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Trouwen voor een dag
Valentijnsdag 14 februari was de grote dag voor alle peuters en juffen van Dribbel.
Vooraf was het thema “trouwen” en hoe doe je dat dan. De peuterspeelzaal werd
versierd met hartjes, ballonnen en slingers. Er werden sluiers en kronen gemaakt
en hartjes versierd.
Eindelijk was het zover; op 14 februari
in optocht naar het oude stadhuis op de
Markt, met alle papa’s, mama’s, oma’s
en opa’s.
Het hele stadhuis was versierd en onze
trouwambtenaar Janjaap van Elst stond
ons op te wachten.
Alle peuters stonden in een kring en
moesten beloven dat ze elkaar lief zouden vinden en geen ruzie zouden maken.
De peuters riepen heel hard “jááá”,
waarmee het huwelijk een feit was.

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

Alle peuters mochten een ringetje uitzoeken en daarna waren er bruidssoesjes
en appelsap-champagne.
Wat begon als een grapje werd een
fantastisch feest. Dini bedankt voor het
maken van de sluiers. Peuterjuffen super,
voor de organisatie.
Janjaap je was een echte top trouwmeneer en Rik enorm bedankt dat
we gebruik mochten maken van het
stadhuis. ●

www.despeelwinkel.nl
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Voorwoord

Raambuurt app

Alweer de tweede wijkkrant in de nieuwe
stijl. De Speelwinkel is still going strong en
van stilstand kun je bij ons niet spreken. Na
de kerst van 2016 met een mooi versierde
Raambuurt en een gezellige kerstborrel in
de Speelwinkel, was het al gauw tijd voor
het feestelijk inluiden van 2017.
Na het met man en macht weer verwijderen
van de kerstversiering uit de straten was er
voor de werkers en andere buurtbewoners en
vrijwilligers ontspanning met koffie, glühwein
en andere drankjes en hapjes. En altijd worden
daar weer nieuwe ideeën geboren voor activiteiten en evenementen voor jong en oud!
Er komen activiteiten bij en soms stoppen er
ook enkele, vanwege het feit dat de docent
of begeleider ermee ophoudt. Je tovert nieuwe mensen niet zomaar uit je hoed en dus
moet er een campagne worden gestart voor
nieuwe aanwas. En ondertussen zijn er weer
initiatieven voor andere activiteiten, zoals
tekenen met tieners, koken met kinderen en
Nederlandse taallessen. Ook de naailessen
zijn weer gestart in januari.
Voor het kantoorwerk, het achtergrondteam,
kwamen er weer mensen bij. We verwelkomden Mari en Diny Slagboom, Carlos Lopes en
onlangs Jacqueline Schreijer om ons te helpen
de boel organisatorisch draaiende te houden.
Christina van Groen is elke dinsdagmorgen
gastvrouw voor de Koffie-inloop.
Kortom, ook de afgelopen tijd is er weer van
alles in de steigers gezet. Via NLdoet zetten
we met vier enthousiaste vrijwilligers de keuken en het kantoor in de verf, we besteedden
weer aandacht aan de Internationale Vrouwendag op 8 maart, op 21 maart stonden we
stil bij de Antiracisme dag en rollen zo langzaam maar zeker weer op de Oranjeboulevard
op Koningsdag aan.
Mocht u zelf belangstelling hebben voor een
activiteit of actief willen zijn voor de Speelwinkel, neem dan gerust contact met ons op:
E: buurthuis@despeelwinkel.nl
T: 0182-526925
Of stap gewoon eens binnen op de Raam 62!
Wij wensen u voor het overige weer veel leesplezier met deze wijkkrant! ●
Bestuur en medewerkers van de Speelwinkel

