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Burendag begint met het opschonen van de Raambuurt. Buienradar geeft aan 
dat het droog blijft maar daar hebben ze zich in vergist. Ondanks een regenbuitje 
melden zich tal van mensen om aan de slag te gaan. Groot en klein gaan door de 
buurt met grijpers en vuilniszakken. 

Het is iedere keer weer ongelooflijk 
hoeveel vuil er opgehaald wordt, tevens 
wordt de bak bij de Fourka aangepakt en 
voorzien van nieuwe planten. Ondertus-
sen vinden er in Moskee Nour, de kerk de 
Lichtwijzer en De Speelwinkel voorberei-
dingen plaats voor de rondleidingen en 
de high tea. Helaas ging het idee van een 
hele lange tafel buiten niet door, van-
wege een buitje dat niet meer ophield. 
Dus allemaal naar binnen. Voor sommige 
bewoners was het de eerste keer dat ze 
de kerk of moskee bezochten. Het was 
super gezellig. 

De kinderen waren druk in de weer met 
het bouwen van de cyclusautootjes of 
mozaïeken bij Jeannette. De volwassenen 
dronken koffie, thee en aten heel veel 
koekjes.

Kortom: het was een bijzonder en waarde-
vol samenzijn. ●

Burendag 2018

Op de plek waar Willem van Roijen jaren 
zijn opslag had, heeft een ware metamor-
fose plaatsgevonden. Waar het eerst leek 
dat er een groot woonblok zou komen 
nadat Willem weg was uit de buurt, zijn 
de zes arbeidershuisjes opgeknapt en in-
middels bewoond. Daarna is de omgeving 
aangepakt en hebben bewoners de han-
den uit de mouwen gestoken, waar Kees 
Boer een groot aandeel in heeft gehad, 
Hans Duiker al jaren de kanissen voor zijn 
rekening neemt, en een aantal bewoners 
van tijd tot tijd meehelpen.

PRIJS
De prijs is een bedrag van € 250 die goed 
van pas komt omdat er een buxusplaag 
heeft plaatsgevonden en de buxussen nu 
snel vervangen kunnen worden. ●

Groen Moet  
Je Doen
Op vrijdag 28 september hebben 
bewoners van de Vest en de Initiatief-
groep uit handen van wethouder Hilde 
Niezen een prijs voor ‘Groen Moet Je 
Doen’ ontvangen.

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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Vooral die laatste gedachte is eigenlijk 
wel treffend. Want steeds vaker en inten-
ser realiseer ik mezelf dat ondanks alle 
maatschappelijke en politieke verande-
ringen, De Speelwinkel er nog steeds is 
en eigenlijk niet meer weg te denken is. 
Sterker nog, was De Speelwinkel vroeger 
een onderdeel van een groter netwerk 
van buurthuizen, vanaf 2004 opereert De 
Speelwinkel volledig zelfstandig en heeft 
het als enig buurthuis de veranderingen 
overleefd. Zijn we er trots op? Ja, natuur-
lijk. Lopen we daarmee te koop? Nee, 
natuurlijk niet. We willen vooral doen 
waar we goed in zijn: een buurthuis zijn 
voor de buurt met open en toegankelijke 
activiteiten voor buurtbewoners en een 
ieder die daarvan wil genieten. 

GESCHIEDENIS
In de afgelopen veertig jaar hebben we al 
vaak gememoreerd over het ontstaan van 
De Speelwinkel, de groei van een knutsel-
clubje bij iemand thuis naar een volwaar-
dig buurthuis met talrijke activiteiten in 
en rondom een eigen honk. Toch is het 
leuk om er wat feitjes uit te halen….

ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Ooit op een regenachtige woensdagmid-
dag in 1978, werd er bij iemand thuis (aan 
de Raam) met zo’n 10 kinderen geknut-
seld, koekjes gebakken enz. Gestaag 
groeide de groep van 10 naar meer. Zo 
werd in de zomervakantie van 1980 door 
een groep moeders uit de buurt een 
kindervakantieweek georganiseerd voor 
zo’n 30 buurtkinderen. En dat zonder een 
eigen plek voor die activiteit en andere 
activiteiten. 
Om een eigen plek te creëren werd door 
de moeders de gemeente Gouda over-
tuigd dat een lege ruimte aan Raam 222 

op de woensdagmiddag kon worden 
gebruikt. Zo geschiedde. Zonder primaire 
voorzieningen (geen gas, water of licht) 
werd 2,5 jaar gewerkt vanuit deze ‘eerste 
eigen locatie’. En voor alle praktische 
vraagstukken werd een oplossing gevon-
den;  in de winter een butagaskacheltje, 
plassen bij de buren en soms een kaarsje 
aan. Desondanks beleefden 50 kinderen 
héél veel plezier.

In 1983 kwam aan de Raam 60 een pand 
leeg. Met veel ijver en overtuigingskracht 
konden we de gemeente Gouda overtui-
gen dat dit dé plek was voor De Speel-
winkel. Zoals bekend is de grote rode 
draad van De Speelwinkel het werken 
met uitsluitend vrijwilligers. En dus was 
ook de verbouwing van Raam 60 een 
klus voor de buurtbewoners. Avond na 
avond, weekend na weekend: verbou-
wen, verven en inrichten. De beloning 
voor de noeste werkers: een bak lekkere 
soep en een belegde boterham. Met 
vereende krachten werd het buurthuis 
gerealiseerd. 
Door deze mooie ruimte kon het aanbod 
worden vergroot: eerst de peuterzaal, 
dan de klusjesochtend voor vrouwen, de 
V.O.S.cursus, theater, activiteiten voor 
tieners en noem maar op. En ook hier 
weer de rode draad: voor al die activi-
teiten stonden er vrijwilligers op om die 
taken op zich te nemen.

