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Gerard Voskuilen
Martine van Erk
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 krijgt subsidie van de Gemeente Gouda voor
het organiseren van samenhang binnen de wijk tussen activiteiten en
projecten, die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk en de deelname van
bewoners vergroten (participatie). Deze rol is overgenomen van het per 1 mei
2015 opgeheven wijkteam. Samen met organisaties die ook actief zijn in de
wijk, zoals Woonpartners, Mozaïek Wonen, de wijkagent, de gemeente, de
basisscholen, de Brede School, Sport.Gouda, en het Sociaal Team Noord.
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Nieuws uit de wijk
Beste medebewoners
Allereerst de beste wensen voor 2016! Ook dit jaar wil de
Vereniging Netwerk Achterwillens met en voor u de
leefbaarheid in onze wijk verbeteren.
Zo ondersteunen we van harte het bezoek van de burgemeester aan onze wijk
op 21 januari a.s. (blz. 5). Wij hopen dat velen van u vanaf 20.30 uur in de
Bühne met hem van gedachten komen wisselen over de leefbaarheid in de wijk
en wat bewoners en gemeente daar samen aan kunnen doen.
Ook gaat het kernteam de komende tijd praten met de buurtbewoners die zich
hebben aangemeld voor de Vereniging Netwerk Achterwillens: wat houdt hen
betrokken bij de wijk? Wij streven ernaar om vanuit elke straat van de wijk
minimaal 2 bewoners in de vereniging te krijgen! We hebben nu 25 leden die
onze wijk belangrijk vinden, maar er zijn er natuurlijk veel meer!
Ook wijzen we u op GoudApot, het fonds waar elke Goudse inwoner
aanvullend geld aan kan vragen voor een activiteit die goed is voor Gouda (blz.
9). In deze GoudApot zit € 240.00 euro: de (verlaagde) gelden voor
bewonersactiviteiten, die tot vorig jaar door o.a. de wijkteams werden
beheerd. Zie ook www.goudapot.nl.
Tenslotte in het midden van deze wijkkrant aandacht voor de activiteiten in de
Bühne. Dit wordt het tweede jaar dat Steunpunt OOG de Bühne beheert en
alles loopt wat ons betreft nu al op rolletjes.
We zijn er blij mee dat daarmee de continuïteit van het wijkgebouw de Bühne
voorlopig zeker lijkt gesteld.

Vereniging Netwerk Achterwillens
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21 januari in gesprek met de
burgervader: 20.30 tot 22.00 uur
Bühne, Tristanstraat 18

Wanneer krijg je anders de kans om met de
burgemeester te spreken over wat je
bezighoudt in (oud-)Achterwillens? Het
groen? Hangjongeren? Speelwerktuigen?
Parkeren? Onderlinge omgangsvormen?
Openbaar vervoer? Overlast door dealen?
Iets te doen voor de jeugd?
Dit is de kans om te laten horen wat je eraan zou
willen (doen) en wat je daarvoor van de
burgemeester en de gemeente nodig hebt.
Na een rondje door het Gloriantplantsoen en oud-Achterwillens komt de
burgemeester rond 20.30 uur naar de Bühne waar voor hem en alle
wijkbewoners een kopje koffie/thee klaar staat. Ook als u in de Slagenbuurt
woont of in Middenwillens, iedereen is welkom.
Alles wat de wijk betreft kun je met hem aankaarten op die avond tot ongeveer
22.00 uur. Het doel is om uit te zoeken wat ieder kan bijdragen: zowel de
burgemeester als de bewoners.

