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Een interview met Eva van Boheemen, nauw betrokken bij de Initiatiefgroep 
Raambuurt en de grote stimulator en trekker van de ontwikkeling voor de 
Stadstuinderij De Raam. 

Sinds 2013 maakt Eva, groot liefhebber 
van groen in haar directe omgeving, zich 
sterk voor een leefbare en dus groe-
ne Raambuurt. Denk aan al die kleine 
projectjes rond bomen en lantaarnpa-
len, waar zomaar stokbonen de grond 
uit leken te schieten. Werk van Eva. De 
Speelwinkel kan inmiddels niet 

meer zonder haar, 
waar het groene 
evenementen als 
Lentebubbels en 
andere “blije” ac-
tiviteiten betreft. 

Eva: “De Speel-
winkel gaf mij 
de ruimte om te 
experimenteren 
met de moge-
lijkheden om 
in een om-

geving die steeds 
meer volgebouwd 
werd met flats het 
verdrongen groen 
toch weer een plek 
te geven.” 

Ook in de 
Initiatiefgroep 

Raambuurt vond 
Eva medestanders voor haar ideeën. 
Kortom met deze steun ontwikkelde Eva 
steeds weer kleine projectjes en acties 
om haar idee over groen in de buurt te 
laten groeien. Met de voorjaarsactiviteit 
Lentebubbels brengt zij tuinliefhebbers 
bij elkaar door hen stekjes en zaden uit 
te laten wisselen, informatie 

Ontwikkelingen rond 
Stadstuinderij De Raam

te verstrekken over tuinieren en haar 
enthousiasme daarvoor over te brengen. 
Eva zet mooie dingen in bloei.

Ook De Stadstuinderij De Raam is zo’n 
resultaat, in nauwe samernwerking met 
de Initiatiefgroep. “Na de zomer gaan 
de stenen eruit”, aldus Eva, “en kunnen 
bewoners groenten, bloemen en fruit 
kweken, ontspannen in de zon of afkoelen 
op hete dagen, in deze groene oase in de 
buurt”.

Op 15 juni heeft de eerste feestelijke 
activiteit plaats gevonden op de St. 
Mariewal bij het monument Mariëlle de 
Geus. Er zijn plantvakken gemarkeerd 
waarmee de plannen zichtbaar werden 
voor de buurt en de door de buurt aan-
gedragen planten en stekken werden in 
een tijdelijk groenvak geplaatst. 
Eva roept de buurtbewoners op om mee 
te denken en te doen, langs te komen 
en te kijken wat het kan worden en wat 
je bijdrage kan zijn. Je kunt ook gewoon 
komen kijken en lekker ontspannen in 
de zon. Eva: “zaai, oogst en maak een 
praatje, het wordt een plek voor iedereen. 
Hier wordt Geluk geoogst!”

We hebben ook een nieuwsbrief uitge-
bracht. Wil je die ontvangen? Stuur een 
e-mail naar: stadstuinderij@despeelwin-
kel.nl. Ook hier kun je je opmerkingen, 
ideeën en tips kwijt. ●

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
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Hoewel het zonder meer de verdienste 
van Sarie Donk is, voelt het bestuur veel 
trots dat Sarie Donk op Koningsdag  
benoemd is als ereburger van de 
gemeente Gouda. Normaliter valt deze 
eer ten deel aan bestuurders van de stad, 
burgemeester en wethouders. Formeel is 
Sarie dat niet en nooit geweest, alhoe-
wel… burgemeester van de Raam zou 
een titel zijn die niet misstaat. Natuurlijk 
wil Sarie daar niets van weten. “We doen 
het tenslotte met elkaar”. In min of meer 
dezelfde woorden nam Milo Schoen- 
maker afscheid van zijn burgemeesters-
post. Hoe toevallig?
 
