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Wijkkrant januari 2018  

Deze wijkkrant wordt uitgegeven door Netwerk Achterwillens  
(voorheen het Wijkteam Achterwillens). U kunt ons bereiken via: 
De Bühne, Tristanstraat 18, 2805 VC Gouda 
netwerkachterwillens@gmail.com.  
Eindredactie: Gerda den Hollander.  

Met bijdragen van: Corrie Blok, Bram van Bekkum, Claire 
Boissevain, Jaap Flipse, Martine van Erk, Booy Reuhl, John 
Verheusen, Gerard Voskuilen, Theo van Welie. 
Advertenties van: Annemieke Baars, Fysiotherapeutisch 
Centrum Achterwillens, ViaVesta 

Uw wijkkrant is rondgebracht door: Mar de Zeeuw, Resie 
Knops, Henk Smolders, Dick Verbaan, Theo van Welie, Corrie 
Blok, Anton Moons, Gerard Voskuilen  

U kunt onze tussentijdse berichten volgen via:  
Blog: www.netwerkachterwillens.wordpress.com (abonneren 
kan!)  
Twitter: @AchterwillensWT  

Wat doet het Netwerk Achterwillens?  
Het Netwerk Achterwillens bestaat uit alle bewoners die zich als 
vrijwilliger in samen denken en samen doen inzetten voor het 
vergroten van de leefbaarheid in de wijk. Netwerk Achterwillens 
wil een schakel zijn tussen diverse bewoners initiatieven en 
activiteiten, die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk en wil de 
deelname van bewoners vergroten (participatie). Samen met 
organisaties die ook actief zijn in de wijk, zoals Woonpartners, 
Mozaïek Wonen, de wijkagent, de gemeente Gouda en de 
diverse afdelingen, de basisscholen, de Brede School, 
Sport.Gouda en het Sociaal Team Noord en andere partijen van 
belang voor bewoners Achterwillens.
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Uit het kernteam  

Ook in dit nieuwe jaar willen wij met en voor alle 
bewoners leuke en belangrijke dingen ondernemen 
om het plezier en de veiligheid in de wijk te 
vergroten. 

Dit jaar hebben wij daarbij versterking nodig van u! 
Corrie Blok gaat medio Gouda verlaten en wij zoeken dus nieuwe 
mensen voor het kernteam om mee te denken en activiteiten te 
helpen organiseren voor de wijk.  
Ons motto voor ons kernteamwerk is: het moet leuk blijven en 
bijdragen aan de leefbaarheid.  

Corrie’s bijdrage is in dat opzicht in 2017 weer erg 
groot geweest. Zij is de begeleider geweest van de 
vrijwilligers van de dinsdagmiddagclub. Karima en 
Amal leren daar een vijftiental kinderen met elkaar 
omgaan en knutselen. Ze organiseerde de avond 
over afvalscheiding en -samen met Martine- het 
buurtfeest in september. Corrie coördineerde de 
lampionoptocht van november en leidde samen 

met Martine de Nederlandse taallessen voor vrouwen op 
dinsdagochtend (tweewekelijks). Deze activiteiten kunnen alleen 

doorgaan met nieuwe leden in het kernteam. 

In het kernteam doet ook Martine van Erk mee. 
Zij verzorgt met Corrie de taallessen voor 
vrouwen op dinsdagochtend. Martine zorgt ook 
voor de planning en aankleding van de Bühne en 
coördineert alle vrijwilligers daar in overleg met 
Stichting Steunpunt OOG (de formele huurder 
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van de Bühne). Daarnaast organiseert zij de Nafisa 
vrouwenbijeenkomsten en is zij de initiatiefnemer voor de 
‘Weggeefwinkel’ die in januari in de Bühne start. 

Het derde kernteamlid is Theo van Welie. U 
kent hem als interviewer van deze wijkkrant. 
Daarnaast organiseert Theo het rondbrengen 
van de wijkkrant met een groep van acht 
rondbrengers. Op de woensdagavonden leidt 
hij de Nederlandse taalcursussen in de Bühne. 
Ook is Theo betrokken bij de voorbereidingen 
van het verkiezingsdebat in maart 2018. Theo 
is altijd in om mee te denken en te organiseren 
voor de wijk. 

Nummer vier is Gerard Voskuilen. Naast het 
mede verzorgen van de productie van de 
wijkkrant, was hij afgelopen jaar betrokken bij 
de afstemming van alle veiligheid initiatieven in 
de Slagenbuurt met gemeente, politie en 
jeugdwerk. Samen met Corrie volgt hij de 
ontwikkelingen rond de kwaliteitsimpuls voor 
de Goudse Hout.  

