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De wijk Achterwillens ligt tussen de Platteweg (noord), de NSspoorlijn (zuid), de Breevaart (west) en de Willenskade (oost).
In de wijk liggen de volgende buurten: Slagenbuurt,
Middenwillens, oud-Achterwillens, Wethouder Venteweg,
Zwarteweg, Achterwillenseweg, Goudse Hout.

Inhoudsopgave
Uit het kernteam........................................................................... 4
Kort nieuws .................................................................................. 5
Vernieuwd: Website Netwerk Achterwillens ................................. 6
Senioren studiekring .................................................................... 7
Wisseling van de wacht bij Vindingrijk ......................................... 8
De redders van de boerin............................................................. 9
Oproep: Maquettebouwer? ........................................................ 11
Werk aan Aschpotpad gestart .................................................... 12
Post voor de postbode ............................................................... 13
Voortgang groot onderhoud Oud-Achterwillens ......................... 14
Facelift voor de Bühne ............................................................... 16
Goudse Hout-nieuwtjes .............................................................. 17
Slim melden app: vooral afval! ................................................... 19
Onkruid en rattenoverlast ........................................................... 21
Activiteitenoverzicht de Bühne ................................................... 22
Kom naar de voorleesmiddag .................................................... 25
Doe mee met de wijkschouw? ................................................... 26
Clean Up data ............................................................................ 26
Wat doen vrijwilligers voor groen? ............................................. 27
Lampionoptocht door de wijk ..................................................... 29
Weggeefwinkel weer open ......................................................... 29
Werkgroep Energie: Energietoeslag en isolatie ......................... 30
Interview met directeur Vindingrijk ............................................. 33
Interview met Buurtvoorlichters .................................................. 37
Interview met Jopie Derden-van Vliet ........................................ 39
Belangrijke telefoonnummers..................................................... 44

Achterwillens september 2022

3

Uit het kernteam
Het kan niemand ontgaan zijn, de verjaardag van
onze stad. Ook in onze wijk verscheen een Gouds
Icoon en wapperden vlaggetjes die door
buurtbewoners waren genaaid. Er gebeurde
natuurlijk nog veel meer in het afgelopen halfjaar en
in deze wijkkrant praten we je weer helemaal bij.
We brengen in onze wijkkrant elk halfjaar verslag uit van wat er
in de wijk heeft plaatsgevonden en van wat er momenteel speelt.
In het midden van deze wijkkrant tref je dus ook weer zoals altijd
het activiteitenoverzicht van de Bühne.
Het laatste nieuws kun je ook volgen via onze website, die
onlangs weer helemaal is opgefrist. In deze wijkkrant lees je
meer over het nieuwe jasje van de site. En over nieuwe jasjes
gesproken… ook het buurthuis de Bühne wordt de laatste
wijkkranten elke keer weer een stukje mooier! In het
activiteitenoverzicht staat vast een activiteit die aanleiding geeft
om binnenkort weer eens langs te komen.
Als kernteam komen we ook een aantal keer per jaar bij elkaar in
de Bühne. Lijkt het je leuk om eens vrijblijvend aan te sluiten, of
om bij te dragen als secretaris of een andere bestuursfunctie? Of
zou je daar wat meer over willen weten? Mail gerust naar
voorzitter@achterwillens.eu.
------------------------------------------------------------------------------------Wil je bijdragen aan de wijkkrant van februari 2023? Mag
jouw advertentie, activiteit, artikel of oproep niet ontbreken?
Tips en input zijn altijd welkom! We zien je ideeën graag
tegemoet op wijkkrant@achterwillens.eu.
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Nieuws
Kort Nieuws
Feestvlaggen weer weg
Nog even (tot 17 september) en dan
bergen we de feestvlaggen weer op, zowel
de gekochte als de zelf genaaide rood-witte
vlaggenlijnen. Die laatsten hingen vijf
maanden in de wijk: eerst op de
Achterwillenseweg en later in omliggende
straten als de Wethouder Venteweg, de
Merlijnstraat en de Tristanstraat.
In al die straten wonen vrijwilligers die
hebben meegewerkt aan de vlaggenlijnen.
Renovatie op streek
Het zal vrijwel niemand ontgaan:
de ontmanteling en verbouw van
de Achterwillenseweg 22 is in
volle gang. Er staat inmiddels het
raamwerk op van een derde
verdieping.

De verbouw begon op een
druilerige dag met een feestelijke
bijeenkomst van bouwers,
ontwikkelaar, wethouder en veel
van de nieuwe bewoners.
Achterwillens september 2022
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Vernieuwd: website Netwerk
Achterwillens
Begin dit jaar is de website
achterwilllens.eu van een nieuw
gezicht voorzien. Dat moet het
zoeken vergemakkelijken naar
zaken die u als buurtbewoner
interesseren. We zijn benieuwd
naar uw ervaringen!
De homepage (voorpagina) is de
ingang naar negen
hoofdonderwerpen als
bewonersactiviteiten, werken in de
wijk, veiligheid, interviews, afval,
groen, energie, berichten van
derden.
Rechts daarvan staat de lijst met de laatst verschenen
nieuwsberichten en helemaal rechts de agenda met
wijkactiviteiten.
En onder contacten staan alle belangrijke mailadressen en
telefoonnummers.
Naast www.achterwillens.eu zijn nog twee plekken ingericht:
één voor berichten over de energietransitie:
www.energie.achterwillens.eu
en één voor al het groene nieuws uit de wijk:
www.groen.achterwillens.eu.
Op elk van deze drie plekken kan gekozen worden voor het
automatisch ontvangen van een nieuw geplaatst bericht. Onder
het kopje ‘Inschrijven’ kunt u uw naam en e-mailadres invullen. U
blijft dan vanzelf op de hoogte van nieuwe berichten op dat
gebied in Achterwillens.
Achterwillens september 2022
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Advertentie

