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Wijkkrant vooruitblik 2023

Hoe begint het verhaal van de Sint?

2022 was het jaar dat we weer langzaamaan bevrijd werden 
van alle belemmeringen door Corona. Activiteiten zoals de 
kookclubs, koren en de verschillende lessen en cursussen 
konden weer live doorgaan. En dan zit de Speelwinkel alweer 
snel van beneden tot en met de zolder vol.

Ook de evenementen werden weer opgestart en door de inzet 
van veel vrijwilligers uit onze buurt tot een succes gemaakt. 
Heel bijzonder vond ik hoe de Oranjeboulevard in heel korte 
tijd geregeld moest worden, en dat dit dan ook lukte. Compli-
menten aan iedereen.

Dat alles belooft veel goeds voor 2023. Zo lang we het echt 
samen kunnen blijven doen. Daar zitten wel mijn zorgen. De 

Allereerst is het de vraag of de Sint ook dit jaar naar ons toe zou komen? Gelukkig 
weet de Sint dat er alleen maar lieve kindertjes zijn hier. We kregen dus al snel 
bericht dat hij er super veel zin in heeft met al die kinderen met hun lichtjes een 
rondje te maken door de stad. Nu gebeurde er veel spannends rondom de reis en 
het verblijf van de Sint en zijn Pieten, dus het bleef de vraag of het allemaal goed 
zou komen.

Speelwinkel draait al lang op een geweldige groep vrijwilligers 
die wel allemaal steeds ouder worden. En zeker voor de lange-
re termijn is het belangrijk dat de Speelwinkel gedragen wordt 
door een brede groep buurtbewoners. Er zijn altijd vrijwilligers 
nodig, ook op kantoor. De oproep staat ook in deze wijkkrant.
Met de groep mensen die nu weer hard aan het werk is voor 
2023 heb ik alle vertrouwen in het komende jaar. Vanuit het 
bestuur zullen wij natuurlijk ook ons steentje bijdragen. Ik kijk 
uit naar alle mooie activiteiten die we vanuit de Speelwinkel 
gaan organiseren. En ik hoop daar veel verschillende buurt- 
bewoners te mogen begroeten.

Hugo van den Hoek Ostende
Voorzitter Stichting de Speelwinkel ●

Drie dagen voor het grote moment 
kregen wij een verdrietig telefoontje het 
paard wat de koets trekt was plotseling 
overleden. Of wij een oplossing wisten?
De Sint op de fiets, op skeelers, op de 
step, in de kruiwagen? Gelukkig kwam 
de oplossing: er was een koets gevon-
den met wel twee paarden, wat waren 
we opgelucht.

GEZELLIGHEID
De tocht kon beginnen dit jaar met 
een super band voorop.Met heel veel 
kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s was het een vrolijk geheel. Terug 
in de Speelwinkel zijn we allemaal naar 
binnen gegaan waar elk kind aan de Sint 
een mooie tekening of ander knutsel kon 
geven. Er werd hard gezongen en de 

Pieten dansten in het rond. En toen 
werd het tijd om afscheid te nemen, 
maar niet nadat hij voor ieder kind iets 
uit te delen had.

BEDANKT
Het was een enorm feest wat alleen 
maar kan gebeuren als er mensen zijn 
die zich hiervoor in willen zetten
De Sint en de Pieten, de mensen die 
ervoor zorgen dat ze er zo mooi uit zien.
De soep meneer, koffiezetters en 
broodjes smeren. De verkeersrege-
laars die super op het laatste moment 
insprongen, de EHBO, de koets meneren 
en natuurlijk alle kinderen die er zo’n 
feest van hebben gemaakt. We zeggen 
daarom tot volgend jaar maar weer 
allemaal. ●
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Ik ben een spontane vrouw, hou van 
humor en ben zorgzaam. Dit heb ik ook 
kunnen toepassen in mijn werk in de 
zorg. Verder heb ik administratief werk 
gedaan, ik ben receptioniste geweest 
en heb gewerkt in de horeca in een 
zorgcentrum. Ik ben nu met pensioen 
en deel mijn eigen dagen in. Lekker 
fietsen, sporten, terrasje, bios en ik 
kan ook genieten van een dagje naar  
de sauna en natuurlijk mijn vrijwilli-
gerswerk.

Wanneer en hoe ben je bij de Speel-
winkel betrokken geraakt? 
In 1990 kwam ik in aanraking met de 
Speelwinkel omdat ik toen mijn doch-
ter Tessa, die 2 werd, naar Peuter-
speelzaal Dribbel bracht. Peuterspeel-
zaal Dribbel wilde een zelfstandige 
stichting worden en zocht mensen voor 
het bestuur. Dit leek mij leuk om te 
doen en heb ik 20 jaar met veel plezier 
gedaan! Leuk om te vertellen hierbij is 
dat ik Sarie een paar jaar hiervoor heb 
leren kennen omdat ik als gezinsver-
zorgster werkte en voor haar kinderen 
zorgde toen zij in het ziekenhuis lag. 
Eén van de kinderen van Sarie heet 
Tessa. Mijn man en ik hebben onze 
dochter hiernaar vernoemd omdat we 

Estafette 6:

Ideeënbus

Gerry van Berkel
Vertel eens, Wie is Gerry van Berkel? het een mooie naam vonden. Terwijl mijn 

Tessa op Dribbel zat ben ik activiteiten 
op de Speelwinkel gaan doen, waaron-
der yoga. Ik ben het vrijwilligerswerk 
eigenlijk ingerold, eerst nam ik deel aan 
activiteiten en later ging ik ze samen met 
collega’s zelf organiseren. Ik vind dat 
namelijk heel leuk! En bij de Speelwinkel 
is het altijd veelzijdig! 