Het belooft een warme avond te worden!
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Veilige buurt App: samen voor de buurt!
De Goudse Politie haalde zelfs het nationale nieuws met de kerstactie tegen
inbraken: “Basta”. Ze nam zelf allerlei maatregelen, zoals het opvallend
patrouilleren -zelfs met de helikopter zoals u misschien hebt gehoord- en
zetten ook extra ogen en oren in: ofwel ze riep de burger te hulp.
Want de aanhouding van dieven of verijdeling van een inbraakpoging is bijna
altijd het gevolg van melding door ons.
Op uitnodiging, ook van ons kernteam Vereniging Netwerk Achterwillens,
hebben geïnteresseerde wijkbewoners, zoals bijvoorbeeld hondenuitlaters hun
ogen opengehouden voor verdachte situaties. Bij signalen van inbraak mochten
deze zogenoemde ‘aangeschakelde’ buurtbewoners meteen de
inbraaktelefoon bellen: een directe verbinding met de patrouillerende
wijkagenten.
Een evaluatie van deze aanpak volgt nog, al blijkt er tijdens de kerst maar één
inbraak te zijn gepleegd. Dat klinkt goed.
Veiligebuurt-app
Ook ontwikkelaars van apps hebben intussen niet stil
gezeten en kwamen met de app ‘Veilige buurt’. Die
kunnen bezitters van een smartphone downloaden via de
Play Store of Apple Store. Wie zich daarop inschrijft, komt
automatisch terecht bij een paar mogelijke buurtgroepen
(dat is al ingericht op de app.). Daarbij kun je je aansluiten
en vervolgens word je gewaarschuwd voor opgevallen
onveilige situaties. Die kun je uiteraard ook zelf melden.
De praktijk zal uitwijzen of veel bewoners daar behoefte aan hebben (ik ben
(nog) het enige lid van de Achterwillenseweg, gdh) en of er voldoende gebruik
van wordt gemaakt. Wellicht een idee om in 2016 je aan te sluiten via
www.veiligebuurt.nl?
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Achterwillenseweg 40 cm omhoog
Iedereen in Gouda weet: de grond zakt. Elke twintig tot
dertig jaar gaat elke weg wel een keer op de schop. In 2016 is
de Achterwillenseweg aan de beurt van huisnummer 22
(gebouw Woonpartners) tot aan de Willenskade. Dat heeft
ook gevolgen voor de bewoners en bedrijven aan deze oude
doorgangsweg in onze wijk. Op 22 december kregen de
bewoners van het eerste stuk (tot de Isoldestraat) uitleg van
de gemeente.
De ophoging gaat verder dan de gebruikelijke vernieuwing van alleen de
asfaltlaag: eerst worden de oude asfaltlagen afgeschraapt, waarna de
ondergrond wordt vervangen door licht materiaal, zodat de weg niet zo hard
meer zakt. Daarna worden de verschillende lagen zo aangebracht dat de weg
gemiddeld 40 centimeter hoger uitkomt dan nu.
Aanhelen
De eerste meter van de percelen en van de bruggen naar aanwonenden wordt
‘aangeheeld’: het hoogteverschil (omhoog of omlaag) wordt geleidelijk
gemaakt met de materialen die daarvoor nodig zijn (aarde, bitumen). De
lantaarnpalen zijn ook toe aan een vernieuwing en krijgen led lampen.
Het kruispunt Achterwillenseweg/Dijkgraafslag/Isoldestraat wordt ook
helemaal vernieuwd en van rood asfalt voorzien. Op 22 december was de vraag
of de Achterwillenseweg 30 km-zone kan worden vanaf de stoplichten; dat
verzoek is nog in beraad, want het plan was om pas vlak vóór bovengenoemd
kruispunt zo’n 30 km-zone in te stellen.
Glasvezel?
De hele operatie ophogen Achterwillenseweg neemt een flink aantal maanden
Achterwillens januari 2016
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in beslag en wordt telkens in kleine stukken uitgevoerd (om de bereikbaarheid
voor hulpdiensten optimaal te houden). In januari begint het met de
vervanging van de brug in de Achterwillenseweg vlakbij het Gloriantplantsoen.
Omdat de Achterwillenseweg slechts eens in de 20-30 jaar zo fors wordt
aangepakt, bleef de vraag hangen of de wijkbewoners ook zo lang op een
aansluiting voor glasvezelkabel moeten wachten. Want die komt er nu dus
(nog) niet.
Hieronder de huidige situatie, gezien vanaf de noordwest kant van het
Gloriantplantsoen. En daaronder een impressie van het nieuwe aanzicht.
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Ouderenbus van start gegaan
In Gouda rijdt sinds begin december de particuliere
vervoersdienst VervoersPuntGouda. Het initiatief van onder
meer wijkteam Plaswijck, voetbalvereniging ONA en Sociaal
Team Noord, is bedoeld voor ouderen.
Het busje brengt hen voor 2 euro van deur
tot deur in de stad. De vervoersdienst
verzorgt daarnaast uitstapjes naar het
Groenhovenbad, de warenmarkt en de
bibliotheek. “We willen niet alleen
comfortabel en snelvervoer bieden, maar
ook gezelligheid met elkaar. Eenzaamheid is
een groot probleem bij ouderen”, aldus de
initiatiefnemers.
VervoersPuntGouda is een zelfstandige organisatie zonder winstoogmerk, die
geheel bestaat uit vrijwilligers. De bus rijdt elke werkdag van 09.00 tot 17.00
uur.
De telefooncentrale is elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar via 0651 43 30 31.