Het hele kernteam heeft grote zorgen over het 
uitblijven van oplossingen voor de problemen 

in de wijk die we tijdens een bewonersavond hebben kenbaar 
gemaakt aan de burgemeester en de betrokken wethouders 
Niezen en Van Gelder. De grote uitdaging voor het nieuwe jaar! 

We krijgen in elk geval dit jaar weer €3.000 gemeentesubsidie 
voor onze rol in de wijk en kunnen voor activiteiten een beroep 
doen op GoudApot. 



 
Achterwillens januari 2018  6 

Dus als u enthousiast bent geworden voor wat er gebeurt in de 
wijk; en als u vindt dat dat niet minder mag worden, of ook wel 
méér mag zijn: neem contact met ons op, ook als u eerst nog 
meer wilt horen over dit leuke en dankbare werk: 06 - 1411 33 01 
Wij heten u graag welkom als nieuw lid van het kernteam 
Netwerk Achterwillens.  

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

Weggeefwinkel in de Bühne 

Rond de tijd dat deze krant verschijnt, start in 
buurthuis De Bühne (Tristanstraat 18) een nieuw 
initiatief, namelijk een weggeefwinkel. Lever je 
goede, bruikbare spullen in en/of kom gratis iets 
uitzoeken dat je goed kan gebruiken. Er is ook 
ruimte voor het drinken van een kopje koffie of 
thee. Ontmoeten, delen en zorg voor het milieu 
gaan hierbij hand in hand.  

De winkel zal in eerste instantie open zijn op maandagmiddag 
van 13.00 tot 15.00 uur. Het inleveren van spullen kan tijdens de 
openingstijden van de winkel. Na de opening op 8 januari is het 
mogelijk om ook spullen te ruilen. O ja, géén meubels, daar is de 
ruimte te klein voor, wel dingen als servies, (kinder)kleding, 

speelgoed, cadeautjes…*Hou voor 
informatie over de weggeefwinkel, 
de voorwaarden waaraan de 
artikelen moeten voldoen, de huis- 
en spelregels en (ruimere) 
openingstijden, ons blog in de 
gaten:  
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www.netwerkachterwillens.wordpress.com 

Vrijwilligers gezocht 
De weggeefwinkel is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
om het team te komen versterken. In eerste instantie zal het 
gaan om maandagmiddag van 13.00-15.30 uur. 

Werkzaamheden kunnen zijn: 

• Mensen ontvangen 
• Aannemen van de ingebrachte spullen 
• Koffie en thee schenken 
• Ingebrachte spullen ter plekke controleren 
• Winkel op orde houden 
• Klanten helpen in de ‘winkel’ 
• Publiciteit verzorgen 

Neem gerust contact op als u interesse heeft om te helpen bij dit 
project of voor vragen via het mailadres: 
weggeefwinkelgouda@gmail.com 

 

*Voor boeken staat er al sinds enkele jaren een boekenkast in de 
Bühne, een ‘binnenstraatbieb’; daaruit mag iedereen naar 
believen lenen en terugbrengen 
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Renovatie entree Goudse 
Hout  
De belangrijkste ingang van de Goudse Hout bij het 
Kale Jonkerpad, gaat op de schop. In 2019 is hij 
duidelijker herkenbaar als ingang, groener en 
daardoor beter aansluitend bij het recreatiegebied.  
 
Om van de toegang bij het Kale Jonkerpad een duidelijker 
visitekaartje te maken, komen er meer bomen en struiken. Ook 
de beplanting van de houtsingel tussen de Goudse Houtsingel en 
het recreatiegebied zelf wordt gesnoeid en voorzien van nieuwe 
bomen en struiken. 

Geen verlichting 
Vanaf de parkeerplaats komt een wandelpad met bomenrij naar 
de manege en de horeca daar, want het plan voorziet niet in een 
restaurant ín de Goudse Hout. Er komt geen verlichting op de 
parkeerplaats, maar de Groenalliantie wil wel meewerken als 
anderen, zoals gemeente of verenigingen hier het initiatief toe 
nemen.  

Ontmoetingsplein met 
uitzicht 
Op het eind van het Kale 
Jonkerpad bij de plas komt 
een plein met bankjes. 
Mogelijk komen er later ook 
verder in het gebied 
banken bij. Vanaf het plein 

worden de twee eilanden in de plas verbonden met een 



 
Achterwillens januari 2018  9 

wandelpad. Op het eind van het pad komt een uitzichtpunt over 
de plas.  

De plannen van 
Groenalliantie Midden-
Holland hiervoor zijn 
gemaakt in overleg met 
gebruikers zoals de 
wielrenvereniging en 
omwonenden. 
In januari begint de 
voorbereiding, het 
eigenlijke werk staat gepland voor 2019.  

