is	  overigens	  gratis).	  
Hoewel	  we	  veel	  minder	  geld	  krijgen,	  kunnen	  we	  voor	  goede	  ideeën	  
een	  beroep	  doen	  op	  een	  speciale	  pot	  van	  de	  gemeente.	  

Denk	  mee,	  	  wat	  ontbreekt	  er	  in	  onze	  wijk?	  Wat	  kan	  beter?	  
Tot	  ziens	  op	  10	  november	  

Kernteam	  Wijknetwerk	  Achterwillens	  
Corrie	  Blok	  -‐	  Gerard	  Voskuilen	  -‐	  Martine	  van	  Erk	  -‐	  Theo	  van	  Welie	  –	  
Herman	  Klein	  
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Kroonring voor plastic huisvuil 
nodig? 

Na	  de	  vorige	  wijkkrant	  zijn	  er	  25	  
kroonringen	  geplaatst	  om	  
vuilniszakken	  met	  plastic	  	  
huisafval	  aan	  op	  te	  hangen.	  

Dit	  najaar	  kunnen	  we	  nog	  
nieuwe	  bestellen,	  dus	  kent	  u	  nog	  
plaatsen	  waar	  kroonringen	  
gewenst	  	  zijn,	  meld	  u	  dat	  dan	  bij	  

info@wijkteamachterwillens.nl	  .	  Vermeld	  om	  welke	  straat	  het	  gaat	  en	  
bij	  welk	  	  huisnummer	  deze	  kroonring	  door	  u	  gewenst	  is.	  	  

We	  verwachten	  de	  ringen	  voor	  de	  jaarwisseling	  te	  kunnen	  bevestigen.	  	  
	  

De Openbaarvervoersoap 
	  

	  
Ook	  in	  de	  nieuwe	  dienstregeling	  
(vanaf	  december)	  komt	  er	  géén	  halte	  
van	  een	  bestaande	  buslijn	  langs	  onze	  
wijk.	  	  

De	  pogingen	  Arriva	  hiertoe	  	  te	  bewegen	  -‐sinds	  
mei	  2012	  (!)	  -‐	  en	  in	  samenwerking	  met	  de	  

Roverafdeling	  Gouda	  Hollands	  Midden-‐	  hebben	  nog	  niks	  opgeleverd.	  	  

De	  gesprekken	  gaan	  door,	  dus	  wie	  weet,	  misschien	  volgend	  jaar???	  
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MeldApp voor openbare ruimte  
Ziet	  u	  in	  de	  wijk	  iets	  wat	  alleen	  de	  gemeente	  kan	  
oplossen?	  Bijvoorbeeld	  een	  kapotte	  lantaarnpaal,	  
losliggende	  tegels,	  gedumpte	  reclamefolders	  of	  een	  
straat/pad	  dat	  onderhoud	  nodig	  heeft?	  	  

Installeer	  op	  je	  telefoon	  en/of	  tablet	  de	  app	  	  ‘buitenbeter’.	  	  Als	  je	  die	  
opent,	  kun	  je	  een	  melding	  aanmaken	  met	  een	  foto,	  locatie-‐	  en	  
probleemaanduiding,	  en	  eventuele	  opmerkingen.	  	  
	  
Als	  je	  deze	  melding	  vervolgens	  verstuurt,	  komt	  hij	  automatisch	  aan	  bij	  
de	  gemeente	  Gouda.	  Daar	  bepalen	  ze	  dan	  welke	  dienst	  in	  actie	  moet	  
komen:	  plantsoenen,	  wegenbouw,	  Cyclus	  e.d.	  	  	  
	  
Handig!	  Geen	  getelefoneer	  en	  doorverbinden	  en	  melden	  wanneer	  jou	  
dat	  het	  beste	  uitkomt!	  	  Het	  werkt	  sneller	  dan	  het	  telefoonnummer	  
Meldpunt	  Openbaar	  Gebied!	  (0182	  -‐	  14	  01	  82).	  Van	  harte	  
aanbevolen.	  

 

Goudse Hout aantrekkelijker? 
Op	  17	  september	  hebben	  alle	  gebruikers	  van	  de	  
Goudse	  Hout	  en	  de	  gemeente	  -‐	  als	  onderdeel	  van	  de	  
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Groenalliantie	  Midden-‐
Holland-‐	  plannen	  
gemaakt	  om	  het	  gebied	  
aantrekkelijker	  te	  maken	  
voor	  kinderen.	  

