
In deze editie • Laptops geschonken • Huiskamer van de buurt • Nieuwe wijkagenten

Naailes • Nederlandse les • Kindervakantieweek 2017 • Herfststormen • Nieuw riool en herbestrating

Techniekproject • Sieraden maken • Uitwisseling Gouda/Solingen • Terugblik op de feestdagen 

Al ruim twintig jaar heeft de Speelwinkel een band met een bewonersgroep in 
Tarapoto, Peru. Toen Mirian Carcia vanuit Peru in Nederland kwam wonen, wilde 
zij zo snel mogelijk de taal leren. Via de Wereldwinkel kwam ze in de Speelwinkel 
terecht.

In de gesprekken die we voerden ontstond 
het idee om iets voor de kinderen daar te 
gaan doen op de momenten dat de moe-
ders gezondheidsvoorlichting kregen. Bij 
ons was in die tijd de Ecokids opgericht 
en toen kwam de uitwisseling tot stand. 
De kinderen schreven briefjes naar elkaar 
en er werden foto’s gestuurd. 
We probeerden en proberen nog steeds 
om met dezelfde thema’s bezig te zijn, 
zodat het voor beide groepen zichtbaar 
is wat overeenkomsten én verschillen zijn 
en welke oplossingen er kunnen worden 
bedacht voor voorkomende problemen 
en hindernissen.

Het was destijds in Tarapoto niet van-

Mirian Carcia op bezoek bij
onze zusterorganisatie in Peru

zelfsprekend dat kinderen naar school 
konden en één van de moeders had haar 
huiskamer beschikbaar gesteld om kin-
deren taal- en rekenlessen te geven. De 
kinderen hier zijn toen begonnen met de 
actie ‘Boeken voor Boeken’.

BUURTHUIS
Op de Oranjeboulevard in april werden 
boeken verkocht en de opbrengst ging 
naar Tarapoto om schoolboeken en ander 
materiaal te kunnen kopen. Door de goe-
de onderlinge band die werd opgebouwd 
ontstond het idee om te kijken of we 
iets konden doen aan hun huisvesting. 
Door allerlei acties en medewerking van 
de Nationale Commissie voor Duurzame 

Ontwikkelingssamenwerking NCDO, is er 
een buurthuis gekomen die de naam 
Speelwinkel draagt. Het mooie is dat er, 
net zoals hier, heel veel activiteiten zijn 
ontstaan voor zowel volwassenen als 
kinderen en dat er tot op de dag van van-
daag les wordt gegeven aan de kinderen. 

ECOKIDS
Onze Ecokids zijn inmiddels volwas-
sen maar nog steeds is de band en de 
betrokkenheid wederzijds. Zo verkoopt 
Corrie Lindhorst al jaren ‘lieveheers-
beestjes’ op de Oranjeboulevard en ver-
kopen wij vanuit de Speelwinkel boeken 
en andere tweedehandszaken en gaat 
ook een percentage van de Kinder- 
kledingbeurs die kant op.

Op 4 januari ging Mirian weer voor vier 
maanden terug naar haar geboorteland. 
Met het ingezamelde geld gaat ze ook 
naar de Peruaanse Speelwinkel. Het is 
mooi om te zien dat kleine acties ook bij 
kunnen dragen aan onderwijs en zorg ter 
plekke. 

Dus, als u komende Oranjeboulevard 
een aankoop doet bij de Speelwinkel-
kraam, dan weet u waar uw geld terecht 
komt… ●

Kijk voor de laatste weetjes over
de leukste buurt van Gouda op:

Een uitgave van

www.despeelwinkel.nl

EEN UITGAVE VAN BUURTHUIS DE SPEELWINKEL • TEL 0182 52 69 25

RAAM 62 • 2801 VM GOUDA • TEL 0182 52 69 25

BUURTHUIS@DESPEELWINKEL.NL

FACEBOOK.COM/BUURTHUISDESPEELWINKEL

WWW.DESPEELWINKEL.NL

INITIATIEFGROEP@RAAMBUURTGOUDA.NL

WWW.FACEBOOK.COM/RAAMBUURTGOUDA
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Herman Coomans

Om op het laatste door te gaan, 
ondanks het feit dat de zaal niet vol 
was op 10 oktober, de avond van de 
Brainstorm, is er flink van gedachten 
gewisseld en daar hebben wij veel van 
geleerd. Wat we gemerkt hebben is dat 
men met een beetje terughoudendheid 
naar zo’n avond gaat, soms uit angst dat 
je ergens aan vast zit, of dat er te veel 
van je verwacht wordt.... 

