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Zaterdag 5 januari werd in De Speelwinkel de jaarlijkse Nieuwsjaarborrel 
gehouden. Deze keer in het teken van het 40-jarig jubileum. Rond 15.00 uur 
stroomden de genodigden binnen. Er waren zelfs mensen binnengewandeld die 
alleen maar het artikel over De Speelwinkel in de Goudse Post hadden gelezen en 
verder niets met het buurthuis van doen hadden.

(Oud)vrijwilligers zagen elkaar soms na 
20 jaar weer, wat bijzonder was.

Cees van Schaik, penningmeester van het 
bestuur, opende het officiële gedeelte. 
In zijn speech zei hij onder andere “dat 
we kunnen terugkijken op een prachtig 
verleden en gaan voor een prachti-
ge toekomst.” Een inmiddels binnen 
De Speelwinkel veelgebruikt woord is 
“Raamhorigheid”, de betekenis spreekt 
voor zich. “We kunnen het niet alleen, 
maar doen het met elkaar”, zoals Sarie 
ook altijd zegt. 

Wethouder van Welzijn, Corinne Dijkstra, 
nam het woord over en bedankte voor 
de uitnodiging om te mogen spreken. Zij 
wist de genodigden te boeien met een 
terugblik op het begin en de geschiede-
nis van De Speelwinkel, van de kleine be-
huizing waar op woensdagmiddag in de 
huiskamer van Sarie de kinderen werden 
vermaakt, tot en met de huidige situatie 
waarin De Speelwinkel is uitgegroeid tot 
de kern van de Raambuurt in een prachti-
ge accommodatie, waar talloze activitei-
ten worden georganiseerd.

Nieuwjaarsborrel en 40-jarig
jubileum De Speelwinkel

Zij zag daar “veel warmte en betrokken-
heid en ontwaart als een rode lijn in de 
buurt de samenhorigheid. Het is heel bij-
zonder, die inzet en vasthoudendheid.” 
Mevrouw Dijkstra feliciteerde Sarie en 
overhandigde haar, namens burgemees-
ter en wethouders, een bloemetje. Cees 
van Schaik hief samen met alle aanwe-
zigen het glas, dankte de wethouder en 
vroeg Sarie op het podium om ook haar 
te feliciteren met dit jubileum en geza-
menlijk een toost uit te brengen. 

Sarie: “Het is niet niks die 40 jaar, maar 
het is elke dag een feestje om hier naar-
toe te komen en vergeet niet, al die jaren 
hebben ook altijd die vrijwilligers klaar 
gestaan. Dat had ik niet alleen gekund.”

Het was een bijzondere middag, iedereen 
hartelijk bedankt! ●

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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Middelpunt was deze keer onze voor-
trekker, Sarie Donk, die al veertig jaar 
deze kar trekt. Met warme woorden, 
bloemen, cadeautjes, muziek en samen 
eten werd het een prachtig feest, Een 
kleurrijke en veelzijdige speurtocht door 
de stad zorgde voor afwisseling en veel 
hilariteit. Zoals zo vaak kon de ware 
winnaar nauwelijks meer aangewezen 
worden maar De Speelwinkel zou De 
Speelwinkel niet zijn als niet iedereen 
naar huis zou gaan met een medaille om 
de hals en een lintje in de hand.

DECEMBER
December staat uiteraard zoals elk jaar in 
het teken van cadeautjes, optocht en het 
lichtjesfeest. De Sinterklaasoptocht kreeg 
zoals altijd veel belangstelling. Verrukt 

drentelden de kinderen met of zonder 
ouders, wel of niet verkleed als Sintje of 
Pietje  met hun lampion achter de koets 
van Sinterklaas, vergezeld van een tiental 
vrolijke Pieten. Bij terugkomst werd er in 
De Speelwinkel nog druk nagepraat met 
Sinterklaas en na afloop gingen de kinde-
ren tevreden met een lekkere versnape-
ring naar huis. 

