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Colofon 
Wijkkrant september 2018 
Deze wijkkrant is een uitgave van 
Netwerk Achterwillens   
U kunt ons bereiken via: 
De Bühne, Tristanstraat 18, 2805 VC Gouda 
netwerkachterwillens@gmail.com 
 
Eindredactie: Gerda den Hollander.  
Met bijdragen van: Nico Boerboom, buurtvereniging Midden-
willens, Martine van Erk, Gerda den Hollander, Resie Knops, 
Booy Reuhl, Sociaal Team Gouda, Vrienden van de Goudse 
Hout, Staatsbosbeheer, Mimoun Talbi, Gerard Voskuilen, Theo 
van Welie, Petra de Wit. 
Advertenties van: Twinkel, ViaVesta en Fysiotherapeuten 
Achterwillens 

Uw wijkkrant is rondgebracht door: Corrie 
Blok, Resie Knops, Cees Koops, Anton Moons, 
Henk Smolders, Dick Verbaan, Gerard 
Voskuilen, Theo van Welie, Mar de Zeeuw. 
U kunt ons ook volgen via:  
www.netwerkachterwillens.wordpress.com  
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 is een schakel 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 en van 
belang voor de leefbaarheid in de wijk. De wijk Achterwillens is 
begrensd door de Platteweg in het Noorden, de Breevaart in het 
Westen, de spoorlijn in het Zuiden en de Willenskade in het 
Oosten.  
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NIEUWS
Uit het kernteam 
Met veel spijt hebben we deze zomer afscheid genomen van 
Corrie Blok, die de stad gaat verlaten. We zijn blij voor de 
enthousiaste bijdrage die Corrie vier jaar heeft geleverd aan ons 
doel: op een zinvolle en leuke manier de leefbaarheid in de wijk 
Achterwillens bevorderen. Ons kernteam dreigt te klein te worden 
en is aan versterking en vernieuwing toe. Gelukkig meldde Petra 
de Wit zich aan op de Lentefair. Zij is sinds deze zomer lid van 
het kernteam en coördineert de lampionoptocht van 9 november. 
Ze stelt zich in het artikel hierna voor. 
Naast Petra hopen wij op korte termijn nog twee of drie nieuwe 
kernteamleden te kunnen verwelkomen: met name in 
Middenwillens verwachten wij wel enthousiaste en kundige 
kernteamleden te vinden, al verwelkomen wij net zo graag 
kernteamleden uit de Slagenbuurt, de wethouder Venteweg, oud-
Achterwillens of de Goudse Hout. Jij of u misschien? 
In deze wijkkrant een terugblik op diverse activiteiten in de eerste 
helft van dit jaar. De verkiezingsbijeenkomst (met een nog niet-
hoopgevend vervolg), de succesvolle Lentefair, de 
buurtverenigingsactiviteiten voor Middenwillens en de 
jeugdactiviteiten door Mimoun Talbi. Verder ook aandacht voor 
allerlei veranderingen bij winkels en scholen en voor de werken 
in de wijk. Naast de verhalen over mens en dier van Theo van 
Welie en Gerda den Hollander, vindt u ook de eerste gedachten 
over Gouda750 en (Achter)Willens1000jaar. Ja, wij bereiden ons 
voor om in 2012-2022 ook een leuke en zinvolle bijdrage aan die 
festiviteiten te geven.  
Als dat u en jou ook aanspreekt: neem contact met ons op; we 
kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Tenslotte zijn we benieuwd 
wat het nieuwe college akkoord B&W voor onze wijk gaat 
betekenen. Veel leesplezier in deze nieuwe wijkkrant,  
Het Kernteam Netwerk Achterwillens 

* * * * * 
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Nieuw lid kernteam: Petra de Wit 

Hallo, als nieuwe coördinator van de lampionoptocht en lid van 
het Kernteam Netwerk Achterwillens wil ik mij graag aan jullie 
voorstellen. 
Ik woon nu 23 jaar in de wijk. Mijn man is zelfs geboren in deze 
wijk en in de Bühne naar de kleuterschool gegaan. Zelf kom ik 
van buiten Gouda. Samen hebben we twee kinderen van 17 en 
18 jaar. 
Ik ben 20 jaar werkzaam geweest in de jeugd hulpverlening in 
Gouda en ben opgeleid als basisschool leerkracht. Dat is ook 
waarom ik de lampionoptocht zo’n leuk evenement vind in onze 
wijk en mijn steentje wil bijdragen zodat hij nog een aantal jaren 
georganiseerd kan gaan worden. Voor mijn hobby hoef ik de wijk 
niet uit. Op vrijdagavond ben ik in manege te vinden en klets 
daar eerst even bij met de moeders die net als ik kijken naar hun 
dochter die paardrijdt. Daarna rijd ik zelf een uurtje en ga zo dan 
heerlijk ontspannen het weekend weer in. 
Als u geïnteresseerd bent om te helpen als vrijwilliger laat het mij 
weten. En als u het leuk vindt om mee te lopen... Let op de 
aankondigingen in deze wijkkrant en de flyers in de wijk eind 
oktober. 
Tot ziens in de wijk, Petra de Wit 

* * * * * 
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Veranderingen in de wijk 
Waar we begin dit jaar boodschappen deden bij de MCD op het 
Driewegplein en daarna ons kind afhaalden bij de Wethouder 
Luidensschool aan de Heemraadslag, halen we nu op dat laatste 
adres ons kind op van Vindingrijk, om daarna inkopen te doen bij 
de tegenovergelegen COOP. Er veranderde dit jaar veel in onze 
rustige wijk, want ook woningcorporatie Woonpartners 
(Achterwillenseweg) en Finishing Touch (de woonstylingwinkel 
aan de Zwarteweg) treffen we hier niet meer aan. 

Woonpartners  

Woonpartners heeft haar kantoor op 
Achterwillenseweg 22A opgegeven en 
regelt vanaf juli alle huurzaken vanuit één 
plek: het vroegere hoofdkantoor in 
Waddinxveen. De corporatie verwacht zo 
efficiënter te kunnen werken en ‘de 

dienstverlening nog verder te 
optimaliseren’, zo staat op de website.  

Het gebouw is gekocht door FABhouse, van de bouwkundigen 
Arlette van Poppel en Francine Smissaert, die er veertien 
appartementen in willen maken. Zes op elke verdieping en 
daarbovenop twee appartementen met dakterras, in prijs 
variërend tussen de 250- en 450-duizend euro. Toekomstige 
bewoners krijgen inspraak bij de plaatsing van de keuken, 
badkamer en slaapkamer. De bouw moet juni 2019 beginnen en 
dan kan er in 2020 gewoond worden. 

