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Een wandeling langs de historie van onze buurt

HOE ONTSTAAT ZOIETS? 
Iemand zegt: het zou leuk zijn om iets te doen in de buurt. 
Maar ja, wat dan? Er is in deze buurt wel heel veel gebeurd na-
tuurlijk, zegt de ander: kloosters, een kasteel, bierbrouwers, 
lakenwevers, te veel om op te noemen. Elke periode zijn eigen 
verhaal, en daar begon het. Kunnen we dat niet uitbeelden met 
bewoners van deze buurt? Het plan vorderde gestaag, maar 
ook hier ging de rem erop vanwege corona. 

Maar zodra het kon werd er weer vrolijk verder gepuzzeld en 
werd het steeds serieuzer. Er kwam een ploeg die zich ging 
ontfermen over podiums. Peter Meijer schreef de tekst en  
regisseerde het hele spektakel en Marina Perdijk boog zich 
over hoe iedereen in de kleren moest worden gestoken. Er 
werd een wervingsactie op touw gezet en er kon begonnen 
worden met repeteren. Zo makkelijk als het er staat ging het 
natuurlijk niet helemaal, maar we waren enthousiast en gingen 
er vanuit dat het ging lukken! En oh ja, er moesten ook centen 
op tafel komen, en er moest een vergunning worden aange-
vraagd om de Raam een dag te mogen gebruiken. Kortom, toch 
wel heel erg veel allemaal. 

ZONDAG 3 JULI
Maar toen werd het zondag 3 juli. De podiums stonden klaar. 
Iedereen had de juiste kleding aan uit de tijd die ze speelden. 
De microfoons stonden aan. We gingen ervoor! 

Wat een prachtig spektakel als ergens de leus “Wij geven  
Gouda door” klopte dan was het hier te zien en te horen. 

Vanaf 1272 tot 2072 – hoe ziet de stad er dan uit? – werd vol 
overgave gespeeld. Je zag met hoeveel liefde en respect de 
stukken waren gemaakt en ingestudeerd. Je zag kinderen en 
volwassenen elke keer meer groeien als ze opkwamen. Er was 
veel belangstelling en als je elk jaartal wilde bekijken was je 
toch al gauw twee uur onderweg. De complimenten waren niet 
van de lucht. 

Wat begon als idee groeide uit tot een waar spektakel. Wat zijn 
we (nog steeds) supertrots op alle spelers, klein en groot!  
Wat zijn we (nog steeds) supertrots op alle mensen die op 
welke manier dan ook hun bijdrage hebben geleverd, al die 
maanden vooraf én op de dag zelf. Wat was het mooi om de 
trotse koppies van de bedenkers te zien. 

Kortom, we zijn een eigenwijs dorp in de stad, dat hebben we 
nu weer laten zien en daar mogen we heel trots op zijn met zijn 
allen. Bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage. Binnenkort 
gaan we met elkaar nog een mooi feestje vieren. We vergeten 
dit nooit! ●
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Anneke is een echte Goudse, geboren 
en getogen. Van haar zestiende tot 
haar twintigste heeft ze bij het zieken-
fonds gewerkt. Toen kondigde haar 
eerste kind zich aan, en destijds moest 
je dan als vrouw stoppen met werken. 
Toen haar zoon naar school ging is ze 
weer gaan werken, nu voor halve dagen 
bij De Goudse verzekeringen. Op haar 
veertigste kreeg ze met haar tweede 
man Peter nog een dochter. 

In 1991 is Anneke bij de Speelwinkel 
gaan werken als schoonmaakster. Later 
raakte ze bij steeds meer activiteiten 
betrokken. Ze vond het hartstikke leuk 
om met jonge kinderen te werken. 
In die tijd waren er veel doorlopende 
kinderclubs in de Speelwinkel. Anneke 
begeleidde samen met iemand van de 
scouting 19 jaar lang een groep ge-
naamd “Eco-kids”: kinderen die bezig 
waren met natuur en milieu. Ze knut-
selden in de Speelwinkel, en gingen 
er op uit om de natuur beter te leren 
kennen. Ook is ze bijzonder trots op 
een uitwisselingsproject met Peru: kin-
deren daar waren ook bezig met natuur 

Estafette 5:

Initiatiefgroep Raambuurt

Anneke Ernst
Op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de Estafette kwamen Sarie en ik op 
hetzelfde idee: Anneke Ernst, die al ruim 30 jaar actief is bij/voor de Speelwinkel. 
Dus zetten we haar hierbij in het zonnetje. 

en milieu, en de kinderen uit Peru gingen 
voor de eco-kids in Gouda dingen maken 
en omgekeerd. Het contact werd gelegd 
via een Peruviaanse die in Gouda woon-
de. Een afvaardiging van de Speelwinkel 
is toen in Peru geweest. Met dit project 
hebben ze ook een prijs gewonnen, een 
bedrag van 10.000 gulden, waarmee ze 
iets geweldigs voor elkaar hebben ge-
kregen: ze hebben in Peru een buurthuis 
laten bouwen, en de naam daarvan is ook 
“De Speelwinkel” 

Verder gaf ze 7 jaar lang fietsles aan 
buitenlandse vrouwen, werkt ze op 
kantoor bij de Speelwinkel en is ze gast-
vrouw bij diverse activiteiten. Mensen 
ontvangen doet ze nog steeds met veel 
plezier. 