UW MENING TELT 
Natuurlijk zegt de organisatievorm 
binnen ons buurthuis niet iedereen wat 
en wil niet iedereen daar iets mee, maar 
toch zijn we benieuwd naar uw mening. 
We merken dat de vraag naar vergader-, 
feest- en evenementenruimte onder u 
steeds groter wordt en daar willen wij 
op een goede manier op inspelen.  

Ook de vraag naar cursussen wordt 
gerichter en gebruikers organiseren zelf 
vaker acties en evenementen waar ruim-
te en/of hulp bij nodig is. Van de andere 
kant hebben wij mensen nodig die ons 
helpen om aan uw wensen te kunnen 
voldoen. Verder in deze wijkkrant vindt 
u gerichte oproepen voor begeleiding  
bij de fietslessen en een advertentie 
voor ondersteuning bij ontvangst en  
inrichting bij feestjes, incidentele  
evenementen en andere bijeenkomsten. 

HEEFT U TIPS?
Wat we ook merken aan uw reacties, 
is dat de Speelwinkel Wijkkrant goed 
gelezen wordt. Ook daarover kunnen 
we de vraag bij u neerleggen: wat mist u 
nog in die krant, of hoe zou u het anders 
willen, is er behoefte aan een ingezon-

den brievenrubriek misschien? Kortom, 
we zijn heel benieuwd naar de mening 
van degenen die op 10 oktober niet op 
de bijeenkomst aanwezig konden zijn. 
Bijvoorbeeld wat u verwacht van uw 
buurthuis, wat u daar anders zou willen, 
onder welke voorwaarden u wel eens 
iets zou willen doen voor de Speelwin-
kel. Daarom doen we het vervolg van 
deze actie in de vorm van een schrif-
telijke enquête. Het gaat om het Huis 
van de Buurt en daar is uw inbreng van 
belang. Binnenkort hoort u er meer van!

Voor het overige wens ik u weer veel 
leesplezier!

Hamid El Yaakoubi
Voorzitter

We kregen het droevige bericht dat 
Herman Coomans is overleden. 
Herman was Speelwinkelman van 
het eerste uur. Kindervakantie-
week, Tienerkamp, Oogstfeesten, 
Zeskamp, uitwisselingen met 
Solingen en alle andere hand- en 
spandiensten die je je maar voor 
kunt stellen.

Natuurlijk was Herman ook te  
vinden bij de Buurtinloop, de 
Mannenweekenden en de jaarlijkse 
Oranjeboulevard, waar hij om vier 
uur ’s nachts klaar stond met de 
koffie. 

Vandaag vond u de eerste Wijkkrant van 2018 in uw brievenbus. Het bestuur en de 
medewerkers wensen u een goed en gezond jaar toe. Wij gaan er in elk geval weer 
met veel plezier tegenaan! Er is veel belangrijks te melden en aan te kondigen voor 
dit kersverse seizoen. Er komen nieuwe cursussen aan, er zijn nieuwe vrijwilligers 
bijgekomen en er valt verslag te doen van afgelopen gebeurtenissen. Diverse op-
tochten passeerden de revue, Sinterklaas heeft ons gelukkig weer bezocht, bij veel 
van ons de Kerstman ook en de Speelwinkel Brainstorm heeft plaatsgevonden.
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In Memoriam: 

19 december 1933 - 17 januari 2018

Herman kon af en toe flink mopperen, 
maar dat hoorde nu eenmaal bij hem 
en het waaide altijd weer over.

Een zwaar ongeluk maakte abrupt een 
einde aan zijn vrijwilligerswerk. Aange-
reden op zijn fiets werd hij aan de kant 
van de weg aan zijn lot overgelaten; 
de bestuurder van de auto reed door. 

Door de zware verwondingen is Her-
man nooit meer de oude geworden. 
We zijn Herman veel dank verschuldigd 
voor wat hij voor De Speelwinkel heeft 
gedaan en wensen zijn familie sterkte 
toe. 
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Het zal duidelijk zijn dat we in de Speelwinkel erg blij zijn met onze vrijwilligers. 
Mensen die zich elke keer weer inzetten om er voor de bezoekers en de gebruikers 
van het buurthuis een feestje van te maken. Ze zorgen dat alles netjes klaar staat, 
begeleiden een club, ruimen op, maken schoon, doen de administratie of geven 
les op een cursus die we in huis hebben. Het lijkt misschien voor de bezoeker alsof 
alles vanzelf gaat, maar niets is minder waar. Er is al veel werk verricht als u of uw 
kind de Speelwinkel betreedt.