COOP 
Na het rood van de Edah, en daarna het rood-groen-blauw van 
de MCD is de supermarkt aan het Driewegplein nu oranje, de 
huiskleur van COOP. Hij is ook groter dan de MCD, maar voor 
kopers van het MCD huismerk Markant verandert er weinig, want 
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dat voert de COOP ook. ‘Onze’ COOP is een zelfstandige winkel 
van Gerard Versluis en Peter Oskam. Een gesprek met die 
laatste staat verderop in deze krant  
 
Parket Service Gouda 
Hoewel oudere inwoners 
bij het hoekpand op de 
Zwarteweg veelal nog 
denken aan fietsenmaker 
Straver, die hier jaren zat, 
was het pand al een 
aantal jaren gevuld met 
de woonaccessoires van 
Finishing Touch. Die zijn 
nu vervangen door het 
parket en laminaat van de 
Parket Service Gouda, die tot half juli aan de Veerstal zat. 
Verderop in dit nummer een gesprek met eigenaar Mireille van 
Veen.  

De wijk is Finishing Touch overigens niet kwijt, want Hélène de 
Soeten en Lieneke Pruijssers geven onder die naam nog steeds 
interieur- en stylingadvies, nu vanaf de Achterwillenseweg 136. 
Het woonadvies-atelier is alleen op afspraak te bezoeken en te 
bereiken via hun website. 

Vindingrijk 
De feestelijke onthulling is op 27 augustus om 
8.15 uur en dan heet de openbare basisschool 
in onze wijk ‘Vindingrijk’. 
Wethouder Luidens, naamgever van de school 
sinds 1987, en begin jaren zeventig onderdeel 
van het Goudse stadsbestuur, raakt dan 
ongetwijfeld langzaam in de vergetelheid 

* * * * * 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Werken in de wijk 
Het kan u haast niet zijn ontgaan. In bijna alle buurten wordt 
gewerkt door de gemeente aan de straat. Voor uw 
herinnering een klein overzicht en tenslotte een reminder om 
noodzakelijk onderhoud te melden via de app 
MijnGemeente.  

Woonstraten 30 km! 
Sinds dit voorjaar zijn alle woonstraten in de 
wijk 30 kilometergebied en zijn de 
bijbehorende borden geplaatst. Nu komt 30 km 
bij een botsing tussen fietser/voetganger nog 
erg hard aan. Maar we kunnen nu elkaar 
terecht er opmerkzaam op maken dat 30 km 
het maximum is. Op Nextdoor toch nog 
regelmatig klachten over te hard rijden in de 
buurt. Wij stellen voor om bij hardrijders drie 

vingers (zie foto) op te steken. Nog beter is om hardrijders 
vervolgens vriendelijk, maar vasthoudend, aan te spreken op het 
matigen van hun snelheid. Het liefst in alle buurten, dan wordt 
het een gezamenlijke afspraak en is het effect groter. 

Aschpotpad onderhoud  
Het was (goed 
verstopt) 
aangekondigd 
op de 
gemeentelijke 
website 
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(www.gouda.nl/inwoners/wonen_en_verbouwen/projecten/
kades_sluizen_en_bruggen/beschoeiingen_vervangen).  
Toch kwam het voor veel aanwonenden als een verrassing: de 
soms natuurlijke oevers en soms met hout verhoogde oevers zijn 
weer vernieuwd.  
Midden in de zomer verscheen er bovendien opeens op social 
media een ludiek filmpje van losliggende tegels op het 
Aschpotpad tussen de Dijkgraafslag en het Driewegplein. De 
daarop volgende publiciteit leidde ogenblikkelijk tot gemeentelijke 
actie en afsluiting van dit deel van het pad. Slim onder de 
aandacht brengen van de lokale politiek is een succesvol 
gebleken aanpak. Daarna volgden berichten met lelijke wonden 
van gevallen snorfietsers. 

Ophogen Achterwillenseweg fase 3 
Na de zomervakantie gaat het dan eindelijk 
gebeuren. De voorbereidingen (kabels en 
leidingen voorbereiden, noodroutes voor 
fietsers/voetgangers aanleggen, bomen 
kappen!) zijn klaar. Het traject tussen 
Gloriantplantsoen en de kruising bij de 
Goverwelletunnel gaat gemiddeld zo’n 30 
centimeter omhoog. De afsluiting is op dit 
moment gepland van 20 augustus tot en met 7 
september. Ook dit kunt u volgen via de 
gemeentelijke website op 

 www.gouda.nl/inwoners/verkeer_en_vervoer/werk_aan_de_weg. 

Bruggen Goudse Hout 
vernieuwd 
Dit voorjaar zijn een paar 
houten bruggen in de Goudse 
Hout vernieuwd. Bijgevoegde 
foto laat zien hoe ze 
geworden zijn vlak voordat ze 
klaar waren. 
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MijnGemeente app 
Vuilnismeldingen, meldingen voor kleiner en groter onderhoud 
kunt u tegenwoordig direct melden bij de gemeente. Bellen kan 
met Meldpunt Openbaar gebied (140182, ook buiten 
openingstijden). Ook kunt u een formulier invullen via www.mijn-
melding.nl/gouda_new/viewer.php.  
Nog makkelijker is het via de app 
MijnGemeente. Alle meldingen die op 
deze wijze binnenkomen verschijnen 
op het overzicht van de website (op 
dezelfde plek, zie foto). Ook wordt u 
geïnformeerd over de voortgang en 
de afhandeling van uw melding. Dit is 
nu eens een voorbeeld van 
gemeentelijk werk waarbij er controle mogelijks is op de 
afhandeling door publiek en politiek (gemeenteraad!). Eerder 
stelden we als Netwerk al vast dat deze manier van melden 
vaker door bewoners gebruikt kan worden dan nu het geval is. 
Van harte aanbevolen dus… 

* * * * * 

� !10



Lampionoptocht door de wijk 

Lampionoptocht 
door de wijk 

Voor de 6e keer 

Vrijdag 9 november 2018  
Voor alle kinderen t/m 12 jaar  

(Begeleiding verplicht) 

Begin en einde in de Bühne, Tristanstraat 18 

18.00 uur: Uitdelen lampionnen 
18.30 uur: Start tocht door de Wijk  
19.15 uur: Warme chocolade melk 

Voorinschrijving: 
Let in oktober op posters in de wijk, bij de Lui-

densschool/Vindingrijk, de Bühne, Fris en 
Verswinkels in de Willem en Marialaan 

Lampion, batterij, stokje en warme chocolademelk 
voor € 2,- 

Sponsoring door COOP en 
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Gouda 750 jaar, Willens 1000 jaar! 
	