Over de jaren is er bij de Speelwinkel veel 
veranderd. De activiteiten voor kinderen 
beperken zich nu tot de vakanties. Dat 
vindt ze wel jammer. 

Ze gaat verder graag wandelen met haar 
man Peter, meestal zo’n 10 tot 15 km, en 
fietsen, en dan 50, 60 km. Verder houdt 

ze van lezen en puzzelen. En tenslotte 
zingt ze ook nog in het koor “Zomaar 
Gewoon”. Het is haar aan te zien dat 
actief blijven goed is voor je gezond-
heid. Kortom, Anneke is geen mens om 
achter de geraniums te gaan zitten. ●

De Initiatiefgroep Raambuurt wil zich graag inzetten voor 
de leefomgeving in de breedste zin. Het gaat om veiligheid, 
groen, spelen, maar zeker ook naar het omkijken naar elkaar 
– “Raamhorigheid”, zoals het wel eens wordt genoemd. 

Het zijn soms kleine dingen: je geeft de planten water als je 
buren op vakantie zijn, een boodschap doen als er iemand ziek 
is. Even gereedschap lenen voor een klusje. Een potje eten 
koken voor als het even niet allemaal zo soepel gaat. Kort-
om, dingen die we misschien heel normaal vinden maar juist 
daarom zo bijzonder zijn. Aandacht voor elkaar zonder dat het 
een verplichting is. Samen tuinen in de buurttuin of een kopje 
koffie thuis of in de Speelwinkel. Belangrijk is dat we elkaar 
zien in de buurt. 

Natuurlijk houdt de Initiatiefgroep zich ook bezig met overleg 
met bijvoorbeeld de gemeente, woningcorporatie, politie en 
diverse andere instanties. Op dit moment speelt bijvoorbeeld 
het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, waarvoor we met de ge-
meente aan tafel zitten omdat het ook over onze buurt gaat.

Wij, dat zijn een aantal bewoners die eens per zes weken ver-
gaderen in de Speelwinkel en met elkaar kijken wat belangrijk 
is voor de buurt maar ook samen vuilen of andere zaken doen.

De vergaderingen zijn altijd openbaar, dus wil je meedenken, 
en -praten over je eigen buurt dan ben je welkom. De volgende 
vergaderingen zijn op 10 oktober, 14 november en 12 decem-
ber om 20.00 uur. ●
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OPEN TUIN 
De tuin is 24/7 op alle paden toeganke-
lijk, en op zaterdagen van 10 tot onge-
veer 12 uur is er in ieder geval een aantal 
buurttuinders aanwezig die graag eventu-
ele vragen beantwoorden. Elke zaterdag, 
weer of geen weer. Maar ook zonder vra-
gen is iedereen welkom. En wie weet, bij 
een overschot aan groenten kun je ook 
nog wat mee naar huis nemen. Of je plukt 
een bosje bloemen. Als je maar genoeg 
voor anderen overlaat. 

Het leuke is ook dat stadskinderen er 
eens kunnen leren hoe planten groeien, 
hoe vruchten ontstaan en wat er allemaal 
nodig is om groenten op je bord te krij-
gen. Ook voor speurtochten met kinderen 
is de buurttuin een leuke plek. Mits bege-
leid, uiteraard.

En op zaterdagmorgen is er altijd koffie 
en thee, ook voor wie zomaar eens komt 
kijken. 

COMPOSTHOOP
We proberen de tuin zo natuurlijk mo-
gelijk te houden. Dus geen gif en geen 
kunstmest erop. We maken onze eigen 
mest, op een composthoop. Daarmee 
verrijken we onze grond. 

Buurttuinnieuws 

Verlorenkost

Wat wel Wat niet

De stoep van de Verlorenkost was al 
een poosje een doorn in het oog van 
een aantal omwonenden. Door zelf 
met een ontwerp in de hand in gesprek 
te gaan met de gemeente is er een 
prachtige groenstrook ontstaan. Echt 
een aanwinst voor de buurt! Welke 
plek volgt hierna??

Groen moet je gewoon samen 
doen.

