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Deze wijkkrant wordt uitgegeven door het Wijkteam Achterwillens,  
De Bühne, Tristanstraat 18, 2805 JV Gouda, tel: 06 - 19 42 41 43 

Wijkteamleden 
Josina van Peijpe  Voorzitter  06 - 22 39 69 74 
Gerda den Hollander   Secretaris ad interim  0182 - 58 40 77 
Gerard Voskuilen  Penningmeester 
Annemie Lanser  Algemeen lid 
Kees Lanser   Algemeen lid 
Arjan Smit   Algemeen lid 
 
info@wijkteamachterwillens.nl 
www.wijkteamachterwillens.nl 
 
Onze vergaderingen (in principe de eerste dinsdag van de even maanden) zijn 
openbaar. Wel graag van te voren aanmelden. Tot ziens op  1 april of 3 juni 
van 20.00 tot 22.00. 

Ook meeschrijven of uw activiteit vermelden in de wijkkrant/website? 
Mail uw bijdrage naar info@wijkteamachterwillens.nl 

Wat doet het wijkteam? 
Het wijkteam bestaat uit bewoners die zich als vrijwilliger inzetten voor de 
wijk. Het wijkteam krijgt jaarlijks subsidie van de Gemeente Gouda voor 
activiteiten en projecten, die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk en de 
deelname van bewoners vergroten (participatie). Hierbij werkt het 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 Participe . Ook heeft het Wijkteam adviesrecht bij de gemeente 
bij zaken die de bewoners en/of onze wijk betreffen. 



 

Doet u mee? 

Voor u ligt de nieuwe 
wijkkrant boordevol 
verhalen en activiteiten. Ik 
vind het geweldig om te zien 
hoe onze inzet van de afgelopen anderhalf jaar resulteert in steeds 
meer buurtbewoners die iets voor de wijk willen doen en in meer 
en meer activiteiten. Dat was ook ons doel toen we in de zomer 
van 2012 begonnen met een nieuw wijkteam! 

Als wijkteam werken we aan een betere leefbaarheid in de wijk. 
Dan hebben we het over alles wat met wonen en leven te maken 
heeft. Een heel breed terrein dus. Onze kracht is dat wij als 
vrijwilliger zelf bewoner van Achterwillens zijn en daarbij 
onafhankelijk zijn van de gemeente en andere professionele 
organisaties. Tegelijkertijd zijn we wel gesprekspartner van deze 
partijen, waardoor we best veel kunnen bereiken (zolang we input 
en inzet krijgen vanuit de wijk!). 

Het kan niemand ontgaan zijn dat de overheid zich terugtrekt en 
meer en meer overlaat aan de burger: de participatiesamenleving 
of Doe-democratie. U heeft er vast wel van gehoord. Aan de ene 
kant is dit een mooie ontwikkeling, zolang er ruimte (ook financiële 
ruimte) is om met bewoners onderling dingen te organiseren. Maar 
aan de andere kant betekent het ook dat de overheid minder doet 
en de burger er zelf voor komt te staan. Dit vergt nogal een omslag. 

Ik denk dat het nu meer dan ooit nodig is om bewoners met elkaar 
in contact te brengen en gezamenlijk kansen te laten oppakken. 
Samen staan we immers sterk (om maar eens een cliché te 
noemen). En we zullen wel moeten. 
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Als wijkteam zetten we ons dan ook het komende jaar weer in om 
bewoners op diverse manieren samen te brengen.  

1. Door middel van gezellige wijkbrede activiteiten voor alle 
leeftijden: (Koningsdagactiviteiten, lampionnenoptocht, tweede-
hands bazaars, samen WK voetbal kijken), speelochtenden, 
knutselen en sporten. 

2. Daarnaast organiseren en faciliteren we activiteiten die gericht 
zijn op het ondersteunen van bewoners die wat meer hulp kunnen 
gebruiken. Zoals een maandelijks inloopspreekuur en taallessen 
Nederlands en inburgering. 

3. En we maken ons sterk voor een burennetwerk waarin 
buurtbewoners aan elkaar gekoppeld worden die elkaar helpen bij 
kleine dingen. (zie bladzij 29 en achterop het omslag).  
 
Het is erg leuk om een bijdrage te leveren aan prettig 
(samen)wonen in onze wijk en meer buren te leren kennen. En het 
is ook nog eens gezellig. Meld u dus aan als vrijwilliger bij een 
activiteit of als wijkteamlid. Of met een goed idee. U krijgt er veel 
voor terug.  
 
Josina van Peijpe, 
Voorzitter wijkteam Achterwillens 

Het wijkteam beheert een 'wijkbudget' waarmee activiteiten 
gefinancierd kunnen worden, ook die van u!  

Meer informatie en de spelregels kunt u vinden op onze website 
www.wijkteamachterwillens.nl 

Schrijf u daar ook in voor de nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogte. 
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Aschpotpad blijft ‘hondenlosloopplaats’ 

Honden mogen blijven loslopen op het Aschpotpad (en het 
Hoefslagpad) maar overal in de wijk komt opruimplicht. Dat stelt 
wethouder Ruwhof voor in haar nieuwe plannen voor het 
hondenbeleid. Daarmee neemt zij een deel over van het advies dat 
het wijkteam gaf op basis van de enquête uit september.  

 

             
Aschpotpad (links) en Hoefslagpad: hier mag de viervoeter nog los 

De eerder beloofde 75 extra prullenbakken komen er wel, waarbij 
de gemeente rekening houdt met de voorstellen van het wijkteam. 
Dat gaan we dus in de gaten houden. 

