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Met bijdragen van: Jasper van der Beek, Jaap Flipse, Rien van 
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Booy Reuhl, Sonja Stehouwer, Rachid Tighadouini, Gerard 
Voskuilen, Theo van Welie, Petra de Wit.
Uw wijkkrant is rondgebracht door: Mar de Zeeuw, Resie 
Knops, Martin Kist, Sonja Stehouwer, Dick Verbaan, Theo van 
Welie, Anton Moons, Petra de Wit, Cees Koop, Gerard 
Voskuilen.

Bijdragen volgende wijkkrant aanleveren voor 1-1-2020.

U kunt onze tussentijdse berichten volgen via: 
Blog: www.netwerkachterwillens.wordpress.com 
Website: www.achterwillens.eu
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. De wijk 
Achterwillens is begrensd door de spoorlijn in het Zuiden, de 
Breevaart in het Westen, de Platteweg in het Noorden en de 
Willenskade/Vlietkade in het Oosten. Daarbinnen liggen met 
name de Slagenbuurt, oud-Achterwillens, de wethouder 
Venteweg, Middenwillens en de Goudse Hout.

mailto:info@netwerkachterwillens@gmail.com
http://www.netwerkachterwillens.wordpress.com/
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Nieuws
Van het kernteam
De zomervakantie zit er voor de meesten 
bijna op. Een mooi moment voor een 
terugblik op het jaar in de wijk tot nu toe en 
om vooruit te kijken naar de rest van 2019.

4 September aanstaande belooft een feestelijke gebeurtenis te 
worden bij de Natuurspeelplaats in de Goudse Hout. De 
feestelijkheden voor bewoners zijn van 13.00 tot 16.00 uur. 
Kinderburgemeester Talitha Schaddelee zal om 14.00 uur de 
nieuwe naam bekend maken van de Natuurspeelplaats. Tot eind 
augustus kunnen kinderen tot en met 12 jaar een naam insturen 
via vrienden@goudsehout.nl.

In deze krant vooral veel nieuws over ontwikkelingen: dingen die 
veranderen in de wijk maar waarvan het resultaat nog niet 
duidelijk is. Onder meer over de veiligheid op de Goudse 
Houtsingel, het beheer van de openbare ruimte (o.a. over afval), 
en de renovatieplannen voor oud-Achterwillens. Verder verhalen 
van oudere en nieuwe bewoners en over nieuwe samenwerking 
tussen tussen mensen en organisaties.

Tenslotte ook aandacht voor het vertrek uit het kernteam van een 
van de oprichters: Theo van Welie. We gaan Theo missen om 
zijn heldere en concrete inbreng. Gelukkig blijft Theo nog wel een 
jaar schrijven voor de wijkkrant en het rondbrengteam 
coördineren. 

mailto:vrienden@goudsehout.nl
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Naast een gaande is er ook een komende man in het kernteam: 
Rachid Tighadouini. Rachid vertelt in dit nummer wat hem drijft 
en wat we van hem mogen verwachten in de komende tijd. 

Dit is natuurlijk ook een oproep van andere wijkbewoners om 
mee te doen aan het organiseren van wijkactiviteiten: als u iets 
belangrijks nuttigs en/of leuks voor de wijk weet te doen: vind ons 
via netwerkachterwillens@gmail.com.

Het kernteam Netwerk Achterwillens, 
Martine, Petra, Rachid, Theo en Gerard

Wethouder Venteweg zeer belezen!

 
Na nummer 107 op de Weth. Venteweg hebben nu ook 220 
(links) en 206 (rechts) een gratis bieb voor het huis. Haal er een 
boek, lees het en zet dat of een ander exemplaar weer terug.
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Opening Natuurspeelplaats

Twee openingen maar liefst op 4 september: om 
11.30 uur de officiële opening en ’s middags van 
13.00 tot 16.00 uur de publieksopening. Om 14.00 
uur maakt kinderburgemeester Talitha Schaddelee 
de nieuwe naam bekend van de speelplaats. 
Kinderen kunnen nog originele namen insturen tot 
en met 31 augustus op vrienden@goudsehout.nl.
Op die dag zijn ook het fitheidsparkoers en het ontmoetingsplein 
klaar. Staatsbosbeheer, de GroenAlliantie, basisschool 
Vindingrijk en de Vrienden van de Goudse Hout geven daar acte 
de présence en naar verwachting is er voor de kinderen een ijsje.

De organisaties die een petitie hielden voor veilige 
oversteekplaatsen op de Goudse Houtsingel zorgen die middag 
voor een veilige oversteek, want een gemeenteraadsbesluit 
hierover is nog niet genomen. 
(luchtfoto: aannemer Maasland Verboon)

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Temp/vrienden@goudsehout.nl
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Oversteken Goudse Hout
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In november ’19 beslist de gemeenteraad over het 
veilig maken van de vijf oversteekplaatsen aan de 
Goudse Houtsingel.

Aanleiding hiervoor was een petitie, die door bovenstaande 
twaalf organisaties vorig jaar december is aangeboden aan 
de beide wethouders die over verkeer en de Goudse Hout 
gaan: de wethouders Hilde Niezen en Thierry Van Vugt. 

Na raadsvragen volgde eind januari een gesprek tussen de 
wethouder en de petitie-aanbieders, gevolgd in juli door een 
rapport van 110 pagina’s, dat alle problemen bevestigt (te 
hard rijden, onveilig ingerichte oversteken) én oplossingen 
biedt. 

Op een besluit daarover moeten we dus nog tot november 
wachten. Hopelijk beslist de gemeenteraad al in september 
over de gevraagde noodmaatregelen (rode hekjes bij 
oversteken en tijdelijke, verplaatsbare drempels op de 
Goudse Houtsingel, met 50 km/uur overrijdbaar). 
Wie op de hoogte wil blijven van dit initiatief kijkt op onze 
(nieuwe) website www.achterwillens.eu. 
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Afvalperikelen in de wijk
Rondzwervend afval, te vroeg neergezette of 
rondslingerende zakken: de afvaloverlast in Gouda 
is sinds het nieuwe afvalbeleid vooral in buurten 
met flats toegenomen. Dat voorspelde het Netwerk 
al in 2017. En al beloofde wethouder Niezen toen 
dat eventuele problemen zouden worden opgelost, 
de praktijk van goed beleid uitvoeren blijkt iets 
weerbarstiger. Een extra container voor plastic 
afval in bijv. Oud-Achterwillens, zit er (nog steeds) 
niet in.
In het gesprek met de gemeente heeft het Netwerk benadrukt dat 
de (meeste) mensen echt wel willen, want ze doen PMD (Plastic, 
Metalen verpakkingen en Drankenkartons) apart in zakken en ze 
brengen die naar een verzamelpunt. Als dat te vroeg gebeurt, 
zou dat behalve met mentaliteit (invalshoek gemeente) ook te 
maken kunnen hebben met gebrek aan ruimte om het afval te 
bewaren (kleine balkons en amper kelderruimte). Wat ons betreft 
was de gemeente al in 2018 aan zet met het plaatsen van meer 
containers of vaker afval ophalen. Maar dat kost geld, zo vertelde 
Hans Rijzenga, beleidsambtenaar afval van de gemeente 
Gouda. En dat geld heeft de gemeenteraad Gouda niet 
ingecalculeerd bij de invoering van dit beleid in 2018. Toch wordt 
er gewerkt aan oplossingen.

