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De motor loopt weer als een zonnetje, het Speelwinkelseizoen is weer volop in 
gang gezet in september. Natuurlijk hadden we nog tijdens de zomervakantie de 
KinderVakantieweek. Ook dit jaar, vaste prik, een groot succes! Helemaal volgeboekt 
ging het feest van start, met zowel kinderen als begeleiding trappelend van ongeduld. 
Hieronder het verslag: 

DE GEHEIMZINNIGE PIRAMIDE
Zo begon voor de 39ste keer de Kinder-
vakantieweek. Op dag 1 het bouwen van 
de hutten natuurlijk en binnen de kortste 
keren verrijst er een heel dorp. Tijdens 
het bouwen kregen we ineens bezoek van 
een farao, genaamd Achnaton. Hij was 
op bezoek uit Egypte. Nu had hij bericht 
gekregen dat tijdens zijn reis tovenaar Ra 
zijn piramide had laten verdwijnen.
Om deze terug te krijgen had hij een 
amulet nodig, die tovenaar Ra had ver-

stopt. De vraag was of  we wilden helpen 
zoeken. Helaas, bij de avondspeurtocht 
werd hij niet gevonden. 

Die nacht sliepen wij in het buurthuis 
vanwege het onweer. Gelukkig hebben 
de kinderen op donderdag een mooi 
amulet gemaakt en kon Achnaton terug 
naar zijn piramide. 

KINDERVAKANTIEWEEK 2019

Vrijdag was ook nog wel even spannend: 
toen we uit Drievliet wilden vertrekken, 
bleken de bussen er niet te staan. Maar 
na heel veel bellen en een uur wachten 
konden we gelukkig weer naar huis. 

Kortom, weer een fantastische week, 
met dank aan al die vrijwilligers die zich 
weer de hele week hebben ingezet om de 
kinderen een superweek te bezorgen. 
Op naar het volgende ( jubileum)jaar!! ●

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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Bij het bedenken van een activiteit op 
Burendag 2019 kwam opeens het idee 
naar voren om de vijf koren uit te no-
digen om deel te nemen aan een uniek 
evenement: Burendag – Korendag. Het 
was zeker geen nieuw idee, want tijdens 
onze enquête in de Raambuurt werd al 
eens geopperd om de vijf koren eens 
gezamenlijk te laten optreden. Maar 
om hiervoor Burendag te gebruiken was 
nieuw. 

VIER KOREN 
Het plan werd besproken met onze 
buurpartner, kerk De Lichtwijzer, en die 
was ook gelijk enthousiast. Hierop zijn de 
koren uitgenodigd en er was direct volop 
enthousiasme. Helaas kon één koor geen 
acte de présence geven, maar de overige 
vier koren hebben met veel plezier, zo 
bleek bij de evaluatie, invulling gegeven 
aan Burendag – Korendag. 

Van 14 uur tot 16 uur hebben de koren in 
willekeurige volgorde hun liederen ten 
gehore gebracht in de prachtige omge-
ving van de kerk De Lichtwijzer. Om te 

liedjes en tot slot koor Zomaar Gewoon 
met hun vertolking van populaire songs. 
Tot slot werd er, in omgekeerde volgor-
de, door elk koor een vooraf gevraagd 
meezingnummer ten gehore gebracht. En 
meegezongen werd er. Zelfs de domi-
nee stond, enigszins verdekt opgesteld, 
luidkeels mee te doen. 

Uiteraard hebben we de koren gevraagd 
naar hun belevingen en tips. Over de 
hele breedte was er tevredenheid bij de 
koren. En ook wat tips voor een volgende 
keer... want één ding is zeker: volgend 
jaar zal Burendag wederom Korendag zijn 
en dan... doen ook de Gebekte Wijffies 
mee, leuk!

Burendag-Korendag
Het Buurthuis wordt sinds jaar en dag gebruikt voor het  
oefenen van koren. Inmiddels maken vijf koren gebruik van de 
oefenruimte beneden. Elk koor met hun eigen repertoire en stijl. 

Voorwoord

Enkele terugkoppelingen van de koren 
over het evenement:
“namens ons koor, onze complimenten 

geven over dit succesvolle experiment”
“het was grandioos”
“wij hebben het korenfestival/de buren-

dag als heel erg leuk ervaren”
“wij zijn allemaal enthousiast over het 

evenement”

En op de vraag of ze volgend jaar eventu-
eel ook mee zullen doen:
“wij zullen zeker weer van de partij zijn”
“er is binnen ons koor met enthousiasme 

gereageerd op dit plan”
“wij willen zeker meedoen als het vol-

gend jaar weer wordt georganiseerd”
“we kunnen niet wachten!!” ●

Namens bestuur en medewerkers, 
Cees van Schaik
voorzitter

Op vrijdagavond zwieren de dansparen 
door de benedenzaal, met de Engelse 
Wals, de Quickstep, de Rumba en vele 
andere klassieke dansstijlen. Het zijn 
gezellige avonden, met veel enthousias-
te leerlingen. Deze cursus is inmiddels 

Zoals aangekondigd in het voorjaar, geven Harry en Margje Swart sinds 
september dit jaar danslessen in De Speelwinkel. 

Stijldansen in De Speelwinkel

aardig gevorderd, maar mocht je hier 
ook zin in hebben, neem dan contact 
op met buurthuis@despeelwinkel.nl, 
o.v.v. Dansles. Dan gaan we de moge-
lijkheden bekijken voor een vervolg in 
2020. ●

zorgen dat alle koren aanwezig zouden 
zijn, is er pas vlak voor de start, door 
middel van een loting, bepaald in welke 
volgorde de koren optraden.

