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Laptops geschonken
Vrijdag 22 september was het zover, uit handen van een vertegenwoordiger
van Bouwbedrijf van Eesteren ontving de Speelwinkel 10 gebruikte laptops.
Burgemeester Milo Schoenmaker, die tussenpersoon was voor deze
schenking, was hierbij aanwezig
Beiden lieten zich enthousiast uit over
het werk van De Speelwinkel. Sarie Donk
nam de apparaten in ontvangst, samen
met een vertegenwoordiger van het bestuur, Anneke Ernst. In haar dankwoord
sprak Sarie uit dat we heel blij zijn met
de laptops. “We kunnen nu weer een
cursus opstarten”, zei Sarie, wat heel
belangrijk is in deze tijd waarin bekendheid met het toetsenbord en de wereld
die ‘internet’ heet bijna onontbeerlijk
is. En niet iedereen komt deze kennis
zomaar aanwaaien. Goed dat we ook hier
onze bijdrage kunnen leveren.

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

OPROEP DOCENT(EN)
EN CURSISTEN
De komst van de
laptops betekent
vervolgens dat we op
zoek zijn naar zowel
één of meer docenten als naar cursisten die de cursus
willen volgen.
Wie geïnteresseerd
is kan zich melden:
De Speelwinkel
(0182) 52 69 25 of
buurthuis@
despeelwinkel.nl ●

www.despeelwinkel.nl
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Voorwoord
In dit voorwoord wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om het volgende aan u
voor te leggen:
Op dinsdagavond 31 oktober a.s. vanaf 20.00 uur organiseren bestuur en medewerkers van De Speelwinkel een brainstorm met de buurt en gebruikers van ons
buurthuis. Het gaat over de overgang van clubhuis naar huiskamer van de buurt...

WAT IS DE BEDOELING DAARVAN?
Met een gezamenlijke frisse kijk op De
Speelwinkel willen we ook een frisse
wind door ons buurthuis laten waaien,
met als resultaat een nieuwe aanpak en
organisatie, passend bij de nieuwe tijd,
nieuwe behoeftes in de buurt en het zich
altijd ontwikkelende gemeentelijk beleid.

SAMENVATTEND
Bij de gebruikers van De Speelwinkel
valt een verandering te bemerken in
verwachtingen, wensen en behoeften.
Ook de gemeente met haar beleid met
betrekking tot de doelstelling Participatie in de Buurt gooit het roer om, met
gevolgen voor het totaalaanbod in de
omgeving en, niet in de laatste plaats,
de verdeling van de middelen.
Zonder het aanbod aan cursussen,
dienstverlening en andere activiteiten helemaal los te
laten, kunnen we
kijken hoe we aan
de aanbodkant
die nieuwe
“stroom”
kunnen
invlechten
in het geheel, naar
een soort
huiskamerfunctie voor
de buurt met
activiteiten op
maat, getrokken
door een adequate
organisatie.
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WAAROM?
Er is in de loop der jaren in het algemeen
veel aanbod bijgekomen aan cursussen,
clubs en hobbyactiviteiten. We zien ook
dat er vanuit de buurt ten aanzien van De
Speelwinkel steeds meer behoefte ontstaat aan een nieuwe functie, namelijk
het ruimte bieden aan incidentele, gerichte bijeenkomsten en - activiteiten en
initiatieven uit de Raambuurt en verder.
De beschikbaarstelling van ruimte aan particuliere buurtbewoners, organisaties
of instanties neemt
toe. Er is vraag
naar ruimte en
mogelijkheden
voor overleg,
cursussen, beurzen, informatieve, feestelijke en
andere bijeenkomsten. Naast
behoefte aan zo’n
centrale plek in de
buurt is er daarbij ook
vraag naar ondersteuning en
begeleiding bij de de organisatie
van de activiteiten.

levard, Sinterklaasoptocht, Kindervakantieweek en Sint Maarten is niet veel
verandering te bespeuren en ook de thematische seizoenactiviteiten trekken nog
steeds een gezellig aantal bezoekers.

d e b u urt

En verder is ook het gemeentelijk beleid
waar De Speelwinkel onder valt aan het
veranderen onder de titel Participatie in
de Buurt. Ook daar zullen we rekening
mee moeten houden.
Bij de belangstelling voor de reguliere
grote evenementen zoals Oranjebou-

WAT HEBBEN WE ALS VERTREKPUNT?
We hebben een geweldig gebouw, multifunctioneel en veel creatief vermogen bij
de actieve vrijwilligers die het klappen
van de zweep kennen (blijkt ook elke
keer als de grote evenementen georganiseerd moeten worden).