Rijzenga licht toe dat de gemeente de raad drie scenario’s wil 
voorleggen:
1.       Vaker zakken ophalen, twee keer in plaats van één keer 
per week.
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2.       PMD alleen nog inzamelen via ondergrondse containers bij 
hoogbouw en minicontainers/kliko’s bij laagbouw

3.       Wel de losse zakken blijven ophalen, maar aanvullend bij 
hoogbouw via ondergrondse containers

Voor scenario 2 en 3 geldt dat er nu te veel ondergrondse 
restafvalcontainers zijn. (Dankzij het nieuwe beleid is het  
restafval gedaald van ongeveer 200 naar 116 kg per huishouden 
per jaar -  dat moet nog verder terug naar 100 kg - red). Die 
kunnen omgebouwd worden naar PMD containers. De 
ambtenaren gaan de raad adviseren te kiezen voor scenario 3. 

“Bij de Marathonflats wil de gemeente een pilot gaan doen met 
scenario 3. Wel de losse zakken blijven ophalen, en een aantal 
ondergrondse containers ombouwen. Dan gaan we kijken of dat 
een beter straatbeeld gaat opleveren; kunnen we hiermee 
voorkomen of beperken dat bewoners niet meer elke dag hun 
zak aan de lantaarnpalen hangen, maar in de ondergrondse 
container doen (als het geen inzameldag is)”, aldus Rijzenga.

In de tussentijd kunnen bewoners zelf ook iets doen, zoals blijkt 
uit de tips die gemeente ons nog eens stuurde en die het 
Netwerk onderschrijft:

- Hang je PMD-zak met afval alléén op de inzameldag buiten 
(vóór 7.30 uur). (Op andere dagen zelf naar de container bij de 
COOP brengen, is ook een optie, red.)

- Spreek buren aan die hun afval verkeerd of te vroeg aanleveren 
Dat is het meest direct. Kom je er samen niet uit, maak dan een 
melding via 1410812 of via de ‘Mijn Gemeente App’. 

- Stop je restafval in de ondergrondse container (er naast zetten 
trekt niet alleen ongedierte aan, maar kan ook een boete van 90 
euro opleveren, zoals 1000 huishoudens inmiddels al merkten).
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Word buurtbuschauffeur! 

Sinds de buurtbussen vanaf januari geen vijf maar 
tien keer door de wijk rijden, is het aantal 
passagiers ruim verdubbeld: waren er in 2017 en 
2018 respectievelijk 865 en 903 reizigers op 
jaarbasis, afgelopen half jaar ging het al om 1070 
passagiers. Keerzijde van het succes: er zijn meer 
(vrijwillige) chauffeurs nodig.

Daarom hier de herhaalde 
oproep voor nieuwe 
chauffeurs. 
“Er moeten in de wijk toch 
wel mensen wonen die 
altijd al chauffeur hadden 
willen worden?” aldus 
secretaris Rien van der 
Gaag.

Het gaat daarbij om mensen tussen 21 en 76 jaar met een 
geldig rijbewijs B. Voor ze achter het stuur mogen, moeten 
ze een medische keuring ondergaan (wordt door de 
vereniging georganiseerd) en voldoen aan de eisen van 
rijvaardigheid en chauffeurskwaliteit van de Vereniging 
Buurtbus Reeuwijk.  De klus is onbetaald, al krijg je een paar 
keer per jaar een attentie. 

Aarzel niet en neem contact op met de ledenadministrateur 
van de Vereniging, Ton Bremer, Albrechtsveld 48, 2804 WC 
Gouda, tel. 0182 – 535822, tonbremer49@gmail.com.

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Temp/tonbremer49@gmail.com
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Gouda 750, Achterwillens 1000 

In 2022 viert Gouda het 750-
jarig jubileum als stad. In 
datzelfde jaar is het gebied 
waarin onze wijk ligt (de 
polder Willens) zelfs 1000 
jaar oud! Dat wil het 
Netwerk groots vieren, 
samen met de wijk.

2021 lijkt nog ver weg, maar om een geweldig feest te vieren, 
moeten we nu al aan de slag met de voorbereidingen!

Kom daarom woensdag 10 oktober 2019 om 19:30 uur naar De 
Bühne (Tristanstraat 18) om mee te praten over de invulling van 
de viering.

Te denken valt aan 

 het organiseren van evenementen in de wijk;
 verzamelen van (oude) wijkfoto’s;
 verzamelen van verhalen over de wijken. 



Achterwillens september 2019                
13

Milieuprijs Vindingrijk
De afval battle gaat door!

Basisschool Vindingrijk won dit 
voorjaar de afval battle van Cyclus 
nipt van wijkgenoot de Graaf Jan van 
Nassauschool. 
Nu de strijd met de concurrentie is 
gewonnen, is de interne strijd met de 
volharding van afval scheiden en 
verzamelen begonnen. De wijkkrant 
sprak daarover met Maurice, Shwe 
Win, Melissa, Mariam, Nabila, Daan en 
Houdaifa (zie foto).

Zij zitten in groep 7/8 die 
meedeed aan het project 
om een Afvalvrije School 
te worden. Dat betekent 
niet dat ze geen afval 
meer hebben. Wel 
hebben ze geleerd hoe 
ze afval kunnen 
scheiden. Ook bedachten 
ze met elkaar 
presentaties voor de 
andere groepen op 
school, posters met 
informatie, handleidingen 
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en etiketten op afvalbakken om ook de kleuters te leren hoe afval 
te scheiden. 

Weekschema
Wekelijks was er een schema om in de pauze in groepjes van 
twee tot vier leerlingen in de school, op het schoolplein en in de 
directe omgeving (plein voor de Coop) afval op te ruimen.

Maarten Milieu
Ze kregen les over afval scheiden van Maarten Milieu van 
Cyclus. Maarten gaf ook punten voor wekelijks ingezonden foto’s 
van originele acties op school. Zo knutselden ze robots van 
plastic afval, gingen ze samen met de kleuters op pad. 