En dan maakt De Speelwinkel zich snel 
ook alweer op voor Kerst en Nieuwjaar. 
Half december verzamelt de buurt zich 
om samen de straatversieringen voor 
de straten aan te brengen, die dan van 
tevoren natuurlijk al klaargemaakt zijn in 
het buurthuis.

Het nieuwe jaar wordt ingeluid met een 
Nieuwjaarsborrel, deze keer nu ook voor 
het grote publiek in het teken van het 
veertigjarig jubileum. Zie ook de voor- 
pagina van deze krant.

WERK AAN DE (SPEEL)WINKEL! 
De nieuwe programma’s en activiteiten 
zijn dan alweer volop onderwerp van 
gesprek. Bijvoorbeeld heeft de brain-
storm die we vorig jaar organiseerden om 
erachter te komen wat de gebruikers van 
De Speelwinkel (u dus) vinden van hun 
buurthuis en of er nieuwe wensen en/of 
verwachtingen zijn, veel opgeleverd. Er 
kwamen veel suggesties binnen, waarvan 
een aantal wensen al in vervulling gingen: 
er wordt iets gedaan met gezamenlijk 
koken en eten, er is een initiatief voor 
een klaverjasclubje, er worden nijver-
heidscursussen gegeven, we vierden 
Burendag samen met de CGKerk en Mos-
kee Al Nour, er is gestart met een proef 
voor een moeder/vader en babygroep en 
uiteraard zijn we met de Initiatiefgroep 
voortdurend bezig met de leefomgeving. 
In de nieuwe vijfjarenplanning die op dit 
moment op de rol staat, zal nog het een 
en ander worden verwerkt. Kortom: 
Werk aan de (Speel)winkel! 

Let op de programmaoverzichten in deze 
wijkkrant, op de website en de berichten 
op Facebook. ●

Bestuur en medewerkers

Het jaar is alweer bijna 3 maanden oud en we zijn weer volop in de weer met pro-
gramma’s, activiteiten, overleggen en plannen voor de komende tijd. In het laatste 
kwartaal van 2018 vierden we met de vrijwilligers onze veertigste Vrijwilligersdag. 
Dit is het jaarlijkse feest waarbij al die mensen waar we altijd weer op kunnen reke-
nen bij activiteiten, klussen en organisatorische zaken, in weer en wind kranten en 
flyers verspreiden, in het zonnetje worden gezet.

Voorwoord
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Op 16 maart aanstaande gaat het gebeu-
ren. In het kader van achterstallig on-
derhoud gaan er weer klussen aangepakt 
worden in het buurthuis. Het voltallige 
bestuur steekt die dag de handen uit de 
mouwen en wordt daarbij financieel én 
personeel geholpen door de initiatiefne-
mer, het Oranjefonds. Op de site van het 
Oranjefonds hebben zich al vrijwilligers 
aangemeld die ons komen helpen! ●

Ook dit jaar heeft De Speelwinkel zich aangemeld voor de landelijke actie: 
NL-Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het 
Oranjefonds.

NL-Doet in De Speelwinkel

Berichten uit de Eetclub
Vorig jaar is er in De Speelwinkel een “Eetclub voor Alleengaanden” gestart, 
met veel succes! 

Van eens in de drie weken, koken we nu eens per twee weken. Er is vraag naar en 
we hebben het erg gezellig met elkaar. De club heeft nu een vast aantal deelnemers, 
maar er is nog plek. 

Kun je lekker koken en heb je belangstelling om dat samen te doen, dan kun je je 
opgeven bij De Speelwinkel 0182-526925 of via de mail buurthuis@despeelwinkel.nl 
o.v.v. Eetclub. ●

Op de foto’s de resultaten van NL-Doet De Speelwinkel 2017
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Afgelopen december 2018 heeft de 
Eetclub in samenwerking met de app 
Klup50+ een eetproeverij in De Speel-
winkel georganiseerd. Dat is zo goed 
bevallen dat wij er nog één gaan orga-
niseren en wel op 16 maart aanstaande 
vanaf 17.00 uur. 