De aanpak en de uitgangspunten van De
Speelwinkel zijn eigenlijk al jarenlang het
nieuwe beleid van de gemeente vooruitgegaan; aan participatie in de buurt
deden we al van het begin af aan.
HOE GAAN WE NU TE WERK?
Nogmaals, De Speelwinkel blijft gewoon
De Speelwinkel met de gastvrijheid en de
betrokkenheid die er altijd was bij vrijwilligers en bestuur. Dat houden we vast en
met elkaar gaan we dat nog hechter en
breder maken. De centrale vraag is:
Wat maakt ons buurthuis het huis van
de buurt?
En hoe laat je dat ten volle benutten
door de bewoners van de Raambuurt én
daarbuiten?
CONCREET:
- Hoe vlecht je de meer door de buurt
gestuurde activiteiten, initiatieven en
bijeenkomsten uit en van de buurt in,
tussen het algemene activiteitenaanbod
van de Speelwinkel?
- Wat zíjn precies die wensen van de
gebruikers, wat willen we met z’n allen
waar sluit je op aan?
- Welke rol heb je dan als Speelwinkel en
hoe pak je die op?
- Wie heb je daarbij nodig en welke instanties kun je daarbij inschakelen?
- Hoe maak je een werkstructuur, een
management, waarbinnen voorgestelde
ideeën/initiatieven opgepakt, vastgehouden, bekendgemaakt én uitgevoerd
worden?
We zouden het leuk vinden als zoveel
mogelijk bertrokkenen mee zouden willen doen aan dat gesprek. Het wordt een
gerichte, maar ontspannen bijeenkomst
met een aantal mensen van de Speelwinkel én daarbuiten waarin van gedachten
gewisseld wordt om te komen tot een effectief plan van aanpak voor de toekomst
van de Speelwinkel.
Binnenkort vindt u weer een flyer met de
uitnodiging hiervoor in uw brievenbus. U
bent van harte welkom!
Hamid El Yaakoubi
Voorzitter
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Naailes

Nieuwe wijkagenten
Wij stellen ons graag aan u voor:

Op dinsdagochtend is er weer naailes in
de Speelwinkel van 9.15 tot 11.30 uur.
De lessen worden verzorgd door een
bevoegd docente.

Heidi Valkenburg			
Per 1 september 2017 zijn wij begonnen
als wijkagenten voor de wijken Centrum,
Raam, Nieuwe Park, Kort Haarlem en
Kadebuurt.
Al een aantal jaar werkten we in de surveillancedienst in Gouda. Dat wil zeggen
dat wij onder andere op meldingen reageerden die wij van de meldkamer doorkregen. Dat was uiteenlopend van winkeldieven tot inbraken en van ongevallen
tot reanimaties. Ondertussen hebben wij
beiden specialisaties ontwikkeld naast
het noodhulpwerk, namelijk huiselijk- en
eergerelateerd geweld, stalking en Heidi
ook motorclubs. Na al jaren het noodhulpwerk gedaan te hebben, hadden wij
beiden het gevoel in bepaalde gevallen
meer te willen kunnen doen.
STAGE
Hierop hebben wij kort op elkaar stage
gelopen bij wijkagenten in diverse wijken
van Gouda. Wij merkten al snel dat wij
als wijkagent meer mogelijkheden en tijd
hadden om structureel problemen aan te
pakken. Het aanpakken van problemen
doen wij uiteraard samen met een aantal
netwerkpartners, zoals de gemeente,
woningbouw, GGZ en scholen. Er spelen
vaak meerdere belangen en dat betekent
dat we gezamenlijk naar een oplossing
moeten zoeken.
Heidi heeft stage gelopen als wijkagent
in de wijk Achterwillens gevolgd door de
wijken Plaswijck en Bloemendaal. Marvin

Marvin van Batenburg
heeft ook in de wijk Achterwillens stage
gelopen als wijkagent en is daarna naar
de wijk Kort Haarlem en de Kadebuurt
gegaan, waar hij het stokje over heeft
genomen van Ronald van Zwienen.
Nadat Marcel Bos een andere functie
kreeg binnen de politie zagen wij de
kans het Centrum, Raam en Nieuwe
Park samen te voegen met de wijken
Kort Haarlem en de Kadebuurt. Door
het samenvoegen van de wijken zijn er
2 wijkagenten voor het hele gebied. Hierdoor zijn wij beter bereikbaar en kunnen
wij wijkproblematiek sneller oppakken.