En wat doe je allemaal bij de Speel- 
winkel? 
Ik help eigenlijk waar nodig is. Zo heb 
ik jarenlang vrouwenweekenden geor-
ganiseerd, kookworkshops met mensen 
van verschillende nationaliteiten en het 
huttendorp. Dit deed ik samen met mijn 
man, die is helaas in 2002 overleden. 
Hij was ook vrijwilliger bij het buurthuis 
en deed ongelofelijk veel. Zo heb ik veel 
steun gehad aan het buurthuis in die 
periode en nog steeds. Zelf ben ik nu 
nog altijd betrokken bij verschillende 
activiteiten, zoals de Oranjeboulevard, 
de lampionnenoptocht, buurtinloop, 
dansles en verschillende workshops 
organiseren. Overigens zit ik ook op kan-
toor, ik help mee bij de wijkkrant en doe 
de administratie.

Is er een verschil tussen vroeger en nu? 
Zeker; je merkt dat veel mensen het zo 

ongelooflijk druk hebben, dat ze nu tijd 
moeten maken om te kunnen helpen.  
Omdat het buurthuis zo lang bestaat, 
zie je nu dat de kinderen van vrijwilli-
gers/oud-vrijwilligers komen instromen 
en vrijwilligerswerk komen doen. Dit is 
hartstikke leuk om te zien!

Wat vind je zo leuk aan de Speel- 
winkel? 
Het is laagdrempelig, iedereen is wel-
kom, het kan soms hectisch zijn maar 
het is er altijd heel gezellig. Je kunt echt 
wat betekenen voor mensen en je kunt 
jezelf ook ontplooien. Verder is het 
mooi om de saamhorigheid te zien, het 
voelt echt als ‘familie’.
Tenslotte, aan wie zou je het stokje 
door willen geven? Aan Sarie, zij is toch 
het kloppende hart van het Buurthuis. ●

Bij de Speelwinkel kunnen we kijken we altijd uit naar 
ideeën van creatieve mensen. Heb jij bijvoorbeeld een 
goed idee voor een activiteit? Ben je graag creatief bezig 
en wil je dat delen met anderen? Wil je misschien een  
thema-avond organiseren? Wil je graag iets vertellen over 
een artiest/schrijver waar je een grote fan van bent? Heb 
 je een bijzondere hobby? Bij de Speelwinkel kun je met 
een goed idee altijd terecht. Neem contact op met de 
Speelwinkel als je iets leuks weet!  ●

Fijne en warme
feestdagen 

Buurthuis de Speelwinkel is in verband 
met de kerstvakantie gesloten van 
zaterdag 24 december  tot en met

zondag 8 januari 2023
Wij wensen u allen hele fijne 

en warme feestdagen toe
 

We zien u graag in 
het nieuwe jaar weer 

 in ons buurthuis.

WIJKKRANT 17 • DECEMBER 2022

2



Elke zaterdag zijn er mensen die het heerlijk vinden om daar 
bezig te zijn. Het is ook heel bijzonder om alles te zien groeien 
en bloeien. Er waren boontjes, aardappels, sla, divers fruit en 
prachtige bloemen. 

Na een kopje koffie of thee doet iedereen zijn ding. 

De tuin is er voor iedereen in de buurt, ook als je niet zulke groe-
ne vingers hebt. Al doende leren ook wij. Voel je welkom, doe 
mee als je zin hebt, het hoeft niet elke week. 

Buurttuinnieuws 
Het lijkt of hij er al jaren is, maar eigenlijk zijn we pas sinds 
mei 2020 aan de gang in deze tuin. 

Een losse stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal of zwerfvuil, allemaal zaken waarvoor je een 
melding kunt doen bij de gemeente. De gemeente Gouda krijgt tientallen meldingen per dag 
binnen over allerlei onderwerpen. En dat is fijn, want zo houden we samen het openbaar 
gebied schoon en veilig. 

Slim Melden Gouda

De gemeente werkt al weer ruim 2 jaar met een nieuw meldsysteem voor het registreren en  
afhandelen van meldingen. Het nieuwe systeem zorgt er voor dat de behandeling van de  
meldingen zo snel mogelijk verloopt. 

Het melden kan gemakkelijk via de app Slim Melden Gouda. Met de app is het heel eenvoudig 
om een foto van de situatie toe te voegen. Dit maakt het voor de gemeente makkelijker om de 
situatie goed in te schatten. U kunt de bestaande meldingen bekijken op een kaart en zo direct 
zien of iemand anders de situatie al heeft gemeld. Wat nieuw is, is dat u aan de gemeente kunt 
doorgeven dat u óók last heeft van deze situatie, zonder dat u zelf opnieuw de melding hoeft te 
doen. De app is beschikbaar voor Android en iOS. 