● afval van groente (rauw) en fruit;
● tuinafval: bladeren, planten en  
 klein gemaakte (20 cm) takken; 
● eierschalen (geven kalk aan de  
 grond);
● koffiedik (graag);
● gemaaid gras (maar niet teveel 
 in eens);
● uitgebloeide boeketten
 (zonder versiersels e.d.)

● etensresten van gekookt of
 gebakken voedsel (dit vanwege
 de vele ratten die Gouda rijk is);
● oud brood, vleeswaren en
 vis (idem);
● aardappelschillen en schillen van 
 citrusfruit; 
● verpakkingen van welke aard
 dan ook;
● stukken tak langer dan ongeveer
 20 cm

De buurttuin aan de Verlorenkost verheugt zich in een toenemende belangstelling. Zeker op hete dagen, zoals in augustus, 
blijkt het een aangename plek om even wat koelte te ervaren. Want groen werkt verkoelend. 

Menige buurtbewoner heeft deze composthoop al ontdekt. En dat is fijn. Alleen weet 
niet iedereen wat er wel en niet op kan. Daarom hier wat tips:

We hopen dat iedereen hiermee rekening 
wil houden. Dat bespaart ons een hoop 
uitzoek- en zaag- en knipwerk! 

En heerlijk dat U ons dan helpt om voe-
ding te maken voor onze buurttuin.

Tenslotte: een paar extra helpende han-
den, die kunnen we nog goed gebruiken! 
Welkom!

De buurttuinders ●
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MAANDAG
Het begint al op de maandagochtend: er zijn fietslessen. Er wordt 
kookles gegeven. Om 13.00 uur begint Deniz Paulat met haar 
“Mindfulness in beweging”, goed voor lichaam én geest. 
’s Avonds repeteert dan nog het koor “Zomaar Gewoon” in de 
Speelwinkel. 

DINSDAG
Op de dinsdagochtend gaat om half tien de naailes van start.  
In het atelier MoZaEnZo wordt er dan gemozaïekt bij Jeannette. 
Vanaf 13.00 uur zijn de jongeren van ExpEx aanwezig, die in de 
Speelwinkel een veilige plek hebben gevonden om ervaringen uit 
te wisselen en diverse andere activiteiten te ontplooien.  
’s Avonds wordt er dan nog gedanst van 19.30 tot 21.00 uur en 
gerepeteerd door de Ierse folkband Tuesday Rebels.

WOENSDAG
Op de woensdagochtend is er vanaf 10.00 uur een brei- en 
haakinloop. En er wordt ook nog taalles gegeven. Om 13.30 uur 
begint de tekenles, en tussen 15.30 uur en 18.00 uur is er een 
kookclubje, geleid door Deniz. In de avond is er nog een yogales 
en is er weer een koorrepetitie.  

DONDERDAG
Op donderdagochtend wordt er vanaf half tien driftig gekookt, 
en dan zit de keuken vol met gezellig buurtende vrouwen uit de 
Raambuurt. ’s Middags is er yoga/pilates-les van Pamela. Later 
in de middag ontvangen we de kinderen van Bibelebonz. En van 
16.00 tot 18.00 uur staan de deuren weer open voor de Ex-
pEx-jongeren. Dan is er ’s avonds nog een repetitie van het koor 
Shantykoor Zuid-West, en wordt er bij MoZaEnZo gemozaïekt. 

VRIJDAGMIDDAG
Op vrijdagmiddag komt Jérôme Brands eens in de twee weken 
uitleggen hoe je kunt besparen op energie, wat tegenwoordig 
écht nodig is, niet alleen vanwege het milieu maar ook en vooral 
vanwege de exploderende energietarieven. ’s Avonds werd er nog 
dansles gegeven, maar die is helaas afgelast, er wordt nog een 
alternatief bedacht voor de vrijdagavonden. 

De Speelwinkel, een ware bijenkorf
Mensen vragen zich misschien weleens af wat er in de Speelwinkel allemaal georganiseerd wordt. Er vinden zoveel verschillen-
de activiteiten, vaak tegelijk, plaats, dat het af en toe dringen is. 

ZATERDAGOCHTEND
Op zaterdagochtend wordt er aan de buurttuin gewerkt, en 
aangezien het tuingereedschap in de Speelwinkel te vinden is , 
komen de tuiniers hier dan ook. En tegelijk treffen we er dansen-
de kinderen aan, van 09.45 tot 11.00 uur. Ook als er vuil moet 
worden geraapt verzamelen de “vuilers” zich ook in de Speelwin-
kel.

In de Speelwinkel is ook kinderopvang Dribbel gevestigd, en dat 
zorgt de meeste ochtenden van de week voor aardig wat leven in 
de brouwerij. 

