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Wat doet het Netwerk Achterwillens?
Het Netwerk Achterwillens bestaat uit bewoners die zich als
vrijwilliger in samen denken en samen doen inzetten voor het
vergroten van de leefbaarheid in de wijk. Doel: schakel zijn
tussen bewoners, initiatieven en activiteiten en de participatie
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De wijk Achterwillens ligt tussen de Platteweg (noord), de NSspoorlijn (zuid), de Breevaart (west) en de Willenskade (oost).
Buurten: Slagenbuurt, Middenwillens, Oud-Achterwillens,
Wethouder Venteweg, Zwarteweg, Achterwillenseweg, Goudse
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Van het kernteam
Alweer de tweede wijkkrant in coronatijd ... al gaan
we het daar zo min mogelijk over hebben. Voor je
ligt alsnog een rijkgevulde krant met verslagen,
interviews en plannen.
We brengen in onze wijkkrant elk halfjaar verslag uit van wat er
in de wijk heeft plaatsgevonden en van wat er momenteel speelt.
Nog vers in het geheugen zijn de twee vuurwerkbommen die
vernielingen hebben aangericht bij het buurtcentrum voor
fysiopraktijk en ons eigen buurthuis De Bühne en de
autobranden aan de Leenmanslag. We vinden het onbegrijpelijk
en teleurstellend dat deze vernielingen zijn aangericht. Maar …
gelukkig gebeurt er ook vooral heel veel moois in de wijk.
Er wordt belangeloos afval geprikt, er wordt gerenoveerd, er
wordt naar elkaar omgekeken, er worden plannen gesmeed voor
Gouda750 en Willens1000, er worden stappen gezet voor een
Social Sofa en de energietransitie. Onze Slagenbuurt is zelfs één
van de verkenningsbuurten in de aanloop naar een gasvrije
toekomst. Over de energietransitie en vele andere onderwerpen
lees je meer in deze wijkkrant. We wensen je veel leesplezier!
Wil je eens kennismaken met het kernteam van het Netwerk
Achterwillens, van gedachten wisselen over wat er gebeurt in de
wijk of mogelijk bijdragen aan een werkgroepje? Meld je dan
vrijblijvend aan voor onze digitale jaarvergadering van 4 maart,
via secretaris@achterwillens.eu. We zien er naar uit om je ook
online te verwelkomen! Tot dan!
Wil je bijdragen aan de wijkkrant van september 2021? Mag
jouw advertentie, activiteit, oproep niet ontbreken? We zien
je ideeën graag tegemoet op wijkkrant@achterwillens.eu.
Achterwillens februari 2021
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Even voorstellen! Maartje van
Bruinessen
Ik hou van wandelen,
hardlopen, kamperen,
netflixen (tegenwoordig
is dit een werkwoord) en
nog veel meer.
Ik ben opgegroeid in
Moordrecht en kom al
van jongs af aan in
Gouda.
Ik begin me meer en
meer thuis te voelen hier!

Toen ik hoorde dat er een renovatie van de flats ging
plaatsvinden, heb ik me aangesloten bij de klankbordgroep. Een
groep waarin gevraagd wordt om mee te denken over de
plannen die er liggen. Ik heb helaas wel gemerkt dat stem van de
bewoner een beetje verloren raakt door het gebrek aan
aanmeldingen. Iets wat ik eigenlijk best jammer vind want
tenslotte zijn wij de eindgebruiker.
Op pagina 7 leest u dat er groot onderhoud uitgevoerd gaat
worden in de wijk Oud-Achterwillens. Ik wil er graag voor zorgen,
samen met andere mensen die mee willen werken, dat we er
weer een gezellig uitziende wijk van kunnen maken. (vervolg op
pag. 6)
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Dit najaar krijgen we de kans aan de gemeente te presenteren
wat wij graag in onze wijk zouden willen zien. Om goed
voorbereid te zijn, willen we nu al ideeën verzamelen.
Heeft u een goed idee? Stuur een e-mail naar:
herinrichting@achterwillens.eu of stuur een briefje naar de
Bühne, Tristanstraat 18, 2805 VC Gouda.
Ik hoop van u te horen!
Met vriendelijke groet,
Maartje van Bruinessen
-------------------------------------------------------------------------------------advertentie
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Groot onderhoud OudAchterwillens
Woonpartners verwacht de renovatie van haar
woongebouwen in de eerste helft van dit jaar af te
ronden. (foto: links nieuw, rechts oud.)
Hierna gaat de gemeente de openbare ruimte in de
wijk opknappen. Een projectteam van gemeente
Gouda is in oktober met de voorbereidingen
gestart. Dit zijn de plannen:
Momenteel worden met name
onderzoeken uitgevoerd voor
de zogenaamde ondergrondse
infrastructuur zoals de
riolering, gas- en
waterleidingen en alle kabels.
Dit betekent dat u in het
voorjaar op verschillende
momenten vrachtwagens met
meetapparatuur of
inmeetploegen in uw wijk kunt
verwachten die onderzoeken uitvoeren.
Straten slimmer inrichten voor meer ruimte
In de tweede helft van dit jaar ligt de nadruk op de zogenaamde
bovengrondse infrastructuur. Hierbij gaan wij de mogelijkheden
afwegen om, met behoud van groen, de straten slimmer in te
richten. Met ‘slimmer inrichten’ bedoelen wij een beter gebruik
van de ruimte. Denkt u aan meer ruimte vrijmaken voor
bijvoorbeeld fietsers en auto’s om te parkeren.
Aansluitend maakt het projectteam een planning voor de wijk.
Achterwillens februari 2021
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Afhankelijk van de staat van verzakking en onderhoud, bekijkt de
gemeente welke delen van de wijk zij op korte termijn aanpakt en
welke nog niet.
Uw betrokkenheid bij de plannen
U wordt uiteraard bij de uitwerking van de plannen betrokken,
hiertoe informeren wij u in het najaar 2021. Tot dit moment wordt
het Netwerk Achterwillens actief betrokken bij de voortgang van
de voorbereidingen.
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Neem dan contact op
met Maartje van Bruinessen van het Netwerk Achterwillens:
herinrichting@achterwillens.eu of de assistent-projectleider van
het project, Yassin Mokadmi: yassin.mokadmi@gouda.nl.

Samenvatting tijdlijn:
1 oktober 2020: voorbereidingen groot onderhoud openbare
ruimte gestart
Eerste helft 2021: onderzoek naar kwaliteit en ligging kabels,
leidingen en riolering
Tweede helft 2021: opstellen voorlopig ontwerp + betrekken
bewoners en andere belanghebbenden
bij de aanpak van de wijk
Achterwillens februari 2021
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Bruggen Middenwillens te glad
De gemeente heeft met spoed
waarschuwingsbordjes
geplaatst, na meldingen over
gladheid van de houten
brugdekken van de fiets- en
voetgangersbruggen in de buurt
Middenwillens. (foto)
Intussen wordt nagedacht over
een permanente maatregel die
voor fietsers ook comfortabel is.
Te denken valt aan bijv. een
slijtvaste antislip laag of
gripstrippen. Naar verwachting wordt de permanente maatregel
in april/mei 2021 uitgevoerd.
advertentie
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Hoe verder met Willens 1000?
