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Zoals iedereen inmiddels wel weet vieren wij volgend jaar dat Gouda 750 jaar geleden in 1272 stadsrechten ontving. 

Wij vinden dat de Raambuurt hier niet zo-
maar aan voorbij mag gaan en zijn inmid-
dels aan het nadenken hoe we dit kunnen 
vieren. De Raambuurt bestond in die tijd 
al, alhoewel de Raambuurt toentertijd de 
Koningsstraat heette maar dat geeft gelijk 
al aan dat er in de afgelopen 750 jaar heel 
veel heeft plaatsgevonden maar ook veel 
is veranderd. 

Het begon met een boerenvesting, 
de gracht is gegraven maar ook weer 
gedempt, er zijn kloosters gesticht en 
ook weer verdwenen. Net als momenteel 
waren er vroeger ook pandemieën zoals 
de pest en cholera. Er waren tijden van 
armoede maar ook veel bedrijvigheid die 
vervolgens weer hebben plaatsgemaakt 
voor woningen. En de raambuurt heeft 
ook culturele veranderingen meegemaakt 

Ruim zeven eeuwen Raambuurt in beeld!
en heeft een grote diversiteit van bewo-
ners.

Aan die ruim zeven eeuwen Raambuurt 
willen wij volgend jaar in juni of juli ruime 
aandacht geven. Hoe, dat staat nog 
niet vast en de ideeën houden we ook 
nog even geheim maar wij beloven een 
gezellige, leuke dag vol verrassingen en 
spektakel en geven we Gouda door aan de 
nieuwe generatie! 

Eén tip van de sluier…. We hebben zoals 
het er nu naar uitziet waarschijnlijk veel 
jonge acteurs en actrices tussen de 10 en 
16 jaar nodig die onder leiding van een 
echte regisseur een grote bijdrage aan de 
dag gaan leveren. Heb je altijd al op het 
podium willen staan of lijkt het je het leuk 
om een keer te acteren meld je dan aan! 

Volgend jaar zomer lijkt nog ver weg 
maar het komend jaar hebben we hard 
nodig om er een leuke dag van te maken. 
We kunnen dit overigens niet alleen en 
hebben daar in de loop van de komende 
tijd maar ook op de dag zelf veel handjes 
voor nodig. Vind je het nu al leuk om de 
komende tijd of volgend jaar hier een bij-
drage aan te willen leveren neem contact 
met ons op!

AANMELDEN 
Aanmelden kan door even naar de Speel-
winkel, Raam 60-62 te komen of stuur 
een email: buurthuis@despeelwinkel.nl ●

Een van de onderdelen van Gouda 750 jaar is het beeldenproject van 
de Garenspinnerij.

GOUDA 750 JAAR

Er komen 50 beelden die beschilderd en bewerkt kunnen worden en 
die tussen april en september ergens in de stad worden geplaatst.  
Ook de Speelwinkel heeft een beeld aangevraagd om te bewerken. 
Samen met buurtbewoners zou het heel leuk zijn om onze multi- 
culti-buurt te laten zien in dit beeld. We zijn dus op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om mee te denken/doen om een echt Raambeeld  
te maken. Het duurt nog even voor we aan de slag kunnen gaan,  
maar misschien is het leuk om vast te kijken welke ideeën er leven. Heb 
je zin om mee te doen/denken, stuur een mailtje naar  
buurthuis@despeelwinkel.nl of loop even binnen.●
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Op dit moment komt er langzamerhand 
zicht op verbetering van de situa-
tie, maar we zijn er nog lang niet. Het 
bestuur heeft gedurende de pandemie 
altijd zorgvuldig willen handelen, omdat 
we als doel hebben om te blijven zorgen 
voor de gezondheid van onze vrijwilligers 
en bezoekers. 

