
Na een treinreis van Gouda naar Wup-
pertal en vervolgens met busjes naar So-
lingen hebben we daar overnacht in het 
Natuurvriendenhuis. Van Solingen ging 
het de volgende dag weer met busjes 
richting Krakow, waar wij twee nachten 
logeerden in een statig herenhuis met 
gordijnen met brokaat en we goed ver-
zorgd werden. 

Dit jaar was de uitwisseling wel heel 
bijzonder omdat we samen een bezoek 
aan Auschwitz gingen brengen. Hoewel er 
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In de herfstvakantie zijn een groep jongeren van de Speelwinkel en een groep  
van das Haus der Jugend uit Solingen gezamenlijk afgereisd naar Krakow, Polen.  
Dit gebeurde in het kader van een uitwisseling die al 33 jaar plaats vindt. 

Uitwisseling tussen jongeren van de 
Speelwinkel en die uit zusterstad Solingen

vooraf natuurlijk gezamenlijk over  
Auschwitz is gesproken, kun je niet bevat-
ten hoe het in het echt is en hoe het voelt 
als je daar staat. Graag hadden we daar 
ter plaatse op ons gemak alles in ons op 
willen laten nemen, dingen willen lezen 
en tot ons laten doordringen hoe dat 
allemaal geweest moet zijn, maar raar ge-
noeg moest de rondgang organisatorisch 
in twee uur gedaan zijn om weer andere 
groepen aan de beurt te laten komen. 
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Let u even op de oproepen in deze krant 
voor enthousiaste mensen die als vrijwilliger 
in de Speelwinkel een activiteit willen (mee)
draaien. Wat wij u kunnen bieden is een leuke 
omgeving in een mooi gebouw, met de nodi-
ge faciliteiten, een gezellig vrijwilligersteam 
voor de achterwacht én o.a. eens per jaar een 
gezamenlijk etentje als dank voor de inzet.

Sommige vrijwilligers in de Speelwinkel zijn  
al dertig jaar in huis, zoals Anne Verzijl 
bijvoorbeeld, hij werd hiervoor tijdens de 
kindervakantieweek door onze burgemeester 
Schoenmaker onderscheiden met de  
Vrijwilligerspenning van de stad Gouda.  
Zie ook verderop in dit nummer.

Het is ook logisch dat er op een gegeven 
moment afscheid genomen wordt, ook de 
Speelwinkel kent een “pensioengerechtigde 
leeftijd”. Gelukkig begint voor een ander dan 
juist pas een “vrijwilligersleven”. 

Misschien is dit voor u het moment eens con-
tact op te nemen om te kijken wat u bij ons 
zou willen en kunnen doen. We horen graag 
van u. Of misschien volg je wel een opleiding 
en zoek je een passende stage. Informeer 
eens aan ons kantoor om te kijken wat we je 
kunnen bieden.

Email: buurthuis@despeelwinkel.nl en  
Tel. 0182 52 69 25. We zijn aanwezig van 
10.00 tot 16.00 uur, van maandag t/m don-
derdag. En wie het wil laten bij deelname aan 
een cursus of andere activiteit is natuurlijk 
ook altijd welkom. Stap eens binnen!

Tot slot wensen we u leesplezier met deze 
wijkkrant en hopen we dat u ook dit jaar weer 
veel gebruik zult maken van ons aller Speel-
winkel! ●

De medewerkers van de Speelwinkel

De Winkel is weer open. Verderop vindt u 
het overzicht van alle activiteiten in ons 
buurthuis, bekende en ook nieuwe. De 
koren zingen zich weer de kelen schor,  
bij Dribbel is het weer een drukte van be-
lang, de clubs draaien weer, er zijn nieuwe 
activiteiten gestart en er wordt volop  
vergaderd. Kortom; business as usual….

Voorwoord

De jongeren bleven dus nog met veel vragen zitten en we hebben nog twee 
avonden lang met elkaar gepraat over al die gevoelens en over hoe in de 
huidige tijd mensen weer met elkaar omgaan. Wat goed merkbaar was in 
de groep was de angst voor de toekomst en waarom wij, volwassenen, daar 
weinig tot niets mee doen. “Ik zie elke avond op het Journaal mensen met 
dezelfde angst in hun ogen als die ik hier heb gezien” vertelde iemand van 
de groep. Als afsluiting van dit bezoek hebben de jongeren allemaal met 
een paar woorden een wens voor de toekomst op papier gezet. 