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) 52 69 25
E buurthuis@despeelwinkel.nl ●

ZIN IN
Wij hebben er enorm veel zin in om
samen met jullie, wijkbewoners, de leefbaarheid nog meer te verhogen. Wij zien
uit naar een leuke, actieve en ook leerzame tijd. Wij zullen veelvuldig zichtbaar
zijn in de wijk, en gebruiken hiervoor
voornamelijk de bike, om zo te horen en
te zien wat er in de wijk speelt.
SOCIAL MEDIA
Wij proberen u tevens op de hoogte te
houden met wat speelt in de wijk en onze
werkzaamheden via social media.
U kunt ons op Twitter vinden
via @WagGoudaCentrum en of
via Instagram wijkagentgouda.
Marcel Bos blijft werkzaam voor politieteam Gouda. Hij gaat zich voornamelijk
bezig houden met Social Media en allerhande zaken rondom middelbare scholen.

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) 52 69 25
E buurthuis@despeelwinkel.nl ●
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KINDERVAKANTIEWEEK 2017
Ik hou van Holland, zo begon dit jaar de kindervakantieweek. Traditiegetrouw gaan we op maandag opbouwen en
alle spullen vanuit het buurthuis verhuizen, naar de Regulierenhof. Het is elk jaar weer bijzonder hoe snel de boel
klaar staat. We hadden wel een kleine tegenvaller want de hekken die om het dorp zouden worden
geplaatst waren niet gebracht. Toch maar eens bellen waar de hekken bleven; ja, ze worden de 14e gebracht!!
Communicatiefoutje want het was de 14e, oeps, de hekken staan in Den Haag.

HET FEEST KAN BEGINNEN
Als je van Holland houdt, wat bouw je
dan ….. ja, molens natuurlijk. Maar ook
de Hollandse leeuw ontbrak niet.
In rap tempo werden de prachtigste hutten in elkaar gezet, en het verbaasde me
met hoeveel spijkers dat gepaard ging.
Er was bepaald geen stralend weer opgegeven voor deze week, en dat klopte
ook, dinsdagmiddag kwam de regen
met bakken uit de hemel. Nadat we een
poosje geschuild hadden en de regen
maar niet ophield, besloten we lekker
naar het buurthuis te gaan. “Waarom
moeten we nu naar binnen?” vroeg een
stel zeiknatte kids. Yasmina had snel
een super spannende film gevonden en
al heel snel zat iedereen gespannen te
kijken.

Op een paar
knutselaars na
die versiering
gingen maken
voor hun hut.
Toen het tijd
was zijn we weer
naar de Regulierenhof gegaan,
waar de papa’s
en mama’s
al stonden te
wachten.
Woensdagochtend was iedereen al weer
vroeg paraat, want er moest flink gebouwd worden. De regen bleef uit zodat
we zelfs konden verven en de hut bekleden. De kinderen vanaf 8 jaar mochten
vannacht blijven slapen (nou ja slapen…)

BEZOEK
Na het verven kregen we bezoek van
loco burgemeester Rogier Tetteroo, hij
had voor alle kinderen iets lekkers mee
genomen en een aandenken voor thuis.
We boften want we hadden ook nog een
jarige Noël, en die trakteerde ons allemaal op een ijsje. Om 8 uur stonden ruim
40 kinderen weer op de stoep.
Nadat de slapers hun bedje hadden
opgemaakt, konden ze aan de tafel een
tulp figuur zagen waar een led lichtje in
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den de kinderen die niet waren blijven
slapen weer op de Regulierenhof. Er was
een heel parcours met oud Hollandse
spelletjes uitgezet, en er kwam een echte
poffertjes auto die ons allemaal van
poffertjes voorzag. Toen aan het eind van
de middag de kinderen weer werdenopgehaald begon de grote klus. Met pijn in
het hart werden de hutten afgebroken
en het hout opgestapeld en ook al het
andere materiaal werd weer naar het
buurthuis gebracht. Als bedankje aan al
die vrijwilligers werd er nog een hapje
gegeten met een heerlijk toetje toe.