Hoe origineler, hoe meer punten per week! Daarmee wonnen ze 
dus de tegel voor een afvalvrije school (zie foto). Ook kregen ze 
een excursie naar de afvalverwerking in Alphen aan de Rijn en 
een tripje naar het Archeon.

Vooral doorgaan
Na het winnen van de battle met andere Goudse scholen, kost 
het intussen wel wat meer moeite om een afvalvrije school te 
blijven. Sommigen voetballen liever in de pauzes, maar anderen 
ruimen nog steeds graag op om de pauze door te komen. 
Gelukkig, zo stellen de kids, neemt juf Annemiek (zie foto) nu 
telkens het initiatief voor het maken van het wekelijkse 
opruimrooster. De kinderen zijn bang dat er zonder juf 
Annemieke minder van terecht zou komen. 

Tenslotte vonden ze het maar wat leuk om in vol ornaat (hoewel, 
niet iedereen droeg handschoenen) voor de foto te poseren.

De wijkkrant hoopt deze kinderen nog eens terug te zien bij de 
maandelijkse clean-ups in de wijk Achterwillens.
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Nieuwe school? Nee, nieuwe 
naam 
Directeur Jasper van der Beek legt uit

De “Wethouder Luidensschool” was de oude naam van onze 
school, waar de wijk trots op was. Die school heeft sinds 
vorig jaar een nieuwe naam. Vindingrijk is dus geen nieuwe 
school in de wijk Achterwillens. Het gebouw is hetzelfde, de 
leerlingen en het personeel zijn voor een deel hetzelfde. 

Wel waait er een frisse wind door de school; we zijn als 
school volop in ontwikkeling en werken er keihard aan om 
ons onderwijs te verbeteren. Naast de ontwikkelingen op 
onderwijskundig gebied is de school ook weer aan het 
groeien, en dat past ook bij onze ambitie. Deze combinatie 
geeft ons en onze leerlingen energie! 
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Vindingrijk
De school had en heeft een heel duidelijke visie. Sinds 2018 
staat deze visie ook duidelijk zwart op wit: wij willen de 
nieuwsgierigheid van kinderen benutten en zetten in op 
onderzoekend en ontdekkend leren door de hele school. 
Vindingrijk staat dan ook voor het zoeken en vinden van het 
antwoord op al je onderzoeksvragen. Daarnaast zijn onze 
leerlingen rijk aan kennis en vaardigheden. Voor meer 
informatie over onze visie en beleid kijkt u op 
www.obsvindingrijk.nl. 

Nieuwsgierig
Onze kinderen zijn nieuwsgierig, en wij kunnen ons 
voorstellen dat u ook nieuwsgierig bent naar het gevoel en 
de gang van zaken in de school. Bij ons zijn de deuren open, 
en de drempel is laag. U bent van harte welkom om een keer 
een kijkje te nemen. 
Meerdere keren per schooljaar organiseren wij 
meespeelochtenden voor nieuwe kleuters. Deze staan in het 
schooljaar 2019/2020 gepland op 7 oktober, 14 januari, 25 
maart, 14 mei en 26 juni. 
Ook kunt u altijd een afspraak maken 
met ondergetekende, directeur Jasper 
van der Beek: 
j.vanderbeek@stichtingklasse.nl of 
0182 583065. 

Jasper van der Beek
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Verbouwingen in de wijk
Er valt weinig nieuws te melden over het 
voormalige kantoor van WoonPartners en 
over het pand van de Bouwmarkt. 
Sinds enkele maanden staat er een billboard voor het 
voormalige WoonPartnersgebouw, waarop het plan voor 12 
appartementen staat aangegeven. Eind juli  waren er 
volgens de website van Fabhouse nog vier te koop: 3, 4, 6 
en 12. De verbouwing zou in het laatste kwartaal van dit jaar 
moeten beginnen.

Dan zullen buurtbewoners, die ’s avonds en in het 
weekeinde mochten parkeren bij WoonPartners, een andere 
plek moeten zoeken. Het Netwerk heeft al diverse keren bij 
de gemeente aangegeven, dat er iets moet gebeuren om de 
parkeerdruk te verlichten. Houd ook de website in de gaten 
voor meer nieuws.

Wat de T & D bouwmarkt betreft is er nog minder te melden. De 
organisatie die er 26 seniorenwoningen van wil maken, Careless, 
belooft een voorlichtingsbijeenkomst voor de buurt zodra het 
voorlopig ontwerp naar de gemeente is. 
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Mogelijk is dat al in september. 
Ook hiervan houden we u op de website de hoogte. 
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Buurtgerichte aanpak 
leefbaarheid oud-Achterwillens 
Netwerk Achterwillens volgt sinds het 
verkiezingsdebat 2018 wat de gekozenen 
doen met de stellingen uit dat debat. Eén 
van de stellingen ging toen over het opnieuw 
opbouwen van oud-Achterwillens. 

Half juli kwam er heugelijk nieuws via PvdA-raadslid Mohammed 
Mohandis. Hij vertelde dat het college van B&W in de 
gemeenteraad had laten weten, dat de verantwoordelijke 
woningcorporatie, te weten WoonPartners, samen met de 
gemeente plannen heeft liggen om later dit jaar te starten met 
vernieuwing in (oud)-Achterwillens. 

De actie is een vervolg op de vorig jaar aangenomen motie van 
PvdA en het CDA, om sneller buurten te ontwikkelen en de 
leefbaarheid te verbeteren. Daarbij moesten de lessen van de 
wijkontwikkelingen in Oost en de Korte Akkeren ook elders in 
Gouda actief worden toegepast. 

Volgens het plan wordt oud-Achterwillens verbeterd via renovatie 
van de flats, wat weer ten goede komt aan de beeldkwaliteit. 
Hierbij wordt tevens gekeken naar de leefbaarheid en inrichting 
van het gebied. Hiermee wordt renovatie de startmotor voor 
verbetering van de leef- en woonkwaliteit. 

Fractievoorzitters Mohammed Mohandis (PvdA) en Huibert van 
Rossum (CDA): "Wij zijn blij met dit nieuws. Want wij willen dat 
aandachtsbuurten in Gouda snel kunnen worden aangepakt. 
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Woningcorporaties, gemeenten, bewoners en andere 
belanghebbenden moeten de handen ineenslaan voor succes!". 

De fractievoorzitters zien dat door deze buurtimpulsen te 
realiseren dit ten goede komt aan de kwaliteit van woningen, 
leefbare buurten en meer sociale cohesie. Het CDA en de PvdA 
vinden het van belang dat dit samen gebeurt met de bewoners 
en dat zij worden betrokken bij de plannen. 

