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Wie had kunnen bedenken dat we aan het eind van het jaar, alles overziend, in zo’n rare situatie terecht zouden komen. 

Buurthuis open, buurthuis dicht, en weer 
open, en weer dicht. Met en zonder 
koren, alles netjes uitgemeten. Een nieu-
we keuken, maar niet koken. Alles op 
afstand terwijl de Speelwinkel juist staat 
voor samen met elkaar. Maar omdat alles 
anders is, doen we ons best om op welke 
manier dan ook contact te houden met 

Samen met elkaar, op naar het nieuwe jaar

elkaar en met de buurt. En zoals altijd in 
de Speelwinkel ontstaan er dan nieuwe 
initiatieven waar we vooraf nooit aan 
gedacht zouden hebben. 

Voorlopig moeten we met z’n allen nog 
even volhouden. Maar heb je hulp nodig 
of een luisterend oor, laat het weten. 

Maak er de komende feestdagen iets 
gezelligs van. Zet een lichtje voor je raam 
of stop een kaartje door de bus bij de 
mensen om je heen.

Wij wensen iedereen een mooi lichtfeest 
en gaan we met z’n allen voor een 
machtig, prachtig, NIEUWJAAR! ●

We willen er met elkaar voor zorgen dat er ook tijdens kerst voor iedereen wat 
moois te ontdekken valt achter de ramen in de buurt, doe je mee??

Raamlichtjes in de Raambuurt
Benodigdheden: glazen potje, schaar, verf/stiften, kleurpotloden,lijm, extra versie-
ringen, waxinelichtje, sjabloon (zie achterkant wijkkrant). Kleur het sjabloon in en knip 
het uit. Plak dit op een glazen potje. Misschien heb je nog andere versieringen die ook 
op het potje geplakt kunnen worden zoals snippers gekleurd papier of glitters? 

MOOI VERLICHTE RAAMBUURT
Zet je Raamlichtje zichtbaar voor het raam en steek, als het donker is, het waxinelicht-
je aan. Zo zorgen we met elkaar voor een mooi verlichte Raambuurt in deze donkere 
dagen! Maak ook een mooie wandeling door de buurt, hoeveel Raamlichtjes kun jij 
spotten?? 

Samen maken wij het de gezelligste buurt van! ●

34
E 

JA
AR

G
AN

G
D

EC
EM

BE
R 

20
2011



Want bij, rondom en in De Speelwinkel is 
er altijd wat te doen. Of het nu gaat gro-
te organisatorische festiviteiten (Oranje-
boulevard) of juist over een kleinschaliger 
activiteit, we draaiden onze handen er 
niet voor om. 
Maar nu… nu is alles anders gegaan, 
anders dan we ooit hadden kunnen be-
denken. Nee, de pandemie stond niet in 
ons vijfjarenplan en als het aan ons had 
gelegen, was het ook nooit opgenomen 
geweest. 

NIET STILGEZETEN 
Toch hebben we in 2020 niet stilgezeten, 
sterker nog, als ik voor het bestuur mag 
spreken, nog nooit waren we zo vaak en 
intens met elkaar in gesprek geweest om 
alles te geregeld te krijgen. Opeens wa-
ren er strenge regels en moesten we pro-
tocollen opstellen. Hoewel we binnen De 
Speelwinkel al bekend waren met, noem 

Kaderplan Bodemdaling Binnenstad
Dit najaar hebben de gemeente Gou-
da en het hoogheemraadschap van 
Rijnland het Kaderplan Bodemdaling 
Binnenstad (KBB) vastgesteld. Centraal 
in de dit plan staat een peilverlaging 
in het noordelijk en westelijk deel van 
de binnenstad om wateroverlast van 
honderden bewoners terug te dringen. 
Deze peilverlaging heeft geen gevolgen 
voor de Raambuurt, maar biedt ook 
geen oplossing voor de overlast die er 

het, formele stukken, opeens stonden 
we voor het opstellen van een, wat mij 
betreft, het meest formele stuk ooit: 
een Coronaprotocol. Hoewel het nodig 
is zo’n protocol te hebben, liever blijven 
we een club waar onderling respect en 
vertrouwen dé basis is voor samenwer-
ken. Maar goed, het ligt er en we hebben 
onze gebruikers gevraagd zich er aan te 
conformeren. Want uiteindelijk willen 
we geen sancties omdat een handhaver 
gewoon zijn of haar werk goed wil doen. 
Daarom doen we netjes mee en zullen 
dat ook blijven doen.