De natuurspeelplaats die samen met basisscholen is ontworpen, 
is een andere ontwikkeling in de Goudse Hout. Die moet in de 
zomer van 2018 klaar zijn. 

Zie ook: http://www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl, kies  
Verslag inloopbijeenkomst Goudse Hout - 21 november 2017 

 

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

Verkiezingsdebat 
15 maart in de 
Luidensschool 
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Net als vier jaar geleden organiseert Netwerk Achterwillens 
weer een verkiezingsdebat op 15 maart. De zaal is om 19.30 
uur open. Vanaf 20.00 – 22.00 uur discussiëren de 
lijsttrekkers over thema’s die u belangrijk vindt voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.  
Geen bewonersenquête 
We hebben besloten geen bewonersenquête te houden ter 
voorbereiding: we verwachten er te weinig van en het ontbreekt 
ons aan de menskracht de formulieren bij iedereen op te halen. 
Wel kunt u tevoren aangeven waarover u de lijsstrekkers in debat 
wilt laten gaan. Stuur uw vragen naar 
netwerkachterwillens@gmail.com. 

We hopen op 
net zo’n mooie 
opkomst als 
vier jaar 
geleden (zie 
foto), zowel 
van 
buurtbewoners 
als van politici 
(elke partij had 
iemand 
gestuurd). 
 

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

LenteFair Goudse Hout: 22 
april  
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Heerlijk buiten: goed voor jouw groene hart en groene 
longen! De start van de lente vieren alle ‘Vrienden’ van de 
Goudse Hout met jou en u in dit mooie recreatiegebied op 22 
april van 11.00 – 17.00 uur. 

 

Op de Goudse Manege zullen u 
onder andere verwelkomen: de 
herdershondenclub, Volkstuinen 
Nieuw Leven, de Heemtuin, de 
Vrienden van de Goudse Hout en 
vele anderen. Dat is het moment 
om kennis te maken met de vele 
mogelijkheden en de rijkdom van 
de Goudse Hout. Ook zullen deze aanbieders u op diverse 
plaatsen in de Goudse Hout welkom heten op hun natuurlijke 
plek. 

Via ons weblog en de huis-aan-huisbladen hoort u 
de komende tijd meer over het programma, maar 
houdt alvast die zondag 22 april vrij in de 
agenda! 

De Lentefair Goudse Hout is een gezamenlijk 
initiatief van Vrienden van de Goudse Hout, de 
Goudse Manege en het Netwerk Achterwillens.  
De organisatie is in handen van De Goudse 
Manege, de Duitse Herdershondenvereniging en 

het Netwerk Achterwillens. Heeft u ideeën voor deze Lentefair of 
wilt u ook meedoen, stuur een email naar:  

lentefairgoudsehout@gmail.com 
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Busvervoer in de wijk 
 
Per half december is de nieuwe dienstregeling 
ingegaan van de Buurtbus Reeuwijk-Gouda. 

 
Op doordeweekse dagen (dus niet op zon- en feestdagen) rijdt 
de buurtbus als volgt door onze wijk en stopt bij de bushalte op 
het Driewegplein: 

Richting Gouda CS: 

Vertrek. Reeuwijk-Brug, Dunantlaan:  
8.00 – 10.00 – 12.00 – 14.00 - 16.00 uur 
Halte Driewegplein:      
8.14 – 10.14 – 12.14 – 14.14 – 16.14 uur 
Aankomst Gouda NS Station CS:      
8.25 – 10.25 – 12.25 – 14.25 – 16.25 uur 

Richting Reeuwijk Brug: 

Vertrek Gouda NS Station CS:      
9.34 – 11.34 – 13.34 – 15.34 – 17.34 uur 
Halte Driewegplein:       
9.39 – 11.39 – 13.39 – 15.39 – 17.39  uur 
Aankomst Reeuwijk-Brug, Dunantlaan:  
9.53 – 11.53 – 13.53 – 15.53 – 17.53  uur 

 

Voor vervoer op een ander tijdstip binnen de regio Midden-
Holland is de Groene Hart Hopper een alternatief: 
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Eén uur voor vertrek meldt u hoe laat u wilt reizen, dan haalt de 
chauffeur u maximaal 15 minuten voor vertrek. Er kunnen nog 
andere mensen meereizen. U kunt bij de chauffeur contant 
afrekenen of via een automatische incasso (geen Ov-kaart). 

De Hopper rijdt op werkdagen van 6.00 tot 1.00 uur en in het 
weekend van 7.00 – 1.00 uur.  