Inmiddels ligt er een aanvraag voor renovatie ter goedkeuring bij 
de ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland). Deze zal na acht 
of uiterlijk 14 weken een besluit nemen, zodat we voor het einde 
van dit jaar meer weten.

Naschrift Kernteam Netwerk Achterwillens:

Ook wij juichen verbeteringen in de buurt toe maar zien het risico 
dat ‘verbeteren beeldkwaliteit’ leidt tot uitstel van wederopbouw. 
En wat gaan de plannen betekenen voor het oude probleem van 
30 parkeerplaatsen tekort (vastgesteld in 2017 door de afdeling 
Verkeer van de gemeente Gouda)? Ook is het de vraag of 
bewoners beter hun afval kunnen scheiden en aanbieden of dat 
hun energiekosten en wooncomfort anno 2020 worden. 
We gaan het volgen en zien.

Parkeerplaats WoonPartners, overdag in de zomervakantie
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In de lucht: 
www.achterwillens.eu
Ja, dat wordt de website waarop Netwerk Achterwillens alle 
nieuws en achtergrondgegevens over de wijk Achterwillens gaat 
bijhouden. Ook plaatsen we daar nog de relevante historie van 
het wijkteam Achterwillens (tot en met 2015) en de blogs en 
wijkkranten die Netwerk Achterwillens sindsdien heeft 
uitgebracht. Ook vindt u daar ons verhaal bij de achtergrond van 
de straatnamen in de hele wijk!

Als u deze wijkkrant leest, zijn we de website aan het vullen en is 
hij mogelijk al in de lucht!  U kunt er een abonnement nemen op 
een melding van alle nieuwe berichten in/uit/over de wijk 
Achterwillens (met de volgende buurten: Slagenbuurt, 
Middenwillens, oud-Achterwillens, wethouder Venteweg, 
Achterwillenseweg en Goudse Hout).

Contact?
Ook langs die digitale weg willen wij met bewoners in contact 
blijven over de leefbaarheid in onze wijk. Het zou leuk zijn als u 
ons daar een berichtje stuurt over wat u van de website vindt en 
welke suggesties u heeft.

Waarom .eu?
De toevoeging .nl was nog wel te koop, maar daar hadden we 
het geld niet voor (over).

Aanvulling: Terwijl wij onze nieuwe website aan het maken zijn, 
kregen we het nieuws dat de website van onze buren in de wijk 
Gouda Noord er juist mee ophoudt Vrijwilliger Peter Keijser stopt 
ermee op, omdat Goudanoord.nl (opgericht in 2002) nauwelijks 
meer gebruikt wordt door de bewoners. Het buurtbericht, het 
Twitter- en Facebook-account van Gouda Noord komen daarmee 
aan hun einde, net als de mailadressen.

http://goudanoord.nl/
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Activiteiten en -verslagen
Huttenbouwdorp
Verslag van alweer het vierde huttenbouwdorp 
Goudse Hout van 23 tot en met 25 juli.
Het thema van dit jaar was ‘ouderwetse kermis’. De timmerlieden 
en hun ouders (waarvan de meesten ook actief waren als 
vrijwilliger) werden ontvangen door Sterke Willie, Mo Vanalles, 
Duitenteller Martin en Waarzegster Trees. Voor de derde keer 
was De Goudse Manege gastheer van het huttenbouwdorp.

Zelf attracties bouwen
Niet het weer bleek de grootste spelbreker dit jaar, dat waren de 
grote leiders van onze wereld. Queen Elisabeth van Engeland 
had met al haar kleinkinderen en achterkleinkinderen de 
familieschommel ingepikt, het menselijk kanon zat nog op de 
boot terug van Amerika waar het dienst had gedaan voor 
president Trump, de reservering van het spookhuis bleek 
overruled door Kim Jong-Un en de botsauto’s hadden onderweg 
naar Gouda gebotst en stonden vast op de snelweg… Om 
kermis te kunnen vieren zat er dus niets anders op dan zelf 
attracties te bouwen!

Limokorn
En dat deden de timmerlieden van huttenbouwdorp Goudse 
Hout, ook bij 35 graden Celsius! Wat zijn het prachtige attracties 
geworden, onder andere een spelletjeskraam, een draaimolen, 
griezeltouwtjes als variant op Touwtje Trek, droomvlucht en een 
scary ride. De inwendige mens werd niet vergeten in de 
Limokorn waar popcorn en limonade werd verkocht.
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Inspectie van 
de scary ride 
door Sterke 

Willie, 
Waarzegster 
Trees en Mo 

Vanalles

Vanwege de hoge temperatuur was het programma aangepast. 
Er was minder timmertijd dan voorgaande jaren. Daarvoor in de 
plaats werd onder andere een kermisbingo en een 
snoepjescarrousel georganiseerd, waarbij de kinderen in de 
schaduw aan de slag konden met het thema. Er werden vaker 
(drink-)pauzes ingepast en er is nog niet eerder zoveel fruit 
gegeten!

En de winnaar is…
Dit jaar mochten de kinderen voor het eerst zelf hun bouwsels 
beoordelen. Samen met de leiding en de vrijwilligers mochten ze 
stemmen op de beste attractie. Met 79 stemmen is winnaar van 
huttenbouwdorp Goudse Hout 2019: De griezelachtbaan. De 
timmerspoken van dit bouwsel waren: Nathan, Anna, Sophie, 
Luna, Sigrid, Fleur, Thirza en Dia. Van harte gefeliciteerd! Hun 
prijs? Een lekkere zuurstok! En die was er ook voor elke andere 
bouwer.

Behalve huttenbouwen (of zoals dit jaar attracties), zijn er ook 
altijd nevenactiviteiten. Zo gingen we deze keer met paard en 
wagen op pad.



Achterwillens september 2019                
24

Mo Vanalles en Sterke Willie hebben Fedde en Derk door De Goudse Hout geloodst
en de kinderen op de wagens genoten zichtbaar

De natuurspeeltuin was weliswaar nog niet officieel geopend, 
toch konden we er al met onze timmerlieden terecht. De 
verkoelende wind over het water van de Goudse Hout en de 
nieuwe speeltoestellen vormden een welkome afwisseling.

Diverse groepjes hebben ook een naam verzonnen voor de 
nieuwe natuurspeeltuin. Die zal de organisatie insturen naar de 
vrienden van De Goudse Hout. Wie weet zit de winnende naam 
er tussen?

Tienerhulp
Het is weer voorbij, maar wat hebben we genoten met z’n allen! 
Dank aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen om dit 
vakantie evenement tot een succes te maken.