Veel is te duur 
Extra prullenbakken, méér controle, aanschaf van een ‘poepzuiger’ 
of gratis opruimzakjes, zoals het wijkteam namens een aantal 
bewoners ook had voorgesteld, vindt de wethouder te duur.  

Helaas gaat de wethouder ook niet in op het voorstel om het 
Aschpotpad weer op te splitsen in een apart fiets- en een 
wandelpad. Dit vanwege de vele gemelde incidenten (overigens ook 
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met te hard rijdende scootmobielen - een ander probleem, maar 
wel prangend!). 

Redelijk omgaan met boetes 
Dat het soms lastig zal zijn de hondenpoep op te ruimen (hoog gras, 
dichte struiken, vlak langs een sloot) erkent de wethouder. Maar zij 
denkt dit op te lossen is, door de handhavers geen boete te laten 
geven als ‘in redelijkheid niet verwacht mag worden dat iemand de 
hondenpoep zelf opruimt’. 

Zie voor de enquêteresultaten: www.wijkteamachterwillens.nl; tik 
in het zoekvenster ‘hondenbeleid’. Dan komt, behalve de resultaten, 
ook het artikel met het advies aan de wethouder tevoorschijn. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aandachtsbuurt: na onderzoek, aan de Slag! 
Sietske Gramsma (stichting De Bakkerij): In de vorige wijkkrant 
vertelde ik u dat ik gesprekken ging voeren met bewoners van 
Oud-Achterwillens, in opdracht van het Wijkteam, WoonPartners 
en Mozaïek Wonen. Tachtig van u sprak ik. Nu vertel ik over de 
uitkomsten, wat er daarna is gebeurd en wat u in de komende 
periode kunt verwachten.  

Het Gloriantplantsoen is een buurt waar veel mensen elkaar wel 
kennen. Het ziet er op straat best schoon uit en de meeste galerijen 
en centrale hallen zijn prima in orde. Wat mensen het meest opvalt 
is dat er wel iets in het groen mag gebeuren, dat er in bepaalde 
huizen schimmel is (met name in de badkamer) en dat er behoefte 
is aan een overlegvorm tussen bewoners en Mozaïek Wonen. 
Bewoners zijn tevreden over de inzet van de huismeester die twee 
keer per week actief is en met de rust en ruimte rondom de woning  

In de Bühnebuurt spelen andere zaken. Er zijn relatief veel mensen 
die problemen hebben met bijvoorbeeld werkeloosheid of 



  

Wijkkrant Achterwillens februari 2014  Pagina 7 
 

gezondheid. Mensen kennen elkaar hier wat minder goed. Over het 
algemeen zijn mensen best tevreden over hun woning, maar vinden 
ze het portiek niet schoon.  

In de afgelopen maanden zijn de volgende acties uitgevoerd, door u 
(of uw buurvrouw), het Wijkteam Achterwillens, Mozaïek Wonen, 
WoonPartners en De Bakkerij: 
• Groene perkjes aanleggen (foto, ism Participe)  
• Uitleg in de eigen centrale hal over wat u zelf 

kunt doen om schimmel te voorkomen & 
inventarisatie van technische klachten. (Zie 
voor meer tips ook www.mozaiekwonen.nl)  

• Bühnebijeenkomsten met films en ansichten 
van het vroegere Gouda 

• Schoonmaakactie Gloriantplantsoen (zie 
hieronder) 

• Speelochtenden voor jonge kinderen in de Bühne 
 
In de komende maanden kunt u het volgende verwachten:  
• In een aantal portieken rondom de Tristanstraat gaan we met 

bewoners aan de slag met portiekschoonmaak.  
• Méér menskracht van WoonPartners rondom de Bühne (zie p 7) . 
• Jaarlijks een paar keer overleg tussen bewoners van het 

Gloriantplantsoen en  Mozaïek Wonen.   
• Samen met bewoners nog meer doen met groen. 
 

Schoonmaakactie Gloriantplantsoen en… 
Bewoners van een flat in het Gloriantplantsoen hebben op 20 
januari schoongemaakt, samen met professionals Wim Hendriks 
(huismeester) en Mariska Arron (medewerker sociaal beheer en 
participatie) van Mozaïek Wonen. Kinderen prikten zwerfvuil dat 
rondom de flat lag: vijf vuilniszakken vol met lege chipszakjes, 
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snoeppapiertjes en zakdoekjes zijn opgeraapt en in de container 
gedaan. Anderen namen de galerij onder handen met bezem en 
sop.  

Wat laat deze actie zien? Ten eerste dat je in twee uur tijd, met een 
paar medebewoners een groot verschil kunt 
maken in je eigen flat of portiek  (foto). Samen 
bezig zijn maakt het ook makkelijker om elkaar 
aan te spreken op zaken die je dwars zitten. 
“Doe die vuilniszak gelijk even in de container” 
klinkt dan minder vervelend als wanneer je er 
speciaal bij iemand voor moet aanbellen. Ten 
slotte is een schone galerij ook makkelijker bij 
te houden; dat kost niet veel tijd en het ziet er mooi uit.  
En uw portiek of galerij? 

Mozaïek Wonen en WoonPartners willen, samen met het wijkteam 
en De Bakkerij, graag met zoveel mogelijk bewoners aan de slag om 
te komen tot schone en opgeruimde galerijen en portieken. Wilt u 
samen met uw buren uw galerij, portiek of gang schoonmaken en 
schoon houden? 

* U woont in het Gloriantplantsoen: 
Mail huismeester Wim Hendriks wimhendriks@mozaiekwonen.nl of 
bel 06 - 46 39 60 19 (ma, wo, do), Mariska Arron op 0182 - 692 969 / 
mariskaarron@mozaiekwonen.nl. 