Als eerste startte Shantykoor West Zuid-
west met hun stoere werkliederen, dan 
Viswijvenkoor Gouda met liederen over 
het droevige of misschien toch wel het 
ondeugende leven van achterblijvende 
visvrouwen, vervolgens het 50+-koor met 
stemmige, maar ook enthousiasmerende 
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Fietslessen 
De lessen zijn tot ieders tevredenheid ook weer opgestart. Een heel seizoen  
konden we geen geschikte begeleidsters vinden om de fietslessen te verzorgen.  
De wachtlijst groeide en groeide ondertussen. Eind juni dit jaar echter kondigde 
Marja Lubben zich aan als redder in de nood. Samen met Charien Yakoub geeft zij 
weer elke maandagochtend lessen in zowel theorie als praktijk. Zie hieronder haar 
beleving tot nu toe:

“Hallo buurtbewoners,
Ik ben Marja en ik geef vanaf 23 sep-
tember 2019 fietsles bij buurthuis De 
Speelwinkel. Op 25 juli 2019 ben ik 
met pensioen gegaan. Ik was op zoek 
naar vrijwilligerswerk en zag tijdens een 
wandeling een briefje aan de deur van De 
Speelwinkel hangen. Er werden vrijwil-
ligers gezocht om fietsles te geven aan 
allochtone volwassenen. Dit leek mij wel 
wat. Er is namelijk enorme behoefte aan 
fietslessen, met name onder vrouwen 
die niet met fietsen zijn grootgebracht. 
Fietsen vergroot hun actieradius en 
daarmee hun onafhankelijkheid en hun 
mogelijkheden. Dat er kinderoppas is, 
stimuleert ook.

DRIE VRIJWILLGERS
Er meldden zich al snel drie vrouwen, 
Laura, Solaf en Bouchra. Meer dan drie 

De lessen werden weer enthousiast 
hervat door Mari Slagboom. Een aantal 
cursisten buigt zich op vrijdagmidda-
gen weer over de wondere wereld van 
“Windows” om daar geheel bijgespijkerd 
na 7 bijeenkomsten weer uit tevoorschijn 
te komen. 

OOK ZIN OM MEE TE DOEN? 
Bij voldoende belangstelling is daar in het 
voorjaar over te praten. Neem contact op 
met buurthuis@despeelwinkel.nl of  
bel: 0182-526925. ●

Computerlessen 

tegelijk lesgeven wordt echt teveel. 
Charien, die zelf ook fietsles heeft ge-
had, wilde graag helpen bij het lesgeven. 
Na een kopje koffie of thee gingen we vol 
goede moed en zin aan de slag. Het was 
voor iedereen de eerste keer. Eerst een 
half uur theorie en dan een uur fiets-
les. In het begin was het wat onwennig. 
Voor Nederlanders is fietsen iets waar je 
niet bij nadenkt, maar ik kwam erach-
ter dat het toch heel ingewikkeld is om 
op te stappen, te trappen en te sturen. 
De dames zijn echt enthousiast en blij 

De Kookclub kwam weer op gang. Onder 
aanvoering van Jaqueline Schreijer kookt 
een groepje op de woensdagavond weer 
de sterren van de hemel. Er is nog plaats. 
Mocht je belangstelling hebben neem 
dan contact op met De Speelwinkel, 
o..v.v. Kookclub voor Alleengaanden. ●

Kookclub voor 
Alleengaanden  

als er weer iets gelukt is. Dit geeft veel 
voldoening.

Inmiddels lukt het al om bochten te 
maken en er wordt hard geoefend om de 
hand uit te steken. Soms wordt er even 
gemopperd en dan weer gelachen. De 
vermoeidheid en spierpijn in armen en 
benen wordt al iets minder. Volgende 
week gaan we proberen om een stukje 
op straat te fietsen. Dat wordt wel weer 
spannend.

AANMELDEN?
Ben je enthousiast geworden en wil je 
meedoen? We hebben een wachtlijst, 
daar staan nu vier dames op. Het kan 
dus wel even duren voor je aan de beurt 
bent. Heb jevragen? Je kunt mij even- 
tueel een mail sturen. Mijn mailadres is: 
marjalkn@gmail.com. ●

Op zondag 6 oktober a.s. vond weer 
een Rondo Pedale plaats in Gouda, met 
muziek in de binnenstad. Jaarlijks organi-
seert de stichting Rondo Pedale podium-
voorstellingen in Gouda. Elke voorstelling 
wordt drie keer gespeeld op dezelfde 
locatie. Ze beginnen respectievelijk om 
14.00, 15.00 en 16.00 uur. Een voorstel-
ling duurt maximaal een half uur. Na een 
voorstelling wandel of fiets je naar de 
volgende locatie. Start bij de locatie van 

Rondo Pedale
je eigen keuze. Ook in de Speelwinkel 
werd een voorstelling gegeven, broer en 
zus Lola en Jure Jurakic, 13 en 15 jaar (!), 
speelden cello en piano. De voorstelling 
in ons buurthuis was weer goed bezocht 
en de reacties op het optreden van de 
beide kinderen Jurakic waren razend 
enthousiast.