Natuurlijk hebben we daarnaast ook andere dingen gedaan, waaronder het 
bezoek aan een mediatentoonstelling over Vincent van Gogh. Geen tiener 
zou daar in zijn gewone leven zomaar naartoe gaan maar hier bleven ze 
ademloos zitten door al die fascinerende, bewegende beelden en begelei-
dende muziek. Ook hebben we een zoutmijn bekeken en rondgelopen in 
der Altstad Krakow met zijn prachtige historische gebouwen. En natuurlijk 
moest daar ook geshopt worden. Al met al een lange reis van ruim 1500 
kilometer v.v. met treinen en busjes, maar zó de moeite waard! Blij dat we 
weer zonder problemen thuisgekomen zijn, zullen we zeker nog vaak met 
elkaar over deze reis praten. ●
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Er stonden twee wandeltochten door 
de Raambuurt op het programma; 
eentje voor de volwassenen om, onder 
leiding van Fred, de historie van hun 
nieuwe woonbuurt ontvouwd te zien 
en eentje voor de kinderen in de vorm 
van een verkorte speurtocht langs de 
gevels.

Het is allemaal duur genoeg. Voor ver-
voer van kinderen, boodschappen en alle 
andere transporten afhankelijk van uw 
fiets en dan laat die het afweten!

Vanaf 29 oktober, staat uw redder 
Rob elke zaterdagochtend van 9.30 tot 
14.00 uur in de Speelwinkel klaar om 
het euvel te verhelpen.

Terwijl u uw boodschappen doet in de 
stad of even rustig een kopje koffie of 
thee drinkt in onze gezellige beneden-
ruimte, repareert Rob uw band, rem, ver-
lichting of ander ongerief, tegen een héél 
schappelijk tarief. Loop gerust binnen! ●

MEER INFORMATIE:
T 0182 52 69 25
E buurthuis@despeelwinkel.nl

DE VRIJWILLIGERS STEKEN ALWÉÉR  
DE HANDEN UIT DE MOUWEN…
Deze keer was de gang naar de hobby-
ruimte aan de beurt. Tessa Donk trok 
met verfpot en behangrollen van leer 
en toverde de gang om tot een levendig 
grotestadsgezicht tegen een achtergrond 
van frisgroen. Dank Tessa! 

Overigens kunnen we sinds kort ook weer 
een beroep doen op een vaste klusser in 
de Speelwinkel, Carlos, die elke donder-
dag het klussenlijstje raadpleegt en ons 
verlost van allerlei narigheid. Een hele 
opluchting! ●

2 februari dit jaar stonden er twee kleurige ballonnenbogen uitnodigend voor 
de open deuren om de nieuwe buurtbewoners welkom te heten en hen een 
blik te gunnen in het zo mooi verbouwde gebouw van de Speelwinkel. Alles 
was mooi versierd en hapjes en drankjes stonden klaar om de mensen en hun 
kinderen warm te ontvangen. De voorzitter bracht dit onder woorden in zijn 
welkomstspeech en het feestje kon beginnen met een kopje koffie of thee, 
limonade en hapjes bereid door deelnemers en vrijwilligers. 

We zoeken altijd nieuwe mensen die zin hebben om een groepje te begeleiden, een 
cursus te geven, aan volwassenen of aan kinderen. Of mensen die het leuk vinden 
om er met het kantoorteam voor te zorgen dat de nodige basiswerkzaamheden om 
het buurthuis draaiende te houden gedaan worden.

PER DIRECT ZIJN WE OP ZOEK NAAR: 

Interne renovatie

Kleine fietsreparaties 
voor de smalle beurs

De Speelwinkel maakte
kennis met de nieuwe buren

Na afloop, terug in het buurthuis, 
werd nagepraat met een drankje en 
weer iets lekkers daarbij. De kinderen 
konden zichzelf verrassen via de grab-
belton. In het bezit van de uitgedeelde 
informatiemap “de leukste buurt van 
Gouda” en met afspraken van sommi-
ge bewoners over een activiteit in de 
toekomst, werd door iedereen deze 
middag met voldoening afgesloten. ● 

Iemand die met kinderen de cursus 
(street)dance wil begeleiden en 
dansjes instuderen. Tot nu toe vond 
de cursus plaats op woensdagmid-
dag met de leeftijdsgroepen tussen 
5 en 7 jaar en tussen 7 en 12 jaar. 
Van 14.00 tot 16.00 uur.

