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  Het meervoud van slot is sloten, 

Maar toch is het meervoud van pot geen poten 

Evenzo zegt men; een vat, twee vaten 

Maar zal men niet zeggen: een kat, twee katen

 

  Wie gisteren ging vliegen, zegt heden ik vloog. 

Dus zeggen ze misschien ook van wiegen ik woog. 

Neen mis! want ik woog is afkomstig van wegen. 

Maar is nu ik voog, een vervoeging van vegen?

Twee strofen van de vergeten  
dichter Charivarius (pseudoniem 
van Gerard Nolst Trenité,  
1870 – 1946), die aantonen hoe 
inconsequent en dus hoe moeilijk 
onze Nederlandse taal is. 

De komst van het Taalhuis heeft 
een nieuwe dimensie gegeven 
aan de Chocoladefabriek. 
Nieuwkomers, maar ook  
oorspronkelijke Gouwenaars  
die hun taalachterstand willen 
wegwerken, zijn een bron van 
inspiratie voor ons allemaal. 
Iedereen die zijn best wil doen 
om beter Nederlands te kunnen 
spreken, lezen en schrijven, 
verdient onze stevige steun. 

Ik tel dagelijks mijn zegeningen, dat ik bijvoorbeeld in mijn eigen taalgebied 
woon (onbegrip voor 't Grunnegs dialect in het Groene Hart daargelaten), dat ik 
toegang heb tot oneindig veel informatie en kennis en dat ik die kan delen met 
iedereen die ik ontmoet. De activiteiten die we als partners in de Chocoladefabriek 
bedacht en georganiseerd hebben voor het seizoen 2018/19… het zijn er te veel  
om op te noemen. Maar daar is dit tijdschrift nou net voor bedoeld. Het hele  
aanbod staat erin.

Ik wens iedereen veel leesplezier en inspiratie toe. Om een cursus te gaan volgen, 
een activiteit bij te wonen, of gewoon eens een praatje te maken met een 
bezoeker die beter Nederlands wil leren. Dat opent ook voor u een nieuw 
'venster op de wereld'. 

Erna Staal
Directeur Bibliotheek Gouda

Voorwoord
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Deze    is gevuld met:
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Bart Jansen
Directeur boekhandel Verkaaik

Adres: Lange Tiendeweg 35, 2801 KE Gouda

Het verdwijnen van de boekenkast START! 18/19

Open huis
Voor het cursusaanbod voor volwassenen organiseren we 
deze dag een Open huis. De taaldocenten zijn aanwezig 
om mee in gesprek te gaan. Twijfel je over welke cursus 
je zou willen volgen of welk niveau het beste bij je past? 
Kom dan langs en vraag om advies.

Ook de docenten van het Seniorweb staan iedereen  
met vragen te woord en laten graag zien wat er zoal  
aan bod komt tijdens de verschillende cursussen het 
komende seizoen.

Kom het nieuwe seizoen proeven  
in de Chocoladefabriek! 

   Zet je stereobril op en beleef Gouda in  
3D rond 1900! 

   Kun jij lezen wat er staat? Oefen je  
vaardigheden in oud schrift! 

   Wees als een Middeleeuwse monnik.  
Schrijf en verlucht een Middeleeuwse letter! 

   Doe de fotoquiz. Weet jij welke plaats  
er op de afbeelding staat? 

   Struin over de Boekenmarkt en steun  
het Taalhuis

�� Kom�knuffelen�met�Muis

 Zaterdag 8 september
 van 09.00 tot 17.00 uur
 Gratis 
 Chocoladefabriek

Speedworkshops 
Pas op, want voor je het weet doe je zo maar mee met  
een speedworkshop Online Marketing, Op reis naar China, 
Oud Schrift of een speedworkshop Frans.

Muziek maken met Muis – ontmoet je favoriete 
boekenbeest 
Voor peuters en kleuters komt Muis samen met een  
muzikant een feestje geven! In ongeveer twintig minuten 
leren ze een heus Muislied en maken ze kennis met de 
verschillende muziekinstrumenten uit de band van Muis. 
Hierna mogen de kinderen natuurlijk Muis een knuffel 
geven en op de foto.

Boekenmarkt
Struin over de Boekenmarkt van de Bibliotheek en vind  
pareltjes van boeken voor een mooi prijsje per kilo.  
Boeken die zijn afgeschreven vanwege beschadigingen  
of letterlijk een beetje stukgelezen zijn, geven we graag 
een tweede leven. De opbrengst van de boekenmarkt  
gaat dit keer naar het Taalhuis.