Volgend jaar viert Gouda dat
het 750 jaar geleden
stadsrechten kreeg, zo’n 250
jaar nadat Polder Willens
ontstond. We herhalen de
uitnodiging van Netwerk
Achterwillens om met ideeën te komen voor
een gelijktijdige viering van Willens 1000 en
Gouda 750. Financieel kunnen we een beroep
doen op het fonds Gouda750.nl.
Er loopt al een aantal projecten waarvan de voortgang ernstig te
lijden heeft van alle coronamaatregelen. Hieronder een korte
toelichting:
Bij het fotoproject (Achter)willens, onder leiding van Nico J.
Boerboom loopt het tot nu toe geen storm, maar we willen nog
steeds graag fotomateriaal van de wijk ontvangen.
Heeft u foto’s/ dia’s van (Achter)willens?
Mail ons via willens1000@achterwillens.eu of stuur een briefje
met uw naam en telefoonnummer naar De Bühne, Tristanstraat
18, 2805 VC Gouda. Wij nemen dan contact met u op om de
foto’s/dia’s op te halen.
Of u scant uw foto’s zelf in en mailt ze naar ons.
In beide gevallen graag met zoveel mogelijk informatie over wat
er op de foto staat, wanneer en door wie deze genomen is.
Achterwillens februari 2021
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Glossy
Aan de glossy over de wijk
door het Coornhert
Gymnasium is nog niets
gedaan. De school zwoegt
zich door de lockdowns met
online lesgeven. Dat lukt
allemaal boven verwachting
maar slurpt wel alle tijd en
energie op. Maar het plan is
niet van tafel. Collega's zijn
er nog steeds enthousiast
over, zegt initiatiefnemer
Henk Jan Sprokholt.
Over het kunstproject in Oud-Achterwillens schrijft Saskia
Janssen in december het volgende: “Ik heb toevallig vorige week
weer de draad opgepakt en wil voor eind januari mijn
projectvoorstel indienen.
Mijn plannen en ideeën veranderen wel al gaandeweg,
gedurende het project, maar dat is hoe ik werk.”
Social Sofa
Na de oproep in de vorige wijkkrant zijn drie enthousiaste
buurtbewoners het plan aan het uitwerken voor een social sofa
(betonnen zitbank met mozaïekbekleding) met het thema
Willens 1000. Zij willen zo’n bank maken op een historische plek
in wijk, die de verschillende buurten en het heden en verleden
met elkaar verbindt. En met beeldverwijzingen naar het duizend
jaar oude polderlandschap. Allemaal nog heel pril maar deze
zomer wordt er hopelijk al gemozaïekt. Daar zoeken we nog veel
handjes voor! Meld je aan via info@achterwillens.eu.

Houd voor de voortgang van alle projecten de website in de
gaten. En doe mee!
Achterwillens februari 2021
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Uitnodiging Jaarvergadering
Donderdag 4 maart 2021 20:00 uur
De jaarvergadering van de Vereniging Netwerk Achterwillens is
net als vorig jaar noodgedwongen online. Digitaal samenkomen
zijn we inmiddels wel een beetje gewend met z’n allen, dus dat
moet goed komen. Tijdens deze vergadering blikken we terug op
het afgelopen jaar, doen we verantwoording van de financiën van
2020 en kijken we vooruit op de plannen voor 2021.
Wil je ook deelnemen? Meld je uiterlijk 24 februari 2021 aan via
secretaris@achterwillens.eu, zodat je op tijd de stukken kunt
ontvangen. Ben je verhinderd om deel te nemen?
Je kunt je opmerkingen of vragen ook via de mail inbrengen.
Ben je mogelijk (nog) geen lid? Ook dat is snel geregeld via
bovenstaand mailadres. We zien uit naar jullie digitale
aanwezigheid. Tot dan!
--------------------------------------------------------------------------------------

Verbouwnieuws
FABhouse-Gouda gaat nog dit jaar woningen bouwen aan de
Achterwillenseweg 22a. De bezwaren die op de vergunning
waren ingediend, zijn allen door de rechtbank ongegrond
verklaard. De vergunning is nu onherroepelijk geworden.
De appartementen worden weer opnieuw te koop aangeboden.
Tegen de tijd dat de bouw start zullen de omwonenden
geïnformeerd worden.
In de voormalige T&D bouwmarkt aan
de Wethouder Venteweg zit tijdelijk
een woonoutlet. Dit in afwachting van
de vergunning om hier 26
zorgappartementen te gaan maken.
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Achterwillens eerste Goudse
gasloze wijk?
Met deze en vele andere vragen
rond de energietransitie houdt de
werkgroep ‘Energie uit
Achterwillens’ zich al enkele
maanden bezig.
De werkgroep bestaat uit ruim vijftien wijkbewoners. Allemaal
vrijwilligers die hun (specifieke) kennis en kunde rond de
energietransitie met de wijk willen delen. De werkgroep wil met
alle belangstellende bewoners komen tot een duurzame en
betrouwbare overgang naar een aardgasvrije wijk. Er zijn nog
heel veel vragen en bovendien vele spelers in het veld waarmee
we moeten en willen samenwerken. Een heel belangrijke voor
ons is de gemeente Gouda.
Het plan van B&W Transitie-Visie-Warmte (zie kader) is nu zover
dat dit voorjaar ook in onze wijk wordt verkend of de buurt
geschikt is om als eerste van het gas af te gaan! Daarom kregen
alle verkenningsbuurtbewoners onlangs een brief van B&W om
een enquête in te vullen over de gemeentelijke plannen.
Op bijgevoegd kaartje is aangegeven
welk deel van Achterwillens
verkenningsbuurt is: Slagenbuurt, OudAchterwillens en Middenwillens fase 1,
tot Citroenvlinderstraat (lichtgroen
gebied tussen de rode stippen).
Deze zomer wordt bekend of
Achterwillens een startbuurt wordt. Zo
niet, dan kan de overstap zomaar nog 10 tot 15 jaar duren.
Achterwillens februari 2021
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Wij als bewoners van Achterwillens vinden het tijd worden om
ons te buigen over vragen als:
- wat is voor ons belangrijk in de wijk?
- hoe willen wij ons voorbereiden?
- hoe gaan de gemeentelijke plannen ons
daarbij helpen?
- wat melden we daarover terug aan de
gemeenteraad die er over beslist?
Hierover organiseert de werkgroep in
februari en maart drie bewonersavonden over ‘gas minderen?’
Je hoeft daarvoor niet het huis uit. Je kunt je aanmelden voor de
digitale bijeenkomsten. Dat doe je door een e-mail te sturen naar
energie@achterwillens.eu.
Je krijgt dan een link toegestuurd voor de bijeenkomsten die
duren van 20.00 tot 22.00 uur op:
16 februari: Wat betekent de energietransitie voor
Achterwillens?
2 maart: Hoe kunnen we ons daar op voorbereiden?
16 maart: Wat zijn de volgende stappen die we nemen?
Ook wij hebben een enquête voor je klaar staan op:
www.energie-achterwillens.eu. Het helpt ons als je die uiterlijk
vóór 28 februari invult.
In Nederland is 2018 een Klimaatwet aangenomen. Daar staat o.a.
in dat in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas af
moeten zijn. Aardgas verbranden draagt bij aan CO2-uitstoot. Dat is
een belangrijke oorzaak van de wereldwijde temperatuurstijging.