Voor informatie en reserveren: 0800 – 022 09 00 (gratis) 

Of via internet: www.groeneharthopper.vervoerwintop.nl 

------------------------------------------------------------------------------------ 
advertentie



 
Achterwillens januari 2018  14 

Activiteiten en -verslagen 

Pop-up infotent 
Slagenbuurt 
Begin september bezochten zo'n 20 bewoners de 
infobijeenkomsten in de Luidensschool. Gespreksonderwerpen 
waren met name de overlast door jongeren naast de 
Luidensschool, het dealen in de wijk en de inbraken. Bewoners 
ervaren intimidatie en dealen is lastig aan te pakken. De 
gemeente en politie gingen na deze bijeenkomst intensiever in 
gesprek met de betrokken overlastgevers. Ook was er in 
september een pop-up infotent waar bewoners tips en trucs 
konden uitwisselen met de aanwezige politie, gemeente- en 
jeugdwerkers. De laatste tijd hebben ons weinig klachten bereikt.  
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advertentie 

Gezond eten … en afvallen!!! 
Met mijn advies gaat het je vast 
lukken, zonder poeders, pillen of 
shakes!  

Leenmanslag 53 dus in je eigen 
buurt!! 

Bel 0182-527853 en profiteer van 
de speciale Buurtaanbieding:  

4e CONSULT GRATIS!! 

Email: annemieke2@gewichtsconsulent-gouda.nl 
Website: www: Gewichtsconsulent-Gouda.nl 

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

Afval scheiden loont! 
 

Vanaf 1 januari 2018 is het begonnen: We gaan met 
zijn allen beter afval scheiden en dat levert dit jaar 
al €10 op en vanaf 2019 betaalt u naast vaste kosten 
ook variabele kosten, die afhankelijk zijn van uw 
gedrag in 2018. U heeft in alle media en via een huis 
aan huis folder alle nodige informatie gekregen. 
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Toch waren er in oktober zo’n twintig bewoners naar de 
informatieavond in de Bühne gekomen met genoeg vragen over 
het hoe en het wat van afval scheiden.  

Belangrijkste zorgen van inwoners die avond waren het illegaal 
deponeren van afval in een container van de buren en de kunst 
van het juist sorteren.  

 

In de handel zijn zogenaamde 
kantelsloten: voor ongeveer vier 
tientjes kunt u uw container 
voorzien van een slot. Dat sluit u 
af wanneer u de afvalcontainer 
aan de straat of op de 
verzamelplek zet. Bijvullen is dan 
niet meer mogelijk, maar bij het 
kantelen wordt de container wel 
geleegd (zoek op ‘kantelslot en 
vuilniscontainer’ op internet) 

 



 
Achterwillens januari 2018  17 

Het is de moeite waard enige studie te maken van de afspraken 
voor het sorteren, zo bleek uit de prijsvraag (zie hierna). Dus lees 
nog eens die folder die u door de brievenbus kreeg of kijk op de 
website. 
https://www.gouda.nl/Inwoners/Afval_en_milieu/Afval_schei
den_loont 

Tenslotte nog een tip: download op uw 
smartphone de app van de Cyclus 
afvalkalender, vul uw adres in en geef aan 
wanneer u herinnerd wil worden aan het 
buitenzetten van uw vuilnis. Dan bent u 
nooit meer op de verkeerde dag aan de straat met uw vuilnis. 

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

Uitslag prijsvraag  
Buurtbewoonster M. Dortwegt kan ons heel wat leren over afval 
scheiden. Zij haalde bij de prijsvraag over wat waar hoort maar 
liefst vijftien punten. Dat levert haar 25 euro op. Gefeliciteerd!  
De tweede en derde prijs werden verloot onder drie deelnemers 
met veertien punten. 

Van een aantal voorwerpen wist iedereen waar het thuishoorde: 
blikje, plastic verpakking, etens- en tuinresten, lampje en 
kartonnen doos. Daarna begonnen de problemen. Zo mag een 
medicijnstrip niet bij het plasticafval, die hoort net als de chips 
zak (glimmende binnenkant), de vieze gebaksdoos én de 
kassabon bij het restafval! Een gebaksdoos mag dan van papier 
zijn, maar alleen schoon papier mag bij het papierafval. En de 
kassabon mag daar juist niet bij, door het laagje dat er op zit. En 
zo was er nog meer dat tot verwarring leidde. Het is dus aan te 
bevelen nog een keer goed te kijken welk afval waarbij hoort!  
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Activiteiten  in de Bühne, Tristanstraat 18,  