Het is de bedoeling dat iedereen die 
zich aanmeldt, zelf zijn of haar favoriete 
drankje meebrengt en een zelfgemaakte 
tapas of hapje, zodat we met een geliefd 
drankje kunnen genieten van al dat 
lekkers. 

Lijkt het je leuk om hierbij aanwezig te 
zijn, dan kun je je aanmelden op de Klup 
50+ app . De Klup 50+ app is er voor en 
door “kluppers”. De georganiseerde acti-
viteiten zijn door heel het land te vinden. 
Zo kom je in contact met leeftijdgenoten 
“en beland je niet achter de geraniums” 
aldus initiatiefneemster Jacqueline. ●

Trouwen voor 1 dag

Eetproeverij  

Donderdag 14 februari 2019,  Valentijnsdag.
De peuters van peuterspeelzaal Dribbel en zeker hun ouders waren best wel een beetje 
zenuwachtig. Trouwen met papa, mama, je vriend of je vriendinnetje, de juf of oma het 
kon allemaal. Met Margreet Rap als echte trouwambtenaar naar de rode loper, sluiers 
en hoge hoeden, roze soesjes en limonade. Een superfeest voor groot en klein. Mooi 
om te zien dat kleintjes nu al kunnen zeggen dat ze iemand zo superlief vinden. Een 
gezellige ochtend, waar we met veel plezier op terugkijken. ●

Geregeld wordt er in de Raambuurt, op zaterdag 16 februari van 10.00 tot 11.00 uur, 
zoals wij dat noemen gevuild: bewoners gaan gewapend met prikker en vuilniszak-
ken door de buurt. Bijzonder wat er telkens weer wordt opgehaald en dat er altijd 
bewoners zijn die op pad gaan. 

ONTHULLING GEDICHT
Na afloop van het vuilen was de onthul-
ling van een prachtig gedicht gemaakt 
door Jan Graafland. Gedicht als ode aan 
noeste werkers:

“Vuren gedoofd ovens gesloten
  Zwoegen en zwijgen werd spreken
  Taal is ons dagelijks brood
  Wij leven op een woordenstroom
  Vonken knetteren als elektra”.

Het gedicht maakt van een onopvallend 
transformatorhuisje op het Plazuidplein 
een moment voor noeste Goudse werkers.

Hans du Pré van het Platform Binnen-
stad en haar Randen vertelde dat we als 
omwonenden ons 20 jaar hebben bezig 
gehouden met het gebied. Wij zijn niet 
ontevreden hoe het geworden is, al zou 
het mooier zijn geweest als het hele 
complex iets lager was geworden.

Na de onthulling zijn er planten (Engel-
wortel) in de geveltuin onder het gedicht 
geplaatst. Wij hopen op een begin van 
een prachtig groen Koningshof. ●

Onthulling gedicht op Vuildag Raam
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Vanaf 15.00 uur staan er in en vóór het buurthuis weer plantjes, 
stekjes en zaden klaar om te ruilen of zo maar mee te nemen.  
En er is veel informatie om met elkaar uit te wisselen. 
Neem je eigen teveel opgekomen zaailingen, zaden en stekjes 
ook mee en kijk met wie je kunt ruilen.

Van Jeannette Nieuwesteeg van MoZaenZo kun je leren mozaïe-
ken. Je kunt zelf iets meenemen om op te werken of materiaal 
van Jeannette betrekken. Ook kinderen zijn welkom.

En voor de liefhebber: alles kan worden besproeid met een 
feestelijk glaasje “bubbels”. ●

Op zaterdag 11 mei is het weer hoogste tijd voor Lentekriebels.

Lentekriebels 

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig brengt gedenktekens 
aan op het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen 
die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot 
zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine herinneren aan 
Joden. De kunstenaar noemt ze Stolpersteine omdat je erover 
struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de 
tekst te kunnen lezen.

Stolpersteine, 
een oproep....

Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, geboorte-
datum, deportatiedatum, plaats en datum van het overlijden 
gestanst. 