In de periode medio 2021 tot en met zomer 
2022 viert Gouda dat het 750 jaar 
stadsrechten heeft. Elke Goudse wijk gaat in 
voorbereiding om dit in dat jaar op eigen 
wijze te vieren. Achterwillens gaat dat ook 
doen. Je kunt niet op tijd beginnen met het 

voorbereiden van een mooi feest. Daarom zoeken wij bewoners 
die mee willen organiseren. Het gaat om diverse zaken: 

 thema(‘s) kiezen 
 geschiedenis uitzoeken en vertalen naar hedendaags 
infotainment 
 feest(en) organiseren 

Zoals bekend is de polder 
Willens waarin wij wonen 
ongeveer 1.000 jaar oud. 
(foto kaart is uit 1949). En 
Achterwillens (oorspronkelijk 
gemeente Reeuwijk) is pas 
sinds 60 jaar bij Gouda 
ingelijfd. Ook dat gegeven 
willen wij betrekken in de 
voorbereidingen. 
Heb je ideeën, zin in een 
historisch getint feestje in de 
wijk of jouw buurt: kom dan 
naar de startavond in de 
Bühne op donderdag 4 
oktober. 
Meld je komst tevoren aan 
bij 
netwerkachterwillens@gmail.com  

* * * * * 
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Wijkschouw en wijkschoonmaak 
In veel andere Goudse wijken is het al een gewoonte: 
maandelijks maakt een groepje bewoners een 
inspectieronde door (een deel van) een wijk. De lijst die dat 
oplevert aan onvolkomenheden (losse tegels, kapot 
straatmeubilair, gevaarlijke situaties) wordt gemeld bij de 
gemeente. 
Daar zoeken wij voor onze wijk Achterwillens (wethouder 
Venteweg, oud-Achterwillens en Achterwillenseweg, 
Middenwillens, Slagenbuurt, Goudse Hout) bewoners voor. 
Je kunt je aanmelden met als onderwerp ‘wijkschouw’ op 
netwerkachterwillens@gmail.com. 

Elders in deze wijkkrant las u dat Mimoun Talbi met kinderen 
regelmatig stukjes wijk opschoont. Bent u het ook zo zat dat vele 
bewoners alleen maar klagen over rotzooi die rondslingert, kom 
dan met ons én op een gezellige manier in actie: (2-)wekelijks of 
maandelijks een stukje wijk of buurt opschonen (kost je max 2 
uur per keer). Wij zorgen voor vuilknijpers en vuilniszakken 
(PMD). Meld je aan op netwerkachterwillens@gmail.com en we 
gaan eind september van start met de aanmelders. 

* * * * * 
Doe mee aan de ‘Nacht van de Nacht’ 
Ontdek hoe mooi de nacht kan zijn zonder lichtvervuiling 
tijdens de Nacht van de Nacht. Op 27 oktober wordt dit eve-
nement al voor de 14e keer georganiseerd door de Natuur- 
en Milieufederaties. 
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Bedrijven en organisaties doen mee door neonreclames en 
andere verlichting te doven en door ‘donkere’ activiteiten te 
organiseren. Zoals sterren kijken, vleermuizen spotten of dineren 
in het donker. Wie weet gebeurt er in de Goudse Hout ook wel 
iets! Kijk op www.nachtvandenacht.nl voor inspiratie, of meld 
daar als organisatie je activiteit aan.  

* * * * * 

Relatiespreekuur Sociaal Team Gouda  
Hebben jullie vaak ruzie? Komen jullie er niet meer uit? Wil je 
aan je relatie werken, maar weet je niet hoe? Dan kun je vanaf 
nu terecht op het relatiespreekuur van het Sociaal Team. 
Wekelijks op dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur, afwisselend op 
de locaties van wijkteam Noord, wijkteam West en wijkteam 
Oost. 

Het relatiespreekuur wordt gehouden door twee medewerkers 
die geschoold zijn in EFT (emotionally focused therapy). EFT is 
speciaal ontwikkeld om relatieproblemen aan te pakken, en richt 
zich op praten over emoties. Zo verminder je ruzies en krijgen 
partners meer begrip voor elkaar.  

Inwoners van Gouda kunnen hier gratis en vrijblijvend 
binnenlopen. Op www.sociaalteamgouda.nl staan de tijdstippen 
en locaties. Neem voor meer informatie contact op met Nynke 
Lijn of Nynke Siderius, via 088 900 43 21 of 
info@sociaalteamgouda.nl.  

* * * * * 
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Wijkuitbreiding: Houtstaete 
Met de komst van het appartementencomplex Houtstaete aan de 
Achterwillenseweg is de wijk weer een stukje mooier geworden. 
Het gedateerde witte huis met de vervallen caravanstalling is 
omgetoverd tot een tien appartementen tellend, opvallend 
gebouw, dat is afgewerkt met verduurzaamd hout.  

Welkom aan alle nieuwe bewoners, en speciale dank aan één 
van hen, Nico Boerboom, die 
onderstaande foto’s maakte. 
Het hele bouwproces in foto’s 
is te zien op het openbare 
deel van zijn website 
www.houtstaete.com.  

* * * * * 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Vuurwerkvrije zones in Gouda? 
Er is in de wijken Plaswijck en Gouda Noord (naast 
Achterwillens aan de overkant van de Breevaart) veel steun 
voor een geheel of gedeeltelijk (knal)vuurwerkverbod. Dat 
blijkt uit de enquête van wijkteams Plaswijck en Gouda 
Noord van afgelopen juni onder 2700 bewoners in de 
postcodegebieden 2804 en 2805. 

940 enquêtes werden ingevuld, ongeveer een derde. Daarvan 
was het 
merendeel 
voor een 
verbod. De 
fervente 
voorstanders 
van zelf 
vuurwerk 
afsteken 
kwamen op 
nog geen 
kwart. Dat 
getal lag iets 
hoger bij de 
vraag over een 
vuurwerkverbod in de eigen wijk. Alle uitkomsten zijn na te lezen 
op ons weblog www. netwerkachterwillens.wordpress.com. 
De wijkteams helpen hiermee de gemeente op weg. Begin juni 
beloofde de burgmeester de gemeenteraad om de behoefte bij 
burgers en buurten aan een vuurwerkvrije zone en een mogelijke 
vuurwerkshow te onderzoeken. De uitkomsten van de enquête 
zijn dan ook gedeeld met  het Goudse college en de 
gemeenteraad. 
Wordt in september vervolgd. 

* * * * * 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Natuurspeelplaats Goudse Hout 
Lekker ravotten op de klim- en klauterbaan, spelen in het 
zand of met het trekvlot: dit jaar kon dat alles nog niet in de 
Goudse Hout, maar volgend jaar moet die beloofde 
avontuurlijke natuurspeelplaats toch echt klaar zijn.  

Afgelopen zomer ging wel Het Eiland 
open, de natuurspeeltuin in Gouda Oost. 
Daar sprak de wijkkrant met Donny 
Thieme van Bureau Ris (Ruimtelijke 
Inrichting Speelnatuur), een bureau dat 
zich bezighoudt met natuurlijke 
speelplekken voor kinderen, en dat ook 
betrokken is bij ‘onze’ natuurspeelplaats. 

In de schaduwrijke tuin met zand, 
waterbanen, houten klim- en balanceer 
toestellen en een uitdagend balanceer 
parcours over (kniediep) water maakt 
Thieme meteen duidelijk dat de speelplek 
in de Goudse Hout er heel anders uit 
komt te zien en dat hij er minder eigen 

inbreng heeft. ‘Het gebied is heel anders, 
zompig, zonder bomen. Het worden daar eilanden met water. 
Daar heeft de Groenalliantie het ontwerp voor een groot deel al 
klaarliggen.’ Daarnaast vindt hij het zelf ook spannender om 
steeds iets anders te maken.  