* U woont rondom de Bühne (omgeving Tristanstraat): 
Wilt u met uw medebewoners zorgen dat het portiek schoon wordt 
én blijft? Laat het weten! Bel Sietske Gramsma op 06 - 44 00 75 66 
of mail sietske@debakkerij.org, of neem contact op met Anneke 
Vereijken op 06 - 52 35 72 78 / a.vereijken@participe.nu. Zij is de 
nieuwe sociaal werker van Participe en stelt zich voor op pagina 22. 
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 …extra Inzet WoonPartners  
De komende twee maanden maken Ton 
en Mohamed van WoonPartners extra 
rondes door Oud Achterwillens.  

Wie een huis huurt bij Woonpartners kan 
hen aanspreken voor klussen zoals repareren (van de verlichting in 
het trappenhuis of op de galerij, hangsloten, slecht sluitende ramen) 
of andere problemen waar WoonPartners iets aan kan doen. 

Ton en Mohamed zijn in de wijk op ma en wo van 11.00-12.00, en 
di en do van 12.00-13.00. Ook gaan zij in die tijd samen met Sietske 
en Anneke (beiden namens het Wijkteam) in een aantal portieken 
met bewoners aan de slag om de portieken op te schonen.  
----------------------------------------------------------------------------------- 

Maandelijks inloopspreekuur Bühne 
Zit je ergens mee? Heb je een vraag? Kom je ergens niet uit? Of 
heb je gewoon trek in koffie of thee en een gezellig gesprek? Kom 
dan op de eerste donderdag van de maand* naar de Bühne. 
 
Van 9.30 tot 10.30 uur zitten daar voor u klaar:  
• Wijkagent Fuat Arslan 
• Wijkverpleegkundige ‘nieuwe stijl’ Machteld van Rosmalen 
• Wijkcoördinator van de gemeente Tanja van Lit 
• WoonPartners: Ijlal el Harrak of iemand anders 
• Wijkteam 

 
Tot ziens op de volgende donderdagen: 
6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei (want op de eerste mei is het 
meivakantie!), 5 juni 

*valt die dag in een schoolvakantie, dan schuift het spreekuur een 
week op 
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Straatbieb en start Bühneboeken. 
Als je via de sluis de wijk verlaat, komt langs 
deze GRATIS boekenkast op de Wethouder 
Venteweg 107. Wie een boek wil lezen, neemt 
het mee. Je brengt dit of een ander boek 
terug.  

De eigenaar vertelde dat hij steeds andere 
boeken in de kast vindt. Een leuk initiatief om 
boeken met elkaar te delen, overgewaaid uit 
Amerika waar al veel van dit soort ‘little free libraries’ zijn, in de 
meest fantastische vormen. 

Het verschijnsel straatbieb gaat dit jaar ook Gouda veroveren, 
dankzij een groep van Gouda Bruist. Misschien begint u er wel één! 
Kijk ter inspiratie vooral op littlefreelibrary.org/ 

Doneer nu boeken voor de Bühne 
Ook in de Bühne komt een boekenkast volgens dit principe  van 
‘Neem er een mee en breng er een terug’.  Kinderboeken, literatuur, 
naslagwerken te veel om op te noemen, zowel in het Nederlands als 
in het Turks, Berbers, Marokkaans, zo stelt het wijkteam zich voor.  
De enige beperking is, dat er alleen een boek kan worden gehaald 
op tijden dat de Bühne open is (zie activiteitenoverzicht op 
www.wijkteamachterwillens.nl). 

 Ben jij die buurtgenoot m/v die elk 
kwartaal een paar welkomstmappen 
wilt rondbrengen bij je nieuwe buren? 

Bel 06 - 19 42 43 41 
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Speelochtenden 0 tot 4 jaar heel gezellig 
De speelochtenden zijn een 
succes. Iedere donderdag 
tussen 9.30 en 11.00 uur weten 
een aardig aantal ouders en 
kinderen de Bühne te vinden. 
Kinderen van 0 tot 4 jaar spelen 
lekker met speelgoed en 

leeftijdgenootjes. Voor de ouders is het erg gezellig om andere 
ouders te ontmoeten en gezellig te kletsen terwijl de kinderen aan 
het spelen zijn. 
Bij voldoende animo kunnen we ook op andere dagen openen.  
We kunnen ook nog wat speelgoed gebruiken: meisjesspeelgoed, 
autootjes, verkleedspullen en speelkleden voor baby’s. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Gemeente pakt speelplaatsen aan 
In Achterwillens gaat de gemeente dit jaar 2 speelplaatsen 
opknappen. De ontwerpen liggen tot 5 maart ter inzage bij de balie 
van het Huis van de Stad. Het gaat om: 
-  GLORIANTPLANTSOEN 
-  KAMERAARSLAG  
Zie ook www.gouda.nl/speeltoestellen. 

Selda en Claire kunnen af en toe jouw hulp 
gebruiken bij de kinderclub op maandagmiddag 

(15.15 – 15.45 uur) 
Info Selda: 06 - 41 22 67 18 
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Foto’s van activiteiten eind vorig jaar 

                        

                 

             

Vlnr. Bazaar (18 jan.), Neeldert van Laar (energieworkshop okt. 
2013), geknutselde koekhuisjes (3 jan.) , oude Goudse films kijken (4 
okt.), shows- en jachthoornkorps Emergo ( lampionoptocht 15 nov.) 
kersttafel (kerstontbijt 25 december). Veel meer foto’s van deze en 
andere activiteiten op de website: www.wijkteamachterwillens.nl     
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Woninginbraken in Achterwillens 
Bijna twintig gemelde inbraken (of pogingen) waren er de 
afgelopen drie maanden in onze wijk. Dat is te zien op 
www.politie.nl bij ‘Mijn buurt’. Nieuwe inbraken staan binnen 24 
uur op de kaart, gegroepeerd per wijk (in verband met privacy). 

