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Alweer de 10e Wijkkrant nieuwe stijl! Waarin we stilstaan bij de afsluiting van een mooi jaar met weer nieuwe activiteiten en 
de verwelkoming van een verwachtingsvol gloednieuw exemplaar. Want ook dit jaar staat er weer veel moois op de rol in De 
Speelwinkel! 

NOG EVEN TERUG NAAR DE START
Op zaterdag 11 januari 2020 waren vrij-
willigers en gebruikers van De Speelwin-
kel weer uitgenodigd om het nieuwe jaar 
in te luiden met een drankje en lekkere 
hapjes. De overheerlijke slagroomsoesjes 
van bakker Van Dijk ontbraken daarbij 
natuurlijk niet! De belangstelling was 
groot en de sfeer prima. Er werd gezellig 
uitgewisseld en bijgekletst.

Onze voorzitter Cees 
van Schaik bracht 
een toost uit op een 
spetterend nieuw 
jaar en memoreer-
de tevens trots 
dat De Speel-
winkel door de 
gemeente Gouda 
is genomineerd 
voor de Natio-
nale Vrijwilli-
gersprijzen. 

Veel moois in 2020

Zoals u ook elders in deze editie kunt 
lezen kan tot 22 maart gestemd worden 

voor de publieks-
prijs. In zijn speech 
ging de voorzitter 
er natuurlijk van 
uit dat we tegen 
die tijd op uw 
stem kunnen 
rekenen. Houd 
deze zaak dus 
goed in de 

gaten via de website, Insta-
gram en Speelwinkel Facebook!

Een foto-impressie van een genoeglijke 
bijeenkomst, opgeluisterd door onze eigen 
huisband met vooral Ierse volksmuziek.

En toen ging het los..... De Raambuurt-
tuin, Groen moet je doen, een initiatief 
in 2019 gang gezet door Eva van  
Boheemen, krijgt steeds meer handen en 

voeten. Ook dit jaar zullen ongetwijfeld 
weer vele loten aan deze Raamboom 
ontspruiten.  Lees over de laatste ont-
wikkelingen in deze krant, onder andere 
over de ophanden zijnde acties en per-
macultuur, een bijzonder verschijnsel in 
de natuur. Uit wetenschappelijk onder-
zoek blijkt dat bomen met elkaar kunnen 
communiceren, bijvoorbeeld om elkaar 
te waarschuwen voor een schimmel-
ziekte waarna ze zich daartegen kunnen 
wapenen.

Er kwam een cursus stijldansen in De 
Speelwinkel, gegeven door Harry en 
Margje Swart die met hun lessen Engel-
se wals, jive, rumba en cha cha cha de 
vaardigheden  tot grote hoogte brachten, 
met een eveneens hoog gezelligheidsge-
halte. Door het succes in 2019 is er een 
nieuwe cursus aan vastgeplakt, die ook dit 
jaar weer door zal lopen. Belangstelling? 
Neem contact op met De Speelwinkel.

En verheugd konden we vorig jaar 
melden dat de fietslessen weer hervat 
konden worden omdat we een nieu-
we begeleidster hadden gevonden. De 
eerste cursisten mochten inmiddels hun 
diploma in ontvangst nemen! Onder de 
bezielende leiding van Marja Lubken 
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Én ja, de penningmeester mag de jaarre-
kening weer opmaken van het afgesloten 
jaar. Uit betrouwbare bron weet ik dat hij 
daar al weer druk mee bezig is!

Maar gelukkig blijft veel hetzelfde, dat 
is fijn vooral als het om de goede dingen 
gaat in het leven, zo ook in het leven van 
De Speelwinkel. Goede dingen waar we 
trots op zijn en waar we graag nog een 
stapje harder voor zetten. En dat doen 
we graag. En met ‘we’ bedoel ik ook alle 
vrijwilligers die ook in 2020 weer hun 

diensten inzetten om de goede dingen 
goed te laten blijven of zelfs nog beter te 
maken.

NOMINATIE
Onlangs kregen we van de gemeente 
Gouda een uitnodiging om ons te nomi-
neren voor de Nationale Vrijwilligersprijs. 
Een prijs waarvoor organisaties in aan-
merking komen die met vrijwilligers iets 
bijzonders neerzetten binnen hun ge-
meente. Het moge duidelijk zijn dat we 
trots genoeg zijn om van deze uitnodi-
ging ruimhartig gebruik te maken. En niet 
zonder succes. Vanuit de aanmeldingen 
in de stad Gouda is De Speelwinkel als 
een van de drie kandidaten genomineerd 

Van de bestuurstafel

voor deze prijs. Het bestaat uit een pu-
blieksprijs en een juryprijs. Kortom: we 
komen overal, zelfs in het beeld van de 
landelijke prijsuitreiking. 

Voor de publieksprijs wordt gestemd 
door de inwoners van Gouda, dus door u. 
We hopen dat u allemaal heeft gestemd 
of gaat stemmen. Vanaf 18 februari staat 
de stemknop tot uw beschikking. 
En wie weet worden wij dan ook geno-
mineerd voor de landelijke prijs. Daar 
gaan we natuurlijk voor. We zijn er trots 
genoeg voor.

EEUWIGE TROTS
Dus het nieuwe jaar brengt toch weer 
nieuwe kansen, al is het maar met onze 
ouwe trouwe werkwijze zoals we al meer 
dan 40 jaar in onze stad en buurt laten 
zien. Iets om eeuwig trots op te zijn.