GoudApot voor Goudse initiatieven!
Heb jij een goed idee voor Gouda? Zoek je meedenkers en/of
geld? Vanaf 1 januari kun je hiervoor terecht bij GoudApot.
Of het nu een buurtfeest is, een grote stadsbrede activiteit,
kunst, iets sportiefs of creatiefs: niets is te gek, als het
initiatief maar goed is voor Gouda en zijn inwoners.
Achterwillens januari 2016
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Hoe komt GoudApot aan geld?
Stichting GoudApot krijgt subsidie van
de gemeente Gouda. Globaal gaat het
daarbij om het vroegere 3-euro-budget
per inwoner, maar dan lager. Er is €
240.00 euro te vergeven. De stichting
werkt zelfstandig, maar verantwoordt
haar uitgaven en evalueert de
resultaten tweemaal per jaar met de
gemeente.
Beoordelaars gezocht
Lijkt het je leuk om lid te worden van een grote groep beoordelaars en zo mee
te beslissen welke vernieuwende of verbindende ideeën voor Gouda een
financieel steuntje in de rug krijgen? Geef je dan op als beoordelaar. Je kunt
zelf aangeven hoeveel tijd je hier voor beschikbaar hebt.
Meer informatie, ook over de voorwaarden? Of je opgeven als beoordelaar?
Kijk op www.goudApot.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

De wijk heeft niet alleen een aantal straatbiebs
(zie bladzij 20 en 26) ook in de Bühne staat een
boekenkast met gratis lectuur, literatuur,
kinderboeken (ook Turks en Engelstalig). Loop
eens binnen als er een activiteit is om wat te
lenen. Enige voorwaarde: breng een boek terug.
Dat mag dus ook een ander boek zijn dan het
geleende.
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Activiteiten
Huttenbouwdorp Goudse Hout!
18 februari informatieavond
Geweldig nieuws, deze zomer komt er voor de eerste keer
een echt Huttenbouwdorp voor kinderen uit onze wijk! Het
is voor alle kinderen uit Achterwillens in groep 3 tot en met
8. Het Huttenbouwdorp wordt gehouden in de eerste week
van de zomervakantie, van 11 tot en met 15 juli, in de
Goudse Hout, vlakbij de wijk en prima geschikt voor dit
mooie evenement.
Natuurlijk mogen ouders meedoen en
meehelpen. Met het opbouwen, bij het
hutten bouwen zelf, bij het programma,
bij de activiteiten, bij de hapjes en
drankjes en natuurlijk bij het feestelijke
slotprogramma. Het wordt een geweldig
zomerevenement.
18 februari Informatieavond
Het 'Huttenbouwdorp Goudse Hout' wordt georganiseerd door een aantal
partijen, waaronder De Vrienden van de Goudse Hout, Netwerk Achterwillens
en wijkteam Plaswijck. Er komt in de loop van het jaar nog veel meer
informatie maar houd de datum donderdag 18 februari 2016 alvast vrij. Dan is
er 's avonds voor alle wijkbewoners een informatiebijeenkomst in de Bühne,
Tristanstraat 18, 's avonds om 20 uur. We verklappen dan het programma en
vertellen hoe u uw kind(eren) kunt aanmelden voor het huttenbouwdorp.
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Aanmelden voor deze avond is niet nodig, iedereen is welkom, dus neem ook je
kleine huttenbouwer mee.
Meer weten? Meer informatie? Meedenken met ideeën?
Bel alvast met 06 239 56 999!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorteergroep: Dág papierwinkel!
Wat moet je met al die post van bedrijven, instanties en
organisatie die je in je leven krijgt? Weggooien? Bewaren?
Hoe? En hoe blijft het netjes? Wie dit herkent, stopt nu al die
papieren in tassen en meldt zich bij de sorteergroep.
De Sorteergroep is een nieuw initiatief van het Sociaal Team, waar vrijwillige
deskundigen cliënten helpen hun administratie op orde te krijgen. Gemiddeld
zijn daar vier bijeenkomsten van twee uur voor nodig, waarbij respect voor
ieders privacy voorop
staat. De trainers
hebben een
geheimhoudingsverkl
aring ondertekend en
bezitten een VOG
(Verklaring Omtrent
Gedrag).
Het is een open
groep van 6 tot 8
deelnemers; als er
iemand klaar is, komt
er een nieuwe deelnemer bij. De bijeenkomsten zijn Iedere woensdagochtend
vanaf 13 januari 2016 van 09.30 - 11.30 uur (behalve in de schoolvakanties) op
de Boelekade 1, 2806 AS, Gouda (in het gebouw van Kwadraad).
Achterwillens januari 2016
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De groep is er niet voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening, maar de trainers
kunnen wel doorverwijzen. Als al je papieren op orde zijn, kan zulke hulp ook
sneller en beter.
Iedereen die mee wil doen, kan zich aanmelden. Stuur een mail met
naam/adres/telefoonnr naar sorteergroep.sociaalteam@outlook.com of door
te bellen met het Sociaal Team: 088-900 4321.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achterwillens in beweging!
Vanaf november 2015 wordt er iedere week door een groep vrouwen
enthousiast gesport in de sportruimte van ALZU-coaching op
Tristanstraat 6. Dat gaat in 2016 gewoon door: de eerste les is op 18
januari en vrouwen van alle leeftijden zijn welkom.
In een gezellige sfeer worden alle spieren
van het lichaam flink getraind. Trainster
en fysiotherapeute Pamela heeft oog
voor persoonlijke aandachtspunten. Heb
je bijvoorbeeld last van een blessure of
lichamelijke klachten, dan geeft zij
aangepaste oefeningen. De ervaringen
van de deelnemers zijn erg positief!
De kosten zijn 3 euro per les. Je betaalt
per keer, dus is het geen probleem als je
er niet elke week bij kunt zijn.
Voor informatie:
Pamela 06-81 45 97 68
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Handje helpen in de Heemtuin?

