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Deze wijkkrant wordt uitgegeven door Netwerk Achterwillens
(voorheen het Wijkteam Achterwillens).

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

Huidige initiatiefnemers voor Netwerk Achterwillens:
Anton Moons
Claire Boissevain
Corrie Blok
Dick Verbaan
Farida Bouchar
Gerard Voskuilen
Gerda den Hollander Herman Klein
Martine van Erk
Mimoun Talbi
Miriam de Man
Theo van Welie
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.
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Nieuws uit de wijk
Zomer 2016, vanuit het kernteam
Het eerste halfjaar was er veel te doen in de wijk! Een ontmoetingsavond met
de burgemeester in januari en er was een bijeenkomst over de
verkeersveiligheid. In juni volgde een veiligheidsavond in de Slagenbuurt, na
een golf aan inbraken in dit wijkdeel. Via de WhatsAppgroep buurtpreventie
werken honderden bewoners samen met elkaar en de politie om zo snel
mogelijk in te grijpen in verdachte situaties: een mooi initiatief! Andere
bewoners werkten met de jeugd aan een veiliger toekomst: met activiteiten als
een voetbaltoernooi voor vijftig kinderen in mei (met een vervolg in de
zomervakantie!), de maandagmiddagclub of het huttenbouwdorp aan het
begin van de zomervakantie. Dit eerste huttenbouwdorp Goudse Hout, met
ruim 50 deelnemende kinderen en bijna evenveel vrijwilligers, markeerde de
overgang van het natte voorjaar naar de warme zomer die hopelijk nog
voortduurt als u dit leest!
Kortom: veel vrijwilligers die op verschillende manieren de leefbaarheid van de
wijk in stand houden, dank aan jullie ook vanaf deze plaats!
Dat was natuurlijk niet het enige dat dit voorjaar in de wijk plaatsvond. In deze
wijkkrant leest u ook over andere gebeurtenissen.
In oktober komt burgemeester Schoenmaker weer naar de Bühne met
antwoorden over de in januari besproken problemen in (oud-)Achterwillens.
Nu de gemeenteraad de wethouders naar huis heeft gestuurd, is het de vraag
hoeveel ruimte de gemeente heeft om de ingebrachte problemen aan te
pakken. Verder treft u weer het overzicht van op dit moment bekende en
geplande activiteiten in de Bühne dit najaar.
Ook dit najaar is het kernteam Netwerk Achterwillens bereid om een
verbindende rol tussen alle initiatieven te vervullen. Wij horen graag van u!
Kernteam Netwerk Achterwillens:
Corrie Blok, Martine van Erk, Herman Klein, Gerard Voskuilen en Theo van Welie
Achterwillens september 2016

Pagina 4

De burgemeester komt terug
Wanneer? 3 oktober 2016
Hoe laat? Van 20.30 tot 22.00 uur
Waar? De Bühne, Tristanstraat 18
Lees ook het verslag van de eerste bijeenkomst op 21
januari en erna in het juninummer van de wijkkrant
of op ons weblog:
www.netwerkachterwillens.wordpress.com

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

GoudApot in de wijk Achterwillens
Na het opheffen van de wijkteams in
2014 is dit jaar GoudApot van start
gegaan. Bewonersinitiatieven in heel
Gouda kunnen via www.goudapot.nl
een onderbouwde aanvraag indienen.
Belangrijkste eisen zijn dat de
aanvraag is voor een activiteit DOOR en VOOR Gouwenaars.
Ook strekt het bij de aanvraag tot aanbeveling te laten zien
dat ook anderen een financiële bijdrage leveren: deelnemers
en/of sponsors.
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Het kernteam Netwerk Achterwillens is dan ook erg blij dat, voor zover bij ons
bekend, de volgende activiteiten in onze wijk uit de GoudApot mogen
‘snoepen’:
-

Nafisa (interculturele vrouwengroep, 6x per jaar)
Maandagmiddagclub (wekelijks)
Voetbaltoernooi (mei, zie foto)
Huttenbouwdorp Goudse Hout
Lampionoptocht (4 november)