Namens bestuur en medewerkers, 
Cees van Schaik, voorzitter

Peuterspeelzaal Dribbel is een knusse 
kleinschalige peuterspeelzaal. We wer-
ken met pedagogische medewerkers en 
vrijwilligers. Zo kunnen we garanderen 
dat uw kind veel aandacht krijgt.
Dribbel biedt ook vroeg- en voor-

Vrijdag 14 februari, Valentijnsdag, zijn de peuters van peuterspeelzaal 
Dribbel met elkaar getrouwd voor 1 dag omdat ze elkaar lief vinden

Peuters getrouwd voor 1 dag 

schoolse educatie (VVE) aan voor kinderen 
die extra aandacht nodig hebben voor een 
goede ontwikkeling. 

Kom gezellig met je peuter langs voor 
informatie en om de sfeer te proeven. ●

Er is natuurlijk de Inloop op woens-
dagochtend, we noemen het maar weer 
eens. Tussen 9.00 en 11.30 uur is ieder-
een altijd welkom voor een praatje en 
een kopje koffie of thee. Onder deskun-
dige begeleiding kan er op die ochtend 
tegelijkertijd gebreid en gehaakt worden. 
Loop eens binnen!

En dan hebben we het nog niet gehad 
over al die meer en minder incidentele 
activiteiten en evenementen waarover 
u ook elders in deze krant kunt lezen. 
Te noemen zijn: viering van Valentijns-
dag, met Dribbel afgelopen 14 februari,  
Opschoonochtend, Kinderkledingbeurs, 

wordt er ook in 2020 weer volop gefietst 
op de maandagochtenden. De belang-
stelling is zo groot en de wachtlijst zo 
lang dat we in deze krant een oproep 
doen voor extra begeleiders.

Taallessen worden sinds jaar en dag ook 
in De Speelwinkel verzorgd voor hen die 
het Nederlands nog niet machtig zijn. 
Het aantal nationaliteiten dat op dinsdag 
om de tafel zit is niet meer op één hand 
te tellen. In een vertrouwde en gemoe-
delijke sfeer maken de deelnemers zich 
stapje voor stapje de Nederlandse taal 
eigen. Informatie? Neem contact met 
ons op.

Een nieuw jaar dus nieuwe kansen 

NL Doet, de jaarlijkse Lentebubbels in 
maart, de Kinderkledingbeurs en uiter-
aard de legendarische Oranjeboulevard 
op Koningsdag in april. Interessante 
lezingen en bijeenkomsten staan u te 
wachten in mei. U vindt het allemaal 
terug in deze krant! ●

Zo luidt het gezegde bij de start van een nieuw jaar. Maar wat is er dan nieuw? Ja, 
de teller van het jarenaantal is veranderd én we weten dat we allemaal weer een 
jaartje ouder worden én dat de scheurkalender nu nog fors dik is, uiteraard voor 
zover er een in gebruik is genomen.
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Mozaïeken
Het is in mei alweer 3 jaar geleden dat ik mijn atelier in De Speelwinkel mocht be-
ginnen. Het is hier altijd heel gezellig en druk, iedereen is welkom! Ik voel me hier 
helemaal thuis. Met veel plezier heb ik het programma voor het voorjaar samenge-
steld.

In maart kun je een bijzondere stoepte-
gel voor tuin/terras/balkon mozaïeken en 
er start in die maand ook een beginner-
scursus. In april staat het mozaïeken van 
een windlicht en een sleutelkastje op het 
programma.

Uitdaging!
Als je al ervaring hebt met mozaïek is het 
een uitdaging om de vervolgcursus in mei 
te gaan doen. Wil je nòg iets maken om 
je terras of tuin mee op te fleuren dan is 
de terracotta bloempot mozaïeken een 
leuke workshop in juni.

Heb je zin om je creativiteit verder te 
ontwikkelen, koop dan een strippenkaart 
(1 jaar geldig) en kom dan op dinsdag-

Zaterdag 21 maart is het weer zover! LENTEBUBBELS! Tussen 
10.00 en 14.00 uur staan de deuren van het buurthuis open en is 
iedereen van harte uitgenodigd om samen de LENTE te vieren!  
Er is een lezing van tuinman Jan Graafland, een STEKJES EN 
ZADEN RUILBEURS en ook de straat verdient weer wat aan-
dacht, het is ten slotte de LANDELIJKE OPSCHOONDAG!

Loop even langs voor een kop koffie of thee, doe mee met een 
van de activiteiten of blijf de hele ochtend en middag, alles 
mag!

10.00-11.00 uur Opschonen van de buurt
11.00-12.00 uur Lezing tuinman Jan Graafland
12.00-13.00 uur Lunch: soep en broodjes 

Als je het leuk vindt om zelf wat te maken en mee te nemen, 
doen! Samen maken we er een feestmaal van.

Gedurende de hele ochtend en middag staan de tafels buiten en 
kan je je hart ophalen bij de STEKJES EN ZADEN RUILBEURS. ●

Lentebubbels 2020

ochtend of donderdagavond naar het 
atelier om gezellig samen met anderen 
aan je eigen werkstuk te mozaïeken. De 
koffie/thee staat altijd klaar!

Kinderen kunnen elke 2e woensdagmid-
dag van de maand van 13.30 – 15.30 uur 
iets leuks komen maken voor maar € 5,- 
per kind.

Heel graag tot ziens bij één van deze 
cursussen of workshops!

Jeannette Nieuwesteeg
MoZaEnZo
Raam 60-62, 2801 VM Gouda
T: 06 14125038 | mozaenzo@live.nl
www.mozaenzo.nl 

Na eerder succes organiseert de 
eetclub weer een Amerikaanse 
eetproeverij in De Speelwinkel 
en wel op  28 maart aanstaande 
vanaf 17.00 uur.