Vrijwilligers in het zonnetje

De waardering daarvoor laten we ook 
regelmatig blijken, met een attentie, een 
praatje of een complimentje. En eens per 
jaar halen we de hele ploeg bij elkaar om 
elkaar ook eens gezamenlijk te spreken 
met een combinatie van een interessante 
activiteit en een etentje. 

MOOIE WANDELING
Afgelopen najaar was het weer zover. Na 
een welkomstkoffie met gebak verzorgde 
kunsthistorica Heleen Jansens een mooie 
wandeling voor ons door de Raambuurt, 

Het was weer heel gezellig bij het 
kerstmozaïeken in de Speelwinkel. Er 
werd hard gewerkt met mooie resultaten 
voor een kerstcadeautje of als versiering 
onder de kerstboom. Cursusleidster 
Jeannette Nieuwesteeg wist iedereen 
weer tot grote hoogte te inspireren.

Ook in 2018 zal zij weer van zich laten 
horen met cursussen en andere evene-
menten. Hou de berichtgeving goed in de 
gaten als u belangstelling heeft!

Kerstmozaïeken

In december zijn er twee jongetjes
geboren in onze directe omgeving. 

11 december werd Isaac geboren, zoon 
van Tessa Donk en Sam Snaterse en 
broertje van Yassin Donk.
14 december zag Bastiaan het levens-
licht, als zoon van Diana Castro en 
Jan-Gerben Verzijl. 

We heten hen beide welkom in de
Speelwinkelfamilie!

waarbij zij een boeiende toelichting gaf 
op nieuwbouw-architectuur, oude cul-
tuurhistorische details en andere prachti-
ge achtergrondverhalen uit de buurt.  
Het was berekoud, maar de pret was er 
niet minder om! Bovendien werden we na 
afloop onthaald met een glaasje en een 
hapje en vervolgens een heerlijk stamp-
potmaaltijd met diverse keuzemogelijk-
heden. 

Alle mensen, nogmaals hartstikke  
bedankt voor jullie inzet! ●

Vrijwilligerswandeling met toelichting historische gebouwen, achterzijde Speelwinkel.

Wandeling met bouwkundige toelichting door de buurt.

hallo

Nieuwe  
aanwas 
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De Speelwinkel Haakt Aan en Activisie ook....
Vorig jaar heeft de Speelwinkel zich aangesloten bij de wereldactie Haak Aan.
Het algemene doel van de actie is om tienduizend dekens van gehaakte lapjes te 
verzamelen en deze te verspreiden over opvangkampen all over the world, 
of waar ze maar nodig zijn. 

LEEUWARDEN
Het initiatief kwam uit Leeuwarden, de 
stad die dit jaar culturele hoofdstad van 
Europa is. De dekens worden allemaal 
naar Leeuwarden gestuurd en in het 
kader van culturele hoofdstad over de 
hele stad verspreid tentoongesteld, na 
afloop waarvan ze verder verspreid gaan 
worden naar de opvangkampen. De actie 
bereikte ook Gouda, en de Speelwinkel, 
waar wij een actieve haak- en breiclub 
hebben. Men besloot onmiddellijk ‘aan 
te haken’ en te starten met een Goudse 
deken. Inmiddels wordt er hier zo harts-
tochtelijk gehaakt dat we al aan twee 
dekens toe gaan komen. Naar verluidt 
staat in Leeuwarden de teller inmiddels 
op 6.100 dekens. 

Onderstaand het verslag van mede-
werkers van Activisie uit Gouda, een 
organisatie die met haar deelnemers ook 
onmiddellijk ‘aanhaakten’, naar aanlei-
ding van een bericht van de Speelwinkel: 

ACTIVISIE HAAKT AAN
Op locatie de Terp aan de Bloemendaal-
seweg 41a bevindt zich op de eerste eta-
ge het activiteitenbegeleidingscentrum 
van Activisie. Bij Activisie begeleiden we 
cliënten met een niet aangeboren her-
senletsel (NAH). Dit letsel is veroorzaakt 
door onder andere een hersenbloeding, 

herseninfarct, een ongeluk of een medi-
sche misser. We begeleiden de cliënten 
door creatief bezig te zijn met diverse 
individuele activiteiten binnen de groep. 
We gebruiken de activiteiten als middel 
om een doel te behalen. Hierbij kunt 
u denken aan mozaïeken, schilderen, 
houtbewerken, handwerken en soms een 
combinatie van dit alles. Er zijn kasten 
en dozen vol met verschillende materia-
len, zo ook restjes wol.