Midden in de Goudse Houd ligt de Heemtuin, een gebied van
ruim 3 hectare, waar vrijwilligers elke zaterdagmiddag
werken aan een mooi natuurgebied. Kom eens langs.
Op de agenda voor 2016 staan bijzondere activiteiten:
Zondag 17 april

De voorjaarsexcursie op zondag

Vrijdag 3 juni

Nachtvlinderavond

Zondag 12 juni

Open dag

ook op 12 juni 2016

IVN-slootjesdag

Zondag 26 juni 2016

Libellenexcursie (Jaap van Dam)

Zaterdag 3 september Hooidag
Zondag 9 oktober 2016 Herfstexcursie
Zaterdag 5 november Natuurwerkdag
Meer informatie: www.heemtuingoudsehout.nl
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Weerbaarheidstraining Rots en Water
Wat doe jij bij pesters? Hoe help je anderen? En hoe blijf je
daarbij trouw aan jezelf? Allemaal zaken die jongens en
meisjes van 7 tot en met 12 kunnen leren tijdens het
weerbaarheidsprogramma Rots en Water, met oefening en
spel.
In het nieuwe jaar geeft Trees Bakker acht gratis lessen volgens de methode
Rots en Water: Je leert de kracht van ROTS kennen in jezelf, maar soms kun je
beter bewegen als WATER.
De wekelijkse lessen van drie kwartier tot één uur starten op dinsdag 12
januari 2016 om 15.45 uur, in wijkgebouw De Bühne.
Er kunnen 8 tot 16 kinderen meedoen, dus geef je snel op bij Trees Bakker/
Telefoon: 0182-570 610 of email: tbakkerduin@gmail.com
Meer info: www.bewustwordingdailylife.nl en www.rotsenwater.nl

Achterwillens januari 2016
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Activiteitenoverzicht (in de Bühne)
DAG TIJD

ACTIVITEIT

DOELGROEP KOSTEN

Ma

13.00-15.00

Naailes

vrouwen

€ 3 per keer

Ma

13.30-14.30

Bewegen

vrouwen

€ 3 per keer

Ma

15.30- 7.30

Kinderclub

5-7 jaar

€ 2 inschrijfgeld

Ma

18.00-21.00

Voorlichting in eigen
taal (Arabisch)

vrouwen

gratis

Di

9.30-11.30

ANBO

senioren

Di
Wo

15.45-16.45
9.30 - 11.00

Rots-&Watertraining
Arabische les

7-12 jaar
vrouwen

gratis
€ 5 per maand

Wo

13.30-15.00

Kidzclub mini

groep 1 en 2

€ 0,50 per keer

Wo

15.30-17.00

Kidzclub

groep 3, 4 en 5

€ 0,50 per keer

Do

9.45-11.30

Speelochtenden

0 - 4 jaar met
(groot)ouder(s)