En dan ben ik vast nog wel een paar mensen en/of activiteiten 
vergeten te vermelden. Want in het kantoor wordt van maandag 
tot en met donderdag van vroeg tot laat de scepter gezwaaid 
door Sarie Donk. Ze wordt ondersteund door de kantoorgroep, 
een aantal mensen dat ook zeer betrokken is bij de Speelwinkel. 
Eén van hen, Anneke, wordt in de Estafette in het zonnetje gezet. 
Ook op andere dagen is Sarie vaak in de Speelwinkel te vinden. 
Er vinden in het weekend ook vaak activiteiten plaats, zoals vuil 
rapen in de buurt op de eerste zaterdag van de maand. Kortom, 
de Speelwinkel is een ware bijenkorf, een veilig toevluchtsoord, 
en voor een groeiende groep mensen een tweede thuis. 

En dan worden de zalen ook nog vaak benut voor diverse verga-
deringen, van het bestuur, de Initiatiefgroep, buurtbewoners, 
afdelingen van politieke partijen etc. . Daar moet dan allemaal 
ook nog plek voor worden gevonden, het is vaak een kwestie van 
passen en meten. En er komt ook heel wat bij kijken: stoelen en 
tafels versjouwen en uitzetten, koffie en thee klaarzetten, trap-
pen op, trappen af, meer dan genoeg te doen dus. 

KOM GERUST EENS BINNENLOPEN
Waarmee ik dan tenslotte ook nog wil zeggen dat we voortdurend 
op zoek zijn naar mensen die een handje kunnen komen helpen. 
En dat kan op veel manieren. Kom gerust eens binnenlopen als je 
dat wel ziet zitten. Je doet er veel goeds mee voor de wijk, en je 
leert ook nog eens wat mensen kennen! Als je nieuw bent in de 
buurt is er geen betere methode om je kennissen- en vrienden-
kring uit te breiden dan vrijwilliger zijn bij de Speelwinkel. ●
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Peuterspeelzaal Dribbel is een klein-
schalige peuterzaal waar peuters 
vanaf 2 jaar en 3 maanden twee  
ochtenden kunnen komen spelen 

met leeftijdgenootjes en zo alvast 
een beetje wennen aan de eerste stap 

op weg naar de basisschool. Er zijn 
enkele plaatsjes vrij.

Dit najaar starten in de Speelwinkel weer de computerlessen 
voor beginners, of voor mensen die al wel gebruik maken van 
een computer of laptop, maar er eigenlijk nog iets meer mo-
gelijkheden uit zouden willen halen. Voor hen verzorgt Mari 
Slagboom, computerdocent bij de Speelwinkel, al enkele 
jaren een cursus om je de basisbeginselen eigen te maken, of 
uit te breiden, op grond van het Basisboek Windows 10 van 
Visual Steps.  

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van maximaal 
2 uur. De te behandelen thema’s zijn o.a.: 
• In je eigen tempo kennismaken met de computer
• Leren werken met de muis, het toetsenbord, touchpad en 
  touchscreen
• E-mail versturen en surfen op internet
• Werken met mappen en bestanden
• Of vragen die je zelf meebrengt

De cursus vindt plaats op de donderdagavond of de vrijdag-
ochtend, afhankelijk van wat de cursisten gezamenlijk het beste 
uitkomt. De kosten zijn € 50,- voor de hele cursus, inclusief het 
lesboek van € 18,-
Start: donderdagavond 3 of vrijdagochtend 4 november. 
Exacte datum en tijd nog samen af te spreken. Er is plaats voor 
maximaal 4 deelnemers. Laptops zijn aanwezig. 

BELANGSTELLING
Heb je belangstelling, meld je dan snel aan bij de Speelwinkel, 
telefoon 0182 526925, of mail buurthuis@despeelwinkel.nl
Vermeld bij aanmelding altijd je naam, 06-nummer en e-mail-
adres. ●

Computerlessen voor 
beginnersAls je na het legen van je afvalbakje het nog even af gaat 

spoelen en je bijna nieuwe telefoon valt daarbij in het water 
word je daar niet vrolijk van. 

Geluk bij een ongeluk

Wat te doen? In dit geval was het niet moeilijk: we belden Rob 
O. te Gouda. Rob is al van kleins af aan bekend in en met de 
Speelwinkel. Als inmiddels ervaren duiker heeft hij al heel wat te 
water gegane spullen gevonden en terug kunnen geven aan de 
eigenaar. Zaterdagochtend stond Rob in duikersuitrusting klaar. 
Er was maar één duik nodig om de telefoon te vinden. Onder 
luid applaus (de buurt was intussen uitgelopen) kon de telefoon 
terug naar de eigenaar. En wonder boven wonder deed hij het 
ook nog! Hulde aan onze dappere duiker Rob! ●