VERBETERINGEN 
Natuurlijk is 2020 een ander jaar ge-
worden dan verwacht en toch is er veel 
gedaan. In het gebouw zijn er enkele 
verbeteringen doorgevoerd (zoals een 
nieuwe keuken en een tweede traplift 
naar de 2e verdieping) en links en rechts 

Van de bestuurstafel

zijn er activiteiten opgestart of liever op-
nieuw begonnen. En onze mensen achter 
de activiteiten hebben weer blijk gegeven 
van creatief omgaan met de gegeven 
situatie. Natuurlijk mag de Buurttuin niet 
onvermeld blijven. Een prachtig initiatief 
van bewoners van onze buurt om een 
mooie, centrale en vooral toegankelijke 
plek te creëren. Als bestuur zijn we trots 
op de initiatiefnemers van dit mooie pro-
ject en zien hierin dé bevestiging van ons 
bestaansrecht. Een volwaardig Huis in de 
Buurt voor en door vrijwilligers. 

Als we volgend jaar terugkijken, dan 
hoop ik dat we weer allemaal doen wat 
we zo leuk vinden. En wat mij betreft, 
doen jullie dan allemaal weer lekker mee. 
Op naar een gezond 2021. ●

Namens bestuur en medewerkers, 
Cees van Schaik, voorzitter 

Wat een jaar !!!
Ik denk dat deze korte zin in veel, heel veel terugblikken dé titel zal zijn van een terugblik op 2020. Wat een jaar!! We hebben 
binnen De Speelwinkel al heel veel meegemaakt en vaak, zo niet altijd, waren we zelf de aanjager van de reuring. 

Bewoners Raam opgelet

Overlast door bodemdaling
Vochtproblemen door een hoge grondwaterstand, overlast bij harde regen, riool-
problemen en verschilzetting zijn de meest voorkomende vormen van overlast 
door bodemdaling in de binnenstad. Heeft u er ook mee te maken? Op basis van 
meldingen die bij de gemeente binnenkomen en op basis van metingen weten we 
dat deze overlast in de Raambuurt zeker voorkomt. Komend voorjaar willen we 
goed in beeld brengen waar in de buurt welke vormen van overlast worden erva-
ren. Die informatie is het vertrekpunt om in de komende twee jaar een plan voor 
de aanpak van overlast door bodemdaling voor de Raambuurt op te stellen. 

in de Raambuurt wel is. In het KBB (pa-
ragraaf 4.1) staat daarom dat de overlast 
in de Raambuurt in de komende twee 
jaar verder moet worden onderzocht om 
te komen tot oplossingen. Nu het KBB is 
vastgesteld start dit onderzoek. 

DE EERSTE STAP
In de eerste maanden van 2021 starten 
we met een verkenning. We willen graag 
samen met buurtbewoners, verspreid 
over de Raambuurt, een aantal huiska-

mergesprekken organiseren. Tijdens 
deze gesprekken vertellen wij, op basis 
van de onderzoeken die voor het KBB 
zijn gedaan, wat ons beeld is van de 
overlast. Graag horen we dan van de 
bewoners zelf hoe zij de overlast er-
varen. Als we deze eerste stap hebben 
gezet gaan we de buurt breed infome-
ren over wat we in de komende twee 
jaar gaan doen. Als u eventueel zo’n 
huiskamergesprek wilt organiseren, 
laat het dan alvast even weten door 
een email te sturen naar stevigestad@
gouda.nl, dan nemen we in januari 
contact met u op om het concreet te 
maken. 

Met vriendelijke groet,
Namens de projectgroep Stevige Stad
LUUK JACOBS
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Gluurpieten gespot 
in de Raambuurt
De Sint stond voor een dilemma dit jaar. Al 40 jaar kwam hij bij de Speelwinkel op 
bezoek. Gezellig met alle kinderen en hun lampionnen in optocht door de stad en 
dan naar binnen waar hij de mooiste tekeningen van de lieve kinderen kreeg. 
Alles is anders zeiden Sint en Piet toen, we kunnen dit jaar niet met z`n allen bij 
elkaar het feest vieren, maar ik mis die blije gezichtjes zo!