We zijn tot de conclusie gekomen dat er 
op dit moment (ook al ziet het er goed 
uit) nog niet voldoende ruimte is om 
alle spreekwoordelijke teugels te laten 

Miko is bij de Speelwinkel terecht 
gekomen via Eric, de zoon van Sarie, 
met wie hij al lang bevriend is. Ze zijn 
allebei nogal activistisch en o.a. bezig 
met alternatieve media. Miko zet zich 
al 20 jaar globaal, continentaal en 
landelijk bezig met het opzetten van 
allerlei projecten. Hij is door Kern-
kracht opgeleid tot ervaringsdeskun-
dige van de jeugdzorg. Als pleegkind 
is er in de jeugdzorg bij verschillende 
pleeggezinnen veel misgegaan, meer 
dan met zijn eigen familie. Hij gebruikt 
nu zijn ervaringen om de jeugdzorg te 
verbeteren, nu vooral op lokaal niveau. 
Hij vindt het belangrijk om  jongeren 
met soortgelijke ervaringen samen 
te laten komen. In de Coronacrisis is 
de overheid er langzaamaan achter 
gekomen dat steeds meer jongeren 
geen sociaal netwerk meer hebben, 
zich eenzaam voelen en met hech-

vieren.  Ook omdat er voor diverse activi-
teiten veel voorbereidend werk moet 
worden gedaan en er nog steeds onze-
kerheid bestaat of het straks echt wel 
kan, hebben we moeten besluiten dat we 
een aantal activiteiten NIET door laten 
gaan dit jaar of op een later tijdstip. 

Ondanks het feit dat er de laatste tijd 
veel versoepelingen zijn aangekondigd, 
is het helaas niet mogelijk om op zo’n 
korte termijn de Kindervakantieweek te 
organiseren, omdat we afhankelijk zijn 

Van de bestuurstafel

van heel veel vrijwilligers, die inmiddels 
al vaak nadere plannen voor de zomer 
hebben gemaakt. 

We denken na over alternatieven later in 
het jaar, want we gaan ervan uit  dat er 
betere tijden volgen en dat we met onze 
bekende energie en enthousiasme in de 
komende tijd alles weer kunnen oppak-
ken. ●

Namens bestuur en medewerkers, 
Cees van Schaik, voorzitter 

Coronamaatregelen nopen tot 
aanpassing van onze plannen
Zoals bekend zitten we met zijn allen al bijna anderhalf jaar in de pandemie, waardoor veel van onze activiteiten, waar we met 
zijn allen zoveel plezier uit halen, niet konden doorgaan of in zeer beperkte vorm.

ESTAFETTE 2: andere opzet. 
Door omstandigheden is mijn eerste gegadigde voor de tweede aflevering van 
de “Estafette” even opgeschoven. We gaan nu voorlopig voor een andere opzet, 
waarbij ik (Willem) voor elke wijkkrant iemand zal interviewen en dat dan ver-
werk tot een kort stukje. Vandaag spreken we met Miko Carels van Kernkracht. 
Dat kan nu nog, want hij gaat onze buurt en stad verlaten. Hij gaat met zijn gezin 
naar Friesland. 

tingsproblemen worstelen. Hij benadrukt 
dat het hierbij niet gaat om het behalen 
van concrete resultaten, maar meer om 
iets in gang te zetten, een beweging die 
langzaam uitdijt. Toen hij zag wat er bij 
de Speelwinkel allemaal voor activiteiten 
plaatsvinden kwam hij bij Kernkracht te-
recht, die elke dinsdag bij de Speelwinkel 
een ervaringscafé hebben. Daar is hij nu 
al een aantal jaren actief.      

Hij gaat nu weg, en dat doet hem wel 
verdriet, maar nu hij waardering heeft 
gekregen voor zijn werk wil hij zich zo-
lang hij hier nog is inzetten om in stand 
te houden wat hij bereikt heeft.  

Stichting ExpEx is in verschillende 
nieuwe regio’s actief, en één daarvan, 
Friesland, is net opgezet. En ook als hij 
daar niet actief in kan zijn, dan vindt hij 
het bijvoorbeeld ook prima om bij een 

alternatieve zorgboerderij tuinbege-
leider te worden. Het estafettestokje 
wordt doorgegeven aan Lana, een vaste 
bezoeker van het ervaringscafé. Dat 
ervaringscafé staat iedere dinsdagmid-
dag van 14.00 tot 17.00 uur open voor 
alle jongeren in Gouda en de regio, om 
met elkaar te kunnen delen, kunst te 
kunnen maken, zich te uiten en elkaar 
te ondersteunen bij de problemen waar 
zij elke dag tegenaan lopen. 
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BUURTVOETBAL TOURNOOI
Hoi voetballers van de Raambuurt, wij zijn Wisdom, Sam en Minne en dagelijks spelen wij voetbal in de Lazarussteeg.  