De aanvraag via het Netwerk Achterwillens voor sportieve activiteiten voor
vrouwen dit najaar op maandagochtend wacht nog op een beslissing.
Of je het nu eens of oneens bent met het opheffen van de wijkteamaanpak, er
is een Gouda, met weliswaar veel minder geld, een dynamiek op gang aan het
komen om stadsbreed met en van elkaar te leren om, met inzet van steeds
meer vrijwilligers dan voorheen, leuke en zinvolle activiteiten te realiseren die
de leefbaarheid op peil houden.
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40% WhatsAppt voor veilige Slagenbuurt
blijkt op VEILIGHEIDSAVOND 2 juni in de Luidensschool
Na de vele inbraken in de wijk was er bij buurtbewoners
behoefte aan meer informatie over de veiligheid in de wijk
en hoe deze te verbeteren.
De avond was georganiseerd door Saskia van den Heuvel in
samenwerking met Fuat Arslan, wijkagent en met steun van
de gemeente. Er waren zo’n 70 tot 80 mensen.
Een beveiligingsdeskundige gaf uitstekende tips. Een advies was: koop geen
alarmsysteem bij bouwmarkten etc. maar bij een gespecialiseerd bedrijf. De
gemeente Gouda is een subsidieregeling (max €250) gestart om het nemen
van dit soort inbraakwerende maatregelen te bevorderen.
Een bedrijf op dit gebied kan je zeker ook van dienst zijn.
Hoewel er begin dit jaar verschillende apps in de wijk
waren, om verdachte praktijken te signaleren en te
delen, is in overleg besloten dat WhatsApp
Buurtpreventie de enige voor Achterwillens is. De
Slagenbuurt is verdeeld in verschillende groepen van
max. 250 bewoners (zie kaartje volgende bladzij).
Er zijn meerdere beheerders per groep en de app is strikt bedoeld voor zaken
die met criminaliteit te maken hebben.
Ongeveer 40% van de Slagenbuurtbewoners heeft zich al aangemeld via
www.wabp.nl. Bent u de volgende?
De wijkagent benadrukte dat bij elke verdachte situatie als eerste 112 gebeld
kan worden. Geef dan zoveel mogelijk door: precieze signalementen van
personen en kentekens van betrokken voertuigen (foto’s mogen ook).
Achterwillens september 2016
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Bus laat Achterwillens links liggen
Opgetogen ging wijkbewoner Andreas van Winssen eind mei
naar een informatieavond van gemeente en Arriva over de
dienstregeling van de stadsbussen voor 2017. ‘Een variant
waarbij ook Achterwillens is opgenomen zal op 26 mei
worden gepresenteerd’ stond er in de uitnodigingsmail. Zou
het na vier jaar eindelijk lukken om een bushalte aan de rand
van de wijk te krijgen? Daar was om gevraagd tijdens een
bewonersavond in 2012 en Van Winssen voerde sindsdien
namens de wijk overleg met gemeente en vervoerders.
Zwaar teleurgesteld geeft hij nu die taak terug aan het Netwerk Achterwillens:
er komt ook volgend jaar geen halte in de buurt van de wijk. En ook daarna
niet! Niet alleen blijkt er nooit een Achterwillensvariant te hebben bestaan,
ook was bij de gemeente al in 2012 duidelijk dat er geen geld was voor een
busverbinding die Achterwillens zou aandoen. Van Winssen voelt zich vier jaar
lang aan het lijntje gehouden!