€ 0,50 per keer

Do

15.30-17.00

Kidzclub XL

groep 6, 7 en 8

€ 0,50 per keer

Vrij

19.00-22.30

Nafisa vrouwenavond vrouwen

gratis

Za

19.30-22.30

Vrouweninloop

vrouwen

gratis

Zo
Zo
Zo

10.00-13.00
13.00-16.00
18.00-22.30

Arabische les
Turkse activiteiten
Manneninloop

kinderen
kinderen
mannen

gratis
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START

CONTACT

TELNR

4 jan

Farida

06-55 20 89 92

4 jan

Pamela

06-81 45 97 68

4 jan

Karima

4 jan

Farida

06-55 20 89 92

Gerda
Paans

0182-510 356

Trees Bakker
Laila

0182-570 610
06-85 77 86 26

17 feb

Brede School

0182-522 803

Opgeven,
voor 6 keer

Netwerk

6 jan

Brede School

0182-522 803

opgeven,
voor 6 keer

Netwerk

Josina

06-22 39 69 74

ouders blijven
er bij

Netwerk

Brede School

0182-522 803

opgeven,
voor 6 keer

Netwerk

06-57 58 47 48

22 jan, 4 mrt,
15 april, 3 juni

Netwerk

regelmatig op
zaterdagavond

St. Steunpunt
OOG

1e dinsdag
v.d.
maand/ in
zomervak.
12 jan
6 jan

7 jan,
beh.
schoolvakanties
18 feb

eens in de
Martine
6 weken
jan

Farida

06-55 20 89 92

3 jan
3 jan
10 jan

Karima
Fadime
Said

06-16 81 66 33
06-26 89 36 29
06-49 83 32 36
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BIJZ.HEDEN Via wie?
Netwerk
sportruimte
Netwerk
Tristanstraat 6
Netwerk
St. Steunpunt
OOG
ook voor nietleden
weerbaarheid

Netwerk
Netwerk

Turkse Ver.
Netwerk
Pagina 17

Burennetwerk Gouda
In november vroeg een buurtbewoner hoe het gaat met het
burennetwerk. Ze dacht dat het aanbod van hulp groter zou
zijn dan de vraag om hulp. Daarom hier een overzicht van
hulpvraag en –aanbod in onze wijk tussen februari 2014 en
12 november 2015.
De wijk telt elf hulpaanbieders. Zij
werden samen 47 keer gekoppeld aan
een hulpvrager. Er zijn 37 van deze
hulpvragen afgerond.
Wat er zoal wordt gevraagd?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

boodschappen doen in de stad, Goverwelle/Korte
Akkeren/Bloemendaal;
een voedselpakket ophalen;
wandelen (al of niet met een onderbreking in een restaurant);
schoonmaken;
hulp bij de computer;
hulp bij de administratie;
oppassen;
karweitje in de tuin;
behangen;
gezelschap houden;
een rit naar de dokter, de tandarts, de fysiotherapeut, het
ziekenhuis.

Cijfers zeggen soms meer dan een heel verhaal. De getallen tonen aan dat
nieuwe hulpbieders hartelijk welkom zijn.
Theo van Welie
Contactpersoon burennetwerkgouda in Achterwillens.
www.burennetwerkgouda.nl
Achterwillens januari 2016
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Verslag lampionoptocht 20 november
Wat was het spannend, want er werd regen voorspeld
tijdens de optocht, maar we hadden geluk. De regen wachtte
geduldig totdat iedereen weer terug was en er kon zelfs nog
net een bekertje chocola worden gedronken.
Dit keer werd de
optocht opgeluisterd
door het muziekkorps
van tamboers en
pijpers met prachtige
rode uniformen en
grote zwarte
berenmutsen. Er
liepen zo’n 60
kinderen mee met
ouders.
Als organisatoren hebben wij ook genoten en hebben vele leuke reacties van
buurtgenoten ontvangen. Wij willen graag de optocht volgend jaar weer
organiseren. Wie ideeën heeft over hoe het nog leuker kan, mailt deze naar
corrie.blok@gmail.com.
En al een goede daad gedaan? Want wij houden de tocht ter herinnering
aan Martinus, een Romeinse soldaat die later Sint-Maarten werd
genoemd. Hij is bekend is geworden door zijn goede daden: toen hij eens
een arme man tegenkwam, die bibberde van de kou in zijn T-shirt, trok hij
zijn grote wijde mantel los, scheurde deze in twee stukken en gaf de helft
aan de arme man. Waarom gaf hij niet zijn hele mantel weg? Omdat maar
de helft van hem was: de andere helft behoorde toe aan de keizer!
Kijk voor meer foto’s op www.wijkteamachterwillens.nl.
Achterwillens januari 2016
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Lezen van de straat?
Overal in de wijk duiken straatbiebs op, waar je gratis een boek uit mag
meenemen, in ruil voor een (ander) boek! Waar ze staan?