In Gouda heeft dit geleid tot het plan ‘Transitie Visie Warmte’ om
Gouda stap voor stap van het gas af te helpen; op welke manier en
in welke volgorde. De voorbereidingen beginnen in 2022. Het duurt
zo’n 7 tot 8 jaar vóórdat een hele buurt van het aardgas is
Achterwillens
februari
2021
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overgeschakeld
op een andere
warmtebron.

Wanneer je een huurwoning bewoont, dan word je over
maatregelen rond de energietransitie geïnformeerd door de
verhuurder.
Wat kan ik nu al doen om me voor te
bereiden op aardgasvrij?
Het isoleren (verminderen warmteverlies
van je woning: zie plaatje) van je woning is
cruciaal om je gasverbruik nu al te
verminderen. Bijkomend
voordeel: je comfort gaat
meestal ook meteen omhoog.
Maar nog belangrijker is je
woning op deze manier voor te
bereiden op een toekomst
zonder gas. Zet om te beginnen
de aanvoertemperatuur op je cvketel op 60 graden. Je merkt er
weinig van en het is de eerste
stap in de goede richting!
De werkgroep heeft voor drie standaardwoningen in de wijk uit
de jaren ’60, ’80 en het begin van deze eeuw een
maatregelenlijst klaar liggen. Die is bij ons op te vragen via
energie@achterwillens.eu. Ook kunt u een advies aanvragen
door een gemeentelijk energiecoach: energieadvies@gouda.nl.
Als werkgroep bereiden we informatieavonden voor over deze
maatregelen in het tweede kwartaal van 2021. Dan vertellen wij
de aanwezigen ook over collectieve en individuele inkoop van
zonnepanelen. En er wordt gekeken naar de mogelijkheden van
een collectieve inkoop en plaatsing van bijv. vloer-, spouwmuuren dakisolatie en HR glas++/+++
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Hoe overbrug ik de tijd totdat de wijk aardgasvrij wordt
(2030-2050)?
Naast je huis isoleren en je dak vol
leggen met zonnepanelen, is de vraag
hoe je met de vervanging van de
gasketel en de ombouw naar een nieuw
verwarmingssysteem omgaat.
Wellicht schakel je ergens de komende
twintig jaar over naar vloerverwarming.
Handig om te doen wanneer je toe bent aan een andere
verwarmingsketel. Dan kun je ook een andere warmtebron
kiezen of een combinatie daarvan. Welke dat zal zijn, hangt af
van de ontwikkelingen in de wijk. Bij een warmtenet heb je een
ander soort warmtepomp nodig, dan wanneer je zelf je eigen
warmte opwekt.
Als je net vorig jaar een nieuwe combiketel hebt gekocht, kun je
overwegen nu al een lucht-water warmtepomp aan te schakelen.
Hoe dan ook, blijf komende tijd op de hoogte van de
ontwikkelingen, want overschakelen kan zowel individueel als
collectief. Een voorbeeld is een blokverwarming of een
buurtverwarming vanuit de warmte van de
Reeuwijkse plassen (een serieuze optie voor
Achterwillens!).
De werkgroep houdt je automatisch op de
hoogte van de ontwikkelingen als je je
aanmeldt op energie@achterwillens.eu.
Vermeld dan je straat en huisnummer, dan
weten we over welk type woning je beschikt.
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Drugs en Geweld in onderzoek
De wijk is de afgelopen maanden opgeschrikt door
twee drugsvondsten en drie geweldsaanslagen. De
meest recente is de brandstichting van drie
bestelbussen en één auto aan de Leenmanslag op
29 januari.
In de Tristanstraat werd vorig jaar nummer 8 gesloten na onder
meer de vondst van een kilo heroïne ‘een voor Gouda grote
vangst’, zegt – toen nog – wijkagent Bob Verschuren. Het ziet er
naar uit dat dit pand voorgoed dicht blijft.
In de Elckerlycstraat werd kort daarna op nummer 11 een
hennepkwekerij opgerold. Dat pand blijft zeker tot eind februari
dicht.
Twee drugsvondsten is niet leuk, maar volgens Bob ‘gemiddeld
voor Gouda’. Hij voegt er nog aan toe dat het alleen in de
Tristanstraat om harddrugs gaat. Die gelden voor de politie als
gevaarlijker dan hennep.
Bij de aanslag – want zo mag je het wel noemen – 30 december
op de fysiotherapiepraktijk op het Driewegplein is een verdachte
in beeld, letterlijk: op camerabeelden loopt een persoon met iets
in zijn hand naar de fysiopraktijk en rent even
later weg, terwijl het pand roze opgloeit.
“Helaas is niet te zien wie het is”, aldus Bob.
De bewoners boven de praktijk kwamen met
de schrik vrij. Wie dóet nu zoiets.
Net als de zinloze vernieling van De Bühne op
4 januari door een vuurwerkbom. Niet alleen de
buitendeur was kapot (foto), ook binnen was de
schade aanzienlijk.
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Wijkagent Hassan Nagih
Sinds 1 februari heeft Hassan
Nagih het wijkagentstokje
overgenomen van Bob
Verschuren. Hij is samen met
collega Fuat Arslan hét
aanspreekpunt als het gaat
over de veiligheid in onze wijk.
“Ik zeg altijd: ik doe mijn best, maar verwacht geen wonderen”,
vertelt de goedlachse wijkagent aan de telefoon. Hij werkt al 25
jaar bij de Goudse politie, waarvan de afgelopen 12 jaar als
wijkagent in Korte Akkeren/Westergouwe.
Zoeterwoude
“Ik vind Gouda een mooie stad, waar ik nog steeds verliefd op
ben, maar ik woon in Zoeterwoude”, zegt Nagih, die net als
Arslan full time agent is. Toch zijn zij niet 24/7 in de wijk, er is ook
ander politiewerk. Wel is Nagih van plan om meer via de sociale
media met ons te gaan communiceren, om te beginnen via
Twitter. Zodra het account bekend is, komt het op onze website!
Corona gooide roet in het eten bij de plannen voor een
Repair Café in de Bühne. Maar Jolanda (coördinator, met
hulp van Rachid), Aloys (technicus) en ondersteuners
Martha, Jasmin en Maher staan in de startblokken om
huishoudelijke apparaten en kleine meubelstukken een
tweede leven te geven.
Ben je technisch of wil je helpen bij reparaties? Meld je aan
bij ons Repair team en samen maken we er iets leuks van!
info@achterwillens.eu.
Achterwillens februari 2021
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Plastic gaat ondergronds
De gemeente gaat dit jaar bij vrijwel alle Goudse
flats ongebruikte ondergrondse containers voor
restafval ombouwen voor de inzameling van PMD:
P(lastic)M(etaal)D(rinkpakken). Inwoners kunnen
dan de hele week hun PMD-zakken kwijt en deze
zwerven dan niet meer op straat.
Een proef in 2019 met het
ondergronds inzamelen van
PMD-afval, bij vijf 5 flats aan
de Marathonlaan, liet zien
dat de omgeving schoner
bleef en dat PMD-afval in de
containers niet vervuild was
met ander afval.

Eind 2019 is daarom besloten om in de hele stad bij
flatgebouwen PMD via ondergrondse containers te gaan
inzamelen. Doordat in de meeste gevallen overbodige
restafvalcontainers worden omgebouwd, komen er dus geen
containers bij. De ombouw heeft vorig jaar fikse vertraging
opgelopen onder meer door de coronamaatregelen. 2021 moet
hét jaar worden.