Dit in samenwerking met de klup 
50+. De Klup app is een app waar 
je je kan inschrijven en aanmelden 
voor een aktiviteit. De activeiten 
worden voor en door “kluppers” 
georganiseerd. Ze zijn door heel 
het land te vinden. Het is géén 
datingapp. Het is leuk om nieuwe 
mensen te leren kennen.

Het is de bedoeling van de eet-
proeverij, dat iedereen die zich 
aanmeldt zelf zijn of haar favo-
riete drankje meebrengt en een 
zelfgemaakte tapa of hapje.
 
Lijkt het je leuk om bij de eet-
proeverij aanwezig te zijn dan kan 
je je aanmelden bij de Klup 50+ 
app. Wees er op tijd bij,  
want vol is vol. ●

Eetclub

Amerikaanse eetproeverij
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zichtlijnen intact blijven, zodat de imposante ruimte optimaal 
beleefd kan worden. En de hotelgast krijgt vanuit de hotelkamer 
een bijzondere kijk op de decoraties van het interieur.
Ten tweede is bijzonder, dat het niet puur en alleen om een hotel 
gaat, maar dat de ruimte grotendeels openbaar toegankelijk 
wordt. Hotel Gouwekerk mikt niet alleen op hotelgasten, maar 
ontvangt graag dagjesmensen en Gouwenaren. Het wordt een 
mix, zoals in Hotel de Rechtbank in Utrecht of hotel Bunk (ook 
een voormalige kerk) of Hotel NewYork in Rotterdam.
Gastvrijheid wordt een essentieel kenmerk van het format van 
Hotel Gouwekerk. Daarom wordt Hotel Gouwekerk voorzien van 
een klein cultureel podium voor bijvoorbeeld muzikale optredens, 
een lunchconcert, een cellotrio en dergelijke. Hotel Gouwekerk 
als stedelijk meeting point.

In de derde plaats wordt onderzocht of de toren van de Gouwe-
kerk kan worden voorzien van een uitkijkpunt. Een al lang levende 
wens in Gouda. Vanaf de toren is het genieten van een fantastisch 
uitzicht over de middeleeuwse stad, de Hollandse rivieren en het 
Groene Hart. Natuurlijk moet het financieel haalbaar zijn, maar de 
ambitie staat.

HAKEN EN OGEN
Natuurlijk is niet alles goud wat er blinkt. Diect omwonenden 
die de komst van het hotel in de Gouwekerk op zich toejuichen, 
hebben ook zorgen over mogelijke geluidsoverlast en mogelijke 
schade van grondboringen. Ook daarover is in de klankbordgroep 
uitgebreid gesproken. Op dat punt gaan overleg en afstemming 
door op een afgesproken wijze.

HOE NU VERDER?
Het is nog ver weg. Maar wie meer wil weten over het plan, is op 
21 mei om 19.30 uur van harte welkom in de Gouwekerk. Leden 
van de klankbordgroep zullen dan aanwezig zijn. Hopelijk is de 
exploitant dan ook bekend en is er meer informatie over de kans 
op realisatie. Martin Rietveld (WHD) zal op deze inloopavond het 
laatste nieuws verstrekken en ingaan op de volgende vragen:
* Volgt WHD het advies van de klankbordgroep ?
* Is de naam van de exploitant nu bekend?
* Wanneer begint de verbouwing?
* Hoe blijft de buurt op de hoogte?
* Hoe vindt het overleg met de buurt plaats, vooraf en tijdens 

de verbouwing?

VRAGEN?
Wanneer u vragen wilt stellen, kunt u uw vraag van tevoren 
per mail kenbaar maken aan:  
Rebecca via info@whitehousedevelopment.nl.
Antwoorden op deze vragen komen ook op 21 mei aan bod.

Met vriendelijke groet,
Gerard de Kleijn
voorzitter van de klankbordgroep
www.gerarddekleijn.nl  ●

Nieuw leven voor de Gouwekerk
NA 40 JAAR DISCUSSIE
De Gouwekerk wordt al jarenlang door leegstand bedreigd. 
Veertig jaar geleden kreeg de RK kerk de exploitatie al niet meer 
rond en moest de kerk verkopen. Ook de volgende eigenaar en 
evangelist Maasbach moest uiteindelijk bakzeil halen. Diverse 
actieve buurtbewoners hebben zich in de loop der jaren ingezet 
voor behoud van het gebouw. Vanaf de eeuwwisseling zijn er wel 
diverse incidenten en plannen geweest, maar nooit serieus. Nu 
ligt er een serieus plan: maak van de Gouwekerk een bijzonder 
hotel voor toeristen en een ontmoetingsplek voor Gouwenaren.
Helemaal zeker is het nog niet, maar wel bijna zeker. Het monu-
mentale karakter van het gebouw is uitgangspunt van het plan. 
Wie wel eens binnen in het kerkgebouw is geweest, weet wat een 
geweldige ruimte hier is. In die geweldige ruimte wordt straks 
een gedeelte van de hotelkamers als het ware opgehangen. De 
overige hotelkamers worden in de pastorie geplaatst.
In het eerste kwartaal van 2022 gaat, als de vergunningverlening 
en bouw voorspoedig verlopen, Hotel Gouwekerk open.