In de Goudse Hout helpt Bureau Ris de Groenalliantie Midden-
Holland/Staatsbosbeheer om de speelplaats duurzaam en 
uitdagend te maken, waarbij ook de veiligheid niet uit het oog 
wordt verloren. Het gaat ten slotte om een plek voor kinderen 
tussen de 4 en de 12 jaar. Thieme noemt een paar voorbeelden: 
‘Er lag een voorstel voor strakke, rechte heuvels die het zicht 
ontnamen op speeltoestellen. Ook was er een plan om 
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fitnesstoestellen te plaatsen, en dat past niet bij een speelplek 
die kinderen moet stimuleren op onderzoek uit te gaan. ”  

Bureau Ris bestaat uit Donny en zijn vrouw Mariska, die beiden 
een tuin- en landschapsopleiding hebben gevolgd. Ze werken 
niet alleen in Gouda aan uitdagende schoolpleinen en 
avontuurlijke speelplaatsen in het groen. Maar waar ze ook iets 
realiseren, het moet duurzaam zijn en uitdagend voor kinderen. 
Dat is goed voor hun ontwikkeling en ze komen er ook door in 
beweging. Dat ontbreekt op de bekende speelplekken met 

wipkip, schommel en een enkele glijbaan. ‘Daar zijn kinderen 
snel op uitgekeken, dat zie ik aan mijn dochter.’ 
Bureau Ris is er zo te horen klaar voor. Aannemingsbedrijf 
Verboon Maasland, die de uitvoering verzorgt, kan aan de slag, 
zodat er in de zomer van 2019 gespeeld kan worden in de 
Goudse Hout. Tot die tijd zullen we het moeten doen met Het 
Eiland (ingang via Voorwillenseweg en rechts langs de1e flat aan 
Marathonlaan) en dat is beslist geen straf. 

* * * * * 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ACTIVITEITEN EN -VERSLAGEN
Heemtuin Goudse Hout 
Het moet gezegd: één van de mooiste plekjes in 
Achterwillens is de Heemtuin Goudse Hout. Deze wordt door 
een dertigtal vrijwilligers goed onderhouden en regelmatig 
zijn er activiteiten die de moeite waard zijn om te bezoeken. 
Op www.heemtuingoudsehout.nl vindt u alles over de 
Heemtuin Goudse Hout. 
 

  Als vrijwilliger kunt u elke zaterdag 
meedoen met voorhanden zijnde 
werkzaamheden vanaf 13.00 uur. 
Op zaterdag 7 september is dit 
jaar de hooidag (jaarlijks op de 
eerste zaterdag van 
september). Hierbij is hulp altijd 
welkom. Harde werkers worden 
beloond met heerlijke 

pannenkoeken! 
Op zondag 7 oktober 
is vanaf 14.00 uur de 
najaarsexcursie. Dan 
zijn er paddenstoelen te 
zien. 

Op zaterdag 3 
november doet de 
Heemtuin ook mee aan 
de landelijke 
Natuurwerkdag. Start: 10.00 uur. Wil je kennismaken met werken 
in de natuur? Dan is dit de gelegenheid! Aanmelden kan 
via www.natuurwerkdag.nl. 
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Open Dag Heemtuin Goudse Hout 
De wijkkrant bezocht ook op zondag 10 
juni de Open Dag. Diverse natuur 
gerelateerde kraampjes met koopwaar en 
informatie stonden klaar voor de vele 
bezoekers. Ook was er een ‘slootjesdag’ 
van het IVN elders in de Goudse Hout 
georganiseerd. De locatie, de ambiance, 
de harpiste met prachtige Franse 
chansons: dit is een plek waar we op 
regelmatige basis, in de zomer, concerten 
zouden moeten gaan organiseren (zonder 
de Houtmanplantsoenreeks in de wielen 

te rijden uiteraard). Wie weet brengt deze opmerking de juiste 
mensen daarvoor in 
beweging. 

Vind u dat ook een goed 
idee? Laat dat dan svp 
weten via: 
netwerkachterwillens@gmail.com. 

* * * * * 
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Goudse Manege opent deuren 
Op zondag 2 september organiseert de Goudse Manege een 
grootse open dag. Op deze dag laat de manege zien wat er 
allemaal te beleven valt. Zo worden er demonstraties gegeven 
door de instructeurs en door leerlingen. Ook wordt er getoond 
wat je op de manege allemaal kunt leren. Zoals de diverse 
disciplines van de paardensport maar ook bijvoorbeeld de cursus 
Paard & gedrag, waarbij gedragstrainers je leren hoe je met een 
paard moet omgaan en hoe je het gedrag van een paard kunt 
beïnvloeden. Ook toont Koetserij Gouda op deze dag de 
authentieke koetsen die zij gebruiken bij bruiloften, uitvaarten en 
tijdens de kaasmarkt. Uiteraard mag u ook mee om een rondje te 
rijden met een van de koetsen. Ook kan er een ritje op het paard 
gemaakt worden zodat je zelf kunt beleven hoe leuk het is. Het 
volledige programma wordt gepubliceerd op 
www.degoudsemanege.nl. 

* * * * * 
Eigen initiatief bewoners loont! 

In onze wijk Achterwillens woont 
Mimoun Talbi, de huisbaas van het 
Nelson Mandela Centrum in 
Oosterwei. Met steun van GoudApot 
organiseert Mimoun wekelijks op 
zondag allerlei activiteiten voor met 
name Marokkaanse kinderen en 
jongeren uit onze wijk en Oosterwei.  
Zo was er op 11 maart jongstleden 
een playstationtoernooi voor 10-14 
jarigen. 
Op 1 april organiseerde Mimoun met 
een paar ouders een pannatoernooi 
vervolg op pagina 24 
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Overzicht activiteiten in de Bühne 
Tristanstraat 18 
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DAG TIJD ACTIVITEIT VOOR	WIE KOSTEN

Maandag	 13.30-15.30 Papierwinkel iedereen gratis

Maandag	 13.00-15.00 Weggeefwinkel iedereen spullen	om	te	ruilen

Maandag	 18.00-21.00
Voorlichting	voor	vrouwen	in	eigen	
taal

vrouwen gratis

Dinsdag 9.30-11.30 Vrouwengroep	Nederlands	spreken vrouwen €	0,50	per	keer

Dinsdag 9.30-11.30 Ontbijt	voor	vrouwen vrouwen
gratis,	zelf	eten	
meenemen

Dinsdag 9.30-11.30 Koffieochtend	voor	vrouwen vrouwen gratis

Dinsdag 15.30-17.00 Kinderclub	 5-12	jaar gratis

Woensdag 10.00-12.00 Studiekring	Senioren senioren €	3,50	per	keer

Woensdag 13.00-15.00 Weggeefwinkel iedereen spullen	om	te	ruilen

Woensdag 13.30-15.00 Kidzclub kinderen	gr	6	t/m	8 €	0,50	per	keer

Woensdag 15.30-17.00 Kidzclub kinderen	gr	3	t/m	5 €	0,50	per	keer

Donderdag 13.30-15.30 Leeskring	senioren	 senioren

Zondag 10.00-13.00 Arabische	les	voor	kinderen kinderen

Zondag 13.00-16.00 Turkse	(kinder)activiteiten
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START CONTACT CONTACT BIJZONDERHEDEN AANSPREEKBAAR

start	27	aug	2018 Marc-Paul	van	Buren 06-24249865 hulp	bij	formulieren Sociaal	Team	Noord

start	27	aug	2018 weggeefwinkelgouda@gmail.com Sociaal	Team	Noord

start	27	aug	2018 Farida 06-55208992 Steunpunt	OOG

start	11	sept	2018 Martine	van	Erk 06-57584748 bijeenkomsten	om	de	week Netwerk	Achterwillens

start	4	sept	2018 Fatiha	El	Idrissi 088-3084051
eens	per	maand,	incl.	
voorlichting	door	CJG