Senioren studiekring
In de Bühne komt op woensdagochtend om de twee weken een
groep senioren bij elkaar om kennis en ervaring met elkaar te
delen. Deelnemers brengen zelf de onderwerpen in. Soms
verzorgt een van de leden een presentatie, soms nodigen we
een gastspreker uit. We gaan op excursie en discussiëren met
elkaar over opvallende nieuwsfeiten. Naast kennisoverdracht is
er ruimte voor persoonlijk contact. Kortom: een leerzame en
sociale activiteit. Meedoen? Eerst kennismaken? Mail naar
miadrummen@hotmail.com.
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Wisseling van de wacht bij
Vindingrijk:
Jasper van der Beek is
vertrokken als directeur van
openbare basisschool
Vindingrijk. Hij gaf het
stokje over aan Debby van
Rijn, tot nu toe directeur op
een school in Moordrecht
(zie interview op pag. 33)
Netwerk Achterwillens wenst Debby van Rijn succes als directeur
op haar nieuwe school en ziet er naar uit met haar samen te
werken.
Rachid Tighadouini en Adriaan
Jansen (voorzitter, op de foto
links) hebben namens het
kernteam van Netwerk
Achterwillens Jasper bedankt
voor zijn inzet voor de school
en voor zijn rol in de wijk.
Ook hem wensen wij veel
succes bij zijn nieuw job:
directeur van de
Montessorischool Houtwijk in
Den Haag.
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De redders van de boerin
Ze verlaat ons in de week vóór 17 september, om in
de binnenstad mee te doen aan het slotfeest: het
groen-gele Goudse icoon dat tijdens het Gouda750feest vijf maanden de hoek bij de Kwartslag
opfleurde. Ze had een moeilijk begin: ze ging enkele
keren horizontaal.
De eerste keer stond ze amper
24 uur op haar plek voor
‘lolbroeken’ haar omgooiden.
Met behulp van agenten en
brandweer, die op eerste
paasdag niet veel omhanden
hadden, stond de 750 kilo
wegende dame snel weer
verticaal.
Maar kort daarop lag ze weer. Om niet aan de gang te blijven,
werd in overleg met de coördinator van de iconen besloten haar
te laten liggen. Maar dat was
buiten Gouwenaar Michel
Engelberts gerekend, die we
gerust een ‘super’redder
mogen noemen.
Hij hielp niet alleen onze boerin
overeind, maar ook de
onthoofde Joubertstraatboerin.
Twee keer zelfs, en hij gaf haar
ook twee keer een ‘nieuw
hoofd’: een bloemstuk dat hij
kreeg van de Kringloopwinkel.
(Links Michel, met zonnebril)
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‘Ik rijd een paar keer per week door Achterwillens, mijn
tweelingzus woont hier’, zegt Michel, die zelf in Bloemendaal
woont. ‘Ik zag het beeld steeds liggen en dacht toen: ze moet
weer overeind anders hebben die vandalen hun zin. Ik stopte, er
liep een man met een hond die meteen wou helpen, net als een
passerende fietser en mensen in een auto. Ze stond in een mum
van tijd weer rechtop.’
‘Ik weet niet wie er hebben geholpen’, zegt Engelberts ‘maar het
waren heel aardige mensen.’ Die mensen willen we hier, net als
Michel, van harte bedanken!
Na deze redding is het door tennisvereniging Ad Astra gemaakte
icoon op beide benen blijven staan. Ze heeft nog even kort
meegedaan aan het boerenprotest met een boerenzakdoek.
Waar ze na het feest naartoe gaat, is nog niet bekend.
We zullen haar missen.

