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Gouda 750 jaar
Zoals iedereen inmiddels wel weet is het in 2022 750 jaar 
geleden dat Gouda stadsrechten kreeg van graaf Floris de 
Vijfde. In het kader hiervan zijn er in de stad veel projecten 
georganiseerd, waarvan ik er hier maar enkele wil noemen, 
als voorbeelden. 

Zo staan er nu op diverse plekken in de stad Goudse kaasmeis-
jes, die op allerlei locaties door mensen creatief zijn bewerkt. 
Verder heeft kunstenaar Evert Josemanders negen reuzenpoppen 
gemaakt, van o.a. Erasmus, Floris V, Coornhert en Jacoba van 
Beieren. 

In de hele binnenstad liggen tientallen sets stoeptegels met  
daarop “Gouda 750 jaar” in mozaïek. Een project van atelier  

Zondag 3 juli 2022, wordt door middel van community-
theater de geschiedenis van de Raam verteld. De Raam was 
een hele belangrijke straat! We hebben 9 verhalen gevonden 
die gespeeld gaan worden en in de vorm van korte toneel-
stukjes.

Wie was de dochter van Dirk van der Goude, hij was er niet bij 
tijdens de overhandiging van de stadrechten in 1272, maar zijn 
dochter wel! Wat gebeurde er tijdens het rampjaar in 1672 en 
in 1772 is er een tot nu toe onbekende geweldige ontdekking 
gedaan, maar welke?

MoZaEnZo. Deze zijn deels door bewoners van de Raambuurt 
gemozaïekt, en deels door bewoners van de Vogelbuurt. Op 9 
februari hebben de makers ervan samen met wethouder Thierry 
van Vugt een rondje gelopen langs locaties van deze stoeptegel-
sets. Dat eindigde in de Cheese Experience, waar de deelnemers 
werden getrakteerd op koffie met taart. 

De officiële aftrap van Gouda 750 jaar vond op 12 april plaats 
met een bezoek van koning Willem Alexander aan de jubilerende 
stad, waarbij hij o.a. de tentoonstelling “Beleef het wonder van 
Gouda” opende.  ●

En…. hoe ziet de stad er over 50 jaar uit wanneer we in 2072 
800 jaar stadsrechten vieren?

OOK ZO BENIEUWD? 
Kom dan op zondag 3 juli naar de Raam waar we op 9 podiums 
door maar liefst 73 acteurs en actrices van 8 tot 80 jaar en 17 
“verhalenvertellers” 8 eeuwen geschiedenis van de Raambuurt 
laten zien en horen. De toneelstukjes worden van 13.00 uur tot 
17.00 uur iedere 20 minuten tegelijkertijd gespeeld en duren, 
inclusief de inleidingen door de “verhalenvertellers”, onge-
veer 6 tot 8 minuten. De informatiekramen en koffiekraam zijn 
vanaf 12.00 uur open. ●

Kom op zondag 3 juli naar de Raam

RAAM 62 • 2801 VM GOUDA • TEL 0182 52 69 25
BUURTHUIS@DESPEELWINKEL.NL
FACEBOOK.COM/BUURTHUISDESPEELWINKEL
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WWW.DESPEELWINKEL.NL
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Joke is geboren in Ede, heeft daar en in 
Otterloo op de Veluwe een groot deel 
van haar leven gewoond. Ze is naar 
Gouda verhuisd omdat haar kinderen in 
het westen woonden, waarvan één in 
Gouda, maar ook vanwege de stadzelf:  
het is niet alleen een heel mooie stad, 
maar heeft ook een min of meer dorps 
karakter. Of liever, De Raambuurt 
vormt een soort dorpsgemeenschap, 
waar mensen elkaar kennen, betrokken 
zijn bij de buurt en veel activiteiten 
worden georganiseerd. Ze vonden een 
mooi huis op de Raam: een nieuwe wo-
ning, maar met een historisch aanzicht 
door de karakteristieke klokgevel.  