Wat blijkt?
Bij de planning van de nieuwe wijk Westergouwe, jaren geleden, was daar een
buslijn voorzien. Dit om de wijk aantrekkelijker te maken voor nieuwe
bewoners. Die lijn gaat inderdaad rijden vanaf december 2016, als de nieuwe
dienstregeling van Arriva ingaat. Terwijl er nog geen veertig woningen
bewoond zijn, een aantal dat eind 2018 gestegen moet zijn tot 470.
Westergouwe is een speerpunt voor de gemeente, zo hoorde hij die mooie
meiavond, én het geld is op: jammer voor openbaar vervoer elders. Zo blijven
de ruim 2000 huishoudens in Oud Achterwillens, de Slagenbuurt en MiddenWillens verstoken van aansluiting op het openbaar vervoer.
Van Winssen: “Had dat meteen in 2012 gezegd, toen de reizigersvereniging
Rover en ik bij de gemeente pleitten voor betere bereikbaarheid van de wijk.
Achterwillens september 2016
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De vervoerder was toen Connexxion, maar al snel werd bekend dat Arriva het
zou gaan overnemen, we moesten een jaartje wachten- zo schreef senior
ambtenaar Hak van de gemeente.”
Achterwillens karig bedeeld
Achterwillens leek goede kans te hebben op een verbinding. Want via Rover
ontdekte van Winssen dat er een wet personenvervoer is, die de gemeente
verplicht ervoor te zorgen dat 80 % van de bebouwing (huizen, winkels en
kantoren) in een straal van 500 meter een bushalte heeft. En dat was in
Achterwillens niet het geval. Ook Arriva beaamde dat de wijk ‘karig bedeeld
was’ met openbaar vervoer.
Jaar na jaar zeiden gemeente en vervoerder ‘de mogelijkheid te onderzoeken’
voor een bushalte aan de rand van de wijk. Maar er gebeurde elke keer niets
en nu is dus duidelijk dat er ook nooit wat gaat gebeuren.
Op de informatieavond op 26 mei toonden gemeente en Arriva een conceptlijnennet met haltecirkels van 500 meter, behalve voor de wijk Achterwillens.
Zo wordt niet zichtbaar dat nergens in die wijk aan die halteverplichting wordt
voldaan. “Zo kan ik ook de cijfers manipuleren”, zegt Van Winssen, die zelf het
openbaar vervoer niet nodig heeft maar op de bres staat voor de wijkbewoners
zonder eigen vervoer. “De gemeente berijdt het stokpaardje Westergouwe ten
koste van de rest van de stad. Ik ben zwaar teleurgesteld in de overheid. Zo ga
je in een beschaafde wereld niet met elkaar om.”
Hij gooit het bijltje er nu bij neer want “ik kan mijn tijd wel beter besteden dan
aan besprekingen met incapabele ambtenaren en vervoerders. Jeroen
Harmsen belooft in een mail een variant die helemaal niet bestaat en Arriva
vergeet zelfs de hele wijk. Prutsers!”
Belastingverlaging
Van Winssens laatste daad is een oproep aan de bewoners van Achterwillens
om een verlaging aan te vragen van de gemeentelijke belastingen. “De
gemeente stelt dat er in Westergouwe een bus moet rijden om de wijk
aantrekkelijk te maken. Onze wijk is blijkbaar minder aantrekkelijk, dan mag
het wonen hier ook wel wat minder kosten.”
Achterwillens september 2016
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Het inmiddels goedgekeurde lijnennet (zonder haltecirkels)