Toen het Haak Aan bericht van de 
Speelwinkel op Facebook verscheen, 
zijn wij onze cliënten gaan enthousias-
meren om hieraan mee te werken. En 
enthousiast zijn ze. De één wil graag de 
lapjes leren haken, de ander heeft zelfs 
haar eigen wol ervoor aangesproken. 
Voor de één is het leren haken van de 
lapjes een doel, voor de ander is het 
ontspanning na een ochtend intensief 
werken. In het midden van de grote 
gemeenschappelijke tafel staat een 
houten blad, dat door een cliënt is 
gemaakt, waarop de gehaakte lapjes 
worden verzameld. Met z’n allen zien 
we de stapel groeien. 

Bij Activisie hopen we zoveel lapjes te 
kunnen haken, dat er een hele deken 
van gemaakt kan worden. Daar is geluk-
kig nog even de tijd voor. Kortom een 
prachtig initiatief waar onze mensen 
graag aan meewerken.

KOM LANGS
Benieuwd naar wat er gemaakt wordt 
bij Activisie op de Terp? Kom dan langs 
tijdens de Goudse Hofstedendagen 
op 26 en 27 mei. Wij verkopen dan 
producten die we op de Terp hebben 
gemaakt. Wij hopen u dan te mogen 
ontvangen.

Team Activisie de Terp
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WAT TE DOEN ALS DE WIJKAGENT NODIG IS:
Mocht u door bepaalde omstandigheden de wijkagent 
acuut of minder acuut nodig hebben dan zijn de hierna 
volgende adviezen van Heidi Valkenburg, wijkagent voor  
de Raambuurt, voor u:

BIJ SPOED
Belt u het Alarmnummer 112 en dat is gratis.
Voor doven en slechthorenden is er de Teksttelefoon 
0800-8112 en die is ook gratis.

DIER IN NOOD
Belt u het 144

GÉÉN SPOED, WEL POLITIE NODIG
0900-8844, of zonder belkosten via het meldformulier

TEKSTTELEFOON
Voor doven en slechthorenden belt u 0900-1844

VANUIT HET BUITENLAND
0031-343 57 8844

MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000 en dat is gratis

CONTACT WIJKAGENT
Wanneer iemand contact wil met de wijkagent dan kan 
via internet www.politie.nl een contactformulier worden 
ingevuld. Dit spreekt echt voor zich. Er kan eerst gezocht 
worden op postcode, dan de wijkagent aanklikken dat 
zijn er voor het Centrum, Kadebuurt en Kort Haarlem
dus 2. 1 van de twee aanklikken, dan “meer informatie” 
aanklikken. Dan komt de mogelijkheid om een contact-
formulier in te vullen. Ter kennisname: 1 van de 2 belt u 
terug, dit is niet per se degene die u aanklikt. Het is net 
wie er weer als eerste in dienst is.
 
Het kan ook zijn wanneer u geen internet heeft, dat u 
0900-8844 belt en vraagt om een terugbelverzoek van 
de wijkagent. Dan maakt de meldkamer een contact-
formulier op. Het kan wel zijn dat u wat langer in de 
wacht staat bij het 0900 nummer.

HEIDI VALKENBURG, WIJKAGENT

De cursus bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten van maxi-
maal twee uur. Een extra achtste bijeenkomst wordt toegevoegd 
voor het oplossen van achtergebleven onduidelijkheden, extra 
oefeningen of een heuse toets. De te behandelen thema’s zijn 
onder andere:

• starten met Windows
• meer muisgebruik in Windows
• werken met tekst
• tekst bewerken
• mappen en bestanden
• surfen over het internet
• werken met e-mail
• werken met foto’s

De hele cursus kost € 35,- en het bijbehorende cursusboek 
wordt voor € 17,50 voor u aangeschaft. Laptops zijn aanwezig.

Zodra een minimum aantal cursisten van vijf mensen zich heeft 
aangemeld gaan we starten. Om iedereen voldoende aandacht 
te kunnen geven is dit aantal tevens het maximum.

Locatie: Buurthuis de Speelwinkel
Tijd: donderdagavond 19.30 tot 21.30 uur.

Voor aanmelding of meer informatie:
T: 0182-526925
E: buurthuis@despeelwinkel.nl 

Computercursus
VOOR BEGINNENDE

DIGITAALGEBRUIKERS
Dit nieuwe jaar starten we zoals gemeld onder meer 

met een computercursus. Voor beginners, of voor 
mensen die al wel gebruik maken van de computer maar 

regelmatig vastlopen in de techniek. Voor hen heeft 
Mari Slagboom, computervrijwilliger bij de Speelwinkel, 

voor de basisbeginselen een cursus samengesteld, op grond 
van het Basisboek Windows 10, van Visual Steps. 