U kunt daarnaast een melding doen via www.gouda.nl/mog Ook kunt u nog steeds naar de gemeen-
te bellen om een melding door te geven, via tel. 14 0182. Bij gevaarlijke situaties moet u zelfs altijd bellen, 

dan kan direct actie worden ondernomen als de situatie daar om vraagt. ●

Bij de taalles op de woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 
uur kunnen we nog steeds hulp gebruiken. De groep is namelijk 
best groot geworden. Wij zoeken een enthousiaste persoon, die 
het leuk vindt om mee te helpen en goed met mensen om kan 
gaan. Er is een lerares die de lessen verzorgt. Als je geïnteres-
seerd bent, ben je altijd welkom om een keer mee te draaien.
Voor meer info kun je een mail sturen naar  
buurthuis@despeelwinkel.nl ●

Hulp bij taalles

HALLO

Ik ben ...
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Hebben binnenstadbewoners in de 
toekomst nog recht op een parkeer-
plaats?
Zoals bekend staat er op dit moment een aantal plannen bij 
de gemeente Gouda op stapel. Eén daarvan is het wijkmobi-
liteitsplan binnenstad. Bij de initiatiefgroep komen vragen 
binnen over waar de buurtbewoners moeten parkeren als 
straks de Gouwe en de Haven autovrij gaan worden. En vooral 

ACHTERGROND
Als uitwerking van het wijkmobiliteits-
plan binnenstad beschrijft dit memo 
een richting voor maatregelen om het 
gewenste effect van de parkeerstrategie 
te bereiken. een vermindering met mini-
maal 300 autoparkeerders in de binnen-
stad, te weten:
• 100 om de parkeerdruk in binnenstad 
op acceptabel niveau te krijgen en aantal
(zoek)verkeersbewegingen te verminde-
ren.
• 200 om parkeerplaatsen langs de 
grachten te kunnen opheffen: meer 
ruimte voor groen, verblijven, voetgan-
gers en fietsers.

Dit doel kan bereikt worden door een 
plafond aan te brengen wat betreft het 
gebruik van de huidige parkeerlocaties, 
het beter benutten van de huidige par-
keercapaciteit en de prijs van het parke-
ren op de verschillende locaties meer te 
differentiëren.

HUIDIGE SITUATIE
Het huidige aantal verleende bewoner-
sparkeervergunningen bedraagt 1.371 
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In navolgende tabel is aangegeven wat de gevolgen van de invoering van een plafond en de 
mogelijke wijziging van de tarieven voor de vergunningen zijn. 
  

huidig 
aantal 

huidig 
tarief 

opbrengst aantal 
2024 
met 

plafond 

tarief 2024 opbrengst aantal 
2025 
met 

plafond  

Tarief 2025 opbrengst 

bewonersvergunning 
binnenstad 

     1.371   €    150,00   €  205.650  1.200  €    225,00   € 270.000  900  €  300,00   €  270.000  

terreinvergunning (bewoners 
binnenstad) 

          67   €    480,00   €  32.160  150   €    150,00   €   22.500         300   €  150,00   €    45.000  

Parkeerterreinvergunning 
overig 

40  €    780,00   €  31.200  - - - - - - 

Stationsgarage            -     € 1.080,00           -    50   € 400,00   €   20.000           100   €  400,00   €    40.000  

Bijdrage gemeente verschil 
tarief Stationsgarage 

      - € 34.000   - € 68.000 

Bolwerkgarage            -    
 

-             25    € 500,00 € 12.500  50   € 500,00   € 25.000  

Bijdrage gemeente verschil 
tarief Bolwerkgarage 

     - € 13.500   - € 27.000 
 

      
1.488  

 
 

 €  269.010  
      

1.475  

 
  

€ 277.500  
     

1.350  

 
  

€  285.000  

 
Het jaartarief voor een bewonersvergunning binnenstad bedraagt in 2022 € 150. Voorgesteld wordt 
om dit in 2024 en 2025 te laten stijgen naar respectievelijk €225 en €300 per jaar. Hiermee worden 
bewoners verleid om van een goedkopere vergunning op de terreinen gebruik te maken of van een 
overdekte en bewaakte plaats in de parkeergarage. 
 
De huidige vergunninghouders kunnen de vergunning per direct omzetten naar een terrein- of 
garagevergunning. Het vergunningenplafond met bijbehorende prijzen voor bewoners ziet er –met een 
gefaseerde opbouw- in 2025 als volgt uit met in vet aangegeven de hoogte van het plafond voor het 
aantal te verstrekken vergunningen: 
➢ Binnenstad:   900, van €150 naar €250 (2024) en € 350 (2025) per jaar 
➢ Klein Amerika:  150 (42% capaciteit), van €480 naar €150 per jaar 
➢ Schouwburgplein:    50 (28% capaciteit). van €480 naar €150 per jaar 
➢ Vossenburchkade:  100 (68% capaciteit) van €450 naar €120 per jaar 
➢ Stationsgarage:  100 (31% capaciteit),van €1.080 naar €400 per jaar 
➢ Q-Park:     50 (15% capaciteit), €500 per jaar 
Het voorgestelde vergunningenplafond bedraagt in 2025 in totaal 1.350 

 
Nadere toelichting bij voorstel 
• Er zijn 1.190 parkeerplaatsen in de binnenstad waarvan er ruim 200 worden opgeheven (Lage en 

Hoge Gouwe, Oost- en Westhaven, Turfmarkt en Nieuwe Veerstal. Daarnaast dient de huidige 
parkeerdruk te worden verlaagd. Om die reden worden er 300 minder vergunningen 
bewonersvergunning binnenstad uitgegeven ten opzichte van de huidige capaciteit. 