(De redders, met links Michel)
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Oproep: maquettebouwer?
Een paar keer per jaar
komt het Netwerk
Achterwillens bijeen in
de Bühne. Laatst viel
hen ineens de maquette
op, die in een van de
lokalen aan de muur
hangt. Deze hangt er al
jaren (!).
Hierop is (het eerste deel van) de nieuwbouw van
de Slagenbuurt weergegeven (ca. 1985).
Kokon Architectuur en Stedenbouw (www.kokon.nl) en
Bouwbedrijf Van Wijnen (www.vanwijnen.nl) waren destijds de
architect en de bouwer.
Wie weet er meer over deze maquette?
‘De Bühne wordt opgeknapt door Woonpartners Midden-Holland.
Zowel de binnenkant als de buitenkant worden opgefrist en waar
nodig gerepareerd. Het lijkt ons leuk om ook deze maquette up to
date te maken.’
Een deel van de Slagenbuurt is later gebouwd en staat er niet
op. Ook Middenwillens kan misschien een plek krijgen aan de
muur.
Oproep
Kent of bent u iemand die het leuk vindt om de maquette te
vernieuwen, of vindt u het leuk om (wellicht samen met iemand
anders) hierbij te helpen? Mail dan naar:
netwerkachterwillens@gmail.com.
Achterwillens september 2022
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Werk aan Aschpotpad gestart
Als u dit leest, moet begonnen zijn met de renovatie
van het fietspad. Omwonenden hebben een brief
gehad en de omleiding van het verkeer is geregeld.
Half november moet het klaar zijn.
Alle tegels van het ruim 700 meter lange Aschpotpad worden
weggehaald. Het pad komt 60 centimeter boven het waterpeil te
liggen. 600 meter krijgt een asfaltverharding. De overige 100
meter wordt als proef uitgevoerd als PlasticRoad.
Gerecycled huisvuil
Deze PlasticRoad is opgebouwd uit lichtgewicht elementen die
gemaakt zijn van gerecycled plastic huisafval. Die zouden minder
moeten zakken dan een normale asfaltverharding. De gemeente
voert deze proef uit samen met de provincie Zuid-Holland. Meer
informatie is te vinden op plasticroad.com
Licht en looppad
Er komt slimme led-verlichting die afzwakt als het pad niet
gebruikt wordt. Langs een deel van het pad komt een strook van
60 centimeter 'zodat wandelaars even opzij kunnen gaan of stil
kunnen staan als zij dat willen', zo schrijft de gemeente op haar
informatiepagina.
Aanspreekpunt
Op www.gouda.nl/onderhoud-aschpotpad staat algemene
informatie over het project. Wie vragen/opmerkingen heeft kan
contact opnemen met Jelle Goudswaard,
jelle.goudswaard@gouda.nl of telefonisch: 14 0182.
Jelle begeleidt namens de gemeente de uitvoering en is het
eerste aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden.
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Post voor de postbode
Eind april, zo hoorden wij op het laatste
moment, ging onze postbode Cora Koolmees,
met pensioen. Zij was al twintig jaar een
vertrouwd gezicht in de buurt. Dagelijks
bezorgde zij, door weer en wind, de aan ons
gerichte brieven, kaarten, aanmaningen en
al of niet leuke familieberichten.
Dat moest, zo vonden de
bewoners van het begin van de
Wethouder Venteweg, maar
eens andersom. Nu eens post
voor de postbode!
In een speciaal gemaakte
brievenbus konden
buurtgenoten post deponeren
en dat gebeurde ook. Flink wat
bewoners stuurden op deze
manier een aardige kaart,
tekening of chocolaatjes. Cora
was blij verrast door deze actie.
Ze wil iedereen hartelijk danken voor de, zoals zij zei, lieve en
schattige kaarten.
Op de foto: Cora bij de laatste lichting van de eenmalige brievenbus en
tegelijk haar laatste postronde.
Herman Klein
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Voortgang groot onderhoud
Oud-Achterwillens
De voorbereidingen voor het opknappen van
de openbare ruimte in de wijk verlopen
voorspoedig. In het voorjaar hebben de
bewoners in de fasen 1 tot en met 3 (zie
kaart) suggesties gedaan voor het ontwerp
dat nu definitief is gemaakt.

Vervangen kabels en leidingen
De nutsbedrijven Stedin en Oasen gaan op grote schaal de
elektriciteitskabels én de waterleiding vervangen. Zij doen dit in
één keer voor de gehele wijk in de periode tussen oktober 2022
en juni 2023. De nutsbedrijven informeren bewoners rechtstreeks
Achterwillens september 2022
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over deze werkzaamheden. De gemeente houdt toezicht of zij
werken in de lijn van de vernieuwde inrichting van de openbare
ruimte.
Werkzaamheden groen: bomenkap
Onlangs heeft de gemeente een zogenaamde Boom Veiligheid
Controle (BVC) uitgevoerd in heel Gouda, dus ook voor de wijk
Oud-Achterwillens. Hieruit volgt dat nog dit jaar een aantal
bomen verwijderd moeten worden.
De kwaliteit van de overige bomen in de wijk blijkt over het
algemeen helaas matig tot slecht te zijn. Dit wordt nog eens
versterkt door de gevolgen van de geplande
(ophoog)werkzaamheden. Ook hierdoor moeten een aantal
bomen verwijderd worden. Dit gaat naar verwachting rondom de
jaarwisseling plaatsvinden. Als hier meer over bekend is,
publiceert de gemeente een overzicht op de projectpagina
www.gouda.nl/oudachterwillens en vraagt een kapvergunning
aan.
De positieve kant van dit verhaal is wel dat naast het ophogen en
vernieuwen van de bestrating ook veel nieuwe bomen worden
geplant en er ruimte is voor extra groenvakken. Op deze wijze
maakt de gemeente ook het groen in de wijk toekomstbestendig
en aantrekkelijker.
Ontwerp ‘blauwe kaders A, B en C’
Tijdens de portiekgesprekken hebben wij gevraagd wie
geïnteresseerd is om mee te denken over de inrichting van een
drietal kleine gebiedjes, de zogenaamde ‘blauwe kaders’.
Op 28 juni hebben wij met een aantal bewoners voor de blauwe
kaders A en B ideeën verzameld over het groen inrichten van
deze gebiedjes.
Voor het blauwe kader C, aan de achterzijde van de Bühne,
gaan wij eind september, mét u, aan de slag om deze
speellocatie nog leuker te maken.
Achterwillens september 2022
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Meedenken? Meld je dan aan bij Musse Godefa. Hij heeft ook
contact met Sandra Stevens-Baas (een bekend gezicht in de
wijk) die de gemeente helpt bij de voorbereidingen.
Uw tuin ophogen?
Tot slot iets om over na te denken. Bij het ophogen en bestraten
van fase 1 tot en met 3 wordt de straat tussen de 25 en 40
centimeter hoger. Als u een voortuin heeft of een achterpad dat
aansluit op de straat dan moeten die ook opgehoogd worden. De
organisatie en de kosten om dit te doen zijn voor de eigenaar
van de woning! Musse Godefa kan u meer informatie geven.
Als u een huurwoning heeft, adviseren wij u om contact op te
nemen met Woonpartners en dit te melden.
Contactgegevens
Met vragen, opmerkingen of ideeën kunt u ook terecht bij het
Netwerk Achterwillens via herinrichting@achterwillens.eu
(Esther van Pomeren).
Aanspreekpunt bij het projectteam van de gemeente is assistentprojectleider Musse Godefa. Hij is te bereiken via email
musse.godefa@gouda.nl of 14 0182.
André de Bruijn, gemeente Gouda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facelift voor de Bühne

