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Lieve bewoners (en vooral ook de jongeren en kinderen)
 Bijna 750 jaar geleden werd Gouda officieel een stad. Dat zijn meer dan 30 generaties! Dus de moeder van jouw moeder en dan 
weer haar moeder en dan weer haar moeder en dat 30 keer! Die 30e moeder maakte dus mee dat we stadsrechten kregen.

Volgend jaar, zondag 3 juli 2022, gaan 
we door middel van community-theater 
de geschiedenis van de Raam vertellen. 
De Raam was een hele belangrijke straat! 
We hebben nu 9 verhalen gevonden die 
we gaan spelen in de vorm van korte 
toneelstukjes of sketches. Het eerste 
verhaal gaat over het jaar 1272, de twee-
de over 1372 en zo maken we steeds een 
sprong van 100 jaar tot aan het laatste 
verhaal dat speelt in 2072. Op elke 
honderd meter van de Raam en de Bogen 
komt er een podium te staan. Waarop 
we de bezoekers wat leren over de ge-
schiedenis van deze prachtige straat en 
vertellen we de verhalen door de ogen 
van kinderen.

OPROEP VOOR SPELERS! 
Voor die verhalen zoeken we rond de 90 
jonge acteurs en actrices. De jongste kan 
zo’n tien jaar zijn en de oudste mag on-
geveer 18 zijn. Daarnaast zoeken we voor 
elke scene een paar volwassen acteurs en 
begeleiders, in totaal circa 22 personen. 
Voor elke scene hebben we ongeveer  
9 tot 10 kinderen en 2 tot 3 volwassenen 
nodig. De stukjes duren maar een paar 
minuten en veel tekst leren is het niet. 
We werken met een professionele re-
gisseur en repeteren een keer of 5 plus 
natuurlijk een grote generale repetitie 
én we maken van de repetities en de 
voorstellingen zelf een groot feest. De 
repetities beginnen in de loop van vol-
gend jaar.

Theaterspektakel 
“Ruim zeven eeuwen Raambuurt in beeld”!

Geef jij je op? En….., vraag ook je 
vriend(jes) en/of vriendin(netjes)

WE HEBBEN NIET ALLEEN ACTEURS EN 
ACTRICES NODIG!

Gezocht; decorbouwers, gidsen, 
logistieke ondersteuners enz.

In de aanloop naar de dag moet er nog 
heel veel gebeuren, zoals het maken en 
schilderen van de decors en rekwisieten.

Voor de dag zelf zoeken we gidsen die 
de bezoekers langs de podia begeleiden 
en een korte introductie gaan geven voor 
wat de bezoekers te zien en te horen 

krijgen maar ook mensen die allerlei 
logistieke werkzaamheden kunnen 
doen, zoals het wisselen van de decors, 
het klaarmaken en rondbrengen van de 
lunches etc.

Hiervoor zijn we op zoek naar circa vijftig 
personen.

In het eerste kwartaal willen we met al 
deze voorbereidingen starten zodat we 
ruim de tijd hebben en kunnen nemen.

Aanmelden en/of verdere informatie kan 
door even naar de Speelwinkel, Raam 
60-62 te komen of stuur even een email: 
buurthuis@despeelwinkel.nl ●
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Toe de Speelwinkel in 2015 helemaal 
opgeknapt was, zijn ze er een kijkje 
gaan nemen. Kort daarna las Diny in 
de Wijkkrant dat ze iemand zochten 
voor een handwerkgroep, en daar is 
ze vrijwilligerswerk gaan doen. Ze 

Even voorstellen

Estafette 3:

Trees de Rijk 

Diny & Mari 
Voor de vorige Estafette heb ik Miko van ExpEx en Kernkracht geïnterviewd, en 
hij gaf het stokje door aan Sanne. Helaas kon ik haar niet voor de deadline van de 
Wijkkrant interviewen. Sanne komt dus volgende keer aan de beurt, maar nu wil 
ik in de Estafette Diny en Mari Slagboom in de schijnwerpers zetten, omdat zij 
alle twee bij de Speelwinkel actief zijn. Ze wonen in de Raambuurt, nog geen 100 
meter van de Speelwinkel. Diny is geboren en getogen Goudse. Ze hebben een 
tijd in Zuid-Frankrijk gewoond, daarna in Gouderak en (de omgeving van) Den 
Haag. Nu dus weer in Gouda. 

begeleidt de groep bij het handwerken, 
maakt koffie en thee voor de mensen en 
zet alles klaar. Ze heeft altijd als vrijwil-
liger gewerkt, of zoals ze het zelf zegt 
“onbetaald werk gedaan, overal mensen 
helpen waar het maar kon”. 