Er	  zijn	  geen	  speeltoestellen	  in	  de	  
Goudse	  Hout	  en	  er	  wordt	  onderzocht	  of	  speeltoestellen	  die	  op	  
andere	  plaatsen	  ongebruikt	  staan,	  overgeplaatst	  kunnen	  worden	  naar	  
het	  natuurgebied.	  

Maar	  daar	  blijft	  het	  niet	  bij,	  meer	  plannen	  worden	  bedacht	  en	  wij	  
gaan	  verder	  met	  het	  overleg!	  	  Wordt	  dus	  vervolgd.	  

Activiteiten 

Overzicht 

Kijk voor het meest actuele overzicht op 
www.wijkteamachterwillens.nl 

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

Speelochtend in/bij De Bühne 
Leuk	  voor	  jou	  én	  je	  kind	  (0-‐4	  jaar)!	  	  

Terwijl	  je	  kind	  lekker	  speelt	  met	  leeftijdsgenootjes,	  
klets	  jij	  bij	  met	  andere	  ouders.	  Er	  is	  voldoende	  
speelgoed,	  van	  babyspul	  tot	  loopauto’s.	  En	  er	  is	  
koffie,	  thee	  en	  limonade,	  natuurlijk	  mét	  een	  koekje.	  
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Die	  nieuwe	  speelmaatjes	  
kunnen	  zomaar	  om	  de	  hoek	  
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	  met	  mooi	  weer	  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/weinig	  animo),	  De	  Bühne,	  
Tristanstraat	  18	  

Achterwillens beweegt in de winter  
Van	  november	  2015	  tot	  februari	  2016	  biedt	  Netwerk	  
Achterwillens	  sporten	  in	  de	  wijk	  aan!	  
Maandagmiddag	  voor	  vrouwen	  en	  vrijdagavond	  voor	  
mannen.	  
	  
Fysiotherapeute	  en	  topsportster	  Pamela	  Kiel	  verzorgt	  voor	  3	  euro	  per	  
keer	  elke	  maandagmiddag	  van	  13.15	  tot	  14.15	  uur	  een	  
sportprogramma	  voor	  vrouwen	  in	  De	  Bühne.	  	  De	  eerste	  les	  is	  gratis	  
en	  op	  maandag	  9	  november.	  	  

Mannen	  kunnen	  voor	  3	  euro	  per	  keer	  elke	  vrijdagavond	  van	  19.30	  	  
tot	  20.30	  uur	  krachttraining	  doen	  onder	  begeleiding	  van	  	  
professionele	  trainers.	  
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Hier	  is	  de	  eerste	  les	  ook	  gratis	  en	  vindt	  plaats	  op	  	  vrijdagavond	  13	  
november	  19.30	  -‐	  20.30	  in	  de	  Sportruimte	  ALZU-‐coaching,	  
Tristanstraat	  6.	  
Kom	  de	  eerste	  keer	  vrijblijvend	  langs	  (in	  je	  sportkleding)	  voor	  een	  
gratis	  kennismaking.	  We	  gaan	  dan	  meteen	  aan	  de	  slag.	  Zo	  kun	  je	  de	  
sfeer	  proeven	  en	  kijken	  of	  deze	  manier	  van	  sporten	  bij	  je	  past.	  
	  
Het	  sportprogramma	  wordt	  gegeven	  onder	  verantwoordelijkheid	  van	  
professioneel	  sportcoachingbedrijf	  ALZU-‐COACHING	  van	  Alex	  van	  
Zutphen	  (06	  14	  89	  26	  39).	  Alex	  is	  professioneel	  sportcoach.	  Hij	  
begeleidt	  nationale	  topsporters,	  onder	  wie	  Olympisch	  atlete	  Femke	  
Pluim.	  Daarnaast	  verzorgt	  hij	  bootcamps	  en	  geeft	  hij	  fitnesstrainingen	  
in	  zijn	  eigen	  	  sportruimte,	  die	  sinds	  mei	  dit	  jaar	  in	  onze	  wijk	  zit.	  	  	  
	  
Dat	  is	  dan	  ook	  een	  van	  de	  redenen	  dat	  Alex	  en	  zijn	  	  collega’s	  op	  
sportief	  gebied	  iets	  willen	  betekenen	  voor	  onze	  wijk.	  Waar	  wij	  als	  
Netwerk	  Achterwillens	  uiteraard	  ontzettend	  blij	  mee	  zijn.	  
	  