CJG

start	18	sept	2018 Martine	van	Erk 06-57584748 eens	per	maand CJG/OOG

start	28	aug	2018 Karima door	vrijwilligers Netwerk	Achterwillens

start	12	sept	2018 Mia	Drummen
miadrummen@
hotmail.com

vooraf	betalen	voor	hele	
seizoen

Studiekring	Senioren

start	29	aug	2018 weggeefwinkelgouda@gmail.com Sociaal	Team	Noord

start	12	nov	2018 Brede	School 0182-527101 betalen	liefst	bij	inschrijving Brede	School/Kwadraad

start	12	nov	2018 Brede	School 0182-527101 betalen	liefst	bij	inschrijving Brede	School/Kwadraad

eens	per	maand Joke	 ISMH

start	26	aug	2018 Karima Karima

start	26	aug	2018 Fadime 06-26893629 Turkse	vereniging



vervolg van pagina 21 
in Oosterwei.Tot de activiteiten behoort ook een 
schoonmaakactie. Op zondag vanaf 14.00 uur loopt Mimoun met 
een stel jongens en meisjes door een deel van de wijk. Soms 
sluiten zich ook de jongeren aan die daar ’s nachts rondhangen. 
Aan de meest enthousiaste kinderen leent Mimoun dan vuil-
knijpers en een vuilniszak uit om ook 
door de week rommel op te ruimen! Ook 
al lijkt het een druppel op een gloeiende 
plaat in Gouda: het is een goed initiatief 
van een betrokken bewoner. Verder 
heeft Mimoun al meer dan 200 
handtekeningen ingezameld voor een 
een Cruijff Court in de wijk Achterwillens 
of Oosterwei. Elkke gemeente kan zo’n 
kunstgras trapveldje aanvragen bij de www.cruyff-foundation.org 

* * * * * 
Verkiezingsdebat Achterwillens 15 maart 
De politici hadden er zin in, op ‘Jezus Leeft’ na, waren ze 
allemaal present bij het verkiezingsdebat dat het Netwerk 
Achterwillens had georganiseerd. Vanwege het gelijktijdig 
gehouden debat van de Kerken waren er maar twee 
lijsttrekkers, Ronald Verkuijl van de VVD en Ed de Lange van 
50+, maar van de twaalf kandidaatsraadsleden die present 
waren, zitten er inmiddels acht in de Goudse gemeenteraad. 
  
Gespreksleidster Josina van Peijpe voelde hen aan de tand over 
thema’s als verkeersveiligheid op de Goudse Houtsingel en 
renovatie van oud Achterwillens, met concrete einddoelen als: 
De Goudse Houtsingel krijgt eind dit jaar vijf veilige 
oversteekplaatsen, en: eind 2019 hebben college en 
gemeenteraad een buurt ontwikkelplan klaar voor de meer dan 
50 jaar oude wijk Achterwillens. 
Tijdens de discussies bleek dat ze het op veel vlakken eens 
waren, maar ook dat ze als raadsleden minder over al die 
onderwerpen te zeggen hebben, dan een leek soms denkt.  
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En dat bleek al snel na de verkiezingen: woningbouwcorporatie 
Woonpartners wil pas over 25 jaar nieuwbouw in Oud-
Achterwillens en de Goudse politiek lijkt zich daarbij neer te 
leggen. Net als ze zich niet lijken in te gaan zetten voor veiliger 
oversteekplaatsen op de Goudse Hout. Want: de ambtenaren 
hebben laten weten dat er geen verkeerslichten komen bij de 
oversteek bij het Kale Jonkerpad (richting wielerbaan) en dat 
fysieke wegaanpassingen tot sluipverkeer leiden. Wellicht dat er 
bredere maaizones komen en misschien zelfs attentieborden 
voor hard-rijders. 

Waaruit meteen blijkt dat een ander belangrijk discussiepunt ook 
geen gevolg krijgt: betere afstemming tussen bewoners en 
gemeente. Misschien dat de meeste wijkbewoners dat al hadden 
vermoed, want de opkomst was bedroevend laag. Dat gold 
overigens ook voor de bijeenkomst in de Veste. 

* * * * * 
Paaseieren zoeken in Middenwillens 
Het tweede deel van de 
woningen in Middenwillens is 
afgelopen jaar opgeleverd en 
de bewoners zijn nu ook 
begonnen met 
buurtactiviteiten. Van de 
buurtvereniging 
Middenwillens kregen we het 
volgende alleraardigste 
verslag van de zoektocht 
naar paaseieren. 
Op zaterdag 31 maart waren 
alle kinderen uit de buurt 
Middenwillens uitgenodigd om 
paaseieren te zoeken in het 
Goudse Hout, een initiatief van 
’buurtvereniging Middenwillens’. 
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En hoewel het weer in maart vrij onvoorspelbaar is, zat het deze 
ochtend gelukkig mee! Er werd verzameld op het parkeerterrein 
waar de kinderen geschminkt konden worden. Eenmaal allemaal 
klaar voor de zoektocht, vertrokken we het Goudse Hout in. De 
kinderen zochten naar pijlen die 
uiteindelijk leidden naar de 
Heemtuin. Rond sommige pijlen 
waren plastic eieren te vinden. De 
kinderen renden enthousiast de 
route naar de Heemtuin. Eenmaal 
daar aangekomen begon de echte 
zoektocht, in de Heemtuin waren 
namelijk chocolade eitjes verstopt. 

De kinderen gingen met veel enthousiasme aan de slag met 
zoeken. We hebben de dag afgesloten met limonade en wat 
lekkers en natuurlijk een prijsje voor de winnaars van de 
zoektocht. Het was een hele geslaagde ochtend, zeker voor 
herhaling vatbaar! 

* * * * * 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Geslaagde 1e Lentefair en fotowedstrijd 
Veel bezoekers (ruim 1200) kwamen naar de eerste editie van de 
Lentefair Goudse Hout op 22 april. Daar toonden allerlei 
organisaties, die in of rondom het Goudse Hout actief zijn, wat zij 
zoal doen. Er waren behalve heel veel leuke standjes ook 
lezingen, demonstraties en muziek (zie voor meer informatie 
www.goudsehout.nl/lentefair). Vanwege het grote succes is 
besloten om in 2019 weer een Lentefair Goudse Hout te 
organiseren. Deze zal plaatsvinden op tweede paasdag 22 april. 
Ook weer op De Goudse Manege. 