kwam, zodat de kinderen bij de nachtwandeling de vragen konden lezen.
Super tof dat de mensen van de cursus
Techniek spontaan hadden aangeboden
om dit te helpen maken. Natuurlijk was
er na de wandeling het broodje worst om
het kampvuur en daarna gingen de meeste kinderen naar hun hut, waar natuurlijk
de tas met versnaperingen werd open
gemaakt en genuttigd. De nacht verliep
redelijk rustig al probeerden natuurlijk de
meeste kinderen wakker te blijven, wat
vanzelfsprekend niet altijd lukte.
VOLGENDE DAG
Top overigens van de mensen die de hele
nacht paraat staan voor de schatjes.
Om 7.00 uur na het ontbijt werden de
kids weer opgehaald en kon de leiding
lekker hun bedjein. Om 13.00 uur ston-

DAGJE UIT
De vrijdag gingen we, zoals gewoonlijk,
met de kinderen een dagje uit met de
bus. Al 30 jaar gaan we met dezelfde
busonderneming op pad. Vreemd was
dat we deze keer geen bevestiging had-

den gekregen van deze busmaatschappij.
Maar er was over en weer gemaild dus
dat zal wel goed, dachten we. Toch maar
even bellen, en er bleek iets mis gegaan
te zijn!! Alsnog bussen inzetten was geen
probleem, maar de chauffeurs, dat was
even het probleem.
We zagen ons al staan met honderd man.
Rond 7 uur kwam er gelukkig het verlossende telefoontje: er waren twee
chauffeurs gevonden. Naar Drievliet zouden we gaan, maar ja er was slecht weer
voorspeld, misschien was het beter om
een locatie te zoeken die overdekt was?
Uiteindelijk hebben we dit niet gedaan
en afgezien van een klein buitje op die
dag hebben de kinderen de hele dag
lekker in de zon gespeeld.Voor we het in
de gaten hadden was ook deze vakantieweek weer voorbij.
BEDANKT
We willen alle kinderen bedanken voor de
gezellige week, en natuurlijk de vrijwilligers die op welke wijze dan ook de
vakantieweek ook dit jaar weer mogelijk
hebben gemaakt. Dat zijn: Lars, Rob,
Vivian, Esther, Marja, Tessa, Yasmina,
Anne, Sylvia, Romke, Tanja, Estelle,
Tobias, Anneke,Ciska, Kok, Ellen, Wesley,
Tamara, Tonny, Nadoua, Jeanette,
Willem, Jhaib, Boudewijn, Lilian, Amin,
Sumeya, Brian, Sammy, Kimberley,
1Moesa, Ed en Sarie.
Firma Mokveld voor het hout,
Cyclus voor de afvoer van het hout
Kees Boer en Firma Annaars
Techniek en Annelike en voor het avond
programma.
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Inloop Herfststormen,
schuilen bij de open haard…
Op zaterdag 7 oktober stonden de deuren van de Speelwinkel open voor de
Inloop Herfststormen. Met een kopje koffie, een glaasje en lekkere hapjes
werd, voor het haardvuur, op gezellige wijze de herfst ingeluid,
met bekendmaking van het winterprogramma.
Tevens waren de bezoekers in de gelegenheid om hun overtollige kleine spullen
en prullaria van de hand te doen of te ruilen met iemand anders. Het geheel werd
omlijst met een daverend optreden van het Gouds Viswijvenkoor. En het bleef nog
lang onrustig in de Raambuurt….. ●