Peuterspeelzaal Dribbel

Bij Dribbel kunnen ook kinderen met een VVE-indicatie (Voor-
schoolse-en Vroegschoolse Educatie) terecht. Naast betaalde 
krachten zijn er ook vaste vrijwilligsters waardoor er alle aan-
dacht is voor elk kind. Er zijn twee groepen, maandag/woensdag 
en dinsdag/donderdag. Kinderen met VVE komen vier dagde-
len naar Dribbel, dus op maandag-, dinsdag-, woensdag- 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 buitengespeeld. ●
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Kindervakantieweek 2022
We zouden ons 40-jarig bestaan dit jaar vieren maar helaas was de opslagplaats waar de pallets werden opgeslagen  

niet meer beschikbaar. Helaas, geen opslag, geen huttendorp, maar zó snel wilden we niet opgeven. 

WAT GAAN WE DAN WÉL DOEN? 
Een spelletjesochtend voor de jongsten, suppen voor de grote-
ren en natuurlijk een dagje Drievliet. 

Donderdag werd er gebeld met de medeling dat de bus klaar 
stond voor ons. Dat was heel bijzonder, omdat we pas vrijdag 
naar Drievliet zouden gaan. Gelukkig was de bus op vrijdag ook 
nog beschikbaar. 

De spelletjesochtend werd druk bezocht: je kon buttons ma-
ken, steentjes verven en schilderijtjes maken. Ook schminken 
stond op het programma en er waren heel veel spelletjes bin-
nen en buiten te beleven. Ook vonden er heel veel poffertjes 
de weg naar de kids. 

SUPPEN
Het suppen vond iedereen reuze spannend, de meesten 
hadden dit nog nooit gedaan. De hele groep stond al snel op 
de plank en de tocht kon beginnen. Vanaf de Turfsingel de 
Gouwe op en bij de ING-bank onder de weg door. Dat leverde 

nog even een opstopping op. Via de singels kwam het hele stel 
moe maar voldaan de Turfsingel weer op suppen, een ervaring 
rijker. 

DRIEVLIET 
En toen naar Drievliet, het pretpark waar we al sinds jaar en 
dag naartoe gaan. Altijd pret voor iedereen. Allemaal gewa-
pend met een Speelwinkel -T-shirt, waardoor we elkaar goed 
konden herkennen. Te veel om op te noemen wat je daar alle-
maal kan beleven, over de kop en weer terug, de dag is eigen-
lijk altijd te kort. Maar helaas, de bus stond op ons te wachten 
om weer richting Gouda te vertrekken. 

Het was weer supergezellig dat alle kids er waren. We hopen 
binnenkort ergens een plek te vinden waar we het hout op 
kunnen slaan en dan volgend jaar eindelijk ons jubileum te 
kunnen vieren. 

Voor tips >> mail 
buurthuis@despeelwinkel.nl
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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

Ook u kunt een advertentie 
plaatsen in deze Wijkkrant. 

Neem dan voor de tarieven 
contact op met De Speelwinkel 

en we zorgen dat uw advertentie 
wordt opgenomen. 

buurthuis@despeelwinkel.nl

Wilt u ook
adverteren?
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Ben je geïnteresseerd om in je eigen 
tempo te bewegen, gewoon te voelen en 
te zijn en wil je graag meedoen dan kan 
je je nog opgeven voor een proefles op 
maandag 3 oktober door te mailen naar 
buurthuis@despeelwinkel.nl of bellen 
naar 06 46467422. ● 

Bij Qi Gong worden ademhalingstech-
nieken, visualisatie, lichaamshouding en 
zelfmassage gecombineerd, zodat het 
zelfhelende vermogen van het lichaam 
wordt geactiveerd. Alles draait om vloei-
ende, zachte, ononderbroken, natuurlij-
ke en korte bewegingen. 

Mindfulness in Beweging
Op de maandagen van 13.00 tot 14.15 uur zijn wij gestart met wekelijkse 
bijeenkomsten om te werken aan een betere geestelijke en lichamelijke balans 
door middel van Qi Gong-oefeningen. Deze oefeningen komen voort uit de 
traditionele Chinese Medicijn- en Bewegingsleer. Qi (ook wel Chi) betekent energie 
of levenskracht en Gong (Kung) staat voor het werken aan, het cultiveren van iets. 
De harmonieuze stroom van Qi bevordert je gezondheid en de oefeningen zorgen 
voor ontspanning maar geven tegelijk ook energie. 

Geef wat je wil! 
Pak wat je nodig hebt!

De kookmiddag op de woensdag is van start gegaan. Lijkt het 
je leuk om aan te schuiven en mee te doen: wees welkom, we 
beginnen altijd om 15.30 uur!

Dat staat op het doorgeefkastje dat in de Lange Willem-
steeg staat. Wat een prachtig initiatief! Omkijken naar 
elkaar is hier duidelijk zichtbaar.