Gelukkig is de Sint heel goed in om-
denken; Dan gaan wij op pad, Piet. Dan 
gaan wij naar de kinderen toe.
In de buurt kwamen steeds meer 
Gluurpieten voor de ramen die door 
de kinderen gezocht werden. Het was 
al een vrolijke boel als je ze zo zag 
speuren. En toen werd het vrijdagavond 
en zijn Sinterklaas en de Pieten bij alle 
kinderen die mee hadden gedaan aan 

gaan bellen om een praatje te maken en 
iets lekkers achter te laten. Wat een feest 
want er waren tekeningen gemaakt en er 
werd gezongen en zelfs gitaar gespeeld. 
Kortom, de Sint en Pieten zitten nog 
steeds na te genieten, en bedanken alle 
kinderen die mee hebben gedaan. ●

Tot volgend jaar! Sint en Piet

Er wordt geknipt, geplakt, geverfd en 
hard gegymd voor het pieten diploma. 
Alle kinderen groot en klein geslaagd. 
De schoenen worden gezet en gevuld. 
En toen werd het afwachten of de goede 
Sint wel zou komen. Gelukkig sloeg hij 
die lieve Dribbel kindjes niet over. Hij 
had voor ieder kind wat mee gebracht 

Op een goede morgen komen de peuters bij Dribbel binnen en kijk er staat ineens 
een pietenhuis. Dat hebben de werkpieten prachtig gemaakt. De sfeer en een beet-
je spanning zitten er gelijk al in.

Pietenhuis en natuurlijk ook voor de hard werkende 
juffen. Het werd een super gezellig feest 
met name omdat de papa’s en mama’s 
de Sint hadden geholpen. En al vieren we 
al 40 jaar Sinterklaasfeest bij Dribbel het 
blijft heerlijk om al die blije koppies te 
zien. ●
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een paar mensen. Het is leuker 
dan je denkt. Overigens is er 
altijd koffie en thee, soms ook 
nog met iets lekkers erbij.
Graag hadden de mensen van 
de tuin periodiek een klein 
evenement voor de buurt 
willen organiseren. Ook nu in 
de winter, met vuurkorven, 
erwtensoep, warme 
chocolademelk en glühwein. 
Maar helaas …. corona. Nu 
maar hopen dat er volgende 
lente weer iets kan. Nu zullen 
we het moeten doen met een 
eenzame kerstboom.

Tenslotte kunnen de mensen van de tuin behalve mentale 
support ook wel wat financiële ondersteuning gebruiken. Want 
ook zo’n tuin kost geld, al groeit alles wel gratis. Zaaigoed, 
pootgoed, hekwerk voor klimplanten, gereedschap enzovoort. 
Het idee is om, naast alle potjes waar ze nu uit peuren, een club 
“Vrienden van de Tuin” op te richten. In de lente zal dit plan 
verder uitgewerkt worden en zal het mogelijk zijn een jaarlijkse 
financiële bijdrage te storten. Hierover later meer nieuws. De 
tuin zal U bloeiend danken!

Samen maken wij de buurt! ●

Buurttuin in de winter

Ondanks dat in deze tijd veel dingen anders gaan, kan je 
gelukkig nog steeds met je buren aan de slag om je straat 
gezellig en netjes te houden. Juist nu we allemaal wat vaker 
thuis en in de buurt moeten blijven. Je zet een kerstboom 
neer, maakt een praatje, helpt elkaar als dat nodig is. Jas aan 
en in de frisse lucht samen aan de slag. Zo worden er elke 
eerste zaterdag van de maand nog volop gevuild door bewo-
ners. Om 10:00 verzamelen bewoners zich bij de Speelwinkel 
en gaan met prikstok en vuilniszak de wijk in. Vooraf of ach-
teraf een kopje koffie, binnen een uurtje is het werk gedaan. 

VUILEN in de BUURT

In deze tijd, waarin er zoveel leuke dingen niet kunnen, is er 
altijd nog wel wat te doen in onze buurttuin. Op anderhalve 
meter afstand van elkaar kun je samen wieden, snoeien, 
planten verpoten, bodem verzorgen enzovoort. Om onze 
tuin optimaal voor te bereiden op een nieuwe lente – een 
lente die hoe dan ook altijd weer komt, corona of niet.