Piet Frie wint Fotowedstrijd 

 
Piet Frie is de winnaar geworden van de fotowedstrijd Kiek 
de Goudse Hout en Win, die aan de Lentefair voorafging. Hij 
ging er zowel met de 1e als de 3e prijs vandoor.  

Dat leverde hem behalve een waardebon voor een canvas 
vergroting ook waardebonnen van de toen nog MCD op. In totaal 
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hadden zes mensen foto’s ingestuurd. De jury bestond uit de 
(natuur)fotografen Wiel Arets (www.wielarets.eu) en Paul 
Klaverdijk (www.klaverdijk.org)  en de drie organisatoren van de 
Lentefair Goudse Hout 2018: Bram van Bekkem, Wilfred Franken 
en Gerard Voskuilen. Hun oordeel staat bij de winnende foto’s. 
Hoofdprijs: Piet Frie 
Een typische Goudse Houtfoto in wintertooi (zie pagina 27). Het 
licht is op het ‘gouden uur’ gevangen. De compositie is goed 
gekozen, de foto houdt lang de aandacht vast en je wordt er door 
de lijnen als het ware ingezogen. De lichtinval suggereert 
‘gordijnen’ in het landschap waardoor er veel diepte ontstaat.  

Tweede prijs: Emmy van Vliet 
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Ook dit is een typische Goudse Houtfoto in vroege zomertooi 
(pagina 28). Het einde lentegevoel is goed gevangen. De 
klaproos in de voorgrond geeft een leuk accent. De wolkenpartij 
is erg mooi. Het enige dat jammer is, is een onaf element rechts 
bovenin: de halm.  

Derde Prijs: Piet Frie 
Hoe kan het anders: ook dit is een typische Goudse Houtfoto in 
volle lentetooi. Het bloeiende koolzaad doet de foto bijna 
exploderen. Het land levert een warme kleurstelling op en de 
luchtpartij is prachtig. De boom in de linkerhelft is een mooie 
aandachttrekker die je op een goede manier de foto intrekt.  

* * * * * 
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Huttenbouwdorp Goudse Hout 2018 
De derde editie van het huttenbouwdorp Goudse Hout met 
als thema ‘Leven als een indiaan’ zit er inmiddels op. Het 
waren prachtige dagen op het terrein van De Goudse 
Manege! 64 Goudse basisschoolleerlingen hebben drie 
dagen getimmerd aan hun tipi, hogan, aarden lodge, 
plankhouse of wigwam en ondertussen veel geleerd over het 
leven van de indianen vroeger.  

Foto: het roken van de vredespijp. 
De organisatie was dit jaar in 
handen van Opperhoofd Willifred, 
Pocaresie, Grote Beer Martin en 
Wijze jager Tom. In de uitvoering 
werden zij geassisteerd door maar 
liefst 45(!) ouders en groot-ouders 
die zich hadden aangemeld om het 
bouwen van de hutten en de spellen 
te begeleiden en te helpen bij de 
catering. 

Zeven trainees maakten dit jaar hun opwachting. Charlotte, 
Dagmar, Aron, Matthijs, Tijmen, Hub en Per vormden het 
smeermiddel van het huttenbouwdorp en zorgden ervoor dat 
alles soepel verliep. En opnieuw kon gebouwd worden op de 
ondersteuning van het Rode Kruis. Hartelijk dank voor jullie inzet 
en bijdragen. 

Ook voor sponsoren is het huttenbouwdorp inmiddels een begrip. 
De vrijwilligers van huttenbouwdorp Noorderhout verzamelden de 
pallets, Buurman Bakker leverde het fruit, T&D Maatwerk zorgde 
voor extra plaatmateriaal, Albert Heijn Goverwelle de onderdelen 
voor de vredespijp, Spelverhuur Centrale Polsbroek rekende een 
zacht prijsje voor de spellen en Paul maakte niet alleen foto’s, 
maar ook filmopnamen met een drone. We zijn nieuwsgierig naar 
de beelden! En heel belangrijk, De Goudse Manege stelde voor 
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de tweede keer haar accommodatie beschikbaar. Met het warme 
weer dat ons ten deel viel, was het erg prettig om de schaduw 
van ‘de binnenplaats’, de binnen rijbaan en de overdekte 
buitenbaan op te kunnen zoeken.  
Foto: Jacht op cowboy tijdens Western Riding 

Het verrassingsprogramma werd dit jaar verzorgd door Diane en 
Lisanne (een spoedcursus paard en gedrag voor alle indianen), 
Denise (pijl & boogschieten), Mandy (demonstratie Western 
Riding) en Noortje (bootcamp voor indianen). Dank aan alle 
organisaties en bedrijven die deze kanjers op ons pad hebben 
gebracht! 

En wat hebben die indianen dan zoal gedaan? Die hebben zich 
van hun beste kant laten zien! 
Ze waren verdeeld over acht stammen: Apache, Blackfoot, 
Cheyenne, Kiowa, Lakota, Navajo, Pawnee en Sioux. Elke stam 
heeft geprobeerd om in de hut de oorspronkelijke bouwstijl van 
de stam te laten herleven. In die opzet zijn ze zeer wel geslaagd. 
Daarnaast zijn de hutten opgeleukt met een zelf gemaakte 
dromenvangers en windorgels. 

Behalve hutten bouwen hebben de indianen allerlei spellen 
gedaan om hun vaardigheden als indiaan te ontwikkelen. Zo 
hebben ze gewerkt aan hun werpvaardigheden tijdens 
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totemfrisbee, hun schietvaardigheden verbeterd met het spel 
Arendsoog, hun skills met de lasso geoefend tijdens het 
ringwerpen, hun hersens aan het werk gezet bij de crazy 
indianen puzzel en de traditionele indianen sporten lacrosse 
(voor de mannen/jongens) en shinny (vrouwen/meisjes) 
gespeeld. 

Foto: Kritische blik van het Opperhoofd op de hut van de 
Sioux 

Daarnaast zijn de 8+ indianen op woensdagavond op jacht 
gegaan tijdens het avondspel. Ze hebben een bezoek gebracht 
aan De Heemtuin, maïskolven gegooid en met hun opgedane 
kennis voorkomen dat ze over/in een sloot moesten springen. Na 
afloop van de jacht mocht de geschoten bizon, op last van het 
Opperhoofd van Gouda, helaas niet aan het spit.  
Het onderdeel kampvuur werd vervangen door een heuse 
indianen drumsessie met overwinningsdans.  

Het bizonvlees smaakte overigens heerlijk! 

Tijdens het huttenbouwdorp is gebleken dat acht verschillende 
stammen prima konden samenleven op één terrein. Het roken 
van de vredespijp vormde dan ook onderdeel van de 
afsluitingsceremonie, evenals het nuttigen van een ‘broodje pijl & 
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Foto: Indianen druk in de weer met pijl & boog 

boog’. Tevens is gebleken dat niet alleen de indianen geoefende 
dansers zijn, ook hun ouders kunnen er wat van! En omdat de 
indianen zo goed hun best hebben gedaan tijdens het 
huttenbouwdorp, kregen ze allemaal een prijs: een stamfoto bij 
de hut en een heerlijke indianenkoek. 