Samen ontmoeten, 
koken en eten

We zijn weer begonnen met de handwerk-inloop op de 
woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in de Speelwinkel.
Kom gezellig langs als je tijd en zin hebt. De koffie en de thee 
staan klaar.

Woensdagochtend…

Heb je zelf een leuk recept, neem het 
gerust mee en kom het samen met de 
andere deelnemers bereiden. Deelname 
kost € 4,00 per middag. Het is de bedoe-
ling om met mensen van verschillende 
achtergrond/nationaliteit bij elkaar te 
komen en elkaars recepten uit te probe-
ren en te proeven. Tijdens deze midda-
gen zal Deniz de begeleiding verzorgen.

Als je mee wilt doen of meer informa-
tie wilt hebben, mail dan naar buurt-
huis@despeelwinkel.nl of bel naar 06 
46467422. ●
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Feestelijk hapje  
opgerolde zalmflensjes

Tweewekelijks: gratis spreekuur op vrijdag van 
13:30 - 15:30 uur

Of je de energierekening nu wel of niet (makkelijk) kunt be-
talen. Over één ding zijn we het eens; hij moet lager! En dat 
kan ook! Want de oplossingen zitten niet alleen in grote dure 
maatregelen. Sommige maatregelen kosten echt niks! En voor 
andere maatregelen ben je hooguit een paar centen kwijt. 
Denk dan aan simpele maatregelen als een tochtstrip of ra-
diatorfolie.

INVESTEREN
Of wil je gaan investeren in een warmtepomp zodat je op ter-
mijn minder kosten hebt? Maar welke warmtepomp kies je en 
ga je voor hybride of all electric? Of kies je voor infrarood-
verwarming? Maar ook je elektriciteitsrekening moet niet ont-
ploffen. Moet je dan toch kiezen voor zonnepanelen? Maar 
mag dat wel op mijn woning in de historische binnenstad?

En hoe maak je een goede afweging tussen alle mogelijkhe-
den? Want je kunt je geld maar één keer uitgeven. Dus welke 
maatregelen leveren het meeste op? En welke maatregelen 
moet je nemen om wellicht ook problemen van bijvoorbeeld 
tocht en/of vocht op te lossen?

Blijf je eindeloos surfen naar informatie op het internet en je 
ondertussen blauw betalen aan je energierekening? Of onder-
neem je nu ook actie?

VRIJBLIJVEND INFORMEREN
Laat je eens vrijblijvend informeren door Jérôme Brands, hij 
doet dit op vrijwillige basis bij het energie buurtloket. Hij is 
energiecoach en specialist in het verlagen van de energiere-
kening.

Met de overheidssubsidie uit 
Den Haag en Gouda heeft hij 
zijn eigen energierekening 
flink kunnen verlagen. Ik 
kan me ook voorstellen dat 
je ideeën wil opdoen over 
hoe je deze subsidie kunt 
‘bemachtigen’ voor het ver-

krijgen van een betaalbare energierekening. Vraag het bij het 
energie buurtloket!

Het energie buurtloket is er elke oneven week op vrijdagmid-
dag van 13:30 tot 15:30 uur bij de Speelwinkel.
Het energie buurtloket is open op:
14 Oktober, 11 en 25 November, 9 December

HET ADVIES IS GRATIS, KOM GERUST EENS LANGS.

Wij helpen bij het verlagen
van je energierekening!

De nieuwe wijkagent
Rashmad Nanhekhan
Ik ben sinds 15 augustus wijkagent in Gouda West.  
Als wijkagent ben ik de schakel tussen de wijk en de politie-
organisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat en deels 
achter de schermen af. 

Hierin werk ik samen met een heel 
team van collega’s uit team Gouda. Ik 
heb ervaring opgedaan in de eenheid 
Amsterdam en gewerkt als agent en 
rechercheur.

Ik ben voor de bewoners/ondernemers 
een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en 
criminaliteit in de wijk. Daarnaast onderhoud ik contact met 
partners zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en 
buurt- en bewonersorganisaties. Wil je iets melden, iets vragen 
mail mij rashmad.nanhekhan@politie.nl

Benodigdheden voor de flensjes
75 gram bloem - 1 ei - 250ml melk - boter

Benodigdheden voor de vulling
2 eetlepels kwark - 125 ml crème fraîche
1,5 eetlepel geraspte mierikswortel (potje)
100 gram gerookte zalm - 30 gram rucola

Bereiding (kan een dag van tevoren)
• Maak een beslag voor de flensjes van bloem, ei en melk. 
 Verhit wat boter in een koekenpan en bak van het beslag   
 flensjes. Laat ze afkoelen.
• Roer de kwark los met de crème fraîche en de mierikswortel.
 Breng op smaak met zout en peper. Besmeer 1 flensje met
 1 eetlepel van deze crème, beleg met een plakje zalm en leg   
 er wat rucola op. 
• Rol het flensje stevig op. Herhaal met de andere flensjes en   
 wikkel ze strak in vershoudfolie.
• Bewaar ze in de koelkast. 
• Snijd voor het serveren de flensjes in stukken van 4 of 5 cm   
 en serveer ze met de rest van de crème.
Veel maak- en eetplezier!!