Nieuw riool en herbestrating

Traplift

Woensdag 27 september had de
Gemeente Gouda een inloop georganiseerd in de Speelwinkel.De gemeente
gaat volgend jaar het riool vernieuwen
van de Raam, vanaf de Vlamingstraat
tot aan de Bogen.
De afgelopen periode hadden een aantal
buurtbewoners samen met de mensen
van de gemeente de ideeën op papier
gezet welke nu waren uitgewerkt zodat
de buurtbewoners daarover hun mening
en ideeën konden geven. Zoals het er
nu naar uitziet gaan de werkzaamheden

ongeveer in april 2018 van start. Mocht
u niet geweest zijn maar wel geïnteresseerd zijn in het plan dan kunt u naar de
website van de gemeente gaan voor informatie (www.gouda.nl). Met informatie
van wat er zoal gaat gebeuren. ●

De Speelwinkel zit inmiddels al bijna 35
jaar op de Raam 60-62. In eerste instantie hadden we alleen de beneden ruimte.
Een jaar later kregen we een midden
verdieping erbij en nog weer later de
zolderverdieping. In de loop der jaren is
er veel verbouwd en opgeknapt door de
vrijwilligers. Al die tijd was er één ding
wat ontbrak namelijk een traplift voor
mensen die moeilijk ter been zijn en in
een gebouw met een sociale functie mag
dat eigenlijk niet ontbreken. Het heeft
enige tijd geduurd maar afgelopen zomer
was het zover. De traplift is geïnstalleerd
en daar zijn we super blij mee. Inmiddels
is er al veel gebruik van gemaakt met
dank aan de gemeente. ●
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Pluim van de
gemeente!
( De in de verleningsbeschikking aangeduide activiteiten heeft u tot tevredenheid
uitgevoerd, waarvoor ik mijn waardering
en dank wil uitspreken. Met een grote
groep vrijwilligers weet u op inspirerende wijze dit buurthuis vorm te geven. De
Speelwinkel vervult een waardevolle rol in
de Raambuurt.)
Deze bijzondere tekst was toegevoegd in
de brief van de gemeente aan de definitieve vaststelling van de subsidie 2016.
Vrij vertaald betekent dit dat we aan de
voorwaarden voor het ontvangen van de
gemeentebijdrage voor de activiteiten in
De Speelwinkel voor het jaar 2016, ruimschoots voldaan hebben!
Op zo’n compliment mag je beslist wel
trots zijn. Dit is precies wat we willen
zijn:, met z’n allen een spil in de buurt
zijn, van en voor de buurt. Dit is Participatie in de buurt, al nog voordat de term
was uitgevonden.
Noem het: Raamhorigheid…. ●

TECHNIEKPROJECT GOUDA
Vind je techniek leuk?
Kom dan naar de techniekgroep in de Speelwinkel! Bij de techniekgroep
kom je wekelijks bij elkaar en ga je aan de slag met verschillende materialen
en technieken. Bijvoorbeeld:
Hout:
Metaal:
Elektriciteit:
Perspex:
Chemie:

zagen, timmeren, boren
knippen, buigen, solderen
hoe krijg je een lampje brandend en hoe werkt zonne-energie
snijden en buigen
hoe maak je zeep, haargel of tandpasta

De kosten zijn € 69,- voor 28 lessen, te betalen aan het begin van het seizoen
( je kunt ook een betalingsregeling treffen). Deze cursus is voor kinderen
van 10 t/m 12 jaar. De cursus is op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur
(inmiddels gestart).
Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan aan via mail:
techniekvrijwilligers@gmail.com voor info of aanmelding tel: (0182) 52 69 25
Wie weet tot ziens!! ●

WORKSHOP “SIERADEN MAKEN”
In januari 2018 organiseert de Speelwinkel een workshop
sieraden maken van klei. Deze workshop wordt gegeven door
Dieuwertje Verhagen (dieuwertje-exto).
WIE IS DIEUWERTJE?
Beeldend kunstenares en docente keramiek, schilderen en andere creatieve
cursussen.
De workshop omvat 3 vrijdagavonden
van 19.30 tot 21.30 uur.
De data zijn:
19 en 26 januari en 2 februari 2018
De kosten zijn € 22,50 voor 3 avonden
(graag de eerst avond betalen).