Voor meer informatie kijk op de website 
www.rondopedale.nl ●
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NIEUWE GEBIEDSREGISSEUR  
VAN DE GEMEENTE, 
REYER VOS:
 
“Sinds juni dit jaar ben ik de nieuwe 
gebiedsregisseur vanuit de gemeente 
Gouda (Veiligheid en Wijken). Vanuit 
deze rol sluit ik aan bij de verschillen-

de groepen bewoners om te kijken wat er speelt en waar nodig 
te kunnen fungeren als intermediair of smeerolie binnen de 
gemeente. Ik ben 34 jaar oud en zelf woonachtig in Gouda met 
mijn vrouw en twee kinderen (zelfs een aantal jaar op de Raam 
gewoond). Hierdoor heb ik wel enige kennis van de thema’s die 
spelen in het Goudse. Ik ben verantwoordelijk voor het gebied 
West: Binnenstad, Nieuwe Park, Korte Akkeren en Westergouwe. 
Mijn rol is vanuit veiligheid en leefbaarheid, overleggen aanja-
gen, signalen oppikken en waar nodig aanzwengelen en partijen 
aan elkaar verbinden. Vanuit deze rol ben ik dan ook met enige 
regelmaat in de Raambuurt te vinden. Ik probeer zo open moge-
lijk benaderbaar te zijn, dus schiet me vooral aan waar nodig!”

DE NIEUWE WIJKAGENT, 
JEROEN BOT:

“Hallo mijn naam is Jeroen Bot. Sinds 
2010 werkzaam op team Gouda als 
hoofdagent op de basis politiezorg. 
Sinds januari 2019 werkzaam als 
vervangend wijkagent van de buurten 

Centrum, Nieuwepark en Raambuurt. Sinds 1 oktober met een 
vaste aanstelling in deze mooie wijken. Ik hoop op een mooie 
samenwerking met de buurt en ondernemers. Wanneer iemand 
contact wil met de wijkagent dan kan via internet www.politie.
nl een contactformulier worden ingevuld. Dit spreekt echt voor 
zich. Er kan eerst gezocht worden op postcode, dan de wijk-
agent aanklikken dat zijn er voor het Centrum, Kadebuurt en 
Kort Haarlem dus 2. 1 van de twee aanklikken, dan “meer infor-
matie” aanklikken. Dan komt de mogelijkheid om een contact-
formulier in te vullen. Ter kennisname: 1 van de 2 belt u terug, 
dit is niet per se degene die u aanklikt. Het is net wie er weer 
als eerste in dienst is. Het kan ook zijn wanneer u geen internet 
heeft, dat u 0900-8844 belt en vraagt om een terugbelverzoek 
van de wijkagent. Dan maakt de meldkamer een contactformu-
lier op. Het kan wel zijn dat u wat langer in de wacht staat bij 
het 0900 nummer.” ●

Het nieuwe seizoen bracht ook een aantal nieuwe gezichten 
met zich mee. Daar zijn we bij De Speelwinkel altijd erg blij 
mee, hoe meer ondersteuning hoe beter. Niet alleen in het 
buurthuis zijn er nieuwe activiteiten met nieuwe mensen 
opgestart (wij noemden al Harry en Margje Swart,  
Marja Lubben en Charien Yakoub) ook in de wijk gebeurde er 
van alles, daar lopen sinds kort ook nieuwe mensen rond.  
Zij stellen zich aan u voor:

Mogen wij even voorstellen?
Sinds jaar en dag viert De Speelwinkel in de Raambuurt Bu-
rendag. Op 28 september  was het weer zover. De voorzitter 
memoreerde in het Voorwoord al een nieuwe aanvulling op 
dit gebeuren, Burendag Korendag, een gezamenlijk optreden 
van alle koren die wekelijks hun repetities houden in ons 
buurthuis. Dat is nogal wat en dus werd het tijd om daar iets 
mee te doen. Hieronder een kennismaking met één van de 
koren: 

BURENDAG 2019

VIJFTIG JAAR BESTAAN 
“Dit jaar viert het 50 + koor haar vijftigjarig bestaan. Veel van de 
leden stammen uit de tijd dat er aan de oprichting van het koor 
werd gewerkt. Het jeugdig enthousiasme waarmee dat is gebeurd 
heeft geresulteerd in een vaste kern van nog steeds enthou-
siaste leden, vooral zangeressen. Het repertoire omvat vooral 
verstaanbare en harmonieuze liederen zoals die voorkomen in 
musicals en operettes in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. 
Het pauzelied is zelfs in het Italiaans. Liedjes van Ramses Shaffy, 
Boudewijn de Groot en Rob de Nijs behoren ook tot het repertoi-
re. Ook serieuzere liederen gaat het koor niet uit de weg. Tijdens 
optredens presenteren we ons ook met meezingers. Het koor 
treedt gemiddeld 3 à 4 maal per jaar op, vaak in verzorgingshui-
zen. Echter tijdens de recente Buren/Korendag heeft het koor een 
overtuigende partij meegezongen en zal dat volgend jaar weer 
doen.

Het koor repeteert iedere maandagochtend in De Speelwinkel 
(Raam 52) van half tien tot half twaalf onder leiding van de diri-
gent Paul-Chris van Strien. Hij is weliswaar nog geen 50+ in jaren 
maar speelt goed piano en leidt de repetities in een prettige sfeer 
waarbij het zingen met plezier voorop staat! Tijdens de schoolva-
kanties repeteren we niet. Momenteel repeteren we ons kerstlie-
derenrepertoire voor een al gereserveerd optreden in Gouda.