KLANKBORDGROEP
Het afgelopen halfjaar heeft een klankbordgroep zich gebogen 
over de plannen en op 17 februari 2020 een advies uitgebracht 
aan de ontwikkelaar van dit nieuwe plan. De ontwikkelaar is WHD, 
White House Development; een goede bekende in Gouda.
Op het moment van het uitkomen van deze wijkkrant is de toe-
komstige hotelexploitant nog niet bekend, maar WHD verwacht 
die naam in de maand mei bekend te kunnen maken.
Aan de klankbordgroep deden vertegenwoordigers van omwo-
nenden, buurtorganisaties, ondernemers, culturele instellingen, 
historische vereniging en Sint-Jan mee. Onder hen betrokken 
Gouwenaren als Mia Schaap, Gerard Overkamp en Sarie Donk. 
Alle leden van de klankbordgroep zijn blij met de komst van een 
dergelijk hotel zodat het kerkgebouw kan worden gered uit de 
leegstand en dreigende verloedering.
Wie het gehele adviesrapport wil lezen, kan dit per mail bestellen 
bij Rebecca via info@whitehousedevelopment.nl.

KARAKTERISTIEK GEBOUW
De Gouwekerk is in 1902 gebouwd door de Goudse aannemer-ar-
chitect Chris Dessing. De kerk is opvallend vanwege de kleurrijke 
gevel, de rode baksteen, het metselwerk, de kruisribgewelven, de 
lengte van 50 meter, de lichtinval en de 80 meter hoge spits.
In 2018 kocht WHD het kerkgebouw met pastorie, sacristie en 
tuin.

PLAN
Het plan, zoals het er nu ligt, heeft enkele opvallende bijzon-
derheden. Als voorzitter van de klankbordgroep wil ik hier drie 
opvallende elementen van het plan uitlichten.

Allereerst is spectaculair dat het gebouw niet wordt volgepropt 
met zo veel mogelijk hotelkamers, maar dat de hotelkamers in 
het gebouw als het ware in de lucht komen te hangen, zweven. 
Het grote voordeel voor de bezoeker aan het gebouw is, dat de 
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De Speelwinkel dingt mee naar de Nationale Vrijwilligers- 
prijzen. Van 18 februari tot 22 maart kan iedereen  
op De Speelwinkel stemmen. Dit vrijwilligersinitiatief maakt 
dan kans op een Publieksprijs van € 2.500,- uit handen 
 van minister Hugo de Jonge.

Ook dit jaar hebben weer tientallen gemeenten vrijwilligers-
organisaties en vrijwilligers aangemeld voor de Nationale 
Vrijwilligersprijzen. Maar liefst 12 genomineerden zullen een 
promofilm ter waarde van € 3.000,- krijgen én ze maken kans 
op een juryprijs van € 6.000,-. Alle kandidaten, ook als ze niet 
genomineerd zijn, maken kans op de publieksprijs van € 2.500,- 
en de landelijke eer. De kandidaat met de meeste stemmen wint 
de publieksprijs. 

Stemmen dus! Het liefst op De Speelwinkel, 
via  www.vrijwilligersprijzen.nl. 

Het Oranjefonds is ook dit jaar initiatiefnemer voor
de actie NLdoet. 

Buurthuis De Speelwinkel heeft zich aangemeld omdat 
onze bovenverdieping, inclusief de keuken, wel toe is aan 
een flinke opknapbeurt. Over een paar weken komt er een 
nieuwe keuken, maar voor het zover is nemen we de boel 
alvast  op de schop. We gaan onder meer nieuwe planken 
maken en muren tegelen en schilderen. Welke amateur-
schilders en timmermannen en –vrouwen met enige erva-
ring melden zich aan voor deze dag? 

Voor materiaal wordt gezorgd, en uiteraard ook voor een 
lunch, koffie en thee.INSTAGRAM

Wij zijn ook actief op 
instagram! Volg jij ons al 
op Instagram? Sinds een 
tijdje zijn wij namelijk ook 
daar te vinden! Jij kunt ons 
volgen via @despeelwinkel 
en wanneer jij jouw foto’s 
tagt met #despeelwinkel 
dan weet je zeker dat wij 
jouw foto’s zullen zien. 

Natuurlijk geven wij jou 
een like, wij vinden het na-
melijk altijd leuk om foto’s 
van onze trouwe volgers 
te zien!
www.instagram.com/ 
despeelwinkel

PROGRAMMA ZATERDAG 14 MAART
We verwelkomen iedereen om 9.30 uur met een wel-
komstwoord, uitleg en een kopje koffie.
9.45 uur 
start van het werk
12.30 uur tot 13.15 uur
lunch en even de benen strekken
16.00 uur
eindsignaal en lekker napraten bij het haardvuur met 
een hapje en een drankje.

LEUK ALS JE MEE WILT DOEN!

Aanmelden en vragen
E: buurthuis@despeelwinkel.nl
T: 0182-526925

Stem op De Speelwinkel voor de  
Nationale Vrijwilligersprijzen.

Wij 
doen mee 

aan NLdoet! 
Help je 
mee?

Ga naar nldoet.nl 
en meld je aan.
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In deze cursus vertel ik over de historie van het leven, over de complexe interacties die al die organismen 
aangaan en hoe dit voor een planeet zorgt waar het leven kan floreren. Helaas is het noodzakelijk een 

aantal punten aan te wijzen waar de mens in zijn hoogmoed de boel flink verziekt.