Met Misdaad in Kaart wijst de politie nog eens op de noodzaak om 
zelf iets te doen tegen inbraak. Eenvoudige preventiemaatregelen 
zoals ramen en deuren sluiten -ook al ben u maar even weg-, anti-
inbraakstrips aanbrengen en de voordeur ’s nacht op slot doen, 
voorkomen al veel ellende. Zie www.politie.nl/misdaad-in-kaart 
voor meer tips. 

Auto leeg? Doe het liever zelf! 
Denk daarbij ook aan de auto! Zichtbaar achtergelaten, waardevolle 
goederen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op dieven. Een 
auto-inbraak is dan ook vaak een gelegenheidsdiefstal. Maar, zoals 
inbrekers zelf ook aangeven: De enige echte oplossing is niks in je 
auto achterlaten! 

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

Verhalen van vroeger 

 
Vandaag mevrouw Anke De Vries -Kok, in 1938 geboren op de 
Achterwillenseweg en al 75 jaar inwoner van de wijk. Met de 
luchtfoto van de wijk als leidraad (eind jaren 70/begin jaren 80 en 

Gouda mag een oude stad zijn, onze wijk is dat nog niet: de meeste huizen zijn 
van (ruim) na de Tweede Wereldoorlog; de woningen in de Vlinderbuurt zijn 
zelfs van deze eeuw. Hoe zag de wijk er vroeger uit? In deze en volgende 
wijkkranten  verhalen van oude buurtbewoners.  
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beter te zien op de website!) vertelt ze over de veranderingen in 
dit wijkdeel, Oud-Achterwillens.   

Linksonder het 
kruispunt van Graaf 
Florisweg-
Achterwillenseweg 
met weth Venteweg-
Zwarteweg, gezien 
vanuit het 
noordwesten. De Jan 
van Nassauschool is 
dan nog een 
tuinderij. Links op de 

hoek van de Achterwillenseweg café Cosy Corner (nu T&D bouwmarkt). De 
slagenbuurt en middenwillens zijn er nog niet. 

Er staan al huizen aan de Zwarteweg  en de Venteweg als Anke in 
1938 geboren wordt. De Achterwillenseweg is nog landelijk, met 
sloten en knotwilgen. Behalve de boerderij van Moons aan het 
begin, staan verderop nog wat huizen, meest van tuinders en 
kippenboeren met sloten vol kikkers. In 1931 zijn nummer 11 en 13 
gebouwd, in 1933 gevolgd door 15 en 17.  

Een groot deel van Oud-Achterwillens zoals we dat nu kennen is dan 
nog onbebouwd en in handen van kippenboer Den Hollander. Na 
diens emigratie in 1954 naar Frankrijk, begint de bouw van huizen 
en flats aan de Isoldestraat, de Tristanstraat en de Merlijnstraat.  
 
Aan het begin van de Achterwillenseweg, tegenover Moons, worden 
eind jaren vijftig huizen gebouwd. Rond 1965 staat alles er wat wij 
nu ook nog zien, behalve een enkel huis hier en daar en het gebouw 
van woonpartners. Daar staat tot de jaren 90de Bouw Maatschappij 
Gouda, die een groot deel van de wijk gebouwd heeft. 
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Bühne 
Waar nu de Fish & Go zit op de Tristanstraat, zitten enkele jaren 
naast elkaar een kruidenier en een (steeds wisselende) 
groenteboer, die de komst van de grote supermarkten niet zullen 
overleven. En er is een kleuterschooltje, dat in 1966 wordt geopend 
door burgemeester Van Reenen (van die singel!) Nu heet het 
gebouw De Bühne en houdt het wijkteam er bewonersactiviteiten!  
  
Eind jaren zestig worden de flats aan het Gloriantplantsoen 
gebouwd, gevolgd door het seniorencomplex op de 
Achterwillenseweg. Daar stonden tien ‘controlewoningen’ waar 
sinds 1930 grote en vaak arme gezinnen wonen, afkomstig uit 
gesloopte krotten in de binnenstad. In 1971 maken die 
controlewoningen plaats voor de seniorenwoningen, waar rond 
kerst 1974 de eerste bewoners hun intrek nemen. 

Uitbreiding 
Dit deel van de wijk is zo goed als ‘af’ . Het ouderlijk huis van Anke is 
er nog, al heeft de boomgaard het moeten afleggen tegen 
nieuwbouw aan de Ommeslag in 1993. De penningmeester van het 
wijkteam woont min of meer in haar vroegere achtertuin!  

Heeft u een mooi verhaal over de wijk of haar bewoners voor in de 
wijkkrant? Of heeft u nog wijkfoto’s van vroeger? Bel of mail het 
wijkteam.  

Anke de Vries – Kok is altijd aan het borduren. Ze maakt de 
mooiste dingen. Ze heeft ook jarenlang les gegeven en wil heel 
graag dames uit de buurt leren / helpen borduren, bijvoorbeeld 
in de Bühne. Heeft u / heb jij  interesse? Bel 06 - 19 42 41 43 of 

mail info@wijkteamachterwillens.nl  
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4 MAART VERKIEZINGSDEBAT IN DE 
LUIDENSSCHOOL! Het Wijkteam haalt de politici naar u toe!  

Het Wijkteam organiseert op 4 maart van 20.00 - 22.30 uur een 
verkiezingsdebat in de weth. Luidensschool. Alle politieke partijen 
in Gouda sturen een (kandidaat)raadslid. 

De Gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en ook de nieuwe 
gemeenteraad zal moeten bezuinigingen, zo’n 7 miljoen euro de 
komende vier jaar! In de "Ambtelijke verkenning keuzemogelijkheden 
in Gouda 2015-2018" staan mogelijke bezuinigingen; pijnlijke 
maatregelen waar de nieuwe coalitie uit kan kiezen. 
Waarop bezuinigd gaat worden is een politieke keus, dus doet uw 
keuze op 19 maart er toe, meer dan ooit.  

Het wijkteam bereidt een gesprek voor tussen u en de 
(kandidaat)raadsleden over hun keuzes en over wat die betekenen 
voor ons als burger en voor de wijk. U kunt hen ook bestoken met 
ideeën. 

Kortom, dit is het moment om invloed uit te oefenen op de 
toekomst van Gouda! KOMT ALLEN! 

Voor welke bezuinigingen kiest u? Een greep uit de opties: 
sociale zaken: *armoedebeleid, *sport *peuterspeelzaal 
openbare ruimte : *schoonmaak door Cyclus *minder bomen 
cultuur:  *jeugdtheaterhuis *amateurkunst; 
bestuurlijk: *brandweerkazerne, *wijkaanpak (wijkteams!). 
Verder kan een nieuw college besluiten tot belasting-
verhogingen, denk aan de *OZB, *rioolheffing en de 
*parkeertarieven. 
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Aanmelden (verplicht) kan TOT 2 maart via 06 -19 42 43 41 of 
info@wijkteamachterwillens.nl. Daar kunt u ook uw suggesties kwijt 
en kunt u zich aanmelden als u mee wilt doen met de inhoudelijke 
voorbereiding.  
 

Deelnemende partijen zijn:  
Partij: Naam: Politieke positie: 
PvdA Klaas Bolt nr. 11 kieslijst 

VVD Charlotte Defesche raadslid 

D66 Elma de Ronde raadslid 

CDA Eppy Boschma nr. 3 kieslijst 

GL Mohamed Amessas nr. 4 kieslijst 

GP Johan Weeber fractievoorzitter 

GBG Jan de Koning lijsttrekker 

50+ Astrid van Eersel raadslid 

TROTS Bas Driesen fractievoorzitter 

CU Wout Schonewille burgerraadslid 

SP Lenny Roelofs lijsttrekker 

 

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

Help de Bühne mooier maken op 22 maart 
Bühnebezoekers weten: het 
gebouw wordt steeds mooier. 
Maar het kan nog fraaier: een 
verfje, kasten ophangen en 
planken verstevigen, etc. 
Daarom is de Bühne aangemeld 
bij Nederland Doet op 22 maart. 

 
We zoeken zo’n tien handige mannen en vrouwen, die of technisch 
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zijn, houden van aanpakken en/of hun neus niet ophalen voor 
simpel maar wel broodnodig schoonmaakwerk. Doet u, doe jij,ook 
mee? Geef je hier dan op via de website van Nederland Doet of bij 
het wijkteam: info@wijkteamachterwillens.nl of bel 06 - 19 42 41 43.  

NL Doet is de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. De 
Goudse afdeling van de ouderenbond ANBO, die maandelijks in ons 
gebouw vergadert, heeft al hulp toegezegd.  

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

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

De wijk zwerfvuilvrij op 29 maart? 
Een appel blijft 14 dagen liggen, kauwgom ten minste 20 jaar. En 
het deksel van dat frisdrankblikje vergaat helemaal nooit!  
De Landelijke Opschoondag, de voorjaarsschoonmaak waarmee 
overal in het land de week van Nederland Schoon begint, is geen 
overbodige luxe.  

Doe mee! 
Het wijkteam roept iedereen op ook mee te doen met het opruimen 
van zwerfafval , eigen of van een ander. Het geeft een positief 
gevoel, en wanneer 10 procent van de burgers dit regelmatig doet, 

In deze krant komt de naam Selda vaak voor: zij organiseert 
kinderactiviteiten, maar ook een vrouwengroep over Bewegen, 

gezond leven en afvallen op maandagavond van 19.30 tot 20.30. 

Voor deze club zoekt ze Fitnessapparatuur  

hometrainer, gewichten, springtouw of elastiek, wat u maar kwijt 
wilt. Bel: 06 – 41 22 67 18  

En dames, kom langs, de toegang is gratis 
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verdwijnt het probleem zwerfafval als sneeuw voor de zon. En het 
hoeft niet alleen op 29 maart! 

De gemeente is van plan om mensen die op 29 maart meedoen te 
voorzien van papiergrijpers. Hou voor details de Goudse Post in de 
gaten en de digitale balie op www.gouda.nl of de wijkteamwebsite. 
 
Dus pak een vuilniszak en ga samen met de buren aan de slag.  

 

 

 

26 April KONINGSDAGFEEST! 
Na een geslaagde laatste Koninginnedagviering organiseren 

we dit jaar de eerste KONINGSDAG!  

Dit jaar willen we TWEE activiteiten organiseren:   

 •   ’s Morgens kindervrijmarkt en spelletjes op en 
rond de Luidensschool 

    •   ’s Middags bazaar voor volwassenen rond de Bühne. 

Help jij mee om van Koningsdag een spetterend feest te 
maken?  