WAT GAAN WE DOEN?
De eerste avond de sieraden maken.
De tweede avond glazuren.
De derde avond de sieraden rijgen en
in elkaar zetten.
Lijkt het je leuk om mee te doen?
Meld je aan via:
buurthuis@despeelwinkel.nl
Tel: (0182) 52 69 25
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Uitwisseling Gouda/Solingen

Dit jaar was het de beurt aan de Speelwinkel om de uitwisseling te organiseren.
We hadden ons onderkomen in Bodegraven en van daar uit gingen we op pad.
weten waar die vandaan komt en hoe het
proces in elkaar zit voor je een boterham
met kaas op je bord hebt. Groot was de
verrassing toen de boer vroeg of we mee
het weiland in wilden om de koeien naar
de stal te brengen. Na het eten werd een

We hadden een Goudse dag wat inhield
dat we een rondleiding in de molen de
Roode Leeuw kregen, aansluitend het
stadhuis, de Sint-Janskerk en een rondje
door de stad, waar natuurlijk het patatje
niet kon ontbreken. Als je in de stad
van de kaas bent wil je natuurlijk ook

groepsspel gespeeld tot groot plezier van
iedereen. We zijn even gaan uitwaaien
op het strand en hebben een lekker visje
gegeten. De avond/nacht werd een spel
in het donker waar allerlei opdrachten
moesten worden gedaan. Aansluitend alles opgeruimd en schoongemaakt waarna
we richting de Speelwinkel gingen. We
kijken alweer uit naar volgend jaar. ●
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Sinterklaas
WhatsApp
Het duurt nog even maar we hebben een
WhatsApp uit Spanje gekregen.Sinterklaas wil
heel graag op 24 november naar de Speelwinkel komen. Vol verwachting klopt ons
hart……….. ●

Dribbel Beestjes
Ook bij de peuters is het langzamerhand herfst aan
het worden. Ze hebben zich afgelopen tijd bezig
gehouden met allerlei beestjes uit de tuin.
Op zoek naar spinnen, slakken en pissebedden,
maar het allerleukste was toch om ze zelf te maken.

Gezamenlijk eten!
Een oproepje op de Nextdoor app.
En ja hoor: iedereen kwam met zijn pannetje eten, bord
en bestek naar de Speelwinkel. Na het eten had Annika
voor ons allemaal appelflappen gemaakt met de appels
uit de buurtboom. Mooi dat het kan werken op deze
manier!
Kortom: hou de app in de gaten als je de volgende keer
erbij wilt zijn. ●

Sint Maarten
Ook dit jaar vieren we met de kleintjes uit de buurt Sint Maarten
op 11 november a.s. De info hierover volgt nog…….. ●

Fietsenmaker in de Speelwinkel

BuurtAppels
In de tuin van Jamali staat een hele grote appelboom waar we
elk jaar de appels mogen plukken. Ook dit jaar was het weer
zover en met een goede oogst.
Het smaakte weer heerlijk, met dank aan Jamali. ●

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! ●
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Deskundig op het gebied van
aankoop, verkoop en taxatie

www.dupreemakelaars.nl

Bezorg- en afhaalcentrum

Pizza
Alvino

O

ouda.
ar in G pizza's!
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2
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riginele

58 22 12

Nieuwehaven 159, 2801 CW Gouda

Wilt u ook adverteren?
Stuur dan een mail naar
buurthuis@despeelwinkel.nl

RAAMKRANT 3 • OKTOBER 2017

11

iedere dag weer plezier!
Mini BSO Kikker heeft weer plekjes beschikbaar
voor nieuwe vriendjes!
Kikker biedt kleinschalige VSO & BSO
(hele dagopvang tijdens vakanties)
in huiselijke sfeer.
Rust, ruimte en aandacht voor ieder kind staat bij
Kikker hoog in het vaandel.
Kom gerust eens kijken, ik bespreek de
mogelijkheden graag met u!

Mini BSO Kikker
Lage gouwe 58 | 06 - 131 955 53
minibsokikker@hotmail.com
Mini BSO Kikker (voor een sfeerimpressie)
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Raambuurt app
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!
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.

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT !!!!!!!

V

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) 52 69 25 E buurthuis@despeelwinkel.nl

E buurthuis@despeelwinkel.nl
T (0182) 52 69 25

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! ●

Deel je boeken in de
openbare boekenkas
Hoeveel boeken heb jij in huis die je nooit meer zult herlezen?
Deel ze met vrienden en familie, maar ook met buren en
onbekenden! Met een openbare boekenkast geef je je boeken
een tweede leven. De openbare boekenkast staat bij
De Speelwinkel. ●
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