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 in 
eigen taal 

vrouwen gratis 

Dinsdag 10.00-11.45 Nederlands 
spreken 

vrouwen € 0,50 per 
keer 

Dinsdag 9.00-11.30 Ontbijt voor 
vrouwen 

vrouwen gratis, zelf 
meenemen 

Dinsdag 10.00-11.30 Koffieochtend  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 13.30-15.00 Kidzclub kinderen  
gr 3 t/m 5 

€ 0,50 per 
keer 

Donderda
g 

13.30-15.30 Leeskring senioren senioren  

Vrijdag 19.00-22.30 Nafisa 
vrouwenavond 

vrouwen zelf  maaltijd 
meenemen 

Zondag 10.00-13.00 Arabische les  kinderen  

Zondag 13.00-16.00 Turkse activiteiten kinderen  
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Activiteiten in de Bühne, Tristanstraat 18, 2805VC, Gouda 
START CONTACT T/E BIJZONDERHEDEN AANSPREEKBAAR 

8 jan 
2018 

Marc-Paul van 
Buren 

06-24249865 hulp bij 
formulieren 

Sociaal Team 
Noord 

8 jan 
2018 

 weggeefwinkelgouda@gmail.com OOG/Netwerk 
Achterwillens 

7 jan  Farida 06-55208992  Steunpunt OOG 

9 jan  Martine v.Erk 06-57584748 om de week Netwerk 
Achterwillens 

16 jan  Fatima Chairi 088-3084020 eens per maand  CJG 

30 jan  Martine v.Erk 06-57584748 eens per maand CJG/OOG 

9 jan 
2018 

Karima  door vrijwilligers Netwerk 
Achterwillens 

17 jan 
2018 

Mia Drummen miadrummen@h
otmail.com 

vooraf betalen 
voor hele seizoen 

Studiekring 
Senioren 

10 jan 
2018 

Brede School 0182-527101 betalen liefst bij 
inschrijving 

BS/Kwadraad 

 Joke   eens per maand ISMH 

19/1 Martine 06-57584748 19/3, 20/4, 29/6 Netwerk 
Achterwillens 

7 jan  Karima   Karima 

7 jan  Fadime 06-26893629  Turkse  Ver.  
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Nieuw Leven in de Goudse 
Hout 

Volkstuinvereniging Nieuw 
Leven leidt al jaren een rustig 
bestaan in de Goudse Hout. De 
ruim honderd (103) 
tuinbezitters zaaien, schoffelen 
en oogsten nijver door, al meer 
dan 50 jaar! Wist u dat er ook 
bijenvolken, een vlindertuin en 

een heus Praathuis op het tuinencomplex zijn?  
 
 
Afgelopen najaar sprak Netwerk 
Achterwillens met voorzitter Paul 
van der Pol (links) en Herman Klein 
over de mogelijkheden tot meer 
contact met omwonenden. Er zijn 
natuurlijk de open dagen en de 
stekjesmarkt, maar een grotere 
betrokkenheid tussen de wijk en 
Nieuw Leven zou voor beiden iets 
kunnen opleveren. Met name het 
Praathuis biedt mogelijkheden als 
ontmoetingsplaats voor de nieuwe buren van Nieuw Leven in 
Middenwillens. In december heeft het bestuur van Nieuw Leven 
besloten mee te doen aan de LenteFair op 22 april 2018 (zie 
elders in deze wijkkrant). 
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NL Doet in de Goudse 
Smultuin doet u mee? 
De ronde smulhof aan het Kale Jonkerpad in de Goudsehout is 
nu ruim drie jaar oud en al helemaal volwassen. Afgelopen 
tuinseizoen kwamen er heel veel bezoekers én vrijwilligers; bijna 
alle leerlingen van de Luidensschool, van de BSO, vier groepen 
‘huttenbouwers’ en een stoet passanten. 

Zomer 2017 was de oogst voor het eerst royaal: aardbeien, 
frambozen, 4 soorten bessen, bramen en zonnebloempitten. Ook 
tuinkruiden en pepermunt (voor thee) kon naar hartenlust worden 

geplukt. Nieuwsgierige scholieren ontdekten kleine padden en 
hagedissen in verborgen hoekjes en natuurlijk ook talloze 
insecten, die de bloeiende bomen en struiken hielpen 

bevruchten. 

De landelijke NLdoet-vrijwilligersdag is in 2018 op Zaterdag 10 
maart en wordt door de Vrienden van de Goudsehout (VGH) 
samen met de Luidensschool georganiseerd. Leerlingen van 
groep 7 zullen op vrijdagmiddag al voorbereidingen treffen en op 
zaterdag (vanaf 9:30 u.) kunnen de vrijwilligers aan de slag. 