Enquête over gemeentelijk afvalbeleid
De gemeente is verder een enquête gestart over de
afvalinzameling in Gouda. Je doet mee via de Gouda Denkt Meeapp (via de App store of Google play store te downloaden, als je
dat na het de vorige wijkkrant nog niet hebt gedaan).
Invullen kost je een minuut of tien en kan tot en met 15 februari.
Achterwillens februari 2021
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Verkeerscirculatieplan VCP…
In 2020 hebben een paar wijkbewoners meegedacht
met de gemeente in de Denktank voor het nieuwe
V(erkeers)C(irculatie)P(lan).
Half februari bespreken zij de inmiddels vergevorderde plannen
met een groep van zo’n dertig wijkbewoners, die zich vorig jaar
hebben aangemeld als achterban.
Wilt u ook weten wat dat heeft opgeleverd voor:
- de drukte op de Goudse Houtsingel (wordt dat 50% hoger dan
nu zoals in het eerste VCP uit 2019)
- de definitieve drempels en
oversteken op de Goudse
Houtsingel; (wat er nu ligt is tijdelijk
en zal ondanks de protesten niet
verdwijnen)
- de geluidsdruk voor de
aangrenzende woningen
- de verkeersknip in routes en
sluiproutes door de wijk?
Volg de berichtgeving hierover op www.achterwillens.eu (als je
je abonneert, krijg je het nieuws vanzelf!)
Laatste nieuws over de bomen in het Gloriantplantsoen
De gemeente wil vasthouden aan het eigen ophogingsplan
omdat het alternatief teveel (speel)ruimte, parkeerplaatsen en
geld kost. Daarbij ruimen ook de drie platanen het veld,
waarvoor bewoonster Manon Bossard zich had ingezet.
Wethouder Niezen heeft wel beloofd dat de al toegekende
kapvergunning niet wordt uitgevoerd zolang de
bezwaarprocedure loopt en niet vóór er in de gemeenteraad
over de zaak gesproken is. Dat laatste gebeurt op 3 maart.
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Vijf jaar Goudse Manege
Een nieuwe zijgevel, een verplaatste ingang, een
terras, paardvriendelijke stallen en een nieuwe
naam; het zijn maar enkele van de aanpassingen
die ervoor zorgen dat de Goudse Manege er nu heel
anders voorstaat dan toen Wilfred Franken en Booy
Reuhl hem vijf jaar geleden overnamen.
Ook de band met de wijk is aangehaald, vertelt Wilfred Franken,
“Wij willen als bedrijf midden in de samenleving staan.” Dat
laatste blijkt onder meer uit samenwerking met het
huttenbouwdorp en de verbinding tussen de manege en de
Goudse Hout.
Franken vertelt bevlogen over zijn
bedrijf, dat goed loopt, zoals hij merkt
aan de ‘gigantische hoeveelheid
nieuwe ruiters’. Wekelijks komen 400
ruiters rijden op de 35
manegepaarden en pony’s. Ook
tijdens de coronaperiode, wel
aangepast; zo is er tijdens de lockdown geen les, alleen vrij
rijden. En er staan ook 20 tot 25 pensionpaarden op stal.
Een groot verjaarsfeest zit er nu niet in. Wel kreeg elke ruiter een
bonnenboekje, waarmee maandelijks iets leuks te doen is. Op de
Facebookpagina De Goudse Manege vind je het filmpje dat elke
ruiter met oud en nieuw kreeg toegestuurd.
Lesplan
Eén van de grote veranderingen voor de ruiters is het ingevoerde
lesplan: “We evalueren elke ruiter en proberen zoveel mogelijk
ruiters met dezelfde vaardigheden bij elkaar in de les te zetten.
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Elke leerling kan meedoen aan de maandelijkse FNRS-proef.
Sinds we bij deze Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra
zijn aangesloten is hun waardering voor ons gestegen van twee
tot drie sterren naar vier (van de vijf)”, vertelt Franken niet zonder
trots.
Ook de stallen zijn aangepakt. Voor het welzijn van de paarden
zijn de tussenschotten van de boxen waar mogelijk weggehaald,
zodat ze meer contact met elkaar kunnen hebben. Na een
grondige schoonmaak en een nieuwe laag verf is er ook meer
licht in de stallen gekomen.
Koetserij
Ook de horeca werd de afgelopen vijf jaar aangepakt en er is
een leslokaal gebouwd. Dat is ook voor verhuur aan niet-ruiters:
het vrouwennetwerk ondernemers was hier al een paar keer te
vinden. Ook dat ligt nu even stil en kost volgens Franken zo’n 20
tot 25% aan omzet. “Heel Nederland heeft last van corona, dus
ook wij” zegt hij, eraan toevoegend “dat het voortbestaan van de
manege er niet door wordt bedreigd.”
Dat is goed nieuws, dus zullen we deze zomer (als de pandemie
het toelaat) op donderdagen weer de kaasbrik en de
paardentram in het centrum zien rijden. Een gevolg van de
samenwerking met de Koetserij aan de Bloemendaalseweg,
waar Franken heel tevreden over is: “De stichting levert de
koetsen en wij de paarden. Zo kunnen we samen begrafenissen
en trouwerijen doen.”
Kortom, een bloeiend bedrijf, dat door zijn filosofie om actief mee
te doen aan het leven in Achterwillens, een aanwinst is voor de
wijk. Geen twijfel dat we er de komende vijf jaar nog veel meer
van gaan horen. Gefeliciteerd en óp naar de tien jaar!
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Ingezonden mededeling
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Activiteiten in de Bühne, Tristanstraat 18

Na de lockdown gaat alles weer beginnen; meer nieuws daarover op de website.
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Activiteiten in de Bühne, Tristanstraat 18
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Openingstijden Weggeefwinkel
NA lockdown
Zolang de lockdown duurt, zijn de Goudse weggeefwinkels
dicht, dus ook die in De Bühne. Als de regels versoepeld
worden, kan er onder bepaalde voorwaarden in De Bühne
weer gewinkeld worden. Dat kan op maandag en woensdag
van 13 tot 15 uur.
Klanten wordt gevraagd een mondkapje te dragen en bij
binnenkomst de handgel te gebruiken. Er mag 1 klant per keer
naar binnen, die tien minuten de tijd heeft om 5 items uit te
zoeken en/of te doneren. En dat maar één keer per dag.
Houd de Facebookpagina van de Weggeefwinkel in de gaten
voor openingstijden en wijzigingen.

Doe mee aan de Clean Up
Iedereen is welkom bij de maandelijkse Clean Up in de wijk,
natuurlijk coronaproef! De vrijwilligers worden voorzien van
handschoenen, veiligheidshesjes en grijpers.
Zaterdagochtend van 10:00 - 12:00 uur
27 februari – Middenwillens, verzamelen bij Hoogeveen
Fietsbeleving
27 maart - Oud Achterwillens, verzamelen bij De Bühne
24 april – Slagenbuurt, verzamelen bij Basisschool Vindingrijk
Meer informatie en aanmelden bij:
cleanup@achterwillens.eu
Deze eend is dé afvaltrofee van de Clean Up op 30
januari in de Goudse Hout!
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Wijkschouw 2020 - 2021
Wanneer ik dit schrijf is er alweer een jaar voorbij en denk ik al
aan de planning voor 2021 en welke bijzonderheden te gebeuren
staan. Maar laten we eerst eens terugblikken op het afgelopen
jaar.