We spelen ook bij een club, Ona en SV 
Gouda. We zouden het heel leuk vinden 
om volgend seizoen een voetbaltoer-
nooi te organiseren in de Raambuurt. 
Straat tegen straat of verschillende 
gemengde teams en dan lekker voetbal-
len. Wie er wint krijgt een beker,  
de RAAMBUURTBEKER!

Omdat we niet precies weten hoe we 
dit aan moeten pakken zijn we op zoek 
naar andere voetballers, jong en oud. 
Kinderen, vaders, moeders, opa’s, 
oma’s, tantes en ooms die willen helpen 
met organiseren of mee willen doen. 

Lijkt je dit leuk, stuur even een berichtje naar buurthuis@despeelwinkel.nl of 
loop even langs bij het buurthuis.
Groet Wisdom, Sam en Minne ●

BIJZONDER
Bijzonder door het monument dat ons 
stil laat staan bij al het zinloos geweld 
en waar de vermoorde Goudse Mariël-
le de Geus nog elk jaar wordt herdacht 
door familie en vrienden. Bijzonder ook 
omdat het een plek is waar het sinds de 
aanleg van de tuin nu levendiger is dan 
ooit. Elke zaterdag als de buurttuinders 
met liefde de tuin verzorgen, maar ook 
op andere dagen hangt er een bijzondere 
sfeer. Rustig, groen en kleurrijk, een plek 
waar je even wil zijn, ontsnappen aan 
de drukte van alledag. Stenen hebben 
plaatsgemaakt voor bloemen, groenten 
en fruitbomen. 

Verscholen achter de grote muren van het electriciteitsgebouw van Stedin en de hoge flats aan de Verlorenkost/Vest en Marie-
wal ligt een bijzonder plekje.

BUURTTUIN aan de MARIEWAL
WELKOM
Als je tijd hebt loop dan eens langs en 
de tijd zal even stil staan. En kan je er 
weer tegenaan!  Misschien heb je ook zin 
in een kopje koffie en een praatje met 
buurtgenoten. Twijfel dan niet om eens 
aan te waaien op de meehelp ochtenden 
iedere zaterdag van 10:00 tot 12:00 je 
bent van harte WELKOM.●
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dat ik de Speelwinkel maar ook de Binnenstad in zijn geheel een 
warm hart toedraag en vind dat we met elkaar een “Huis van de 
Buurt” in een mooie en leefbare binnenstad verdienen. Dat gaat 
allemaal niet vanzelf en ik probeer samen met vele anderen daar 
mijn aandeel aan te leveren. In het dagelijks leven ben ik kwa-
liteitsmanager bij een houtverwerkend bedrijf, dus dat is heel 
wat anders maar die mix van verschillende activiteiten maakt 
het juist leuk. In mijn vrije tijd doe ik nog aan modelbouw en het 
spelen op een trekzak.

CEES VAN SCHAIK
Ik vervul sinds 2005 de rol van Penningmeester binnen het be-
stuur. In mijn rol wil ik blijven zorgen voor een goed financieel 
beheer, een goede begroting en een goed verslag. Samen met 
het bestuur zorg ik dan De Speelwinkel financieel gezond blijft.
Toen ik in 2005 toetrad tot het bestuur was er sprake van een 
bestuur op afstand. Nu zitten we, samen met de vrijwilligers, 
veel dichter op de dagelijkse gang van zaken, alleen woon ik nog 
steeds ‘op afstand’. Ik woon dus niet in de buurt, maar voel me 
altijd en overal (in de buurt) zeer welkom.

EVA VAN BOHEEMEN
Hoi Allemaal, Ik ben Eva en schuif sinds een tijdje ook aan bij 
de bestuursvergaderingen van Buurthuis de Speelwinkel. Dat 
was best even wennen, want daarvoor was ik eigenlijk alleen 
buiten te vinden. Eerst vooral op de stoep voor mijn eigen huis, 
samen met de kinderen, daarna ook steeds meer betrokken bij 
andere buurtactiviteiten. En wat maakte ik me druk om al die 
nieuwbouw zonder groen..! Actie in de buurt was echt nodig, 
stenen eruit, groen erin. Samen hebben we echt de mouwen 
opgestroopt.  Vorig jaar is het zelfs gelukt met een groep 
buurtbewoners om de buurttuin aan de Mariewal te realiseren. 
Vooral buiten dus en binnen `praten in een kringetje` was dan 
ook niks voor mij… dacht ik. Nu vind ik het een hele eer dat ik 
ook mee mag denken en mijn stem kan laten horen tijdens de 
bestuursvergaderingen. Ik hoop dat ik samen met de andere 
nieuwe bestuursleden kan bijdragen aan nog eens 40 jaar buurt-
werk vanuit Buurthuis de Speelwinkel! Wie weet tot ziens in de 
buurt, buiten.. of binnen, aan tafel met een kopje koffie en een 
goed gesprek!
Groet Eva van Boheemen