• Gegeven het huidige aantal vergunningen (1.371) is de verwachting dat er een wachtlijst gaat 
komen voor een vergunning in de binnenstad, al zal dit afhangen van de bereidheid de verhoogde 
prijs hiervoor te betalen.  

• Het toekennen van in totaal 300 plaatsen op de terreinen zal mogelijk ook niet voldoende zijn gelet 
op de te verwachten sterk toenemende vraag voor een vergunning op die plekken. Om die reden 
zijn ook nog 288 bewonersabonnementen beschikbaar in de Stationsgarage en de Bolwerkgarage. 

• Een verhoging van de plafonds voor bewoners op de terreinen is mogelijk maar gaat te koste van 
de mogelijkheden voor bezoekersparkeren. 

• Er wordt geen plafond gelegd op het aantal bedrijfsvergunningen voor de binnenstad (nu 217). 
Monitoring moet uitwijzen of de verlaging naar 900 bewonersvergunningen voor de binnenstad nog 
verder omlaag dient te worden gebracht om de parkeerdruk niet boven de 85% (overdag) en 90% 
(nacht) uit te laten komen. 

• De verschillen in percentages van de totale capaciteit zijn gebaseerd op het overig gebruik van 
betreffende locaties. Zo parkeren op Klein Amerika campers en bezoekers van de binnenstad en 
Chocoladefabriek. Op Schouwburgplein dient ruimte te blijven voor bezoekers aan de Schouwburg 
en de binnenstad. Voor de Stationsgarage dienen voldoende plaatsen beschikbaar te zijn voor 
P&R-reizigers en gebruikers van omliggende  functies in de Spoorzone. Er is rekening gehouden 
met de bezettingsgraden over de periode van de dag en week. 

• Nieuw te verstekken parkeervergunningen bieden niet meer de mogelijkheid om in verschillende 
sectoren te parkeren, dus meer niet zowel in de binnenstad als op de terreinen zoals nu het geval 
is. 

hoe snel het allemaal zal gaan als er nog geen alternatieven 
zijn. In bijgaand verdiepingsmemo wordt de gang van zaken 
rond parkeren in de toekomst uitgelegd. 
Let op: dit mobiliteitsplan moet nog door de gemeenteraad 
en het college van B & W worden goedgekeurd. 

waarvan 254 in sector 1B (zie ook htt-
ps://gis.gouda.nl/viewer/app/internet_
parkeervergunning ). waarbij bewoners
(noordwestelijk deel) ook op de parkeer-
terreinen mogen parkeren.

De totale parkeercapaciteit bedraagt 
2.927 plaatsen, verdeeld over:
Binnenstad  1.190
Klein Amerika  355
Schouwburgplein  178
Vossenburchkade  147
Stationsgarage  320
Nieuwe Marktgarage (Q-Park) 400
Bolwerkgarage (Q-Park) 337

Het werkelijk aantal vrije parkeerplaatsen 
ligt iets lager vanwege een aantal toe-
gewezen artsen- en gehandicapten- en 
valetparkeerplaatsen. Naar verwachting 
wordt in 2024 de Stationsgarage met 80
plaatsen uitgebreid. De capaciteit van 
gemeentelijke parkeerplaatsen bedraagt 
daarmee in totaal 2.190. Aanvullend hier-
op kunnen bewonersabonnementen in de 
Q-Parkgarage Bolwerk worden
 afgesloten waarbij de gemeente verschil 

tussen abonnementsprijs van Q-Park en 
het vergunningtarief voor bewoners gaat 
dragen.

VOORSTEL
Voorgesteld wordt om een vergunnin-
genplafond voor bewoners in te stellen 
voor de parkeerplaatsen op straat, op de 
parkeerterreinen en in de Stationsgarage.
Alle huidige vergunninghouders blijven 
beschikken over de vergunning totdat 
deze wordt beëindigd.
Jaarlijks zullen naar verwachting circa 
150 vergunningen worden ingeleverd 
door vertrek, overlijden of het afstand 
doen van het voertuig en bijvoorbeeld 
van andere mobiliteitsvormen –zoals een 
deelautogebruik wordt gemaakt. Zolang 
het aantal verleende vergunningen hoger 
is dan het vergunningenplafond worden 
nieuwe aanvragen niet verleend maar op 
de wachtlijst geplaatst. 

In navolgende tabel is aangegeven wat 
de gevolgen van de invoering van een 
plafond en de mogelijke wijziging van de 
tarieven voor de vergunningen zijn.
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We kregen bezoek van de Rommel- 
pieten. De schoenen werden met 

lekkers gevuld. Dat kwam misschien wel 
omdat de peuters zulke prachtige werkjes hadden gemaakt 

voor de Sint. Op twee december was het echt feest en kregen 
de peuters allemaal een prachtig cadeautje.  
Dag Sint en Pieten, tot volgend jaar! ●

Wat was het een spannende tijd voor 
de peuters! Behalve het Sinterklaas-
journaal gebeurde er ook bij peuter-
speelzaal Dribbel van alles. 

Peuterspeelzaal Dribbel

Het jaartarief voor een bewonersvergun-
ning binnenstad bedraagt in 2022 € 150. 
Voorgesteld wordt om dit in 2024 en 
2025 te laten stijgen naar respectievelijk 
€225 en €300 per jaar. Hiermee worden 
bewoners verleid om van een goedkope-
re vergunning op de terreinen gebruik te 
maken of van een overdekte en bewaakte 
plaats in de parkeergarage.