Hier nog een speciaal woordje voor de trainees van dit jaar 
Jasmijn, Dagmar, Joa, Tijmen, Mathijs, Per, Nathalie en Hub, 
tieners die zich drie dagen belangeloos hebben ingezet voor het 
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huttenbouwdorp. Ze zijn voor de organisatie en voor de kinderen 
goud waard!

Een groepje vrouwelijke timmerlieden trekt het vlot naar de overkant

En wat doen we volgend jaar? Dat is nog een beetje een 
verrassing… We kunnen alvast aankondigen dat het zal plaats 
vinden van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 juli 2020. 
Wellicht tot dan!

Hartelijke groeten van Sterke Willie, Mo Vanalles, Duitenteller 
Martin en Waarzegster Trees 
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Activiteiten in de Bühne, 
Tristanstraat 18 

Vind je de leefbaarheid van de wijk 
Achterwillens ook jouw inbreng en 

inspanningen waard?

Heb jij een idee voor wat er nog 
ontbreekt?

Wil je meedenken en –organiseren?
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Activiteiten in de Bühne, 
Tristanstraat 18 

Wij zoeken nog steeds leden voor het 
Kernteam Netwerk Achterwillens!

Meld je aan met naam en adres bij:

netwerkachterwillens@gmail.com
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Watertappunt in Slagenbuurt? 

In september horen we of de wijk een watertappunt 
krijgt.
Ons aller waterbedrijf Oasen biedt scholen in de regio aan om 
een watertappunt te plaatsen. Dat is niet gratis. Elke school die 
dat wil gaat op zoek naar €500 bijdrage uit de buurt of een 
andere ‘bron’. Dat is bedoeld om draagvlak buiten de school in 
de wijk of buurt te hebben voor zo’n watertappunt. Basisschool 
Vindingrijk heeft zich daarom tot Netwerk Achterwillens gericht 
met de vraag om zo’n watertappunt te helpen realiseren. Het 
kernteam heeft positief over deze aanvraag besloten. 

Na de zomervakantie gaat Oasen alle aanvragen beoordelen en 
beslissen waar wel (g)een nieuw watertappunt komt in Gouda. 
Er is in Gouda al één tappunt: op de Markt.
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Binnen bij De Goudse Manege!
Wie altijd al eens een kijkje heeft willen nemen in de 
Goudse Manege, kan dat doen tussen 20 en 29 
september. Ons team staat klaar voor rondleidingen 
en om al uw vragen te beantwoorden over 
paardrijden en de vele andere activiteiten op en 
rond de manege.
Bezoekers die van 
heinde en ver naar 
de kaasmarkt 
kwamen, konden dit 
jaar weer genieten 
van de authentieke 
kaasbrik van 
Stichting Koetserij 
Gouda, die 
getrokken door de 
paarden van de 
Goudse Manege, 
wekelijks de kazen 
naar de Markt 
bracht.  Sinds dit 
jaar reden we 
daarnaast ook met 
een paardentram 
toeristen rond door 
de binnenstad. 
Want bij zo’n cultuurrijke stad als Gouda mag authentiek vervoer 
niet ontbreken.
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Niet alleen voor de kaas komt men van ver naar Gouda. Ook de 
activiteiten van onze manege trekken steeds meer mensen, 
zoals de hardloopwedstrijd en KNHS dressuurwedstrijd. 
Wekelijks ontvangen wij daarnaast groepen mensen uit alle 
windrichtingen in onze cursusruimte. Voor een presentatie, 
vergadering of gezellig samenzijn. Met trots laten wij deze 
mensen ook de stad Gouda zien. Met paard en wagen de 
binnenstad verkennen, vinden wij prachtig om te doen. 

En in de zomer was op ons terrein weer het succesvolle 
huttenbouwdorp (zie foto’s elders in de krant.)
Maar ook fietsers, bijvoorbeeld zij die de Reeuwijkse 
plassenroute rijden kunnen op de manege terecht voor een 
versnapering. Bijvoorbeeld fietsroute 530267, te vinden op 
route.nl -www.route.nl/fietsroute/530267/reeuwijkse-
plassenroute-kort).

Tot ziens eind september!
Booy Reuhl                            advertentie

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Temp/degoudsemanege.nl
http://www.route.nl/fietsroute/530267/reeuwijkse-plassenroute-kort
http://www.route.nl/fietsroute/530267/reeuwijkse-plassenroute-kort
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Lampionoptocht

Vrijdag  8 november 2019
voor alle kinderen t/m 12 jaar

(Begeleiding verplicht)

Begin en einde: de Bühne, Tristanstraat 18

18.00 Uitdelen lampionnen
18.30 Start tocht

19.15 Chocolademelk

Let op posters in de wijk, bij basisschool 
Vindingrijk, de Bühne, Fris en Vers winkels in de 

Willem en Marialaan voor inschrijving!

Inschrijven kost 2 euro
Hiervoor krijg je een lampion, lichtje, stokje en 

(warme) chocolademelk of limonade

Wil jij helpen bij deze 7e editie? laat het ons 
weten!

 netwerkachterwillens@gmail.com

file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/wijkkrant%20sept%2019/netwerkachterwillens@gmail.com
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Bewegen met SportpuntGouda
Kinderen bewegen gratis bij Buurtsport

Iedereen structureel aan het bewegen krijgen, dat is 
het doel van SPORT•GOUDA. Zo organiseren zij in 
onze wijk iedere dinsdag na schooltijd om 15:00 uur 
Buurtsport op het schoolplein van basisschool 
Vindingrijk, voor basisschoolkinderen. 

Wie ouder is dan 12 jaar kan elke vrijdag lekker sporten vanaf 
16:45 in de Gymzaal Sluismeesterslag. 
De Buurtsport wordt begeleid door professionele Buurtsport-
coaches en deelname is gratis.

Ook op andere plekken in de stad vind je activiteiten: denk aan 
het Groenhovenbad, wat je ook terecht kunt voor zwemles. 
Verder zijn er sportactiviteiten in -hallen en gymzalen, ook in de 
vakantie. En omdat bewegen voor iedereen is, richt 
SPORT•GOUDA zich ook op speciale doelgroepen als 55+ers en 
diabetici. 

Kijk voor alle activiteiten op sportpuntgouda.nl en doe mee! 

http://www.sportpuntgouda.nl/
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Zingen bij VoxPop
Houdt u/jij van samen zingen van populaire 
popsongs dan is het koor VoxPop wat voor u/jou. 
Er is weer plaats voor nieuwe mannen en vrouwen! 
Het koor houdt daarvoor een open avond op 
woensdag 25 september a.s.

Op die avond zijn geïnteresseerden van harte welkom om mee te 
zingen en vooral sfeer te proeven.