Gouda heeft 238 Stolpersteine, waarvan 56 voor de bewoners 
van het voormalig Joods Bejaardentehuis aan de Oosthaven en 
zeven jongeren en twee begeleiders van de jeugdfarm Cathari-
nahoeve. Er zullen er nog 148 volgen.

De stenen liggen nu al een tijdje en vallen niet zo meer op 
doordat ze dof en vies geworden zijn. Zouden wij als inwoners 
van een betrekkelijk veilige stad het niet op ons kunnen nemen 
om de stenen bij te houden en regelmatig een poetsbeurt te 
geven om de herinnering van die vreselijke periode en alles wat 
het met zich meebracht, levend te houden en de omgebrachten 
te eren? Zo zouden we kunnen laten zien dat wij de slachtoffers 
van een onmenselijk, wreed, bruut regime niet vergeten zijn, en 
tevens dat wij onze vrijheid hebben leren waarderen en willen 
behouden

ADOPTEREN
Mijn idee is dat wij als individuen of familie 1 of meer stenen 
‘adopteren’. Dit wil zeggen dat wij, onder de auspiciën van De 
Speelwinkel, 1 (of meer) stenen regelmatig op een ‘poetsbuurt’ 
trakteren uit respect voor de vermoorden en hun mogelijk 
overgebleven familieleden. Tegelijkertijd tonen we aan dat het 
verleden nog leeft en dat wij niet van plan zijn nog eens onszelf 
of onze buren slachtoffer te laten worden van onverschilligheid 
en onwetendheid.

De Speelwinkel heeft een lijst met waar de stolpersteine liggen 
en wil deze actie coördineren. Er is geen richtlijn over hoe en 
hoe vaak de stenen gepoetst moeten worden. Dat kunnen we 
zelf bedenken lijkt mij. ●

Richard Rosser
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“Na mijn opleiding creatieve thera-
pie beeldend vormen ben ik al vrij snel 
begonnen met lesgeven. Dat deed ik op 
verschillende plekken zoals de volksuni-
versiteit, in een verzorgingshuis en aan 
volwassenen en kinderen. Ik geef schil-
derlessen, keramiekcursus en diverse 
korte creatieve workshops. Ik ben ervan 

Dieuwertje geeft sinds september 2018 workshops in De Speelwinkel. Ze vertelt 
wanneer ze is gaan lesgeven:

Dieuwertje Verhagen maakt 
de wereld een beetje mooier 

overtuigd dat iedereen creativiteit in zich 
heeft. Tijdens een creatieve cursus kun 
je ontdekken waar jouw sterke kanten 
zitten. Zo heeft de één meer met het 
abstract werken en de ander meer met re-
alistisch. De één is goed in het maken van 
kleurencombinaties en de ander weer met 
iets anders. Plezier en gezelligheid vind 

SamenLoop voor Hoop
KWF Kankerbestrijding organiseert op 21 en 22 juni de 24 Uurswandelestafette. 
Iedereen kan zelf bepalen hoe lang hij of zij meewandelt.

SamenLoop voor Hoop is een evenement 
voor iedereen die, direct of indirect, met 
kanker te maken heeft gekregen. Wil je 
meer informatie over SamenLoop voor 
Hoop dan kun je kijken op www.samen-
loopvoorhoop.nl De Speelwinkel schrijft 
zich in voor het evenement.

INSCHRIJVEN
Loop ook mee! Vorm een team  met je fa-
milie, buren of collega’s. Inschrijven kost 
€ 15,00 per persoon. Elk teamlid zamelt 
voorafgaand aan SamenLoop voor Hoop 
zoveel mogelijk geld in om kankeronder-
zoek te steunen.

Er zitten een paar wijzigingen in het 
weekrooster:

Dinsdagmiddag: Nederlandse Taalles is 
verplaatst naar de dinsdagochtend van 
09.30 tot 11.30 uur.

Woensdagavond: Eetclub voor Alleen-
gaanden is veranderd van eens in de drie 
weken, naar eens in de twee weken. Van 
18.00 uur tot 21.00 uur.