De afgelopen maanden is de Bühne een beetje
mooier geworden.
In maart zijn bij de entree en de openslaande deuren
schoonloopmatten geplaatst en zijn in beide lokalen de oude
gordijnen vervangen door jaloezieën. Een hele verbetering en die
de Bühne een mooiere uitstraling geeft in de wijk.
De aanschaf is mogelijk gemaakt door een donatie van het VSBfonds, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.
Achterwillens september 2022
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Van binnen geschilderd
Verder heeft Woonpartners
Midden-Holland besloten de
Bühne op te knappen.
In de zomervakantie is
begonnen met het opnieuw
schilderen van de
binnenruimtes.

Nu de buitenkant nog
In de periode van 9 september tot en met 13 oktober wordt de
buitenkant onder handen genomen. Deze werkzaamheden
bestaan onder andere uit het schilderen, het plaatsen van een
nieuwe voordeur en het verwijderen van asbest.
We proberen de activiteiten in de Bühne in deze periode zoveel
mogelijk door te laten gaan.
Netwerk Achterwillens
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Goudse Hout-nieuwtjes
Watertappunt in Goudse Hout
Burgemeester Pieter Verhoeve
en Oasen-directeur Walter van
der Meer openden op 15 juni
het door Oasen geschonken
tappunt in het Goudse Hout, bij
het Kale Jonkerpad.
Wel jammer dat de tap niet
werkt met een sensor,
daardoor stroomt nu veel water
ongebruikt weg.
Achterwillens september 2022
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Toilet in Goudse Hout
Bij de parkeerplaats bij de
wielervereniging wordt gewerkt aan
een toiletgebouw.
Naar verwachting is dat eind
september gereed.

Freerunpark
Naast speeltuin Eldorado komt het
Freerunpark. De grond is
opgehoogd en de plaatsing van de
sporttoestellen is begonnen.
Ook het freerunpark moet in
september klaar zijn.
Kunstwerk
Het bestuur van de Groenalliantie wil graag dat
het vorig jaar vernielde kunstwerk
‘Verdwijnselen’ terugkeert op oude plek op het
Ontmoetingsplein. Uiteraard hersteld en
versterkt.
Als kunstenares Henrique van Putten het daar
mee eens is, zou de groene hagedis met
dichtregels van Leo Vroman wellicht eind dit
jaar terugkomen.
Biodiversiteit
In het kader van verbetering van de biodiversiteit worden de flora
en fauna gemonitord. In september wordt een zogenoemde
Quick Win uitgevoerd: langs het Harlekijnpad wordt een terrein
afgeplagd en er wordt daar een insecten- en bijenwal aangelegd.

Achterwillens september 2022

18

Slim melden app: vooral afval!
De slim melden app van
de gemeente is alweer
ruim twee jaar in gebruik.
De gemeente deelt graag
wat resultaten met ons.
Wist u dat…?

…in heel Gouda
afgelopen twee
jaar ruim 51.700
meldingen over
het openbaar
gebied zijn
gemaakt?
Meer dan 25.000
per jaar?

… verreweg het meest
gemeld wordt over
1. Afval
2. Wegen
3. Lantaarnpalen?
…de meeste meldingen
gedaan worden op een
maandag?
Achterwillens september 2022
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… verreweg de
meeste meldingen
ook in de wijk over
afval gaan?
1. Afval
2. Wegen
3. Lantaarnpalen

… er per
maand in heel
Gouda vorig
jaar zo’n 2200
meldingen
werden
gemaakt?
… bij ons in de
wijk gemiddeld
132 per maand
werd gemeld?