Iemand die wil helpen met de ontvangst en de inrichting
bij incidentele feestjes, evenementen en andere 

bijeenkomsten in de avonduren, ook in het weekend. 
Dit houdt in dat hij of zij de spullen klaar zet, 

aanwezig is voor aanvang van de bijeenkomst en de deur 
open doet voor de gasten. Na afloop zie je er op toe dat 
alles weer netjes gemaakt is voor de volgende gebruikers 

van de ruimte. Soms wordt er door de gebruikers gevraagd 
of je gedurende de avond standby wilt zijn. 

Dan sluit je het gebouw ook zelf af. ●

Gastvrouw/man gezocht!
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in de Raambuurt, weer tijd voor
een ochtendje “Vuilen”

Bent u de troep ook zo zat? We kunnen natuurlijk naar de 
gemeente en Cyclus kijken, maar helaas zijn het de buurt-
bewoners zelf die de troep maken. Nu kunnen we twee dingen 
doen: de troep de troep laten, of gezamenlijk van tijd tot tijd de 
boel een uurtje opschonen, of “Vuilen”, zoals wij dat inmiddels 
noemen…

Dat laatste gaan we weer doen op 10 februari a.s. van 10.00 tot 
11.00 uur, verzamelen in de Speelwinkel. Na afloop drinken we 
onder het napraten weer een kopje koffie in de Speelwinkel. 
Vooraf aanmelden is niet nodig en grijpers en vuilniszakken zijn 
aanwezig. Het ruimt ontzettend op en de deelnemende kinde-
ren vinden het fantastisch om mee te doen.

Samen maken we de buurt! 

Op de website van Cyclus Gouda vindt u overigens o.a. 
de volgende informatie:

DIGITALE AFVALKALENDER
Woont u in één van onderstaande gemeenten? Surf dan naar 
de digitale afvalkalender en log in met uw postcode en huis-
nummer. U ziet dan alle informatie over het scheiden van het 
huishoudelijk afval en het aanbieden van huishoudelijk afval.

App
U kunt ook de app downloaden. De app is beschikbaar voor 
zowel Android als iOS. ●

Natuurlijk komt er op de Raam weer een Vrijmarkt en zullen weer 
geweldige bands optreden op de diverse podiums! Binnenkort 
kunt u de deelnemerskaarten weer aanvragen bij de Speelwinkel. 
Let voor meer in formatie op www.despeelwinkel.nl en de  
Facebookpagina van De Speelwinkel.

OPROEP
Het is veel werk om alles in goede banen te leiden. Voor de 
organisatie kunnen we in de Speelwinkel wel wat handjes 
gebruiken rond die tijd. Wie wil ons helpen? Het gaat o.a. om 
sjouwen, aan de vooravond van Koningsdag; er moeten vlaggen 
en vlaggetjes worden opgehangen, bar en tenten worden opge-
bouwd. Op de dag zelf in de Speelwinkelkraam staan, broodjes 
smeren voor de vrijwilligers en andere tussentijdse klusjes. Na 
afloop moet alles weer worden afgebroken en opgeruimd en 
in de schuur opgeborgen. Er wordt een rooster opgesteld voor 
de helpers. Als iedereen een uurtje zou kunnen komen helpen 
wordt het een feest voor ons allemaal. Je kunt je aanmelden bij 
de Speelwinkel, T: 0182-526925 of E: buurthuis@despeelwin-
kel.nl. ●

2 0 1 8
De eerste voorbereidingen zijn al weer getroffen; vrijdag 27 
april aanstaande is het weer Koningsdag en dus tijd voor de 
vermaarde Oranjeboulevard. Podiums zijn al besteld, ver-
gunningen aangevraagd. Het gaat weer een geweldig festijn 
worden met een prachtig programma. 

Huisvuildrama

V
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Hout:  zagen, timmeren, boren
Metaal:  knippen, buigen, solderen
Elektriciteit:  hoe krijg je een lampje brandend en hoe werkt zonne-energie
Perspex:  snijden en buigen
Chemie:  hoe maak je zeep, haargel of tandpasta

De kosten zijn € 69,- voor 28 lessen, te betalen aan het begin van het seizoen 
( je kunt ook een betalingsregeling treffen). Deze cursus is voor kinderen 
van 10 t/m 12 jaar. De cursus is op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
(inmiddels gestart).

Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan aan via mail:
techniekvrijwilligers@gmail.com voor info of aanmelding tel: (0182) 52 69 25

Wie weet tot ziens!! ●

TECHNIEKPROJECT GOUDA 
Vind je techniek leuk?

Kom dan naar de techniekgroep in de Speelwinkel! Bij de techniekgroep 
kom je wekelijks bij elkaar en ga je aan de slag met verschillende materialen 
en technieken. Bijvoorbeeld:

Ook onze fietsenmaker Rob is maar een 
mens en door omstandigheden niet 
meer elke zaterdag in de gelegenheid om 
klaar te staan voor uw fietsreparaties. 
We hebben met hem afgesproken dat hij 
voorlopig één zaterdag in de maand vast 
in de Speelwinkel aanwezig zal zijn om u 
van dienst te zijn. Verder kunt u tussen-
door contact met hem opnemen om een 
afspraak te maken voor spoedgevallen.

De dag dat hij in het buurthuis zal zijn is 
de laatste zaterdag van de maand, van 
10.00 uur tot 13.00 uur.

Voor de spoedgevallen kunt u mailen 
naar de Speelwinkel: buurthuis@despeel-
winkel.nl, of telefoon: 0182 526925. Wij 
sturen uw verzoek dan door naar Rob. ●

Fietsreparatiedag,
gewijzigde  

openingstijden

V

Even voorstellen, nieuwe vrijwilligers met nieuw aanbod... 

Nadat Jeannette Nieuwesteeg haar intrek 
in de Speelwinkel nam met haar mozaïek-
cursussen, kwam Conny Huisman met een 
nieuwe reeks naailessen op dinsdagochtend. 

En binnenkort gaat er een computercursus 
van start, onder leiding van Mari Slagboom, op 

de laptops die we onlangs via onze burgemeester 
Schoenmaker kregen aangeboden. We richten 

ons op de mensen die steeds vaker worden ge-
confronteerd met digitaal gestelde vragen van 

overheid en andere instanties en die daar niet 
mee uit de voeten kunnen omdat ze de beginselen 

van de digitale wereld nog niet machtig zijn. Het 
kan ook zijn dat u al wat verder bent ‘maar nog 
niet helemaal’. Meer informatie over deze cursus 
vindt u verderop in deze wijkkrant.

Voor de Naailes op dinsdagochtend kan overigens 
worden gemeld dat Connie Huisman, náást de 
ochtend, ook bereid is om in de avond les te 
geven, als daar belangstelling voor is. Lijkt u dat 
wat, dan kunt u dat uiteraard laten weten bij De 
Speelwinkel. Bij voldoende aanmeldingen gaan 
we dan ook op de dinsdagavonden beginnen. ●

De tijd staat niet stil en in De Speelwinkel doen we dat ook niet. De afgelopen maanden 
hebben we weer een aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen in De Speelwinkel, 

voor uiteenlopende activiteiten. 
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HAAR OPROEP
Het lijkt me leuk om in februari te starten 
met een eetclubje in de Speelwinkel. 
• Minimaal 6 personen; 
• Eens in de drie weken op woensdag 
 avond van 17.30 uur tot 21.00 uur; 
• Kosten € 5,- per persoon per keer.
• Om beurten kookt een lid van de club.  
 De anderen helpen dan mee met de  

Samen lekker  
koken in de Speelwinkel

 voorbereidingen en het snijwerk. 
• De kok doet ook de boodschappen en  
 declareert de kosten uit de gezamen-
 lijke pot.
• De Speelwinkel stelt een startbedrag  
 ter beschikking voor de eerste
 maaltijd.
• Samen ruimen we op en maken   
 schoon, zodat alles netjes achterblijft.

We beginnen met een startbijeenkomst 
met lekkere hapjes en een drankje. 

Mocht je het leuk vinden om een zelfge-
maakt hapje mee te nemen dan lijkt ons 
dat erg lekker!!!

AANMELDEN
Je kunt je aanmelden bij de Speelwinkel, 
telefoon 0182-526925. 
Of mail buurthuis@despeelwinkel.nl 
o.v.v. Eetclubje woensdagavond.

Ik zie je binnenkort graag in de 
Speelwinkel!