Sneak preview
’s Middags passeren enkele highlights uit het programma 
de revue. Hoe, wat en wanneer blijft nog even een  
verrassing, maar je bent de hele dag van harte welkom  
om te komen kijken, luisteren en proeven van  
verschillende kleine activiteiten uit het programma  
van het komende seizoen. 

De bewoners van de Chocoladefabriek, 
Bibliotheek, Drukkerswerkplaats,  
Kruim en Streekarchief, presenteren 
hun programmering en pakken deze 
dag uit met diverse activiteiten. 
Wat kun je zoal verwachten tijdens 
START! 18/19?

advertentie
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Vijf vragen aan vier medewerkers in de ChocoladefabriekDe jongens & de meisjes van de 

Naam Siobhan Huizer

FUNCTIE  Medewerker bediening

organisatie  Kruim

SINDS  2017

Naam Tijmen Pranger

FUNCTIE   Toezichthouder gemeentelijk 
informatiebeheer

organisatie  Streekarchief Midden-Holland

SINDS  2017

“ Onze vaste gast 
ontroert mij, 
elke keer weer”

“ Ik ben  
ongecompliceerd”

Omschrijf jezelf in de meest pure vorm
"Veeleisend in mijn prestaties, leergierig, creatief, een 
genieter. Soms lui, soms iets te scherp van tong, soms 
onredelijk als dingen niet gaan zoals ik wil. Ik hoop dat 
de vragen hierna wat makkelijker zijn, hahaha."

Wat is het meest vreemde/grappige/ 
ontroerende wat je tijdens je werk hebt  
meegemaakt?
"Onze vaste gast 'Opa'. Hij ontroert mij, elke keer 
weer. Hij is 89 jaar en kan zo genieten van een avondje 
uit, met zijn glaasje Blush-rosé en aardappelchips op 
tafel kan zijn avond simpelweg niet meer stuk. Dat 
iemand op zo'n leeftijd zo kan genieten en nog zo’n 
eigen mening heeft, dat bewonder ik bij hem. Door 
zo iemand een avondje uit te geven waardeer ik niet 
alleen mijn supertoffe job maar zeker ook het leven."

Je werkdag is top als…
"… de gasten met een tevreden gevoel naar buiten 
gaan! Dat ze hebben genoten van hun avond en snel 
weer langskomen." 

Wie is je grote held en waarom?
"Mijn grote held… jeetje wat een vraag. Mijn antwoord 
heeft niets met mijn werk te maken, maar alles met 
wie ik ben: mijn moeder. Zij heeft mij door dik en dun 
gesteund om te worden wie ik nu ben!"

Wat is je favoriete chocola?
"Ik ben geen enorme chocoladefreak, maar het merk 
Lindt met 85 procent cacao vind ik wel heel lekker. En 
de Kruim-chocolademunten gaan er ook wel goed in."

Omschrijf jezelf in de meest pure vorm
"Nadat ik wat navraag heb gedaan:  
ongecompliceerd."

Wat is het meest vreemde/grappige/ 
ontroerende wat je tijdens je werk hebt  
meegemaakt?
"Het grappigste? Tijdens een afspraak kwam  
mijn oranje VW Kever uit ’72 ter sprake.  
Dat levert altijd leuke reacties op bij mensen  
die er 'vroeger’ ook in hebben gereden!"

Je werkdag is top als…
"… ik een dag vol afwisselende werkzaamheden 
achter de rug heb."

Wie is je grote held en waarom?
"Mijn grote held moet ik nog leren kennen…"

Wat is je favoriete chocola?
"Wit!"

Naam Sandy van Echtelt

FUNCTIE  Projectleider

organisatie  VoorleesExpress en het Taalhuis

SINDS  2018

“ Ik wil mensen  
helpen hun  
Nederlandse taal 
te ontwikkelen”

Omschrijf jezelf in de meest pure vorm
"Ik ben gedreven en enthousiast in mijn werk, en 
voel me zeer betrokken bij mijn cursisten. Ik heb een 
achtergrond in het onderwijs, ben moeder van twee 
vrolijke meiden van 4 en 6 en ben getrouwd met 
Martijn."

Wat is het meest vreemde/grappige/ 
ontroerende wat je tijdens je werk hebt  
meegemaakt?
"Bij de cursussen die we in de bibliotheek geven, 
mag ik mensen ook een gratis bibliotheekabonne-
ment aanbieden voor een jaar. Laatst was er een  
mevrouw die daar zo blij mee was dat ze me  
spontaan een dikke knuffel gaf!"  