Gegevens: gemeente Gouda
Lamp kapot? Stoep verzakt? Ligt ergens zwerfaval?
Gebruik dan de Slim Melden App om de gemeente te
waarschuwen. Dat kan ook via de website van de gemeente
of per telefoon: 140182.
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Onkruid en rattenoverlast
Sigarettenpeuken, onkruid, zwerfafval: het
Driewegplein, toch een beetje het centrum van de
Slagenbuurt, ligt er niet altijd even schoon en netjes
bij.
Voorkomen dat er troep ligt, is natuurlijk het beste. Af en toe een
clean up helpt ook al, maar soms lijkt meer actie nodig.
In juli vroeg een
buurtbewoner het bedrijf Briq
Real Estate het hoge onkruid
bij hun (leegstaande) pand te
verwijderen. Hij kreeg geen
antwoord, maar eind
augustus was het onkruid
opeens weg. Dat zal vast
geen toeval zijn.
Ratten door broodresten
Diezelfde bewoner heeft ook enkele tips gekregen van de
Bestrijdingsdienst om bruine ratten tegen te gaan. Daarvan zitten
er veel in de sloot tussen Molenmeesterslag en het Aschpotpad.
Ratten kunnen ziektes meebrengen.
‘Bestrijden heeft geen zin zolang (sommige) bewoners hele
zakken brood in de sloot gooien’, zegt de dienst. Ook wordt
geadviseerd om geen voedselhuisjes etc in tuinen te zetten,
daardoor komen ze ook in de tuinen (en onder de huizen).
De bewoner zelf oppert: ‘Kan er ergens een broodafvalcontainer
worden geplaatst, waarbij voor een duurzame besteding van dat
afval wordt gezorgd (bijv. diervoeding)?’ Wie weet…
Achterwillens september 2022
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Activiteiten

in de Bühne, Tristanstraat 18
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Activiteiten

in de Bühne, Tristanstraat 18
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Activiteiten en verslagen
Kom naar de voorleesmiddag
Voorlezen aan
kinderen is leuk om
te doen en voor
kinderen zelf ook
heel belangrijk en
leerzaam: voor hun
taalontwikkeling en
om hun fantasie de
vrije loop te laten.
Ik zeg altijd tegen de
kinderen 'in een
boek kan alles'.
Voor de schoolvakantie
waren we al begonnen en
hadden een paar kinderen
ons al gevonden.
Nu zijn we echt van start
gegaan. We hopen jullie dan ook snel te ontmoeten.
Deur gaat dicht
Kom op tijd want tussendoor gaat de deur dicht omdat we dan
niet gestoord willen worden tijdens de soms mooie en/of
spannende verhalen.
In de toekomst gaan we ook soms gebruik maken van de
boekfiets dus reden genoeg om een keer te komen luisteren.
Jolanda Suur
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Doe mee met de wijkschouw?
Zijn er zaken in de wijk stuk of anderszins het melden bij de
gemeente waard? Vrijwilligers gaan dit jaar nog twee keer op
inspectie. Wie loopt mee? Nu of een volgende keer? Kost
een paar uur, per keer, enkele keren per jaar.
Op 1 oktober is oud-Achterwillens aan de beurt.
Verzamelen bij de Bühne om 10:00 uur.
Op 5 november krijgt de Slagenbuurt een kritische blik.
Verzamelen om 10.00 uur bij de Coop.
Meer info/aanmelden: wijkschouw@achterwillens.eu

Clean Up data
Nog drie keer dit jaar gaan de vrijwilligers met (door het
Netwerk verstrekte) handschoenen, vuilniszakken en
grijpers op pad. 10.00 uur verzamelen en koffie, thee en
lekkers na afloop (circa 12.00 uur).
17 september: oud-Achterwillens - vertrekpunt Bühne
15 oktober: Slagenbuurt - vertrekpunt basisschool Vindingrijk
19 november: Goudse Hout - vertrekpunt parkeerterrein
wielervereniging Excelsior
Meer info/aanmelden: cleanup@achterwillens.eu
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Wat doen vrijwilligers voor
groen?
Netwerk Achterwillens ondersteunt vrijwilligers
binnen en buiten de wijk die zich inzetten voor de
Natuurwaarden in de Goudse Hout. De werkgroep
Natuurwaarden Goudse Hout bestaat nu zo’n vier
jaar. In 2022 zijn deze vrijwilligers bijvoorbeeld
bezig met:
⁃ het wekelijks
tellen van de vlinders
in de idylle achter het
Ontmoetingsplein (l);
⁃ het maandelijks
inspecteren en
onderhouden van de
inmiddels ruim dertig
vogelnestkasten in
de Goudse Hout (r);
⁃ het hooien en oogsten van de idylle met
Staatsbosbeheer in juni en augustus/september;

⁃
het bouwen van een
insectenplaza: het hout- en het
grondhotel zijn inmiddels klaar;
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⁃ het meten van de
waterkwaliteit. Dit jaar is een
groepje opgeleid dat op zestien
plaatsen in de Goudse Hout de
waterkwaliteit meet en daarover
rapporteert bij het
Hoogheemraadschap Rijnland.

⁃
het overleg met
Staatsbosbeheer en de
Groenalliantie MiddenHolland om de biodiversiteit
te vergroten. Er is overleg
over natuurvriendelijke
oevers, beter maaibeheer,
waterpeil en waterkwaliteit;
⁃
de organisatie van een excursie
voor dertig Goudse politici in maart vóór
de verkiezingen om het belang van
Natuurwaarden in het Gouds beleid te
benadrukken.

De ruim twintig vrijwilligers doen verslag
van hun plannen en werkzaamheden op
www.groen.achterwillens.eu.