Het complete rooster is te vinden op de 
website, o.a. in de Wijkkrant no. 6 daarin.

Weekrooster 
De Speelwinkel

Je kunt je opgeven voor de wandelesta-
fette door te bellen naar buurthuis De 
Speelwinkel  0182-526925 of te mailen 
naar buurthuis@despeelwinkel.nl o.v.v. 
wandelestafette. ●

ik belangrijk. Daarnaast help ik graag met 
tips zodat er iets moois kan ontstaan. 

Naast het geven van cursussen werk ik als 
beeldend kunstenares. Ik maak sprook-
jesachtig werk. Keramiek en schilderijen 
waarmee ik op diverse markten in het hele 
land sta.

Hartelijke groet en hopelijk tot ziens op 
één van de workshops”.

Dieuwertje Verhagen.

Workshops
Hieronder vermelden wij de workshops 
die Dieuwertje nog tot eind september 
2019 zal geven.

Gevelsteentje maken 
Vanaf 19.15 uur: 26 maart , 2 april, 7 mei

Schaaltje van balletjes klei 
Vanaf 19.15 uur: 21 mei en 4 juni

Vriendschapsarmbandje
11 juni

Trollen maken
10 en 24 september

(Zie voor inhoudelijke informatie de Wijk-
krant nr. 6, te vinden op de Speelwinkel-
website: www.despeelwinkel.nl ). ●
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De vergunningen zijn aangevraagd. Het 
gaat weer een fantastisch feest worden 
met een prachtig programma. Vanaf 1 
april kunnen de deelnemersbewijzen 
voor de kramen weer worden opgehaald.

OPROEP
Het is veel werk om alles voor te berei-
den en in goede banen te leiden. Zoals 
elk jaar hebben wij mensen nodig voor 
de voorbereidingen op de avond tevoren, 
onder andere om te sjouwen, kramen 
neer te leggen, vlaggen en vlaggetjes 
op te hangen, de bar in te richten en de 
tenten op te zetten.

Op de dag zelf zijn er natuurlijk ook 
mensen nodig, om in De Speelwinkel de 
broodjes te smeren voor vrijwilligers, de 

kramen en de bar te bemensen en andere 
zaken die tussendoor gedaan moeten 
worden of aandacht nodig hebben.

Na afloop moet alles weer afgebroken, 
opgevouwen en in de schuur opgeborgen 
worden.

INTERESSE?
Er wordt een rooster opgesteld voor de 
helpers. Ben je een uurtje of twee of lan-
ger beschikbaar, meld je dan, dan zetten 
we je in het rooster en wordt het voor 
ons allemaal een feest. Het is gezellig en 
er wordt goed voor je gezorgd!

Je kunt je aanmelden bij De Speelwinkel 
T: 0182-526925 of  E: buurthuis@de-
speelwinkel.nl o.v.v. Oranjeboulevard.

Zaterdag 27 april aanstaande is het weer zover, Koningsdag. 
Er wordt in De Speelwinkel alweer druk gewerkt aan het organiseren van de Oranjeboulevard. 

2 0 1 9

VOOR MEER INFORMATIE
Bekijk de website www.despeelwinkel.nl 
of Facebook: buurthuisdespeelwinkel. ●
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Het Speelwinkelgevoel
“Tijdens de jubileumviering werd herhaaldelijk gesproken over het Speelwinkelgevoel. 
Wat is dat precies? Kun je daar de vinger op leggen? We hebben het de afgelopen weken 

nog eens gevraagd onder de vrijwilligers en hier een paar reacties, die steeds weer op hetzelfde 
neerkomen eigenlijk: gezelligheid en veiligheid.”

Kookgroep Maandag: 

Gezelligheid, lachen en
huilen met elkaar, 2e huis

Dribbel: 

Saamhorigheid, welkom, 
familie, warm gevoel

Eetclub: 

Heel divers, gezelligheid kent geen tijd,  
voor de buurt, door de buurt en van de buurt, 

creativiteit, saamhorigheid, vriendschap,  
samen zingen, samen eten, samen spelen,  

gewoon samen bezig zijn.