NIEUWE LEDEN ZIJN WELKOM
Qua leeftijd zijn we niet te kieskeurig. Momenteel variëren de 
leeftijden tussen ongeveer zeventig en tachtig jaar. Grote moge-
lijkheden dus voor kandidaten tussen de vijftig en zeventig. Ge-
interesseerd? Kom eens kijken en luisteren of meezingen tijdens 
de repetities op maandagochtend tussen half tien en half twaalf. 
Graag tot ziens. Meer inlichtingen bij Ria Laros:  0182 531895, 
e-mail alaros@planet.nl. “
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NOG MEER BURENDAG….
Maar er was meer aan de hand op de Bu-
rendag. Na een warm onthaal bij de haard 
in De Speelwinkel, op een nogal natte 
dag, vertelde Annet Breure inspirerend 
over de symboliek van de planten- en 
bloemenwereld, een Plantenverhaal als 
voorbeeld van burenliefde, met onder 
andere dit Filipijnse volksverhaal: 
‘Kort nadat de wereld gecreëerd was, 
werd de godin van de schoonheid ge-
vraagd de wereld nog wat te verfraaien 
met heerlijke geuren. Dat deed zij graag 
en zij nam een mand met geuren mee 
naar de aarde, maar... ze had niet genoeg 
geuren voor iedereen. Ze dacht na hoe dit 
probleem op te lossen en besloot ieder-
een een vraag te stellen.
 
Eerst ging ze naar de lelie en vroeg haar 
‘Wat zou jij doen met deze heerlijke geur 
als ik die aan je zou geven?’, De lelie ant-
woordde: ‘Ik zou iedereen die zijn neus 
in mijn bloemkelk steekt en de geur ruikt 
zijn hart doen openen.’  Dat vond de go-
din een mooi antwoord en ze gaf de geur 
aan de lelie. Vervolgens kwam ze bij de 
roos en vroeg haar: ‘Wat zou je met deze 
geur doen als ik hem aan je zou geven?’ 

geelgroene bloempjes van de klimplant 
ylang ylang. Ze stapte naderbij en vroeg 
de ylang ylang ‘Ik heb nog 1 geur over, de 
heerlijkste en krachtigste van allemaal, 
wat zou je ermee doen als ik hem aan jou 
zou geven?’ De schuchtere ylang ylang 
keek omlaag en zei: ‘Zie je het gras waar-
op je staat? Het gras heeft ook groene 
bloempjes, en zij hebben harder de geur 
nodig dan ik, want niemand merkt hen 
op. Ze worden continu vertrapt. Ik heb 
het hierboven best goed, geef de geur 
maar aan het gras.’  De godin was nu in 
dubio: ze was geraakt door wat de ylang 
ylang had gezegd en vond dat ze de geur 
zeker verdiende met zo’n antwoord, en 
tegelijkertijd had ze ook gelijk dat het gras 
het goed kon gebruiken... wat moest ze 
doen? Ze keek beurtelings naar beneden 
naar het gras en naar boven naar de ylang 
ylang en stond met de geur in haar hand. 
Ze besloot de geur aan de ylang ylang te 
geven, maar voordat ze met haar lege 
mand terugkeerde naar de hemel, boog ze 
zich omlaag naar het gras en blies: ze gaf 
het gras met haar heilige adem de kracht 
om altijd weer op te veren nadat het 
platgetrapt is.’ 

Tot op heden worden ylang ylang blaad-
jes wel op het bed van pasgehuwden 
gestrooid om de liefde te bevorderen en 
het is een hoofdingrediënt van diverse 
parfums, waaronder de bekende Chanel 
nr. 5. In Plantenverhalen combineert An-
net traditionele verhalenvertelkunst met 
interactieve en informatieve lezingen over 
de geschiedenis, symboliek en het gebruik 

Het burenfeest strekte zich verder uit tot 
de Nour-moskee, die de deuren had geo-
pend voor belangstellenden. Zij werden 
met lekkers en een interessante rondlei-
ding gastvrij onthaald.

Voor de kinderen was ondertussen een 
spannende creatieve activiteit georga-
niseerd door het kunstenaarspaar Naus 
en Tabak aan de Raam, waar kinderen 
een levensgrote knikkerbaan mochten 
bouwen. ●

De roos zei: ‘Ik zou de wind vragen de 
geur te verspreiden zodat zo veel mogelijk 
wezens ervan kunnen genieten.’ Dat 
vond de godin ook een goed antwoord 
en gaf haar de geur. Toen kwam ze bij de 
hibiscus en stelde haar dezelfde vraag. 
De hibiscus antwoordde: ‘O, dat zou 
geweldig zijn! Want ik heb al een prachtig 
felle kleur, als ik dan ook nog een lekkere 
geur zou hebben, zal ik zeker de mooiste 
bloem op aarde zijn!’ De godin zuchtte en 
liep verder zonder de hibiscus een geur te 
geven. 

Ten slotte was de mand van de godin leeg 
op 1 geur na: de machtigste en lekkerste 
geur. Ze keek rond en zag tussen het ge-
bladerte van een boom de onopvallende, 

van planten. Dit doet zij ook regelmatig 
in De Speelwinkel in Gouda, zie www.
plantenverhalen.nl. 

Al ruim vier jaar geeft Annet Breure in 
De Speelwinkel ook elke maandag van 
20.00 tot 21.00 uur een les op inspireren-
de muziek, dans-yoga-martial arts mix. 
De bewegingen komen vanuit jazz dans, 
yoga, taekwondo en tai chi. Het lichaam 
wordt geactiveerd, en tegelijk komt de 
geest tot rust. Kom gerust een keer langs 
voor een proefles voor vijf euro.