We hebben met enkele enthousiaste medewijkbewoners een
viertal wijkschouwen gehouden met ruim 50 meldingen bij de
gemeente tot gevolg. Die gingen vooral over zwerfvuil, verkeerd
aangeleverd afval (PMD-zakken), kapot straatmeubilair,
verzakkingen, losse straat/stoep tegels of problemen met
verlichting. Al deze meldingen zijn gedaan in de daarvoor
bedoelde app en zijn gemonitord op een juiste afhandeling.
De app Slim Melden Gouda (de vervanger van de app
MijnGemeente) wordt veel gebruikt: de gemeente ziet een
stijging van bijna 60%! Uiteraard waren er wat opstartproblemen
en hebben de corona gerelateerde maatregelen ook niet altijd
meegeholpen bij een soepele afhandeling ... Inmiddels lijkt het
erop dat de zaakjes goed op orde zijn. Dus adviseren wij dan ook
om melding te maken indien u iets ziet wat aandacht behoeft.
Door ons regelmatig overleg met de openbare ruimtebeheerders
van de gemeente (BOR) zijn we ook in staat om aandacht te
vragen voor meer specifieke en structurele problemen. Het is dan
ook goed om te zien dat meldingen een vervolg krijgen en soms
leiden tot andere inzichten of een andere aanpak. Wij zijn dan
ook blij dat de wijkschouw en het contact met de BOR een
positieve bijdrage levert in het oplossen van problemen in onze
wijk.
Mensen die zich willen aanmelden voor de wijkschouw zijn van
harte welkom. Mail naar: wijkschouw@achterwillens.eu
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Voor 2021 hopen wij dat mede door de wijkschouw en onze
betrokkenheid bij projecten zoals renovatie Oud-Achterwillens en
herstructurering Aschpotpad wij een bijdrage kunnen leveren aan
de leefbaarheid in onze wijk.
Tot slot de voorgenomen wijkschouwen van dit jaar.
Oud-Achterwillens
13 februari
Middenwillens + Venteweg
15 mei
Slagenbuurt
11 september
Goudse Hout
13 november
Wanneer nodig kunnen we ergens nog een extra ronde plannen.
Erwin Jongeleen
Advertentie
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(Duurzame) reconstructie
Aschpotpad
Het Aschpotpad is het onverlichte fietspad tussen de
Wethouder Venteweg en de Slagenbuurt. Het pad is in het
Mobiliteitsplan 2016-2027 van de gemeente Gouda als
doorstroomroute gekwalificeerd. In de huidige situatie
voldoet het pad niet aan de breedte en inrichting van een
dergelijke route. Vanaf 1 juli 2020 zijn de voorbereidingen
gestart om het betreffende pad aan de juiste breedte en
uitstraling te laten voldoen. In dit artikel legt de gemeente uit
wat er gaat gebeuren:
Een aandachtspunt is dat
de beoogde maatregelen
wél in voldoende mate
inpasbaar moeten zijn in
de bestaande situatie. De
gemeente hecht
bijvoorbeeld veel waarde
aan het behoud van de
groene uitstraling van de
strook, de bufferfunctie van
het groen bij achtertuinen en de wandelmogelijkheden.
Proef voor alternatieve ophoging
Een ander punt is dat dit project is geselecteerd voor het
uitvoeren van een duurzaamheidsonderzoek naar het gebruik
van alternatieve ophoogmaterialen of -constructies. Samen met
de provincie Zuid-Holland wordt een proef opgezet. Ook hier
geldt de gemeentelijke voorwaarde, dat de ideeën moeten
passen in de bestaande situatie.
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De voortgang en de planning is in sterke mate afhankelijk van de
uitkomsten van het overleg met de provincie. Zodra we u meer
kunnen vertellen over de wijze van inrichting van het pad, dan
doen we dat. En het Netwerk Achterwillens zet dat dan op de
website: www.achterwillens.eu.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de
assistent-projectleider van het project, Yassin Mokadmi via
yassin.mokadmi@gouda.nl.
advertentie
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Spelend natuur ontdekken
Als dit ergens opgaat, is dat in de natuur van de Goudse
Hout waar je naar hartenlust kunt experimenteren met alles
om je heen. De natuur actief beleven, leren wat zij te bieden
heeft en samen iets blijvends te bouwen.
Met dit in het achterhoofd ontstond het
plan om te gaan werken aan een hut van
wilgentenen. Het moest een ruime ronde
hut worden liefst stahoogte. Schrijver van
dit verhaal, Menno van der Laan, had
samen met Claire Boissevain de leiding.
De realisatie was mede mogelijk dankzij de Brede School.
Na overleg met de boswachter Kees Kool over de plaats en het
snoeien van natuureigen bouwmateriaal, startte de bouw in
september. Op vier woensdagmiddagen is met 8 kinderen (en
soms ook ouders) hard gewerkt. Speciale aandacht was er het
maken van duidelijke afspraken over gebruik van natuurlijk
materiaal en gereedschap. Het hele project is door de kinderen
zelf verder bedacht en uitgevoerd.
Het resultaat mag er wezen! Er staat nu
een ruime wilgenhouthut op de landtong
achter het ontmoetingsplein in de Goudse
Hout. Wekelijks spelen er kinderen. Hij is
nog niet helemaal af maar verder
waterdicht maken met takken gaat de
hele winter door!
In de lente gaan we met elkaar nieuwe plannen maken en ook
uitvoeren.
Ouders, kom vooral daar eens kijken met uw kinderen en ook
‘spelen’ of bouwen aan het mooiste plekje van de Goudse Hout!
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Kunst in de Goudse Hout
Wij zijn verschijnselen
van zo korte duur
dat wij verdwijnselen
zijn van de Natuur
Leo Vroman

In mei 2021 is de onthulling
gepland van het beeld ‘Saying hi
and goodbye’, dat Goudse
kunstenaar Henrique van Putten
maakte voor het
Ontmoetingsplein in de Goudse
Hout, in opdracht van Groen
Alliantie Midden Holland. (foto:
Henrique van Putten met beeld)
‘Saying hi and goodbye’ wordt niet alleen een kleurrijk, maar óók
een natuurlijk werk. Het is geïnspireerd door een krachtige zin uit
een gedicht van Leo Vroman; uit het leven van Vroman zelf en
door de Natuur in de Goudse Hout. Daarnaast sluit het ontwerp
ook mooi aan bij het huidige werk van Van Putten als beeldend
kunstenaar; kijk maar op haar site henriquevanputten.nl.
Het citaat van de in Gouda geboren Vroman confronteert ons
met de vergankelijkheid van het leven. Een gewichtig thema dat
stof geeft voor reflectie of voor gesprek. Het is een zwaar, maar
voor iedereen onvermijdelijk onderwerp dat door Leo Vroman op
een luchtige en vanzelfsprekende manier wordt verwoord. Dit
zware en luchtige heeft Van Putten ook in haar werk willen
verenigen, zonder de ernst van het thema te kort te doen.