Kantoormensen: 

Saamhorigheid, gezelligheid, mensen die voor het zelfde doel staan,  
een virus waar je nooit van los komt, oud en vertrouwd,  

het is altijd goed. Gezellig, voor elkaar en door elkaar, koffie,  
spraakwater van De Speelwinkel, familiegevoel, beetje met elkaar  

en voor elkaar. Zoals je met elkaar hoort om te gaan.  
Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend. Maatschappelijke noodzaak.  

Een van de laatste buurthuizen die blijven opkomen voor hun doelgroep. 
Tweede thuis.

Kookgroep Donderdag: 

Gezelligheid, 2e huis

Naaiclub: 

Gezelligheid, thuiskomen
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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

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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Gezien de vraag naar een klaverjasclubje start De Speelwin-
kel, bij voldoende belangstelling, deze nieuwe activiteit. 
Dag en aanvangstijd in overleg.

Vind je het leuk en gezellig om onder de mensen te zijn, ben  
je een enthousiaste klaverjasser of wil je het graag leren dan  
ben je van harte welkom. Misschien zit er in de toekomst een 
toernooi in! Geef je op bij De Speelwinkel T: 0182-526925 of 
E: buurthuis@despeelwinkel.nl o.v.v. klaverjassen. ●

Klaverjassen

Met gepaste trots en passie maken wij bekend dat Gouda een 
cultureel evenement rijker is geworden. Op 10 februari 2019 
zijn wij gestart met een reeks kamermuziekconcerten op een 
onbetwist hoog artistiek niveau in de intieme sfeer van het 
historische Sociëteitsgebouw van Sociëteit De Réunie aan de 
Oosthaven 17 te Gouda.

Stichting Goudse
Kamermuziek Concerten

Op iedere 2e zondag van de maand om 15.15 uur worden de 
concerten gegeven en uitgevoerd door internationale topmusici. 
Het eerste concert op 10 februari speelde zich af in het hoogtij 
van de romantiek. De titel luidde dan ook: “Waar hartstocht 
zijn hoogtepunt bereikt.” Het Trio Mistral vertolkte het Dumky 
pianotrio van Dvorak en het eerste pianotrio van Arensky.
 
Op 10 maart brachten violiste Herlinde Verjans en pianist Micha-
el Mannes een sprankelend en virtuoze ode aan klank en kleur, 
met een Franco-Belgisch programma met werken van Claude 
Debussy, Albert Huybrechts en César Franck. Het concert op  
14 April krijgt als titel: “Een parelsnoer van de mooiste muziek-
noten.”

Maiko Inoue zal tijdens een pianorecital u de parels uit de 
pianosolowerken laten horen. Werken van Mozart, Chopin, 
Schubert en Tsjaikovski. 

Het concert van 12 mei blijft nog een verrassing. Het program-
ma voor Moederdag maken wij bekend op 15 maart.  Groots 
klinkende apotheose met de pianokwartetten van Mozart in g 
klein kv 478 en Schumann op. 47 in E Groot postuum op 9 juni. 
Vertolkt door Maiko Inoue (piano), Tatiana Samouil (viool), Ger-
gely Kota (altviool) en Johannes Burghoff (cello).
   
IEDERE TWEEDE ZONDAG
De concerten zullen weer tot leven komen na een
korte zomerstop van twee maanden. Wij hopen u 
te mogen verwelkomen iedere tweede zondag 
van de maand. 

Voor meer informatie en het bestellen van kaarten 
ga naar: www.goudsekamermuziekconcerten.nl ●
Organisator: Matthias Burghoff
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Kijk voor de laatste weetjes over
de leukste buurt van Gouda op:
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www.despeelwinkel.nl
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RAAM 62 • 2801 VM GOUDA • TEL 0182 52 69 25

BUURTHUIS@DESPEELWINKEL.NL
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COLOFON
Redactie:  
Sarie Donk, 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