Streetdance Kantoorteam

Wilt u met ons meedoen en heeft u een 
paar uurtjes over, dan wordt u van harte 
uitgenodigd om contact met ons op te 
nemen:

E buurthuis@despeelwinkel.nl
T 0182 52 69 25

Mensen die het kantoorteam voor 
een dagdeel of een paar uurtjes per 
week willen aanvullen om bezoe-
kers te woord te staan, de adminis-
tratie bij te houden, mee te denken 
over nieuwe activiteiten, te helpen 
bij de voorbereidingen voor grote 
evenementen en/of de boel in het 
algemeen op orde te houden.

Ook vrijwilliger worden?

Op werkdagen zijn we aanwezig van 
10.00 tot 16.00 uur van maandag t/m 
donderdag. ●
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De hekken werden gebracht en de pallets; de party-
tent werd opgezet, enz. Dinsdag stonden de kinde-
ren te trappelen om te beginnen. Het is altijd bijzon-
der om te zien hoe snel de mooiste hutten (pardon 
huizen) worden gebouwd. Zo prachtig om zoveel 
kinderen op zo’n klein plekje grond met elkaar vol 
enthousiasme te zien werken en spelen. Na het bou-
wen moet er natuurlijk geverfd en ingericht worden, 
zeker voor de kids die mogen blijven slapen. En dit 
keer moest het wel heel netjes want we kregen hoog 
bezoek. Het hoge bezoek had te maken met een van 
onze vrijwilligers, die inmiddels al 30 jaar actief is 
bij de kindervakantieweek en daarom in het zonne-
tje gezet werd. Burgemeester Schoenmaker kwam 

het huttendorp bezoeken en gaf Anne Verzijl de 
vrijwilligerspenning van de stad Gouda.

Als Anne al iets verwacht had was het 
zeker dit niet en hij was dan ook erg 

verguld. Gelukkig was er nog tijd 
om alle kinderen van een sleutel 

met sleutelhanger te voorzien, 
en konden de kinderen ook 

Kindervakantieweek
De zomer was niet steeds zomers. Regelmatig kwam de regen met bakken uit de 
hemel. Ojee bijna kindervakantieweek, zouden we het droog houden? Op maan-
dag gingen we de voorbereidingen voor het huttendorp doen. Gelukkig scheen de 
zon en werd het steeds warmer. Wat hadden we weer een mazzel zeg!!

allerlei vragen stellen of gewoon even een praatje 
maken met de burgemeester. “Burgemeester heeft 
u een limousine?” Toen de burgemeester meldde 
dat hij een gewone auto had zonder chauffeur en 
meestal op de fiets kwam, zag je de ontluistering: 
daar wil je geen burgemeester voor worden!!
 
Woensdagavond de slaapavond zo wordt het ge-
noemd, maar er wordt natuurlijk bijna niet geslapen. 
Eerst je bed opmaken en dan een speurwandeling in 
het donker maken. Bij terugkomst traditiegetrouw 
een broodje warme worst en een kampvuurtje, en 
dan je hut in met je eigen proviand. Het bleef nog 
lang onrustig maar het was erg gezellig. Gezellig 
ook voor de ouders die hun kinderen om 7 uur na 
een beschuitje en een kopje thee op kwamen halen. 
Eerst de rommel opruimen en daarna een paar 
uurtjes plat omdat er voor de niet-slapers om 13 uur 
een speurtocht was uitgezet met diverse spelletjes 
en waarbij het olifantenspel favoriet was. De tocht 
eindigde bij de ijsboer wat met dit weer 

zeker geen straf was. 
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Nadat de kids vertrokken waren zijn de hutten he-
laas weer afgebroken en opgestapeld waarbij onze 
Elvira ongelukkig een pallet op haar teen kreeg, en 
even langs het ziekenhuis moest. ’s Avonds hebben 
alle vrijwilligers heerlijk een BBQ gehad in de onder-
gaande zon!! We moesten wel op tijd naar bed want 
op de laatste dag stond ons reisje Drievliet op het 
programma. 