BETROKKEN
Vanwege haar sociale inslag raakte 
ze betrokken bij de Speelwinkel, en 
hielp ze bijvoorbeeld mee met het 
maken van de kersttakken in de buurt. 
Aanvankelijk werkte ze als verpleeg-
kundige, maar ze ging een interne 
opleiding doen en werd uiteindelijk 
docent verpleegkunde. Dat kwam haar 
op verschillende manieren goed van 
pas. Ze ging Nederlandse les geven 

Estafette 5:

Een nieuwe kijk op de Speelwinkel

Joke Rikkengaa
Deze keer in de Estafette Joke Rikkengaa, die zich al lang inzet voor de buurt, nu 
met name in het geven van Nederlands aan een groep vrouwen met een migra-
tieachtergrond: een aantal van Marokkaanse  komaf, maar ook van Turkse en 
Afghaanse, een vrouw uit Peru en een Italiaanse. 

aan vrouwen uit de buurt, van Marok-
kaanse en Turkse komaf, die soms nog 
nooit naar school zijn geweest, maar ook 
vluchtelingen uit Afghanistan, een vrouw 
uit Peru en een Italiaanse. Dat doet ze 
op de dinsdagochtend. Ze weet daar een 
goede sfeer te creëren, want de focus ligt 
er niet echt op het leren van de Neder-
landse taal, maar meer op het contact 
met elkaar. Lekker kwebbelen over van 
alles en nog wat, bijvoorbeeld over 
“damesziektes”, zoals ze het noemde. 
Vanuit haar ervaring in de gezondheids-
zorg, maar ook omdat ze een vrouw is, 
ontstaan er dan geanimeerde gesprekken 
over van alles en nog wat, bijvoorbeeld 
seksualiteit.  Daar wordt met veel humor 
over gesproken, want vooral de oude-
re dames zijn volgens haar soms wat 
“ondeugend”. Er komen tekeningen aan 
te pas, maar er worden ook spelletjes 
gebruikt om de taalvaardigheid te verho-
gen of op peil te houden, zoals Memory, 
en “Ik ga op vakantie en ik neem mee”, 
en daarbij dan alleen woorden met het 
lidwoord de (of het)  gebruiken. In de 
laatste les voor de vakantie gaan ze sjoe-
len, toch een typisch Nederlands spel. 

VERHUIZEN 
Nu gaat ze met echtgenoot Henk ver-
huizen naar de Achterhoek. De buurt 
is wat volgebouwd, en ze heeft nu een 
volkstuintje in Reeuwijk, maar straks 
een grote tuin aan huis, met uitzicht 
over de weilanden. Ze zal de dames 
van de Nederlandse les wel missen, 
maar heeft al veel plannen voor haar 
nieuwe woonomgeving: ze gaat o.a. als 
vrijwilliger werken in een buurtwinkel. 
Bovendien houden Joke en haar man 
Henk veel van fietsen, ze zijn zelfs al 
eens naar Rome gefietst, in etappes 
weliswaar,  maar toch een behoorlijk 
sportieve prestatie. Ze gaan zich dus in 
hun nieuwe stek absoluut niet verve-
len.  ●

Nu ik ruim een jaar voorzitter van De Speelwinkel ben, deel 
ik in deze bijdrage graag mijn ervaringen tot nu toe. Ik ken de 
Speelwinkel al veel langer, ook voordat ik in de Raambuurt 
kwam wonen (in 2009). De afgelopen maanden heb ik ook de 
tijd om één dag per week op kantoor te zitten. Dat is de beste 
manier om De Speelwinkel te leren kennen. Dan ook ervaar 
ik de levendigheid van het buurthuis. Op de maandag met de 
fietslessen, kookclub en soms de yoga. En vooral met de zoete 
inval van mensen die voor heel veel verschillende vragen langs 
komen. En dat is wat mij zo bevalt aan de Speelwinkel. Het 
gemak waarmee mensen langs kunnen komen, het informele, 
laagdrempelige en bijna altijd het ‘alles moet kunnen’. Als er 
maar plek voor is.

Daarnaast ben ik erg onder de indruk hoe goed de mensen 
van De Speelwinkel onze buurt kennen. Heerlijk vind ik de 
vele verhalen van vroeger. Daar liggen trouwens ook een paar 
mooie publicaties over. Maar vooral de gesprekken over de 
mensen van nu in de wijk en hoe het met deze mensen gaat. 
Die betrokkenheid bij de mensen uit onze buurt is goud waard. 
Wanneer we het hebben over buurtwerk mis ik vaak deze 
aandacht voor de expertise vanuit de buurt. Het is voor mij 
essentieel om bij de vraag wat in een wijk moet gebeuren altijd 
met de mensen van een wijk te praten. En dan is het mooi dat 
de Raambuurt een plek heeft waar een groot deel van deze 
expertise een plek heeft gevonden.