Even voorstellen: 
Nieuw bestuur De Speelwinkel

In de eerste voltallige bestuursvergadering (sinds september 
2020 in ons buurthuis (keurig volgens de regels) zijn ook de 
rollen verdeeld binnen het bestuur. Hugo van den Hoek van 
Oostende wordt de nieuwe voorzitter, Gerard Overkamp blijft 
secretaris en Cees van Schaik zal nog steeds op de centen blij-
ven letten. Naast Eva van Boheemen zijn Jeannette Nieuwsteeg 
en Sharon Bean als lid toegetreden tot het bestuur. Hamid el 
Yaakoubi, sinds 2006 lid van het bestuur, is vanwege drukke 
werkzaamheden veelvuldig in het buitenland, maar zal als advi-
seur verbonden blijven aan het bestuur. 

We willen graag alle bestuursleden nu aan jullie voorstellen.

HUGO VAN DEN HOEK VAN OOSTENDE
Sinds 2009 wonen we in de Raambuurt, bij de eerste bewo-
ners van Het Koningshof. Maar De Speelwinkel ken ik al langer 
vanuit mijn werk als directeur van de Muziekschool Gouda, later 
KunstpuntGouda en Cultuurhuis Garenspinnerij. Zo heb ik De 
Speelwinkel leren kennen als een voorbeeld van hoe een wijk-
centrum zou moeten werken. Daar ga ik mij nu voor inzetten en 
wel in de rol van voorzitter. Ik ken veel mensen in Gouda, vooral 
ook in de politiek. En wil graag mijn bijdrage leveren om De 
Speelwinkel de plek te laten zijn die het verdient. 

Ik werk nu bij de gemeente Den Haag, ook daar met wijkgericht 
werken. Omdat ik echt geloof in de kracht van wijken. Ik heb 
heel veel interesses. Vooral muziek. Ik ben afgestudeerd als 
zanger en koordirigent. Heb jaren zangles gegeven. Maar ik lees 
ook veel en zit graag op de fiets. Ik hoop de buurt beter te leren 
kennen en zal me vooral ondersteunend opstellen om het Sarie 
en haar geweldige team mogelijk te maken hun belangrijke werk 
te doen.

GERARD OVERKAMP
Ik woon sinds 1990 op de Peperstraat maar al sinds 1982 in de 
Binnenstad. De eerste jaren hebben wij ons huis aan de Peper-
straat gerenoveerd en bewoonbaar gemaakt, dus daar heel druk 
mee geweest maar toen het meeste werk was gedaan vanaf 
1996 meer bij de buurt betrokken geraakt. In eerste instantie 
aan de Initiatiefgroep deelgenomen en vanaf de verzelfstandi-
ging van de Speelwinkel in 2004 ben ik tot het bestuur toege-
treden en sinds 2014 als secretaris actief. Daarnaast ook nog 
actief in Het Platform Binnenstad en haar Randen, Gouda sterk 
aan de IJssel en het Sluiswachtersgilde. Ik doe dit allemaal om-

Eind 2020 ontstonden er vacatures in het bestuur van De Speelwinkel. Omdat de ervaring leert dat de werving van nieuwe 
bestuursleden lastig kan zijn, hebben we via onze communicatiekanalen de vacature voor twee nieuwe leden de deur uitge-
daan. Onze verbazing was groot toen maar liefst 7 kandidaten zich aanmeldden. Door alle perikelen rondom Corona, heeft de, 
opeens noodzakelijke, selectie iets langer in beslag genomen dan verwacht, maar het is ons gelukt uit deze 7, 3 nieuwe leden 
te kiezen. Uiteindelijk is er toch voor 3 nieuwe leden gekozen omdat we hierdoor meer slagkracht hopen te krijgen.

WIJKKRANT 12 • JULI 2021

4



Mozaïekproject 
Gouda 750 
Meteen na de zomervakantie gaat het mozaïekproject van 
MoZaEnZo van start. We gaan stoeptegels mozaïeken met de 
rood-witte Goudse vlag erop, met daarin de tekst GOUDA 750 
JAAR. 