Koningsdag is al aangehaald. En wat was 
het weer een feest. Tussen de kleine 
buien door was de Oranjeboulevard weer 
dé trekpleister voor velen. Het podium 
bij ons buurthuis was goed gevuld met 
talentvolle zangers, zangeressen en 
muzikanten. En de vrijmarkt verliep weer 
als vanouds. Goede wijn behoeft geen 

krans, maar we kunnen er weer met trots 
op terugkijken.
 
NL Doet is een synoniem voor Bestuur 
klust. Dit keer hebben we de gang en de 
overlegruimte voorzien van een nieuwe 
verflaag. De verfspetters vlogen aan alle 
kanten om onze oren, maar de meeste 
kwamen terecht op wanden, waar het 
thuis hoorde. Het mooie van NL Doet 
dit jaar was dat we de eigenlijke promo-
tievlag van het Oranjefonds kwijt waren 
en dat toen de peuters van Dribbel met 

Je knippert twee keer met je ogen en opeens is het juni 2019. Wat gaat de tijd toch 
snel. Er zijn al weer vijf volle maanden van de kalender 2019 gestreept en met de 
zesde zijn we ook al aardig op dreef. Ruim vijf maanden 2019 dus achter de rug 
en natuurlijk, De Speelwinkel kennende, is er veel, heel veel gedaan en gewerkt, 
bedacht en uitgevoerd en natuurlijk gevierd.

Voorwoord

elkaar een eigen, nieuwe, originele NL 
Doet vlag hebben gemaakt. Met trots 
heeft deze vlag de hele dag prominent 
buiten gehangen.
 
Daarnaast is weer eens gebleken dat ons 
buurthuis terecht genoemd mag worden 
“Huis van de Buurt”. Een titel die we 
sinds de invoering van Participatie in 
de buurt met eer dragen. En dat we dat 
“met elkaar” gewoon goed doen, bleek 
onlangs uit het bericht van de gemeente 
Gouda, naar aanleiding van onze jaar-
rekening 2018. Er werden nadrukkelijk 
complimenten toebedeeld voor ons werk 
over 2018. Én die complimenten waren 
gericht aan alle vrijwilligers. Terecht, we 
doen het per slot van rekening  
“MET ELKAAR”.
 
Nu wacht de zomer. Ook dan zitten we 
niet (altijd) stil, maar hopelijk is er ruimte 
om ‘met elkaar’ van enkele lekkere va-
kantieweken te genieten. ●

Cees van Schaik
plv voorzitter
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Er was een programma voorbereid met 
als thema Vrouw in Beweging. Omdat die 
kreet op twee manieren uitgelegd kan 
worden, hebben we dat dan ook maar 
letterlijk genomen.  Uiteraard werd er 
stilgestaan bij de geschiedenis van de 
Vrouwenbeweging en de vrouwenstrijd, 
in het bijzonder het werk van Aletta Ja-
cobs. Ze leefde van 1854 tot 1929, werd 
de eerste vrouwelijke Nederlandse arts, 
en bekwaamde zich als vrouwenarts en 
in de kindergeneeskunde. Daarnaast was 
zij feministe en maakte zich sterk voor 
de rechten van de vrouw. En dat ging niet 
zomaar in die tijd. Sarie Donk had naar 
aanleiding van het leven en het werk van 
Aletta Jacobs een interessant en levendig 
gesprek met de aanwezigen in de zaal 
over hoe het er nog niet eens zo heel 
lang geleden aan toeging in Nederland, 

met betrekking tot de verhoudingen 
tussen mannen en vrouwen. De herken-
ning werd tussen de aanwezige vrouwen 
afgewisseld met verbazing over de voor-
beelden die werden aangedragen. Een 
leerzaam en toch ook vrolijk onderdeel 
van deze kant van het thema.
De andere kant ging over de letterlijke 
betekenis. Pamela Vos, docente en trai-
ner in de sport- en fitnessbranche deed 
met de vrouwen bewegingsoefeningen. 
Die werkten blijkbaar zo aanstekelijk, dat 
vrouwen zich spontaan opgaven voor een 
cursus van acht bijeenkomsten.