De huidige vergunninghouders kunnen 
de vergunning per direct omzetten naar 
een terrein- of garagevergunning. Het 
vergunningenplafond met bijbehorende 
prijzen voor bewoners ziet er –met een 
gefaseerde opbouw- in 2025 als volgt uit 
met in vet aangegeven de hoogte van het 
plafond voor het aantal te verstrekken 
vergunningen:
• Binnenstad: 900, van €150 naar €250 

(2024) en € 350 (2025) per jaar
• Klein Amerika: 150 (42% capaciteit), 

van €480 naar €150 per jaar
• Schouwburgplein: 50 (28% capaciteit). 

van €480 naar €150 per jaar
• Vossenburchkade: 100 (68% capaciteit) 

van €450 naar €120 per jaar
• Stationsgarage: 100 (31% capaci-

teit),van €1.080 naar €400 per jaar
• Q-Park: 50 (15% capaciteit), 
 €500 per jaar
Het voorgestelde vergunningenplafond 
bedraagt in 2025 in totaal 1.350

NADERE TOELICHTING BIJ VOORSTEL
• Er zijn 1.190 parkeerplaatsen in de 

binnenstad waarvan er ruim 200 worden 
opgeheven (Lage en Hoge Gouwe, Oost- 
en Westhaven, Turfmarkt en Nieuwe 
Veerstal. Daarnaast dient de huidige 
parkeerdruk te worden verlaagd. Om die 
reden worden er 300 minder vergun-
ningen bewonersvergunning binnenstad 
uitgegeven ten opzichte van de huidige 
capaciteit.
• Gegeven het huidige aantal vergunnin-
gen (1.371) is de verwachting dat er een 
wachtlijst gaat komen voor een vergun-
ning in de binnenstad, al zal dit afhangen 
van de bereidheid de verhoogde prijs 
hiervoor te betalen.
• Het toekennen van in totaal 300 plaat-
sen op de terreinen zal mogelijk ook niet 
voldoende zijn gelet op de te verwach-
ten sterk toenemende vraag voor een 
vergunning op die plekken. Om die reden 
zijn ook nog 288 bewonersabonnemen-
ten beschikbaar in de Stationsgarage en 
de Bolwerkgarage.
• Een verhoging van de plafonds voor be-
woners op de terreinen is mogelijk maar 
gaat te koste van de mogelijkheden voor 
bezoekersparkeren.
• Er wordt geen plafond gelegd op het 
aantal bedrijfsvergunningen voor de 
binnenstad (nu 217). Monitoring moet 
uitwijzen of de verlaging naar 900 
bewonersvergunningen voor de binnen-
stad nog verder omlaag dient te worden 
gebracht om de parkeerdruk niet boven 
de 85% (overdag) en 90% (nacht) uit te 
laten komen.

• De verschillen in percentages van de 
totale capaciteit zijn gebaseerd op het 
overig gebruik van betreffende locaties. 
Zo parkeren op Klein Amerika campers en 
bezoekers van de binnenstad en Choco-
ladefabriek. Op Schouwburgplein dient 
ruimte te blijven voor bezoekers aan de 
Schouwburg en de binnenstad. Voor de 
Stationsgarage dienen voldoende plaat-
sen beschikbaar te zijn voor P&R-rei-
zigers en gebruikers van omliggende 
functies in de Spoorzone. Er is rekening 
gehouden met de bezettingsgraden over 
de periode van de dag en week.
• Nieuw te verstekken parkeervergun-
ningen bieden niet meer de mogelijkheid 
om in verschillende sectoren te parkeren, 
dus meer niet zowel in de binnenstad als 
op de terreinen zoals nu het geval is.
pagina 3
• Er worden geen parkeerterreinvergun-
ningen meer verstrekt aan niet-bewoners 
en bewoners die volgens de GROP-lijst 
niet in aanmerking komen voor een 
parkeervergunning. Alle huidige vergun-
ningen (117, voor bewoners en niet-be-
woners) lopen door totdat deze worden 
beëindigd.
• In dit voorstel bieden geen van de par-
keerterreinen nog ruimte om campers te 
laten overnachten.
• Bewoners die in aanmerking komen 
voor een parkeervergunning zullen 
maximaal 1 vergunning (straat-terrein of 
garage) kunnen aanvragen.
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Stolperstein in de Keizerstraat 
voor Abraham Hammelburg

Op 29 maart 1923 werd hij in Amsterdam geboren als zoon 
van Simon Hammelburg en Johanna Vos. Hij volgde een tuin-
bouwopleiding en hoopte na afronding daarvan te kunnen 
emigreren naar het mandaatgebied Palestina. Begin maart 
1941 kwam de bijna 18-jarige Abraham in Gouda wonen. Eerst 
in de Gravin Beatrixstraat en Vlamingstraat en vervolgens 
vanaf eind mei in de Keizerstraat 72. Dit huis was een ont-
moetingsplek voor jongeren, die hun hoop hadden gevestigd 
op een toekomst in het mandaatgebied. 