Mari komt uit de wereld van de ICT, hij 
werkte zowat zijn hele werkzame leven 
in de computers, van de computers in de 
jaren ’70 die nog met ponsbandjes werk-
ten tot de Microsoft-computers van nu. 
Hij had een opleiding werktuigbouw ge-
daan op de HTS in Apeldoorn, maar rolde 
op een gegeven moment in de wereld 
van de automatisering bij Philips, waar 
hij allerlei cursussen deed bij de afdeling 
opleidingen en daar ook al snel lesgaf. 
Lang heeft hij er niet gewerkt, maar er 
ontstonden toen allerlei softwarebedrijf-
jes waar hij tot zijn 67e gewerkt heeft, al 
had hij er ook op zijn 65e mee op kunnen 

houden. Hij heeft gewerkt zolang hij 
het nog leuk vond, is toen met pensi-
oen gegaan maar nu weer actief voor 
de Speelwinkel. Hij houdt de com-
puters up to date, verhelpt storingen 
en geeft ook cursussen Windows. Hij 
is dus ook regelmatig te vinden in de 
Speelwinkel, en wie wil kan daar ook 
een cursus Windows 10 bij hem volgen. 

HOBBY’S
Ze hebben ook een aantal hobby’s: 
zo houdt Diny niet alleen van hand-
werken maar mozaïekt ze ook bij 
Jeannette Nieuwesteeg (MoZaEnZo) 
in de Speelwinkel, en leest ze ook 
veel. Mari houdt van strips, heeft een 
hele collectie stripboeken van Ollie B. 
Bommel, maar leest ook veel andere 
boeken. Bovendien delen ze hun passie 
voor muziek: Diny speelt hobo en Mari 
trombone en (kerk)orgel, en ze zingen 
ook in een koor. Die muzikaliteit is niet 
vreemd: ze komen beiden komen uit 
een behoorlijk muzikaal nest, met een 
piano thuis en veel familieleden die 
een of meer instrumenten bespeelden. 
Kortom, een veelzijdig, creatief stel 
dat zich thuis voelt in de Raambuurt en 
graag actief blijft voor de buurt. ●

Na ruim 32 jaar in de autobandenbranche gewerkt te hebben, ben ik, Trees de Rijk 
(bijna 65 jaar), vorig jaar mei met vervroegd pensioen gegaan. Getrouwd en oma van 
5 lieve kleinkinderen, waar ik met enige regelmaat wel oppas, kom ik mijn tijd wel 
door. Maar toch leek het me leuk om er wat anders bij te doen, naast wandelen en 
meerdaagse fietstochten maken, samen met mijn man.

Ik kom al heel wat jaren in de speelwinkel, en vind daar altijd een goede sfeer hangen. 
Meerdere jaren heb ik samen met mijn vriendin geholpen bij de verkoop van spullen 
op de Oranjeboulevard. Nu tijd voor iets anders, ik ga op de dinsdagmorgen helpen 
op kantoor bij Sarie, en hoop haar daar van wat taken te kunnen verlossen/helpen. 
Het zal nog wel even tijd nodig hebben, voordat ik weet hoe deze geweldige organi-
satie werkt, maar ik heb er zin in.

Spreek me gerust aan, als ik in de Speelwinkel ben, zodat ik jou ook leer kennen. 

Groet Trees de Rijk
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BIJZONDER
Het is herfst en het werk op de buurttuin 
wordt steeds minder. Toch blijven de 
betrokken buurttuinders elke zaterdag-
ochtend samen komen. Soms is er meer 
te doen dan je van tevoren dacht en soms 
blijft het bij een kopje koffie, een praatje 
en wat lekkers van Wilma. ‘s Avonds 
heeft de buurttuin in deze tijd iets ma-
gisch. Het is donker, de blaadjes liggen
verspreid over de grond en de lampjes 
bij het monument van Marielle de Geus 
branden.