WIJKKRANT 16 • OKTOBER 2022

9



In Gouda zijn we actief bezig met duurzaamheid. Eén van 
de initiatieven is het stimuleren van het gebruik van een 
regenton. Regenwater wordt daarmee opgevangen en het 
wordt dan meestal gebruikt om de planten binnen en in 
de tuin water te geven. Hiermee wordt dus ook kostbaar 
regenwater bespaard. En zeker in deze tijden van droogte 
is dat een stuk beter voor het milieu.  

De gemeente Gouda ondersteunt de aanschaf van regenton-
nen op verschillende manieren. Ten eerste kan iedere inwoner 
van Gouda die een regenton aanschaft een vergoeding krijgen 
van 20% van de aanschafprijs met een maximum van € 30,00. 

MEER INFORMATIE
Zie hier https://www.gouda.nl/direct-regelen/geld-en-werk/
subsidie-aanvragen/vergoeding-regenton/ voor meer infor-
matie. 

Ten tweede heeft de gemeente Gouda met enkele leveran-
ciers van regentonnen afspraken gemaakt over kortingen. Zo 
geeft de Gamma in Gouda 20% korting op de aanschaf van een 

Regentonnenactie

We gaan o.a. aan de slag met getrommelde glasstukjes. Daar-
mee kun je een huisnummer op een houten ondergrond maken 
(3 lessen, kosten € 55,00), of we mozaïeken een glazen schaal 
met glasstukjes (6 lessen, kosten € 105,00). Je kunt je hiervoor 
aanmelden.

HERFSTVAKANTIE
In de herfstvakantie, op woensdag 26 oktober houden we een 
workshop voor iedereen van 8 tot 80 jaar, tussen 13.30 en 17.00 
uur. Kom gezellig met je kind(eren) of kleinkind(eren), met 
vriendinnen of met je buurvrouw/man. Er is voor iedereen iets 
interessants te doen. Je kunt hier een leuke middag hebben, 
lekker bezig zijn en nog iets leuks mee naar huis nemen voor 
maar € 7,50 per persoon.

MoZaNieuws De dinsdagochtenden zijn als vanouds gereserveerd voor strip-
penkaarters. Je kunt van 10.00 – 12.30 uur iets naar eigen keuze 
komen mozaïeken, je kunt dus zelf een schaal, tafeltje, bloem-
pot, spiegel of iets dergelijks meenemen. Het is ook mogelijk 
om een voorwerp bij mij te kopen. Een strippenkaart kost  
€ 57,50 en daarvoor mag je 6 keer komen mozaïeken. De kaart 
is 1 jaar geldig en hoeft niet achter elkaar gebruikt te worden.  
Er is nog ruimte voor meer mozaïekers. Voor de donderdag-
avond kun je op de wachtlijst gezet worden.

BASISCURSUS
De basiscursus – die je elke dinsdagochtend kunt beginnen- is 
van 10.00 – 12.30 uur. In deze cursus leer je in 6 lessen vijf ver-
schillende kniptechnieken die je toepast op een bamboeschaal. 
Je werkt met tegelstukjes, de laatste les wordt gebruikt om te 
voegen. Het resultaat is altijd verrassend en je hebt een uniek 
werkstuk gemaakt. Deze cursus kost € 105,00, dat is inclusief 
alle materialen, koffie/thee en gezelligheid!

Als je het leuk vindt om met een paar mensen iets creatiefs te 
gaan doen, denk dan eens aan MoZaEnZo. Met elkaar kunnen 
we een workshop naar wens organiseren. Ik adviseer je graag 
wat de mogelijkheden zijn.

AGENDA:
26 oktober2022: De herfstworkshop 8-80 jaar
Elke dinsdagochtend: Start Basiscursus Mozaïek
Elke dinsdagochtend: Strippenkaarters
Elke donderdagavond: Strippenkaarters
Voor info en aanmelden: mozaenzo@live.nl of 06 14125038
Ik zie je graag in mijn atelier aan de Raam 60 in Gouda! ●

Na een lange hete zomer gaan we aan een nieuw mozaïek-
seizoen beginnen! 

regenton, Tuincentrum Van der Spek in Zevenhuizen geeft 
10% korting en TAS in Waddinxveen bezorgt de tonnen gratis 
in Gouda. Let wel, de gemeente Gouda geeft hierbij ook de 
genoemde vergoeding. 