VRAGEN? 
Mail nia.annet@gmail.com 

Tot zover het optreden van en de kennis-
making met Annet Breure...
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We zijn aan de slag! Dat waren we natuurlijk al, maar na het buurttuinoverleg op 17 oktober heeft zich rond initiatiefnemer Eva 
van Boheemen een klein groepje verzameld van mensen die in de opstartfase van de tuin dingen gaan regelen.

Hoe staat het met de buurttuin?

Deze kerngroep werkt verder aan het ontwerp, financierings-
aanvragen, goede afspraken met een aannemer over de aanleg 
maar ook aan een goed plan om te zorgen dat het echt een tuin 
van, voor en door de buurt wordt. Alle ideeën om er een succes 
van te maken zijn daarbij nog steeds hartstikke welkom! Laat 
weten welke dingen jij zou willen doen, dan verzamelen we alles 
zodat we dat kunnen benutten wanneer de tijd daar rijp voor is. 
Ideeën die bijvoorbeeld al binnengekomen zijn:
● Een plantenverzameldag waarop iedereen potjes met bloem-

rijke en/of eetbare planten kan inbrengen waarna we die een 
mooi plekje in de tuin geven

● Een project om groenafval uit de tuin om te zetten in bokashi, 
waarmee we de tuin vervolgens weer kunnen bemesten

● Een insectenhotel maken en in de tuin plaatsen
● Permacultuurprincipes benutten zodat de planten die goed 

samen kunnen bij elkaar staan
● En nog veel meer…

Het kerngroepje gaat zich nu vooral richten op de basis:  
dat we deze winter en komend voorjaar een tuin aanleggen 
waar we al in 2020 van kunnen gaan genieten. Op basis van de 
gesprekken in de buurt komen de volgende principes centraal  
te staan:
● Elkaar leren kennen en samen genieten van een mooie  

ontmoetingsplek.
● Samen werken, met je handen in de aarde om te laten groeien 

en bloeien.
● Een groene en natuurlijke tuin, ook voor de vlinders en bijen.

Daarnaast zijn er in het ontwerp dat Thijs van Hees op 17 oktober 
heeft toegelicht, een paar praktische keuzes gemaakt: 
● Voor de paden in de tuin laten we zo veel mogelijk de  

bestaande steentjes liggen.
● We gaan ervan uit dat de bomen die er nu staan, op hun plek 

blijven. Eventueel vervangen we in de eerste fase één of twee 
bomen door vruchtbomen om er ook meer een eetbare tuin 
van te maken.

● Er komt een heg om (delen van) de tuin, om er een beschutte 
plek van te maken, zo voorkom je dat er afsnijroutes dóór de 
plantvakken ontstaan, en is de tuin via de paden alsnog goed 
toegankelijk voor iedereen die ervan wil genieten.

● Er komt een ‘etalage’, het stuk van de tuin dat raakt aan de 
kruising (de punt) komen meer vaste, bloemrijke planten 
te staan, zodat het er, als je langs de tuin komt, altijd mooi 
uitziet.

NATUURLIJK WAARMAKEN
De komende tijd gaan we bezig met de praktische uitwerking 
van het plan, de begroting en de financiering. We moeten het 
natuurlijk nog waarmaken, maar als er deze winter al stenen uit 
het plein worden gehaald voor de tuinaanleg dan laten we dat 
zeker niet ongemerkt voorbij gaan: bij deze ben je vast uitge-
nodigd voor dat winterse tuinfeestje! Mocht je al eerder vragen 
hebben over het proces of het ontwerp, dan kun je bij Eva 
terecht. Je kan je ook bij haar melden als je op de hoogte wilt 
blijven van activiteiten in de tuin via de tuin-appgroep of 
via mail. ●

DOE JE MEE? 
Vul dan dit formuliertje in en lever het in bij De Speelwinkel.

Naam:

Adres:

Leeftijd:

Mailadres:

Tel nr:

Kruis aan wat voor jou van toepassing is:
Ik wil t.z.t. graag meetuinieren
o Ik wil meehelpen met aanleg (sjouwen en graven e.d.)
o Ik wil helpen met alles wat er vooraf nog gedaan 
 moet worden om het project te realiseren
o Ik wil wel

o Hou mij op de hoogte via  APPGROEP  /  E-MAILNIEUWSBRIEF

✁
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Samen zorgen wij voor een opgeruimde straat. In een schone 
en veilige buurt wonen en leven we prettiger. We dragen 
daar allemaal ons steentje aan bij als we ons afval op een 
goede manier aanbieden en zwerfafval voorkomen.

In de binnenstad van Gouda zorgen de dumpingen en het afval 
naast de containerplaatsen voor ergernis en overlast. We zien 
het helaas nog vaak: afval en grofvuil naast de containers; 
PMD-zakken buiten de inzameldagen op straat. Voor een scho-
nere buurt, met minder afval op straat, zijn de gemeente Gouda 
en Cyclus in actie gekomen. We nemen u hier graag in mee.

IN GESPREK
Gemeente Gouda en Cyclus zijn in gesprek met inwoners over 
de situatie. Zo kunnen we samen gericht kijken wat we kunnen 
doen. In de maand november zijn er Buurtvoorlichters actief 
in de omgeving. De Buurtvoorlichters gaan in gesprek met 
inwoners over het aanbieden van afval in de buurt en waar u als 
inwoner tegenaan loopt. 

Informatie van Cyclus

HANDHAVING
Stadstoezicht wordt ingezet om toezicht te houden op het 
handhaven van de aanbiedregels. Ook onderzoeken zij afval en 
grofvuil naast de containers en de afvaldumpingen op straat.