Met vriendelijke groet, Hugo
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De stenen van het plein gingen eruit en er 
kwam groen voor in de plaats. Natuurlijk 
in uitvoerig overleg met de gemeente en 
omwonenden en ook de ouders van Mari-
elle de Geus zijn benaderd met het idee. 
Het monument van hun dochter heeft nog 
steeds een mooie centrale plek en staat 
prachtig tussen het groen. Dat het er zo 

De Buurttuin

De groene Verlorenkost
Tijdens één van onze zaterdagse buurttuinwerkochten-
den stonden we te bedenken wat er nog aan groen bij 
zou kunnen in de Raambuurt. Kijkend naar de overkant 
van de Verlorenkost kwam het idee naar boven dat de 
hele brede stoep een prachtige plek zou kunnen zijn. 

Er werd een tekening gemaakt en er werd contact opgeno-
men met “groen-moet-je-doen”. Daar werd direct positief 
gereageerd, maar er moest wel gekeken worden of het ook 
mogelijk was. Ondertussen hebben we de buurt geïnfor-
meerd en daar werd enthousiast gereageerd en er werd hulp 
aangeboden voor het onderhoud. Het heeft even geduurd, 
maar nu is het een feit! Een flink stuk stoep is vervangen 
door groen.

We hopen dat dit het begin is van een kleurrijke  
Verlorenkost. ●

Het is alweer het derde jaar dat er op het pleintje aan de Mariewal getuinierd kan 
worden. Een flink aantal jaren heeft de buurt het zonder buurtmoestuin moeten 
doen maar toch is het ervan gekomen. 

weelderig zou groeien had niemand ver-
wacht. Natuurlijk wel met zorg voor de 
grond en wat water in droge tijden.

De buurtmoestuinders maken zelf com-
post en door de bladeren van de smeer-
wortel regelmatig te oogsten en op de 
grond te leggen wordt de bodem rijker en 
rijker. Soms lukt iets heel goed en soms 
lukt iets helemaal niet, daar leren we van. 
Dat er volop genoten wordt is een ding 
wat zeker is.

HELPEN
Heb je ook zin om eens een ochtendje 
te helpen in de tuin? De klusjes zijn heel 
divers. Soms moet er wat gemaakt wor-
den van hout, denk aan het rozenpoortje 
of de straatbieb. Of wordt er weken veel 
onkruid gewied. De heg snoeien staat de 
komende tijd ook weer op het program-
ma. Spreekt een van deze dingen je aan, 
je hulp is zeer welkom. Altijd met een kop 
koffie of thee erbij natuurlijk.

Wil je aan de buurttuin meewerken, dan 
kan dat op zaterdagen tussen 10.00-
12.00 uur. ●
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viteiten georganiseerd konden worden 
vanwege gebrek aan vrijwilligers. Onze 
burgemeester Pieter Verhoeve had trots 
gemeld dat dat in Gouda niet van toe-
passing was, en daarom kwam iemand 
van omroep WNL een rondje meelopen 
met ons. Ze waren onder de indruk van 
de hoeveelheid mensen op straat en de 
inzet van de vrijwilligers. En helemaal 
terecht, want zonder vrijwilligers geen 

Maar waar we normaal al in november 
begonnen met de voorbereidingen was 
het nu al maart. Het draaiboek werd uit 
de kast gehaald en de eerste vergade-
ring was een feit. Het vergde een hoop 
improvisatie en noeste arbeid. Er was 
geen podium meer te vinden en er was 
een grote krapte aan verkeersregelaars 
en beveiligers. Maar uiteindelijk kwam 
dat allemaal net op tijd weer goed. Het 
belangrijkste was dat de vrijwilligers 
als vanouds na twee jaar ons niet in de 
steek hadden gelaten maar allemaal 
weer klaar stonden voor de Speelwin-
kel. 