NB: Overdag op werkdagen rijdt een buurtbus door de Slagenbuurt. Kijk
op www.buurtbusreeuwijk.nl voor dienstregeling en haltes. Bewoners
van 65+ kunnen voor deur-tot-deurvervoer terecht bij
www.vervoerspuntgouda.nl of op 06 514 33 031 (werkdagen 9 -17 uur.)
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Eerste Huttenbouwdorp Goudse Hout
groot succes!
Aan de bar bij Gouda Bruist ontstond najaar 2015 het idee
om een huttenbouwdorp in de Goudse Hout te organiseren.
De gebundelde ervaringen van huttenbouwen in het
Noorderhout en het initiatief van de Vrienden van de
Goudse Hout hebben vervolgens de manage en het Netwerk
Achterwillens erbij betrokken. Met subsidie van GoudApot
en de onvolprezen inzet van tientallen vrijwilligers was het
dan op 12 juli zover.
De beoogde bouwplaats

Ruim 50 kinderen (en dagelijks
zo’n 15 vrijwilligers) startten op
de parkeerplaats bij de
wielerbaan met regen en
onweer, om te eindigen op
donderdag 14 juli met fraai
zomerweer. Een heuse
burgemeester (Wilfred van de
manege) opende het dorp.
Onder begeleiding van de
vrijwilligers bouwden kinderen
groepsgewijs acht hutten van houten vlonders.
Ter afwisseling, maar ook uit noodzaak bij slecht weer, waren er andere
activiteiten. Dagelijks gingen de kinderen naar de manege. Daar konden ze in
de overdekte paardenbak vlaggen schilderen, een Da Vinci-brug bouwen (zie
foto op volgende pagina), linten knopen voor het podium en andere
versieringen maken voor hun hut.
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Ook een bezoek aan de
smultuin en een
speurtocht door de
Goudse Hout stonden
op het programma.
Eerste prijs
Op donderdagmiddag
kwamen ouders, opa’s
en oma’s de bouwwerken bewonderen. De burgemeester besprak alle hutten
en reikte aan allemaal de eerste prijs uit! Tenslotte deden de kinderen een
dansje op het podium en zongen ze samen het gecomponeerde huttenbouwdorpslied. Uiteindelijk gingen alle kinderen met hun groep pizza eten in hun
hut.
“Dit is de leukste vakantie van al mijn vakanties” werd opgetekend uit sommige
kindermonden; anderen moesten huilen toen vrij snel na afloop alle hutten
met een shovel werden geruimd en afgevoerd.

Volgend jaar wordt het
huttenbouwdorp vrijwel
zeker georganiseerd,
maar of het in de
manege of op het
parkeerterrein zal zijn,
dat ligt nog in de schoot
van de toekomst
besloten.

(nog meer foto’s verderop en op www.netwerkachterwillens.wordpress.com)
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DAG

TIJD

ACTIVITEIT

DOELGROEP

KOSTEN

Maandag

13.30-14.30

Bewegen voor
vrouwen

vrouwen

€ 3 per keer

Maandag

15.30-17.30

Kinderclub

5-12 jaar

gratis

Maandag

18.00-21.00

vrouwen

gratis

Dinsdag

10.00-11.45

vrouwen

€ 0,50 per
keer

Woensdag

9.30-11.00

Voorlichting voor
vrouwen in eigen
taal
Vrouwengroep
Nederlands
spreken
Arabische les voor
vrouwen

vrouwen

€ 5 per maand

Woensdag

10.00-12.00

Studiekring
Senioren

senioren

€ 3,50 per
keer

Woensdag

13.30-15.00

Kidzclub mini

groep 1 en 2

€ 0,50 per
keer

Woensdag

15.30-17.00

Kidzclub

groep 3,4 en 5

€ 0,50 per
keer

Donderdag

9.45-11.30

Speelochtenden
voor baby's en
peuters

peuters en
ouders

€ 0,50 per
keer

Donderdag

15.30-17.00

Kidzclub XL

groep 6,7 en 8

€ 0,50 per
keer

Vrijdag

19.00-22.30

Nafisa
vrouwenavond

vrouwen

gratis, zelf
wat te eten
meenemen

Zondag

10.00-13.00

Arabische les voor
kinderen

Zondag

13.00-16.00

Turkse
(kinder)activiteiten
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START

TELEFOON

22 aug

CONTA
CT
Pamela

22 aug

Karima

06-16816633

Netwerk
Achterwillens

22 aug

Farida

06-55208992

St. Steunpunt
OOG

30 aug om
de week

Martine
van Erk

06-57584748

24 aug

Laila

06-85778626

7 sept om de
week

Mia
Drumm
en
Brede
School

miadrummen@hotmail
.com

26 okt

Brede
School

25 aug
NIET in
schoolvakant
ies

06-81459768

BIJZONDERHE
DEN
in sportruimte
Tristanstraat 6

bijeenkomsten
om de week

AANSPREEKBA
AR
Netwerk
Achterwillens

Netwerk
Achterwillens
Netwerk
Achterwillens

vooraf betalen
voor hele
seizoen
vooraf opgeven
voor 6 keer

Studiekring
Senioren

0182-522803

6 x vooraf
opgeven

Netwerk
Achterwillens

Josina

06-22396974

ouders blijven
er bij

Netwerk
Achterwillens

27 okt 2016

Brede
School

0182-522803

Netwerk
Achterwillens

1 x in de 6
weken

Martine

06-57 58 47 48

van tevoren
opgeven voor 6
keer
2/9, 7/10, /11,
13/1, 10/3,
19/5, 30/6

21 aug

Karima

06-16816633

Karima

20 aug

Fadime

06-26893629

Turkse
vereniging

26 okt

0182-522803
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Nog meer foto’s Huttenbouwdorp

Achterwillens september 2016

Pagina 16

Nog vijf kroonringen beschikbaar!