WIST U DAT....…
… u bij het zien van zakken en/of grof huishoudelijk afval op 
straat een melding kunt maken bij Cyclus? Dit kan via het online 
meldingsformulier op www.cyclusnv.nl/meldingsformulier of 
telefonisch: 0182-547500 (bereikbaar op werkdagen 8.30 uur – 
17.00 uur)

… u voor meer informatie de digitale afvalkalender kunt raad-
plegen op www.cyclusnv.nl? Of download de Cyclus-app. U 
kunt inloggen met uw postcode en huisnummer voor een over-
zicht van de inzameldagen, aanbiedregels en scheidingstips. ●

Op 20 en 21 september j.l. vond weer de kinderkledingbeurs in 
de Speelwinkel plaats. Twee keer per jaar is het zover; in het 
voorjaar én in het najaar worden kinderkleren ingenomen en 
vervolgens verkocht. Elke keer is er grote belangstelling voor dit 
evenement. En ook deze keer gingen de kleren grif van de hand.

De volgende Kinderkledingbeurs zal plaats vinden op 
vrijdag 20 en zaterdag 21 maart. Weer in de Speelwinkel,  
Raam 60-62 in Gouda. Schrijf dit al vast in je agenda!

Voor inlichtingen 06 463 462 99, of e-mail  
kledingbeursdespeelwinkel@hotmail.com ●

Kinderkleding Beurs 2020

BORD
Rondom de Raam en Peperstraat zijn borden geplaatst met de 
aanbiedregels voor het huishoudelijk afval en grof huishoudelijk 
afval. Hierop leest u hoe u uw afval moet aanbieden en wat u 
kunt doen als de container vol is.  

PMD-STICKERS
Op de palen met 
kroonringen voor de 
PMD-zakken zijn nieuwe 
stickers geplakt. Hier kunt 
u de juiste inzameldag 
en het aanbiedmoment 
op vinden. Zorg dat u 
alleen uw PMD-zak op 
het toegestane moment 
aanbiedt.

Samen zorgen
wij voor een

opgeruimde straat
Plasticverpakkingen, metalen verpakkingen

en drankenkartons (PMD).

Hang hier uw zak alleen op vanaf 
dinsdagavond 22:00 uur tot 
woensdagochtend 7:30 uur. 

Te vroeg of te laat: neem uw zak mee 
terug naar huis. 

Kijk voor meer informatie in de digitale afvalkalender 
op www.cyclusnv.nl of download de gratis app.

Nu is er een bezorger uitgevallen voor de volgende straten:
-Achter de Vismarkt
-Naaierstraat
-Korte en Lange Groenendaal

Lijkt het je leuk om dit klusje op je te nemen, dan kun je 
contact opnemen met De Speel;winkel, tel: 0182 526925 of 
e-mail: buurthuis@despeelwinkel.nl  ●

Wie lijkt het leuk om een viertal keer per jaar een  
wijkje te lopen met onze Raambuurtwijkkrant?  
Het verspreidingsgebied is verdeeld in een aantal 
districten, waar vrijwilligers de wijkkrant bezorgen.

OPROEP:

Wijkkrant bezorger
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Bericht van de initiatiefgroep: 

Het verkeerscirculatieplan

Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor de fiets, 
betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leef-
baarheid en duurzaamheid. Het verkeerscirculatieplan is een 
concrete uitwerking van het mobiliteitsplan dat de raad in  
september 2017 heeft vastgesteld. Het plan heeft meerdere 
doelen. Het moet het centrum ontlasten, doorgaand verkeer 
weren, de verkeersveiligheid verbeteren en de stad leefbaarder 
maken. Bij dat laatste gaat het om de luchtkwaliteit, maar ook 
om het aanzicht van de stad. Alle plannen kosten natuurlijk een 
hoop geld. Hierbij moet je denken aan 25 tot 27 miljoen euro. 
In november wordt een raadsbesluit genomen.

VARIANT 1: 30 KILOMETER
In deze variant wordt in een groot deel van de binnenstad de 
maximumsnelheid teruggebracht naar 30 kilometer per uur. 
De straten worden daar op ingericht. Binnende randweg (Van 
Reenensingel, Goudse Houtsingel, N228 en N207) krijgen 
voetgangers en fietsers prioriteit bij kruisingen. Het verkeer 
op de randweg zelf, krijgt door een andere afstelling van de 
verkeerslichten daar juist meer groen.B en W verwachten hier 
minder verkeer in de binnenstad zelf, maar voor de singels en 
de Joubertstraat en de Bodegraafsestraatweg heeft dit weinig 
effect. Dit blijven drukke straten. Alle parkeerplekken blijven 
bereikbaar en bewoners en bezoekers blijven door elkaar heen 
parkeren. De doorstroming op de hoofdroutes blijft intact. Een 
knip bij de Veerstal kan voor een opwaardering van het gebied 
zorgen.

VARIANT 2: EENRICHTINGSVERKEER
In deze variant wordt, bovenop het beperken van de maxi-
mumsnelheid op een aantal straten, alleen maar verkeer in één 
rijrichting toegestaan. Het zou dan gaan om de Zwarteweg, de 
Blekerssingel, de Nieuwe Veerstal en de Kattensingel. De Oost-
haven en Westhaven worden voorzien van paaltjes.  
Het leidt tot minder verkeer in de binnenstad, op de Singels en 
in de Joubertstraat. Op de Koningin Wilhelminaweg wordt het 
daarentegen 20 procent drukker. Daar zijn maatregelen nodig. 
Alle parkeerplekken blijven bereikbaar en deze variant heeft 
geen invloed op het parkeren in de binnenstad.