Zaterdag 16 mei van 10.00 -16.00 uur, door Marc Siepman
Cursus ‘Leven op Aarde’

Het leven op Aarde is oneindig complex. Hoe 
alles precies werkt en met elkaar verbon-

den is, zullen we nooit weten. En dat geeft 
helemaal niets. Het leven op Aarde is niet alleen 

in staat om zonder die kennis zichzelf in stand te 
houden, het creëert zelfs de omstandigheden die het leven 

mogelijk maken.

Mensen kunnen een positieve bijdrage leveren aan het leven op 
Aarde, maar daarvoor is een andere manier van kijken nodig. Het is 
nodig dat we leren om de relaties die complexe systemen zelforgani-
serend maken weer op waarde te schatten en waar mogelijk deze te 
herstellen.

Het leven op Aarde weet hoe het moet leven zonder de planeet te 
vernietigen. Het gaat al honderden miljoenen jaren (meestal) goed, 
maar de westerse mens heeft het in zijn hoofd gehaald dat hij de 
controle moet hebben over alles en iedereen. Dat is een sluipend pro-
ces geweest en niet de schuld van iemand. Het is een logisch gevolg 
van onze cultuur, die ten diepste gelooft dat ‘de natuur’ iets is wat 
buiten ons ligt; dat wij daar geen onderdeel van uitmaken.

De westerse mens is toe aan een nieuwe visie. Een waarin het lineaire 
denken plaatsmaakt voor een diep ontzag voor de werking van com-
plexe systemen. Waarin onze focus verschuift van de losse elementen 
naar de verschillende soorten relaties en de feedbackmechanismen 

die hierdoor ontstaan. Waarin we onze blik gaan verruimen naar de 
werking van systemen en de interactie tussen systemen. Waarin we 
intelligentie zien waar we nu doelloosheid zien. Waarin we onze waar-
de-oordelen kunnen laten voor wat ze zijn en met frisse ogen kunnen 
kijken naar al het andere leven dat deze planeet rijk is. Want rijk is 
deze planeet! Maar op een paar organismen na is het leven in gevaar. 
Die rijkdom verdwijnt in een angstaanjagend tempo. We zullen dit 
onder ogen moeten zien, of we dat nou willen of niet.

Misschien ben je op zoek naar de oplossing. Maar dan moet ik je 
teleurstellen: er is een breed scala aan oplossingen, die per plek vol-
ledig anders zullen zijn. Maar met een visie die het leven ondersteunt 
in plaats van vernietigt, kunnen we regeneratief zijn in plaats van 
destructief.

AANMELDEN
Meld je aan via de website van Marc Siepman;  
https://marcsiepman.nl/activiteit/5605/ of loop even langs 
De Speelwinkel en laat je e-mailadres achter, dan zorgen we hier 
voor de aanmelding.
Je kunt gratis meedoen met deze cursus. Giften zijn altijd zeer 
welkom.

Rond 13.00 uur is er een maaltijd op basis van pot luck. 
Als iedereen iets meeneemt om te delen, hebben we een 
feestmaal! ●

De initiatiefgroep bestaat uit verschillende buurtbewoners die 
zich geroepen voelen om actief het verschil te maken in de buurt. 
Het is de motor waarop veel initiatieven gedraaid hebben en nog 
steeds draaien. Vooral door in te zetten op bijzondere, gedurfde, 
sociale activiteiten en daarmee verbinding tussen bewoners te 
zoeken, heeft de groep zich sterk gemaakt. Ook als partij naar de 
gemeente toe. We hebben als burgers een belangrijke stem, en 
die moeten we laten horen! 
 
In 2021 wordt er een nieuwe wet ingevoerd, de omgevingswet. 
In een tijd waarin de gemeente zich steeds verder terugtrekt, en 
er sneller beslissingen gemaakt kunnen worden van ‘bovenaf’ 
is het erg belangrijk om de vinger aan de pols te houden in de 
buurt en je af te vragen: “Wat vind ik belangrijk? Waarom woon 

De initiatiefgroep Raambuurt zet zich al jaren in voor de Raambuurt. Op verschillende terreinen. 
Van wonen, groen, parkeer- en afvalbeleid, integratie, zorg en welzijn.

OPROEP:

initiatiefgroep Raambuurt

ik hier graag? Wat kan ik goed? Wat zie ik graag anders?” 
In plaats van af te wachten is het belangrijk om met elkaar 
het voortouw te nemen en te laten zien waar we in onze 
buurt voor staan. Zo kunnen we niet alleen onze voet 
tussen de deur zetten bij verschillende partijen, maar vol 
zelfvertrouwen binnenlopen en op een gelijkwaardige 
manier de dialoog aangaan en tot oplossingen en ideeën 
komen!  

Ook voor komend jaar staat er weer een hoop te gebeuren 
en hopen we met bewoners tot nieuwe ideeën en pro-
jecten te komen. Wil je ook graag meedenken en doen? 
Loop eens langs bij De Speelwinkel voor meer info over de 
initiatiefgroep en de data van bijeenkomsten. ●
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Toen de appartementen voor het Plazuidplein 
op de rol stonden, leek het een mooie, groene 
omgeving te worden. Helaas, op een paar kleine 
boompjes na viel dat erg tegen. Erger nog, het 
bleek een ware klankkast te zijn waar bewoners 
elkaar vanaf de overkant letterlijk konden 
verstaan. Ook de hitte bleef letterlijk hangen 
tussen de huizen. Tijd voor actie!

Tijdens het onthullen van het gedicht van Jan 
Graafland op het Plazuidplein zijn de bewoners 
aangesproken en zijn er een aantal avonden belegd 
in De Speelwinkel. In goed overleg met de gemeente 
is hier een plan uit gekomen. Leuk was dat tijdens 
de landelijke opschoondag de kinderen van de 
Johannes Calvijnschool samen met Wethouder 
Niezen al wat bomen en plantjes hadden geplant.