De smultuin heeft jullie echt nodig: Er is keus uit vijf activiteiten 
van wilgentenen vlechten tot straat ophogen met klinkers of 
houtsnippers! 
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Voor nadere informatie en opgave: 

! https://www.nldoet.nl/zoeken  
! Plaats: Gouda 
! “klusomgeving”, selecteer “buitenklus” 
! P2 ): “Actief in de Goudse Smultuin” 
! Aanmelden op de website  
Aanmelden bij coördinator Claire Boissevain kan ook:   
boissevainclaire@gmail.com 

Actuele informatie is ook te vinden op de VGH-site: 
www.goudsehout.nl 

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

Duitse 
Herdershondenvereniging 
op “Dog Survival”  

Bij de vereniging van Duitse Herdershonden in de 
Goudse Hout proberen leden en cursisten het beste 
uit hun hond te halen. Op het trainingsveld zijn 
puppytraining, africhting, behendigheid en 
kynologie vaste programmaonderdelen.  

In september namen twaalf geleiders met hun hond echter deel aan 
een activiteit op een heel andere plaats. Ze gingen in Delft met hun 
hond op “Dog survival”. De bedoeling was een parcours van vijf 
kilometer af te leggen met daarin 15 hindernissen, die samen met de 
hond moesten worden genomen. Het was die dag gelukkig mooi weer, 
wat erg fijn was, aangezien de meeste hindernissen in of op het water 
waren.  
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Welke hindernissen moesten zoal worden genomen? 
Over een trap gemaakt van strobalen lopen, een rondje varen in een 
kano, suppen op een surfboard, over boomstammen lopen, over 
autobanden heen stappen, naar de overkant zwemmen onder een 
aantal vlotten met gaaswerk door.  

 

De deelnemers van onze vereniging vonden het een leuke dag en 
willen volgend jaar zeker weer meedoen.  

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

Wat gebeurt er in de 
Heemtuin? 

Elke zaterdag wordt er vanaf 13.00 uur op de 
Heemtuin gewerkt. Kom gewoon eens langs in de 
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Goudse Hout om te zien wat dat werken inhoudt. 
Het is altijd erg gezellig en leuk vrijwilligerswerk. 

 
 
Los daarvan zijn er ook zijn er dit jaar weer diverse activiteiten:  
 
• De Voorjaarsexcursie: zondag 22 april, tegelijk met LenteFair  
• Open Dag is op zondag 10 juni vanaf 12.00 uur, tegelijk met 
slootjesdag van het IVN 
• Nachtvlinderavond, vrijdagavond 22 juni vanaf 21.30 uur 
• De Libellenexcursie wordt gehouden op zondag 8 juli 
• Op de eerste zaterdag van september, de eerste is de hooidag 
• De Najaarsexcursie is op zondag 7 oktober om 14.00 uur 
• Op zaterdag 3 november landelijke Natuurwerkdag v.a. 10. Op 
de foto’s (van de website van de Heemtuin) ziet u hoe dat 
afgelopen jaar ging.  
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Stichting Koetserij Gouda 
en Goudse Manege werken 
samen 
Na de zeer geslaagde samenwerking tijdens de 
koetsentocht van Stichting Koetserij Gouda 
(voorheen stalhouderij Ton van Duin), vorig jaar op 
21 mei, gaan de Goudse Manege en de Koetserij 
vaker samenwerken.  
De samenwerking heeft er al toe geleid dat in de wintermaanden 
alle activiteiten van de Koetserij plaatsvinden vanaf het terrein 
van de Goudse Manege. Zo kunnen de koetsiers en vrijwilligers 
van de Koetserij zich focussen op hun kerntaak namelijk het 
rijden tijdens bruiloften begrafenissen etc.  

De vier Friezen zijn inmiddels verhuisd naar de manege en 
voelen zich al behoorlijk thuis. Ook hebben de eerste koetsritten 
inmiddels plaatsgevonden vanaf de manege aan de Goudse 
Houtsingel. Zo werd onder andere de Sint in het stadscentrum en 
diverse wijken met koets en paarden binnengehaald. 

Voor meer 
informatie:  

www.degoudse
manege.nl  
 

www.koetserijgo
uda.nl. 
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Geslaagde 5e 
lampionoptocht  

Het was droog en er was een recordopkomst: 118 kinderen, plus 
voor elk kind een begeleider en nog een aantal vrijwilligers van 
de organisatie, zodat er al met al meer dan 200 mensen achter 
het draaiorgel door de wijk liepen. En bij terugkeer was er 
traditioneel de warme chocolademelk met een speculaasje.  

