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Verbindingstafel
Zoals wel vaker gebeurd in de Raambuurt. Zet wat buren  
bij elkaar en er ontstaan de mooiste plannen. Zo ook deze 
keer wat resulteerde in een prachtige VERBINDINGSTAFEL 
gemaakt door een bewoner uit de buurt.

Op 11 april 2021 werd hij feestelijk  in gebruik genomen, door het 
mooie verbindingsbord gemaakt door Lynah en Marcus, te ont-
hullen. Bijzonder hoe snel de buurt gebruik maakten bij de tafel 
en hoe makkelijk bewoners aansloten. Maar er was een ding over 
het hoofd gezien en dat was het overleg met de gemeente. Dus 
na enige tijd werd vriendelijk toch dringend verzocht de tafel te 
verwijderen, anders werd hij afgevoerd. Met de nodige tegenzin 
werd de tafel naar een (tijdelijke ) opslag afgevoerd.

Maar omdat we de smaak goed te pakken hadden naar meer  
RAAMHORIGHEID met elkaar, is er getracht om met de gemeen-
te tot een compromis te komen. Dat liep in het begin stroef en 
moeizaam . Uiteindelijk na veel passen en meten  en strakke 
afspraken staat de tafel weer op zijn plek.

Wederom feestelijk in gebruik genomen, hopende  dat er veel be-
woners gebruik van gaan maken. Neem je stoeltje mee en geniet 
in het zonnetje. Haak aan voor een praatje of een koppie thee.

ALS WE HET SAMEN DOEN WORD DE BUURT STEEDS 
GEZELLIGER ●

Vrouwendag
Vrouwendag was op 8 maart, maar met De Speelwinkel 
vierden we dat op 10 maart. 

We zijn begonnen met het maken van een waslijn naar 
voorbeeld van de Turkse vrouwen die ooit, omdat ze geen 
vrouwendag mochten vieren, alleen maar rode was buiten 
hingen. Gelukkig mogen wij vrouwendag vieren en mogen 
we hier stemmen, maar voor sommige vrouwen is dat nog 
niet vanzelfsprekend.

We zijn het gesprek met elkaar aangegaan. Mooi om te 
horen wat er bij al deze vrouwen leeft. Er werden mooie 
teksten gemaakt die ook gingen over de situatie van nu met 
het beeld van vrouwen op de vlucht. Vast onderdeel is het 
gezamenlijk eten in De Speelwinkel die bijna te klein was.

Trots op alle vrouwen die zich op welke manier dan ook zich 
inzetten voor elkaar en voor De Speelwinkel! ●

Zondag 3 juli 2022, gaan we door middel van community-the-
ater de geschiedenis van de Raam vertellen. 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, het tweede over 1372 en zo maken we steeds een sprong 
van 100 jaar tot aan het laatste verhaal dat speelt in 2072. Lees 
meer op onze website www.despeelwinkel.nl  ●

Theaterspektakel 
“Ruim zeven eeuwen Raam-
buurt in beeld”!
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Sanne komt al een jaar of drie in de 
Speelwinkel. Ze woonde nog in Arn-
hem, toen ze aangenomen werd als 
coördinator van ExpEx Midden-Holland 
bij KernKracht. ExpEx staat voor expe-
rienced experts, jongeren met ervaring 
met jeugdhulp, die zich na een training 
vrijwillig inzetten als ervaringsdeskun-
digen. En omdat dit werk zo mooi was, 
verhuisde ze naar Gouda. Ze merkte 
dat jongeren vaak worstelen met een-
zaamheid, en graag een plek zouden 
hebben om bij elkaar te komen, con-
tact te maken met lotgenoten, erva-
ringen uit te wisselen en activiteiten te 
ontwikkelen. Een van hen kende Sarie, 
en zo kwam de Speelwinkel als locatie 
in beeld. Zo ontstond het ervaringsca-
fé: vóór en dóór jongeren. Eerst kwa-
men ze hier eens in de maand bijeen, 
nu elke week. En wordt het ook in de 
andere gemeenten van Midden-Holland 
georganiseerd.