Alle hulp IS WELKOM: van te voren /op de dag zelf /de hele dag 
/ één of enkele uurtjes)   

Bel het wijkteam op 06 - 19 42 41 43 of geef je op via 
info@wijkteamachterwillens.nl  
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Maak kennis met ….. Viktor 
Mijn naam is Viktor, 29 jaar en sinds jaren 
ben ik een groot sportliefhebber. De reden 
dat ik mij aangetrokken voelde tot het 
samen met het wijkteam nemen van dit 
initiatief is omdat sport en spel niet alleen 
gezond is voor de jeugd maar de mensen 
ook bij elkaar brengt. 

Zelf ben ik een fanatiek competitietennisser, hou ik van hardlopen, 
werk ik als fitnesstrainer in de sportschool en ben ik inmiddels 6 jaar 
lid bij Taekwondo vereniging Akabbouz. Dit leek mij dan ook een 
uitgelezen moment om die sportbijdrage te leveren voor de jongeren 
in de wijk.  

Samen met een begeleider van Sport.Gouda gaan we met jongeren 
van 12 t/m 16 (zowel jongens als meiden) zaalvoetballen op de 
zondag van 16:00 tot 17:00 uur. In dit uur kunnen we prima trainen 
of wedstrijdjes spelen. Entree € 0,50 en voor 1 maart aanmelden bij:  
viktor1984@live.nl 

NIEUW vanaf zondag 2 maart t/m zondag 11 mei 
16.00 tot 17.00 uur  

Zaalvoetbal 12 t/m 16 jaar (m/v) 
waar: sportzaal Heemraadslag 1, 

bij Luidensschool, Entree €0,50 
info & aanmelden: viktor1984@live.nl   
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Maak kennis met ….. Gerard Voskuilen 
Ruim 20 jaar woon ik nu in de wijk Achterwillens. Mijn leven en 

werken speelden zich binnenshuis en meestal 
buiten de wijk af. Dat geldt voor velen van ons, 
denk ik. Nu ik minder werk, wil ik in de wijk 
mijn bijdrage leveren aan de leefbaarheid van 
de wijk.  

De komende jaren is 'participatie' de volgende 
fase in samen-leven in Nederland, Gouda en 
Achterwillens. In een wijk is de belangrijkste 

voorwaarde daarvoor het elkaar zien, elkaar spreken en samen 
dingen doen die voor jezelf, elkaar en de omgeving goed zijn. Het 
wijkteam heeft volgens mij als taak iedereen te verleiden om vanuit 
jezelf samen bij te dragen aan de leefbaarheid in onze wijk. 

Het wijkteam Achterwillens speelt bovendien een verbindende rol 
tussen wijkbewoners en de gemeentelijke overheid. Ik wil mijn 
bijdrage leveren om daar vaart mee te maken. Ik hoop de lezers van 
dit stukje daarin mee te krijgen. 

Gerard Voskuilen,  
penningmeester Wijkteam Achterwillens. 

Maak kennis met …..  Anneke 
Vereijken 

Ik ben Anneke Vereijken en ik woon in 
Rotterdam waar ik de afgelopen 15 jaar 
gewerkt heb als opbouwwerker in diverse 
deelgemeentes van Rotterdam. Per 1 
november ben ik in dienst van Participe 
Gouda als sociaal werker maatschappelijke 
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ondersteuning en vanaf januari werk ik in Achterwillens, Gouda 
Oost en Goverwelle in nauwe samenwerking met de Wijkteams. 

In Achterwillens ga ik me bezig houden met het activeren van 
bewoners uit Oud-Achterwillens en het ondersteunen bij hun 
activiteiten, het voortzetten van de projecten die opgestart zijn door 
de Bakkerij zoals de moestuin in het Gloriantplantsoen.  
 
Verder zal ik bestaande bewonerscontacten onderhouden en 
uitbreiden door de wijk in te gaan en zal ik een buurtmaatjesproject 
opzetten, waarbij ik me concentreer op Oud-Achterwillens en 
wijkteamlid Gerard Voskuilen (zie hiervoor) met de Slagenbuurt.  
 
Ik zal gemiddeld 3 uur per week in Achterwillens werkzaam zijn. Dus 
bewoners in de wijk kunnen me de komende tijd tegenkomen. Ik ben 
bereikbaar op 06 - 52 35 72 78 en via a.vereijken@participe.nu 
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Activiteit Wanneer Leeftijd Info 
KINDERDISCO 
MET LUNCH 
 

Maandag  
17 februari 
11.00 - 13.00  

6 – 12 
jaar 

i.p.v. de Maandagmiddagclub: Lekker 
dansen en gezond lunchen. € 1,- 
Opgeven bij Selda 06 - 41 22 67 18 

MEIDENCLUB 
BEAUTY-
OCHTEND 

Woensdag 
19 februari 
10.00 - 11.30  

10 – 15 
jaar 

Tips en tricks voor een mooie, 
gezonde huid. Bijdrage € 1,- 
Opgeven bij Selda 06 - 41 22 67 18 

MEIDENCLUB 
CUP CAKES 
BAKKEN 

Donderdag 
20 februari 
10.00 - 11.30  

10 – 15 
jaar 

Gezellig cup cakes bakken met 
meiden. Bijdrage € 1,- 
Opgeven bij Selda 06 - 41 22 67 18 

SPEEL-
OCHTEND  
0-4 JAAR 

Donderdag 
20 februari 
9.30 - 11.00  

0 – 4  jr 
(plus 
hun 
ouder) 

Gezellig spelen voor kinderen van  
0 – 4 jaar; gezellig kletsen voor hun 
ouder(s). Iedere donderdag, ook in de 
voorjaarsvakantie. Gratis. 

TIENERDISCO 
Vrijdag 
21 februari 
19.00 - 22.00  

12 – 15 
jaar 

Een gave disco in je eigen wijk!  
Entree € 0,50. Frisdrank € 0,50 
Opgeven bij Selda 06 - 41 22 67 18 
Wie wil helpen, belt met Selda! 