Afgelopen 4 november is er namelijk 
weer de jaarlijkse herdenking geweest 
van haar familie en vrienden. Bossen 
bloemen staan er ook. Wat een mooie 
plek is het zo. In de Raambuurt is de 
tuin een vervolg van wat er al jaren aan 
de gang is. Een vergroening van de stad 

Verscholen achter de grote muren van het electriciteitsgebouw van Stedin en de hoge flats aan de Verlorenkost/Vest en Marie-
wal ligt een bijzonder plekje.

BUURTTUIN aan de MARIEWAL

Diny & Mari 

op alle mogelijke plekken en manieren. 
Sperziebonen aan een lantaarnpaal,
gezamenlijk appels oogsten, Groen moet 
je Doen projecten en de eerste zaterdag 
van de maand samen vuilen.. Want als 
je zelf zo’n mooi tuintje hebt aangelegd, 
kan je daar geen rotzooi in laten liggen. 
Ook als je deze rotzooi niet zelf hebt 
gemaakt. Beginnen met een kop
koffie en dan een uurtje aan de slag, daar 
worden we alleen maar vrolijker van.

GEDULD
In de buurttuin hebben we in de begin-
fase een plan gemaakt. Een deel bloe-
mentuin, een deel eetbaar bos en een 
deel moestuin. Alledrie een heel andere 
tak van sport. Waar in de moestuin alle 
groenten eenjarig zijn en dus het hele 
seizoen veel werk van ons vraagt,
moeten we het eetbaar bos juist meer 
met rust laten en veel geduld hebben. 
Wanneer komen de eerste walnoten? 
Dat kan soms wel 10 jaar duren. Maar 
ondertussen wel snoeien, of niet? Ook 
de bloementuin vraagt aandacht van ons 
maar hebben de bloemen ook tijd nodig 
om volle bossen te worden. Ondertussen 
wel flink blijven wieden anders staat
er binnen de kortste keren iets heel 
anders. Wat natuurlijk ook wel weer voor 
verassingen zorgt. Zo zei iemand op de 
tuin; Het is geen onkruid maar bijkruid… 
Ja, iets om over na te denken. 

Over tuinen kan je veel zeggen, maar 
vooral het doen maakt het zo leuk. Vind 
je het ook leuk om mee te denken en 

te doen, of gewoon eens een kijkje te 
nemen met een kopje koffie erbij? Het 
zou hartstikke leuk zijn als je eens lang-
sloopt. Zaterdag tussen 10.00 en 12.00 
uur aan de Mariewal. Soms iets later 
en als het echt slecht weer is blijven we 
binnen. Ook zou het leuk zijn als mensen 
eens willen meedenken over hoe we de 
tuin voor kinderen nog leuker kunnen 
maken. Vroeger hadden we in de buurt 
een groepje Ecokids die veel avonturen 
samen beleefden. Het zou erg leuk zijn 
om dit op een of andere manier weer op 
te pakken. ●
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MARCEL VAN 
DASSELAAR
Ik ben archeo-
loog van beroep 
en woon nu 
ruim tien jaar in 
de Raambuurt. 
Al ruim dertig 
jaar ben ik lid 

van de archeologische vereniging Golda 
in Gouda en van mijn hobby archeologie 
heb ik nu dus ook mijn beroep gemaakt. 
We hebben in de Raambuurt veel op-
gegraven, van de Rotterdamse Poort (al 
in 1991) tot aan het Bolwerk (afgelopen 
zomer het laatste deel), maar ook aan de 
Keizerstraat, de Vest en op de Konings-
hof. Het leuke van al die opgravingen is 
dat je mooie oude vondsten doet, maar 
ook dat je in het archief kan achterhalen 
wie er in de buurt gewoond en gewerkt 
hebben. Er woonden veel pijpenmakers 
en pottenbakkers, maar in de middel-
eeuwen was er ook een echt klooster aan 
de Raam, op de plek waar ik nu woon. 
Voor de Raamvertellingen heb ik de 
historische gegevens uit de verschillende 
periodes verzameld en daar samen met 
Peter de verhalen van gemaakt.