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Hagedis
In het ontwerp zien we een hagedis die wegduikt tussen de
stenen, maar voordat hij helemaal verdwijnt, nog even de
achterpoten laat zien of hij ‘Tot ziens’ wuift. In eerste instantie is
het beeld misschien wat verontrustend … een gevaarlijke
onderneming, de hagedis zou verpletterd kunnen worden tussen
de zware keien of vast komen te zitten … Maar de oplettende
kijker ziet meteen dat het diertje wellicht een spelletje speelt of
zich verstopt. Want het laat zich vanonder de steen toch weer
zien door de zware kei met de poot iets omhoog te tillen en de
wereld om hem heen, schalks, een knipoog toe te werpen.
Dit idee ontstond bij Van Putten toen ze ontdekte dat Vroman
ooit een hagedis als vriendje had. Een diertje dat hem hielp om
de zware jaren in het Javaanse kamp door te komen, waar hij
tijdens WOII gevangen zat.
Vrolijk
De vrolijke hagedis in de Goudse Hout maakt een verbinding
tussen de natuur en de mens. Die z’n gouden poot naar je
opsteekt; je gedag zegt; zelfs naar je
knipoogt; je verrast door z’n felgroene kleur.
Door weg te duiken tussen de stenen laat hij
zien dat het OK is om er soms even tussenuit
te glippen als het even teveel wordt. Waar je
over kunt denken, over kunt praten en die je
misschien zelfs een glimlach ontlokt.
Het beeld wordt gemaakt uit Guariuba
hardhout (FSC), zwerfkeien en de hagedis is
van polyester. Naast het beeld komt een zwerfkei met de
woorden van Vroman erop. Het werk krijgt een menselijk maat
(ongeveer 1.70 m). Het valt op, maar detoneert niet met de
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omgeving. De groene kleur van de hagedis is fel en steekt heel
mooi af tegen de achtergrond zonder onnatuurlijk te worden. Net
zoals het gele koolzaad tussen het groene gras.
De mensen die erlangs lopen zullen het opmerken, de mensen
op de bankjes kunnen er niet omheen. Toch zullen ze er allemaal
(ook letterlijk) overheen kunnen kijken en er makkelijk langs
kunnen. Er is ook gedacht aan het perspectief van een kind: de
kop van de hagedis is ongeveer 60 cm hoog. Daardoor zullen
kinderen deze kop en de knipoog als eersten opmerken. Dat is
boeiend, want daarom zullen kinderen het beeld op hun eigen
wijze (kunnen) interpreteren en net iets anders zien dan hun
ouders, die er immers van bovenaf op neerkijken.
Henrique van Putten
------------------------------------------------------------------------------------

Vrijwilligers in Goudse Hout
Staatsbosbeheer schakelt graag vrijwilligers in om bij te dragen
aan de kwaliteit van de Goudse Hout. Bijvoorbeeld in de
Heemtuin Goudse Hout zijn wekelijks op zaterdagmiddag zo’n 35
vrijwilligers actief. Doe je mee? Meld je aan via
info@heemtuingoudsehout.nl.
Op maandagochtend zijn er tot 10
vrijwilligers actief in de Smultuin.
Aanmelden via:
vrienden@goudsehout.nl.
En dan is er voor de rest van de
Goudse Hout nog een groep van intussen al bijna 25 vrijwilligers
het hele jaar door actief. Deze laatste groep vrijwilligers wil de
natuurwaarden in de Goudse Hout bevorderen.¹
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De activiteiten waaraan je in 2021 mee kunt doen zijn (er zijn
altijd lichte en fysiek wat zwaardere activiteiten te doen):
1. Ridderzuring steken: op 26 en 27 maart (naar keuze)
2. Springbalsemien trekken: op 24 en 26 juni (naar keuze)
3. Zaden oogsten op de Heemtuin en inzaaien in idylle (juni)
4. Hooiactiviteiten op de idylle (nader te bepalen in augustus)
5. Vogelnestkasten tellen en schoonmaken: tellen maandelijks
tussen maart en oktober; schoonmaken op 29 en 30 oktober
6. Vlindertelroutes lopen: wekelijks,
april tot en met september
7. Inventariseren van de vegetatie in de
idylles en de fauna in de poel
tegenover speeltuin Eldorado (via de
KNNV)
8. Organiseren van de werkzaamheden
en meedenken over beleid
biodiversiteit in de Goudse Hout.
Lever een bijdrage of blijf op de
hoogte? groen@achterwillens.eu

¹ De werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout is een gezamenlijk initiatief van
Staatsbosbeheer met de Vrienden van de Goudse Hout, het IVN IJssel en
Gouwe, de KNNV en het Netwerk Achterwillens

Voor de agenda:
Op 29 mei doet de Smultuin weer mee aan de jaarlijkse klusdag:
NLdoet.
De Klus staat ingeschreven als: Goudsesmultuin klaar voor het
nieuwe jaar, op de site van het oranjefonds/NLdoet.
Daar kun je je opgeven om tussen 10.00 en 15.30 uur te helpen.
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Mimoun Talbi en de jongeren
“Als je iets wil in
Nederland, bereik je het.
Als je ervoor gaat.”
Wijkgenoot Mimoun Talbi
(60, foto, midden zonder
pet) is het levend bewijs
van zijn stelling: via
ongeschoold werk bij
Compaxo klom hij op tot
jongerenwerker en vorig
jaar werd hij, inmiddels huismeester van het Nelson Mandela
Centrum (NMC), door de koning onderscheiden met een
lintje. Hij werd lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook bij ons
in de wijk is hij actief met en voor jongeren.
Mimoun Talbi vertelt erover in een leeg NMC, maar het gesprek
lijdt daar niet onder. Gezinshereniging bracht hem in 1977 uit
Marokko naar Gouda, waar zijn vader bij Compaxo werkte. De
leerplichtige Mimoun (17) ging aan de slag bij de
vleeswarenfabriek, al probeerden zowel de directeur als zijn
vader hem naar school te krijgen. “Ik was al zeventien; daar had
ik geen zin in. Ik heb het twee weken uitgehouden op de
technische school aan de Graaf Florisweg en toen ben ik stiekem
bij Compaxo gaan werken.”
Jongerenwerker
Na een aantal jaren was hij het varkensvlees wel beu; “Ik ben
moslim”. Hij kwam na diverse banen als grondwerker en bij de
Sterrenborgh (nu Promen) terecht in buurthuis ’t Wiel, waar hij
met jongeren ging werken. Hij viel op door zijn inzet en
inventiviteit. “Ik was zo slim om bij elke activiteit de krant erbij te
halen.” Hij was 40, had geen diploma’s, maar kreeg de kans om
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te gaan leren. Hij werd sport- en spelbegeleider, deed een mboopleiding om te werken met randgroepjongeren, en haalde bij de
KNVB zijn scheidsrechtersdiploma. Als jongerenwerker versleet
hij drie, inmiddels failliete, organisaties en voor de vierde,
Kwadraad, is hij nu beheerder van het NMC.
Ook in zijn vrije tijd werkte hij met jongeren, vooral in Oosterwei,
waar twintig jaar terug een groot probleem was met
hangjongeren. Twee dikke plakboeken getuigen van de vele
activiteiten die hij organiseerde: van voetbaltoernooien tot
schoonmaakacties die hij met de jongens hield. Hij hield ook hen
voor: ‘als je iets wil, moet je niet opgeven’. Vol trots wijst hij op
een groepsfoto de jongens aan, die een cursus goed gedrag
volgden. Slechts een enkeling is tot zijn spijt niet goed terecht
gekomen.