In de Raambuurt hebben we de app Nextdoor.
Op deze app kun je, behalve het melden van
verdachte situaties, ook vragen stellen als
“wie heeft er een ladder voor mij te leen” enz.
Eén van de vragen van afgelopen week was wie
van de buurtbewoners het leuk zou vinden om
een keer samen te eten. Iedereen met een
eigen potje eten en bord en bestek. Zaterdag
11 maart was het zover. In de Speelwinkel zaten de buurtbewoners gezellig aan tafel. Er
werd geproefd van elkaars eten en met een
kop koffie ter afsluiting was dit meer dan
supergezellig. We gaan dit zeker herhalen
dus houdt Nextdoor in de gaten! Heb je
zelf een leuk idee, we horen het graag!
E: buurthuis@despeelwinkel.nl
T: 0182-526925
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Internationale
Vrouwendag in
de Speelwinkel
Op 8 maart hebben we Internationale Vrouwendag
gevierd in de Speelwinkel. Het thema was “Vrouwen en werk” en alle dilemma’s daaromtrent die
met name alleenstaande vrouwen tegen kunnen
komen. Khadija Arib, voorzitter van de Tweede
Kamer, kwam onze vrouwendag opluisteren. Haar
verhaal moedigt vrouwen aan om er voor te gaan.
Bijzonder was, dat eigenlijk alles bespreekbaar
was, waardoor het een gezellig samenzijn was en
zij een inspiratie was voor ons. Geef niet op, ook
niet bij tegenslag!

Raambuurt schoon heel gewoon
In de Raambuurt is een aantal mensen,
groot en klein, die regelmatig door de
buurt gaan en het vuil wat ze tegenkomen opruimen. Goed voorbeeld doet
volgen dachten wij en daarom hebben
we op zaterdag 25 februari met ruim
30 mensen een uurtje vuil geruimd.
Opbrengst: meer dan 30 zakken vuil en
vijf zakken hondenpoep, een aardige
vangst.

Een mooi initiatief waar zeker vervolg
aan gegeven gaat worden. Maar dit was
maar een klein deel van alle vuil dat
dagelijks op straat te vinden is, papier,
glas, vuilniszakken, maar ook computers,
stoelen, matrassen, hondenpoep en nog
veel meer. Er gaat geen dag voorbij of bij
elke ondergrondse container staat troep.
Er wordt al op gecontroleerd, maar
binnenkort gaat dat extra gebeuren,
door Toezicht en Handhaving. Laten we
met elkaar proberen de boel schoon te
houden. Het is per slot van rekening onze
eigen woonomgeving.
Heb je grofvuil bel met Cyclus 0182547500. ●

RAAMKRANT 2 • APRIL 2017

4

11 maart NLdoet

De Speelwinkel had zich opgegeven
voor NLdoet. Na 14 jaar was het wel
heel erg nodig om een verfkwast door
de keuken en het kantoor te halen.
Gelukkig had een aantal mensen zich
aangemeld om mee te helpen.

en Tessa Doet...

Na een kopje koffie werd er om 9 uur
gelijk flink van start gegaan. Een stevige
klus met een prachtig resultaat: stralend
witte muren in de keuken en het kantoor
en de trap en kozijnen strak in de lak.
Wat een enorm verschil en wat zijn we
er blij mee. Iedereen die de handen uit
de mouwen heeft gestoken bedankt, bedankt. En het was nog een keer een heel
gezellige dag ook!! ●

Tekenles van Rasta
Op donderdagmiddag geeft
Rasta teken- en schilderles
aan volwassenen, van 13.30 tot
15.30 uur. De kosten zijn
€ 10,00 per maand.
Op donderdagavond geeft hij
teken- en schilderles aan
tieners van 13 t/m 17 jaar.
Van 19.00 tot 20.30
uur. Ook hiervan zijn
de kosten € 10,00
per maand. ●

De afgelopen weken werd er nog veel
meer opgeknapt. Onze Tessa, die eerst
de gang onderhanden nam, is nu bezig
met schilderen van de achterruimte. Alle
muren hadden een andere kleur. Een hele
klus dus, maar daar draait zij haar hand
niet voor om. Het is echt fantastisch zoals
het opknapt. Tessa enorm bedankt voor
je inzet. ●

Naailes
Op dinsdagochtend is er weer naailes in
de Speelwinkel van 9.15 tot 11.30 uur.
De lessen worden verzorgd door een
bevoegd docente.
Er zijn naaimachines aanwezig en we
hebben een abonnement op de Knip en
de Knippie. Wat je zelf moet meenemen
is stof, patroonpapier en spelden.
De lessen zijn zowel voor beginners als
voor mensen die al ervaring hebben.
De kosten zijn € 12,50 per maand. Er is
kinderopvang aanwezig.
Belangstelling? Kom gerust eens langs of
neem contact op:
T 0182-526925
E buurthuis@despeelwinkel.nl ●