Veel mensen genieten van onze tuin. Niet alleen de mensen 
die er elke zaterdagmorgen in werken, ook buurtbewoners die 
er zomaar even op een bankje komen zitten, ouders die hun 
kleintjes kennis laten maken met de verscheidenheid van de 
natuur, verwoede lezers die in het natuurbiepje naar nieuwe 
boeken speuren en hun oude weer ter beschikking stellen. 
En toevallige passanten, toeristen soms, die verrast even een 
wandelingetje door de tuin gaan maken.

De mensen die de tuin verzorgen doen dat natuurlijk eerst en 
vooral voor hun eigen plezier, maar ook om de buurt iets te 
geven om van te genieten. En ze komen nog handen tekort, 
dus ze zoeken nog mensen uit de buurt, jong of oud, om ‘s 
zaterdagmorgens tussen 10 en 12 mee te komen helpen. Ook 
kinderhanden blijken prima mee te kunnen doen. Kom gewoon 
eens langs, Elke zaterdag, ook in de winter, zijn er altijd wel 
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Kerstrecept voor mini pizza’s 
Als voorgerecht of voor de lunch voor 8 stuks

WAT HEB JE NODIG?
4 kaiser afbakbroodjes - 1 potje pastasaus
4 plakken jong belegen kaas in tweeen gesneden
8 plakjes salami of ham - ½ ui in ringen gesneden
1 groene paprika in reepjes - 1 tomaat in plakjes
4 champignons in plakjes - 1 theelepel oregano
2 eetlepels olijfolie of een klontje boter

WAT MOET JE DOEN?
Zet de oven op 180 graden
● De broodjes in tweeen snijden
● De helften aan de binnenkant besmeren met de pastasaus
● De broodjes beleggen met de salami of de ham (je kunt ook   
 kipfilet gebruiken of zalm uit een blikje)
● Leg er een plak tomaat, wat reepjes paprika en champignon op

Mozaïekproject Gouda 750 
Door de Corona is de viering van het 750-jarig bestaan van 
onze stad uitgesteld. Dat neemt niet weg dat we in januari 
2021 gaan starten met ons mozaïekproject voor dit jubileum.

InMoZaEnZo wil samen met bewoners van de Raambuurt en de 
Vogelbuurt series van 3 stoeptegels gaan mozaïeken. 
Fonds Gouda750 heeft ons plan voor dit project goedgekeurd 
en gehonoreerd en daar is MoZaEnZo héél blij mee!!
Op de tegels worden de kleuren van de Goudse vlag gemozaïekt 
en in het witte gedeelte daarvan komt de tekst GOUDA 750 
JAAR. (zie foto van het prototype). We doen dit met glastegel-
tjes omdat deze weer- en windbestendig zijn. Om het geheel 
extra duurzaam te maken doen we er een epoxylaag overheen. 
  
Het doel van dit project is om gezamenlijk bezig te zijn met 
het 750-jarig bestaan van de stad Gouda. Het is de bedoeling 
om een dagdeel per week met bewoners van de Raambuurt( aan 
de Raam 62) te gaan mozaïeken. De bewoners kunnen met dit 
project letterlijk een steentje bijdragen aan deze historisch 
belangrijke gebeurtenis.

Misschien komt het idee van gemozaïekte stoeptegels u bekend 
voor? Dat klopt! Bij de afvalcontainers in de Raambuurt liggen 

gemozaïekte tegels met de teksten GEEN LOS VUIL en ZAK IN 
BAK, die wij bij een vorig project gemaakt hebben. We hebben 
dus ervaring met een dergelijk project! Sommige bewoners 
hebben al aangegeven dat ze heel graag weer meedoen omdat 
ze het ervaren hebben als een waardevolle, zinvolle en sociale 
bezigheid voor de Goudse gemeenschap.

Het is de bedoeling dat de series tegels op veel plekken in de 
stad gelegd gaan worden zodat iedereen er steeds aan wordt 
herinnerd dat de stad 750 jaar bestaat. Wij denken bijvoorbeeld 
aan enkele series op het plein voor het Huis van de Stad, op de 
Markt en bij diverse ingangen van het centrum. Verder ligt het er 
aan hoeveel tegels er gemozaïekt kunnen gaan worden.

We willen ook in de Vogelbuurt met dit project aan de gang gaan 
in januari 2021.