Kortom, het werd dit jaar een interes-
sante en beweeglijke aflevering van de 
viering van de Internationale Vrouwen-
dag... ●

Ook dit jaar werd Internationale Vrouwendag gevierd in De Speelwinkel. Omdat het 
buurthuis op vrijdag gesloten is, vond het deze keer op donderdag 7 maart plaats. 

Internationale Vrouwendag, 8 maart

Je leert stap voor stap werken met
Windows 10:
• In je eigen tempo kennismaken met de 

computer
• Leren werken met de muis, toetsen-

bord, touchpad en touchscreen
• E-mail versturen en surfen op internet
• Werken met mappen en bestanden
• Introductie in werken met foto’s, video 

en muziek

De maanden oktober en november zijn weer vrijgehouden voor een herhaling van 
de cursus van vorig jaar. In grote lijnen komt het neer op omgaan met de computer.

Herhaling computerles 
op De Speelwinkel

Op donderdag 10 oktober gaan we van 
start met een blok van 6 bijeenkomsten, 
eventueel af te sluiten met een zevende 
opfrisbijeenkomst. In overleg kan het ’s 
avonds of overdag. De kosten zijn € 40,- 
inclusief het boek Basisboek Windows 10.

Zin in? Meld je aan bij buurthuis@
despeelwinkel.nl onder vermelding van 
“Computercursus” of bel 0182-526925. ●
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Het werd een gezellige en actieve dag, 
waarbij menige ruimte van ons buurthuis 
weer van een lik verf werd voorzien. Een 
frisse aanblik is het resultaat waarvan we 
nog dagelijks genieten. ●

Op 16 maart staken vrijwilligers van De Speelwinkel, samen met vrijwilligers van 
het Oranjefonds, de handen weer uit de mouwen in het kader van het jaarlijkse NL 
Doet!

NL Doet! 

Ontspanningsyoga (Pilates) 
Naar aanleiding van de introductie op 
de bijeenkomst over Internationale 
Vrouwendag volgde er een cursus van 8 
lessen van een uur bij De Speelwinkel. 
Dit seizoen is bijna afgerond en trok 
veel deelnemers. Na de vakantie gaan 
we weer starten. Over de kosten wordt 
nog overleg gevoerd. Belangstelling? 
Bel of mail de Speelwinkel, onder ver-
melding van “Pilates”. ●
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Dribbel en het voorjaar
Ook bij Dribbel zijn de peuters druk bezig geweest met de 
lente.
We hebben lammetjes en vogeltjes geknutseld. We hebben ook 
leuke boekjes gelezen over de lente en spelletjes gedaan. En 
zodra het zonnetje lekker scheen hebben de kleintjes heerlijk 
buiten gespeeld. In het nieuwe schooljaar hebben we nog wat 
plekjes over voor lieve peutertjes, dus kom snel een inschrijf-
formulier bij ons halen. ●

Groetjes van de Dribbeltjes.

De grote proeverij in samenwerking met Klup 50+ was opnieuw een succes.

VEEL BELANGSTELLING 
Omdat de vorige proeverij van de Eetclub 
in december zo goed was bevallen en 
veel belangstelling trok, besloot men om 
er gewoon nog eentje te organiseren, 
samen met de Klup 50+. Ook dit evene-
ment trok veel publiek. De heerlijkste 
hapjes en gerechtjes waren dan ook op 
tafel gezet in de grote benedenzaal van 
De Speelwinkel. Het zag er vrolijk en 
vooral lekker uit en er werd gesmikkeld 
en gesmuld. Jacqueline, bedankt voor je 
inzet!

Helaas, door omstandigheden zijn de 
activiteiten van de Eetclub van De Speel-
winkel tot na de vakantie even opge-

Berichten uit de Eetclub Cursus stijldansen 
in De Speelwinkel
Een nieuw initiatief! Harry en Margje 
Swart uit Gouda gaan een cursus stijl-
dansen geven in De Speelwinkel.