Ook zo’n last van wegwaaiende plasticafval zakken? Netwerk
Achterwillens heeft nog vijf kroonringen beschikbaar om dit
soort zakken aan te hangen. Inmiddels vonden al 45 van
deze handige hulpjes hun weg al in de buurt.
Kent u een verzamelplek van plasticafval zakken waar het risico is dat ze
wegwaaien? En kunnen die afvalzakken nergens aan opgehangen worden? Laat
het weten aan het Netwerk en we komen langs om de kroonring op te hangen,
als de plek voldoet aan de voorwaarden van de gemeente.
Stuur een e-mail naar info@netwerkachterwillens.nl met uw naam en het
nummer van de lantaarnpaal waaraan u voorstelt dat de kroonring moet
komen te hangen.
Achterwillens september 2016
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Activiteiten

Lampionoptocht Met Muziek
Vrijdag 4 november 2016
Voor alle kinderen t/m 12 jaar
(Begeleiding verplicht)

Begin en einde in de Bühne,Tristanstraat 18
18.00 Uitdelen lampionnen
18.30 Start tocht door de Wijk
19.15 Warme chocolade melk
Voor inschrijving in oktober:
Let op de posters bij de Luidensschool, de Bühne, de
Frisvershop en de Frisversgroentespecialist in de Willem en
Marialaan
Achterwillens september 2016
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Handje helpen in de Heemtuin?
Elke zaterdagmiddag bent u welkom op de Heemtuin in de Goudse
Hout om samen met andere vrijwilligers mee te werken aan dit mooie
natuurgebied.
Daarnaast zijn er nog speciale activiteiten, kijk voor meer informatie op de
website www.heemtuingoudsehout.nl.
Zaterdag 3 september
Zondag 9 oktober
Zaterdag 5 november

Hooidag
Herfstexcursie
Natuurwerkdag

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

Papier- en formulierhulp in de Bühne
Kom maandag 5 september tussen 13.30 en 15.30 uur naar
de Papierwinkel van het Sociaal Team Gouda in de Bühne.
Daar kun je geholpen worden met het lezen en begrijpen van brieven, het
snappen en invullen van formulieren, het zelf leren sorteren van je post.
Kortom… heb jij papieren waar je even geen raad mee weet? Kom naar de
Papierwinkel en onze vrijwilligers en medewerkers helpen je graag weer op
weg.
Vanaf 5 september elke maandagmiddag open!
Meer informatie bij Berthie Melissen b.melissen@sociaalteamgouda of kijk op
de website www.sociaalteamgouda.nl.
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Buurtsport bij de Luidensschool
Lekker samen bewegen onder
begeleiding van een
buurtsportcoach van Sport.Gouda.
Dat kan tijdens het schoolseizoen
elke dinsdagmiddag bij het
schoolpein van de Weth.
Luidensschool, van 15.30 tot 16.30
uur.
Vanaf 7 september wordt er weer gesport. Buurtsport is gratis en ook
ouders zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Meer informatie? Telefoonnummer 0182 590 910 en vraag naar Richard
Koolmees of mail: info@sportpuntgouda.nl t.a.v. Richard Koolmees.
**************************************************************