SARIE DONK
Toen ik hier 
kwam wonen 
was de Raam 
er slecht aan 
toe, maar door 
mijn werk in 
de verpleging 
had ik weinig 

tijd om me daar druk over te maken. Dat 
veranderde toen ik vanwege de geboorte 
van mijn dochter thuis kwam te zitten. 
Dat overkwam vrouwen in die tijd helaas 
nog. Een groepje bewoners had zich 
inmiddels de toestand van de Raambuurt 
aangetrokken en was bezig om de ge-
meente te bewegen daar iets aan te gaan 
doen. Zo is mijn carrière ooit begonnen 
en voor ons veel te langzaam maar het 
leidde toch tot resultaat, op wat hevige 
bouwblokken na. In de Raambuurt kwa-
men in die dagen de eerste Marokkaanse 

PETER MEIJER
Hoi, ik ben een 
professionele 
theatermaker 
sinds 2006. Dat 
betekent dat ik 
toneelstukken 
bedenk, schrijf 
en regisseer. Ik 

maak hele grote toneelstukken maar ook 
hele kleine. Maar het allerleukste vind 
ik de projecten waaraan veel amateurs 
meedoen: samen iets maken! Want 
samen is leerzaam, gezellig en vooral een 
manier om elkaar beter te leren kennen, 
elkaars talenten te ontdekken. Ik ben een 
echte Gouwenaar en woon boven mijn 
eigen theater: Kleintheater Zwaan, in het 
Zwaansgat. Ik ben 64 jaar en theater is 
mijn grote hobby, mijn passie.

GERARD
OVERKAMP
Ik woon sinds 
1990 op de Pe-
perstraat maar 
al sinds 1982 in 
de Binnenstad. 
Vanaf 1996 ben 
ik meer bij de 

buurt betrokken geraakt. In eerste in-
stantie heb ik aan de Initiatiefgroep deel-
genomen en vanaf de verzelfstandiging 
van de Speelwinkel in 2004 ben ik tot 
het bestuur toegetreden en sinds 2014 
als secretaris actief. Daarnaast ook nog 
actief in Het Platform Binnenstad en haar 
Randen, Gouda sterk aan de IJssel en het 
Sluiswachtersgilde en nu dus ook bij de 
organisatie van dit mooie evenement. 
Ik doe dit allemaal omdat ik de Speel-
winkel maar ook de Binnenstad in zijn 
geheel een warm hart toedraag. Dat gaat 
allemaal niet vanzelf en ik probeer samen 
met vele anderen daar mijn aandeel aan 
te leveren. In het dagelijks leven ben ik 
kwaliteitsmanager bij een houtverwer-
kend bedrijf, dus dat is heel wat anders 
maar die mix van verschillende activitei-
ten maakt het juist leuk. In mijn vrije tijd 
doe ik nog aan modelbouw en het spelen 
op een trekzak.

Ruim zeven eeuwen Raambuurt in beeld!
Een evenement als de “Raamvertellingen” komt nooit zomaar van de grond, wie zijn wij:

Wil je iets melden, iets vragen of
gewoon een praatje?

Wanneer: iedere 1e dinsdag van de maand
Tijd: van 11.00-12.00 uur
Waar: Speelwinkel, Raam 60-62, Gouda
Voor wie: Iedereen is welkom! ●

Spreekuur
Wijkagent

gezinnen wonen. De buurt ontfermde 
zich over de gezinnen en maakte ze 
wegwijs in de buurt dat ging eigenlijk 
vanzelfsprekend. Er was een verregende 
huttenbouw-week voor nodig maar toen 
is de Speelwinkel geboren. We mochten 
een pand van de gemeente een week 
lang gebruiken om spelletjes in te doen.

Vanaf die dag is de buurt zich in gaan 
zetten voor een definitieve plek in de 
buurt en dat is Raam 60 geworden. We 
zijn nu 43 jaar verder en ik ga nog elke 
dag met plezier aan de slag. Het is bijna 
niet uit te leggen wat er elke dag weer 
gebeurt, maar het zorgt wel voor “Raam-
horigheid” in de buurt waar iedereen 
welkom is. Er wordt wel eens gevraagd: 
“Ben je nog wel eens thuis? Gelukkig wel, 
want dat is voor mij de basis. Man, kin-
deren en kleinkinderen zijn erfelijk belast 
en doen op gezette tijden gezellig mee.
De buurt kan een belangrijk onderdeel 
van je leven zijn en samen bereiken we 
meer.