EEN KIJKDAG
Er wordt nog een kijkdag georganiseerd in de Raambuurt, 
waarbij de gemeente Gouda enkele modellen regentonnen 
laat zien. De precieze datum en locatie zijn nog niet bekend. 
Het zal waarschijnlijk ergens op een zaterdag zijn. ●
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RAAM 62 • 2801 VM GOUDA • TEL 0182 52 69 25
BUURTHUIS@DESPEELWINKEL.NL
FACEBOOK.COM/BUURTHUISDESPEELWINKEL
INSTAGRAM.COM/DESPEELWINKEL
WWW.DESPEELWINKEL.NL

INITIATIEFGROEP@RAAMBUURTGOUDA.NL
WWW.FACEBOOK.COM/RAAMBUURTGOUDA

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.

Beste mensen,
Helaas moeten wij u mededelen dat de dansles m.i.v 16 
september niet verder doorgaat. Harry en Margje hebben 
vanwege omstandigheden besloten te stoppen. Het is ook 
voor ons een verrassing dat het op deze manier ophoudt, 
en we vinden het heel erg jammer. Als er weer gestart 
wordt met een nieuwe cursus, dan laten we jullie dat zo 
snel mogelijk weten.

Groetjes en hopelijk tot gauw
Gerry en Anneke

Jammer, geen dansles meer

De taalles is na de zomervakantie verhuisd van de dinsdag-  
naar de woensdagochtend. Er is een lerares die de lessen ver-
zorgt. Omdat de groep best groot is geworden zijn we op zoek 
naar iemand die het leuk vindt om mee te helpen. Als je geïnte-
resseerd bent, ben je altijd welkom om een keer mee te draaien.
Voor meer info kun je een mail sturen naar  
buurthuis@despeelwinkel.nl ●

Hulp gevraagd bij taalles

Gevraagd . . . 
Wat zijn we blij dat na drie jaar afwezigheid de KINDER-
KLEDINGEBEURS weer doorgang kan vinden. De regels 
zijn wat aangepast en dat heeft mede te maken met het 
feit dat er een aantal vrijwilligers zijn afgevallen.

Om de beurs goed te laten verlopen zijn we dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers die het leuk en gezellig vinden 
om een aantal dagdelen te willen meehelpen.

VRIJWILLIGERS
We zoeken vijf à zes vrijwilligers. Het betreft woensdag-
avond 12 oktober en donderdagavond 13 oktober. 
En nog dringender: vrijdagavond en zaterdagochtend.

Om mee te doen of om meer info te krijgen kun je bellen 
naar T. Belonje 06 34764566, of mail naar tbelonje@hot-
mail.com ●

 
In “de Speelwinkel”, Raam 60 - 62, Gouda 

 

Let op gewijzigde regels! 
Het is de bedoeling dat u de kleding zelf prijst. 

Verkoopnummers zijn op te halen: 
woensdag 21 september, maandag 26 september  
woensdag 28 september, maandag 3 oktober  

Op deze dagen tussen 10.00-12.00 en 17.00-19.00 uur 
Adres: Jacob van Lennepkade 23 

 
  Inleveren winterkleding: woensdag 12 oktober 19.00 – 21.00 uur 
  vanaf maat 80              donderdag 13 oktober 19.00 - 21.00 uur 

      Let op: maximaal 60 stuks: heel, schoon en gestreken! 
 

Uitdelen nummers verkoop: vrijdag 14 oktober vanaf 17.30 uur 
 
Ophalen geld en eventueel niet verkochte kleding: 

zaterdag 15 oktober van 14.30 tot 15.00 uur  
 

Verkoop:  vrijdag 14 oktober 19.00-21.00 uur 
zaterdag 15 oktober 10.00-12.00 uur 

 

Inlichtingen: 06-34764566 of tbelonje@hotmail.com 

22 Likes

username Hello #hello
6 MINUTES AGO

despeelwinkel

2

10:30
INSTAGRAM
Wij zijn ook actief op insta-
gram. 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

Wij krijgen natuurlijk de Wijkkrant best 
wel volgeschreven, maar we willen 
de lezers toch uitnodigen om ook 
zelf eens de pen – of de laptop – ter 

hand te nemen en een leuk stukje aan 
te leveren. Als u/je iets te melden hebt, of 

als u/je een leuke anekdote hebt, een verslag 
van een evenement, of een leuk idee hebt 

voor een activiteit, horen wij dat graag. 
Zo’n stukje mag worden afgegeven bij de 
Speelwinkel, Raam 60/62, maar het kan ook 

per e-mail: buurthuis@despeelwinkel.nl. 

Wij horen graag van u! 

   

Oproep 

V
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