Heeft u tips voor ons of belangstelling om ook mee te doen?
Stuur dan een e-mail naar groen@achterwillens.eu.
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Lampionoptocht door de wijk
Vrijdag 18 november
Voor kinderen t/m 12 jaar
begeleiding door ouder of 18+ verplicht!
Schrijf je NA DE HERFSTVAKANTIE in en koop voor
2 euro een lampion bij:
*Frisversshop, Willem en Marialaan 62
*Frisvers Groenteshop, Willem en Marialaan 16
beiden tijdens winkelopeningstijden
*Mogelijk ook op School Vindingrijk
Houd de website achterwillens.eu in de gaten voor nieuws

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

Weggeefwinkel weer open
De vakantie is voorbij en sinds 29 augustus is de
weggeefwinkel in de Bühne weer open!
Elke maandag en woensdag van 13:00 tot 15:00 uur.
Iedereen is van harte welkom! Kom een kijkje
nemen en wat uitkiezen!
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Werkgroep Energie:
‘Energietoeslag en isolatie’
Om te beginnen met de actualiteit van de torenhoge
energierekening: huishoudens met een laag
inkomen (net boven de bijstandsnorm) kunnen bij
de gemeente eenmalig een energietoeslag van €
1300,- aanvragen. Let op: dat kan tot 1 oktober 2022
via de website van de gemeente Gouda.
Daarnaast kan het lonen om de woning te isoleren, om energie te
besparen. Ook een goed idee voor wie nu nog niet op een
andere warmtebron dan aardgas over kan stappen. Energie die
je bespaart, hoef je niet op te wekken en dat vermindert de CO2uitstoot.
Zaterdag 4 juni stond het
gemeentelijke mobiele
energieloket op het
Driewegplein om hierover
uitleg te geven. In dit
‘winkeltje op wielen’ gaven
energiecoaches uit de wijk
en leden van de werkgroep
Energie uit Achterwillens tips
over isolatiemaatregelen als
triple glas en
spouwmuurvulling. (foto: Arjan, Paul en Cees)
Hun besparingstips delen we graag met u: vervang gloei- en
halogeenlampen door ledverlichting, plak isolatiefolie achter je
verwarming (en voorkom dat je stookt voor de muur en de
buitenlucht) en vul kieren waar het tocht met tochtstrips.
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Veel interesse voor isolatie
Op een buurtbijeenkomst op 13 juni in basisschool Vindingrijk
ging het ook over isoleren: van de vloer, het glas (ook
bovenlichten), de voordeur, de spouwmuren en van het
(zolder)dak. Tot 1 juli konden belangstellenden intekenen voor
een collectieve inkoop-/bestelactie. Dit tegen scherpe prijzen
mede doordat leveranciers op één dag meerdere woningen in
dezelfde wijk kunnen bedienen. Er was veel interesse.

* 28 Bewoners wilden een offerte voor het vervangen van (ruim
dertig jaar oud) dubbelglas naar het veel beter isolerende HR++
glas.
* Een tiental bewoners heeft interesse in het vervangen van
hardglazen bovenlichten door een HR++ exemplaar.
* Voor het vervangen van voor- en of achterdeur hebben 12
bewoners zich gemeld. De teller staat op 18 deuren in totaal.
* Ook voor het aanbrengen van vloer- en/of spouwisolatie is er
concrete belangstelling.
Met ruim dertig bewoners zijn afspraken gemaakt voor
maatwerkinspectie rond de toepasbaarheid van vloerisolatie.
De geselecteerde aannemer heeft daartoe intussen een advies
met offerte uitgebracht.
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Vragen aan de wethouder?
Wat kan de Werkgroep Energie nog meer doen voor verdere
verduurzaming van Achterwillens? Op 29 september krijgen we
wethouder Michel Klijmij-van der Laan op de koffie. Hij is onder
andere van duurzaamheid, circulariteit en energie en
bewonersparticipatie.
Heeft u vragen of opmerkingen die we kunnen meenemen naar
de wethouder? Geef die dan door aan ons.
Meer weten of (alsnog) meedoen (met de gezamenlijke inkoop)?
Kijk op energie.achterwillens.eu en/of neem contact op via
energie@achterwillens.eu.
-------------------------------------------------------------------------------------advertentie
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Interviews
Directeur Debby Van Rijn: ‘ik
ben een echte verbinder’
‘In een wereld van verschillen, zoeken wij de
overeenkomsten.’ ‘Dat is mijn school’, dacht Debby
van Rijn toen ze deze zin las in een vacature van
basisschool Vindingrijk*. Dat gevoel was
wederzijds: sinds de zomervakantie is Van Rijn
directeur van de school. ‘Ik verheug me op de
contacten met ouders en kinderen en ook met de
wijk: ik ben een echte verbinder.’
Maak kennis met een bevlogen directeur.
‘Ik heb voor het onderwijs
gekozen omdat ik het mooi vind
iets te betekenen in de
ontwikkeling van een kind’, zegt
Van Rijn. ‘Elk kind heeft recht op
onderwijs, liefde en gezien te
worden. Wat mij op deze school
aanspreekt is het diverse
publiek. En ik heb in die korte tijd al gemerkt dat hier een
bevlogen team werkt, met veel expertise. Samen met hen hoop
ik de school te laten groeien, niet alleen de resultaten, maar ook
hoe kinderen in hun vel zitten.’
De school heeft zo’n negentig leerlingen, veel minder dan
vroeger. ‘Aan het onderwijs ligt het niet, wij geven gewoon goed
onderwijs. We gebruiken de nieuwste methoden, er ligt een goeie
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visie die ik wil uitdiepen. Ik hoop dat elk kind elke dag naar huis
gaat met het gevoel weer een beetje meer geleerd te hebben.’
Ervaren Haagse
Debby van Rijn oogt jong, maar de 31-jarige is geen groentje in
het onderwijs. Ze werkte negen jaar op een school in de
Schilderswijk in Den Haag, waar ze begon als groepsonderwijzer
en in vrijwel alle groepen lesgaf. ‘Ik wist al snel dat ik directeur
wilde worden, maar ook dat ik eerst meer kennis en
levenservaring moest opdoen.’ Daarmee werd ze vorig jaar
directeur op een school in Moordrecht ‘maar dat was niet de
match die ik verwachtte.’
De geboren Haagse is niet bang dat ze het hier saai gaat vinden.
‘Er zijn voldoende uitdagingen.’ Ze kent de stad nog niet goed,
maar voelt zich nu al prettig in Gouda. ‘Het is hier gemoedelijk en
er zijn veel initiatieven.’ Ze is blij dat de school dicht bij de
Goudse Hout ligt, ‘kan ik even een half uurtje lopen’.
Werk-privébalans is ‘aandachtspunt’
Met man en zoon Revi van anderhalf woont Debby in
Waddinxveen, in de nieuwbouwwijk Park Triangel. Ze gaat drie
dagen werken. ‘Dat kan ook als directeur. Op de andere dagen
word ik vervangen door een IB’er (intern begeleider, red). Al is de
balans tussen werk en privé ‘een aandachtspunt’, dat heb ik al
ervaren. Vooral in tijden van corona of personeelstekort is dat
soms moeilijk.’
Van dat laatste heeft ze geen last: ‘hier is een fijne ruime
bezetting met zestien leerkrachten, inderdaad allemaal vrouwen.’
Tijdens ons gesprek zijn die allemaal bezig met de inrichting van
hun klas voor het nieuwe schooljaar. Op verzoek van hun nieuwe
directeur lopen ze vrolijk mee naar het plein voor een
groepsportret. Aan niets is te merken dat team en directeur
elkaar pas zo kort kennen.
Achterwillens september 2022