Aanvankelijk hadden we rondom het 
pand nog medegebruikers: het Leger 
des Heils en Tafeltennisclub De Vrien-
denschaar. Nadat beide organisaties een 
andere locatie hadden gevonden is ook 
Raam 62 toegevoegd aan het buurthuis. 

BLIJVEN VERNIEUWEN
De activiteiten vanuit De Speelwinkel ble-
ven vanaf dat moment goed vervuld en, 
zoals het gaat met veranderende behoef-
ten, pasten de soorten van activiteiten 
zich daarbij aan. Nadat De Speelwinkel 
in 2004 was verzelfstandigd (een zelf-
standige stichting) is er veel aan gedaan 
om elke keer weer te blijven inspelen 
op die veranderende behoeften van de 
gebruikers, onze buurtbewoners en een 
ieder die ook gebruik wil maken van ons 
aanbod. We zeggen wel eens: “bij ons 
hoef je je paspoort niet te laten zien”. Al-
les onder het mom “met Raamhorigheid 
maak je iedereen blij”.

Vernieuwing van activiteit vraagt ook 
aanpassingen in het gebouw. Inmiddels 
is er voor de peuterspeelzaal Dribbel een 
eigen ruimte gecreëerd, die voldoet aan 
alle eisen die aan een peuterspeelzaal 
worden gesteld, en is de voorruimte 
beneden zodanig heringericht dat het 
een prachtige ruimte is voor alle andere 
activiteiten. 

TOEKOMST
Regeren is vooruitzien. Dat is een beken-
de leus. Ook het bestuur van De Speel-
winkel gaat verder kijken. Hoe houden 
we de boel draaiende, voor wie willen we 
blijven organiseren en vooral met welke 
vrijwilligers. Ondanks de verdere indivi-
dualisering zien we gelukkig dat voor veel 
activiteiten nog vrijwilligers zijn te porren 
om in De Speelwinkel van dienst te zijn. 
En dat geeft perspectief, perspectief voor 
de volgende stap… op naar de 50. ●

Bestuur en medewerkers 
van De Speelwinkel

Laatst zat het bestuur bij elkaar om de lopende zaken met 
elkaar te bespreken. Een vaste agenda met terugkijken naar 
wat er sinds de vorige bijeenkomst is gebeurd en vooruit kijken 
wat ons nog te doen staat, dit jaar en de komende jaren. Opeens 
zegt Sarie “we bestaan dit jaar 40 jaar”. ‘Hé, hoe kan het zijn dat we dit 
nu niet op de agenda hebben staan’, was de algemene conclusie. Daarvoor 
zijn natuurlijk talrijke redenen te geven. Ik noem er zomaar twee die bij mij direct 
opkwamen:
● wij kijken liever vooruit dan terug. We hebben nog genoeg plannen en ideeën om lang door te gaan;
● De Speelwinkel is zó vanzelfsprekend in het sociale domein van de gemeente Gouda en specifiek in onze Raambuurt,
 dat je er gewoonweg niet bij stilstaat hoe lang dat al zo is.

Voorwoord
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Afscheid van 
onze Piet

Ongeveer 30 jaar geleden kwam onze Piet voorzichtig De Speelwinkel binnen. 
Hij kwam ter ondersteuning van de initiatiefgroep Raambuurt vanuit zijn functie 
bij de gemeente. Er was gemeld dat er bij de initiatiefgroep Raambuurt mensen 
zaten die nogal kritisch waren ten opzichte van de gemeente en hij wist dus niet 
precies wat hem te wachten stond.

Vanaf de eerste stap was het alsof Piet al 
jaren in de Raambuurt thuishoorde. Wat 
hebben wij zoal meegemaakt met elkaar 
in al die jaren. Hoeveel keren de Raam-
buurt opgeschoond en planten gepoot. 
Maar ook hele andere aspecten kwamen 
voorbij als het ging om de menselijke 
maat. Piet was altijd aanspreekbaar en 
inzetbaar.

We zouden zoveel op papier kunnen zet-
ten als het gaat over de betrokkenheid 
van onze Piet. Soms leek het dat hij ons 
ging verlaten omdat zijn functie ging ver-
vallen, maar gelukkig kwam er altijd weer 
iets voor in de plaats en bleef Piet bij de 
initiatiefgroep betrokken. We hebben 
zelfs wel eens actie voor hem gevoerd.
Na al het werken was er soms ook tijd 
om iets gezelligs te doen. De jaarlijkse 
barbecue was altijd een zeer mooi sa-
menzijn, waar het hele team bij aanwezig 
was. Na een van de schoonmaakacties 
had Piet geregeld dat hij vanuit de ge-

Het nieuwe jaar is weer begonnen bij 
Peuterspeelzaal Dribbel. Na de vakantie 
zijn we gestart met het thema “Welkom 
Puk!”.