Het is niet de eerste keer dat dit paar in 
De Speelwinkel les geeft. Jaren geleden 
brachten zij in een gezellige sfeer ook al 
buurtbewoners de beginselen bij van het 
stijldansen. De nieuwe cursus start na de 
zomervakantie, op vrijdag 13 september, 
vanaf 20.00 uur. Voorlopig in een blok 
van 10 keer. Op het programma staan 
onder andere de quickstep, Engelse wals, 
tango, rumba, chachacha, jive. Zowel voor 
beginners als voor gevorderden. De eerste 
avond is kennismaking met de stijldans, 
vrij voor iedereen. Kom de sfeer proeven, 
dan kun je daarna kiezen of je de cursus 
wilt volgen of niet. De kosten zijn € 5,- 
per keer, vier weken tevoren te voldoen. 

BELANGSTELLING? 
Meld je aan bij buurthuis@despeelwinkel.
nl onder vermelding van “Dansles”. Het 
belang van een even aantal cursisten 
spreekt voor zich. ●

schort. En dan gaan ze er toch weer met 
volle kracht tegenaan. 

Belangstelling? Neem contact op met 
buurthuis@despeelwinkel.nl onder ver-
melding van “Eetclub”. ●
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Het is onze grote wens om in de tweede helft van 2019 weer 
een kookcursus voor kinderen te starten. Maar de vorige 
kookjuf is wegens omstandigheden gestopt. Wie lijkt het leuk 
om een groepje kinderen te begeleiden in de leeftijd van 6 tot 
12 jaar? Het liefst op woensdagmiddag maar op een andere 
dag na schooltijd kan ook. Daar kunnen we nog over praten. 
Belangstelling? Mail naar: buurthuis@despeelwinkel.nl onder 
vermelding van “Kinderkookles”.. ●

Kookles
voor kinderen, 
oproep..

IJs en weder dienende wordt de laatste week van de zomervakantie 2019, 
van 27 tot 30 augustus, door De Speelwinkel de Kindervakantieweek 
georganiseerd. 

De Kindervakantieweek 2019

Zoals elk jaar gaat het weer een geweldig feest worden voor 
kinderen en organisatie. Ook dit jaar wordt er weer een mooi 
thema bedacht voor deze week, maar welk thema dat is, dát 
houden we nog even geheim!

Op 3 juli was, zoals elk jaar, de inschrijving bij De Speelwinkel 
van 19.00 tot 20.00 uur. Voor wie te laat was; misschien maak 
 je nog kans door uitvallers....

Een voorwaarde voor dit evenement is altijd weer de  
beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers om er 
een mooi, veilig en gestroomlijnd feest 
van te maken.

HULP GEZOCHT!!!
Heb je belangstelling om te helpen, 
meld je dan aan en je krijgt een uitnodiging
 voor de eerste werkgroepvergadering. 
Bel 0182-526925 of mail 
buurthuis@despeelwinkel.nl onder 
vermelding van “Hulp Kindervakantieweek”. ●
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We hebben een begeleidster, mevrouw Marja Lubben. Zij 
gaat aan de slag op maandag 23 september van 09.30 uur 
tot 11.30 uur. De kosten zijn € 6,- per maand.

TWEEDE BEGELEIDSTER GEZOCHT
We zoeken nog een tweede begeleidster voor deze cursus. 
Als dit je leuk lijkt kun je je aanmelden via 0182-526925 of 
buurthuis@despeelwinkel.nl onder vermelding van  
“Hulp Fietsles”. ●

De Fietsles gaat 
weer starten!

Wie van een groene omgeving houdt kon op 11 mei zijn of 
haar hart ophalen bij de Lentebubbels in De Speelwinkel. 