WARM NEST
Hoewel Sanne uit een warm nest komt 
raakte ze op een gegeven moment 
depressief. Zij is hiervoor langdurig op-

Even voorstellen

Estafette 4:

Hugo van den Hoek Ostende

Sanne
Voor de vorige estafette was Sanne Dierick eigenlijk al aan de beurt, want zij 
was als opvolger aangewezen door Miko Carels. Het lukte toen niet haar tijdig te 
interviewen, dus werden Diny en Mari Slagboom in het zonnetje gezet. Nu dus 
Sanne.

genomen geweest in een adolescenten-
kliniek. Hoewel ze daar goed uit kwam, 
voelde zij zich anders, want iedereen 
was al met een studie bezig en zij moest 
de havo nog afronden. Ze legde de lat 
erg hoog voor zichzelf, ging op kamers, 
studeerde en werkte erbij, wat erg zwaar 
was. Ze kampte ook met een negatief 
zelfbeeld, ze was toch hersteld en moest 
laten zien dat ze er goed was uitgeko-
men. Dat maakte dat ze een eetstoornis 
ontwikkelde. 

Toch begon ze met een studie SPH 
(sociaal pedagogische hulpverlening). In 
haar stage kwam zij iemand tegen die 
om hulp vroeg, en vertelde haar dat ze 
het zo goed van haar vond dat ze hulp 
durfde te vragen, maar besefte tegelijk 
dat zij dat zelf niet deed.  Dat was een 
besef-moment, waarop ze nogmaals 
aan de onderliggende problemen is gaan 
werken. Want ze vind het zelf niet eerlijk 
om anderen tips te geven om hun proble-
men aan te pakken als je die tips zelf nog 
niet toepast. En daar uit kwam. 

Een tijd later, na het afronden van haar 

studie en destijds werkend als hulp-
verlener, volgde ze een ExpEx training. 
Daar vond ze het bijzonder om jonge-
ren te ontmoeten die zich allemaal uit 
de shit hadden gewerkt en hun erva-
ringen positief in wilden zetten. Ze was 
jaren bezig geweest zich te bewijzen, 
omdat ze zich schaamde voor wat ze 
had meegemaakt. Nu leerde ze juist 
dat ervaringen juist expertises zijn, 
dat kwetsbaarheid laten zien krachtig 
is. Nu zet zij haar eigen ervaringen en 
kwetsbaarheid in bij het werken met 
jongeren, als coördinator ExpEx en 
ervaringswerker. 

WAT MAAKT VOOR SANNE HET LEVEN 
DE MOEITE WAARD? 
Het gevoel van verbinding met ande-
ren, iets voor anderen kunnen beteke-
nen. Ze wil het estafettestokje graag 
doorgeven aan een van de ExpEx, 
Kaylee Fahrner. ●

Beste buurtgenoten,

Dit eerste voorwoord vanuit mijn pen in de rol van voorzitter 
van De Speelwinkel valt in een tijd, dat we weer langzaamaan 
alles kunnen oppakken zoals voor de Coronatijd. Wat ik vooral 
belangrijk vind is, dat we elkaar weer gewoon kunnen ontmoe-
ten en zo met elkaar in gesprek kunnen blijven. Ook met al 
onze verschillende meningen. Daarom ben ik zo trots dat het 
de mensen die wekelijks de Speelwinkel runnen is gelukt om de 
afgelopen twee jaar veel activiteiten door te laten gaan. Sarie 
roept wel vaker, dat we er nog een etage op kunnen zetten, 
zoveel activiteiten zouden we nog kwijt kunnen.  

En dat is waarvoor we op aarde zijn: zo veel mogelijk en zo 
verschillend mogelijke activiteiten organiseren. Zodat liefst 
iedereen in onze buurt gebruik kan maken van De Speelwinkel 
en zo buurtgenoten kan ontmoeten. Want de samenleving, dat 
zijn wij, en dat begint aan de basis: hoe we in de buurt met 
elkaar omgaan. En dan word ik blij van alle dingen die ik in De 
Speelwinkel zie gebeuren.

Met vriendelijke groet, Hugo

WIJKKRANT 14 • APRIL 2022

2



RAAMTUIN aan 
de St. MARIEWAL Sinds de buurttuin er is merken we hoe bijzonder dit is voor 

de buurt. Het is echt een plekje van rust geworden. Met het 
zonnetje het afgelopen jaar zitten er mensen lekker te lezen 
en waren er ook aan het werk op het bankje. 

Elke zaterdagochtend zijn er bewoners die lekker bezig zijn met 
altijd een kopje koffie in de buurt. Gezamenlijk wordt gekeken 
wat er gedaan kan/moet worden en iedereen kan zijn ding doen. 
Op dit moment worden de eerste zaden alweer ingezaaid en za-
gen we voorzichtig de eerste raapsteeltjes opkomen. We kijken 
uit naar wat ons verder allemaal te wachten staat. Natuurlijk is 
iedereen welkom om mee te doen op zaterdag. Het is geen ver-
plichting om er altijd te zijn, kom als je zin en tijd hebt.