Huiskamer van de Stad 5 juni
Muziek van Romy Westerbeke in de Molenmeesterslag,
verhalen van Caroline Wammes in de Heemraadslag en een
toneeldialoog van Wendy Blonk en Mila Bosseva aan de
Drossaardslag: de Slagenbuurt deed dit jaar mee aan het
festival Huiskamer van de stad.
Op nog meer plaatsen in de wijk kon er genoten worden van (Goudse) cultuur.
Wat zou het leuk zijn als er aan het eerste lustrum, volgend jaar juni, nóg meer
huizen uit Achterwillens meedoen. Komen kijken kan natuurlijk ook.
Houd in elk geval de site www.huiskamervandestadgouda.nl in de gaten.
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Dag van de Hond bij Kringgroep Gouda
e.o.
Op 22 mei was er bij kringgroep Gouda e.o. (Duitse
Herdervereniging) aan het Kale Jonkerpad in de Goudse Hout
volop bedrijvigheid. Kringgroep Gouda deed mee aan de Dag
van de Hond. Zo’n 20 vrijwilligers zetten hun beste beentje
voor om het de bezoekers van dit evenement naar de zin te
maken. Ruim 100 bezoekers wisten de weg te vinden naar
het trainingsveld van de Duitse Herdervereniging, waar
allerlei activiteiten waren georganiseerd.
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Bij de behendigheidsdemonstraties dwongen geleiders en hun honden
bewondering af bij de toeschouwers. In de workshops behendigheid heeft een
flink aantal honden met hun baasjes zelf kennisgemaakt met deze tak van
hondensport. Bij de demonstraties van africhtingsoefeningen waren honden in
opleiding en ook een volledig afgerichte hond (IPO 3) aan het werk te zien. Het
appèl en het pakwerk leverden de nodige oh’s en ah’s op.

Winnaar van de truc van de dag

Ongeveer 25 honden van verschillende rassen werden door de officiële
keurmeester beoordeeld en zij kregen een keurverslag. Een sportieve strijd
werd gestreden bij “de snelste hond” en bij “de truc van de dag”. Veel
bezoekers gingen met hun hond op de foto en er was veel belangstelling voor
de verschillende stands. Kinderen konden een ritje maken op de wandelpony’s
en daar werd druk gebruik van gemaakt. In de kantine en op het terras genoten
velen van een hapje en een drankje.
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Veel bezoekers waren verrast te horen, dat je bij kringgroep Gouda ook kunt
trainen met een pup van een ander ras dan een Duitse Herder. De puppy-/
jonge hondengroep van de kringgroep staat open voor alle (middel)grote
rassen. Bij gebleken geschiktheid zijn er ook voor honden van andere rassen
mogelijkheden om verder te trainen.
Als u de Dag van de Hond heeft gemist, maar u wilt misschien toch
kennismaken met kringgroep Gouda e.o., dan bent u op zaterdag altijd welkom
om eens een kijkje te nemen. Wellicht tot ziens?

Piloxing in de Luidensschool
Al vele jaren verzorgt Joan Ballering
sportlessen in onze wijk. In
september begint ze met een heel
nieuwe les op de woensdagavond in
de zaal van de Weth. Luidensschool:
Piloxing, een “hartstikke leuke combi
van Pilates en boksen”, aldus Joan
Ballering.
Daarnaast geeft ze lessen bodyshape en zumbalessen op de maandagavond.
Ga voor meer informatie over al deze activiteiten naar www.izi-invorm.nl of
bel Joan Ballering 06-22291106 / 0182-395435
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Rondo Pedale
Fietsen en van muziek genieten. Dat is Rondo Pedale, waarvan op 24
september a.s. alweer de zesde editie gehouden wordt. Het evenement begint
om 13.00 uur met op vier locaties een podiumoptreden van 25 minuten. Na
afloop hiervan fietsen de bezoekers in 35 minuten naar de volgende locatie
waar op het hele uur het volgende optreden begint. Om 16.00 uur is het laatste
optreden en is de ronde volbracht.
De locaties zijn:
•
•
•
•

Locatie Kerk Sluipwijk 's-Gravenbroekseweg 85, 2821 GC Reeuwijk
Locatie Basisschool 't Carillon, Ouverturelaan 10, 2807 JT Gouda
Goverwelle
Locatie Kinderboerderij Gouda, Bloemendaalseweg 34A Gouda
Locatie Gezondheidscentrum Korte Akkeren, Jacob van Lennepkade
Gouda

De optredende artiesten zijn:
•
•
•
•

Jaap Mulder
Het Gouds Klarinet Ensemble
De Bayou Mosquitos
Het duo Roovers &Van Leeuwen

Je begint op een locatie naar keuze. Een passepartout voor alle optredens kost
5 euro, kinderen tot 12 jaar fietsen gratis mee.
Op de website www.rondo-pedale.nl is meer informatie te vinden en zijn de
routebeschrijvingen te downloaden.
Voor informatie kunt u bellen met Reinier van der Wal,
Wethouder Venteweg 107
2805 JM Gouda
Tel. 0182 52 50 54
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“Rots en Water-programma" geslaagd
In maart jl. hebben de kinderen de laatste les van Het Rotsen-Water-programma gehad. Het was een training in
weerbaarheid met spelletjes, opdrachten en wedstrijdjes.
Ouders mochten bij de laatste les nog even komen kijken, waarna certificaten
werden uitgereikt. Het werd een succesvolle afsluiting.
De volgende keer gaat Trees
Bakker een focustraining geven
met als thema: "Waar let je op?
Ontdek de kracht van aandacht".
10 lessen voor de kinderen uit de
buurt van 7 - 12 jaar.