    

Netwerk Achterwillens is blij met de hulp van alle vrijwilligers die 
vooraf en tijdens de tocht hebben meegedaan, niet in het minst 
de verkeersregelaars die elk jaar het verkeer in goede banen 
leiden en de sponsors zoals GoudApot en Klaproos culturele 
ondersteuning voor het licht en geluid. Tot volgend jaar! 
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Bühnebuurtfeest op 
Burendag 
Achterwillens kijkt terug op een geslaagd buurtfeest bij de Bühne 
op burendag, 24 september. Zo'n 150 bewoners, kinderen en 
volwassenen, kwamen deze zonnige zaterdagmiddag meedoen 
met de spelletjes en smullen van de heerlijke hapjes en de halal-
maaltijd die onze Oezbeekse wijkgenoot Bokhodir Uzakov uit zijn 
kookpot toverde. Kijk voor een uitgebreid fotoverslag van alle 
activiteiten op: https://netwerkachterwillens.wordpress.com 
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Kijk voor meer foto’s van lampionoptocht en burendag op: 
www.netwerkachterwillens.wordpress.com 

Mens en dier in de wijk 
Goudse Ren en Tour Club 
Excelsior 
In gesprek met Kees Verheijke, voorzitter a.i. 

Terwijl we praatten over het wel (veel) en wee (een beetje) 
maakte het verschuivende zonlicht van het parcours een mooi 
plaatje. 

De vereniging GRTC Excelsior is 
opgericht in 1932, zij had een 
parcours op het industrieterrein, 
waar nu Go Stores is gevestigd. 
Sinds 2001 is de vereniging 
buurman van de Slagenwijk. Een 
handtekeningenactie om aanleg 
tegen te houden heeft een jaar 
vertraging opgeleverd, de financiële 
schade daardoor heeft de club zelf 
kunnen opvangen. 
 
  

Nu ligt er een parcours van 1,3 km voor de wielrenners en langs 
de rand een strook voor de mountainbikers. Het parcours wordt 
gepacht van Groen Alliantie, het clubgebouw is eigendom van de 
vereniging. De vereniging heeft het hele terrein zelf in beheer, zij 
ontvangt daarvoor een vergoeding van Groen Alliantie. 
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Vrij toegankelijk 
Het parcours is vrij toegankelijk voor individuen als het bord bij 
de ingang op groen staat. Die afspraak maakten de gemeente, 
de Groen Alliantie en Excelsior. Veel vaders en moeders maken 
daarvan gebruik met skeelerende of fietsende kinderen. Wie met 
een grote groep hier iets wil organiseren moet daarvoor 
toestemming vragen bij de vereniging.  
 
Goede buur  
Het komt weleens voor dat omwonenden last hebben van te veel 
geluid tijdens een evenement, het advies is dan contact op te 
nemen met de wijkagent. Die beoordeelt of het geluid binnen de 
toegestane grens is. Excelsior heeft een goede relatie met de 
buren en wil dat zo houden. Misbruik van de gastvrijheid komt 
gelukkig zelden voor, een keer is forse schade ontstaan op het 
asfalt door een brandende brommer, ook is een van de grote 
ruiten ingegooid. In goed overleg zijn de problemen opgelost, 
daardoor blijft het parcours open. 
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Vijftig vrijwilligers 
Excelsior telt 400 leden, waarvan 120 actieve toerfietsers en 280 
amateurwielrenners. Ruim 50 jonge fietsers van 6 tot 12 jaar 
trainen wekelijks op de veilige baan. Excelsior levert regelmatig 
een Nederlandse jeugdkampioen. Vijftig vrijwilligers houden de 
club draaiende. 

Professioneel wielrennen 
Pjotr Havik, die als jochie bij Excelsior is begonnen, staat op het 
punt de stap te doen naar professioneel wielrennen. In het 
contactblad stimuleert hij de jongens en meisjes: ‘Geniet vooral 
van je sport, maak plezier met vrienden op de fiets en werk rustig 
verder, je hebt alle tijd.’  

Niels van der Pijl had succes heel ver weg. Hij werd 3e in het 
eindklassement van de ronde van Madagaskar.    

 

Parcours 
De wedstrijden worden gereden op zaterdag en zondag, op het 
parcours, dat is veilig en daarvoor hoeven geen straten worden 
afgezet.  
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De toerrijders rijden hun rondes van 60, 80 of 120 km wel op de 
openbare weg. Iedere groep staat onder leiding van een 
wegkapitein die verantwoordelijk is voor de veiligheid, daarnaast 
is er een navigator die de route heeft gepland. 

Schaatsclub 
Het parcours wordt ook gebruikt door de schaatsclub. 
Tijdens wedstrijden ziet de organisatie erop toe dat de toegang 
open is voor de ambulance. Op de vraag of de wielrensport niet 
te gevaarlijk is, antwoordt Verheijke terughoudend. ‘We kunnen 
de rijders niet leren hoe veilig te vallen, wel hoe ze moeten 
sturen en remmen. Het gaat weleens fout. Iedere rijder valt 
weleens. De ervaring heeft geleerd dat de familie daar meer last 
van heeft dan de sporter zelf.’ 