Het zijn steeds sets van 3 tegels (zie foto). Dit project wordt 
gesubsidieerd door de Gemeente Gouda, waardoor deelname 
gratis is. Het is de bedoeling dat er op héél veel punten in het 
centrum van de stad zoveel mogelijk sets komen te liggen. Het 
zal een vrolijk gezicht zijn en bovendien wordt elke passant er 
steeds aan herinnerd dat de stad feestviert. Er zal op 2 loca-
ties aan gewerkt worden: in atelier MoZaEnZo, Raam 60 (in de 
Speelwinkel), en in het Vogelnest in de Vogelbuurt. Samen mo-
zaïeken om ons steentje bij te dragen aan het 750-jarig bestaan 
van de stad is natuurlijk heel gezellig, sociaal én zorgt voor de 
nodige verbinding. Je hoeft niet persé elke week aanwezig te 
zijn, elke keer dat je komt is waardevol.

Dus hoe meer mensen er meedoen, hoe gezelliger het wordt 
en hoe meer tegels er in de straten en op de pleinen van Gouda 
komen te liggen!!!

In de etalage van de Speelwinkel ligt een voorbeeld van de 3 
tegels.

VOOR MEER INFO EN AANMELDEN:
Je kunt je nu al opgeven bij mozaenzo@live.nl. Je hoort t.z.t. 
wanneer we precies gaan beginnen. Geef even aan of je overdag 
of ‘s avonds wilt komen.

We hopen op een invasie van deelnemers.
Tot eind augustus, Jeannette

JEANNETTE NIEUWESTEEG
Hallo, ik ben Jeannette en ik woon alweer 15 jaar aan de Vest, 
met heel veel plezier!
Toen ik weer uiteen atelier moest vertrekken, kon ik gelukkig 
een plekje krijgen in de Speelwinkel en zo ben ik hier terecht 
gekomen. Een heerlijke plek om mijn mozaïekpassie uit te oe-
fenen en om hiervoor ruimte te kunnen bieden aan anderen. Ik 
kwam er langzamerhand achter wat hier allemaal georganiseerd, 
geregeld en gedaan wordt en ik raakte er zwaar van onder de 
indruk. Wat een  fantastisch buurthuis!  Ik ging meedoen aan 
de yoga en aan de dansles. Van lieverlee hielp ik ook een beetje 
mee en deed wat hand- en spandiensten. 
Nu ben ik in het bestuur gekozen en kan ik van binnenuit ho-
pelijk meer betekenen voor het reilen en zeilen van De Speel-
winkel. Ik hoop hier de komende tijd mijn steentje te kunnen 
bijdragen.

SHARON BEAN
Ik ben in mei 2021 toegetreden tot het bestuur van de Speelwin-
kel. Wij wonen sinds 2003 in Gouda, eerst aan de Keizerstraat 
en vervolgens aan de Peperstraat. Ik ben getrouwd met Tom en 
we hebben 2 kinderen, Yasmine en Julian. Ik ben geboren en 
getogen in Paramaribo, Suriname maar woon inmiddels alweer 
vele jaren in Nederland.
 
Ik werk in de GGZ. Ik vind het belangrijk om in de buurt een bé-
tje op elkaar te letten en voor elkaar te zorgen wanneer nodig. 
Ik ken de Speelwinkel al heel lang en draag de vrijwilligers een 
warm hart toe. Ik hoop in deze rol van bestuurslid mijn steentje 
te kunnen bijdragen aan de Speelwinkel en de Raambuurt.
 
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om met het gezin erop uit te 
trekken, daarnaast doe ik graag aan Zuid Amerikaanse dansen.●

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we in september weer 
burendag vieren, en dat zou super zijn! We moeten nog gaan 
brainstormen hoe deze dag ingevuld gaat worden. 

Mocht je ideeën hebben en mee willen denken, meld je dan aan 
bij buurthuis@despeelwinkel.nl. ●

BURENDAG

Afgelopen week werd Peuterspeelzaal Dribbel bezocht door 
de BOEKFIETS.  De peuters vonden het prachtig. Inmiddels 
zijn ze ook bij de Garenspinnerij geweest om te kijken en 
te luisteren naar muziek waarbij de viool wel héél erg veel 
indruk maakte. Dribbel, een peuterspeelzaal waar muziek in 
zit!! ●

DE BOEKFIETS
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Lage Gouwe 116, 2801 LK Gouda
(0182) 58 53 98 

Wij werken op afspraak.