Dinsdagavond ging de ploeg aan de 
slag: vlaggen plaatsen over de hele 
Raam, tent en bar klaarzetten, kramen 
op zijn plaats zetten en alles wat daar-
bij komt kijken. Daarna even slapen om 
als eerste ploeg rond 4 uur weer op de 
Raam te staan. 

Al snel kwamen de eerste mensen hun 
plekje innemen en hun kleedje uitrol-
len en stroomde de Raam weer bomvol 
met koopjesjagers. 
Kinderen probeerden hun 
oude speelgoed te ver-
kopen en Raambewoners 
hadden hun zolder en/of 
schuur leeggehaald. 
In eerste instantie dach-
ten we eraan dit jaar 
het podiumprogramma 
maar over te slaan, maar 
leuk genoeg meldden de 
mensen zich spontaan 
aan en stonden kinderen 
prachtig te dansen, werd 
er gezongen en plezier 
gemaakt. Het springkus-
sen bleek ook een enorm 
succes. 

Er was veel aandacht 
van de pers, omdat er 
landelijk veel steden 
waren waar geen acti-

Eindelijk weer een Oranjeboulevard!
Na twee jaar van stilte en elkaar nauwelijks ontmoeten leek het er lang op dat er ook voor het derde jaar geen Oranjebou-
levard zou komen. Groot was dan ook de opluchting toen in maart vanuit Den Haag het verlossende woord kwam:  
we mochten weer! Iedereen superblij natuurlijk. 

Oranjeboulevard. Speciaal ook hulde 
voor de EHBO’ers Martin, Annelieke en 
Anneke, die gelukkig ook dit jaar nog 
geen pleister hoefden te plakken!

Aan het eind van de middag was 
het opruimen geblazen, en met veel 
handen was het binnen de kortste 
keren allemaal aan de kant. Moe maar 
voldaan konden we daarna aanschuiven 
voor een drankje en een hapje. Geheel 
democratisch werd er gekozen voor 
Chinees en ondertussen werd erbuiten 
flink opgeruimd door de Cyclus. In no 
time was de Raam weer zo schoon alsof 
er nooit iets was gebeurd. 

De volgende dag stond er weer een 
ploeg vrijwilligers voor de deur om ook 
de Speelwinkel weer op te ruimen, wat 
ook nog een stevig klusje was. Hulde 
voor alle mensen die op welke ma-
nier dan ook hebben bijgedragen aan 
een prachtige Koningsdag, waardoor 
de Oranjeboulevard weer zo’n enorm 
succes is geworden. Op naar de 30e 
Oranjeboulevard in 2023! 

 

OVERLIJDEN SYLVIA LOS
Wij kregen het droevige bericht dat Sylvia Los op 3 mei heel 
plotseling is overleden. Sylvia is jarenlang actief geweest in 
de Speelwinkel en bij peuterspeelzaal Dribbel. We deden 
nooit tevergeefs een beroep op haar. Voor en tijdens  de 
Oranjeboulevard van de afgelopen keer was ze nog hard aan 
het werk. We zijn stil en vol ongeloof  dat ze er niet meer is 
en zullen haar missen. We wensen haar familie alle sterkte.
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Peuterspeelzaal Dribbel is een klein-
schalige peuterzaal waar peuters 
vanaf 2 jaar en 3 maanden twee och-

tenden kunnen komen spelen met 
leeftijdgenootjes en zo vat en beetje 

kunnen wennen aan de eerste stap op 
weg naar de basisschool. Na de vakantie 

zijn er bij Dribbel enkele plaatsjes vrij. 

Medio september start in ons gezellige buurthuis een cursus 
Stijldansen voor alle leeftijdsgroepen, van dertigers tot en 
met senioren. 

Deze cursus wordt gegeven door een enthousiast danspaar (Har-
ry & Margje) die naast professioneel lesgeven gezelligheid hoog 
in het vaandel hebben staan. Dit danspaar geeft al meerdere ja-
ren, ook vóór de coronatijd in Buurthuis de Speelwinkel met veel 
succes dansles.