Wat kost een lidmaatschap per jaar? ‘Door de gulle sponsors kan 
de club de contributie aantrekkelijk houden: 75 euro per jaar.’    

 
 
Zondag 26 februari 2018 organiseert GRTC Excelsior voor de 
derde keer het Open Kampioenschap van het Groene Hart. 
De eerste wedstrijd start om 11.00 uur met de categorieën 
Sportklasse/Masters, Dames en Nieuwelingen. Om 12.30 gaan 
de Elite/Belofte, Amateurs en de Junioren van start. Een mooie 
gelegenheid om te genieten en om kennis te maken met de 
wielrensport.  

Theo van Welie 
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T&D blijft de bakens 
verzetten 
Op mijn vraag hoe T&D Doe Het Zelf in Gouda is 
begonnen pakt Dirk Hagen (de D van T&D, de ander 
is broer Theo) een stapeltje plakboeken. 
Ik krijg de foto’s te zien van de voorganger, het 
houtbedrijf van Kees Kersten, dat tegenover het 
huidige pand lag, van het café Cosy Corner, dat 
stond waar T&D nu staat, en de voorlopige 
behuizing van T&D in de Romy Loods, waar het in 
1982 allemaal begon. 
In 1992 kwam het huidige bedrijfspand aan de Wethouder 
Venteweg 2a klaar en in hetzelfde jaar is het feestelijk geopend. 
Toen waren er in Gouda nog geen GAMMA en Karwei…  

  

Hoe konden jullie blijven opboksen toen die bouwmarkten 
kwamen? 
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Dirk moet even nadenken. Hij noemt een paar dingen waarmee 
T&D zich onderscheidt. 

 “Wij werkten met vakgerichte collega’s die al jaren in dienst zijn 
met veel ervaring. We houden ontwikkelingen bij, volgen 
cursussen en adviseren onze klanten optimaal. 

De Doe Het Zelf schilder vereist steeds meer professionele 
producten voor een beter resultaat. Hiervoor kunnen onze 
klanten uit twee topmerken verf kiezen: SIKKENS en WYZONOL. 
En altijd op ‘maat’ gemengd in de juiste kleur. 

In onze houtafdeling zagen wij hout en plaat zonder extra kosten 
precies op maat en bezorgen ook. Niet alleen voor particulieren, 
maar ook voor scholen en instanties. Deze services worden 
gewaardeerd, al 35 jaar … en zeker nu. 

  
 
Maar specialisatie bleek nodig, naast DHZ verkoop zijn we ook 
bij klanten thuis maatwerk gaan leveren met schuifwandkasten, 
scheidingswanden, laminaatvloeren, inloopkasten, timmerwerk 
en afhangen van innen-buitendeuren. In onze showroom wordt 
de klant eerst uitgebreid voorgelicht over de mogelijkheden. 

Daar maken we een passende ontwerpschets met vrijblijvende 
offerte, kleurstalen gaan mee naar huis. Vervolgens wordt de 
kast/vloer/deur ingemeten en geplaatst door onze eigen mensen. 
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Dit maatwerk wordt voor ons steeds belangrijker en we hebben 
er een goede reputatie mee opgebouwd.” 

Is daarmee de positie van T&D veiliggesteld? 

‘Nee, we merken dat ons publiek verouderd. We moeten 
verjongen. Daarom zijn we anderhalf jaar geleden begonnen met 
SKATE-EXTREME, The Boardshop. 

In de omgeving van Gouda en in de Krimpenerwaard is geen 
winkel voor jongelui die zich oriënteren op skaten of boarden. In 
die lacune voorzien wij nu. Rob is de drijvende kracht. 

In de zaak hebben we een ruime keus. De klant krijgt advies, de 
basisprincipes worden uitgelegd en er is gelegenheid om een 
skateboard uit te proberen. Rob geeft hij clinics op scholen. Er 
wordt geflyerd in schoolkranten en in de plaatselijke kranten.’ 

 
Bij de rondgang door de winkel passeerde ik skateboards, 
longboards, cruisers, paddle boards, wave boards, aqua 
scooters, skates, heelys en een penny board voor de kleinsten. 
Natuurlijk liggen daar ook de noodzakelijke beschermers voor 
ellenbogen en knieën en helmen. Terwijl wij rondliepen 
probeerde een jonge klant zijn eerste sprongen met behulp van 
een instructiefilm.  

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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