34

Band met buurt
Als ze is ingeburgerd, wil Debby van Rijn ook de banden met de
wijk aanhalen. De schoolbibliotheek die dit jaar gestart is, wil ze
volgens het plan van haar voorganger zo snel mogelijk
openstellen voor alle kinderen in de buurt. Maar ook ouderen zijn
welkom in de school. ‘We hebben hier mooie ruimtes, die voor
van alles te gebruiken zijn.’
Voorlopig is haar eerste zorg een goede communicatie, met haar
team en naar de ouders. ‘Ze krijgen wekelijks een bericht van mij
en van de groepsleerkracht.’ Tot de kerst gaat ze vooral haar
ogen goed de kost geven. ‘Kijken wat wel loopt, wat niet, maar
de basis is op orde.’ Maar wie een initiatief heeft voor of met de
school, is nu al van harte welkom.
*Vindingrijk hoort bij de Stichting Klasse, met scholen op 17 locaties in Gouda,
Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Woerden en zo’n 400 medewerkers.
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Buurtvoorlichter: opstap naar
duurzaam (vrijwilligers-)werk
In het Informeel Netwerk zitten bijna 70 Goudse
initiatieven en organisaties, veelal gerund door
vrijwilligers. Elke wijkkrant stelt het Sociaal Team
Gouda een waardevol Gouds initiatief voor.
Dit keer sprak sociaal
makelaar Sebastiaan
Boelhouwer met Natasja
Brouwer, coördinator van
Buurtvoorlichters Gouda.
Wat doen de Buurtvoorlichters?
‘De Buurtvoorlichters brengen belangrijke informatie over aan de
bewoners van Gouda. We zijn de schakel tussen organisaties en
de buurten. Wij gaan op pad met mensen die een afstand
hebben tot de arbeidsmarkt. We bellen huis aan huis aan in een
buurt om de boodschap van een opdrachtgever persoonlijk aan
de deur over te brengen. Opdrachtgevers zijn doorgaans de
gemeente of woningbouwcorporaties.
Onlangs zijn we op verzoek van het Wijkteam
Gouda Oost langs de deuren gegaan in de
Vrijheidslaan om mensen uit te leggen dat er
een gratis container voor plastic afval is waar
ze gebruik van kunnen maken. Twee weken
nadat wij langs zijn geweest, werden er bijna
geen plastic zakken meer aan lantaarnpalen
gehangen.’
“Mijn conditie is vooruit gegaan. Ik
heb weer energie en doe weer mee!”
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Wie zijn de Buurtvoorlichters?
‘Buurtvoorlichters zijn gemotiveerde vrijwilligers die samen een
hecht team vormen. Allemaal verschillend maar op een
respectvolle manier hebben we het heel gezellig samen. We
werken aan gezamenlijke doelen, de opdrachten, maar ook
helpen we elkaar bij individuele doelen.
Binnen de Buurtvoorlichters vergroot je je sociale vaardigheden
én krijg je de Nederlandse taal onder de knie. Het zorgt voor een
nuttige dagbesteding, je krijgt weer ritme en structuur in je dag en
bent lekker in beweging. Alle buurtvoorlichters werken toe naar
uitstroom: bijvoorbeeld een opleiding, duurzaam vrijwilligerswerk
of een betaalde baan.’
Wat is het succes van dit project?
‘Het mooie aan dit project is dat iedereen
welkom is. Het kan soms lastig zijn om
passend vrijwilligerswerk te vinden. Bij
ons maakt het niet uit wat je achtergrond
is, of je de taal nog moeilijk vindt of wat
je opleidingsniveau is. Je wordt niet in
het diepe gegooid en werkt in je eigen
tempo.
Buurtvoorlichtster Martha aan het werk