Strak om 9 uur stond iedereen op het plein en 
konden we richting bussen. En daar gingen we op 
naar Drievliet. Nadat we allemaal geteld waren en 
via een privédeur (het duurde wel even) naar binnen 
konden, gingen jong en oud los op alle attracties. 
En mede door het mooie weer konden we er geen 
genoeg van krijgen. Om de kinderen weer op tijd bij 
de bus te krijgen hadden we een ijsje toegezegd, en 
u begrijpt het wel ze waren allemaal op tijd!! Terug 
in de bus, en daarna op het plein afscheid nemen 
van elkaar, na een heerlijke week vol plezier.

We moeten ook dit jaar de kinderen weer 
bedanken, er is geen onvertogen woord 
gevallen (behalve als je op je vinger 
slaat!!) Het was zeer gemoedelijk en ge-
zellig. Onze grote dank gaat natuurlijk uit 
naar al die vrijwilligers die zich hebben 
ingezet voor deze week. Bijzonder was 
de hulp van de vele hulpleiding, die zon-
der telefoon zich hebben ingezet voor 
de kinderen (petje af).

Bij deze Lars, Rob, Vivian, Anneke, Carlos, Naomi, 
Elvira, Esther, Kok, Ciska, Bas, Marja, Tessa, Eliza, 
Natasja, Yasmina, Rowena, Anne, Tonny, Jaceline, 
Nico, Mousha, Sumeya, Ami, Chaib, Sharon, Boukje, 
Sylvia, Tamara, Nicos, Derk, Ellen, Mick, Nelianne, 
Amy, Frederique, Isabel, Sammy, Moesha: bedankt!!

Ook willen we de firma Mokveld, Bunnik, Cyclus, 
Miriam Roelofs, Ed, Piet Streng en burgemeester 
Schoenmaker van harte bedanken! ● 
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MISSCHIEN HEEFT U ONS AL ZIEN FIETSEN IN DE BUURT? 
Want maandag 5 september jl. zijn we weer van 
start gegaan met vijf nieuwe cursisten die dolgraag 

willen leren fietsen. Zo word je mobieler, gezonder 
en krijg je meer zelfvertrouwen. 

We oefenen op straat en in de klas waar de 
verkeersregels uitgelegd worden. En 

we hopen ook dit seizoen weer min-
stens tien diploma’s uit te kunnen 
reiken. Zwaait u als u ons ziet? ● 

MEER INFORMATIE:
Clara Goedhart 
E fietslesgouda@gmail.com

Behalve clubs, cursussen, zingen, kinderopvang en andere gerichte  
activiteiten, organiseren we in de Speelwinkel jaarlijks ook enkele “zo-
maar-gezellig-kom-erbij-inlopen” voor wie maar wil. In het vroege voorjaar 
hebben we de nieuwe buurtbewoners rond de Raam met hun kroost 
welkom geheten en de verbouwde benedenruimte laten zien, onlangs was 
er de inloop Herfstkriebels bij het haardvuur en rondom Kerstmis gaan we 
de deuren weer openzetten voor het inluiden van de Kerst en het afsluiten 
van het jaar. Kerstboom erbij, 
het haardvuur weer aan en een 
glühwein in de hand en de sfeer 
is compleet. Houdt u vooral de 
brievenbus, Facebook en de 
website in de gaten voor nadere 
informatie. ● 

Fietsles in de Raambuurt

Gezelligheid in de Speelwinkel

In het kader van het 100-jarig bestaan van de 
Nederlandse Lions clubs is een actie gestart 
ten behoeve van Het Vergeten Kind.

“In Nederland alleen al zijn er ruim 30.000 
kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaar-
loosd, verstoten of gevlucht zijn en die niet 
echt kind kunnen zijn. Stichting Het Vergeten 
Kind wil hen een kindvriendelijke omgeving 
bieden. Een warme plek zonder zorgen en met 
passende activiteiten. Een plek waar gelachen 
kan worden, zoals het hoort te zijn”. 