Je werkdag is top als…
"… ik nieuwe aanmeldingen voor de VoorleesExpress 
of de Taalhuiscursussen binnenkrijg. Ik wil graag zo 
veel mogelijk mensen helpen die hun Nederlandse 
taal willen ontwikkelen. Dit doe ik samen met mijn 
collega’s en een heleboel supergemotiveerde  
vrijwilligers. Het maakt me blij om gezamenlijk aan 
dit doel te werken." 

Wie is je grote held en waarom?
"Dat is zonder twijfel meneer Melief uit de vierde klas 
van de lagere school. Die kon zo geweldig voorlezen! 
Of het nu een biologieboek of Ronja de Roversdochter 
was, hij maakte alles spannend en interessant."

Wat is je favoriete chocola?
"Puur met nootjes."

Naam Peterpaul Kloosterman

FUNCTIE   Initiatiefnemer, typograaf en  
‘chef werkplaats’ 

organisatie  Drukkerswerkplaats

SINDS  2014

“ Met hart  
en handen  
verbonden aan  
het ambacht”

Omschrijf jezelf in de meest pure vorm
"Gepassioneerd, betrokken verbinder, dromer en 
doener."

Wat is het meest vreemde/grappige/ 
ontroerende wat je tijdens je werk hebt  
meegemaakt?
"Ik vind het altijd ontroerend wanneer mensen  
die als zetter hebben gewerkt, in de Drukkerswerk-
plaats komen en hun oude vak direct weer kunnen 
uitoefenen op het moment dat ze een zethaak in de 
hand hebben om letters te zetten. Ik vind het mooi  
om te zien dat zoiets kleins een trigger kan zijn om 
iets wat iemand al jaren niet meer heeft gedaan,  
gewoon weer te doen. Die mensen zijn met hun  
hart en handen verbonden aan hun ambacht.  
Dat is vakmanschap!"  

Je werkdag is top als…
"… ik aan het einde van de middag zie dat we veel  
gedaan hebben. Zowel wat we geproduceerd hebben, 
als de nieuwe plannen die we hebben gemaakt. Ik vind 
het altijd fijn als iedereen bezig is en we constant in 
beweging zijn."

Wie is je grote held en waarom?
"Ik heb te veel helden om op te noemen, op muzikaal 
gebied, op cultureel gebied. Maar als ik dan toch een 
held mag noemen: de Goudse letterontwerper Jan 
van Krimpen! We hebben in de Drukkerswerkplaats 
heel veel loden letters van hem."

Wat is je favoriete chocola?
"Niet te zoete melkchocolade met noga en  
hazelnoot en een beetje praliné."
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Kunnen omgaan met de mogelijkheden die de computer 
biedt kan heel handig, maar soms ook heel lastig zijn. 
SeniorWeb biedt in samenwerking met Bibliotheek Gouda 
diverse computercursussen aan voor 55-plussers. Theo 
van der Voort, zelf ook senior, is docent en heel nauw 
betrokken bij de opzet en het geven van de cursussen.

Voor wie zijn de SeniorWeb-cursussen bedoeld? 
"De deelnemers verschillen per cursus. De basiscursus computervaar-
digheden en de iPad-training, bijvoorbeeld, zijn bedoeld voor de echte 
beginner, maar ook voor hen die zich onwennig voelen in de digitale 
wereld. We geven ook cursussen fotobewerking. Die cursussen vragen 
wel wat vaardigheid en kennis van het gebruik van Windows 10." 

Welke cursussen worden gegeven?
"We geven verschillende cursussen. Tijdens de Basiscursus Windows 10 
voor senioren werk je op eigen tempo en onder begeleiding aan drie 
thema’s: wat kan een computer en hoe bedien je die? Hoe gebruik je 
internet handig en veilig? En hoe verstuur je een e-mail? We geven ook 
trainingen voor de iPad. De iPad heeft talloze mogelijkheden, maar hoe 
gebruik je al die functies zoals internet, e-mail en spelletjes? Belangrijk 
om te weten is dat deze cursus speciaal voor de iPad is en niet geschikt 
is voor tablets met een Android-besturingssysteem.

Dan hebben we wat creatievere cursussen, de cursus 'Fotobewerking' 
en de cursus 'Fotoalbum Maken'. Tijdens die eerste cursus leer je hoe 
je afbeeldingen het beste kunt organiseren op je computer, zodat ze 
terug te vinden zijn, maar ook hoe foto’s aangepast en verbeterd  
kunnen worden. Tijdens de cursus 'Fotoalbum Maken' gaan we aan 
de slag met de foto’s en leren we hoe je een digitaal fotoalbum maakt, 
maar is er ook ruimte voor fototechniek en hoe je je verhaal over-
brengt. En als je geen hele cursus wilt volgen, maar wel een specifieke 
computervraag hebt, kun je terecht tijdens het Computervragenuur." 