Men kon onderling stekjes, plantjes en zaden ruilen en infor-
matie vergaren over tuinieren in het groot en in het klein. De 
dag begon met het befaamde periodieke “vuilen” in de Raam-
buurt, zoals gebruikelijk georganiseerd door de Initiatiefgroep. 
Jeannette Nieuwesteeg van Atelier MoZaEnZo zorgde voor een 
workshop mozaïeken voor een enthousiast publiek van groot 
en klein. Het geheel werd gecombineerd met het uitbrengen 
van een speciale informatieve groeneditie van de Wijkkrant, de 
Groenkrant. Alles begoten met heerlijke “bubbels”.  ●

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

groenkrant
groenkrant
groenkrant
groenkrant
groenkrant
groenkrant

Hou onze buurt

schoon !

Lente bubbels

Help de bijen

Zaterdag 11 mei van 15.00 tot 17.00 uur

Het is weer lente en in de raambuurt is 

dat op vele plekken te zien. De afgelo-

pen tijd is er al hard gewerkt en is er 

veel groen bijgekomen. Dat maakt de 

buurt vrolijker en vriendelijker, en dat 

willen we graag vieren met elkaar.

We zetten de deuren open voor de 

lente bubbels!

Tevens zijn er een aantal ideeën /plan-

nen, die we met de buurt willen delen 

om te kijken of er voldoende draag-

kracht is om de plannen om te zetten in 

groen gaan we doen. 
Zoals u weet gaat het slecht met de 

bijenstand in Nederland. De bij is 

belangrijk voor de bestuiving van 

planten. We zijn met de raambuurt 

bezig om de omgeving groener te 

maken. U kunt helpen om de bijen-

stand in stand te houden.

Dat kan gewoon om wat wilde bloemen-

zaad in te zaaien in potten. De bijen 

kunnen dan nectar drinken voor hun 

energie voorziening. En stuifmeel 

verzamelen voor de larven.

Voor meer informatie voor een goed 

functionerend bijen hotel kunt u kijken 

op: www.bestuivers.nl 

Stekjes en zadenbeurs

Heb je zaaigoed of ben je iets te 

enthousiast geweest met voortrekken 

van bloemen, planten, groenten of 

kruiden? Misschien is het leuk om met 

elkaar te ruilen! Geen ruilmateriaal? 

Geen probleem dan geniet je toch alleen 

van de bubbels en de gezelligheid?!

Hou onze buurt schoon !

Voorafgaand aan de Lentebubbels:

11 mei van 14.00 tot 15.00 uur

Help je mee de buurt schoon te 

houden? Samen een uurtje vuilen en de 

straat ziet er bij iedereen weer fris uit! 

Koffie, prikkers en vuilniszakken staan 

klaar bij de Speelwinkel. Daarna tijd 

voor ontspanning bij de Lentebubbels 

en stekjes en zadenbeurs! 

Groen gaan we doen!

Als we allemaal iets meer ruimte maken 

voor de natuur, krijgen we er zoveel 

voor terug. We zijn vergeten wat natuur 

met ons doet, dat we het nodig hebben. 

Al is het maar voor de zuurstof die we 

inademen.

Zelf ben ik al jaren bezig met de natuur 

op veel verschillende  manieren. Het 

maakt me verdrietig dat er veel natuur 

wordt aangetast door onze manier van 

leven, maar de natuur is flexibel en 

hersteld zich snel als we het aandacht 

geven.

Natuur in de stad wordt gezien als een bijzaak. Het is leuk maar niet teveel. 

Natuurlijk is het lastig in een stad met veel verkeer. Iedereen heeft zijn eigen 

belang, parkeergelegenheid,  huizen, tuinen, toch maakt dat de stad ook zo 

leuk. Het is belangrijk om een samenspel te maken en het als een uitdaging te 

zien i.p.v. een last.

Momenteel heb ik meerdere projecten 

in de stad van “Groen moet je doen”. 

Zo ook op de raam, hier heb ik enkele 

boomspiegels om te onderhouden. Er 

wordt niet veel gevraagd Van de 

gemeente en het hoeft niet veel te 

kosten. Je krijgt een budget per vierkan-

te meter en met wat aarde, mest en 

zaad kom je snel een heel eind.