Spreekuur
Wijkagent
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Sinterklaas
Vrijdagavond, het stroomt van de regen en Sinterklaas heeft 
gemeld dat hij de Raambuurt komt verblijden met een be-
zoek. Wij denken: dat gaat niet lukken, maar dan gaat de bel 
bij de Speelwinkel en staat hij met zijn pieten voor de deur.
Hij is er klaar voor, maar Sinterklaas, het weer is toch veel te 
slecht.“Kom kom, ik kan die kindjes toch niet laten wachten.”
En daar gaan ze op pad er worden er heel veel kinderen 
bezocht die mee hebben gedaan met de gluurpietjes. Overal 
blije gezichten dus zegt Sinterklaas: “Dan voel je de regen 
niet.” Bij deze Sint en Pieten bedankt dat jullie er waren en 
tot volgend jaar! ●

Nu de Sint weer is vertrokken maakt de 
Raambuurt zich op voor de kerst. In een 
jaar waar weer heel veel gebeurd  is lijkt 
het nog belangrijker om  een beetje naar 
elkaar om te kijken. Naast de jaarlijkse 
kersttakken en kerstboom lijkt het ons 
super gaaf als iedereen een kerstkaartje
maakt of koopt. 

Gooi het kaartje vijf deuren verder in de 
brievenbus ook of juist als je de mensen 
niet kent. Als iedereen mee doet zou dat 
voor iedereen een feestje zijn.

SAMEN VOOR RAAMHORIGHEID ●

Kerstkaart
aktieAl meer dan 40 jaar komen mensen in de Raambuurt samen. Voor een kop 

koffie, een praatje.. en samen is er in die jaren ook heel veel werk verzet. Veel 
van de activiteiten en initiatieven hebben er voor gezorgd dat we nu kunnen 
genieten van al dat moois in de buurt! Om dat te kunnen blijven doen orga-
niseren we vanuit Buurthuis de Speelwinkel elke 1e zaterdag van de maand 
opschoonochtenden.

Naast een rondje door de buurt met vuilniszak en prikstok, drinken we ook samen 
een kop koffie en thee met wat lekkers erbij. Kom je ook een keer langs? De deuren 
van de Speelwinkel zijn geopend tussen 10.00 en 12.00 uur. Welkom!

Buurthuis de Speelwinkel, Raam 60-62, buurthuis@depeelwinkel.nl ●

Vuilen in de Raambuurt
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Lage Gouwe 116, 2801 LK Gouda
(0182) 58 53 98 

Wij werken op afspraak.

LATEN BEZORGEN OF AFHALEN

Pizza Alvino
Orginele steenoven pizza’s

WWW.PIZZERIA-ALVINO.NL

Nieuwehaven 159
2801 CW Gouda

Openings- en bezorgtijden
Maandag gesloten

Dinsdag t/m zondag 17.00 tot 22.00 uur

(0182) 58 22 12
Bij bellen              bezorging!GRATIS

INSTAGRAM
Wij zijn ook actief op instagram! 
Volg jij ons al op Instagram? Sinds een 
tijdje zijn wij namelijk ook daar te 
vinden! Jij kunt ons volgen via 
@despeelwinkel en wanneer jij jouw 
foto’s tagt met #despeelwinkel dan 
weet je zeker dat wij jouw foto’s zullen 
zien. 

Natuurlijk geven wij jou een like,
wij vinden het namelijk altijd leuk om 
foto’s van onze trouwe volgers te zien!
www.instagram.com/despeelwinkel
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Stolpersteine voor het echtpaar 
Juras-Mehrkrebs en Ignatz Schönfeld 

van de Kuiperstraat 7

Vanaf maart 1941 woonden Harry (37) en Beile (31) twee jaar 
op dit adres, tot hun deportatie. Ignatz (42) werd na acht 
maanden al gearresteerd.

BEILE EN HARRY
In 1933, het jaar van Hitlers machtsovername, kwam Harry 
Juras met zijn moeder Minna uit Berlijn naar Den Haag. De 
Poolse Beile Mehrkrebs trok enkele jaren later bij hen in op 
het Noordeinde. Ze was naaister en Minna coupeuse. Toen 
buitenlandse vluchtelingen de kuststreek moesten verlaten, 
verhuisden Beile en Harry naar Gouda. 