Het zou toch geweldig zijn als je door de stad loopt en je 
komt je eigen tegel(s) tegen?!
Ik hoop dat veel mensen zich aanmelden om gezamenlijk, al 
doende, alvast in de feeststemming voor het jubileum van de 
stad te komen!

VOOR MEER INFO EN AANMELDEN:
MoZaEnZo, mozaenzo@live.nl
Je kunt natuurlijk ook even langskomen in mijn atelier in buurt-
huis De Speelwinkel, Raam 60-62.

Graag tot ziens,
Jeannette

● Leg daarop de plakjes kaas
● Strooi er een snufje oregano overheen 
● En besprenkel de broodjes met een klein beetje olijfolie of leg  
 er een klein klontje boter op
● Leg de broodjes op een bakplaat en zet ze in de oven en laat   
 ze 10 minuten bakken op het middelste rek in de oven, tot de  
 kaas gesmolten is en de groenten een beetje gaar. Hou ze in 
 de gaten!
● Als je geen oven hebt, kunnen ze ook in een ingevette 
 koekenpan bakken, op een middelhoog vuurtje met de deksel  
 erop tot de kaas gesmolten is en de groenten een beetje   
 gaar...
● Voor de versiering kun je ze op een bordje leggen met
 een blaadje sla

EET SMAKELIJK MET Z’N ALLEN!! 
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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
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OPROEP:

Bestuursleden gezocht
Wie De Speelwinkel zegt, zegt het leukste buurthuis 
in Gouda en verre omgeving. Met onze vrijwilligers 
zorgen we daar met elkaar voor. Voor het zorgen voor 
de juiste randvoorwaarden kent De Speelwinkel een 
Stichtingsbestuur. Dat klinkt formeel, maar soms moeten 
er formele zaken geregeld worden, zoals financiën, beheer 
en duidelijke beslissingen zoals hoe om te gaan met 
Corona.

Het bestuur kent op dit moment twee vacatures voor een 
bestuurslid. We willen op korte termijn ons bestuur weer op 
volle kracht brengen, want De Speelwinkel gaat voorlopig nog 
lekker door! Het bestuur komt in principe zo’n 6 tot 7 keer 
per jaar bij elkaar en tussendoor is zo nodig afstemming via de 
bestuursapp.

AANMELDEN 
Wil jij ook meedenken, meedoen en meewerken aan dit be-
stuur, meld je dan nu aan bij buurthuis@despeelwinkel.nl. We 
kunnen jou goed gebruiken.
Voor meer informatie over wat het allemaal precies inhoudt, 
schroom niet en bel met Cees van Schaik 06-22466772. ●

Het bestuur van Stichting De Speelwinkel Raambuurt
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Initiatiefgroep 
Raambuurt
De initiatiefgroep Raambuurt bestaat inmiddels al 30 jaar. 
Begonnen als straatgroep in actie voor speelplekken, stads-
vernieuwing en het tegengaan van een doorgaande weg 
richting Krimpenerwaard. Toen ook al bezig met groen in de 
buurt en tal van kleinere maar niet minder belangrijke zaken.

Bij al deze dingen was het sociale, het naar elkaar omkijken en 
helpen waar nodig, een vanzelfsprekend onderdeel en speelt ook 
vandaag de dag gelukkig nog mee in de Raambuurt. 

De mensen in de initiatiefgroep zijn niet gekozen in de buurt, 
maar mensen die de buurt belangrijk vinden en de vinger aan de 
pols houden als het gaat om zaken met de gemeente, politie enz. 
Daarnaast gebeuren er ook praktische zaken zoals het vuilen elke 
eerste zaterdag van de maand en niet te vergeten de jaarlijkse 
kerstballen aan de lantaarnpalen. 

We zouden een hele waslijst kunnen maken van alle gedane ar-
beid door buurtbewoners maar daar gaat het niet om. 

De initiatiefgroep is nog steeds actief een probeert van zoveel 
mogelijk zaken op de hoogte te zijn en door te geven, het gaat 
namelijk over alle buurtbewoners. Het zou mooi zijn als er meer 
mensen mee willen denken en helpen. We vergaderen om de 6 
weken in de Speelwinkel en iedereen heeft evenveel inbreng.

We bemoeien ons met het hardrijden en het afval, maar ook met 
het groen. Waar we vooral op uit zijn is een vrolijke, vriendelij-
ke, schone Raambuurt en dat kunnen we alleen maar als we het 
samen doen. ●
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