Van links naar rechts: Wethouder Venteweg 107, Baljuwslag 35,
Poldermeesterslag 23, Poldermeesterslag binnenzijde (meer op pag. 10 / 26)
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Mensen in Achterwillens
In gesprek met wijkgenoot Ruud
Broekhuizen, stadsdichter (o.a.)
Ruud Broekhuizen (1967) bracht zijn jeugd door op de ouderlijke boerderij in
Bodegraven. Hij bezocht de St. Jozefschool daar en het St. Antonius College in
Gouda. Daarna studeerde hij bewegingswetenschappen. Hij woonde in
Amsterdam en sinds enige jaren woont hij in Gouda, in de buurt Middenwillens,
dus in onze wijk. Ruud Broekhuizen is een mens in meervoud. Hij woont samen
met Jeanette en zijn kinderen Boris en Luna van veertien en elf. Hij is
programmamaker bij de KRO-NCRV, waar hij dagelijks eindredacteur is van o.a.
het bekende programma ‘De Reünie’. Hij is looptrainer van de Rugbyacademie
in Den Haag, hij verzorgt workshops looptraining, o.a. bij cvv De Jodan Boys in
Gouda en hij is tot maart 2016 stadsdichter; de zoektocht naar zijn opvolger is
gestart, dus heb je aspiraties? Kijk op de facebookpagina Stadsdichtergouda
wat je moet doen om je aan te melden.

Wie is Ruud Broekhuizen?
Bedoelt u de stadsdichter of de mens? Ik ben
geïnteresseerd in heel veel zaken, leergierig. Van nature
ben ik een optimist, ik voel me betrokken bij de wereld
om mij heen. De dingen die ik heb ervaren en heb
geleerd, wil ik doorgeven in mijn gezin en aan iedereen
die geholpen wil worden. Ik houd van verwoorden.
Hoe werd u stadsdichter?
Ik reageerde op een open inschrijving. Uit de drie besten werd ik gekozen door
de jury (de burgemeester, de directeur van de schouwburg en de eigenaar van
Verkaaik Boekhandel).
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Wat was uw motivatie?
Ik ben gek op schrijven. Ik greep deze kans om gelezen te worden. Ik had veel
geschreven: scenario’s, langere en korte verhalen en gedichten. Ik wil mooie
woorden vinden om deze stad te beschrijven, en commentaar leveren op
actuele gebeurtenissen. Ik heb columns voor de radio geschreven. Eigenlijk is
dit allemaal journalistiek werk. Je beschrijft zoals het is, zo nauwkeurig
mogelijk.
Poëzie vraagt concentratie, dat is woordkunst. Er staat meer dan er staat. De
dichter hoopt op een lezer die tussen de regels wil lezen.
Hoe werkt de dichter Broekhuizen?
Gedichten schrijven is veeleisend. Als ik ervoor in de stemming ben, leg ik mijn
werk neer, ik moet lopen, mijn hoofd leeg maken. Daarna kan het.
Wat gebeurt er met de geschreven stadsgedichten?
Als mijn periode voorbij is, worden de gedichten gebundeld. (maart 2016, red.)
Wat maakt Gouda voor u tot een fijne plek om te wonen?
We wonen dicht bij de mooie, compacte binnenstad. Het culturele aanbod is
gevarieerd. Aan het eind van de straat begint de Goudse Hout. Hectisch genoeg
en voldoende rust.
Kent u dagblad Trouw. Iedere week staat daarin een interview met als
uitgangspunt de Tien Geboden. Mag ik U er drie voorleggen?
Gedenk de sabbatdag
Voor mij is de connotatie vooral respect. Waardering voor de culturen die mij
omringen en hun geschiedenis. Geloofsovertuigingen moeten een plek hebben.
Eer uw vader en uw moeder
Mijn vader was een gewone boer uit Bodegraven. Hij stond wel midden in de
maatschappij. Hij was een zelfstandig en vrij man, hij was zichzelf en kon
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daardoor omgaan met een boer en met een koningin. Zo wil ik ook leven. Die
levensstijl wil ik doorgeven in mijn gezin in de eerste plaats.
Gij zult niet begeren
Jaloezie is mij vreemd. Ik heb geen hogere ambities. Wat ik doe wil ik wel goed
doen, altijd blijven leren. Maar ik hoef geen looptrainer te worden van de profs
van Ajax. Gelukkig geniet ik intens van wat ik nu doe.
Theo van Welie
Een stadsgedicht van Ruud Broekhuizen, december 2015
Kaarsjesavond 2015
Bij het kijken in je ogen, verdord
als de toekomst van je land, dat je
achterliet, ontroostbaar, voel ik tussen
de tranen op de mat, de veerkracht
om te lopen, een kind in je armen, dat
is vernoemd naar je moeder die je
net begroef, omdat haar benen
te langzaam waren voor de vijand.
Je omarmt. Ik troost. Fluister in je oor
door het stof in je haren dat wij
het land van hoop en licht zijn. Jij kijkt
of ik het leven in mijn ogen heb, dat ik je
wil geven en ik sla ze neer. De twijfel die
ons laat rillen in het donker. Kom binnen.