TWEE JAAR IN GOUDA 
Toen Harry en Beile hier kwamen wonen in maart 1941, maakte 
het bezettingsbestuur het de Joden al erg moeilijk. Beile ging 
als naaister werken in het Centraal Tehuis, het Joods be-
jaardentehuis. Harry had vroeger een reparatiebedrijf voor 
dameskousen gehad. Onduidelijk is of hij met reparaties nog 
enig geld verdiende.
Half 1942 begonnen de Jodentransporten vanaf Westerbork. 
Beile had door haar werk een Sperre, een voorlopige vrijstel-
ling van deportatie.

DUIVELS DILEMMA 
Harry kreeg een Sperre via de Joodse Raad. In juni 1942 werd 
hij koerier voor de raad. Hij haalde Goudse deportatielijsten 
op in Amsterdam. Aan de hand daarvan arresteerde de politie 
Joodse stadgenoten. Daarnaast gaf hij als HAV-medewerker 
hulp aan ‘vertrekkenden’. 
Harry’s Sperre laat het duivelse dilemma zien, waar de nazi’s 
Joodse Raad-medewerkers voor stelden. Je kreeg een Sperre in 
ruil voor meewerken aan de deportatie van anderen. Maar de 
vrijstelling was maar tijdelijk.

BURGERLIJK HUWELIJK IN WESTERBORK
Bij de grote april-razzia van 9 april 1943 werden Harry en Beile 
opgepakt. Met bijna alle bewoners van het Centraal Tehuis 
en vele anderen moesten ze in de trein naar Westerbork. Op 
de 19de april sloten ze hier alsnog een burgerlijk huwelijk. Ze 
waren daarvoor alleen kerkelijk getrouwd. 

LIJDENSWEG 
Na tien maanden gevangenschap in Westerbork moest Beile 
begin februari 1944 alleen mee met de gevreesde transport-
trein. Direct na aankomst werd ze vermoord in Auschwitz. 
Niet lang daarna begon Harry ’s tocht langs Theresienstadt, 

Auschwitz en Buchenwald. 
Eind februari 1945 werd hij 
bij een dodenmars vermoord 
in Midden-Europa.

IGNATZ SCHÖNFELD 
Net als Harry emigreerde 
Ignatz Schönfeld samen met 
zijn moeder naar Nederland. 
In 1935 kwamen hij en moe-
der Babette uit Neurenberg 
naar Den Haag. 

ONDERTROUW
Waarschijnlijk is Ignatz in 
augustus 1938 in ondertrouw 
gegaan met de niet-Jood-
se Maria Regel, die ook uit 
Neurenberg kwam. Zij woon-
de vanaf 1936 bij hen in. In 
1939 ging ze vanwege een sterfgeval terug naar haar geboorte-
stad. Nederland inkomen lukte daarna niet meer.

SMOKKELWAAR
Evenals Harrij en Beile vertrokken Ignatz en Babette nood-
gedwongen uit Den Haag. Babette verhuisde naar het Joods 
bejaardentehuis op de Oosthaven. Ignatz ging in maart 1941 in 
de Kuiperstraat wonen bij Harry en Beile. Hij was sigarenwin-
kelier, maar de handel in tabak lag vrijwel stil. 

‘OP DE VLUCHT NEERGESCHOTEN’ 
Begin november 1941 werd Ignatz gevangengezet in het Haag-
seveer in Rotterdam. Er zou smokkelwaar bij hem zijn ge-
vonden. Via de kampen Amersfoort en Buchenwald kwam hij 
begin juni 1942 in Mauthausen. Hier werd hij half juni ‘op de 
vlucht neergeschoten’. Maria Regel informeerde na de oorlog 
aanhoudend en met ingehouden wanhoop bij het International 
Tracing Bureau naar het lot van Ignatz en zijn moeder. 

STOLPERSTEINE 
Moeder Babette stierf in Sobibor. Een Stolperstein voor het 
voormalig Joods bejaardentehuis herinnert aan haar. Voor de 
Kuiperstaat 7 herinneren nu drie Stolpersteine aan Ignatz en 
het echtpaar Harry en Beile. ●

Soesja Citroen

Ingekort verhaal uit het boek ‘Hier Woonden - Stolpersteine Gouda’
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COLOFON
Redactie: Sarie Donk, Willem 

Eppenhof en Jeannette Nieuwsteeg,  

Hans Braker, Anneke Ernst, Gerry van Berkel 

en Eva van Boheemen. 