HET GEHEIM 
VAN DE HEKS 
IN DE 
HEEMTUIN 
 
SPEURTOCHT 
 

Zaterdag 
22 februari 
 
Start tussen 
12.30 en 
14.00  

Alle 
leef-
tijden  
 
Onder 
de 10 
jaar 
met 
bege-
leiding 
van 
volwas-
sene 

Spannende speurtocht voor het hele 
gezin naar en door de Heemtuin, met 
heksensoep na afloop. Starten kan 
van 12.30 tot 14.00 in de Bühne. 
Vertrek na een drankje in groepjes 
van max 8. 
 
Doe stevige wandelschoenen aan. Bij 
zeer slecht weer wordt het uitgesteld 
- zie de site van wijkteam. € 0,50 p.p. 
(kind/volw.) In de heemtuin is een 
toilet  
 
Opgeven  bij Claire Boissevain: 0182- 
582926 /boissevain@tele2.nl o.v.v. 
naam, adres, e-mailadres, aantal 
kinderen en volwassenen.  
 
Wil je za-ochtend helpen met 
uitzetten? Bel of mail voor 17 feb. 

KINDERACTIVITEITEN IN DE VOORJAARSVAKANTIE 
locatie: de Bühne, Tristanstraat 18 
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Activiteiten Heemtuin Goudse Hout 2014 
Midden in de Goudse Hout bevindt zich 
de Heemtuin waar iedereen mag komen 
wandelen, als  bezoekers op de paden 
blijven. Ook worden allerlei activiteiten 
georganiseerd. (Kijk ook op 
www.heemtuingoudsehout.nl) 

 
Zondag 6 april  Voorjaarsexcursie 14.00 uur op de heemtuin 
Zondag 15 juni  Jubileum 30 jaar:  Open dag vanaf 11.00 uur  
Zondag 22 juni  Waterbeestjesexcursie samen met IVN en  
   KNNV.  Start om 14.00 uur bij wielerbaan. 
Vrijdag 27 juni  Nachtvlinderavond op de Heemtuin  
Zondag 6 juli  Libellenexcursie.  Start om 14.00/wielerbaan 
Zondag 31 augustus Vlinderexcursie door Cyclus met heemtuin 
    14.00 in Steinse Groen;  vertrek vanaf hoek  
                      Willenskade/Voorwillenseweg 
Zaterdag 6 september Hooidag vanaf 10.00 uur op de heemtuin 
Zondag 12 oktober Najaarsexcursie 14.00 uur op de heemtuin 
Zaterdag 1 november Natuurwerkdag vanaf 10.00 uur. 

Vrienden van de Goudse Hout 
De Goudse Hout wordt goed in de 
gaten gehouden door de ‘Vrienden 
van de Goudse Hout’. Zij komen op 
voor de belangen van alle 
bezoekers van dat mooie gebied. 

Zij overleggen met de beheerder van 
de Goudse Hout (dat is de 
Groenservice Zuid-Holland, GZH) 

over zaken als een extra wandelpad en meer afvalbakken.  
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Vruchtendragende bomen 
De Vrienden hebben nu plannen om vruchtendragende bomen en 
struiken te planten (noten-, pruimen- en mispelbomen, frambozen- en 
braamstruiken), voor de ‘vrije pluk’, voor iedereen dus; een ander idee 
is het ophangen van nestkastjes voor vogels. Verder wordt aan 
deskundigen van het Ooievaarsdorp gevraagd waarom ons 
ooievaarsnest niet in trek is: een paar keer is er één wezen kijken, maar 
die vertrok weer snel!  
Kees de Ruijter, secretaris Stichting Vrienden van de Goudse Hout 
temporel@wxs.nl , 06 - 41 27 14 56 

 
De Vrienden van de Goudse Hout willen ook dat er meer te beleven is 
voor de kinderen (bijv. een groen speelterrein). En wat blijkt: de 
provincie geeft de komende twee jaar geld voor projecten die meer 
kinderen naar de Goudse Hout brengen! 

Iedereen kan meedenken om de Goudse Hout spannender, leer- en 
ervaringrijker te maken. Trekpontjes met kabel over de sloten? 
Speelwerktuigen of een klimparcours? Schoollessen in de Heemtuin? 
Al uw ideeën zijn welkom. 
Laat ze horen op via info@wijkteamachterwillens.nl of spreek ze in op 
de wijktelefoon: 06 -19 42 41 43. 

 

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

Van Vreedzame School naar vreedzame wijk?  
Sinds dit schooljaar geven ze elkaar op de Luidensschool bij 
binnenkomst een hand, dragen ze bij conflicten een rode, gele of een 
blauwe pet en lopen er kinderen rond met de ‘opstekerketting’ (zie 
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foto): die krijg je als je iets liefs doet. Enkele resultaten van de onlangs 
ingevoerde methode ‘De Vreedzame School’. Kinderen leren hierbij 
om conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te dragen en elkaar 
positief tegemoet te treden. 

Naar de wijk 
Via eerst de ouders, de familie, de 
buitenschoolse activiteiten zoals brede school 
en  sportclubs e.d verspreid deze positieve 
manier van samen-leven zich over de wijk, 
zodat ook die Vreedzaam wordt.  
 
Vraag voor méér informatie over de Vreedzame School de nieuwsbrief 
aan via vreedzaamgouda@gmail.com. Daarin beschrijven scholen hun 
eerste ervaringen. 