Leefbaarheid in de stad 

is ook het groen

Jolanda bewoonster van de Raam In een schone buurt woon en leef je 

prettiger. Maar dat kan alleen als we 

daar  allemaal aan mee doen!

Papier in de papierbak en als die vol is  

even melden, maar het niet naast de 

bak zetten. Plastic dinsdagavond of 

woensdagochtend vroeg buiten hangen 

en niet de hele week door. Als we ons 

daar allemaal aan houden wonen we 

niet alleen in de leukste maar ook in de 

schoonste buurt van Gouda

Een uitgave van

RAAM 62 •DESPEELWINKEL

WWW.DESPEELWINKEL.NL

INITIATIEFGROEP@RAAMBUURTGOUDA.NL

WWW.FACEBOOK.COM/RAAMBUURTGOUDA

groenkrant

‘Tien procent extra groen in 

de leefomgeving leidt 

op jaarbasis  tot 84.000 minder 

huisartsenbezoeken’

Lente
BUBBELS
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ORANJEZONNETJE 
Hoewel de weersvoorspellingen weinig 
goeds beloofden liet zich op 27 april, 
Koningsdag, nog een vriendelijk Oranje-
zonnetje zien, afgewisseld met een paar 
kleine buitjes. De belangstelling was er niet 
minder om. In groten getale waren “de 
ondernemers” ’s nachts en de bezoekers 
overdag toegestroomd om deze dag hun 
slag te slaan op de befaamde Oranjebou-
levard. Genietend van muziek, acts en 
lekkere hapjes en drankjes stroomden de 
bezoekers gestaag heen en weer over de 
Raam. 

EREBURGER VAN GOUDA 
En de dag had nog veel meer in petto: het 
heeft het college van burgemeester en 

wethouders van Gouda behaagd om onze 
Sarie Donk uit te roepen tot ereburger van 
Gouda. Hoewel Sarie zelf zo lang mogelijk 
onwetend gehouden was van dit gebeu-
ren, ging ze tegen enen ‘s middags toch 
langzamerhand “nattigheid” voelen. Het 
ene na het andere raadslid, wethouder, 
ambtenaar en andere lokale bekenden 
voegden zich bij het clubje rond het podi-
um vóór het buurthuis. Er móest wat aan 
de hand zijn. En ja, toen ook burgemeester 
Mirjam Salet haar opwachting maakte kon 
het niet meer geheim blijven. Sarie werd 
op het podium gevraagd en werd in een 
mooie toespraak van onze interimburge-
meester geëerd en onderscheiden met 
deze erepenning. Wát een feest. Terug op 
aarde werd Sarie door menigeen van harte 
gelukgewenst met haar onderscheiding en 
het duurde nog lang voordat zij weer een 
beetje van de consternatie bekomen was.

Zaterdag 27 april Koningsdag 

2 0 1 9

Zo leverde 2019 voor de Speelwinkel in 
het algemeen en voor Sarie Donk in het 
bijzonder een gedenkwaardige Oran-
jeboulevard op, en het bleef nog lang 
onrustig op de Raam 60-62...
Iedereen die ertoe heeft bijgedragen dat 
het weer een geweldige happening was, 
van harte bedankt!

Na afloop van de Oranjeboulevard 
werden we verrast door onze buren van 
Raam 10. Zij hadden de sjoelbak bui-
ten gezet en het langslopende publiek 
uitgenodigd om tegen een geringe 
bijdrage “een steentje te schuiven”. De 
opbrengst, € 120,85, hadden ze voor 
De Speelwinkel bestemd. Wij zijn daar 
natuurlijk superblij mee en namens ons 
allemaal dan ook: hartelijk bedankt voor 
dit leuke gebaar!  ●
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ACTIVITEITENKALENDER
2e helft 2019 
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 
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
Ochtend 9.30 tot 11.30 uur Inloop, voor iedereen een kopje koffie,
  een praatje of een krant of tijdschrift lezen 
 9.30 tot 11.45 uur Naailes voor vrouwen 
 9.30 tot 11.30 uur Nederlandse les     
 10.00 tot 13.00 uur Mozaïeken voor volwassenen   
Avond 20.00 tot 22.30 uur Koor: Viswijvenkoor    