Op een foto uit die tijd zie je een stel jongelui bij het huis. 
Abraham is tweede van rechts. Links naast hem staat Juda 
Weijl van de Krugerlaan, die een opleiding tot rabbijn volgde. 
Rechts zit Joseph (Joop) Citroen ontspannen in een raamope-
ning. Abraham staat grappend met een bezem omhooggesto-
ken tussen hen in. Alleen Joop en hij woonden hier officieel. 
Joop vertrok na vijf maanden en overleefde uiteindelijk. 
Abraham bleef tot het einde van de winter. Misschien werkte 
hij extern als tuinbouwleerling op de Joodse Jeugdfarm of 
elders rond Gouda. 

WESTERBORK
Begin maart 1942 verhuisde hij naar de Plantage Franschelaan 
in Amsterdam en ging daar als huisknecht in het Portugees 
Israëlitisch Ziekenhuis (PIZ) werken. Hij had hierdoor een tij-
delijke vrijstelling van deportatie. Maar bejaardentehuizen en 
ook ziekenhuizen bleven allerminst veilig voor de naziterreur. 
In augustus 1943 werd het PIZ ontruimd. Op 26 augustus 
1943 kwam Abraham in een strafbarak in Westerbork vast te 
zitten. Volgens een mededeling op digitaal Joods Monument 
ging hij vijf dagen later vrijwillig op transport naar Auschwitz. 
Mee met een meisje, waar hij verliefd op was. 

Hij moest door naar 
Warschau om dwangar-
beid te verrichten op het 
verwoeste terrein van het 
voormalige getto van War-
schau. Joodse dwangar-
beiders werden hiervoor 
vanaf 31 augustus 1943 
in vijf transporten vanuit 
Auschwitz aangevoerd. 
Abraham was een van de 
paar honderd Nederlandse 
Joden die hierbij zaten. 
De gevangenen moesten 

waardevolle resten zoeken, 
zoals bakstenen, stuk-
ken ijzer, lood en koper. 
Slechts een paar tientallen 
Joden uit Nederland over-
leefden dit werk. Na tien 
maanden stierf Abraham 
daar op 28 juni 1944. Een 
jonge man van 21 jaar. 

Afgelopen 6 november, bij 
de plaatsing van de Stol-
perstein in de Keizerstraat, stond een auto geparkeerd voor 
de plek waar het gedenksteentje moest komen. In de smalle 
ruimte achter de auto metselde Gunter Demnig de Stolper-
stein onverstoorbaar vast in de stoep. Ik vertelde over Abra-
ham. Karel, Lex en Donald zeiden kaddiesj. Een buurvrouw 
werd tot tranen toe geroerd, dit had ze niet geweten. Ook 
een Joodse mevrouw was aangedaan. Van de Sjoa (vervolging 
van de Joden) wist ze genoeg via haar familie. Ze was niet 
verwant met Abraham, maar was deze ochtend wel speciaal 
uit Den Haag gekomen om een plaatsing bij te wonen. Mooi 
moment met elkaar op straat. 

OPSLAG VOOR BRANDSTOF
Een week na de plaatsing van de Stolpersteine bleek maar 
weer eens, dat teruggaan in de tijd een beetje spoorzoeken 
is. Peter Willemsen attendeerde me er op dat de Stolperstein 
een huis verderop zou moeten liggen. Het huidige nummer 
74 omvatte vroeger de nummers 72 (woonwinkelpand) en 74 
(bovenwoning). Abraham woonde op de begane grond. De 
jongelui op bovengenoemde foto zitten op het verharde erf 
achter de woning, aldus Peter. Het pand waar de Stolperstein 
nu voor ligt, diende ooit als opslag voor brandstof voor de 
aardewerkindustrie. 

Met wat hulp moet het te zijner tijd lukken om de Stolper-
stein samen met de omringende keitjes een stukje opzij te 
verplaatsen naar de stoep voor het eigenlijke woonhuis van 
Abraham. In ieder geval ligt er nu een Stolperstein voor hem 
in de Keizerstraat en is zijn naam terug in de stad waar hij 
woonde.

Soesja Citroen 
(auteur van Hier Woonden - Stolpersteine Gouda’) 

Een van de verhalen in mijn boek:  
“In de Keizerstraat 72 woonde Abraham Hammelburg (21) negen maanden.  

Nederlands was hij en Joods. Dat laatste kostte hem zijn leven. 
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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 opgeven om een proefles te volgen 
via email: buurthuis@despeelwinkel.nl 
of bel: 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
Elke maandag van 13:00-14:15 uur zijn er bijeenkomsten om te werken aan een 
betere geestelijke en lichamelijke balans door middel van Qi Gongoefeningen. 
De oorsprong van deze oefeningen is te vinden in de traditionele Chinese 
medicijnen- en bewegingsleer. Qi (Chi) betekent energie of levenskracht en Gong 
(Kung) staat voor het werken aan, het cultiveren. Een harmonieuze stroom van Qi 
(levenskracht) maakt je gezond en de oefeningen zorgen voor ontspanning maar 
geven tegelijkertijd ook energie

Paprikatomatensoep
Ingrediënten:

• Gele en/of rode paprika’s 
• Tomaten & uien

• Eén of twee teentjes knoflook
• Olie

• Bouillonblokjes
• Basilicum

• Crème fraîche
• Shoyu (sojasaus) of maggi naar smaak
• Italiaanse kruiden en/of oregano

Keukenbenodigdheden:
• Grote soeppan of braadpan
• Eventueel koekenpan
• Staafmixer
• Houten lepel

Dit is een vrij eenvoudig recept, maar het is wel een lekkere en 
feestelijke soep. Neem ongeveer evenveel paprika’s als toma-
ten, en ongeveer dezelfde hoeveelheid tomaten.  Afhankelijk 
van de hoeveelheid die je wilt maken gebruik je twee tot vier 

grote uien, zeg maar de helft van het 
gewicht aan tomaten of paprika’s. 