Opperhoofd Willifred, Pocaresie, Grote Beer Martin en Wijze 
Jager Tom kijken terug op drie fantastische dagen met de 
indianen. Volgend jaar weer zo’n prachtige evenement van 23 tot 
en met 25 juli 2019, eerste week van de zomervakantie! 

* * * * * 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Essentaksterfte 
In de Goudse Hout worden vanaf dit najaar essen verwijderd 
die ziek zijn als gevolg van essentaksterfte. Deze bomen 
herstellen helaas niet van deze besmettelijke schimmelziekte 
die in Nederland in hoog tempo toeslaat en ervoor zorgt dat 
essen snel afsterven.  

In mei en juni 
heeft 
Staatsbosbeheer 
geïnventariseerd 
welke bomen 
moeten worden 
weggehaald. 
Vanwege de 
veiligheid 
verdwijnen vooral 
bomen langs fiets- 
en wandelpaden 
(zie rode vlakken 
op de kaart). Die 
bomen zijn 
voorzien van een 
oranje stip. 
Bomen die blijven 
staan, hebben 
een blauwe stip 
gekregen. Bomen 
met een witte stip 
worden gesnoeid.  

Overigens zijn niet alle bomen gestipt. Wanneer een bosvak 
volledig is aangetast door de essentaksterfte, krijgen alleen de 
bomen die behouden blijven een blauwe stip. Deze bomen 
blijven staan omdat ze gezond of ecologisch waardevol zijn. 

� !34



Wanneer de werkzaamheden precies plaatsvinden, is afhankelijk 
van de weersomstandigheden en de planning van de aannemer. 
De werkzaamheden worden aangekondigd via informatiepanelen 
in het bos, via www.heerlijkbuiten.nl en via de lokale media. De 
verwachting is dat de werkzaamheden circa drie maanden in 
beslag nemen. De Goudse Hout blijft tijdens de werkzaamheden 
gewoon toegankelijk. Hooguit worden tijdens de werkzaamheden 
vanwege de veiligheid enkele wandelpaden voor korte duur 
afgesloten. In het weekend vinden geen werkzaamheden plaats. 
Daar waar in het bos open plekken ontstaan, plant Staats-
bosbeheer vanaf volgend najaar verschillende inheemse 
boomsoorten. Die hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen tot 
volwassen bomen. In de tussentijd komen er al veel planten en 
struiken op, waardoor het gebied er weer snel groen uitziet. Zo 
werkt de Groenalliantie aan een toekomstbestendig en 
aantrekkelijk gebied en verkleinen we het risico op spreiding van 
ziektes. Meer informatie over essentaksterfte vindt u op 
www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte. 
Hieronder: een aangetaste boom (bron: www.naturetoday.com) 

* * * * * 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MENS EN DIER IN DE WIJK
COOP op het Driewegplein 
Op 29 mei ging de schuifdeur van de nieuwe super COOP 

open.  
Op 18 juni had ik een praatje met Peter 
Oskam (48 jaar, rechts op foto), één 
van twee eigenaren. De andere is 
Gerard Versluis (48 jaar, links op foto). 
COOP begon 127 jaar geleden als 
inkoopvereniging en dat is zij nog, 
ervaring genoeg dus. De helft van de 
winkels is filiaal van COOP, de overige 
zijn zelfstandige ondernemingen. Peter 
Oskam is in 2001 begonnen in De 
Heester in de Vuurdoornlaan in Gouda, 
toen onder de vlag van C1000, in 2009 
werd Gerard daar bedrijfsleider. In 

2013 werd C1000 COOP, en Gerard mede-eigenaar. Peter en 
Gerard komen beiden uit een middenstandsmilieu, hun vaders 
hadden een SRV in Lopik. Verkopen is hen jong geleerd, de 
theorie leerde Peter op de driejarige opleiding voor het bekende 
Middenstandsdiploma. Peter begon zijn carriere bij AH. 

Wat deed jullie besluiten hier aan de Driewegplein een tweede 
winkel te beginnen? 
“We hebben daar goed over nagedacht. 
Het marktgebied (ongeveer postcode 2805) is groot genoeg, de 
winkel ligt heel centraal. Er is plaats voor een buurtwinkel, de wijk 
is gevarieerd, het moet een winkel zijn voor iedereen, deze wijk 
is gemêleerd wat betreft leeftijd, inkomen en afkomst. De twee 
winkels liggen prima ten opzichte van elkaar, wat betreft de 
wijken en de logistiek. 
De formule is die van COOP: ‘Samen maken we het verschil.’ 

� !36



Als zelfstandige ondernemers 
geven we de winkel een eigen 
accent door onze persoonlijke 
voorkeur te honoreren. Daarom 
verkopen we de stroopwafels 
van Markus, en Peters liefde 
voor wijn is te zien aan het 
assortiment. Voor we het 
huurcontract tekenden hebben 
we bij de Kronenberg groep 
bedongen dat we meer 
vierkante meters kregen. 
Waardoor we een super konden 
inrichten met een routing naar 
onze visie. Wie de winkel inloopt, 
passeert eerst het voor ons belangrijke vers gedeelte, de 
kruidenierswaren liggen aan de andere kant. 
Het belangrijkste is ons geloof in de eigen prestatie.  Daarom 
staan we dicht bij de klant. Daarvoor verspreiden we een 
duidelijke folder, en is er elke week een verrassing. Vaak is dat 
een artikel van een A-merk dat we voor minder dan de helft 

aanbieden.” 

‘Ik ben nu 48’, zei Peter Oskam, ‘Ik hoop 
in deze winkel mijn pensioen te halen”.  
Als bewoner van de Slagenbuurt hoop ik 
dat ook, het is voor de hele wijk goed 
als er midden in een bloeiende winkel 
staat. 
Theo van Welie 
P.S.: de eerste twee foto’s komen uit 
een tweet van burgemeester 
Schoenmaker ten tijde van de opening; 
de derde foto is door de 
winkeleigenaren zelf aangeleverd. 

* * * * * 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Kennismaken met Parket Specialist 
Gouda 

Van fietsen via 
woningaccessoires naar 
vloeren: De Parket 
Specialist Gouda. 

Sinds juli zit op de hoek van 
de Zwarteweg met de 
Achterwillenseweg de 
Parketspecialist Gouda. Vlak 
voor de verhuizing vanaf de 

Veerstal naar Achterwillens had 
Gerda den Hollander een gesprek met een van de eigenaars, 
Mireille van Veen. 

Mireille ontvangt me hartelijk en steekt direct van wal over de 
geschiedenis van de vloerenwinkel, die zij en haar echtgenoot 
Raoul in 2011 overnamen van haar schoonvader. “Dat was wel 
spannend, want het was midden in de kredietcrisis en onze drie 
kinderen waren nog klein, die waren toen 6, 5 en 4 jaar”. De 
winkel wordt voornamelijk gerund door Mireille, samen met 
personeelslid Kirsten. Daarbij geholpen door een vast team van 
parketteurs, die al jaren bij de firma zijn. 