Meer gedichten van de stadsdichter op http://www.stadsdichtersgouda.nl. Ze
staan verder in de Goudse Post staan en elke vierde zaterdag van de maand is
hij van 12.00 tot 13.00 uur te horen op Gouwestad in radioprogramma Het
Weekend In.
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De Goudse Manege
Aan de oostkant van de Goudse Houtsingel woont onze
grootste buurman. We horen soms zijn gehinnik, we zien een
grote vrachtwagen de mest afvoeren, we komen een ruiter
tegen in de Goudse Hout en we hebben geconstateerd dat
daar wat is veranderd. Hoe gaat het bij deze buurman? Om
daarachter te komen heb ik hem opgezocht, de hippische
sportaccommodatie.
Eerst een paar cijfers over de paardensport.
Nederland heeft ongeveer 6000 paardenbedrijven, Zuid-Holland heeft de
grootste dichtheid, 3% van de bevolking is betrokken bij deze sport. Het
economische belang van de paardensector is groter dan die van de
kippenfokkerij.

De Goudse Manege werd in 1972 gestart door
de familie Reparon en wordt sinds afgelopen
zomer aangestuurd door PPHO BV, het
Professioneel Platform Hippische Ondernemers.
De leiding berust bij vier ondernemers elk met
een eigen hippisch bedrijf.
Aan tafel in het kantoor zitten drie van de vier:
Booy Reuhl, Miriam van der Laan en Floris Brink.
De vierde partner is Wilfred Franken (hier op de
foto).

Waarom is De Goudse Manege voor jullie interessant?
De ligging dicht bij de stad, aan de rand van een interessant buitengebied de
Goudse Hout, de goede bereikbaarheid. Er is voldoende ruimte voor de
paarden binnen en buiten. Op het terrein is plaats voor ons kantoor, het is de
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bedoeling dat we ook ruimte creëren voor activiteiten breder dan de
paardensport, dat kan hier.
Wat is hetzelfde gebleven?
Er is plaats voor 60 paarden. Op het moment staan er 45. Wij zijn eigenaar van
30 paarden en pony’s, die worden gebruikt voor de lessen, de overige zijn van
particuliere eigenaren, die worden hier gestald. Kinderen en volwassenen die
zelf geen paard hebben kunnen hier rijden. Het tarief voor kinderen is 14 euro
per uur, voor volwassenen 17.
Welke lessen worden gegeven?
Dressuur, springen en voltige. Er zijn lessen voor kinderen en volwassen. Voor
de vijf en zesjarigen is er een apart programma, waarin ze leren wennen aan de
pony’s en hoe om te gaan.
Wat is voltige?
Voltige is de wereld op zijn kop. Het paard loopt, de ruiter doet op de rug zijn
kapriolen.
Wat beogen jullie op korte termijn?
Het terrein krijgt een facelift. De kantine wordt fris van kleur. We willen een
sportcentrum zijn waar iedereen zich welkom weet en thuis voelt. Waar je als
belangstellende naar binnen kunt lopen, een kijkje kunt nemen en iets kunt
drinken. De drempel moet weg. Er is vanaf de zomer al veel gebeurd.
Buurtbewoners die ruimte zoeken voor een buurtfeest of een familiegebeuren
kunnen bij ons terecht, we hebben ruimte en accommodatie.
Vijftigplussers zonder werk kunnen hier werkervaring op doen. Kinderen en
jongeren die meer zorg nodig hebben geven wij gelegenheid zich te
ontspannen met onze dieren.
Kan dat allemaal hier?
Dat kan zeker, we maken een flinke slag door onze stallen, de ruimte buiten en
de paarden zelf effectiever te benutten.
Ik zie hier alleen meisjes, waar blijven de jongens?
Het imago is: paardensport is voor dames. De sport heeft een hoog
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knuffelgehalte. Knuffelen is mooi maar er kan veel meer. Daarom moeten er
dingen veranderen. Meer uitdagingen, moeilijker en het moet sneller. Het tij
begint te keren. Onder de sporters die voor de tweede keer instappen zitten
meer mannen. Wij hopen dat door de veranderingen in de programma’s de
sporters minder snel stoppen.
Hoe worden de paarden verzorgd?
De stal wordt iedere morgen uitgemest en voorzien van schoon strooisel. Het
streven is dat ieder paard minstens één keer naar buiten gaat. De particuliere
eigenaar zorgt daar zelf voor, als die niet kan wordt de taak overgenomen door
één van de werknemers. De paarden worden vijf keer gevoerd: drie keer
gedroogd kuilgras en twee keer geperste brokken.
Een rondgang maakt duidelijk dat de paarden hier een goed leven hebben. In
schone open verblijven met veel daglicht staan dieren die het naar de zin
hebben. Ik zag een stoere Fries, een atletische Hollander en een Oostenrijks
raspaard met lange blonde manen. Ze zijn er klaar voor.
Theo van Welie