De kinderen mochten met elkaar de 
groep laten zien aan Puk; waar staat al 
het speelgoed, waar moet het drinken en 
het fruit en het meest belangrijke: waar 
moet je plassen en handen wassen…
Puk vond het allemaal heel spannend, 
maar wilde gelukkig de dag erna weer 
komen spelen. 

We zijn elke dag geopend van 08.30 tot 
12.00 uur. Voor de maandag- en woens-
daggroep is er een wachtlijst, maar voor 
de dinsdag- en donderdaggroep hebben 
we per direct plaats. ●

Peuterspeelzaal Dribbel

Op zaterdag 1 september vond de Rondo Pedale plaats in Gouda. Op vier plekken in 
de stad konden mensen luisteren naar muziek en gedichten. Een van de plekken was 
in De Speelwinkel, daar speelde Two Four Six o’ One. Zes vrienden met een gedeelde 
musicalachtergrond en met passie voor zang,  zongen liedjes uit bekende musicals. 
Het was weer een zeer geslaagde middag waar heel veel mensen plezier aan hebben 
beleefd. ●

meente iets mocht organiseren voor de 
initiatiefgroep. Tijdens het opschonen 
had hij muziekkorps De Pionier gevraagd 
om rond te lopen door de buurt. Deze 
mensen zouden ook mee-eten. Er was 
dus redelijk wat eten besteld. Nadat De 
Pionier nog een serenade gaf, zag Piet tot 
zijn grote verbazing dat het hele korps 
rechtsomkeert maakte en vertrok. We 
zien Piet er nog hard achter aan rennen 
maar helaas, ze waren weg.

Iedereen snapt dat het de Raambuurt 
zwaar valt om afscheid te nemen van 
onze Piet. Het is hem natuurlijk van harte 
gegund om heerlijk van zijn vrije tijd te 
gaan genieten en we zullen elkaar zeker 
hier of daar tegen gaan komen.

Rest ons nog Piet vanuit de grond van 
ons hart te bedanken voor alles wat hij 
voor de buurt heeft gedaan met een hart 
van Goud.
Piet het ga je goed XXXX ● 

We zijn weer 
begonnen!

Rondo Pedale

bezorger Wijkkrant voor de bewoners 
flats Koningshof ca. 200 adressen.

Interesse? Neem dan contact op!
T (0182) 52 69 25 
E buurthuis@despeelwinkel.nl

Wij zoeken: 
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Onder circa 1300 adres-
sen in de buurt zijn 
vragenformulieren 
verspreid, die een 
kleine week later 
weer zijn opge-
haald.
In elk geval blijkt 
uit de reacties dat 
De Speelwinkel 
goed bekend is en 
het aanbod voldoet bij 
de meesten aan de wen-
sen. Ook werden er in de for-
mulieren door een aantal mensen speci-
fieke wensen en tips doorgegeven én het 
aanbod om ons mee te komen helpen bij 
de uitvoering. We zijn daar uiteraard heel 
erg blij mee. Graag willen we daarover 
verder met hen praten, maar helaas lukt 
dat in een aantal gevallen niet, omdat er 
geen persoonsgegevens op het formulier 
stonden. Aan hen willen we van hieruit 
vragen: “wil je contact met De Speel-
winkel opnemen?” 
 

DE RESULTATEN: WAT WILLEN/KUNNEN 
WE MET ZIJN ALLEN?
In de ruim 100 reacties zaten circa 90 
specifieke suggesties/wensen en behoef-
ten en aanbiedingen verwerkt. Tijdens 
de Brainstorm die op donderdag 14 juni 
volgde op de enquête hebben we met 
bewoners en vrijwilligers samen de resul-
taten besproken. 

Het ‘Waarom’ van de enquête is door de 
voorzitter nog eens toegelicht: “we zijn 
al 40 jaar bezig voor dezelfde doelgroep 
met een aanbod dat weliswaar steeds 
aangepast wordt aan de veranderende 
verwachtingen van o.a. de subsidiegever, 
maar die toch zo langzamerhand ook 
weer eens onder de loep genomen zou-
den mogen worden” aldus de voorzitter. 
Bijvoorbeeld door de nieuwbouw van de 
laatste jaren in de buurt, die heel veel 

nieuwe mensen, volwassen 
en kinderen, naar de 

Raambuurt gebracht 
heeft. Daarnaast 
zijn veel activi-
teiten overgeno-
men door andere 
instanties, die, 
eveneens gesubsi-

dieerd door de ge-
meente, activiteiten 

uitvoeren die voorheen 
ook door De Speelwinkel 

werden gedaan. Bijvoorbeeld 
vanuit De Brede School. 

En dus heerst de vraag: zijn we nog goed 
bezig, of is de vraag richting De Speel-
winkel veranderd?

IS DE SPEELWINKEL VERANDERD?
Huis van de Buurt waren we eigenlijk al 
die jaren al, maar het zou zomaar eens 
kunnen dat de oorspronkelijke func-
tie ongemerkt veranderd is. En weten 
ook de nieuwe bewoners de weg naar 
de Speelwinkel te vinden? Uit een van 
de reacties bleek dat deze vraag ook 
leeft bij de bewoners, gezien de reac-
tie: “maak meer aansluiting tussen de 
nieuwe bewoners, de ‘oude’ Raambuurt 
en het Centrumdeel van de buurt, met 
wonen, ondernemen, kunst en cultuur, 
geloven en samenleven, in alle leeftijds-
categorieën”.

Afgelopen juni hebben we een Speelwinkelenquête gehouden onder de buurtbe-
woners. Doel was om, na 40 jaar, te horen hoe er over de activiteiten en de functie 
van De Speelwinkel wordt gedacht door de buurtbewoners. We wilden ook weten 
of er nieuwe wensen leven én ook of er behoefte is om zelf met een initiatief aan 
de slag te gaan. 

De Speelwinkelenquête, wat deden we ermee?
De enquête op zich heeft al bijgedragen 
aan verdere zichtbaarheid van De Speel-
winkel! We willen iedereen van harte 
bedanken voor de reacties, aan de deur 
én in de formulieren!!

SAMENVATTING VAN DE REACTIES:

Alle reacties zijn onderverdeeld in drie 
categorieën: 
1 Activiteiten/wensen voor iedereen
2 Activiteiten voor volwassenen
3 Activiteiten voor kinderen

Uit de suggesties per categorie hebben 
we een aantal samengenomen en/of 
geselecteerd op haalbaarheid. 

1.  ACTIVITEITEN VOOR IEDEREEN
• Een flink aantal wensen gaat over eten: 

buurtbarbecue, samen koken en eten 
eens per week, samen vegetarisch 
koken, broodbakken, buurteten met de 
verschillende culturen in de buurt. (In-
middels hebben we een Eet- en kook-
club voor alleengaanden en hebben 
we op de Burendag van 22 september 
jl. een high tea georganiseerd, samen 
met de moskee Nour en de christelijk 
gereformeerde kerk Lichtwijzer.)

• Een extra rommelmarkt, bijvoorbeeld 
een soort fancyfair in het najaar.

• Vissen (met hengel); dit idee sluit heel 
grappig aan bij een heel oude traditie 
uit het begin van de vorige eeuw in de 
Raambuurt, toen met Koninginnedag 
viswedstrijden werden gehouden in de 
gracht van de Raam.

2. ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN
Muziek en dans kwamen nogal eens 
naar voren: van Lindyhoppen (soort vrij 
dansen op jazzmuziek) tot jammen met 
muziekamateurs. Het staat mensen vrij 
om met concrete voorstellen naar het 
buurthuis te komen. Maar wat eruit 
springt is: 
• een voorstel om concerten te geven 

met de vijf koren die wekelijks oefenen 
in De Speelwinkel;

• klaverjassen;
• leesclub;
• spellenavond en spelletjesdag (straat-

sport, zoals voorheen de Zeskamp).

huiskam
er vanDe 

S
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elw
inkel

d e b u urt
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In het voortraject  is er veel gezegd en 
gebeurd ten aanzien van de bomen. Na de 
enquête is er afgesproken dat wat betreft 
de bomen het blijft wat het was. Tijdens 
de werkzaamheden worden er wel stuk-
ken wortels afgehakt. Wat we nu zien is 
dat op het eerste stuk Raam de stenen en 
klinkers weer over het hele deel omhoog 
komen en losliggen, wat de afgelopen tijd 
al een aantal valpartijen heeft veroorzaakt 
waar zelfs de ambulance aan te pas moest 
komen.  Oorzaak: boomwortels die om-
hoog komen.

ENORM VAN GESCHROKKEN 
Aangezien we niet de enigen in de straat 
zijn hebben andere bewoners ook contact 
gezocht met de gemeente. Als antwoord 
op hun brief gaf de gemeente aan dat 

Herbestrating en wortelopdruk

3. ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
De ideeën voor deze categorie blijven in 
de reacties een beetje vaag, in de zin van 
‘meer activiteiten voor jonge kinderen’.
• Meer activiteiten voor ( jonge) kinderen. 

Er is nu al aanbod voor tekenles voor 
kinderen, kookles, mozaïeken met kin-
deren, maar er kan natuurlijk altijd iets 
bij…

• Muzikale vorming voor kinderen tussen 
3 en 4 jaar. (Op dit moment is er een 
nieuw initiatief van Maria Syurina, een 
pianiste die met kinderen van 7 tot 10 
jaar een muziekclub is gestart. Zie ook 
in het programma-aanbod elders in 
deze wijkkrant.)

Voor het overige passeerden de revue: 
schoonmaken van de buurt, met de 
buurt (doen we al met de Initiatiefgroep 
Raambuurt), meer avondactiviteiten, 
activiteiten met omgeving en natuur, 
huiswerkklas, koffie/thee-uurtje (is er 
al, elke dinsdag- en woensdagochtend), 
politiek café, meer groen in de buurt (de 
Initiatiefgroep doet haar best), hulpnet-
werk voor ouderen en anderen die dat 
nodig hebben, etc. Een fantastisch idee. 
Concrete plannen daarvoor zien wij met 
belangstelling tegemoet. 

Een aantal jaren geleden is het eerste stuk Raam herbestraat, nadat de nieuw-
bouw een feit was. Vast stond dat bij herbestrating van de rest van het Raam dit 
het uitgangpunt zou zijn. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het riool en de 
herbestrating.

herbestrating alleen niet meer afdoende 
is en dat op deze manier de wortelopdruk 
niet op te lossen is maar dat er grotere 
maatregelen nodig zijn. Daar is de initia-
tiefgroep enorm van geschrokken, want 
dat zou ook voor de Raam betekenen dat 
we binnen de kortste keren weer in een-
zelfde situatie komen te zitten (zie foto’s 
eerste stuk) en de stukken wortels die nu 
weg worden gehaald de bomen onstabiel 
maken.

Er wordt nu herbestraat voor de komende 
30 jaar en het zou heel jammer zijn als we 
over een paar jaar opnieuw problemen 
krijgen vanwege de wortel opdruk. Om 
die reden hebben wij een verzoek bij de 
gemeente neergelegd  met de vraag om 
een gesprek. ●

WIE GAAT DIE KAR TREKKEN?
De selectie die we tijdens de brain-
storm op 14 juni jl. maakten is 
haalbaar en veelbelovend. We kunnen 
die ideeën uitwerken tot uitvoerbare 
plannen, maar stuiten dan ook op de 
vraag wie die kar gaat trekken. Wij 
blijven ons best doen om vrijwilligers 
te vinden en in te werken, maar wel-
licht zijn er mensen die na het lezen 
van dit stuk besluiten om zelf mee te 
doen! 

Mocht je belangstelling hebben om 
een van de genoemde activiteiten 
mee op te zetten en te begeleiden, of 
ben je glad vergeten je naam en adres 
te noteren bij je aanbod om ons te 
helpen, neem dan contact op met De 
Speelwinkel: 0182-526925 of buurt-
huis@despeelwinkel.nl. ●

Opnieuw vond in het weekend van 5 en 
6 oktober de enige echte Speelwinkel 
Kinderkledingbeurs plaats. Al op 
donderdagmiddag is het elk jaar een 
drukte van jewelste met het aanleveren 
van de mooiste gedragen kinderkleren. 
Alles wordt netjes gesorteerd en in 
rekken gehangen. 

Vrijdagavond en zaterdagochtend gaat 
het los. Het is altijd een gezellige drukte, 
waarbij prachtige kleding t/m maat 176 
voor een appel en een ei van eigenaar 
verwisselt. Ook dit jaar was de belang-
stelling weer groot, zowel van de kant 
van de aanbieders als van de kopers. 

De Speelwinkel kledingbeurs 2018 
was wederom een succes

DEZE KANS GEMIST? 
In het voorjaar van 2019 is er weer een 
mogelijkheid om je slag te slaan. De juis-
te data worden tegen die tijd vermeld op 
facebook en  www.despeelwinkel.nl en 
in de voorjaarswijkkrant.
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De kinderen worden aangemeld, extra wensen zijn kenbaar 
gemaakt en doorgesproken. En dan is het maandag, start van 
de Kindervakantieweek, dit jaar met als thema: In vier dagen 
de wereld rond, en staan we klaar om het Regulierenhof op te 
bouwen voor het huttendorp. De hekken, de WC’tjes, de ten-
ten, het hout en natuurlijk de spijkers worden opgebouwd en 
klaargezet. We zijn er klaar voor.

Dinsdag komen de kinderen en binnen de kortste keren komen 
de eerste hutten tevoorschijn. Er wordt getimmerd en getim-
merd, de kids hebben bijna geen tijd om te eten of te drinken, 
er moet gewérkt worden! En het gaat zo hard, dat tot onze 
verbazing alle pallets de eerste dag al op zijn. En dan hebben we 
een klein probleem, want we zouden woensdagochtend ook nog 
bouwen en zonder hout gaat dat niet.
Wat nu? We bellen de buren, in dit geval Croda en tot ons geluk 
is de hulp nabij en kunnen we veertig pallets ophalen. Maar 
hoe?
André lost dit probleem voor ons op met z’n vrachtwagentje en 
als de kinderen ’s morgens weer op het plein komen kunnen ze 
gelijk weer aan de slag. De hutten hebben een op- en uitbouw 
voor voldoende ruimte, want vanavond moet er geslapen wor-
den. Voordat het zover is echter, worden ze eerst nog prachtig 
geverfd. Omdat het prachtig weer is komt de ijsboer ook nog 
even langs.

ALS DE ZOMERVAKANTIE BIJNA VOORBIJ IS, WETEN WE: DE 
KINDERVAKANTIEWEEK IS IN AANTOCHT!
Dit jaar voor de 38ste keer. Iedereen zal begrijpen dat we dan, voordat het 
zover is, al iets langer bezig zijn om alles te regelen. Dat begint met het 
kiezen van het thema, promotie en werving van de kinderen en vooral ook 
het aantrekken van de helpende handen. En zoals elk jaar worden al vroeg 
de afspraken gemaakt met de bedrijven die de hekken brengen, de WC’s 
neerzetten, de pallets leveren en die de kinderen voor de laatste, -uitjes-
dag naar de plaats van bestemming brengen en veilig weer thuis afleveren.

kindervakantieweek
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Na het eten komen de over-
nachters met hun slaapspullen 
terug naar het plein. Ieder een 
vindt een plekje. Als het don-
ker wordt, gaan ze in groepjes 
op pad door kleine steegjes 
en straatjes. Ze moeten op 
zoek naar een aantal attribu-
ten. Bij terugkomst brandt het 

kampvuurtje en zijn er broodjes met warme worst. 
Zoals elk jaar zijn er maar een paar kinderen die echt in slaap 
vallen, de rest heeft dolle pret (zachtjes voor de buren) en er 

valt hier en daar ook nog wel 
wat te snoepen. Om 07.00 
uur staan alle ouders fris 
voor de deur om hun kinde-
ren op te halen. Nog even 
opruimen en de nachtwa-
kers mogen gaan slapen. 

BIJ DEZE WILLEN WE IEDEREEN BEDANKEN; ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN KINDER-
VAKANTIEWEEK!
Nana, Mara, Roliene, Naoubi, Elvira, Moesha, Tamara, Carlos, Bas, Sander, Anne, Arend, 
Rody, Tessa, Amy, Yasmina, Jacqueline, Tobias, Wesley, Marja, Brian, Kok, Ciska, Sami, 
Naomi, Suzanne, Anneke, Liza, Nand, Eric, Ed, Sharon, Tonnie. Daarnaast onze dank 
aan Kees Boer, Mokveld, Mick Bunnik, Croda, Wijngo en André Schoonderwoerd.

En weer bedankt

Om 13.00 uur komen de niet-slapers en is er een spelletjesmid-
dag. Iedereen doet enorm z’n best en dus winnen ze allemaal.
Als iedereen naar huis is, gaat de leiding aan de slag om de hutten 
weer af te breken en het hout op te stapelen. De tenten wor-
den afgebroken en het veld wordt weer van alle rondslingerende 
spijkers ontdaan. Als dat allemaal achter de rug is gaan we gezellig 
met z’n allen eten. 

Zoals elk jaar is de vrijdag van de Kindervakantieweek een dagje 
uit, gewoonlijk naar Drievliet. Het was ons ter ore gekomen dat 
daar nu een heuse wespenplaag heerste en het leek ons dus geen 
goed idee om daar naartoe te gaan. Het alternatief, KidZcity in 
Utrecht, bleek een enorm goed idee. De kinderen hebben geno-
ten. We hebben daar nog een frietje gegeten en toen stonden de 
bussen weer klaar om ons naar huis te brengen. Altijd een raar 
moment om na zo’n week samen weer afscheid te moeten nemen. 
We hebben weer enorm geboft met het weer, maar ook zeker met 
al die lieve leiding die de hele week hard gewerkt heeft om alle 
kinderen een leuke week te bezorgen. 
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Nieuwe activiteiten

KINDEREN EN MUZIEK

dinsdag

Maria Syurina, pianiste, nam het initi-
atief om een muziekclub voor kinderen 
van 7 tot 10 jaar op te zetten om in de 
mooie wereld van muziek te stappen. 
“Wat is muziek en hoe ontstaat het? 
Hoe kunnen we de muziek beleven, hoe 
kunnen we daarbij geholpen worden en 
wie kan ons daarbij helpen?” Dit en veel 
meer gaan we ontdekken. De eerste les 
vond al plaats, op dinsdag 1 oktober om 
15.30 uur in De Speelwinkel. Vind je het 
leuk om mee te doen, of heb je hier nog 
vragen over? Neem dan contact op met 
De Speelwinkel, tel: 0182-526925 of 
buurthuis@despeelwinkel.nl

NAAILES

dinsdagochtend

De Naailes heeft een kleine wijziging, in 
de tijden: dat is nu geworden van 9.30 
tot 11.30 uur op dinsdagochtend. Uit re-
acties blijkt dat er belangstelling is voor 
uitbreiding van de naailes naar de avond. 
Bij voldoende belangstelling voor de 
avond bestaat die mogelijkheid. Mocht u 
daar belangstelling voor hebben dan kunt 
u contact met ons opnemen.

NEDERLANDSE TAALLES 

dinsdagmiddag

Voor de Nederlandse taalles zijn er 
wijzigingen. Joke Rickenga gaat vanaf nu 
de lessen geven op dinsdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur.
De kosten zijn 15,- per jaar en per keer 
wordt voor koffie/thee € 1,- betaald.

OMGAAN MET DE COMPUTER 

De cursus Omgaan met de computer 
was een groot succes. Tevreden hebben 
de cursisten de cursus van het voorjaar 
afgesloten. Wegens een operatie van de 
docent kan de najaarscursus dit jaar geen 
doorgang vinden, maar in het voorjaar 
van 2019 gaat de cursus weer van start. 
Volg het op de website, op Facebook en 
in deze krant…

Het nieuwe seizoen van De Speelwinkel start in september altijd met het nalopen van de bestaande activiteiteninformatie. 
Klopt alles nog? Zijn er nieuwe tijden, nieuwe plannen? Het activiteitenoverzicht wordt aangepast en nieuwe activiteiten wor-

den ingevoerd. Ook dit jaar zijn er grotere en kleinere wijzigingen. 
Hieronder vindt u het gehele overzicht tot januari 2019. Enkele nieuwe activiteiten willen we extra toelichten:

Meer informatie vindt u op Facebook en 
www.despeelwinkel.nl.

DE SPEELWINKEL WEEKROOSTER

Maandag Tijd Activiteit
Ochtend 9.30 tot 12.00 uur koor - 50+
 9.30 tot 12.00 uur kookochtend vrouwen
Avond 20.00 tot 22.30 uur koor - Zomaargewoon
 20.00 tot 21.30 uur Niacursus “Bewegen op Muziek
Dinsdag
Ochtend 9.30 tot 11.30 uur Naailes
 9.30 tot 12.00 uur inloop met koffie/thee
Middag 13.30 tot 15.30 uur Nederlandse taalles
 15.30 tot 16.30 uur club Kinderen en Muziek
Avond 20.30 tot 22.30 uur koor - Gouds Viswijvenkoor

Woensdag
Ochtend 9.00 tot 11.30 uur:  inloop met haken/breien koffie/thee
Middag 13.30 tot 14.30 uur Tekenles voor kinderen
Avond: 17.30 tot 21.00 uur Eetclub voor Alleengaanden (eens per drie weken)
 20.00 tot 22.00 uur koor - De Gebekte Wijffies
Donderdag 
Ochtend 9.00 tot 12.00 uur Kookles voor volwassenen
Middag 15.30 tot 16.30 uur Ontspanningsyoga
Avond 19.30 tot 20.45 uur Yoga in de avond
 20.30 tot 23.00 uur Shantykoor - WestZuidWest
Vrijdag
De Speelwinkel gesloten

Peuterspeelzaal Dribbel is een kleine 
zelfstandige organisatie die inmid-
dels al 37 jaar bestaat. Begonnen met 
enkele moeders uit de buurt, naar een 
speelzaal die werkt met drie beroeps-
krachten en een aantal vrijwilligers.
Er is een maandag/woensdaggroep, 
een dinsdag/donderdaggroep, en voor 
de driejarigen is er de vrijdaggroep.
Er komen 16 kinderen per ochtend.
Dribbel werkt met VVE (voor- en 
vroegschoolse educatie) voor kinderen 
die extra ondersteuning nodig hebben.

Op dit moment zijn we op zoek naar 
vrijwilligers voor de woensdag- en 
vrijdagochtend. Wat wij heel belang-
rijk vinden is dat je het super leuk 
vindt om met kleintjes te werken in 
een groep met enthousiaste leidsters.
Denk je dat het iets voor je is, 
neem dan contact met ons op. 
We kunnen ook afspreken dat je een 
keertje meekijkt.
Er is een kleine onkostenvergoeding 
en je VOG (verklaring omtrent gedrag) 
wordt betaald.

We zijn te bereiken op telefoon 
0612484133 en via 
info@peuterspeelzaaldribbel.nl.
Of kom langs bij Raam 60, zij-ingang.

Dribbel is op
zoek naar jou!

V
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Dieuwertje Verhagen verzorgt een serie workshops tussen september 2018 en oktober 2019. 
Men kan zich opgeven via de De Speelwinkel, 0182-526925 of buurthuis@despeelwinkel.nl

Workshops

KERSTSTALLETJE MAKEN

1 en 15 november 2018

Ontvangst: 19.15 uur, start 19.30 uur.
Tijdens deze twee avonden maken we 
een stalletje en de figuurtjes.
Deze worden door mij gebakken en 
tijdens de tweede avond geglazuurd. 
Voor 4-10 personen. Kosten: 20,-

TUINVOGELTJE VAN 
KERAMIEK

26 februari en 12 maart 2019

Ontvangst: 19.15 uur, start 19.30 uur.
Kun je ook zo genieten van de vogels in 
je tuin? Dan is deze activiteit vast iets 
voor jou.
We maken een vogeltje van klei op ware 
grootte. Dat glazuren we op de tweede 
avond als het is gebakken. Het vogeltje 
kan op een stok in de tuin. 
Voor 6-10 personen. Kosten: 15,-

VRIENDSCHAPSARMBANDJE

11 juni 2019

Ontvangst:19.15 uur, start 19.30 uur.
Op deze avond staat vriendschap cen-
traal. We maken twee vriendschapsarm-
bandjes. Eén voor jezelf en één voor een 
vriend of vriendin, die je later aan hem of 
haar kunt geven. 
Voor 6 -10 personen. Kosten 15,- 
Dit is inclusief materiaalgebruik. 

STERRENNACHT SCHILDEREN

15 en 22 januari 2019

Ontvangst: 19.15 uur, start 19.30 uur.
Tijdens deze twee avonden schilderen 
we een stralende sterrennacht. Dit doen 
we met acrylverf en zout. Door het zout 
te gebruiken ontstaan er verrassende 
effecten. Daarnaast schilderen we een 
horizon. Geschikt voor beginners en 
gevorderden. Voor 4-8 personen. 
Kosten: 20,-

GEVELSTEENTJE

26 maart, 2 april, 7 mei 2019

Ontvangst 19.15 uur, start 19.30 uur.
Dit is een activiteit van drie avonden. 
Tijdens deze avonden maken we een 
gevelsteentje voor aan huis of schuur. 
Dit maken we van klei en je kunt er een 
zelf gekozen persoonlijke voorstelling op 
maken. Daarna gaan we het glazuren.
Ik help je bij het vervaardigen daarvan. 
Geschikt voor beginners en gevorderden.
Voor 4-8 personen. Kosten 45,- 
Dit is inclusief materiaalgebruik. 

TROLLEN MAKEN

10 en 24 september 2019

Ontvangst 19.15 uur start 19.30 uur.
Tijdens deze twee avonden maken we 
een grappig trolletje dat eruit ziet als 
ene steen die tot leven is gekomen. Op 
de eerste avond maken we de trol. Deze 
wordt door mij gebakken. Op de twee-
de avond bekleden we hem met mos en 
andere leuke details. Zelf meenemen: 
mos of kleine fijne takjes. Voor 4-10 
personen.TEGELTJESWIJSHEID

5 februari 2019

Ontvangst: 19.15 uur, start 19.30 uur
Tijdens deze avonden schilderen we onze 
eigen wijsheid op een tegeltje in zelf 
gewenste kleuren. Voor 4-8 personen. 
Kosten 12,50 Dit is inclusief materiaalge-
bruik. Exclusief koffie of thee.
Let op: Bedenk van tevoren wat je er op 
zou willen schrijven. Neem een korte 
spreuk mee die op een tegeltje past.

SCHAALTJE VAN BALLETJES 
KLEI

21 mei en 4 juni

Ontvangst: 19.15 uur, start 19.30 uur.
Tijdens deze twee avonden maken we 
een schaaltje van balletjes klei.
Op de tweede avond is het schaaltje door 
mij gebakken en gaan we het glazuren.
Let op: neem een schaaltje mee ter 
grootte van een dessertschaaltje.
Voor 4- 10 personen. Kosten: 15,-

Regelmatig worden workshops georganiseerd. Sieraden maken, bloemstukken rondom de Kerst en Pasen, 
koken met een speciaal thema, mozaïeken etc. Workshops worden door het jaar heen gehouden, afhankelijk van vraag, 

en aanbod van begeleiders. Houd de Wijkkrant en website van De Speelwinkel in de gaten of kijk regelmatig
 op Facebook voor meer informatie.

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

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

WIJKKRANT 5 • OKTOBER 2018

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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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

Mini BSO Kikker
Lage gouwe 58 | 06 - 131 955 53
minibsokikker@hotmail.com

 Mini BSO Kikker (voor een sfeerimpressie)

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!

iedere dag weer plezier!
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Kinderen en Muziek
Stichting Emmaus is een kringloopwinkel. In de kringloop-
winkel vind je een breed assortiment tweedehandsgoederen. 
Alle artikelen worden mooi en overzichtelijk gepresenteerd 
en door ons gecontroleerd of ze compleet en in goede staat 
zijn. Je snapt dat dat een hele klus is

Wij maken geen winst, ontvangen geen subsidie, en werken 
uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn verschillende redenen om 
vrijwilligerswerk te gaan doen: een zinvolle dagbesteding, 
idealisme, op zoek naar sociaal contact.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers. Voor veel 
taken zoeken wij mensen die bereid zijn een dagdeel beschik-
baar te zijn, zoals:
- iemand die de speelgoedhoek onder zijn/haar beheer heeft, 

sorteert en opruimt;
- iemand die winkeldienst draait;
- iemand die op maandag meerijdt op de bus om de spullen 

op te halen.

Van de inkomsten die we binnenkrijgen steunen we projecten 
waarbij delen de belangrijkste doelstelling is. Bijvoorbeeld: 
het Inloophuis, Zonnebloem Gouda, Plaatsing Stolpersteine in 
Gouda, Lilianefonds.

BEN JIJ DIE WIJ ZOEKEN!!
Heb je bij het lezen van dit verhaal het idee gekregen dat je hier 
graag je bijdrage aan wilt leveren? Neem dan contact op of kom 
langs op onze openingstijden:
Donderdag 13.00 tot 17.00 uur
Vrijdag  13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag  11.00 tot 15.00 uur

Onze gegevens: Vest 61, 2801 VE Gouda, 
telefoon 0182- 528529, info@emmausgouda.nl.

Wij hopen je te kunnen begroeten! ●

Stichting Emmaus 
zoekt vrijwilligers

We komen weer in de richting van december en ook dit jaar 
gaan we de Goedheiligman ontvangen in De Speelwinkel. 
Op vrijdag 30 november is het zover, we verzamelen om 
18.45 uur bij De Speelwinkel waar de Sint met muziek 
welkom wordt geheten. Vervolgens gaan we om 19.00 uur 
met z’n allen met lampionnen in optocht door de buurt. 
Rond 20.00 uur zijn we terug in het buurthuis. Binnen is daar 
gelegenheid voor een gezellig praatje met Sinterklaas en 
krijgen de kinderen een verrassing. 

Toegangskaarten en lampionnen kunnen vanaf 20 november 
voor € 3,50 verkregen worden bij De Speelwinkel. ●

jij komt
toch ook!

De Sinterklaasoptocht
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STICHTING EMMAUS LANGEWEG 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Maria Syurina, pianist, wil graag een muziekclub organiseren, 
om met kinderen van 7 tot 10 jaar in de mooie wereld van 
muziek te stappen. “Wat is muziek en hoe ontstaat het?
Hoe kunnen we de muziek beleven, 
hoe kunnen we daarbij geholpen
worden en wie kan  ons daarbij helpen? 
Dit en veel meer  gaan we ontdekken.” 

De eerste les vindt plaats op 
dinsdag 30 oktober om  15.30 uur
in De Speelwinkel.

Als dit je leuk lijkt, kun je je aanmelden bij 
De Speelwinkel: 0182-526925 of 
buurthuis@despeelwinkel.nl ●
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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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COLOFON
Redactie:  
Sarie Donk, Jacqueline Verbakel,  

Boukje Ferwerda, jacqueline Schreijer en 

Hans Braker 

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 en 

Heleen de Vries