Lions International wil daaraan bijdragen door 
met zes projecten een zorgeloze speel- en 
leefomgeving te bieden, een Tovertuin. Door 
het kopen van een doosje bloembollen kunt u 
daaraan meehelpen. In de Raambuurt zijn de 
doosjes te koop op Raam 222. ●

MEER INFORMATIE:
www.lions.nl

Het Vergeten Kind en 
de bloembollenactie
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HOBBY DELEN
Tevens lijkt dit ons een mooie gelegen-
heid om informatie uit te wisselen over 
een hobby of andere belangstelling.
Verzamelt u postzegels of geboorte-
kaartjes, haakt u beestjes en poppetjes, 
bouwt u bootjes in een fles, maakt 
u raamdecoraties, schilderijlijsten, 
repareert u poppen en beren, naait u 
(kinder-)kleding of tassen, doet u aan 
miniatuurbouw, maakt u graag muziek, 
tekent en/of schildert u, verzamelt u en 

Inloopochtend op dinsdag 
in de Speelwinkel
Soms is het lekker om zomaar even ergens binnen te kunnen lopen voor een kopje 
koffie, al of niet met een koek, en een praatje, de krant. Sinds we de benedenruim-
te zo mooi hebben verbouwd, is dat in de Speelwinkel mogelijk op dinsdagoch-
tend, vanaf 09.15 uur. Op de leestafel ligt de krant van vandaag en in het rek liggen 
tijdschriften. Achter de bar is iemand aanwezig die u een kopje koffie inschenkt 
en die beschikt over een luisterend oor. Mocht u een maatje vinden om samen een 
spelletje te doen, dan kunt u ook hiervoor bij ons te kust en te keur terecht. 

luistert u graag naar oude 45 toeren-
platen, vindt u het leuk om fietsen te 
repareren, houdt u van koken en bakken, 
bloemschikken, tuinieren, sieraden 
maken, verhalen schrijven, wandelen in 
de natuur, zingen, dansen, geschiedenis, 
kleden knopen, etc.?

Kortom, bent u ergens goed in en vindt 
u het leuk om dat met anderen te delen, 
te laten zien of aan anderen te leren, dan 
nodigen wij u van harte uit om dat bij ons 
in de Speelwinkel te komen doen. 

GEZELLIG
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u zelf 
nog geen hobby hebt, maar wel op zoek 
bent naar iets leuks om handen. Kom dan 
ook bij ons binnen en neem kennis van 
wat anderen u kunnen laten zien, vertellen 
of leren. De koffie staat klaar en met een 
prettig achtergrondmuziekje is de sfeer 
al gauw geschikt voor een leuke ochtend, 
nieuwe inzichten en perspectieven.

Vanaf dinsdag 11 oktober. Door onze 
gastvrouw en gastheer wordt u van harte 
ontvangen en bijgestaan om uw spullen 
uit te stallen. Het zou leuk zijn als wij van 
tevoren weten wat u meebrengt of waar u 
in geïnteresseerd bent.

AANMELDEN
Om u aan te melden en voor informatie 
vooraf kunt u contact opnemen met de 
Speelwinkel op:
T 0182 52 69 25
E buurthuis@despeelwinkel.nl
I www.despeelwinkel.nl 

Als u aangeeft dat u voor “Hobby delen” 
komt en of u aanbieder bent van.... en/
of belangstellende, dan bereiden wij ons 
daarop voor. We hopen u dan te ontmoe-
ten! Probeer het eens. Loop gewoon eens 
binnen... ● 
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Op 6, 7 en 8 oktober was het weer zover; de Kinderkleding-
beurs in de Speelwinkel. Altijd weer een drukte van belang, 
met inrichten en heen en weer geloop en kleding die van 
hand tot hand gaat.

Over en weer zijn er weer goeie zaken gedaan, iedereen ging 
tevreden naar huis. Gemist?? De volgende beurs vindt plaats op 
18 april 2017. ●

Kinderkledingbeurs 
weer een groot succes

In de Raambuurt staat een prachtige grote appelboom die 
jaarlijks een rijke oogst geeft. Met de buurt mogen we de 
appels plukken. Die oogst is elk jaar zo groot dat we een 
aantal vuilniszakken kunnen vullen en de hele buurt rond-
gaan om ze uit te delen.