Veel	  sportplezier	  gewenst!	  	  
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Club Kreatief	  	  
Vrijdagmiddag	  van	  13.30	  –	  15.30	  uur	  	  

Neem	  materialen	  zoals	  schildersgerei	  ,	  wol,	  haak-‐	  en	  breipennen	  zelf	  
mee.	  

Onder	  het	  genot	  van	  een	  kopje	  koffie	  of	  thee	  gaan	  we	  samen	  
gezellig	  haken	  en	  breien	  	  of	  wat	  je	  maar	  wilt.	  Een	  shawl	  voor	  jezelf	  of	  
een	  muts	  voor	  je	  (klein)kind	  of	  we	  maken	  iets	  voor	  een	  goed	  doel	  .	  
Bijv.	  na	  de	  aardbeving	  in	  Nepal	  kunnen	  de	  kinderen	  daar	  mutsen	  en	  
sjaals	  goed	  gebruiken.	  De	  eerste	  donatie	  wol	  hebben	  we	  al	  gekregen.	  

Natuurlijk	  is	  Joke	  van	  Harten	  er	  om	  
ons	  zo	  nodig	  op	  weg	  te	  helpen.	  Wil	  
je	  liever	  schilderen	  of	  een	  ander	  
soort	  handwerk	  doen,	  kan	  dat	  ook.	  
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	  om	  13.30	  uur	  bij	  Corrie	  Blok	  en	  Joke	  
van	  Harten	  in	  de	  Bühne.	  	  

Natuurwerkdag Heemtuin 	  
Op	  de	  Heemtuin	  in	  de	  Goudse	  Hout	  is	  zaterdag	  7	  
november	  een	  natuurwerkdag	  voor	  vrijwilligers,	  
vanaf	  10.00	  uur.	   
Meer	  informatie:	  www.heemtuingoudsehout.nl	  	  
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LAMPIONOPTOCHT 2015	  
met	  	  vrolijke	  muziek	  van	  het	  Tamboers-‐	  en	  Pijperskorps	  'de	  Pionier'	  

Vrijdag	  20	  november	  2015	  	  	  

Voor	  wie?	  Kinderen	  tot	  en	  met	  12	  jaar	  (ouderbegeleiding	  verplicht)	  
kosten	  lampion	  en	  chocolademelk:	  2	  euro	  	  

Begin	  en	  einde:	  De	  Bühne,	  Tristanstraat	  18,	  	  
	  

18:00	  Uitdelen	  lampionnen	  
18:30	  Start	  tocht	  door	  de	  wijk	  
19:15	  Warme	  chocolademelk	  

INSCHRIJVING:	  	  

Vanaf	  nu	  bij	  Frisvershop,	  Willem	  en	  Marialaan	  62	  
en	  Frisvers	  Groenteshop,	  Willem	  en	  Marialaan	  16	  	  

	  
Op	  11	  en	  13	  november	  van	  8.15	  tot	  8.45	  uur	  in	  de	  wethouder	  

Luidensschool	  	  

In	  de	  Bühne	  13	  november	  van	  15.30	  -‐	  16.30	  uur	  
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KERSTACTIVITEITEN in de BUHNE 
	  

KERSTONTBIJT	  EN	  FILM	  kijken	  

Ben	  jij	  6	  tot	  12	  jaar?	  

25	  december	  2015	  

10.00	  –	  12.30	  uur	  (entree	  €	  1,00)	  

AANMELDEN	  TOT	  UITERLIJK	  22	  
DECEMBER	  BIJ:	  

Selda:	  06	  –	  41	  22	  67	  18	  	  
	  selda-‐azgin@hotmail.com	  

	  

	  

KOEKHUISKNUTSELEN	  

28	  december	  2015	  

12.00	  –	  14.00	  uur	  

Kinderen	  tussen	  6	  en	  12	  
(je	  ouders	  en	  kleine	  broers	  en	  
zussen	  mogen	  	  meekomen	  in	  

het	  lokaal	  ernaast)	  

(entree	  €	  1,00)	  

AANMELDEN	  UITERLIJK	  25	  
DECEMBER	  BIJ:	  

Selda:	  06	  –	  41	  22	  67	  18	  of	  selda-‐azgin@hotmail.com



	  

	  

	  
!

OPROEP!aan!betrokken!Wijkbewoners!

!

!

Wil!je!ook!deelnemen!aan!Netwerk!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!Netwerk!Achterwillens!