Woensdag Tijd Activiteit
Ochtend 9.00 tot 11.30 uur Brei-inloop    
 9.30 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 (voorlopig opgeschort) 
 13.30 tot 15.30 uur  Kindermozaïek, elke 2e woensdagmiddag 
Avond 19.30 tot 22.30 uur Koor: Gebekte Wijven   
 19.30 tot 20.45 uur Yoga     
 18.00 tot 21.00 uur Eetclub      

Donderdag 
Ochtend 09.00 tot 12.00 uur Koken voor volwassenen     

Middag 13.15 tot 14.15 uur Pilates (ontspanningsyoga) (8x)    

  Yoga   

Avond 18.00 tot 21.00 uur Koor: Shanty          

  Computercursus (7x) v.a. 10-10 

  (tijd nog af te spreken met cursisten) 

 19.30 tot 22.30 uur Mozaïeken voor volwassenen    

Vrijdag
Avond 20.00 tot 22.30 uur Stijldansen, vanaf 13 september (10x)   
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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

Zeugstraat 44 | 2801 JC Gouda
0182-769015
www.studiosymfonie.nl

Westhaven 37, 2801 PL Gouda
info@stoppelenburg-fd.nl
www.stoppelenburg-fd.nl

Administraties | Jaarrekeningen
Fiscale aangiften | Advies

Salarisadministratie

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

een cursus te geven, aan volwassenen of aan 
kinderen. Of die het leuk vinden om er met 
het kantoorteam voor te zorgen dat de 
nodige basiswerkzaamheden om het buurt-
huis draaiende te houden gedaan worden. 

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

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT !!!!!!!

V

De scholen zijn dicht vanaf 22 juli tot en met 8 september. De 
Speelwinkel sluit dan ook zijn deuren, natuurlijk met uitzondering 
van de Kindervakantieweek.  Op 9 september begint alles weer en 
hervatten wij ook weer onze activiteiten. Zie ook het overzicht in 
deze krant. ●

Schoolvakantie 2019

Zondag 2 juni werd in Gouda weer het jaarlijkse evenement 
Huiskamer van de Stad georganiseerd.

Huiskamer Van de Stad 
ook in De Speelwinkel

Na de aftrap om 12.00 uur presenteerden muzikanten, klein-
kunstenaars en toneelspelers zich, met in totaal 70 acts, ver-
spreid over de stad, in diverse huiskamers. Ook De Speelwinkel 
fungeerde als zo’n huiskamer. Eerst was de vocal group DeeLite 
aan de beurt, een Gouds koor dat ieder jaar een muziektheater-
project maakt, onder leiding van Noortje Kruijk. Frida Doma-
cassé volgde met zelfgeschreven gedichten en verhalen. Het 
was weer  een groot succes met warme  belangstelling en een 
gezellige  afterparty op de Markt,  met muziek van onder 
andere Tribute. ●

   

Op 28 september gaan we weer meedoen met  Burendag en 
heeft De Speelwinkel weer open huis, samen met moskee Nour 
en CGK de Lichtwijzer. We maken er weer iets gezelligs van! 
Volg de website en Facebook…●

En ook nog dit:…….
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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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COLOFON
Redactie:  
Sarie Donk, Boukje Ferwerda, jacqueline 

Schreijer, Hans Braker,  Anneke Ernst en  

Gerry van Berkel 

Ontwerp en druk:  
Steenbergen Ontwerp Studio 

Bezorging:  
DAC activiteitencentrum, Miriam Kloosterman,  

Hans du Pré, Barbara Sjoerdsma, Leens Bouman, Chaib 

Abdelkhalki, Ineke Woudenberg, Hans vd Ende, Wilma 

Schrijvers, Margriet Mataheru en Heleen de Vries