    NOG MEER GROEN IN DE BUURT 
Zeer binnenkort zal er een stukje van de Verloren Kost worden 
vergroend. Tegenover de buurttuin gaan de stenen eruit en het 
groen erin. De nu nog kale stoep zal er enorm van opknappen. We 
hopen samen met de buurtbewoners aldaar zorg te gaan dragen 
voor een mooie groene omgeving. ●

De Buurttuin

Rode muren,
knoestige stenen, ik heb ze vaak geteld.

Drie bomen en een monument tegen zinloos geweld.
Gedicht, in een cirkel, van blauw graniet
daarachter een muurtje, van stil verdriet.

Verdorde bloem, uitgewaaide kaars,
Mariëlla, zo jong, verloren leven, helaas.

Vergeten saai plein, groene zône prachtidee
Raambuurt overstag, de aanwoner denkt mee.

Gemeten en na overleg, de knoesten gaan eruit.
Violen kleuren al de grond, er komt een boom met fruit.

Insectenhuis, composthoek, een biebje, wel zo fijn,
Bankje om te lezen, te kletsen, zo zal het moeten zijn,

Vrijwilligers, klokslag 10, op zaterdag paraat,
Schoffels, harken meegebracht,  
men speurt naar kiemend zaad,

Sproeiers begieten en wie knipt daar de heg?
In de zon, in de regen, haalt men het onkruid weg!

Koffie! De rose kruiwagen is bijna leeg,
Met vrienden aan het werk is goed, weet elke strateeg.

Bakken om de perken, het was een heus karwei.
Het bed inmiddels ingezaaid en iedereen is blij.

Wortel, postelein, radijs, erwt en ajuin,
Je vindt het allemaal, in de mooi verzorgde tuin.

Plein gekleurd door heel veel bloemen,
Vlinders al vroeg, bij en hommel hoort, men zoemen.

Het publiek, nieuwsgierig naar de tuin,
Bestudeert blad en vrucht, ruikt stengels van ajuin.

“Lees(t) de omgeving uitgebreid en 
loop(t) dan rijker verder.”

Dank jullie wel!!.
Els B.
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Twijfelen of je je gasrekening
nog wel kunt betalen

hebt. En sommige maatregelen vragen 
weer om een grote(re) investering. Zo’n 
grote investering – in geld – is een warm-
tepomp. Voor – laten we het zo maar 
zeggen – het voorkomen van een koude 
douche door de warme douche. Maar 
welke warmtepomp kies je en ga je voor 
hybride of all electric?

Of kies je voor infraroodverwarming? 
Maar ook je elektriciteitsrekening moet 
niet ontploffen. Moet je dan toch kiezen 
voor zonnepanelen? Maar mag dat wel 
op mijn woning in de historische binnen-
stad? En hoe maak ik een goede afwe-
ging tussen alle mogelijkheden?

Allemaal terechte vragen.

En dan is er nog een flinke pot met 
overheidssubsidies uit Den Haag om te 
verduurzamen. Ook de gemeente heeft 
diverse subsidieregelingen om ervoor te 
zorgen dat jij een betaalbare energiere-
kening krijgt. Ik kan me ook voorstellen 
dat je ideeën wil opdoen over hoe je die 
bak subsidie kunt “bemachtigen” voor 
het verkrijgen van een betaalbare ener-
gierekening.

Maar voorkomen is beter dan genezen 
oftewel hoe kom jij tot een betaalbare 
gasrekening? Nu komt langzamerhand 
het mooie weer er aan, maar toch. De 
gasmeter loopt door, nu misschien wat 
minder voor een lekker warm huis maar 
wel voor die lekkere warme douche.

Naast het “betaalbare” zijn er nog meer 
redenen om van het aardgas te gaan, 
of je verbruik te beperken. Je doet het 
misschien “tegen de Russen” of “voor de 
Groningers” of “denkend aan de volgen-
de generatie”,  of behoor je tot die paar 
die energiebesparing (ook) zien als een 
sport?

De oplossingen zitten in kleine en grote 
maatregelen. Bij jezelf, je woning of je 
installaties in huis.

Maar welke maatregelen moet je nemen 
om wellicht ook meteen problemen van 
bijvoorbeeld tocht en/of vocht op te 
lossen. Dat kan ook met simpele maatre-
gelen als een tochtstrip of radiatorfolie.

Kortom sommige maatregelen kosten 
vrijwel niks en ander maatregelen kosten 
écht niets terwijl je er toch “plezier” van 

Waarom, daarom.
Twijfelen of je je gasrekening nog wel kunt betalen....het is ook in de Raambuurt helaas geen onbekend fenomeen. 
De oplossingen tegen energiearmoede zijn divers. Het compenseren van de hoge energierekening is een goede stap.