Hou voor meer informatie
daarover ons weblog in de gaten:
www.netwerkachterwillens.word
press.com.

Mail kopij voor de volgende wijkkrant naar:
netwerkachterwillens@gmail.com
en doe dat VÓÓR 18 december 2016
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Mensen en dieren in Achterwillens
Miriam de Man verlaat Luidensschool

fotografie Van Neer

Onze wijk is straks een enthousiaste schooldirecteur armer.
Miriam de Man gaat in augustus aan de slag als directeur op
de samenwerkingsschool in Westergouwe.
Ze heeft vijf jaar leiding gegeven aan de Wethouder H. Luidensschool. Het
schoolprofiel is ook dat van haar: ‘Onze kinderen gaan samen de toekomst in.
Dan is het belangrijk dat je met elkaar in gesprek kunt gaan en conflicten
oplost.’
Wat betekent de school voor Achterwillens?
De school neemt een centrale plek in, de deur staat open en steeds meer
mensen en instanties vinden de school. De wijkagent bioorbeeld vertelt over
veiligheid en politiewerk in groep 8. Aan die openheid heb ik hard gewerkt.
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Waar gaan de kinderen van groep 8 naar toe?
Die waaien uit over de hele stad. Naar het Wellantcollege, de Goudse
Waarden, GSG Leo Vroman, het Coornhert Gymnasium, het VMBO etc. We
proberen excellent te zijn, dat betekent dat we het optimale uit ieder kind
halen. De inspectie rapporteerde: ‘De resultaten van de leerlingen gedurende
de schoolperiode laten een positief beeld zien. Leerlingen die iets anders nodig
hebben dan de gemiddelde leerweg zijn snel in beeld.’
De nieuwe directeur is Daniëlle Ooteman, nu directeur op ’t Palet. Het advies
van Miriam:
‘Ga zo door, blijf de verbinding zoeken!’
In deze tijd krimpt het aantal leerlingen, één ding is zeker: de Luidensschool
blijft.
Theo van Welie
****************************************************************

Bühnebeheerder Saïd Addabbani
Saïd is 48 jaar. Hij is getrouwd, hij en zijn vrouw Abkka
hebben vijf kinderen. Hij kwam in oktober 1990 aan in
Rotterdam, hij woont sinds 1992 in Gouda. Hij deed de
inburgering in de voormalige Anne Frankschool in Oosterwei.
Saïd begon als conciërge op twee scholen in Bloemendaal. Sinds maart 2015 is
hij beheerder van De Bühne. Zijn officiële werkdagen zijn maandag, woensdag
en donderdag. De werktijden zijn flexibel.
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Vooral de contacten met de deelnemers
aan de diverse activiteiten maken zijn werk
leuk. Zoals de diverse damesgroepen op
maandag, kinderclub op maandag. De
deelneemsters aan de taalles op
woensdagochtend, ’s middags de twee
kidsclubs, op donderdag de
peuterspeelochtend en ’s avonds ouderen.
Saïd zorgt voor koffie of thee, hij maakt de
vertrekken in orde en doet kleine
onderhoudsklussen.
Saïd drinkt als Theo van Welie hem spreekt
geen kopje koffie met mij, want het is
Ramadan. Een periode die ieder jaar terugkomt en die hij niet zou willen
missen. Hij realiseert zich op een dag als vandaag wat het betekent om het hele
jaar door gebrek te lijden. Hij houdt Ramadan met zijn gezin. Alleen de jongste
kinderen zijn vrijgesteld.
Hij hoopt hier veel mensen uit de buurt te ontmoeten. U of jij ook?
****************************************************************