Ontwerp en druk: Steenbergen Ontwerp Studio 

Bezorging: DAC activiteitencentrum, Miriam 

Kloosterman, Hans du Pré, Barbara Sjoerdsma, Leens 

Bouman, Chaib Abdelkhalki, Ineke  

Woudenberg, Hans vd Ende, Wilma Schrijvers, 

Margriet Mataheru, Heleen de Vries, Marja Lubken, 

Rieneke Scholman, Mick vd Berg en Diana Castro.

Activiteiten
De Speelwinkel

CURSUS 
STIJLDANSEN

Dat de Speelwinkel al ruim 40 jaar bestaat is bij de 
meeste mensen wel bekend. Dat de Speelwinkel uitslui-
tend met vrijwilligers werkt misschien iets minder. Dat 
de Speelwinkel toegankelijk is voor veel meer mensen 
dan alleen de Raambuurt is niet zo bekend. Toch is het in 
feite zo, we zijn open voor iedereen. Vraag je je af wat er 
dan zoal gebeurt daar in die Speelwinkel, dan kun je dat 
hieronder lezen.

Mocht je zelf ideeën hebben die hier niet te vinden zijn, 
schroom niet en kom langs of bel 06-46467422 of mail 
buurthuis@despeelwinkel.nl.

We kunnen dan kijken wat er mogelijk is, de koffie staat 
meestal klaar en anders doen we daar iets aan.
De speelwinkel heeft tal van activiteiten, te noemen:
Tekenles - Brei- en haakinloop - Buitenspelen - Eetclub 
voor alleengaanden - Fietsles - Yoga - Kookles - Omgaan 
met de computer - Ontspanningsyoga - Stijldansen -  
Nia cursus (beweging op muziek) - Zangkoren - Naailes - 
Nederlandse les - Tuinieren

Graag tot ziens in de Speelwinkel! 

Ben je alleenstaand en kan je lekker en gezond koken. Lijkt 
het je leuk om dat samen te doen en je aan te sluiten bij onze 
eetclub, wij zoeken nog wat mensen om onze eetclub te 
versterken.

Eetclub voor 
alleenstaanden

Harry en Margje Swart uit Gouda gaan weer een cursus stijl-
dansen in de Speelwinkel geven. De cursus is voor beginners en 
gevorderden. Op het programma staan o.a. de Quickstep, de 
Engelse wals, de Tango, de Rumba, de Chachacha en de Jive.
In gezellige sfeer krijgen de cursisten les in stijldansen.

De nieuwe cursus start in februari 2022. Het dansen start om 
20.00 uur, de zaal gaat open om 19.30 uur. Het is een blok van 
10 lessen. De kosten zijn 50 euro per persoon voor 10 keer.
De eerste avond is een kennismakingsavond.
KOM GEZELLIG DE SFEER PROEVEN.

Heb je belangstelling, meld je dan aan bij gerrynieuwenhuizen@
hotmail.com onder vermelding van “dansles” of bel tijdens 
kantooruren naar de Speelwinkel 0182-526925. ●

Eens per 3 weken komen we bij elkaar. Degene die aan de beurt 
is om te koken doet de boodschappen en declareert de kosten 
uit de pot. Met zijn allen bereiden we de maaltijd voor en zor-
gen dat alles netjes achterblijft.

Bij voldoende belangstelling, minimaal 4 personen, starten wij 
weer in februari 2022 om 18.00 - 21.00 uur. De kosten zijn  
5 euro per keer. Lijkt het je wat en heb je er zin om mee te 
doen, meld je dan aan. Tijdens kantooruren De speelwinkel 
0182-526925 of mail buurthuis@despeelwinkel.nl o.v.v. 
van 
“Eetclub” 

Hopelijk tot ziens
De eetclub ●

BUURTHUIS DE SPEELWINKEL IS VAN 

23 DECEMBER T/M 9 JANUARI GESLOTEN

WIJ WENSEN U HELE FIJNE KERSTDAGEN EN

EEN GOED EN GEZOND NIEUWJAAR TOE
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