Dus als je een halve kilo tomaten en 
evenveel paprika’s gebruikt neem 
je 250 gram uien. Voor 4 personen 
zou ik uitgaan van 500 gram papri-

ka’s, 500 gram tomaten en 
twee grote uien.

Bereiding:
• Snipper de uien en knoflook, en snijd de paprika’s en 
 tomaten in kleine stukjes. Doe wat olie in een braadpan of   
 koekenpan. Fruit hierin de uien enkele minuten. Voeg dan de  
 paprika’s toe. Bak deze een minuut of tien mee. Voeg dan de  
 tomaten toe. 
• Laat het geheel een tijdje sudderen. Dit komt niet zo net. 
• Snipper de bouillonblokjes (voor 4 personen één à twee 
 blokjes, naar smaak) doorheen.
• Kruid naar smaak met Italiaanse kruiden of oregano.
• Pureer alles met een staafmixer 
• Voeg water naar smaak toe (bij de bovenbeschreven hoeveel- 
 heid een halve liter) – afhankelijk van hoe dik je de soep wilt   
 hebben. Breng alles nog even aan de kook. 
• Eventueel kun je nog balletjes aan de soep toevoegen, 
 vegetarisch of gewone uit een blikje. 
Laat deze nog even mee   
opwarmen. 

N.B. In feite kun je alles 
in dezelfde pan berei-
den, dus een grote 
soeppan of braadpan 
kan allebei. Scheelt 
weer afwas! 
Serveer de soep met 
een blaadje basili-
cum en een toefje 
crème fraîche.

Eet smakelijk!
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Aardbei mascarpone 
lekkere afsluiting van het Kerstdiner

Heb je een (deels) betegelde tuin en wil je wat (meer) 
groen? Dan zijn daarvoor wel een paar mogelijkheden. Je 
zou natuurlijk kunnen denken aan grote potten met bloe-
men, dat staat ook mooi, maar dan ben je wel verplicht om 
er regelmatig water bij te gieten. Veel beter is het dan om 
gewoon een aantal tegels uit je tuin te halen, en daar dan 
plantjes in te zetten. Het is wel belangrijk dat je het zand 
onder de tegels wat weghaalt en er een flinke laag tuinaar-
de op gooit. Dat kun je overigens ook op het trottoir voor je 
woning doen. Bijvoorbeeld een rijtje tegels tegen de gevel. 

Vergroenen, hoe doe je dat? 

Ingrediënten:
1 beker slagroom van 250 ml - 50 gram poedersuiker - 1 bak 
mascarpone 250 ml - 4 eetlepels aardbeienjam - 500 gram 
aardbeien - lange vingers - 2 eetlepels sinaasappellikeur -
1 pak cantuccinikoekjes

Het is er nu misschien niet de beste tijd voor, want de win-
tertijd breekt weer aan, maar je zou kunnen beginnen met 
bloembollen. Die kun je nu nog wel in de grond stoppen. 
Door de opwarming van het klimaat beginnen onze in oktober 
geplante bollen nu al uit te komen. Dus als je ze nu, begin 
december, in de grond stopt, heb je in het voorjaar een mooi 
stukje tuin met bloemen. En je kunt er ook nog voor zorgen 
dat je het hele voorjaar én in de zomer bloemen hebt. Tulpen 
bijvoorbeeld komen pas in de zomer uit. 

Nu zeg je misschien: ik heb geen groene vingers, dat lukt mij 
vast niet. Maar het is écht niet zo moeilijk. Gaandeweg leer 
je namelijk best wel hoe je het aan kunt pakken. En je kunt er 
natuurlijk ook hulp bij vragen. 

Er zijn veel voordelen van zo’n groene tuin:
• Het water stroomt makkelijker weg bij hevige regenbuien.
• Een groene tuin werkt verkoelend in de zomer.
• Een groene tuin maakt de stad mooier. 
• Je kunt het ook samen met je buren aanpakken, 
 dan leer je die ook wat beter kennen. 

Waar je wel rekening mee moet houden is natuurlijk is of je 
tuin in de zon ligt of juist meer in de schaduw. Daar moet je 
de juiste planten bij zoeken. Als je naar een tuincentrum gaat 
kun je daar alle info krijgen die je nodig hebt. Op zoek naar 
koopjes kun je ook wel terecht bij kwekers, of zelfs sommige 
supermarkten, als je op de kleintjes moet letten. En je kunt 
natuurlijk ook zakjes zaad gebruiken, die zijn meestal niet zo 
duur. Als je bijvoorbeeld een reepje tuin op het zuiden hebt 
tegen de gevel aan, dan kun je daar best wel wat tuinkruiden 
neerzetten, zoals basilicum, thijm, salie e.d. Sommige daar-
van moet je elk jaar opnieuw zetten, andere (zoals salie en 
thijm) zijn winterhard.

Veel succes met de vergroening van je stoep of tuin!
 En veel plezier ermee! 