LATEN BEZORGEN OF AFHALEN

Pizza Alvino
Orginele steenoven pizza’s

WWW.PIZZERIA-ALVINO.NL

Nieuwehaven 159
2801 CW Gouda

Openings- en bezorgtijden
Maandag gesloten

Dinsdag t/m zondag 17.00 tot 22.00 uur

(0182) 58 22 12
Bij bellen              bezorging!GRATIS

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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Stolpersteine voor het gezin 
De Leeuwe van de raam 101

IK MOET NOG ZO VAAK AAN FIETJE DENKEN.
Vroeger kwam Mevrouw Tonnie van der Draay, een rijzige 
dame van in de tachtig wel eens langs in de Speelwinkel. Dan 
was ze weer even terug in haar oude buurtje. Vaak had ze het 
met Sarie Donk over haar in de tweede wereld oorlog plotse-
ling verdwenen vriendinnetje . Dan verzuchtte ze: ach ik moet 
nog zo vaak aan Fietje denken.

VADER, MOEDER EN DRIE DOCHTERS
In december 1940 kwam het gezin de Leeuwe vanuit  
Rotterdam op de Raam wonen. Vader Nathan de Leeuwe 
(44) Moeder Josephine de Leeuwe-Parser(42) en de dochters 
Mietje (16), Fietje (11) en Beppie (6). Bijna 2 jaar was hier hun 
thuis. Boven woonden ze en beneden was de opslagplaats van 
vader Nathan. Hij was voddenboer.

VRIENDELIJKE NETTE MENSEN
Tonnie woonde schuin tegenover hen op nummer 264, haar 
vader was bakker. Het was heerlijk spelen met Fietje beneden 
in het pakhuis, de vlooien deerden hen niet. Mevrouw en mijn-
heer De Leeuwe waren vriendelijke nette mensen. Mevrouw 
was klein, mijnheer droeg altijd een zwart pak en zwarte hoed. 
Fietje was lief en verlegen en kleine Beppie een mooi spichtig 
meisje. Zielig toen ook zij een ster moest dragen.

FIETJE OP TONNIES RUG IN HET PARK
Vanaf september 1941 mocht Fietje niet meer naar de open-
bare school omdat ze joods was. Ook op openbare plekken 
mocht ze niet meer komen. Toch gingen de speelmaatjes naar 
het Houtmanplantsoen, (het park). Bij de ingang stond een 
bord  “voor joden verboden“ maar Tonnie had daar wat op 
gevonden. Ik nam Fietje op mijn rug langs het bord het park in, 
zo liep Fietje er zelf niet.Na 10 meter zette ik haar weer neer 

en dan gingen we lekker spe-
len. Terug naar huis droeg 
ik Fietje ook weer voorbij 
het bord. Ik zal 9 jaar zijn 
geweest. Nee mijn ouders 
vertelde ik dit niet, ik wist 
wel dat dit niet mocht.

VRIENDINNETJE TINY
Mevrouw Tiny  Huurman van 
der Kist was bevriend met 
kleine Beppie. Haar vader had 
een slagerij op nummer 254. 
Toen joden de winkel niet 
meer in mochten, liet haar 
vader  Beppies moeder toch 
binnen wat bestellen. Een 
NSB slager verraadde hem en 
zijn slagerij moest dicht.

DAG ALLEMAAL WE KOMEN TERUG
Op een zonnige middag kwam er een vrachtwagen de  
Raam op, het was 13 oktober 1942. Vader Nathan, moeder  
Josephine , Fietje en Beppie moesten mee. Mietje was niet 
thuis. Mensen gingen haar zoeken om haar te waarschuwen, 
maar daar kwam ze de Raam al oplopen.
Ook zij moest mee. Vader Nathan zwaaide nog met zijn hoed 
ten afscheid. “Dag allemaal we komen terug zei hij “
De mensen stonden toe te kijken in de deuropening, doodstil.
Tiny was pas vier en een half, maar ze weet nog dat ze daar 
stond met haar moeder. Terwijl aan de overkant van het water 
het gezinnetje werd weggehaald.