Jacqueline Schreijer ●

Dé eetclub voor alleenstaanden!
Woon je alleen, hou je van lekker en gezond koken, maar vind je het niet leuk om 
altijd alleen te eten en lijkt het je gezellig om zo af en toe voor een groepje van 
6-8 personen te koken, dan is dit misschien iets voor jou. Jacqueline Schreijer,  
vrijwilligster bij de Speelwinkel, eet zelf vaak alleen en heeft het plan om lot- 
genoten uit te nodigen om regelmatig samen te koken en te eten in de Speelwinkel. 

 Activiteiten Voorjaar 2018

INTERNATIONALE 
VROUWENDAG

8 maart

Ook in de Speelwinkel maken we een 
interessant programma voor u, met een 
lezing, een maaltijd en muziek. Nadere 
informatie volgt op website en Facebook

PAASSTUKJES

25 maart

Paasstukjes maken in combinatie met 
een mozaïekworkshop van MoZaEnZo. 
Voor meer informatie ga naar onze  
website en Facebook.

LENTEBUBBELS

12 mei

stekjes onderling ruilen, nieuwtjes en 
ervaringen uitwisselen rond tuinieren, 
groot of klein, oversproeid met 
‘bubbels’…..

ORANJEBOULEVARD

27 april

Oranjeboulevard en Vrijmarkt

KINDERKLEDINGBEURS

april

De exacte data worden nog bekend 
gemaakt. Voor meer informatie ga naar 
onze website en Facebook.

KOOKWORKSHOP SUSHI

half juni

De exacte datum wordt nog bekend 
gemaakt. Voor meer informatie ga naar 
onze website en Facebook.

De Speelwinkel begint het jaar weer met een scala aan (nieuwe) activiteiten en cursussen.
Elders in deze wijkkrant vond u al een aantal aankondigingen voor nieuwe cursussen, hieronder worden 

de incidentele voorjaarsactiviteiten opgesomd. Maak een keuze en zet ze in uw agenda:

Definitieve tijden en aanvullende informatie vindt u binnenkort op Facebook en www.despeelwinkel.nl.
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Wie lijkt het leuk om af en toe een handje toe te steken in de 
Speelwinkel bijvoorbeeld bij de fietslessen?

In de Speelwinkel worden de vrijwilligers gekoesterd. En te-
recht, want waar zouden we zijn zonder deze mensen? Zoals u 
elders in deze wijkkrant kunt lezen, komen er af en toe nieuwe 
mensen bij, maar er vertrekken er soms ook wel eens een paar, 
door verhuizing, pensionering, oppasactiviteiten met kleinkin-
deren, of door nieuw werk. Het gat dat zo ontstaat wordt soms 
snel opgevuld, maar soms moeten we langer zoeken naar een 
goeie opvolging. 

Zoals nu met de FIETSLESSEN. Het is tot nu toe niet gelukt om 
opvolging te vinden voor de vorige begeleidsters. Ondertussen 
is er wel veel belangstelling van de kant van cursistes, zodat we 
al een wachtlijst hebben….

Daarom langs deze weg nog maar een keer een oproep: 

Wie lijkt het leuk om eens per week fietsles te geven aan een 
groepje vrouwen? Of wie kent iemand die daar wel geschikt 
voor zou zijn en die dat leuk zou vinden? De cursistes komen uit 
culturen waar fietsen voor vrouwen niet gebruikelijk is, maar die 
hier in Nederland door het kunnen fietsen veel meer levensmo-
gelijkheden zouden krijgen. En dat niet alleen, na de praktijkles-
sen in de buurt volgt een nazit met theorielessen, die eigenlijk 
ook als taalles beschouwd kan worden. En er wordt ondertussen 
natuurlijk heel wat gelachen!

Wie belangstelling heeft om deze vrouwen te begeleiden kan 
contact opnemen met de Speelwinkel: 0182-526925 of pe
E: buurthuis@despeelwinkel.nl onder vermelding van 
‘Fietslessen’. ●

SINTERKLAASOPTOCHT
Voorafgegaan door de Sint Maarten- 
optocht sloten de Raambuurtkinderen 
en die van ver daarbuiten eind novem-
ber weer de rijen voor de befaamde 
optocht met Sinterklaas. Voorzien van 
lampionnen liepen we achter de koets 
met Sinterklaas aan door de Raambuurt, 
richting centrum en weer terug. Na 
afloop was er een gezellige bijeenkomst 
met Sinterklaas en, voorzien van een 
lekkere verrassing, namen we vervolgens 
weer afscheid van de Goedheiligman, tot 
volgend jaar! ●

KERST EN NIEUWJAAR
Zoals elk jaar lieten de bewoners van de 
Raambuurt zich ook weer niet onbetuigd 
bij het versieren van de buurt in kerst- 