Bereiding
• Klop in een kom de slagroom met suiker stijf.
• Meng de mascarpone er doorheen
• Roer de aardbeienjam los en klop deze door het mengsel –   
 niet gladroeren!
• Was intussen de aardbeien en snijd de helft ervan in plakjes,   
 en halveer de andere helft.
• Leg de lange vingers op de bodem van de schaal.
• Besprenkel ze met likeur.
• Verdeel een derde van het roommengsel erover en voeg de   
 aardbeiplakjes toe
• Verdeel een derde van het roommengsel erover.
• Verkruimel de cantuccini er grof over.
• Verdeel de rest van het roommengsel over de koekjes.
• Garneer met de andere helft van de aardbeien en bestrooi het  
 toetje met poedersuiker.
• Zet het toetje tot gebruik in de koelkast.

Dat wordt smullen! Smakelijk eten!
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Bespeel je een (akoestisch) instrument en zou je wel eens 
samen willen spelen met andere muzikanten? Dan nodig ik 
je graag uit voor een “jamsessie” bij de Speelwinkel. Ik speel 
zelf gitaar en mandoline, en ik zing een beetje. Ik heb zelf er-
varing met Ierse folkmuziek, de akoestische nummers van Neil 
Young, de Beatles, Leonard Cohen, Simon & Garfunkel, en 
nog veel meer. Ik kan zelf geen noot muziek lezen, maar speel 
toch al wel heel wat jaartjes. Heb je hiervoor interesse, dan 
kun je je opgeven bij de Speelwinkel, via e-mail: buurthuis@
despeelwinkel.nl  ●

Voor de ideeënbus: Muzikale avond 

Om de stille januarimaand wat warmer en sfeervoller te maken, 
gaan we een glazen bakje mozaïeken waar je een lichtje in kunt 
doen. Op de woensdagmiddagen 18 en 25 januari 2023
van 14.00 – 16.00 uur vindt deze workshop plaats aan de Raam 
60, bij MoZaEnZo

GOUDA BIJ KAARSLICHT
Kom je op 16 december – tijdens Gouda bij Kaarslicht- even 
langs in de Peperstraat? Daar sta ik met een kraampje met 
gemozaïekte kerstartikelen. We hebben er ook DIY-pakketjes. 
Vanaf 14.00 uur ben je welkom!

STRIPPENKAARTERS
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. De donderdagavond is ook 
voor strippenkaarters. We beginnen om 19.30 uur en stoppen 
om 22.00 uur. Als je hieraan wilt meedoen zul je eerst op de 
wachtlijst komen, momenteel zit de avond vol.

MoZaNieuws BASISCURSUS MOZAÏEK 
In het voorjaar begint er weer een basiscursus mozaïek. 
In deze cursus leer je in 6 lessen vijf verschillende kniptech-
nieken 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 ge-
maakt. Deze cursus kost € 105,00, dat is inclusief alle materia-
len, 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:
16 december 2022: Kraampje in de Peperstraat
18 en 25 januari: Winterworkshop theelichthouders   
 8-80 jaar
Elke dinsdagochtend: Start Basiscursus Mozaïek
Elke dinsdagochtend: Strippenkaartochtend
Elke donderdagavond: Strippenkaartavond
Ik zie je graag in mijn atelier aan de Raam 60 in Gouda! ●

Het is lekker aan het winteren, ook de tijd om met elkaar 
gezellig iets creatiefs te gaan doen. Dat kan heel goed bij ons 
in onze mozaïekruimte. We hebben een leuke workshop 
bedacht, passend bij dit jaargetijde.
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www.mini-bso-kikker.nl

Mini BSO Kikker
Lage gouwe 58 | 06 - 131 955 53
minibsokikker@hotmail.com
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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,  

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.

Herfstworkshop
Pompoenstukjes
Op 23  oktober hebben  we in de Speelwinkel, in het teken 
van de herfst, pompoenstukjes gemaakt.

En nee, dat is geen kwestie van een pompoen in stukjes hak-
ken. Het ging hier eigenlijk om herfststukjes ín een pompoen. 
Er is wél werk van gemaakt. Het is een gezellige middag 
geworden met veel leuke en creatieve ideetjes. Aan het eind 
stond er een aantal hartstikke leuke, kleurige herfststukjes 
op tafel. Ieder had er een heel eigen draai aan gegeven, er 
waren geen twee stukjes hetzelfde, zoals je ziet. ●

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

Op vrijdagavond 21 oktober  was het dan zover: de eerste 
buurtinloop van de Speelwinkel in lange tijd was weer een feit. 
Inmiddels is de tweede ook al geweest, op 18 november. Het 
waren heel gezellige avonden.

Na de koffie en thee met wat lekkers gingen we gezellig aan de 
borrel met uiteraard ook wat hartige hapjes. En er stond ook 
nog een activiteit op het programma: sjoelen. Na veel spannen-
de momenten is Marja als winnaar uit de bus gekomen.

We kijken nu al uit naar de volgende inloop op vrijdag 
9 december om 20.00 uur voor een avond in Kerstsfeer. 
Iedereen is van harte welkom! Tot dan!!! ●

Buurtinloop 

Nieuwjaarsinstuif
Bij deze nodigen wij jullie uit voor 
onze jaarlijkse nieuwjaarsinstuif 
op 14 januari vanaf 15.00 uur om te  
proosten op een mooi liefdevol 2023. 

Bestuur en medewerkers van De Speelwinkel
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