Méér Straatbiebs…

Links: Rentmeesterslag 96. Rechts is op de Kameraarslag. In het volgende
nummer uw Straatbieb? publiciteit@wijkteamachterwillens.nl.
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Vereniging Duitse Herdershonden
Kringgroep Gouda e.o.

Sinds 2012 is onze vereniging bewoner van de Goudse Hout.
Officieel zijn wij een vereniging (kringgroep) onder de vlag
van de landelijke Vereniging van liefhebbers en fokkers van
Duitse Herdershonden, de VDH. Wij vierden dit jaar ons 50jarig jubileum.

Onze vereniging was eerder gevestigd op de plek waar nu de nieuwe Goudse
wijk Westergouwe wordt gebouwd. In samenwerking met de gemeente Gouda
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hebben we een nieuwe stek gevonden aan het Kale Jonkerpad in de Goudse
Hout. In 2012 is ons trainingsveld aangelegd en hebben we een kantine
gebouwd. In de zomer gebruiken we het veld samen met de manege.
In onze vereniging zijn leden op verschillende manieren met hun hond actief: in
de africhting (speuren, appel en pakwerk), in de behendigheid (oefeningen met
allerlei toestellen) en in de kynologie (bouw van de hond). Op zaterdag en
dinsdagavond wordt er getraind.
Naast Duitse Herders kunt u bij ons regelmatig ook honden van andere rassen
zien. Wij geven puppy-/jonge hondencursus voor honden van alle middelgrote
en grote rassen. En ook bij de behendigheid zijn andere rassen actief.
Als u eens langs wilt komen dan bent u uiteraard van harte welkom. De koffie
staat klaar.

Afvalkalender Cyclus
Vraag je je ook wel eens af: "wanneer ook al weer welk afval buiten zetten?”
Dan heeft Cyclus mooie oplossingen daarvoor!
Je kunt gaan naar: http://afvalkalender.cyclusnv.nl/maand.
Als je daar je postcode invult krijg je een pagina met de mogelijkheid om jouw
afvalrooster te downloaden in je agenda! Da’s makkelijk, want vanaf nu zie je
telkens een dag tevoren al (als je die waarschuwing actief hebt) wat er de
volgende dag voor soort afval aan de beurt is.
Je kunt natuurlijk ook met een app. uit jouw favoriet store kijken.
Succes met afval inzamelen komend jaar!
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Lampionoptocht: met dank aan vrijwilligers, fotograaf
Verwaal en subsidie van GoedvoorGouda

Belangrijke telefoonnummers voor de wijk
Wijkagent Fuat Arslan:
0900 - 88 44
Stadstoezicht Madelon Reijerkerk, Martin Breugem:
58 91 60
Voor alles wat 'zonder zwaailicht’ kan en voor informatie en advies
Algemeen nummer Politie:
0900- 88 44
Spoedeisende zaken, 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
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)
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OPROEP
aan betrokken Wijkbewoners

Wil je ook deelnemen aan het Netwerk Achterwillens?
Meld je dan aan bij info@wijkteamachterwillens.nl
Wij willen natuurlijk dat iedereen in de wijk zich
aanmeldt, maar minimaal 2 mensen uit elke straat!
We hebben nog NIEMAND uit de volgende straten:
Achterwillenseweg

Gaarderslag

Lanseloetstraat

Arthurpad

Gloriantplantsoen

Leenmanslag

Baljuwslag

Goudvlinderstraat

Middenwillenseweg

Citroenvlinderstraat

Graaf Florisweg

Rentmeesterslag

Dijkgraafslag (> nr100)

Halewijnplein

Rolandstraat

Distelvlinderstraat

Heemraadslag

Sluismeesterslag

Driewegplein

Ingelandslag

Steijnkade

Drossaardslag

Islodestraat

Steijnpad

Elckerlycstraat

Koningsmantelstraat

Vlinderplein

Esmoreitstraat

Kwartslag

Waarsmanslag

Dus woon je in de wijk en vind je het belangrijk dat
jouw straat ook meedenkt en meedoet aan de
leefbaarheid van de wijk als geheel, meld je dan aan!