December-sfeer in de Speelwinkel

Begeleidsters fietslessen gezocht

sfeer. De Speelwinkel zorgde weer voor 
takken, ballen, sterren en linten en de 
bewoners klommen de ladders op om 
het spul aan de lantaarnpalen te beves-
tigen. Het was weer een fraai gezicht! 
Op 6 januari 2018 was het dan alweer 
zover en werd de oefening herhaald in 
omgekeerde volgorde. Bedankt mensen, 
dat we elk jaar weer op jullie kunnen 
rekenen. Overigens geldt dit ook voor al 

die mensen die steeds weer de flyers en 
de wijkkranten verspreiden in hun buurt; 
ook hartelijk bedankt. ●

NIEUWJAARSBORREL
Voor de Nieuwjaarsborrel was natuurlijk 
iedereen weer uitgenodigd om ook eens 
in een andere sfeer met elkaar te praten 
en het glas te heffen. Het was een gezel-
lige boel!! ●
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Wilt u ook adverteren?
Stuur dan een mail naar
buurthuis@despeelwinkel.nl

Pizza
Alvino

58 22 12

Bezorg- en afhaalcentrum

Nieuwehaven 159, 2801 CW Gouda

Al 25 jaar in
 Gouda.

Originele ste
enovenpizz

a's!

www.dupreemakelaars.nl

Deskundig op het gebied van 
aankoop, verkoop en taxatie
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Mini BSO Kikker
Lage gouwe 58 | 06 - 131 955 53
minibsokikker@hotmail.com

 Mini BSO Kikker (voor een sfeerimpressie)

Mini BSO Kikker heeft weer plekjes beschikbaar 
voor nieuwe vriendjes!

Kikker biedt kleinschalige VSO & BSO 
(hele dagopvang tijdens vakanties) 

in huiselijke sfeer.

Rust, ruimte en aandacht voor ieder kind staat bij 
Kikker hoog in het vaandel.

Kom gerust eens kijken, ik bespreek de 
mogelijkheden graag met u!

iedere dag weer plezier!

WIJKKRANT 4 • FEBRUARI 2018

11



Twee ochtenden in de week is er in de Speelwinkel een Inloop, 
namelijk op de dinsdag- en de woensdagochtend, van 9.00 tot 
11.30 uur. De koffie en thee staan altijd klaar en de krant ligt op 
tafel. Er is iemand aanwezig voor een praatje en op woensdag-
ochtend wordt er ook nog gebreid en gehaakt. 
Iedereen is welkom! ●

We zijn supertrots op deze kids uit de Raambuurt die 
helemaal uit zichzelf actievoerden voor de Atletiek 
Vereniging Gouda. Door lege statiegeldflessen op te halen 
en in te leveren haalden ze € 70,- op voor nieuwe materialen 
voor de vereniging. Deze heeft onlangs alles verloren door 
brandstichting in hun clubgebouw. ●

Wekelijkse Inloop  
voor koffie en een praatje

Jong geleerd is…..  

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

cursus te geven, aan volwassenen of aan kin-
deren. Of die het leuk vinden om er met het 

kantoorteam voor te zorgen dat de nodige 
basiswerkzaamheden om het buurthuis 

draaiende te houden gedaan worden. 

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

V
VRIJWILLIGERS
GEZOCHT !!!!!!!

Terwijl De Speelwinkel dit jaar de 
Oranjeboulevard voor de 27ste keer 
organiseert, een gezellig feest voor 
jong en oud, werd er natuurlijk al veel 
langer “Koninginnedag” gevierd op 
de Raam. Zie hierboven een foto van 
het decor van Koninginnedag begin 
1900; er werden optochten georga-
niseerd en er werden viswedstrijden 
gehouden in de gracht. Bijzonder 
dat we na een lange tussenpauze 
nu alweer jaren die traditie hebben 
voortgezet…

ORANJEFEESTEN OP DE RAAM, BEGIN 1900
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Kijk voor de laatste weetjes over
de leukste buurt van Gouda op:

Een uitgave van

www.despeelwinkel.nl

EEN UITGAVE VAN BUURTHUIS DE SPEELWINKEL • TEL 0182 52 69 25

RAAM 62 • 2801 VM GOUDA • TEL 0182 52 69 25

BUURTHUIS@DESPEELWINKEL.NL

FACEBOOK.COM/BUURTHUISDESPEELWINKEL

WWW.DESPEELWINKEL.NL

INITIATIEFGROEP@RAAMBUURTGOUDA.NL

WWW.FACEBOOK.COM/RAAMBUURTGOUDA
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