VERDREVEN EN VERMOORD
Samen met de andere opgepakte joodse stadsgenoten moest 
het gezin naar Amsterdam, in de trein onder politiebegelei-
ding. Op 22 oktober werden ze vastgezet in Westerbork.  
De volgende dag moesten ze door naar Auschwitz. Daar wer-
den Mietje, Fietje, Beppie en moeder Josephine direct  
na aankomst vermoord. Eind maart 1944 stierf vader nathan 
in Midden-Europa. Sarie zette in gang dat er op de stoep voor 
De Raam 101 vijf Stolpersteine kwamen ter herinnering  aan 
Nathan, Josephine en hun dochters Mietje, Fietje en Beppie.
Vriendinnetje Tonnie was bij de plaatsing. ●

Soesja Citroen

Een van de verhalen in mijn boek:  
“Hier woonde -Stolpersteine Gouda” gaat over het gezin De Leeuwe, hier vertel ik hun verhaal iets ingekort.
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COLOFON
Redactie: Sarie Donk, Willem 

Eppenhof en Jeannette Nieuwsteeg,  

Hans Braker, Anneke Ernst, Gerry van Berkel 

en Eva van Boheemen. 

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, Heleen de Vries, Marja Lubken, 

Rieneke Scholman, Mick vd Berg en Diana Castro.

RAAMTUIN 
aan de  
St. MARIEWAL
Rode muren,
Knoestige stenen, ik heb ze vaak geteld.
Drie bomen en een monument tegen zinloos geweld.
Gedicht, in een cirkel, van blauw graniet
Daarachter een muurtje, van stil verdriet.
Verdorde bloem, uitgewaaide kaars,
Mariëlla, zo jong, verloren leven, helaas.

Vergeten saai plein, groene zone prachtidee
Raambuurt overstag, de aanwoner denkt mee.
Gemeten en na overleg, de knoesten gaan eruit.
Violen kleuren al de grond, er komt een boom met fruit.
Insectenhuis, composthoek, een biebje, wel zo fijn,
Bankje om te lezen, te kletsen, zo zal het moeten zijn.

Vrijwilligers, klokslag 10, op zaterdag paraat,
Schoffels, harken meegebracht, men speurt naar kiemend 
zaad,
Sproeiers begieten en wie knipt daar de heg?
In de zon, in de regen, haalt men het onkruid weg!

Koffie! De roze kruiwagen is bijna leeg,
Met vrienden aan het werk is goed, weet elke strateeg.
Bakken om de perken, het was een heus karwei.
Het bed inmiddels ingezaaid en iedereen is blij.

Wortel, postelein, radijs, erwt en ajuin,
Je vindt het allemaal, in de mooi verzorgde tuin.
Plein gekleurd door heel veel bloemen,
Vlinders al vroeg, bij en hommel hoort men zoemen.

Het publiek, nieuwsgierig naar de tuin,
Bestudeert blad en vrucht, ruikt stengels van ajuin.
“Lees(t) de omgeving uitgebreid
En loop(t) dan rijker verder”.

Dank jullie wel!!
Els B.

Al jarenlang waren er een aantal letters van de coöperatieve 
broodbakkerij aan het pand achter de Speelwinkel verdwe-
nen. Na de verbouwing tot woonpanden was het de bedoe-
ling dat dit zou worden hersteld. Na lange tijd zijn de nieuwe 
letters aangebracht en ziet het er weer uit als vanouds! ●

DE COÖPERATIEVE 
BROODBAKKERIJ

YOGA
Al geruime tijd is er op de donderdagmiddag van 13.15 tot  
14.15 uur Yoga in de Speelwinkel. Deze yoga wordt gegeven 
door Pamela Vos. Na de grote vakantie is het plan om bij  
voldoende aanmeldingen ook op de maandagmiddag een  
groep te starten. De kosten zijn € 16,00 per maand, vooraf te 
betalen. Aanmelden kan via buurthuis@despeelwinkel.nl.

INLOOP
Elke woensdagochtend is er inloop in de Speelwinkel. Vanaf 
9.30 uur staat de koffie/thee klaar. Voor wie dat leuk vindt,  
er wordt ook gehaakt en gebreid.

NLDOET
Dit jaar was NLdoet anders dan anders, toch is er een hoop ge-
beurd. De Lazarussteeg werd helemaal opgeknapt en schoonge-
veegd. Er werden Stolpersteine gepoetst. Er kwamen heel veel 
nieuwe planten bij in de bak bij de Fourka en er zijn kruiwagens 
onkruid afgevoerd. 
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