VARIANT 3: SECTORENMODEL
In deze variant wordt de stad opgeknipt in sectoren. Het wordt 
dan moeilijk/onmogelijk om met de auto van de ene sector 
direct naar de andere te rijden. Dat moet dan via de randweg. 
Er komen dan knippen in de weg. Dit houdt in dat de Veer-
stal, Fluwelensingel, de Kattensingel, Molenmeesterslag en 
de Bodegraafsestraatweg en Zwarteweg voor het autoverkeer 
geen doorgaande straten meer zijn. De binnenstad wordt alleen 
toegankelijk voor automobilisten met een ontheffing. Als optie 
voegen B en W nog toe dat in de binnenstad de auto’s van de 
straat zouden kunnen(uitsterfbeleid voor straatparkeervergun-
ning). De huidige parkeerplekken kunnen dan worden omgezet 
naar groen. Verkeerskundigen voorzien hier dat er extra kilome-
ters moeten worden gemaakt voor autobestuurders. Het verkeer 
op de Koningin Wilhelminaweg zou bovendien met 10 procent 
toenemen.  

Ze verwachten echter dat het totaal aantal autokilometers gelijk 
blijft omdat meer mensen geneigd zijn de fiets te pakken. Om 
de fietsvoorzieningen te verbeteren moet het autoverkeer wel in 
juiste banen geleid worden. Sommige routes moeten verbeteren 
en op andere moet er meer prioriteit komen voor fietsers en 
voetgangers. Kortom: er zijn ook belangrijke keuzes en afwegin-
gen nodig. ●

Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het verkeerscirculatieplan geeft daar antwoord op. 

 

 

 Verkeerscirculatieplan Gouda 4

 

22..33 HHeett  VVCCPP::  MMoobbiilliitteeiittssoopplloossssiinnggeenn  iinn  ssaammeennhhaanngg  

In Gouda spelen diverse ontwikkelingen die raken aan mobiliteit. Het mobiliteitsplan 

vormt hiervoor een kader om deze ontwikkelingen in samenhang te zien, het 

mobiliteitsplan heeft uitwerking nodig om voldoende kaders te bieden voor de 

individuele projecten. Voorbeelden daarvan zijn: de ontwikkeling van de Spoorzone, de 

oversteekbaarheid van de Goudse Houtsingel, en de herinrichting van schoolzones. Met 

de uitwerking van het Mobiliteitsplan in het VCP worden de diverse afzonderlijke 

mobiliteitsopgaven vanuit een grotere samenhang benaderd. Het VCP biedt namelijk 

voorwaarden en kaders om tot de juiste keuzes te komen bij afzonderlijke projecten en 

opgaven. Daarmee is het VCP een brug tussen de hoofdkeuzes op structuurniveau en de 

concrete mobiliteitsvraagstukken zoals de vormgeving van een kruispunt.  

 

Het VCP is geen doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan de hogere doelen, 

namelijk een leefbare stad waarin het plezierig wonen en werken is, met een goed 

leefklimaat, gezonde inwoners en een aantrekkelijke stad voor bezoekers. De 

autobereikbaarheid is daar enerzijds een randvoorwaarde voor, maar anderzijds legt de 

auto een zwaar beslag op de ruimte, en geeft het een belasting voor het milieu. 

 

Dit VCP gaat daarom uit van een integrale benadering van verkeer en ruimtelijke 

kwaliteit. Verkeer wordt niet benaderd als een losse functie in de stad, maar als 

onderdeel van een veelheid aan functies, die samen het gebruik en de beleving van de 

stad bepalen. Dit brengt het besef met zich mee dat de manier waarop het verkeer 

circuleert, en de daarmee samenhangende manier waarop straten, pleinen en fiets- en 

voetpaden worden vormgegeven mede bepalen in welke mate de stad als een 

aangename plek wordt ervaren.” 

  

 

 

Figuur: Autobereikbaarheid is belangrijk voor een leefbare stad, maar een goede 
structuur voor autoverkeer creëert ruimte voor een aantrekkelijke stad voor voetgangers, 
fietsers en openbaar vervoer en een stad met een goede verblijfskwaliteit (hier een 
voorbeeld voor een inrichting van het Kleiwegplein) 
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Figuur: Foto van de huidige inrichting van de Fluwelensingel 
 

 

Figuur: Impressie van een mogelijke toekomstige inrichting bij invoering van het VCP, 
lokaal bestemmingsverkeer blijft mogelijk, maar door verluwing is wel een andere 
inrichting mogelijk met meer ruimtelijke kwaliteit en fiets- en loopkwaliteit 
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Figuur: Huidige inrichting van de Nieuwe Veerstal 
 

 

Figuur: Illustratie van mogelijke herinrichting van de Nieuwe Veerstal met meer 
verblijfskwaliteit en fietskwaliteit 
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Figuur: Huidige inrichting van de Nieuwe Veerstal 
 

 

Figuur: Illustratie van mogelijke herinrichting van de Nieuwe Veerstal met meer 
verblijfskwaliteit en fietskwaliteit 
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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 
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 11.30 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     
 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-inloop    
 9.15 tot 11.30 uur Eens per maand Ontmoetingsgroep
 9.30 tot 11.30 uur Inloop met een kopje koffie  
Middag 13.30 tot 14.30 uur Tekenles voor kinderen       
 14.00 tot 16.00 uur Kookles voor kinderen (opgeschort t.n.o.) 
Avond 17.30 tot 21.00 uur Eetclub voor alleengaanden
 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          