Afgelopen weken zijn nog meer bomen geplant en 
geveltuintjes gemaakt. Een verademing om daar 
nu rond te lopen en heel inspirerend voor andere 
plekken in de Raambuurt. 

Samen maken wij de buurt! ●

Plazuidplein vergroend

Vanuit buurthuis De Speelwinkel worden wekelijks fietsles-
sen georganiseerd. De les bestaat uit 30 minuten verkeersles 
en 60 minuten fietsles. De belangstelling hiervoor is groot en 
er is een flinke wachtlijst. 

Gelukkig zijn onder leiding van Marja Lubken en Sherin Yakoub de 
fietslessen weer opgestart maar nog steeds moeten er mensen 
lang wachten voor ze eindelijk aan de beurt zijn. Terwijl juist 
fietsen in Nederland zo leuk en handig is! Vind je het ook leuk om 
iemand te begeleiden en te leren fietsen en je hebt 1 à 2 uurtjes 
per week de tijd? 

MELD JE AAN BIJ DE SPEELWINKEL!
Telefoon 0182-526925 of e-mail buurthuis@despeelwinkel.nl, 
o.v.v: Fietsles. ●

Vrijwilligers Fietsles  gezocht!

Heb je ook een Groen moet je Doen project in de Raambuurt? 
Of erger je je aan het zwerfvuil in en om de perken?  
De mouwen opstropen doe je graag maar je mist soms wat 
buurtcollega`s die je helpen?

Vanuit de Speelwinkel willen we elke eerste zaterdag van de 
maand  van 9:30 tot 12:00 de deuren openzetten en samenko-
men met een bak koffie of thee. Daarna gaan we samen aan de 
slag, daar waar dat het hardst nodig is. 
Denk aan: onkruid wieden, bladafval vegen, zwerfvuil prikken, 
snoeien, gras maaien, plantjes poten, bloemen zaaien..
Krijg je er ook al zin in? Neem zoveel mogelijk enthousiaste 
buurtbewoners mee en wees welkom!!

Zet de volgende data alvast in je agenda,
7 maart - 4 april - 2 mei

Zijn er grotere klussen die aangepakt moeten worden 
laat dit vtv even weten, wellicht dat we dan het een en 
ander kunnen voorbereiden, in samenwerking met Cyclus 
en Gemeente.

Tot ziens in de Speelwinkel! ●

Groen doe je samen, 
straatje netjes!
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de vaste planten voor het bijen/bloemen-deel worden gele-
verd door een teler en hoeven alleen nog ingegraven te wor-
den. Daarnaast is er ook nog ruimte voor als je zelf een mooie 
plant of stekjes wilt doneren. Als je nog geen onderdeel bent 
van de buurttuin-app, en je wilt wel op de hoogte blijven van 
de komende tuinierdagen, meld je dan bij Eva van Boheemen 
(telefoon 06 22037345). We zijn ook op zoek naar mensen die 
de buurttuin een warm hart toe dragen en een opstartdonatie 
willen doen, of liever nog: structureel een klein bedrag wil-
len bijdragen. Je kunt je op één van de tuinierdagen daarvoor 
aanmelden.
            
De Buurttuin Raam wordt een stuk groen dat door een groep 
buurtbewoners onderhouden en steeds mooier gemaakt wordt, 
een plek om je buurtgenoten te ontmoeten  
en om te genieten van een stukje s 
tadsnatuur. ●

Permacultuur?!

Tijdens een bezoek aan de prachtige(!) kwekerij Esveld in 
Boskoop werd er door de kweker al een beetje gelachen toen ik 
vroeg om planten en struiken die passen in permacultuurtuinen.
“Permacultuur... hier doen we al jaren aan permacultuur! Het 
is heel simpel, als je luizen ziet in een plant dan zet je er een 
andere plant naast die beestjes aantrekt, die de luizen kunnen 
opeten. Heel gewoon eigenlijk!” Een tuin dus met een diversi-
teit aan planten, planten die elkaar helpen gezond te blijven, te 
groeien en te bloeien! 

Maar permacultuur is meer. Kort geleden is bijvoorbeeld ont-
dekt dat bomen onderling contact kunnen hebben via schim-
meldraden(mycorrhiza). Als er verderop in het bos een plaag 
uitbreekt, dan communiceert de boom dit naar de andere 
bomen. Zo kunnen de andere bomen zich resistent maken voor 
de plaag! 

COMPLEXE EN INTELLIGENTE MANIER
Ecosystemen houden zichzelf al miljoenen jaren gezond op 
een complexe en intelligente manier. Kunnen we daar als mens 
niet nog veel meer van leren en deze kennis toepassen in onze 
samenleving? Zijn er in ecosystemen oplossingen te vinden voor 
problemen waar we als mensen mee te maken hebben? 

Na 25 jaar ervaring en onderzoek heeft de wetenschapper  
David Holmgren in 2002 de kernwaarden en principes van 
permacultuur in kaart gebracht.

Zorg voor de aarde
Zorg voor de mens
Eerlijk delen van overvloed

Daarnaast zijn er toepasbare ontwerpprincipes. Misschien leuk 
om eens te kijken of er iets tussen staat wat we herkennen, wat 
we al toepassen of waar we meer over willen weten?