Voetbalvereniging GC&FC Olympia is die vreedzame weg ook 
ingeslagen; jeugdspelers geven elkaar vóór de wedstrijd de hand als 
teken van respect en om de sportiviteit te bevorderen.  
De club doet ook mee aan de begroetingsdag, van de vreedzame 
scholen De Bijenkorf en Auris Taalplein. 

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

Kom 13 februari groeten op Olympia 
Donderdagmiddag 13 februari van 16.00 tot 17.15 uur zijn 
alle bewoners uit de wijken, onze buren, jong en oud, van 

harte welkom op ons complex aan de Bodegraafsestraatweg. We 
organiseren activiteiten samen met Sport.Gouda. 

Meiden en jongens, trek je sport/voetbalkleding en – schoenen aan  
voor  een spelletjescircuit;  een training voor meisjes (die hebben 
prioriteit bij de wachtlijst) en bekijk het nieuwe complex. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Kom bij Burennetwerk Gouda (Achterwillens) 
‘Participatiemaatschappij’ is dankzij de troonrede hét woord van 2013 
geworden. In Gouda hebben de gezamenlijke kerken een begin 
gemaakt met de invulling daarvan. Het gaat uiteindelijk niet om het 
woord, maar om de daad.  
 
Het burennetwerk Gouda streeft ernaar in iedere wijk vrijwilligers te 
vinden die zo nu en dan een wijkbewoner willen en kunnen helpen; 
iemand, die het echt even niet zelf kan. Geloof, overtuiging of afkomst 
spelen daarbij geen rol. 
De één kan voorlezen, de ander de heg snoeien of een band plakken. 
Burenhulp maakt een lijst met de namen van de vrijwilligers met 
vermelding van hun ‘specialiteit’. Als er een hulpvraag komt kunnen we 
een match maken. 
 

In Achterwillens ben ik, Theo van Welie, een 
contactpersoon. Ik zie het als mijn taak de 
burenhulp in onze wijk te starten. Ik ben 68 jaar 
en woon sinds 1986 aan de Drossaardslag. 
Graag zet ik me in voor dit initiatief. Het is het 
proberen meer dan waard. Wie niet waagt, wint 
zeker niet.  
 
Wilt u meer weten over Burennetwerk Gouda? 

Dan verwijs ik u naar: www.burennetwerkgouda.nl en 
info@burennetwerkgouda.nl. (zie ook achterzijde wijkkrant) 
 
Voor vragen over Burennetwerk Achterwillens kunt u bij mij terecht: 
Theo van Welie, Drossaardslag 10, 2805 DC Gouda 
E-mail: mavanwelie@hotmail.com 
 
Of doe het strookje op de volgende bladzij in mijn brievenbus: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Naam: ……………………………………………wil informatie over burenhulp 
 
Adres: ………………………………………………….. 
 
Email: ……………………………………….... telefoon : .…………………………..…. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Advertentie - 

Cursus Voedsel Verbouwen 

 
100% gegarandeerd onbespoten, biologisch en met liefde verbouwd 

voedsel voor een lage prijs? Natuurlijk… uit eigen tuin! In deze cursus 
van twee dagen leer je alles wat je moet weten om te beginnen met 

het verbouwen van je eigen voedsel. 

De cursus  
Geeft je in twee dagen inzicht in wat je moet doen en wat je nodig hebt 
om in 2014 te smullen van je eigen tuin, balkon, dak of vensterbank. Je 

ontmoet mensen met soortgelijke plannen en we ruilen zaden en 
plantjes met elkaar. Je gaat naar huis met een flinke hoeveelheid 

basiskennis en een eigengemaakt teeltplan, actieplan en een 
wormencompostbak om meteen te kunnen beginnen. 

Data & Locatie: 15 en 22 Februari 2014, van 10:00 tot 17:00,  
De Bühne, Tristanstraat 18, Gouda.  

Kosten: 135 euro (incl. cursusmateriaal, 2 x lunch, koffie en thee). 
Aanmelden bij Martijn Ballemans, via www.puurpermacultuur.nl 

of 06 - 47 19 31 61



  

 

Belangrijke telefoonnummers in 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, heterdaadmeldingen van misdrijven en leven- 
bedreigende situaties  
Politie, Brandweer, Ambulance 112 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jij kent de dader en de dader kent jou ook? 
Informatie over ernstige misdaad, zoals moord en doodslag, overvallen, brandstichting, 
wapen- of mensenhandel, inbraak, bedreiging en fraude 
Meldpunt Misdaad Anoniem: 0800 - 700 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Klachten over gevaarlijke of hinderlijke situaties of kapotte zaken in het openbare 
gebied en jeugdoverlast 
Meldpunt Openbaar Gebied (MOG): 14 01 82 (zonder kengetal) 
 
Cyclus gaat over de openbare ruimte en afvalbeheer (ook grofvuil, klein chemische 
afval en papier) 
Cyclus: 54 75 00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wijkteam    06 - 19 42 41 43 
Mozaïek Wonen     0182 - 69 29 69 
Woonpartners     0182 - 64 64 64 
Wijkwerker Participe   0182 - 58 71 41  
Buurtbemiddeling Participe  0182 - 58 49 22 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)  0900 - 444 00 08 (van 8.30 – 17.00)   
Crisisdienst van Kwadraad  088 - 900 40 00 (buiten kantooruren) 
Wijkverpleegkundige   06 - 463 611 00  
Meldpunt zorg en overlast (GGD)  0182 - 54 56 00 
Kindermishandeling   0900 - 123 12 30  (5 cent p.m.) 
Huiselijk geweld    0900 – 126 26 26  (5 cent p.m.) 

Hygiëne en gezondheid   071 – 516 33 81 
Bureau Discriminatiezaken  0800-321 86 86   (gratis)



  

 
 