Wat als je dertig jaar bent en geïnteresseerd bent in de cursus?
"Onze cursussen zijn echt gericht op senioren. We merken dat de prio-
riteiten van een dertiger anders zijn dan die van een vijftiger of oudere. 
Ook het leertempo van een senior is anders dan die van een dertiger. 
Wel kun je natuurlijk altijd met je computervraag langskomen bij het 
Computervragenuur!"   

U bent van 
harte welkom! 

 Computervragenuur
   Elke dinsdagochtend (behalve in de 

schoolvakanties en zomermaanden)  
van 11.00 tot 12.30 uur  
Chocoladefabriek

Abstract schilderen  ▪  Atelierruimte  ▪  Bandcoaching  ▪  Beelderige dames  ▪  Bijenwas-schilderen 

Bloemschikken   ▪   Boekselen   ▪   Bonbons maken   ▪   Creatieve therapie   ▪   DJ-ing   ▪   Drummen 

Edelsmeden   ▪   Encaustic Art   ▪   Exposities   ▪   Fotograferen   ▪   Fotoscrappen    ▪   Found Poetry 

Gitaar spelen   ▪  Handletteren   ▪  Keramiek   ▪  Kinderpartijtje  ▪  Koffietraining  ▪  Koken  ▪  Lassen 

Mozaïeken     ▪   Muziekles     ▪   Omgaan met emoties      ▪   Paradijsvogels      ▪   Piano & keyboard 

Portrettekenen   ▪  Relatieworkshops   ▪  Schilderen  ▪  Schildervakanties  ▪  Schrijvend naar je hart 

Singer/songwriting  ▪  Sketchcrawl  ▪  Stempels maken  ▪  Tekenen  ▪  Theetraining  ▪  Tienerfeestje 

Wegwijzers maken   ▪  Zelfontwikkeling   ▪  Zentangle   ▪  Zingen 

Bekijk het aanbod op www.groenehartcreatief.nl 

advertentie

SEPT SEPT SEPT SEPT

POPRONDE POPRONDE
GOUDA GOUDA

15 15 15
HET GROOTSTE GRATIS  REIZENDE 
MUZIEKFESTIVAL  VAN NEDERLAND

MEER INFO: POPRONDE.NL
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Kinderboekenweken 

Je schrijft heel veel, elk jaar publiceer  
je meerdere boeken. Waar haal je de  
inspiratie vandaan voor al die verhalen? 
"Ik heb geen idee. Echt niet. Ik krijg ineens een 
idee voor een verhaal en dan kan ik niet wachten 
om het uit te werken en het op te schrijven.  
Ik maak van tevoren geen plan, ik weet van  
tevoren niet wat er gaat gebeuren. De puzzel-
stukjes vallen vanzelf op z’n plek. Bij Dummie  
de Mummie denk ik bij elk boek in de serie wel 
eerst goed na wat een logisch vervolg kan zijn. 
Wat zou Dummie willen en denken? Wat zou hij 
vervolgens doen? Nu leg ik de laatste hand aan 
het tiende boek van Dummie de Mummie,  
waarin hij naar Jamaica gaat. Daar ben ik zelf  
ook naartoe gegaan. De ideeën die ik daar heb 
opgedaan, verwerk ik nu in het grote verhaal." 

Zo snel als ze een verhaal kan schrijven, zo lang 
doet Tosca over de laatste aanpassingen, punten 
en komma’s. "Dan kijk ik bij elke zin of die loopt. 
Zo niet, dan verbouw ik die net zo lang tot het 
past in het ritme van het verhaal. Dat vind ik  
niet alleen heel belangrijk, maar ook het  
leukste onderdeel van het schrijven." Ook op  
de scheldwoorden broedt Tosca lang. Ze is 
befaamd om haar creatieve, grappige scheld-
woorden en vloeken, zoals 'Plofzak Drollemans' 
en 'Snotzakken'. "Ik kan daar een middag mee 
bezig zijn. Woordcombinaties maken, bestaande 
woorden verbasteren en googelen of het niet al 
bestaat. Ik blijf puzzelen totdat ze kloppen."

De hoofdpersonages in je boeken zijn vaak 
eigenwijs, slim en onafhankelijk. Herken je 
jezelf daarin? 
"Eigenwijs ben ik zeker! Slim? Ik kon altijd wel 
goed leren, ja. En onafhankelijk ben ik ook wel. 
Het grappige is, die hoofdpersonages vind ik 
juist wat onzeker. