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Verslag van Koningsdag 2018
In het holst van de nacht van 26 op 27
april is de Raambuurt al in rep en roer.
Voor een ongestoorde slaap kunnen de
Raambewoners in deze nacht maar beter aan de achterkant van hun huis gaan
slapen, want aan de voorkant is het een
levendigheid van jewelste!
Dit jaar was een recordtijd; al om kwart
over drie (03.15u) kwamen de eerste
ondernemers (kinderen en volwassenen)
aan om de beste plekjes te bemachtigen
en hun waren zo aantrekkelijk mogelijk
uit te stallen. De avond tevoren zijn de
Speelwinkelvrijwilligers dan al flink bezig
geweest om kramen neer te zetten op
basis van het “kramenplan”, de vlagversiering aan te brengen en de bar uit
de schuur te halen en te installeren. Het
podium wordt opgebouwd door Ruissen
Eventsupport. Bewoners die op de stoep
voor hun woning hun overtollige spullen
of kleding willen verkopen of vanuit de
eigen keuken heerlijke versnaperingen
te koop gaan aanbieden, geven dat te
kennen door de oranje ‘vergunning’ voor
hun raam te plakken.
Vóór negenen hebben de eerste handelstransacties al plaatsgevonden en zijn de beste, vurig verlangde of mooiste ‘stukken’
al in de wacht gesleept. Naarmate de zon zich dit jaar meer
liet zien stroomden de Raam en omgeving vol. Het was geanimeerd, gezellig, lekker en druk. Met indrukwekkende optredens
van Musical Petticoat, No Excuse, Flexible Sound, Splint, het
Shantykoor West Zuid West, Las Tapas en de Tuesday Rebels. En
natuurlijk niet te vergeten al die jonge talentjes met viool, blokfluit of alleen de eigen zangstem! Kunstschilder Jan van Lokhorst
organiseerde, speciaal voor deze dag, gratis een schildersinloop. Kinderen konden onder zijn begeleiding zelf een toepasselijk schilderij maken.
Vervolg op pagina 2

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

www.despeelwinkel.nl
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Voorwoord
Alweer een Wijkkrant op uw deurmat. De lente is alweer bijna
voorbij, met weer allerlei leuke activiteiten en ontwikkelingen
achter ons, waarvan verslag in deze krant, en nieuwe plannen
voor het zomerseizoen. Een aantal activiteiten ligt stil vanwege de
Ramadan; het gekwetter en gezang van de kookvrouwen op de maandag- en de donderdagochtend wordt gemist, maar binnenkort barsten ze wel
weer los en stromen weer de lekkerste geuren door het pand. Ondertussen wordt
er natuurlijk wel volop gezongen door de vele koren die we in huis hebben.
Een niet onbelangrijke gebeurtenis van
dit voorjaar is het ‘oplaten’ van onze
nieuwe website www.despeelwinkel.nl.
Met dank aan onze vrijwilliger Mari Slagboom en onze sponsor Studio Steenbergen hebben we weer een swingende site
in de lucht. Met o.a. nieuwe rubrieken,
online filmpjes en een online versie van
de één na laatste Wijkkrant. We kunnen
u nu nog gemakkelijker en sneller op
de hoogte houden van nieuws rond De
Speelwinkel!
Eén van de zomeractiviteiten is de Kinder
Vakantie Week, met het huttendorp op
het Regulierenhof dit jaar van 21 t/m 24
augustus. Voordat we aan de zomerva-

kantie kunnen beginnen moet daarvoor
alles geregeld zijn. De werkgroep is dan
ook alweer druk aan de slag. Maar wat
extra handjes kunnen we daarbij nog
goed gebruiken! Hebt u belangstelling
neem dan even contact op met De Speelwinkel: 0182-526925. U kunt uw kind
weer inschrijven vanaf 20 juni.
Al eerder maakten wij op deze plek melding van onze zoektocht naar uw wensen
en verwachtingen van ons buurthuis.
Na de eerste brainstormbijeenkomst in
het najaar van 2017 besloten we om in
het voorjaar van 2018 een tweede sessie
te organiseren, vooraf gegaan door een
schriftelijke enquête. De enveloppe met

het enquêteformulier heeft u inmiddels
ontvangen en, hopen wij, weer ingevuld
aan een van onze medewerkers mee
teruggeven. Daarin, en vanaf deze plek
nogmaals, bent u van harte uitgenodigd
voor de tweede bijeenkomst hierover, op
14 juni a.s. vanaf 20.00 uur in De Speelwinkel. We hopen u met velen te mogen
ontvangen!
Voor het overige wensen wij u veel
leesplezier met deze editie van de
Wijkkrant! ●

Bestuur en medewerkers
van De Speelwinkel

Vervolg van het
Koningsdag 2018 verslag
We hebben hen gelukkig nauwelijks nodig gehad,
maar onze dank gaat uit naar de mensen van Rode
Kruis en EHBO. En niet te vergeten de regelaars die
de verkeersstromen elk jaar weer in goede banen leiden en hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan
de veiligheid van die vele bezoekers. Als sluitstuk
komen dan jaarlijks weer de mensen van Cyclus de
restanten van het feestje ophalen, zodat alles weer
is zoals het was. Met wel een mooie herinnering aan
een uitbundig feest! ●
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“Beste Raambuurtbewoner, despeelwinkel.nl
Ken je hét Huis in de Buurt?”
Dit is de aanhef van het enquêteformulier dat u kort geleden in uw brievenbus gevonden hebt. Zoals u in het voorwoord in deze Wijkkrant hebt kunnen lezen organiseren
we een tweede overlegavond, een ‘brainstorm’ over de toekomst van De Speelwinkel.
Om alvast een beeld te hebben van uw wensen in het buurthuis, of uw ideeën over wat
er anders zou kunnen, legden wij u hierover enkele
korte vragen voor. De ingevulde formulieren
hebben wij inmiddels ook weer bij u opgehaald. Ook op de website vindt u informatie hierover. Op die pagina kon u ook
online de vragen beantwoorden. Op 14
juni vanaf 20.00 uur zouden wij samen
met onze buurtbewoners en vrijwilligers graag de reacties willen bespreken in De Speelwinkel, Raam 62. Van
harte uitgenodigd daarvoor, ook als
u het formulier niet hebt ingevuld. Wij
zorgen voor de koffie met iets lekkers! ●
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INTERNATIONALE VROUWENDAG
8 maart vierden we, zoals elk jaar in De Speelwinkel, Internationale Vrouwendag. Het
thema was dit jaar: muziek en oude liedjes uit de Vrouwenbeweging. De Marokkaanse
kookgroep en de vrijwilligsters van De Speelwinkel hadden verrukkelijke gerechten
klaargemaakt. De tafels stonden vol heerlijkheden, de muziek was vrolijk en er moesten, door de grote belangstelling, steeds meer stoelen, borden en bestek bijgeplaatst
worden. Het werd een gezellige boel met een buurthuis vol vrouwen en kinderen en het
bleef nog lang onrustig op de Raam… ●

Dit is het adres van de vernieuwde
website van De Speelwinkel. Met een
nieuwe indeling, nieuwe rubrieken en
alles overzichtelijk in elkaar gestoken.
Nieuw is ook de contactpagina, met een
gastenboek waarin je je opmerkingen en
vragen kwijt kunt. De Wijkkrant blijft natuurlijk bestaan, want nog niet iedereen
is thuis op de computer, maar hij is online te lezen op de site. Binnenkort zullen
ook filmpjes en foto’s uit de oude doos
geplaatst worden, “ter Leringhe ende
Vermaeck”. Kortom, de mogelijkheden
zijn zeer verruimd op het communicatievlak! ●
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Hoe ging het verder met Haak Aan?
De gehaakte lapjes uit de Goudse regio
hebben uiteindelijk geresulteerd in drie
complete dekens, door het thuisfront van
De Speelwinkel aan elkaar gehaakt.
Op 28 maart vertrok een Goudse delegatie met de trein naar
Leeuwarden om de dekens
persoonlijk te overhandigen
aan de organisatie van
“Haak Aan”. Vanover de
hele wereld zijn dekens
gemaakt van allemaal
dezelfde maat gehaakte lapjes. De dekens
(doelstelling was 10.000
stuks) zullen worden
verspreid over opvangkampen met vluchtelingen vanuit de hele wereld.
Maar voordat het zover was
zijn de dekens in Leeuwarden tentoongesteld, in het
kader van Leeuwarden Culturele
Hoofdstad 2018. ●

De Paasstukjes van 2018
Het werden weer pláátjes, de paasstukjes van dit jaar. Op 25
maart zat iedereen weer in de startblokken om een vrolijk
bloemstukje te maken voor op de paastafel thuis. De deelnemers hebben weer geweldig hun best gedaan met de prachtigste
resultaten. Met dank aan Tessa en Sarie Donk, die elk jaar weer
de voorbereidingen treffen en werkmateriaal klaar leggen. ●

Kinderkledingbeurs
“Drukker dan ooit” zeiden de ervaringsdeskundigen over
de recente kinderkledingbeurs in De Speelwinkel, gehouden
op vrijdag 6 en zaterdag 7 april j.l. Er was heel veel aanbod
én veel vraag. Een gezellige drukte kortom. Mocht u het dit
jaar gemist hebben? Volgend jaar in dezelfde periode zijn er
weer nieuwe kansen. Hou de website van De Speelwinkel en
onze Facebook in de gaten! ●
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Lentekriebels en andere bubbels
12 mei ‘bubbelde’ het in De Speelwinkel. Om de lente te vieren was er weer
een ‘Lentekriebels’ georganiseerd
waarvoor iedereen uitgenodigd was om
plantjes, stekjes én kennis en ervaring
uit te wisselen rond tuinieren en het
perkje voor De Speelwinkel weer een
beetje te fatsoeneren en op te leuken.
Voor de kinderen had Jeannette
Nieuwesteeg van MoZaenZo een leuk
mozaïekwerkje voorbereid en na
afloop waren er lentebubbels in de
vorm van een fris glas witte wijn. ●

Dribbelpeuters
naar de bakker…
Hoewel peuterspeelzaal Dribbel een
eigen website heeft, is het af en toe zó
leuk om verslag te doen van één van
hun activiteiten. Deze keer hadden ze
het Bakker Project. Er werd verteld over
brood en broodbakken, ze hebben erover
geplakt en getekend en.... er was een
excursie naar een echte bakker om brood
te halen. En die hebben we om de hoek
bij De Speelwinkel. Dat treft. Een gezellige ochtend die afgesloten werd met het
oppeuzelen van de boodschappen... ●

Het was weer
“Vuildag”, een initiatief
van de Initiatiefgroep
Raambuurt. Met man en
macht is de Raambuurt
weer schoongeveegd en
opgeknapt. Hier op de
foto “de Helden van de
Dag”.
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Gezocht: begeleidsters
voor fietslessen
Wie lijkt het leuk om af en toe een handje toe te steken in de
Speelwinkel bijvoorbeeld bij de fietslessen?
In de Speelwinkel worden de vrijwilligers gekoesterd. En terecht, want waar zouden we zijn zonder deze mensen? Zoals u
elders in deze wijkkrant kunt lezen, komen er af en toe nieuwe
mensen bij, maar er vertrekken er soms ook wel eens een paar,
door verhuizing, pensionering, oppasactiviteiten met kleinkinderen, of door nieuw werk. Het gat dat zo ontstaat wordt soms
snel opgevuld, maar soms moeten we langer zoeken naar een
goeie opvolging.
Zoals nu met de FIETSLESSEN. Het is tot nu toe niet gelukt om
opvolging te vinden voor de vorige begeleidsters. Ondertussen
is er wel veel belangstelling van de kant van cursistes, zodat we
al een wachtlijst hebben….
Daarom langs deze weg nog maar een keer een oproep:
Wie lijkt het leuk om eens per week fietsles te geven aan een
groepje vrouwen? Of wie kent iemand die daar wel geschikt
voor zou zijn en die dat leuk zou vinden? De cursistes komen uit
culturen waar fietsen voor vrouwen niet gebruikelijk is, maar die
hier in Nederland door het kunnen fietsen veel meer levensmogelijkheden zouden krijgen. En dat niet alleen, na de praktijklessen in de buurt volgt een nazit met theorielessen, die eigenlijk
ook als taalles beschouwd kan worden. En er wordt ondertussen
natuurlijk heel wat gelachen!
Wie belangstelling heeft om deze vrouwen te begeleiden kan
contact opnemen met de Speelwinkel: 0182-526925 of per
E: buurthuis@despeelwinkel.nl onder vermelding van
‘Fietslessen’. ●

Gastvrouw/man gezocht!
Iemand die wil helpen met de ontvangst en de inrichting
bij incidentele feestjes, evenementen en andere
bijeenkomsten in de avonduren, ook in het weekend.
Dit houdt in dat hij of zij de spullen klaar zet,
aanwezig is voor aanvang van de bijeenkomst en de deur
open doet voor de gasten. Na afloop zie je er op toe dat
alles weer netjes gemaakt is voor de volgende gebruikers
van de ruimte. Soms wordt er door de gebruikers gevraagd
of je gedurende de avond standby wilt zijn.
Dan sluit je het gebouw ook zelf af. ●

Leren omgaan
met de computer
Donderdag 15 maart klonk het startschot voor de eerste computercursus
sinds jaren in De Speelwinkel. Mari
Slagboom liet in de cursus een klein
groepje de eerste beginselen van de digitale wereld zien. ’s Avonds van 19.30
tot 21.30 maakten de cursisten zich de
beginselen van Windows 10 eigen, op
de nieuwe laptops die De Speelwinkel
eind vorig jaar aangeboden kreeg.
Via het bijgeleverde cursusboek werd thuis flink geoefend,
zodat de toets aan het eind van de cursus een grote kans van
slagen had. Gekozen is voor ‘stap voor stap leren’ methode van
Visual Steps. De cursist voert zelfstandig de opdrachten uit dit
boek uit. De cursusbegeleider, Mari, springt bij als dat nodig
is. Toen er zich drie belangstellenden voor de cursus hadden
aangemeld, werden de voorbereidingen in gang gezet. Er werden
cursusboeken, muizen en usbsticks aangeschaft. De benodigde
laptops werden ingericht met Windows 10 en voor de onderlinge communicatie werd een groepsapp aangemaakt. Met groot
enthousiasme stortte de groep zich op de oefeningen en zijn de
hoofdstukken van het boek doorgewerkt.
Donderdag 7 juni is de cursus afgerond met het laatste hoofdstuk van het cursusboek: introductie in werken met foto’s, video
en muziek. Natuurlijk voelen de cursisten zich met deze cursus
nog niet volleerd in Windows 10, het boek zullen ze nog vaak ter
hand nemen denken wij. We hopen in elk geval dat de cursus de
vrees weggenomen heeft om zelf wat meer aan de slag te gaan.
Tijdens de cursus was een klein zetje: ‘click nu maar gewoon
op die knop’ al voldoende om weer verder te gaan. Heeft u hier
ook belangstelling voor, meldt u zich dan bij De Speelwinkel. Bij
voldoende inschrijvingen kan de cursus in het najaar herhaald
worden. ●
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Weet jij een leuke naam voor de Kinder Vakantie Week mascotte?
Stuur je inzending in op www.despeelwinkel.nl/mascotte

kindervakantieweek
OPROEP: HELPERS NODIG!

Al 38 jaar organiseert De Speelwinkel de Kinder Vakantie Week met het
huttendorp en met veel plezier. Begonnen op de Regulierenhof en na
vele omzwervingen in de Raambuurt daar ook weer teruggekomen. Kinderen zagen, timmeren en verven, onder betrouwbare begeleiding, hun
eigen fantasiehuis. De week wordt altijd afgesloten met een dagje naar
een pret- of speelpark. Vorig jaar was het thema van de Week “Ik hou
van Holland”. En dit jaar? Dat blijft nog even een verrassing! Inschrijving
van de kinderen vanaf 20 juni a.s.

Wat is het programma?

MAANDAG 20 AUGUSTUS
We gaan we het dorp inrichten. De pallets voor de hutten worden
met vorkheftrucks naar het plein gebracht, de WC-tjes geplaatst, en
er worden hekken om het plein heen gezet. De partytenten worden
opgebouwd voor de rustmomenten, eten en drinken, ‘troosten’ en
het schminken. Er wordt materiaal van de Speelwinkel naar het plein
verhuisd.
DINSDAG 21 AUGUSTUS
De kinderen komen om 9.30 u aan en worden in groepjes ingedeeld.
10 kinderen met 2 begeleiders. Die gaan aan de slag om een mooie hut
te bouwen volgens het thema van dit jaar. Tussendoor wordt er gegeten en gedronken en voor de kleinsten hebben we een extra programma achter de hand. Om 15.30 u worden de kinderen weer opgehaald.
WOENSDAG 22 AUGUSTUS
We maken de hutten af en worden ze in de verf gezet. Bij voldoende
begeleiding mogen de kinderen vanaf 8 jaar in hun hut blijven slapen
en voor hen is er dan een avondprogramma.
DONDERDAG 23 AUGUSTUS
In de ochtend zijn we vrij en ’s middags komen de niet-slapers om
13.00 u naar het plein. Er is dan een spelletjesmiddag en bij heel mooi
weer een waterballet. Om 15.30 u worden de hutten weer afgebroken
en wordt het hout netjes opgestapeld. De spullen van De Speelwinkel
worden weer terug gebracht en daarna gaan we met elkaar eten.
VRIJDAG 24 AUGUSTUS
Vrijdag gaan we met de kinderen een dagje met de bus naar
Speelpark Drievliet.

OPROEP:
De Vakantieweek is dit jaar van 21 t/m 24 augustus
(maandag de 20ste richten wij het huttendorp in) en
we zijn zeer dringend op zoek naar mensen die ons
daarbij willen helpen. Omdat er een aantal mensen
wegens gezondheidsproblemen is uitgevallen is de
werkgroep ineens erg uitgedund. Wie komt de groep
versterken? Je kunt conctact opnemen met Sarie
Donk, 0182-526925.
HET WORDT WEER EEN FANTASTISCHE WEEK EN
WE HOPEN DAT ZICH VEEL HELPERS AAN KOMEN
MELDEN OM DAT MEE TE BELEVEN!
Het is de bedoeling dat je als helper een half uur vóór
aanvang van de dag aanwezig bent, dan spreken we
de dag altijd even door. Na afloop hebben we een
nabespreking met een een drankje. Wil je alleen helpen bij het opbouwen en bij het afbreken, dan is dat
ook al super welkom. Natuurlijk is deze informatie
nog niet volledig, dus als je vragen hebt, stuur dan
gerust een mailtje (buurthuis@despeelwinkel.nl) of
bel: 0182-526925.
De mensen die zich aangemeld hebben krijgen uiteraard nadere informatie. De extra hulp is echt heel
erg nodig. Het zou jammer zijn als we dit jaar geen
Kinder Vakantie Week kunnen organiseren wegens te
weinig begeleiding. Maar we gaan ervanuit dat het
lukt!!
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De enige echte

“Speelwinkel Eetclub
voor alleengaanden”…
Na een eerste enthousiaste kennismakingsbijeenkomst met een groepje
van zes, toevalligerwijs allemaal vrouwen maar in leeftijd wel divers,
werd er op 16 april voor het eerst voor het ‘echie’ gekookt.

De groep heeft het erg naar de zin met
elkaar, er was onmiddellijk een ‘klik’ en
men denkt er zelfs over om ook een creaclubje te vormen samen. Hoe gezellig kun
je het hebben? Om beurten is er steeds
één groepslid dat de boodschappen doet
en kookt. De rest snijdt, hakt, maakt
schoon en dekt de tafel. De kosten zijn
€ 5,-- per avond, exclusief de drankjes.
Mocht je daar ook zin in hebben, dan kun
je contact opnemen met de Speelwinkel:
0182-526925 of
buurthuis@despeelwinkel.nl. ●
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Kom jij ook
binnenkort spelen?

V

Peuterspeelzaal Dribbel heeft na november weer
plekjes vrij op de maandag en de woensdag. Voor
de dinsdag en donderdag is er nu al een plekje vrij.
De peuterspeelzaal is geschikt voor kinderen vanaf
2,5 jaar. De openingstijden zijn van 8.30 uur tot
12.00 uur. U kunt altijd binnenkomen om een kijkje
te nemen.

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) 52 69 25 E buurthuis@despeelwinkel.nl

Adres: Raam 60-62
Telefoonnummer: 06-12484133 ●

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! ●

MINIKLEURPLAAT
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Deskundig op het gebied van
aankoop, verkoop en taxatie

www.dupreemakelaars.nl

Bezorg- en afhaalcentrum

Pizza
Alvino
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Nieuwehaven 159, 2801 CW Gouda

Wilt u ook
adverteren?
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.
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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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Het is weer bijna zover!!
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20 t/m 24
augustus
Inschrijving
vanaf 20 juni

Inschrijving bij De Speelwinkel op 20 juni tussen 19.00 en 20.00 uur.
Of via 0182-526925 / buurthuis@despeelwinkel.nl
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