“VoxPop staat voor plezier hebben met muziek en met elkaar”, 
aldus dirigent en oprichtster Mariela Anazco.“We merken dat 
nieuwe leden zich snel thuis voelen door de open en gezellige 
sfeer. We leggen de lat niet te hoog, maar we streven er wel naar 
om als zangers elke keer beter te worden. Zangers hoeven geen 
noten te lezen, er wordt geoefend aan de hand van songteksten 
en ingezongen opnames.”

De repetities zijn op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, 
OBS Vindingrijk, Heemraadsingel 1, Gouda.
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4 oktober ouderenuitstapje 
Op 4 oktober, nationale Ouderendag, organiseren 
de gezamenlijke Rotaryclubs Gouda een uitstapje 
voor ouderen die nauwelijks hun huis uitkomen en 
weinig tot geen gelegenheid hebben om er zelf op 
uit te trekken.

Vanaf half negen wordt er verzameld in drie buurthuizen (Walvis, 
Jan Ligthart, Nelson Mandela) en na een kop koffie gaat het per 
bus naar Schoonhoven, via een korte rondrit door de nieuwe wijk 
Westergouwe. 

Terug in Gouda is er muziek en een lunch, waarna om half drie 
iedereen hopelijk voldaan en vol nieuwe indrukken naar huis 
gaat.

Voor een klein aantal mensen is er de mogelijkheid om thuis 
gehaald en gebracht te worden.

Ben jij of ken jij een oudere die er 
wel eens een dagje uit wil? 

Stuur een mail aan Jan van Merwijk 
jwn.van.merwijk@kpnmail.nl 

of meld je aan bij het Sociaal Team 
Noord 088 - 9004321.

mailto:jwn.van.merwijk@kpnmail.nl
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Wijkschouw en BOR
Sinds november vorig jaar lopen Erwin, Gerda, 
Arjan, Michael en Gerard maandelijks een paar uur 
door een buurt in onze wijk Achterwillens. Wij letten 
dan op of er iets te verbeteren valt aan de weg, het 
groen, het straatmeubilair of onveilige situaties. 
Ook worden er onderweg Meldingen Openbaar 
Gebied gedaan via de app MijnGemeente.
De verslagen van deze ‘schouwrondjes’ zijn binnenkort te vinden 
op onze website. Sinds begin dit jaar hebben wij regelmatig 
overleg over onze bevindingen met de coördinatoren Beheer 
Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente Gouda. Al is die 
afdeling sinds januari in opbouw, we merken dat sommige 
meldingen sneller worden opgepakt dan eerst. 

Zo is eindelijk iets 
gedaan aan de vrij 
onzichtbare 
fietsoversteek op de 
wethouder Venteweg 
(zie foto).
Andere zaken zoals 
het afvalprobleem en 
het parkeerprobleem 
met 30 plekken in 
oud-Achterwillens 
hebben nog niet geleid tot gerichte actie. 

Wil je ook meedoen?
Meld je dan aan bij: netwerkachterwillens@gmail.com.

mailto:netwerkachterwillens@gmail.com
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Opfleurdag voorjaar 2019 
Sinds najaar 2018 gaan steeds meer bewoners 
maandelijks op een zaterdagochtend een buurt in 
om zwerfafval op te ruimen. 

Waren er bij de start in oktober zo’n 
tien mensen, inmiddels is de groep 
al gegroeid tot ruim boven de twintig 
deelnemers per keer. En na de 
zomer worden dat er vast nog méér. 

Opfleuren
Naast opruimen is er afgelopen jaar ook verfraaid: tijdens de 
gemeentelijke “Opfleurdag” op 23 maart 2019. Behalve dat het  
‘clean-up-team’ toen materialen cadeau kreeg van de gemeente, 
kreeg het ook bezoek van wethouder Niezen. 

En 50 bewoners in de 
Slagenbuurt deden die dag 
na een oproep mee aan het 
opfleuren met planten van 
even zovele boomspiegels. 
Het was een hele klus om bij 
de gemeente bestelde 
planten over iedereen te 
verdelen, maar het resultaat 
mag er zijn: kijk maar eens 
om je heen de Molenmeesterslag, de Baljuwslag, de 
Dijkgraafslag of de Waarsmanslag. (Jammer dat de teksttegel 
met ‘groen moet je doen’ nu al niet meer leesbaar is- red.)

Wil je najaar 2019 ook mee gaan doen aan de clean-up rondes? 
Meld je dan aan bij netwerkachterwillens@gmail.com.
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Agenda Heemtuin Goudse Hout 

• Op de eerste zaterdag van september is de hooidag. Dat 
is op zaterdag 7 september. Vanaf 10.00 uur wordt er gewerkt.

• De najaarsexcursie is op zondag 6 oktober om 14.00 uur. 
Dan zijn er paddenstoelen te zien.

• Op zaterdag 2 november is de landelijke Natuurwerkdag. 
Ook de Heemtuin doet weer meer, vanaf 10.00 uur.

www.heemtuingoudsehout.nl

+ + + + + + + + + + + +

Kom naar Nieuw Leven!
Beste bewoners van de buurten Achterwillens en Middenwillens.
Misschien is het jullie nooit opgevallen, maar aan de andere kant 
van de Goudse Houtsingel, in de Goudse Hout, ligt het 
volkstuinenpark Nieuw Leven, aan de Achterwillensebocht 1a.

file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/wijkkrant%20sept%2019/www.heemtuingoudsehout.nl
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Wij vormen een volkstuinvereniging met in totaal 106 tuinen. 
Iedere tuin is uniek. Soms is sprake van een moestuin, soms zie 
je een siertuin, maar over het algemeen hebben we gemengde 
tuinen. Veel tuinen beschikken ook over een huisje. Ons complex 
bestaat al sinds 1965. 

Participatie in de wijk
Van oudsher was ons volkstuinencomplex een gesloten geheel. 
Wij willen daar vanaf, daarom hebben wij al wat contacten gelegd 
in de nieuwe buurt Middenwillens. Onze vereniging vindt het 
namelijk erg belangrijk om een meer sociale en maatschappelijke 
functie te gaan vervullen in de wijken om ons heen. Dus: kom 
gerust langs en maak een praatje met onze tuiniers. 
Elke woensdagochtend is er vanaf 10.00 uur koffiedrinken in 
ons verenigingsgebouw bij de ingang. Dit gaat door tot eind 
oktober, dat is het einde van ons tuinseizoen. 
De kosten bedragen slechts € 0,50 per kopje koffie. U bent van 
harte welkom.

Loop ook gerust eens rond over ons volkstuinenpark. Je zult je 
verbazen over de mooie aanblik van diverse tuinen. 