Nederlandse les
Op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00
uur is er Nederlandse les.
De lessen worden gegeven door een bevoegd docent. Er wordt vooraf gekeken
naar het niveau van elke deelnemer.
Mocht je interesse hebben dan kun je
contact opnemen:
T 0182-526925
E buurthuis@despeelwinkel.nl ●
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ORANJE

BOULEVARD
2017

Ook dit jaar organiseert de Speelwinkel de jaarlijkse Oranjeboulevard, op Koningsdag, 27 april. De Raam wordt weer
opgetuigd voor het feestgedruis en de tweedehands handel.
De voorbereidingen zijn weer in volle gang en zoals ieder jaar
belooft het weer een gigantisch feest te worden. De Raam en
de Bogen worden voor één dag omgetoverd in de Oranjeboulevard.
SPELREGELS:
De opzet van de Oranjeboulevard is een kindervrijmarkt.
Tussen 8.00 en 17.00 uur kunnen kinderen t/m 12 jaar vanuit
heel Gouda hun spulletjes verkopen. Je kunt tot 7.00 uur met de
auto de Raam op en daarna is het afgesloten voor alle verkeer!
De kinderen mogen zelf een plekje op de middenberm en de
vrije stoep zoeken en de hele dag aanwezig zijn (behalve dan
voor de plaspauze en voor het weer uitgeven van de verdiende centjes). Bij twijfel over leeftijd kan om legitimatie worden
gevraagd.
Alleen (volwassen) bewoners van de Raambuurt kunnen (omdat
zij tenslotte ook de overlast ervaren) een deelnemersbewijs à
€ 10,00 kopen bij de Speelwinkel. Dat betekent dat, als er een
deelnemersbewijs voor een raam hangt, deze stoep vrij moet
blijven voor de betreffende bewoners.
Daarnaast staat er nog een aantal kramen van Goudse liefdadigheidsinstellingen. En de Speelwinkel zelf verkoopt ook spulletjes. De opbrengst hiervan is bestemd voor “De Speelwinkel” in
de plaats Tarapoto in Peru, waar wij een heel goede band mee
hebben
Ruim je je zolder of schuur op en wil je zelf niet staan op de
markt, dan kun je je spullen kwijt bij de Speelwinkel, van maandag t/m donderdag, tussen 9.30 en 16.00 uur.
Het is niet toegestaan om nieuwe spullen te verkopen. Tenslotte
is het een rommelmarkt. Dus alleen spullen “van de zolder”.
Verkoop van alcoholische dranken is niet toegestaan. Verkoop
van etenswaren alleen in overleg met de Speelwinkel. In geval
van toestemming zijn de eisen van de Warenwet van toepassing.
Plekjes moeten schoon worden achtergelaten. Er staan op de
Raam containers waarin achtergebleven spullen gedeponeerd
kunnen worden. Want het is voor de vrijwilligers een zware belasting als zij na een lange dag van hard werken ook nog eens uw
rommel op moeten ruimen.

Zoals iedereen waarschijnlijk wel zal begrijpen, is het een behoorlijke klus om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Een groepje
vrijwilligers is vooraf al maanden bezig om alles te regelen.
Misschien vind je het leuk om een paar uurtjes mee te
helpen, wij zijn daar erg blij mee!!
MEER INFO OF AANMELDEN?
T 0182-526925
E buurthuis@despeelwinkel.nl ●

RAAMKRANT 2 • APRIL 2017

6

Fietsenmaker in de Speelwinkel
Elke zaterdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur is
onze Rob aanwezig om voor mensen met een kleine portemonnee banden te plakken, remblokjes te
verwisselen of fietsverlichting te repareren.
Kom binnen en kijk, een afspraak is niet
nodig. Je kunt je fiets afleveren, boodschappen doen en hem gerepareerd en
wel weer ophalen. Je kunt ook even blijven zitten voor een kopje koffie of thee
en een praatje. Klaar terwijl u wacht. De
kosten zullen u niet tegenvallen! ●

Wekelijkse Inloop
voor koffie en een praatje
Twee ochtenden in de week is er in de Speelwinkel een Inloop, namelijk op
de dinsdag- en de woensdagochtend, van 9.00 tot 11.30 uur. De koffie en
thee staan altijd klaar en de krant ligt op tafel. Er is iemand aanwezig voor
een praatje en op woensdagochtend wordt er ook nog gebreid en gehaakt.
Iedereen is welkom! ●