1 Observeer en handel ernaar 
2 Vang energie en sla ze op 
3 Zorg voor opbrengst
4 Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling 
5 Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en
 diensten
6 Produceer geen afval, maak kringlopen 
7 Ontwerp van (natuurlijke)patronen naar detail 
8 Verenig eerder dan te scheiden 
9 Gebruik kleine en trage oplossingen 
10 Gebruik en waardeer diversiteit 
11 Gebruik randen en waardeer het marginale 
12 Antwoord gepast op veranderingen en maak er op
 een creatieve manier gebruik van.                                

In onze Raambuurttuin kunnen we alvast beginnen, zorg voor de 
aarde, zorg voor de mens en delen in overvloed! Nummer 10 van 
de ontwerpprincipes lijkt me daarbij ook een prima uitgangs-
punt:  Gebruik en waardeer diversiteit! Doe je mee??

Eva van Boheemen

Een stukje schrijven in de wijkkrant over permacultuur, dat 
zou ik graag willen doen. Maar dat is nog niet makkelijk. Wat 
is permacultuur eigenlijk? Wat betekent het? En waarom is 
het belangrijk?

Zaterdag 25 januari hebben we met een flinke groep bewo-
ners van de Raambuurt een start gemaakt met de buurttuin 
aan de kruising Verlorenkost-Mariewal. Minne (6) en Sam 
(8) haalden de eerste steen los en vervolgens is er een uurtje 
hard gewerkt om de eerste plantvakken steen-vrij te maken. 

Een enkele steen woog 
al zo’n 10 kilo! Gelukkig 
wordt het grote graaf-
werk door een aannemer 
gedaan, en als dat gedaan 
is mogen wij als Raam-
buurtbewoners weer aan 
de slag: we gaan dan 
samen de tuin aanplanten. 
De bessenstruikjes voor 
het mini-voedselbos en 

Eerste stenen gelicht in de Raambuurttuin: kom jij ook tuinieren?
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ACTIVITEITENKALENDER 1e helft 2020 

OP DE HOOGTE BLIJVEN!!
Voor de tussentijdse activiteiten kunt u de 

website blijven volgen, 

evenals Facebook en Wijkkrant. 

Telefoon : 0182-526925

E-mail : buurthuis@despeelwinkel.nl

Website : www.despeelwinkel.nl

Facebook : buurthuis de speelwinkel

Instagram : despeelwinkel

Maandag Tijd Activiteit
Ochtend 9.30 tot 11.30 uur 50+ koor
 9.30 tot 11.30 uur Fietsles (met kinderopvang)
 9.30 tot 13.00 uur Koken voor volwassenen 
Middag 17.00 tot 18.00 uur Yoga voor jongeren van 15-25 jaar (opgeschort t.n.o.)

Avond 19.15 tot 21.30 uur Naailes 
 19.30 tot 22.30 uur Koor: Zomaar Gewoon
 20.00 tot 21.30 uur Nia techniek, Workout voor Lichaam en Geest
 
Dinsdag Tijd Activiteit
Ochtend 9.30 tot 11.45 uur Naailes voor vrouwen 
 9.30 tot 11.30 uur Nederlandse les  
 10.00 tot 12.30 uur Mozaïeken    
 16.00 tot 18.00 uur Ervaringscafé Expex
Avond 20.00 tot 22.30 uur Koor: Viswijvenkoor   

Woensdag Tijd Activiteit
Ochtend 9.00 tot 11.30 uur Brei-en haakinloop    
 9.00 tot 11.30 uur Inloop met een kopje koffie 
 9.15 tot 11.30 uur Eens per maand Ontmoetingsgroep
Middag 13.30 tot 14.30 uur Tekenles voor kinderen       
 14.00 tot 16.00 uur Kookles voor kinderen 
Avond 17.30 tot 21.00 uur Eetclub voor alleengaanden (1 x per mnd)
 19.30 tot 20.45 uur Yoga
 19.30 tot 21.00 uur Mozaïeken voor volwassenen   
 19.30 tot 22.30 uur Koor: Gebekte Wijven 
  
Donderdag Tijd Activiteit
Ochtend 09.00 tot 12.00 uur Koken voor volwassenen     

Middag 13.15 tot 14.15 uur Pilates (ontspanningsyoga)    

Avond 20.00 tot 22.30 uur Koor: Shanty          

 19.30 tot 22.00 uur Mozaïeken voor volwassenen 

  

Vrijdag Tijd Activiteit
Middag 14.00 tot 16.00 uur Computercursus, start 20 maart, er is nog plaats

Zaterdag Tijd Activiteit
Middag 10.00 – 11.30 iedere eerste zaterdag van de maand 

 waarna lunch ‘Straatje Netjes’, buurt opschonen 

 

  

14 maart NL doet 

19, 20, 21 maart Kinderkledingbeurs   
 (zie pag. 12)               

21 maart                Lentebubbels 

maart/apri Plantdagen buurttuin  
 (info volgt)

18 april                   Groenactiviteiten in  
 en rond drapiersteeg

27 april                   Koningsdag 
 Oranjeboulevard

16 mei  Cursus Marc Siepman  
 ‘Leven op aarde’

18 juli                      Zomervakantie

25-28 augustus Kindervakantieweek

iedere 1e zaterdag 10.00 - 11.30 uur
van de maand  
Straatje Netjes, Groen  Doe je Samen:
Samen de buurt op schonen met 
daarna  soep en broodjes. 

Noteer alvast in 
uw agenda

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

een cursus te geven, aan volwassenen of aan kinde-
ren. Of die het leuk vinden om er met het kantoor-
team voor te zorgen dat de nodige basiswerk-
zaamheden om het buurthuis draaiende te houden 
gedaan worden. 