Het unieke aan dit vrijwilligerswerk is dat je naast je werk ook
begeleid wordt bij je persoonlijke doelen. Samen bekijken we
waar jij je in zou willen ontwikkelen en daar gaan we jou dan bij
helpen.’
“Je komt in een warm bad, krijgt goede
begeleiding. Er wordt echt gekeken naar de
persoon en wat je aankan. In kleine stapjes
ga ik vooruit.”
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Lijkt het je leuk om een keer mee te lopen of zou je een
buurtvoorlichter, als maatje, willen ondersteunen bij zijn
ontwikkeling? Neem dan contact op met Natasja:
info@buurtvoorlichtersgouda.nl / 06-40925146.
Meer weten over de Buurtvoorlichters? Kijk dan op
www.buurtvoorlichtersgouda.nl of blijf op de hoogte via de
LinkedIn pagina Buurtvoorlichters Gouda.
Kijk voor alle initiatieven en organisaties op www.in-gouda.nl
--------------------------------------------------------------------------------------

Bijna 55 jaar aan de
Achterwillenseweg

Op de mooie
zomeravond van 8
augustus praatten we
met Jopie Derden-van
Vliet. Vanaf 1968 was
ze de rechterhand van
haar man Jan op de
witlofkwekerij aan de
Achterwillenseweg.
Sinds zijn overlijden in 2015 woont ze samen met
haar kat in hun gezamenlijke woning.
Jopie werd in 1934 geboren in de Rotterdamse wijk Crooswijk,
waar ze opgroeide als jongste in een gezin met vier kinderen.
Haar vader had een kruidenierswinkel en was daarnaast
melkboer. Als jong meisje werkte ze bij haar ouders in de winkel
en op de ventwagen, waarmee ze de handel verkochten. Ze
weet nog hoe zwaar de metalen melkbussen waren van 40 liter.
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Naaien met vloeipapier
Jopie kijkt tevreden en dankbaar terug op haar kindertijd. Zij ging
in 1940 naar de buurtschool, School met den Bijbel. Die werd
helaas al snel dat jaar gevorderd door de Duitse bezetter.
Daarna ging ze een enkele keer naar een andere school,
eigenlijk heeft ze heel veel onderwijs gemist tot de bevrijding.
Ze volgde als jonge puber anderhalf jaar onderwijs op de
Industrieschool, waar meisjes werden opgeleid tot naaister.
Omdat er die eerste jaren na de oorlog geen stoffen of zelfs
lappen waren, oefenden ze met vloeipapier.
Wijken voor de A20
Ze kreeg verkering met Jan Derden, tuinderszoon uit
Hillegersberg en ze trouwden in 1961. Ze werkte samen met Jan
op de tuin en bij haar ouders in de winkel. Ze hadden geluk dat
er een huisje voor hen vrijkwam aan de Boezemstraat in
Rotterdam, daardoor hoefde ze niet in te wonen bij hun ouders.
In 1967 werd de tuinderij in Hillegersberg onteigend, om plaats te
maken voor de A20.
Heimwee naar Rotterdam
In 1968 begonnen Jan en Jopie hun witlofkwekerij aan de
Achterwillenseweg. Of ze geen heimwee had naar de drukte en
gezelligheid van Rotterdam? Dat heeft ze gehad; ze voelde zich
zo anders dan de ‘gereformeerde tuinders en buren’. Ze wende
er aan en werkte hard. Voor Jan was de witlofteelt in de kas
nieuw, maar dat had hij gauw geleerd.
Witlofteelt
Hoe ging de witlofteelt? In een deel van de kas werd de grond
verwarmd door een buizenstelsel en een kolenkachel. In de
herfst arriveerden de witlofwortels uit Zeeland. Die werden
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bijgesneden en één voor één op een rij gepoot. Daarna ging er
een laag aarde overheen. Voor het ontkiemen en om de witte
kleur te houden werden de wortels toegedekt met kleden. Nog
voor de winter werd de witlof gestoken en gesorteerd. Een
vrachtrijder bracht de groente naar de groente- en fruitveiling van
Waddinxveen. Daar werd hij nog voor de feestdagen geveild.
Andere gewassen
Daarna begon de teelt van de andere gewassen: radijs, sla,
spinazie, andijvie, prinsessenbonen, stokbonen in de koude
grond en bloemkool, komkommers en tomaten in de kas. De
bloemkool vroeg veel aandacht: ’s morgens vroeg moesten de
kolen worden afgedekt, anders werd de bloemkool groen. Voor
de kool naar de veiling ging, werden overtollige bladeren
verwijderd en de kolen gesorteerd: zes grote kolen in een kist of
tien kleine.
Wijken voor huizen
Nieuwbouwplannen
maakten dat Jan en
Jopie hun grond
moesten verkopen.
Het land tussen de
Achterwillenseweg en
het spoor heeft bijna
twintig jaar braak
gelegen, doordat de
plannen steeds
veranderden. Nu kijkt Jopie uit op de nieuwbouw. Na het
plotseling overlijden van Jan heeft Jopie besloten in haar huis te
blijven wonen: met vrijheid en de ruimte om en in haar huis. Ze
heeft aardigheid in de vriendelijkheid en zorgzaamheid van de
achterburen.
Sonja Stehouwer en Theo van Welie
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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
Meld 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 Gouda 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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