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

  (tijd nog af te spreken met cursisten) 

 19.30 tot 22.30 uur Mozaïeken voor volwassenen 

   

Vrijdag Tijd Activiteit
Middag 14.00 tot 16.00 uur Computercursus (7x) 

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

  

Januari een saaie maand? Dat hoeft 
helemaal niet! MoZaEnZo organiseert 
een paar gezellige workshops.
Je kunt een geweldig hangkastje mozaïe-
ken, met glassteentjes (zie foto). Je kunt 
een grote theedoos of een bamboeschaal 
mozaïeken in je eigen stijl. De tijden kun-
nen we in overleg bepalen, overdag of in 
de avond. Een workshop van tweemaal  
2,5 uur kost € 45,00,  
een workshop van driemaal 2,5 uur kost 
€ 55,00. Dat is inclusief alle materialen 
en koffie/thee.

Voor meer info kun je bellen of mailen 
naar Jeannette Nieuwesteeg, MoZaEnZo, 
0614125038 of mozaenzo@live.nl ●

Mozaïeken in 
januari

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 buurthuis draaiende te houden 
gedaan worden. 

Interesse? Neem dan contact op!

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT !!!!!!!

WIJKKRANT 9 • DECEMBER 2019

9



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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Heb je ook een Groen moet je Doen project in de Raambuurt? 
Of erger je je aan het zwervuil 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, zwervuil 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,
4 januari - 1 februari- 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! ●

‘Ervaringen delen’, voor en door jongeren. Wil je andere  
jongeren leren kennen en leuke dingen doen? Wil je van anderen 
leren hoe ze dingen aanpakken? Voel je je ook wel eens anders 
dan anderen? We kennen dit gevoel en daarom organiseren we 
het Ervaringscafé, waar iedereen tussen de 15 en de 30 jaar  
samen kan komen om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen 
en het gezellig te hebben. Je kunt komen en gaan wanneer je 
wilt en er zijn geen kosten aan verbonden.

Deze groep komt al geruime tijd bij elkaar in De speelwinkel.  
Ze koken er samen eten, praten ondertussen veel met elkaar  
en doen spelletjes. Op 29 oktober jl. heeft de groep de GGZ 
Herstelspecial gewonnen. Een opsteker voor de groep.  
We zijn superetrots op ze!

Meer weten? Mail naar: expex@kernkracht.nl ●

Groen doe je samen, 
straatje netjes!

Expex ervaringscafé

Donderdag 20 november jl. werden in het kader van de Lan-
delijke Boomplantdag op het Plazuidplein zes bomen geplant 
door wethouder Hilde Niezen, vergezeld van de kinderbur-
gemeester. 

Op de Raam hebben 50 kinderen van de Johannes Calvijnschool 
met hulp van de ambassadeurs van de Stichting Steenbreek de 
boomspiegels met groen gevuld. Met veel enthousiasme werd 
geschept, geharkt en geveegd en het resultaat mag er zijn. Wij 
zijn er blij mee! Na afloop werden de kinderen in De Speelwinkel 
getrakteerd op limonade met wat lekkers.●

Boomplantdag

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 namelijk 
altijd leuk om foto’s van onze trouwe volgers te zien!
www.instagram.com/despeelwinkel
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Ook in 2019 gaan we met Kerst de buurt weer supergezellig  
versieren. Op 12 december gaan we de versiering met een 
groep creatievelingen maken en op zaterdag 14 december wordt 
die met man en macht in de buurt opgehangen. En aan alles 
komt een eind: op 4 januari 2020 halen we het er weer af, met 
een gezellig samenzijn toe. ●

Kerstversiering in de buurt

Vrijdag 29 november werd de Sint ook 
in De Speelwinkel weer verwelkomd. 
Sint had gehoord dat er in de Raambuurt 
en omgeving alleen maar lieve en leuke 
kinderen wonen. Daarom had hij zich 
voorgenomen hen te komen bezoeken in 
De Speelwinkel. In grote getale kwamen 
de kinderen naar het buurthuis. Hartver-
warmend, zoals zij zongen en sprongen. 
Klaar om met hun lampion in de hand de 
koets met de Sint weer te volgen door de 

Sinterklaas in De Speelwinkel

Alweer een jaar voorbij. Met nog een aantal gezellige feesten voor 
de deur de komende maand nodigen wij iedereen alvast uit voor 
de enige echte Speelwinkel Nieuwjaarsbijeenkomst, op 11 januari 
2020, vanaf 15.00 uur. De haard is aan en drankjes en een hapjes 
staan klaar.  Maar eerst willen bestuur en medewerkers van  
De Speelwinkel u gezellige kerstdagen wensen en een prettige 
jaarwisseling. We zien u graag op de 11e. ●

Nieuwjaars- 
bijeenkomst

2020

Raambuurt. Vol verwachting stapten ze 
na de wandeling met z’n allen weer het 
gezellig versierde buurthuis binnen. Daar 
werd opnieuw naar hartenlust gezongen 
voor de Sint en hij maakte een praatje 
met de kinderen die naar voren durfden 
te komen. De Pieten maakten er ook 
dit jaar weer een potje van met grapjes 
en capriolen. Met een verrassing bij het 
weggaan gingen de kinderen tevreden 
weer naar huis.●

WIJKKRANT 9 • DECEMBER 2019

12

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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