Kortom vindt je het prettig om drempel-
loos eens te praten over jouw energie-
verbruik. Of wil je dat de energiecoaches 
eens bij je thuis langskomen, maar weet 
je niet hoe je een afspraak moet maken. 
We hebben elke oneven week op vrijdag-
middag (behalve tijdens de schoolvakan-
ties) daarom een energie-inloopuur bij 
de Speelwinkel op de Raam 60-62. Het 
inloopuur is van half twee tot half vier. 
Zónder afspraak maar mét warme koffie! 
Je bent van harte welkom!

De inloopuren in april zijn op de 8e en 
de 29e en in mei de 13e en de 27e. Het 
eerste energie-inloopuur vindt dus plaats 
in week 14 op 8 april in buurthuis de 
Speelwinkel. 

Jérôme Brands
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Twijfelen of je je gasrekening
nog wel kunt betalen

Peuterspeelzaal Dribbel
De peuterspeelzaal had in 2020 haar 40-jarig bestaan groots willen vieren. Ooit opgezet door vier moeders uit de buurt 
omdat hier geen peuterspeelzaal voorhanden was. Begonnen met vijf kinderen waren er binnen de kortste keren twee 
groepen volledig vol. In die periode waren er ook tal van gezinsherenigingen in de buurt en hebben we een speciale mi-
grantenpeutermiddag opgezet voor moeder en kind.

Al 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 initi-
atieven hebben er voor gezorgd dat we nu kunnen genieten 
van al dat moois in de buurt! Om dat te kunnen blijven doen 
organiseren we vanuit Buurthuis de Speelwinkel elke 1e za-
terdag van de maand opschoonochtenden.

Naast een rondje door de buurt met vuilniszak en prikstok, drin-
ken 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

Jarenlang is de peuterspeelzaal gedraaid door vrijwilligers die 
zich met hart en ziel inzetten voor de kinderen. Vanuit Den 
Haag en mede door een aantal incidenten in het land kre-
gen ook wij te maken met het in dienst nemen van betaalde 
krachten, maar ook alle vrijwilligers bleven.

Nu zoveel jaren later is Dribbel nog steeds een kleinschalige 
peuterspeelzaal waar de kinderen in vertrouwde handen zijn 

en de aandacht krijgen die ze verdienen. Door middel van 
diverse acties gaan we proberen van het 40-jarig bestaan een 
superfeest te maken. Op Koningsdag zullen we te vinden zijn 
met een loterij, springkussen en diverse activiteiten.

Wij zijn supertrots op de peuterspeelzaal en de leidsters en 
alle vrijwilligers en hopen alle peuters een mooie liefdevolle 
tijd te geven op de peuterspeelzaal. ●

22 Likes

username Hello #hello
6 MINUTES AGO

despeelwinkel

2

10:30

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 na-
melijk altijd leuk om foto’s 
van onze trouwe volgers 
te zien!
www.instagram.com/ 
despeelwinkel
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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
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Op woensdag 27 april is het feest op de Raam en wordt de Oranjeboulevard  
weer opgetuigd. Dit jaar voor de 29e keer. De voorbereidingen zijn in volle gang  

en zoals ieder jaar belooft het weer een gigantisch feest te worden.  
De Raam en Bogen worden dan weer voor één dag omgetoverd tot  

de Oranjeboulevard. 

De opzet van de Oranjeboulevard is een 
kindervrijmarkt. Tussen 08.00 en 17.00 
uur kunnen kinderen t/m 12 jaar vanuit 
heel Gouda hun tweedehands spulletjes 
verkopen. Je kunt tot 07.00 uur met je 
auto de Raam op, daarna is het afgeslo-
ten voor alle verkeer! 

De kinderen mogen zelf een plekje op 
de middenberm en vrije stoep zoeken, 
en dienen de hele dag aanwezig te zijn 
(m.u.v. een plaspauze of een pauze om 
hun verdiende centjes uit te geven). Bij 
twijfel over de leeftijd kan om legitima-
tie worden gevraagd. 

Daarnaast staan er weer een aantal kra-
men. De Speelwinkel verkoopt zelf ook 
spulletjes. De opbrengst hiervan is be-
stemd voor buurthuis “De Speelwinkel” 

in Peru. In de plaats Tarapoto staat na-
melijk ook een buurthuis de Speelwinkel 
en daar hebben wij een heel goede band 
mee. Verder gaat er een gedeelte van de 
opbrengst naar de stichting “Loop voor 
Hoop” van het KWF. 