BUURTBOOM
Grappig is dat de buurt dan onmid-

dellijk in actie komt om flappen te 
maken, appeltaart en natuurlijk 
veel appelmoes. Van elkaars bak- 
en kookproducten proeven is ui-
teraard ook gezellig en lekker en 
menig recept wordt bij die gele-

genheden uitgewisseld. Met dank 
aan Jemila die van haar appelboom 

een buurtboom heeft gemaakt! ●

Appelplukken 
IN DE RAAMBUURT

TOELICHTING PROJECT:
• Huidige staat van het riool
• Onderhoud en reparatie plan  
 binnenstad
• Binnenstad maatwerk vervangen/ 
 relinen/repareren
• Afboeien en grondwater zorgplicht
• Nieuwe inrichting buitenruimte

Op donderdagavond 27 oktober was er in de Garenspinnerij een avond georgani-
seerd door de Gemeente Gouda. De avond was bedoeld voor de Raam bewoners 
vanaf de Vlamingstraat richting de Bogen. Helaas waren er niet zo veel bewoners 
aanwezig, terwijl er toch heel wat te gebeuren staat in de straat. In 2017 gaat de 
Gemeente aan de slag.

Plannen Riool en Herbestrating van de Raam

Het resultaat wordt dan, toekomstbe-
stendig, lekdicht, een afgeboeid riool 
met een evenwichtige grondwaterstand.
Het fijne van deze avond was dat er veel 
vragen gesteld konden worden, en dat 
de gemeente veel belang hecht aan een 
goed contact met alle bewoners. Binnen-
kort volgt er een verslag van deze avond.

In de Speelwinkel ligt het presentatie-
plan van deze avond. Als u wilt kijken 
wat er te gebeuren staat, kunt u altijd 
tijdens kantooruren even bij de Speel-
winkel binnen lopen. 

RUGGESPRAAK
In de komende periode zullen er ge-
sprekken plaats gaan vinden tussen de 
Gemeente en een aantal bewoners. Deze 
bewoners gaan ruggespraak houden met 
de rest van de bewoners, met name over 
de herinrichting van de Raam. ● 
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Kijk voor de laatste weetjes over
de leukste buurt van Gouda op: raambuurtgouda.nl

Wilt u ook adverteren? Stuur dan een mailtje naar buurthuis@despeelwinkel.nl

10
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 Activiteiten November/December 2016
Wekelijkse activiteiten

Overige activiteiten

MAANDAG

Ochtend 50+ koor 9.30 - 11.30 uur

Naailes (Doenya) 9.15 - 11.45 uur

Fietsles 9.30 - 11.30 uur

(Kinderopvang )

Middag Eens per twee weken 
Turkse Vrouwengroep

13.00 - 16.30 uur

Avond Koor: Zomaar Gewoon 19.30 - 22.30 uur

Nia techniek, Workout 
voor Lichaam en Geest

20.00 - 21.30 uur

WOENSDAG

Ochtend Breiclub 09.00 - 11.00 uur

Inloop 09.30 - 11.30 uur

Middag Yoga 12.00 - 13.00 uur 

Tekenles voor kinderen 
(start bij 5 deelnemers)

12.30 - 14.30 uur 

Kookles 14.00 - 16.30 uur 

Tegels mozaïeken 14.00 - 16.00 uur 

Avond Koor: Gebekte Wijven 19.30 - 22.30 uur 

Yoga 19.30 - 20.45 uur

SINT MAARTEN

11 november

Kinderen gaan met lampionnen langs de 
deuren in de buurt. Voor meer informatie 
ga naar onze website en Facebook.

KERSTWANDELTHEATER

24 december

Voor de tweede keer georganiseerd  
door de Westerkerk, een wandelroute 
van 2 km door de Korte Akkeren op 
kerstavond.Voor meer informatie ga  
naar onze website en Facebook.