Verder hebben we het streven om samen met de buurt 
activiteiten te organiseren in ons complex. 
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Een van de ideeën is om iets gezamenlijks te doen met 
Burendag op 28 september aanstaande. Als je mee wilt 
doen, meld je je aan op secretaris@volkstuinnieuwleven.nl. 

Graag tot ziens in ons park,
Paul van der Pol, voorzitter volkstuinvereniging Nieuw Leven

advertentie
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Nacht van de Nacht 26-10-19

Hoe mooi is de nacht zonder lichtvervuiling? 
Ontdek het op 26 oktober tijdens de 
landelijke Nacht van de Nacht in de Goudse 
Hout. IVN IJssel en Gouwe/Vrienden van de 
Goudse Hout weer mee aan dit landelijke 
evenement van Natuur- en Milieufederaties. 
Bedrijven en organisaties doen mee door neonreclames en 
andere verlichting te doven en door ‘donkere’ activiteiten te 
organiseren. Kijk op www.nachtvandenacht.nl voor inspiratie, 
of meld daar als organisatie je activiteit aan. 

advertentie

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Temp/www.nachtvandenacht.nl
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Mensen en dieren in de wijk

Komende en 
gaande man: 
Rachid en 
Theo 

Vragen van het nieuwe bestuurslid Rachid 
Tighadouini aan het vertrekkende Theo van Welie
Ik vind het jammer dat je vertrekt, ik had graag een poosje met je 
in het kernteam gezeten. Waarom ga je?
Er is een tijd van komen en gaan. Het is goed om te stoppen als 
het nog plezierig en zinvol is en als de andere bestuursleden je 
nog niet zat zijn. Daarom dus. Ook mijn leeftijd speelt een rol. Ik 
ben 74. Ik hoop nog een aantal jaren tijd voor andere dingen te 
hebben. Voor ons flinke gezin, voor de kerkelijke gemeente en 
voor hobby’s bijvoorbeeld.

Wat vond je leuk en wat minder?
Mijn taak was vooral de coördinatie van de bezorging van onze 
wijkkrant, en daarnaast dacht en praatte ik mee in de 
bestuursvergaderingen en verzorgde de notulen. Het aardigst 
vond ik de interviews die ik heb gehouden voor de krant. Eigenlijk 
heb ik alleen plezierige herinneringen aan onze probleemloze 
samenwerking. Weet je, iets doen is ook gezellig.
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Wat vind je van de verschillende buurten van Achterwillens?
Gerard en Martine zetten zich vooral in voor de buurten. Gerard 
voor het geheel en Martine voor Oud-Achterwillens. Ik luisterde. 
Oud-Achterwillens moet hoog nodig op de schop, in de 
Slagenbuurt wordt door diverse mensen gewerkt aan de 
leefbaarheid, dat is heel belangrijk. Zij nemen waar, doen en 
informeren de gemeentelijke instanties. Zulke ogen en oren heeft 
Achterwillens. Maar het kan altijd beter, daarom vind ik het mooi 
dat jij lid bent geworden van het Kernteam.

Wat heeft deze wijk te bieden?
Dat wordt een hele opsomming. Een school, een moderne 
Super, fysiotherapeuten, een vishandel, verenigingen, diverse 
speelplaatsen, een trapveld, de manege, De Bühne, de 
wielerbaan, een hondenclub, de Smultuin, de heemtuin, de 
nieuwe water speelplaats, het wandelgebied de Goudse Hout, 
een volkstuincentrum ‘Nieuw Leven’. En niet te vergeten de 
nieuwe wijk Middenwillens. Voor elk wat wils. Als bewoner moet 
je het wel willen zien en waarderen.

Waarom zou je je daarvoor inzetten?
Gewoon je steentje bijdragen, er is voor iedereen die wil wat te 
doen. Zulke mensen maken de wijk en houden die leefbaar. 
Zoals jij Rachid, je staat met nieuwe ideeën te trappelen om te 
beginnen.

Rachid Tighadouini, het nieuwe lid van het 
Kernteam Achterwillens wordt voorgesteld door 
voorganger Theo van Welie: 
Hoe en wanneer kwam je in Gouda te wonen?
In 1972 ben ik als vierjarig jochie in Gouda komen wonen, in 
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Oosterwei. Ik bezocht er de kleuterschool Robbedoes en daarna 
de Anne Frankschool.

Wat deed je na je 
schoolse periode?
Jaren later begon ik 
een bakkerij in de De 
Rijkestraat, waar ik ook 
een aantal panden 
verwierf. Door de 
herstructurering van de 
wijk heb ik die moeten 
verkopen.

Je woont nu in de Slagenbuurt, hoe bevalt dat?
Omdat onze drie kinderen al op de leukste school van Gouda 
zaten, de Wethouder Luidensschool, nu Vindingrijk, zijn wij als 
gezin naar Achterwillens verhuisd.

Hoe was de ontvangst?
Wij werden warm onthaald door de buren, zij boden hulp aan en 
maakten ons wegwijs in de buurt.

Dat was een goed begin!
Vandaar dat ik mij wil inzetten voor de wijk. Op de school zijn wij 
ook actief. Het komende jaar wil ik vooral zien wat er gebeurt en 
waar behoefte aan is in de wijk. Daarna wil ik mij inzetten voor 
dingen die nodig zijn voor een fijne wijk.
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Koos en Adri van Zwol
vertellen over de Achterwillenseweg

Koos van Zwol is opgegroeid aan de Vlietdijk in 
Reeuwijk, in de polder Willens waar hij nog woont. 
Adri Pols woonde, tot ze trouwde met Koos, in de 
binnenstad van Gouda. Koos was vanaf zijn 
veertiende jaar tuindersknecht en Adri werkte o.a. 
bij de firma Bruns en bij De Coöperatie. 

Ze hebben elkaar gevonden tijdens het ‘stijfselen’ op de Kleiweg. 
Een groep jongens liep de Kleiweg af en een clubje meisjes liep 
hen tegemoet, dat kon tot een ontmoeting leiden met toekomst. 
Ze likten van een ijsje bij Thalia’s ijssalon, gingen op de hoek van 
de Kleiweg naar de film of vermaakten zich aan een van de drie 
biljarttafels van De Kroon. Zo ging het in ieder geval met Koos en 
Adri.

Witlofteelt
Koos begon in 1964 voor zichzelf, ze trouwden in 1965, en 
gingen wonen in de houten noodwoning die dateert van 1960, 
naast de woning van de tuinder bij wie Koos knecht was. De tuin 
was een hectare groot, met dertig kappen voor de witlofteelt.

In de huiskamer met uitzicht op de Goudse Hout en op hun 
groentestalletje vertelden ze hoe het er toen uitzag en hoe ze het 
hebben zien veranderen.