Ruim je de zolder of de schuur op en wil 
je zelf niet gaan staan, dan houdt de 
Speelwinkel zich aanbevolen. De spullen 
kunnen tijdens kantooruren van 09.30 
tot 16.00 uur worden gebracht.  

Het is niet toegestaan om nieuwe 
handel te verkopen, het is een rommel-
markt, dus alleen spullen van de zolder. 
Verkoop van alcoholische dranken is niet 
toegestaan. Verkoop van etenswaren 
kan alleen in overleg met de Speelwin-
kel. In geval van toestemming zullen de 

eisen van de Warenwet van toepassing 
zijn. 

De verkoopplekjes moeten schoon wor-
de achtergelaten. Er staan containers 
op de Raam waar overgebleven spullen 
in kunnen. Het is voor de vrijwilligers 
een zware belasting als ze na een hele 
lange dag van hard werken ook uw 
rommel moeten opruimen. Als iedereen 
een stukje straat voor zijn/haar reke-
ning neemt is het zó gepiept. Dan kan 
het niet anders dan dat het weer een 
prachtig feest wordt, voor jong en oud 
en liefst met een vrolijk zonnetje. 

PAAR UURTJES MEE TE HELPEN? 
Zoals iedereen hopelijk zal begrijpen is 
het een gigantische klus om dit allemaal 
voor elkaar te krijgen. Een groep vrij-
willigers is al maanden bezig om alles te 
regelen. Misschien vind je het leuk om 
ook een paar uurtjes mee te helpen, wij 
zijn er erg blij mee!! ●

2 0 2 2

Oranjeboulevard 2019
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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.

                                          
Vooruitblikken met 
de Speelwinkel
Noteer deze data alvast in je agenda. We kijken uit naar 
weer een mooie lente en zomer in de Raambuurt! 

2 april  10:00 uur; rondje door de buurt vuilprikken 
 (elke 1e zaterdag van de maand)
  verzamelen in het buurthuis.
16 april  10:00-12:00 uur; in de buurttuin stokbonen  
 voorzaaien. Potjes mee naar huis.
18 april  start vergroening Verlorenkost
23 april  workshop insectenhotel 

27 april  KONINGSDAG
14 mei  Lentekriebels: Start vd lente, zadenbeurs, 
 samen uitplanten van de stokbonen door de  
 Raambuurt.
3 juli  Gouda 750 theaterspektakel Raamvertellingen:  
 “ruim 7 eeuwen Raambuurt in beeld’’.
7 juli  start zomervakantie 

Voor meer info over de activiteiten, loop gerust even langs 
bij het buurthuis! 

DAN NOG EVEN DIT.. 
Zonder vrijwilligers zijn er geen activiteiten in de Raam-
buurt. Vooral voor de grotere activiteiten zijn we op zoek 
naar buurtbewoners die het leuk vinden om mee te helpen 
met de voorbereidingen. Interesse? Loop even binnen, 
samen kijken we dan wat je leuk vind, hoeveel tijd je er in 
wil steken en wat er nodig is!

Buurthuis de Speelwinkel 
Raam 60-62
buurthuis@despeelwinkel.nl 
0182-526925

Het is misschien nog niet zo bekend, maar buurthuis de 
Speelwinkel op de Raam is er niet alleen voor mensen uit de 
Raambuurt, maar ook uit de rest van Gouda

De Speelwinkel is 
voor iedereen

Als je je afvraagt wat er zoal gebeurt in de Speelwinkel, dan is 
dat een heel scala aan activiteiten, zoals tekenles, buitenspe-
len, fietsles, kookles, ontspanningsyoga, bewegen op muziek, 
naailes, brei- en haakinloop, een eetclub voor alleenstaanden, 
een cursus omgaan met de computer, tuinieren, stijldansen, 
zangkoren en Nederlandse les. ●

Graag tot ziens in de Speelwinkel! 

We zoeken altijd nieuwe mensen die zin 
hebben om een groepje te begeleiden,  

een cursus te geven, aan volwassenen 
of aan kinderen. Of die het leuk vinden 
om er met het kantoorteam voor te 
zorgen dat de nodige basiswerkzaam-

heden om het buurthuis draaiende te hou-
den gedaan worden. 

      Interesse? Neem dan contact op!
   (0182) 52 69 25 -  buurthuis@despeelwinkel.nl

VRIJWILLIGERS 
 GEZOCHTV

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

WIJKKRANT 14 • APRIL 2022

88