Raoul legt zich toe op het inmeten van vloeren en de after sales. 
Daarnaast geeft hij drie dagen les op een opleiding zorg en 
welzijn. Iets heel anders dan parket, maar dat gebeurde eerder in 
deze familie. Toen de vader van Raoul 28 jaar geleden de failliete 
parketzaak overnam, liet hij een baan achter als bankdirecteur!  

Mireille komt net als haar schoonvader “niet uit het hout” maar 
lijkt zich er op en top in thuis te voelen. Ze vertelt dat tijdens de 
crisis renovatie en onderhoud de redding van de winkel was. 
“Parketvloeren hebben een lange levensduur, zeker als je ze zo 
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nu en dan laat opschuren en oliën. Daarnaast verkopen we ook 
goedkopere vloeren als laminaat en lamel parket.”  
Toen de economie aantrok en de winkel uit zijn jasje dreigde te 
groeien, was het Mireille die begon na te denken over een ander 
pand. “Hier aan de Veerstal onder aan de dijk, ligt de winkel niet 
echt in de loop.” Zij was het ook die de nieuwe locatie vond. “Op 
een nacht lag ik in bed op Funda te kijken en zag ik dit pand. Ik 
was meteen enthousiast en nadat we het bekeken hadden nog 
meer.” 

Al vertrekt ze met een beetje weemoed van de Veerstal “we 
hebben het er al die jaren fijn gehad” Mireille verheugt zich op 
mooie tijden in Achterwillens. “Ik hoop op een leuke 
samenwerking met de bouwmarkt, en de haarden winkel, 
achterin de Venteweg. En ik hoop dat de klanten zich thuis zullen 
voelen in het nieuwe onderkomen. We hebben klanten, die ook 
langs komen voor de gezelligheid en terugkomen als ze een 
nieuwe vloer nodig hebben. Wij zorgen ervoor dat een klant 
gehoord wordt, dat mis ik wel eens in andere zaken.” 

Als het bevalt, is de 
Parket Specialist 
misschien wel een 
blijvertje in de wijk. 
Mireille vertelt dat 
haar oudste dochter 
Ezra commerciële 
aanleg heef en -zo 
jong als ze is– wel 
toekomst lijkt te zien 
in de winkel. Laten 
we niet op de zaken 
vooruit lopen. De 
winkel – die al te bezoeken is - moet nog officieel geopend 
worden, en dat gebeurt op 1 september. 

* * * * * 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Een praatje met Anton Moons 
Velen uit Achterwillens hebben hem zien fietsen, een hoofd 
met springend grijs haar, op de bagagedrager gereedschap, 
een tegel, een plank of een zak met rommel die hij heeft 
opgevist bij de Bühne en in zijn eigen grijze container 
dumpt. Met hem heb ik een praatje. 

Anton Moons komt uit een 
katholiek gezin, hij was er één van 
de vijftien, zijn vader was 
veehouder aan de 
Bloemendaalseweg, daar molk hij 
20 koeien en er liepen varkens. 
Moeder Moons wist het behulp van 
een korset en een schort voor de 
jongens verborgen te houden dat 
ze zwanger was, dat bleek pas als 
ze terug uit school niet naar 
binnen mochten. Zijn jongste broer 
heeft het bedrijf overgenomen tot 
de gemeente Gouda de boerderij 
in 1972 annexeerde. 

Anton bezocht de Aloyssiusschool in Gouda, hij liep op klompen, 
drie kwartier heen en drie kwartier terug. Thuis bleek zijn talent 
voor timmeren, dat hij naar de Ambachtsschool ging aan de 
Graaf Florisweg was geen verrassing, daarna deed hij de UTS. 
Een aantal jaar was hij timmerman. In de avonduren volgde hij 
een schriftelijke cursus tekenen bij het PBNA in Arnhem. Tot zijn 
pensionering heeft hij bij verschillende bedrijven aan de 
tekentafel gewerkt: tekeningen voor woningen, kantoren, scholen 
en kerken. In 1965 heeft hij met zijn vrouw Annie een huis 
gekocht aan de Graaf van Bloisstraat. In 1978 zijn ze verhuisd 
naar de Zwarteweg waar ze nu nog wonen. Ze kregen drie 
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dochters, bij de jongste werkt hij in de tuin, en klust hij indien 
nodig. 
Hoe zag de omgeving van de Zwarteweg er toen uit? 
‘Op de plek waar nu de school staat, stond toen de kas van een 
bloemenkweker. Op de kop van de Wethouder Venteweg had je 
het café Çosy Corner. Voor ons huis begon de helling naar de 
bewaakte spoorwegovergang. De kinderen gingen daar als er 
sneeuw lag met de slee vanaf. De wijk Oud Achterwillens en het 
Gloriantplantsoen zijn gebouwd in de zestiger jaren. Achter ons 
huis ligt een plas, men zegt dat het een herinnering is aan de 
inslag van Engelse bommen tijdens de Tweede Wereldoorlog.’  

Leg eens uit hoe zit dat met al die karweitjes nu? 
‘Ik kan niet stil zitten. Vroeger thuis heb ik geleerd dingen voor 
anderen en ‘het goede doel’ te doen, dat doe ik . Van de 
diaconale organisaties Goede Start en de Interparochiale 
Vereniging krijg ik adressen van vrouwen uit de Vrouwenopvang 
die een woning hebben toegewezen gekregen. Soms doe ik het 
alleen, soms met een groepje. Soms is het een klus van een 
paar uur, een enkele keer één van een week. Ik doe het voor 
vrouwen die weer op weg moeten worden geholpen. Er zijn 
steeds meer ouderen die niet meer in staat zijn hun tuintje bij te 
houden en voor wie een tuinman te duur is, daarom houd ik ook 
een aantal tuinen bij. Dat moet wel in goed overleg. Ik haalde 
ooit met een mes het mos weg tussen de tegels, dat had ik niet 
moeten doen, want dat mos vonden de bewoners juist zo mooi. 
Dus, overleg hoort er ook bij.’ 

Wat doe je? 
Als het nodig is timmerwerk, laminaat leggen is vaak vaste prik, 
schilderen en behangen. Soms moet een fiets worden 
gerepareerd, een band geplakt. 
Anton zorgt ook voor de verspreiding van onze wijkkrant in Oud 
Achterwillens. Wie hem nu ziet fietsen, weet, daar gaat hij weer. 
Theo van Welie 

* * * * * 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Belangrijke telefoonnummers  

Wijkagenten Fuat Arslan/Marvin van Batenburg:   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) 
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BSO • KDV
Kinderopvang 0 - 12 jaar

twinkel-gouda.nl

Mail naar gouda@viavesta.nl of bel 0182 - 51 12 83 

 

   Verkoopplannen?

Bel, mail of app ons!

Bekijk ons aanbod op viavesta.nl
Wij makelen zoals makelen bedoeld is  

Hermy 
06 - 53 96 19 42

Ferdinand
06 - 23 57 72 16

Marcel
06 - 23 57 71 46

Corina
06 - 30 20 46 37
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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

info@fysioachterwillens.nl