Rokjes en de Graaf Jan van
Nassauschool
Theo Welie had een gesprek met de heer M.J. Visser, sinds 1 augustus 2015
directeur van de Graaf Jan van Nassauschool aan het Steijnpad.
Hoe zou u uw school typeren, wat is het eigene van de school?
Wat bezoekers opvalt in onze school is rust, reinheid en regelmaat. De
schooldag begint met gebed, een psalm zingen en een vertelling uit de Bijbel.
Door het dagelijkse gebed drukken we uit dat we elke dag de hulp van God
nodig hebben. Mannen en vrouwen zijn verschillend, dat verklaart onze
kledingcode: jongens een broek en meisjes een rok.
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Waarom deze naam, Graaf Jan van Nassauschool?
In de zestiende eeuw zette deze zoon van Willem van Nassau en Juliana van
Stolberg zich in voor de Protestantse zaak. Hij bevorderde op de hofschool van
de Dillenburg onderwijs dat overeenkomt met Gods Woord. Ook zorgde hij
ervoor dat in elk dorp van zijn Graafschap een school werd gesticht.
Hoeveel leerlingen telt de school? Zijn alle kinderen welkom?
We hebben 480 leerlingen. De helft daarvan woont in de directe omgeving, de
overige leerlingen komen uit de regio. Zelf woon ik in de Slagenbuurt.
De school verlangt van de ouders dat ze zich verbonden weten met de
reformatorische grondslag van de school. We hebben echter wel oog voor
mensen om ons. Zo doen we als school regelmatig mee met de Brede
Schoolactiviteiten.

Is het onderwijs op uw school ook een zaak van vrouwen geworden?
De vrouwen zijn in de meerderheid. Wekelijks zijn er ruim zestig leraren,
medewerkers en vrijwilligers actief. De dames werken meestal parttime. De
meeste van de tien mannen hebben hier een volledige weektaak.
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Heeft de school een onderwijsconcept, een rode draad? Hoe laat u dat zien in
de dagelijkse praktijk?
Wij gaan er vanuit dat leren zowel plaats kan vinden door kennisoverdracht
(overdrachtsmodel) als door de eigen actie van de leerling (activerend leren).
Bij de verwerking van de leerstof houden we rekening met de niveaus van de
kinderen.
Hoe staat u in de discussie over de plaats van de Cito-toets?
De Cito-toets is een prima instrument om te weten te komen hoe de leerlingen
op school er voor staan. Bij de ‘beoordeling’ van de kinderen is het
uitgangspunt echter het ‘hele’ kind. Op deze jonge leeftijd zijn kinderen in
ontwikkeling, elk kind heeft eigen sterke kanten en leerpunten.
Wat zou u graag willen realiseren, verbeteren?
We zitten op een mooie plek, letterlijk aan de rand van de wijk. Het is
woekeren met de ruimte. De kwaliteit van de binnenruimte is verouderd, de
school dateert van 1982. Er zijn plannen voor renovatiewerkzaamheden.
Hebt u een advies aan de minister?
Op het ministerie moet bij maatregelen die het gewone schoolleven betreffen
meer rekening worden gehouden met de verlangens op de werkvloer. Regels,
bijv. die de CAO aangaan ruiken te veel naar de vergadertafel. Ik zal een
voorbeeld noemen: de werkdruk. Ik zeg niets nieuws als ik zeg dat die best
hoog is. Maar de minister helpt niet als het schema strak wordt: weken van 40
uur. De leraar hecht aan zijn vakanties en heeft die nodig. De school heeft een
flexibel model nodig, een strak schema is lastig te realiseren en wekt onbegrip.
De heer Visser is zij-instromer, hij komt uit het bedrijfsleven.
“Een grote school heeft een directeur nodig die voor kinderen en medewerkers
een optimaal klimaat schept, een goede manager dus, een dienstverlener. Ik
heb aan de onderwijskundige kant kunnen werken in de acht jaar die ik op deze
school werkte als adjunct.”
Theo van Welie
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Belangrijke telefoonnummers voor de wijk
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 levenbedreigende 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):
0182 - 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
Bureau Discriminatiezaken
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088 – 308 32 00
0800-321 86 86 (gratis)