DONDERDAG

Ochtend Koken voor volwassenen 09.00 - 12.00 uur

Naailes 09.00 - 11.00 uur

Middag Yoga 15.30 - 16.30 uur

Schilderles voor volwassenen 14.00 - 16.00 uur

Avond Koor: Shanty 20.00 - 22.30 uur

VRIJDAG

Avond Elke tweede vrijdag van de 
maand: Voor iedereen spelletjes-
avond van de Spellenwinkel

19.00 - 23.30 uur

ZATERDAG

Ochtend Kleine fietsreparaties voor  
de smalle beurs

9.40 - 14.00 uur

DINSDAG

Ochtend Maatschappelijke betrokken-
heid voor buitenlandse vrouwen 
(Doenya)

09.15 - 11.15 uur

Kapperscursus incl. kinderopvang 
(Doenya)

09.15 - 11.15 uur

Inloop, voor iedereen een kopje 
koffie, een praatje of een krant  
of tijdschrift lezen.
Voor hobbyisten: neem je  
hobbywerk mee op deze ochtend 
en wissel uit met anderen

09.15 - 12.00 uur

Eens per twee weken 
Turkse Vrouwengroep

13.00 - 16.30 uur

Middag Eens per mnd. informatie-
middag incl. kinderopvang 
(Doenya) 

13.00 – 15.00 uur

Avond Kickboksen 7-12 jr. 
(nog niet gestart)

18.30 - 19.30 uur

Koor: Viswijven 19.30 - 22.30 uur

GROTE  
SINTERKLAASOPTOCHT

25 november

Met muziekkorps voorop lampionnen- 
optocht voor kinderen. Start bij de 
Speelwinkel en weer terug.

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

Wilt u ook adverteren? Stuur dan een mailtje naar buurthuis@despeelwinkel.nl
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Vanaf het vorig buurthuisjaar heeft de Speelwinkel zijn deu-
ren opengesteld voor mensen die weer ouderwets spelletjes 
willen doen waar geen muis aan te pas komt. Gewoon om de 
tafel en gaan... Drankje en hapje erbij en de avond vliegt om.

Op elke eerste dinsdagavond van de maand kwamen bewoners 
van Gemiva van de overkant naar het buurthuis om gezellig 
spelletjes te doen bij de buren. Gemiva zelf heeft inmiddels dit 
initiatief overgenomen, waarna we dit project in de Speelwinkel 
hebben afgesloten.

Maar: elke eerste vrijdag van de maand is er een spelletjes-
avond voor iedereen, georganiseerd door de Spellenwinkel in 
de Blauwstraat. De belangstelling is erg groot en de groep zit 
inmiddels bomvol. ●

Spelletjes doen zonder muis…
Vóór de herfstvakantie zijn de peuters van Dribbel 
druk bezig geweest met het verkeer. Er is over verkeer 
verteld, voorgelezen, getekend en geknutseld. De klap 
op de vuurpijl was het bezoek van de wijkagent en een 
heuse excursie in de wijk. 

Met de juffen hebben ze in de wijk rondgelopen om te 
kijken wat voor verkeersborden je zoal tegenkomt. Wijk-
agenten Hannie en Ko speelden hun rol met verve en 
beantwoordden alle vragen en kwesties van de kinderen 
zorgvuldig. Het geheel werd beloond met een verkeers- 
diploma voor alle kinderen. ● 

Dribbel in het verkeer

Dolle pret voor de kleine keukenprin-
sen en –prinsessen. ’s Avonds was het 
een geheel ander verhaal. De hele buurt 
was omgetoverd in een onheilspellende 
spookbuurt. Er was een route samen-
gesteld met enge figuren, griezelige 
geluiden en spannende locaties waar 
menigeen zich niet in durfde te wagen. 

Zaterdag 29 oktober stond de Raambuurt geheel in het teken van Halloween. 
Geheel verzorgd door een aantal buurtbewoners. ’s Middags konden de kinderen 
pompoenen uithollen voor de lichtjes en een soepje maken van de inhoud. 

Lekker griezelen in de Raambuurt

Complimenten aan de mensen die dit 
spektakel verzorgd hebben!

En toen gingen we met Sint Maarten, op 
11 november, wéér met de kinderen langs 
de deuren met een lampionnetje. 
Het kon niet op… Er is weer 
heel wat snoep opgehaald! ● 
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