Regulierenhof
Op de muur aan de Regulierenhof is een prachtig schilderij
van buurtbewoner Bert Hermans geplaatst en binnenkort
komt er gras in de perkjes. ●

Wist je dat…
Er vroeger in de Lazarussteeg tweemaal per
week soep werd gekookt voor honderden
werkelozen? ‘De Soepketel’ werd opgericht
in 1804. Er werden per winterseizoen meer
dan 30.000 maaltijden door deze instelling verzorgd! De Soepketel heeft tot in de
oorlogsjaren standgehouden en heeft dus
meer dan honderd jaar bestaan. Ons Lazaruspoortje is gered van sloopwerkzaamheden
en kreeg een mooi plaatsje bij het museum
Achter de Kerk… ●
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Maak kennis met Diana Castro
Colombia ligt in Zuid – Amerika. Daar wonen
ongeveer negen en veertig ( 49) miljoen mensen.
Ik kom uit de tweede stad van Colombia, die heet
Medellin. Mijn moeder woont daar buiten de stad,
in het platteland tussen de bergen.

bia te maken. Wij zijn op 13 januari vertrokken naar
Villavicencio, het is 535 km vandaar. Wij hebben de
eerste dag tot Guaduas (297 Km, ongeveer) gereden.
Het is een klein dorp, maar heel mooi, er heel veel
van de huizen dateren uit koloniale tijden.

Mijn vriend en ik gingen in december naar Colombia
om mijn familie te bezoeken en om de kerst en oud
en nieuw samen te vieren.

Op de tweede dag zijn wij in Villavicencio aangekomen. Wij hebben twee nachten in een leuk hotel
daar gelogeerd buiten de stad.

Tijdens ons verblijf daar hebben wij besloten om een
ritje met de motor richting het zuiden van Colom-

VIllavicencio is een toeristische stad met heerlijk
weer, het is rond de 26 graden iedere dag. De stad
heeft drie bekende routes om naar toe te gaan en
leuke dingen te doen. In dit omgeving kunt u vinden
mooie watervallen en heel veel rivieren, die lopen in
de Amazone uit.
Op maandag ben ik met het vliegtuig naar Medellin
teruggekomen, omdat ik nog veel dingen moest
doen voor ons terugreis naar Nederland.
Mijn vriend is met de motor twee dagen daarna thuis
teruggekomen, maar dat was pas een dagje voor de
terugreis. Dat was een beetje chaos, maar ik begrijp
dat hij een echte fanatieke motorrijder is. ●
Diana Castro
Vrijwilliger Speelwinkel

Dodenherdenking 4 mei 2017

Stille tochten
Op 4 mei herdenken wij met elkaar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en
allen die waar ook ter wereld voor onze vrijheid zijn gevallen. Voorafgaande aan de
herdenking op de Markt te Gouda worden zoals gebruikelijk Stille Tochten gehouden met bloemleggingen bij de 7 door de Oorlogsgravenstichting erkende graven
van omgekomen verzetsmensen en militairen.
Net als voorgaande jaren wil de Stichting 4 & 5 mei Gouda drie Stille Tochten
lopen in samenwerking met de Consul
van de Oorlogsgravenstichting en het
Gemeentebestuur.
De Stille Tochten vertrekken vanaf de RK
Begraafplaats aan de Graaf Florisweg,
vanaf de Oude Begraafplaats aan de
Vorstmanstraat en ook vanaf de IJsselhof
aan de Goejanverwelledijk.
De aanvangstijden zijn om 19.00 uur
Hierbij nodigen we iedereen uit om mee
te lopen met een van de drie stoeten. Ie-

dereen, jong en oud, is van harte welkom
om deel te nemen aan de stille tochten
en te komen naar één van de startpunten
van de drie tochten. Daarvandaan lopen
de stoeten richting het herdenkingsmonument aan het Stadhuis op de Markt. U
hoeft zich niet aan te melden maar u kunt
gewoon aansluiten bij de drie startpunten
bij de ingang van de begraafplaatsen.
De Stichting 4 & 5 mei Gouda en de
Consul van de Oorlogsgravenstichting
hopen dat de opkomst ook dit jaar groot
zal zijn. Mogen wij op uw aanwezigheid
rekenen? Herdenken is en blijft een