Geleerd wordt onder andere de quickstep, Engelse wals, de tan-
go, de rumba, chachacha en jive.  De cursus duurt 10 weken. Het 
lesgeld is voor eenieder betaalbaar gehouden en bedraagt: € 5.- 
per persoon per avond, dus €50,00 voor de hele cursus, vooraf te 
betalen. De eerste dansles op 9 september is een gratis proefles. 
Ook al ben je alleen,  kom gerust binnen lopen, misschien kun-
nen wij paren vormen. Voor deelname wordt geen inschrijfgeld 
gevraagd en kan men zich aanmelden  bij  Gerry Nieuwenhuizen, 
e-mail : gerrynieuwenhuizen@hotmail.com 

De data waarop we gaan dansen zijn: 9,16, 23 en 30 september, 
7, 14 en 21 oktober en 4, 11 en 18 november. 

Tot ziens, wij hebben er zin in! ●

STIJLDANSEN ofwel 
BALLROOM dansen

Bij Dribbel kunnen ook kinderen met een VVE-indicatie (Voor-
schoolse- en Vroegschoolse Educatie) terecht. Naast betaal-
de krachten zijn er ook vaste vrijwilligsters waardoor er alle 
aandacht is voor elk kind. Er zijn twee groepen, maandag/
woensdag en dinsdag/donderdag en kinderen met VVE komen 
vier dagdelen naar Dribbel, dus op maandag-, dinsdag-, woens-
dag- en donderdagochtend.  Naast het spelen met elkaar wordt 
er met thema’s gewerkt en is er aandacht voor samen eten en 
drinken, en wordt er veel gezongen en buiten gespeeld. 

COMPLIMENT
Trots zijn we op onderstaand compliment dat we jongsleden 
kregen. “Je bent bij Dribbel altijd welkom om met je peuter 
langs te komen om de sfeer te proeven en vragen te stellen. Met 
veel plezier heb ik twee ochtenden bij jullie geobserveerd.” (de 
hele tekst staat op de Facebookpagina van de Speelwinkel). ●

En toen was het weer lente in de Raambuurt en tijd voor een 
feestje. Zo’n vier keer per jaar proberen we buiten alle ande-
re activiteiten door op zaterdagmiddag iets te organiseren. 

 Lentekriebels

Even gezellig een paar uurtjes waar we elkaar als buurt kunnen 
ontmoeten en bij kunnen kletsen. Er kunnen stekjes en plantjes 
worden geruild, er wordt “gevuild” onder het genot van een 
kopje koffie of een bubbeltje. Het is ook de manier om te horen 
wat er speelt in de buurt, nieuwe mensen leren elkaar kennen 
en zo ontstaan er spontaan nieuwe ideeën. 

CREATIEF
Dit keer was er bedacht om ook lekker creatief bezig te zijn. 
Er konden steentjes geverfd worden die je al dan niet ergens 
in de buurt kon verstoppen. Er werden prachtige diertjes met 
kraaltjes geplakt en er konden dieren worden gemaakt van pa-
pier-maché. En hoe leuk was het om te zien dat er na een eerste 
knutsel ook nog begonnen werd aan een tweede of derde. 
Poffertjes eten tussendoor en daarna weer gezellig om de grote 
tafel. Sommigen bleven de hele middag wat we natuurlijk erg 
gezellig vonden.    
        
Een groot succes was de speurtocht. Door allerlei dieren te 
zoeken die in de buurt waren verstopt en allemaal een letter 
hadden bleek bij het puzzelen daarvan het woord poffertjes 
tevoorschijn te komen. 

En van het een komt het ander. Een paar kinderen hebben zich 
alweer aangemeld voor de tekenles op woensdag van Ellen, die 
na de zomervakantie weer begint. En ook zijn er ideeën om te 
beginnen met een nieuw kookgroepje met een aantal volwas-
senen. Toen de middag afgelopen was kreeg iedereen nog een 
bonenplantje mee voor in de tuin of voor op straat in de perken. 
Zo konden we alleen maar heel tevreden terugkijken op deze 
lentekriebels. In buurthuis de Speelwinkel groeit en bloeit het, 
samen komen we tot heel mooie dingen! 

Iedereen weer bedankt! Hou de agenda in de gaten voor de volgende kriebel! 