Racisme geen kans geven
“Nederland geeft kans aan iedereen, dat heb ik in die 43 jaar
ervaren. Natuurlijk is er ook racisme, maar daar moet je geen
kans aan geven. Trek het je niet aan, ga niet rellen of boos
worden. Maar geef mensen tijd om de emotie eruit te halen en
laat zien wat je waard bent. Veel racisten die ik heb meegemaakt
als Janmaat, Fortuyn en Verdonk zijn trouwens alweer weg!”
Talbi kreeg in Oosterwei hulp van de daar toen actieve
pensionado Melchior Verstegen, die hem wegwijs maakte in
subsidieland. “Ik was van het praktische, hij van de financiële
verslagen, de administratie; zaken waar ik juist weer moeite mee
had.’’ Destijds kreeg elke wijk drie euro per inwoner, inmiddels is
er GoudApot waar Mimoun een beroep op doet voor zijn
vrijwilligersactiviteiten. Hij vindt GoudApot een geweldig initiatief,
al vraagt hij zich soms wel af waarom een activiteit, die een halve
dag duurt, 20-duizend euro vraagt, én krijgt. “Zoveel geld is
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helemaal niet nodig. Ik zou graag een wijkfeest in De Bühne
geven en dat kan echt voor een paar duizend euro.”
Met het geld dat hij krijgt,
koopt hij onder meer kleine
prijzen zoals pennen en
schriften. “Het is leuk als je
kinderen blij kunt maken en
tegelijkertijd iets kan vertellen.
We doen bijna elke zondag
wat; vaak sport of een bbq. Er
zijn vier ouders, net als ik
vrijwilligers, die bijna altijd
helpen.” Samen lopen ze ook
extra rondjes door de wijk op
‘gevoelige dagen’ als oud en
nieuw en tijdens de Ramadan.
Plannen
“Laatst sprak ik met de kinderen over hun ideeën en toen zei een
van hen: “Ik zou graag mijn fiets zelf willen maken als die kapot
is.” Dat vond ik een leuk idee, dus dat wordt mijn volgende
activiteit: met een groep kinderen 1 keer per week gaan we de
fietsen nakijken en zo leren de kinderen hun fietsen maken.” En
als het aan Mimoun Talbi ligt, wordt De Bühne een wijkcentrum
net als het Nelson Mandela Centrum, met mogelijkheden voor
alle wijkbewoners.
En ja, hij heeft ook nog voldoende tijd over voor zijn eigen gezin
met 6 kinderen, met wie hij inmiddels alweer 19 jaar in
Achterwillens woont. Hij woont hier niet tegen zijn zin, maar als
het kon ging hij terug naar Oosterwei: “Ik woonde hier in mijn
jeugd heel fijn en werk er natuurlijk”. Terug naar Marokko ziet hij
zich voorlopig niet gaan: hij heeft nog een dochter van 8.
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“Misschien later, als ik met pensioen ben”, lacht hij. Daarnaast
voelt Talbi zich meer Gouwenaar dan andere, in Nederland
geboren, stadgenoten.
Trots op lintje
De dag dat hij het lintje kreeg, zal hij
nooit vergeten: eerst de burgemeester
aan de telefoon en daarna collega’s
aan de voordeur met bloemen en taart.
Toen hij samen met de andere
onderscheiden Gouwenaars in de
Schouwburg de versierselen opgespeld
kreeg door burgemeester Verhoeven,
had Mimoun ook een presentje voor de
burgervader: een boekje met verslagen
en foto’s van alle activiteiten die hij organiseerde. (foto)

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

Waxinelichtjes voor hele straat
De buurt is enthousiast, er wordt een beroep op
gedaan maar, “eigenlijk zou het niet nodig moeten
zijn.” Dat zegt Annebrien de Koeijer over de ‘lief en
leedpot’, die zij sinds vorig jaar beheert samen met
Patricia Mourik. Zij zijn de gangmakers van de
Dagpauwoogstraat en een deel van de
Middenwillenseweg. Bij hen kunnen buurtgenoten
een klein bedrag krijgen voor een attentie voor een
zieke buur, een nieuwgeborene of om een andere
reden.
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De Koeijer bedoelt dat het gewoon zou moeten zijn dat je een
buur, die iets leuks of juist iets naars meemaakt, een hart onder
de riem steekt. Maar tot het zover is, doet ze graag mee aan het
lief en leedproject van Gouda Bruist*. Overigens vindt zij het
mooi dat in haar wijk al zoveel onderlinge betrokkenheid is en
initiatieven voor diverse leeftijdsgroepen. Zij doelt hierbij op
bijvoorbeeld een lampionoptocht, kleurwedstrijd en eieren
zoeken.
De gangmakers hebben huis-aan-huis flyers uitgedeeld en het
project mondeling toegelicht. “We hebben erbij gezegd dat het de
bedoeling is dat ze zelf omkijken naar hun buren en wanneer er
iets qua lief of leed is, ze via ons geld kunnen krijgen om deze
buur even een attentie te geven.” Dat bevordert de
betrokkenheid en je hoeft als gangmaker niet elke dag de wijk
door om te kijken of iemand een attentie kan gebruiken. Zo kost
het de gangmakers ook weinig tijd.
Voor Annebrien de Koeijer is de
‘lief en leedpot’ een
laagdrempelige manier om een
buurtgenoot te laten zien dat hij/zij
gezien wordt. “Omdat we in deze
tijd van donkere dagen en corona
iedereen een hart onder de riem
wilden steken, hebben we rond
Kerstmis iedereen drie
waxinelichtjes gegeven. Als je de
lichtjes aansteekt, verschijnt er een
mooie wens.”
*Lief en leed/blije buren is een project van Gouda Bruist ondersteund
door GoudApot, Stichting DEMB, Mozaïek Wonen en gemeente
Gouda. Wil jij gangmaker worden en voor jouw buurt de pot van 100
euro gaan beheren? Vul dan online het formulier in op Gouda bruist.
Daar vind je ook de voorwaarden.
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Schrijfster Annerieke de Vries
Ze is dagelijks enkele keren
per dag in de Goudse Hout te
vinden met ruwharige teckel
Sien: wijkgenoot en schrijfster
Annerieke de Vries. Op 10
september, de Internationale
Dag ter voorkoming van
Zelfdoding, verscheen haar
roman ‘Ondersteboven’, een
op waarheid gebaseerd
verhaal over een moeder wier
zoon op 25-jarige leeftijd
zelfmoord pleegde. Haar derde
boek in enkele jaren tijd!
De Vries is import en ze kwam hier voor de liefde. Partner Ries
heeft het grootste deel van zijn leven in Gouda gewoond. Ze
noemt hun huurwoning in Middenwillens “een lot uit de loterij. We
waren allebei gescheiden en waren de eersten die zich
aanmeldden voor dit project. Grappig genoeg zitten hier veel
samengestelde gezinnen!
Ik ben zo in de binnenstad en ik voel me gezegend: ik hoef de
weg maar over te steken en ik zit in de natuur.”
Ze verbaast zich erover dat veel Gouwenaars het Goudse Hout
niet kennen.