noodzaak en een belangrijk feit om mee
te geven aan onze jongeren. Gezamenlijk herdenken brengt mensen samen.
Door mee te lopen of de herdenking bij
te wonen tonen we samen de verkregen
vrijheid te waarderen en te respecteren.
Juist in de huidige tijd van internationale
spanningen is dit belangrijk.
De organisatie hoopt u op 4 mei a.s.
bij één van de Stille Tochten of op de
Markt bij het herdenkings-monument te
ontmoeten.
Mocht u vragen en of opmerkingen
hebben dan zijn wij bereikbaar via
het volgende mailadres:
stichting4en5meiGouda@gmail.com ●
Stichting 4 en 5 Mei Gouda &
Consul van de Oorlogsgravenstichting
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Opening speeltuin aan de Regulierenhof

Woensdagmiddag 15 maart werd de
speeltuin op de Regulierenhof officieel
geopend door Hilde Niezen, Sam en
Minne.

Op de muur is een prachtig schilderij
van buurtbewoner Bert Hermans geplaatst en binnenkort komt er gras in de
perkjes.

In de speeltuin zijn alle toestellen
en bestrating vernieuwd en er is een
nieuwe beplating gekomen. Daarnaast
hebben bewoners samen met Jeanette
Nieuwesteeg van MoZaEnZo een hinkelbaan gemozaïekt.

Als dat gebeurt is dan komt de tafeltennistafel terug, dan is de hele boel klaar.
Wat een verademing als je het plein
op komt. Als iedereen het nu zelf een
beetje netjes wil houden en de troep in
de prullenbak doen en hun hondenpoep
opruimen kunnen we lang genieten van
deze uitzonderlijke mooie plek in onze
buurt. ●
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VRIJWILLIGERS
GEZOCHT !!!!!!!
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!
T 0182-526925 E buurthuis@despeelwinkel.nl

Beste bewoners, ondernemers, omwonenden en bezoekers,
Het gebeurd steeds vaker dat er afval gedumpt wordt om en nabij de ondergrondse containers. Dit loopt de spuigaten uit en het vervuilt de gehele buurt.
De vervuiling levert een smerig straatbeeld op en heeft mogelijk ook gevolgen
voor de volksgezondheid. Het is dus zaak dat we zorgen voor een schone straat.
Wij willen iedereen er met nadruk op
wijzen dat we ons allemaal moeten
houden aan de aanbiedregels welke
zijn opgesteld door de gemeente
Gouda. Alleen met uw medewerking
kunnen we de buurt schoon houden.
Dus hou u ook aan de regels en houdt
uw oren en ogen open. Als u ziet dat
anderen uw woon- en leefomgeving
vervuilt, geef dat dan alstublieft door.

Noteer namen en bijvoorbeeld kentekens als u vervuiling constateert. Ook
als de containers weigeren of defect zijn
vragen wij u dit te melden bij Cyclus via
0182-547500 of het Meldpunt Openbaar
gebied via 140182
De gemeentelijke afdeling Handhaving
en Toezicht gaat in samenwerking met
de Initiatiefgroep Raam en Cyclus de ko-

mende weken extra aandacht schenken aan het illegaal deponeren van
afval en andere vervuilingen.
Er zal gehandhaafd worden en boetes
worden uitgeschreven bij verkeerd
aanbieden van grof vuil en andere
vervuilingen. De boetes kunnen hoog
oplopen. Een ieder is dus gewaarschuwd.
Met dank voor uw medewerking en
het vertrouwen dat in samenwerking
met u de Raambuurt schoon blijft willen wij u vriendelijk groeten. ●
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Wilt u ook adverteren?
Stuur dan een mail naar buurthuis@despeelwinkel.nl
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De Drapiersteeg

Al een tijdje stond de foto
van de oude Drapiersteeg
klaar. Gelukkig heeft deze
nu een mooi plekje gekregen
in de straat. Leuk om overal
in de buurt de geschiedenis
van de buurt via deze foto’s
te ontdekken. ●

21 maart Anti-Racismedag
in de Speelwinkel. Wat een
prachtig gemengd gezelschap. Heerlijk gekookt
door de vrouwen van de
kookclub. Prachtige gedichten door de stadsdichter
Hanneke Leroux. Kortom
een dag om bij stil te staan.
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