Peuterspeelzaal 
Dribbel
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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

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
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Stolpersteine op de Hoge Gouwe 99 
voor het gezin Kahlenberg en 
de weduwe Brahn-Birnbaum

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

Vanaf februari 1941 woonden Gertrud 
Brahn-Birnbaum (67) en het echtpaar 
Hans (38) en Elsbeth Kahlenberg-Ro-
senberg (35) met hun dochters Helga 
(10) en Henriette (7) op dit adres. 

GEZIN MET TWEE JONGE DOCHTERS
Hans was fabrikant van lingerie. In 
1931 trouwden hij en Elsbeth in Essen. 
Hun dochter Helga werd nog in deze 
stad geboren. Daarna ontvluchtten ze 
nazi-Duitsland. Henriette (Jetti) werd 
in Hillegersberg geboren. 

HUIS VOL MENSEN
Vanaf september 1940 moesten ze als 
buitenlandse vluchtelingen de kust-
streek verlaten. Zo kwamen ze in Gou-
da op de Hoge Gouwe terecht, evenals 
de weduwe Brahn en nog zes andere 
vluchtelingen. 

LEVEN IN GOUDA
Het Duitse naziregime maakte hen als 
in het buitenland wonende Joden het 
jaar daarop stateloos. Ook perkten 

de anti-Joodse maatregelen van het 
Nederlandse bezettingsbestuur hun 
vrijheid steeds verder in. Toch settelden 
de Kahlenbergs zich zo goed mogelijk in 
Gouda. 
Vader Hans raakte bevriend met de jon-
ge koordirigent Hans van Collem. Ruim 
een jaar later zong hij in zijn tienkoppige 
koortje. Helga ging op de Turfmarkt naar 
het Joodse schooltje achter de sjoel. 
Dat kwam er na september 1941 toen 
openbaar onderwijs voor joodse kinde-
ren verboden werd. Op een oude foto 
zie je haar blij lachend toekijken bij een 
toneelvoorstelling. 

VRIENDINNETJE CORRIE
Een klasgenootje van de openbare  
school kwam elke zondagmiddag bij de 
kinderen thuis spelen. Ook toen Helga al 
op het Joodse schooltje zat. Dit was de 
latere Corrie de Graaf-van Driel. 
“De ouders waren hele lieve mensen. Ze 
hielden de kinderen wel liever bij zich 
thuis op de Gouwe. Het waren lieve vro-
lijke meisjes, je merkte nooit iets, maar 
ze waren wel geïsoleerd.”
Ze at er ook wel eens, het waren volgens 
haar geen orthodoxe mensen. Ze woon-
den op de eerste etage. Toen Corries 
vader voorstelde om de meisjes onder te 
laten duiken, durfden de ouders dat niet 
aan. “Zo zonde voor die kinderen”, zei 
haar vader later. 

AFSCHEID VOORGOED
Toen Corrie tien jaar zou worden, wil-
den Helga’s ouders haar op zondag 18 
oktober alvast haar cadeautje geven. 
Ze zei: “Ik kom het wel halen op mijn 

echte verjaardag.” Toen ze een week 
later kwam, was er niemand van de 
familie te zien en zag ze hoe het huis 
werd leeggehaald. Later drong pas 
echt tot haar door dat ze haar vrien-
dinnetje nooit meer terug zou zien. 
“De herinnering moet wakker blijven”, 
zegt ze nu. 

DEPORTATIE GEZIN
Op vrijdag 23 oktober 1942 arresteer-
de de politie het gezin. Ruim een half 
jaar zaten ze vast in Westerbork. De 
kinderen kregen er misschien nog wat 
onderwijs. In mei 1943 wachtte hen 
echter onontkoombaar de trein naar 
Sobibor. Daar werden ze direct na aan-
komst op 5 mei vermoord. 

HUISGENOTE GERTRUD
De weduwe Gertrud Brahn-Birnbaum 
vertrok in 1939 uit nazi-Duitsland naar 
Rotterdam. Ook zij woonde op de hoge 
Gouwe, werd stateloos verklaard, op-
gepakt door de politie en op 30 okto-
ber vastgezet in Westerbork. Voor haar 
gold geen uitstel: op 5 november werd 
ze om het leven gebracht in Auschwitz. 