Toen de lockdown in maart 2020 inging, was Annerieke de Vries
net gestopt met werken om haar grote droom na te leven:
volledig schrijfster zijn. “Ik voel me geen slachtoffer van de
omstandigheden. Ik heb mezelf twee jaar de tijd gegeven. En net
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na mijn beslissing kwam, via een vriendin, Astrid van Vugt op
mijn pad. Haar zoon Rogier had in 2012 op 25-jarige leeftijd
zelfmoord gepleegd. Een kunstenaar, skateboarder, bij iedereen
geliefd maar ook kwetsbaar, die de regie over zijn leven
kwijtraakte. “
Opvanghuizen kwetsbare jongeren
“Haar intense verdriet heeft Van Vugt omgezet in concrete
plannen. Ze heeft de Rogier Hulst Foundation opgericht, die
kwetsbare jongeren wil steunen in opvanghuizen waar
lotgenoten elkaar kunnen treffen, met een schil van zorg
eromheen. Zij wilde meer aandacht voor haar initiatief en voor
het leven en sterven van haar zoon; een sportieve jongen, van
wie je dacht ‘die vindt zijn weg wel’ tot het mis ging. Ook om zijn
leven betekenis te geven. Ze dacht dat een boek kon helpen.”
En met boeken heeft Annerieke de Vries ervaring, ze had er al
twee geschreven. Ze debuteerde met de spannende thriller
‘Sluipwesp’, daarna volgde de indringende roman ‘Een voltooid
leven’. Hierin beschreef ze het stervensproces van haar moeder.
Die leed aan een ongeneeslijke ziekte en koos bewust niet voor
euthanasie. Een onderwerp waar je volgens De Vries weinig over
hoort. Het boek sloeg aan: ze reisde maandenlang het land door
voor lezingen tot corona haar agenda schoonveegde. Dat had
wel als voordeel dat ze nu alle tijd had voor ‘Ondersteboven’. Dat
is geen zelfhulpboek over omgaan met rouw; in overleg met
Astrid van Vugt werd het een roman.
Was het niet lastig om een roman te schrijven gebaseerd op
iemand anders ervaringen?
“Voor mij als schrijfster niet, het gaf me juist vrijheid om
gelaagdheid in de roman aan te brengen. En zonder Astrids
verhaal had ik veel meer research gedaan. In grote lijnen volg ik
het leven van Astrid en Rogier, maar ik heb er mijn kleur aan
gegeven. De hoofdpersoon heet Merel, die rouwt om het verlies
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van haar kind, en in flashbacks vertel ik het verhaal van deze
Davy. Een kunstenaar met ‘een vol hoofd’ die in onze snelle
wereld niet kon aarden. Ondanks de bescherming van zijn
moeder.
“Astrid vond het in eerste instantie lastig: ik had met mijn fantasie
dingen toegevoegd om de jongen te beschrijven, die niet klopten
met hun leven. Dat hou je altijd, zelfs al beschrijf je de
werkelijkheid. Iedereen heeft zijn eigen beleving. Maar
uiteindelijk is zij blij met het boek. Haar eerste reactie was: ‘Er zit
gelukkig ook humor in’. En ik ben ook blij met mijn steun aan de
Foundation. Die krijgt tien procent van de opbrengst, doordat ik
het boek in eigen beheer heb uitgegeven.”
Bij het schrijven hielp het ook dat Annerieke met haar ervaring in
de zorg meer gevallen van zelfdoding heeft meegemaakt. Ook
heeft ze zelf twee hoog sensitieve kinderen. “Toen ik nog in
Amersfoort woonde en bestuurslid was op hun waterpoloclub,
heb ik van nabij meegemaakt hoe ouders en kinderen
reageerden op de zelfmoord van een 12-jarig clubgenootje.”
Boekpresentatie
Wie wil kan het boek kopen bij de schrijfster zelf. Ze woont op de
Goudvlinderstraat 6. Online bestellen kan ook, bijvoorbeeld via
de plaatselijke boekhandel Verkaaik. Daar zijn haar vorige
boeken gepresenteerd. Dat was door de pandemie met
‘Ondersteboven’ nog niet mogelijk. Zodra het weer kan, komt er
ook een bijeenkomst in de Goudse Manege, waarmee Annerieke
goede contacten heeft.
Met schrijven is ze na boek drie niet gestopt: op 12 mei, de dag
van de verpleging, verschijnt haar bundel columns ‘Woest Haar’.
Dat gaat over haar begintijd als leidinggevende, samen met een
collega, op de operatieafdeling van een Amsterdams ziekenhuis.
“Dat was dertig jaar terug, we waren zo groen als gras en
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hebben alles fout gedaan wat je fout kan doen. ‘Woest haar’, zo
noem ik hem, was een stoere boy, die daar veel ontspannener
mee omging dan ik. Leuke verhalen over de zorg, die wat
lichtheid brengen”.
Verder schaaft ze aan haar tweede thriller, die haar vorige
uitgever afwees als ‘te psychologisch’. “Daar dacht ik heel
verdrietig over te zijn, maar ik ben er nu wel blij om. Ik ben hem
aan het herschrijven om hem nog spannender te maken.”
Annerieke blijft ook over maatschappelijke thema’s schrijven. Ze
werkt aan een boek over iemand die een heftige verslaving heeft
overwonnen. “Mij interesseert het hoe het komt dat de ene mens
wel verslaafd raakt en de andere niet, terwijl ze in dezelfde
omgeving opgroeien.”
Hobbyshop
Ze heeft genoeg te doen. Desondanks is ze toch weer aan het
werk, hoewel ze gestopt was na 38 jaar in de zorg. Ze werkt een
paar dagen per week bij de Hobbyshop aan de Lange
Groenendaal - als de winkels open zijn. “Door corona kon ik als
een malle dat boek schrijven, maar daarna viel ik een beetje in
een gat; ik zie niemand meer. En ik vermaak me daar, het is
ontzettend leuk. Zo leer ik Gouda een beetje kennen. Al ben ik
ervan gaan houden, Gouda is geen wereldstad, en zeker geen
Amsterdam. In de winkel komt een alternatief en creatief publiek,
echte kunstenaars, dat doet me aan Amsterdam denken, dat mis
ik verder in Gouda”.
Voorlopig zal ze hier nog wel blijven wonen en werken. En als ze
ooit gaat, is het vast naar Groningen, waar een grote trekker
woont: haar 1-jarige kleinzoon Boris!
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Belangrijke telefoonnummers
Wijkagenten Fuat Arslan/Hassan Nagih:
0900 - 88 44
Stadstoezicht Madelon Reijerkerk, Martin Breugem: 14 01 82
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 situaties of kapotte zaken in het openbare
gebied en jeugdoverlast via:
Meldpunt Openbaar Gebied (MOG):
14 01 82
Als klachten hinderlijk zijn maar niet gevaarlijk: Slim Melden op website
gemeente Gouda
Cyclus gaat over de openbare ruimte en afvalbeheer (ook grofvuil,
klein chemische afval en papier)
Cyclus:
0182 - 54 75 00
---------------------------------------------------------------------------------------------Sociaal Team Noord (0-100+)
088 - 900 43 21
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)
Centrum voor Jeugd en Gezin
088 – 254 23 84 (8.30 – 17.00)
Meldpunt zorg en overlast (GGD) 088 – 308 35 35 (9.00 – 17.00)
Kindermishandeling
0800 – 2000 (gratis, 24/7)
Huiselijk geweld
0800 – 2000 (gratis, 24/7)
Hygiëne en gezondheid
088 – 308 32 00
Bureau Discriminatiezaken
0800 – 321 86 86 (gratis)
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