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

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

V
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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 tekst 

wordt opgenomen. 

Wilt u ook adverteren?
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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

Op 19 maart starten in De Speelwinkel weer de computerles-
sen voor beginners, of voor mensen die al wel gebruik maken 
van een computer of laptop, maar er eigenlijk nog iets meer 
mogelijkheden uit zouden willen halen. Voor hen verzorgt 
Mari Slagboom, computerdocent bij de Speelwinkel, al enke-
le jaren een cursus om je de basisbeginselen eigen te maken, 
of uit te breiden, op grond van het Basisboek Windows 10, 
van Visual Steps.

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van maxi-
maal twee uur. Een extra zevende bijeenkomst wordt toege-
voegd voor het oplossen van nog overgebleven onduidelijkhe-
den en extra oefeningen. De te behandelen thema’s zijn o.a:
• In je eigen tempo kennismaken met de computer
• Leren werken met de muis, toetsenbord, touchpad en touchs-

creen
• E-mail versturen en surfen op internet
• Werken met mappen en bestanden
• Introductie in werken met foto’s, video en muziek
• Of vragen die je zelf meebrengt

Computerlessen voor beginners 
Laatste kans, er zijn nog een paar plekken vrij...

De cursus vindt plaats op de donderdagavond of de vrijdag-
ochtend, afhankelijk van wat de cursusisten gezamenlijk het 
beste uitkomt. De kosten zijn 50,- voor de hele cursus,
inclusief het lesboek van 18,-
Start: donderdagavond 19 maart of vrijdagochtend 20 maart. 
Exacte datum en tijd nog samen af te spreken. Er is nog plaats 
voor een paar deelnemers. Laptops zijn aanwezig.

BELANGSTELLING
Heb je belangstelling, meld je dan snel aan bij De Speelwinkel 
telefoon 0182-526925. Of e-mail buurthuis@despeelwinkel.nl 
o.v.v: computercursus.
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Maandag 27 april is het weer zover, Koningsdag. Er wordt in 
De Speelwinkel alweer druk gewerkt aan het organiseren van 
de Oranjeboulevard 2020. De vergunningen zijn aangevraagd. 
Het gaat weer een fantastisch feest worden met een prachtig 
programma. Vanaf 1 april kunnen de deelnemersbewijzen 
voor de kramen weer worden opgehaald.

OPROEP
Het is veel werk om alles voor te bereiden en in goede banen te 
leiden. Zoals elk jaar hebben wij mensen nodig voor de voorbe-
reidingen op de avond tevoren, onder andere om te sjouwen, 
kramen neer te leggen, vlaggen en vlaggetjes op te hangen, de 
bar in te richten en de tenten op te zetten.
Op de dag zelf zijn er natuurlijk ook mensen nodig, om in De 
Speelwinkel de broodjes te smeren voor vrijwilligers, de kramen 
en de bar te bemensen en andere zaken die tussendoor gedaan 
moeten worden of aandacht nodig hebben.
Na afloop moet alles weer afgebroken, opgevouwen en in de 
schuur opgeborgen worden.

INTERESSE? 
Er wordt een rooster opgesteld voor de 
helpers. Ben je een uurtje of twee of lan-
ger beschikbaar, meld je dan, dan zetten 
we je in het rooster en wordt het voor 
ons allemaal een feest. Het is gezellig en 
er wordt goed voor je gezorgd!

MEER INFORMATIE 
www.despeelwinkel.nl of 
Facebook: buurthuisdespeelwinkel.
Je kunt je aanmelden bij De Speelwinkel 
T: 0182-526925  
E: buurthuis@despeelwinkel.nl  o.v.v. 
Oranjeboulevard. 

Op 19, 20 en 21 maart aanstaande organiseren we weer de 
Kinderkledingbeurs zomerkleding, elk half jaar een evene-
ment dat veel belangstelling trekt, zowel bij aanbieders als 
bij kopers.

De procedure is als volgt:
INNAME KLEDING
Op donderdagavond 19 maart wordt de kleding ingenomen,
tussen 19.00 en 21.00 uur, evenals op vrijdag 20 maart tussen 
9.00 en 11.00 uur. (maximaal 100 stuks per persoon, 
graag heel en schoon)
Het uitdelen van de nummers vindt plaats op 
vrijdag 20 maart, vanaf 17.30 uur.

KINDERKLEDINGBEURS
vrijdag 20 maart van 19.00 tot 21.00 uur 
zaterdag 21 maart van 10.00 tot 12.00 uur
 
Geld ophalen: zaterdag 21 maart tussen 14.30 en 15.00 uur.
De Speelwinkel, Raam 60-62
Voor inlichtingen: 06-46346299 of mail
kledingbeursdespeelwinkel@hotmail.com 

2 0 2 0
Kinderkledingbeurs

Sinds 2009 staan wij Eric en Astrid Smidt 
op de markt in Gouda met zwierige 
dameskleding die gedragen kan worden 
door dames met maatje 40 maar ook 54.

Sinds januari 2020 hebben wij ook 
een winkel Blitz-2-Blitz in de 
Lange Groenendaal 51. 
U bent van harte welkom om een  
bezoek te brengen in onze  
gezellige winkel.  
De koffie staat klaar.

Zwierige dameskleding
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Ontwerp en druk: Steenbergen Ontwerp Studio 

Bezorging: DAC activiteitencentrum, Miriam 

Kloosterman, Hans du Pré, Barbara Sjoerdsma, Leens 
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Woudenberg, Hans vd Ende, Wilma Schrijvers, 
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