In die tijd woonden er aan de Achterwillenseweg zeven 
gezinnen, vooral Van Nieuwkoop was hier een bekende naam. 
De gezinnen leefden van wat de tuin opbracht. Dat was in de 
winter witlof en in de zomer o.a. radijs, sla, bonen, bloemkool en 
andijvie.
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Koos vertelde hoe dat toen toeging: 
De witlofwortels werden in de herfst aangevoerd uit Zeeland en 
gelost bij de Voorwillenseweg. Met de Bok, een stalen schuit 
groot genoeg voor 8 ton of met de houten schouw, die 3 ton kon 
vervoeren, werden tot 1955 de wortels bij de tuinders afgegeven. 
Bij Koos ging het vervoer al met de tractor. Hij plantte de wortels 
in de tot 20 graden verwarmde aarde van de kappen. Niet alle 
wortels in een keer, maar verspreid over de weken werden de 
kappen gevuld. Dat had als voordeel dat de witlof ook verspreid 
over de weken kon worden gestoken. 

Na drie of vier weken kon er worden geoogst. De eerste oogst 
van Koos was in 1964, het volgende jaar viel de oogst letterlijk in 
het water van het doornatte jaar. De tuinder was het beste af als 
de oogst niet al te overvloedig was, want dan waren de prijzen 
op de veiling in Waddinxveen hoog, soms 4 gulden voor een kilo. 
Wie dan lof had was spekkoper. Het kon ook veel lager: 12 cent. 
Koos merkte nog berustend op: ‘Het is altijd geen boter likken.’ 

In de jaren zestig was de Achterwillenseweg onverhard en 
onverlicht. Het 
zware 
landbouwverkeer 
zorgde voor kuilen 
en andere 
oneffenheden, 
sneeuw en de regen 
maakten het niet 
beter. Koos vertelde 
dat hij op de fiets 
meerdere keren op 
een dag onderuit is 
gegaan. 
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Met de kinderwagen was er geen doorkomen aan.

De tuinen lagen tussen de weg en de spoorlijn, alleen Van 
Nieuwkoop en Van den Berg hadden ook land aan de andere 
kant, de kassen van de laatste staan er nog. Het gebied tussen 
de Achterwillenseweg en de Platteweg was weiland. Koos kon 
vanuit zijn huiskamer zien of de collega’s van de Platteweg al 
aan het werk waren. Vanaf de Vlietdijk kon je de huizen van de 
Wethouder Venteweg zien. Het patroon van de sloten maakte dat 
de kinderen in een koude winter rechtdoor naar de Platteweg 
konden schaatsen. Voor de kinderen van de buurt bepaalde 
Koos dan of het ijs betrouwbaar was. 

Vanaf april kweekte Koos vooral andijvie, 5000 kroppen per 
week, en ook bloemkool, bonen en radijs. Twintig jaar lang 
haalde een vrachtrijder de producten op voor de veiling in 
Moerkapelle/Waddinxveen.

De grote verandering kwam in de jaren negentig van de vorige 
eeuw. Toen heeft de gemeente de grond gekocht achter de 
woonhuizen van de tuinders en de andere bewoners. Het heeft 
nog jaren geduurd voor er daadwerkelijk is gebouwd.  Er zouden 
kantoren en bedrijven komen, er is ook nog sprake geweest van 
een gevangenis en een verpleeghuis. Uiteindelijk werd begonnen 
met woningen in het voorste gedeelte. Nu is Middenwillens bijna 
voltooid. 

Als afsluiting van het gesprek liepen wij nog even met Koos naar 
de achtertuin voor een foto. Hier tuiniert hij nog om het bij velen 
bekende groentestalletje aan de weg van dagelijkse verse 
groente, bietjes of tomaten te voorzien. Hoe hij het voor elkaar 
kreeg zulke mooie onbespoten andijvie aan de weg te zetten? 
Dat is het resultaat van het traag schietende zaad dat hij 
gebruikt. Koos wees ons op de aangevreten jonge bonenplanten, 
dat was het werk van een hongerige waterkip. 
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Het was een plezierig bezoek aan een ouder echtpaar dat 
tevreden terugkijkt op hun verleden en open naar het nu.

Sonja Stehouwer en Theo van Welie

Op de koffie in Middenwillens 
Op maandagavond 3 juni zaten bij mij aan tafel Mirjam 
Scheurwater (rechts), met wortels in Bergambacht, Liesbeth 
Kraaijveld (links) uit Streefkerk. Samen met Annebrien de 
Koeijer, uit Amsterdam.

Mirjam vertelde hoe blij ze was dat zij waren ingeloot voor een 
van de woningen. Zij waren al langer op zoek naar een huis in 
deze buurt. De plannen kregen echt vorm toen het herstel van de 
fundering van de eigen woning was afgerond. Eerst nog 
overwogen het huis te vergroten, maar de tekeningen van 
Middenwillens maakten een eind aan het gezoek. 
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De eerste weken heeft zij wel moeten wennen aan de stilte na 
het rumoer en de reuring van de binnenstad.

Liesbeth voelde zich meteen thuis.

Vreemd was voor Liesbeth dat je na een poosje nog niet wist wie 
op de hoek woont, bij wijze van spreken. Ze kende Mirjam van 
kerk en school, en al snel was het plan geboren: ‘Koffie met je 
buurvrouw’. 

Ze pakten het goed aan. Bij de vrouwen uit de wijk hebben ze 
aangebeld, zich voorgesteld en een uitnodiging overhandigd voor 
een praatje in de huiskamer bij een kop koffie of thee. Op de flyer 
kon iedereen het nog eens nalezen.

Die eerste keer was spannend. Slaat het aan? Misschien zijn er 
vrouwen die wel willen, maar voor wie de drempel te hoog is. De 
opkomst viel reuze mee, vijfentwintig dames hebben zittend, 
staand en lopend kennis gemaakt. Praatstof genoeg, en 
natuurlijk wilde de dames ook zien hoe Liesbeth het huis heeft 
ingericht.

De tweede keer waren er vijftien. De leeftijd is divers, de oudste 
was toen 75 en de jongste 25. Zij kiezen voor een open en 
gemêleerd gezelschap. De volgende keer is het bij een van de 
andere deelnemers, en samen wandelen in de Goudse Hout is 
helemaal niet verkeerd.

Een moeder die thuis nog jonge kinderen heeft, mag die 
meenemen. Voor de volgende keer wordt opnieuw geflyerd. Wie 
inlichtingen wil over dit mooie initiatief kan terecht bij Mirjam, 06 
11443016.

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)

mailto:meldpunt@gouda.nl
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