STOLPERSTEINE TER HERINNERING
Vijf van de overige Joodse huisgenoten 
worden elders in de stad herdacht met 
Stolpersteine. In de stoep voor Hoge 
Gouwe 99 herinneren nu vijf gedenk-
steentjes aan naam en lot van Gertrud 
en het echtpaar Hans en Elsbeth met 
hun jonge dochters Helga en Jetti. 
Soesja Citroen (ingekort verhaal uit het 
boek “Hier woonden – Stolpersteine 
Gouda”). ●

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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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.

                                          
Gemeente Gouda laat 
grof huishoudelijk 
afval gratis ophalen
Sinds 30 mei 2022 kunnen inwoners van Gouda op 
afspraak grof huishoudelijk afval laten ophalen. Deze 
service is gratis.

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op nummer 
0182- 547500, tussen 8.00 en 17.00 uur.

Er gelden wel enkele regels voor het aanbieden van uw 
grofvuil.
● Telefonisch een afspraak make.n
● Op de ophaaldag het afval tussen 6.00 en 7.30 uur   
 buiten zetten.
● Het afval mag niet zwaarder zijn dan 25 kg.
● Het afval moet zoveel mogelijk gebundeld zijn.
● Het afval mag niet langer zijn dan 1.50 m.
● De inhoud mag niet meer zijn dan 1m3.
● Afval in zakken en dozen wordt niet meegenomen   
 (dat kan in de minicontainer).
 
Voor de postcode 2801 kunt u nog afspreken op de 
volgende data: 7 en 21 juli, op 4 en 18 augustus.
De ijzerwagen komt op 12 en 26 juli, en op 9 en 23 
augustus.

DE VERREKIJKER
●  Zaterdag 2 juli : vanaf 10.00 uur  vuilen in de buurt
●  Zondag 3 juli:  van 13.00 – 17.00 uur Raamvertellingen,   
  7 eeuwen in beeld (uitgebreid stukje hierover elders in   
  de krant)
●  9 juli tot en met 21 augustus zomervakantie
●  Vrijdag 19 augustus: uitstapje kindervakantieweek ( stukje   
  hierover elders in de krant)
●  Dinsdag 6 september: 10.00 – 11.00 uur: spreekuur wijk-  
  agent. 

Naar aanleiding van de lentekriebels van zaterdag 4 juni is 
het idee ontstaan om met elkaar te gaan koken. De bedoeling 
is om in een blok van 10 keer samen te koken en daarna ge-
zellig te eten. Het zou leuk zijn als er verschillende gerechten 
komen uit diverse landen. 

We gaan vóór de grote vakantie alvast één keer koken, en wel 
op woensdag 29 juni. Na de vakantie starten we dan weer op 
7 september en gaan door tot 2 november. Lijkt het je leuk om 
mee te koken of wil je meer informatie, mail dan naar buurt-
huis@despeelwinkel.nl of bel 06 46467422. 

Groet, Deniz

Samen ontmoeten,  
koken en eten

Of je de energierekening nu wel of niet (makkelijk) kunt 
betalen, over één ding zijn we het eens: hij moet lager! En 
dat kan ook nog! 

Ga eens vrijblijvend babbelen met Jérôme Brands tijdens het 
energie-inloopuur. Hij is energiecoach en specialist in het ver-
lagen van de energierekening. 
De energie-inloopuren zijn er op 2 , 16 en 30 september, 
14 oktober, 11, 25 november 9 december bij de Speelwinkel 
op de Raam 60-62. 

MEER INFO? 
Kijk dan op www.despeelwinkel.nl 

Eerste hulp bij het verlagen 
van je energierekening!

Iedere donderdagmiddag 13.15 – 14.15 uur in de Speelwinkel 
De les is voor iedereen geschikt, ook als er klachten of blessures 
zijn kan je meedoen, er is altijd een manier om de oefening aan 
te passen. Ook is er tijd voor ontspanning en wordt de les afge-
sloten met een eindontspanning: de savasana.

● Kosten: € 4,- per keer, betaling iedere 1e donderdag   
 van de maand
● Donderdag 13.15 – 14.15 uur
● Docent: Pamela Vos (Vos Athometraining)
● Mocht de les vol zijn, kan je je opgeven voor de reservelijst
● In de schoolvakanties is er geen les

Yoga/Pilates les door Pamela Vos
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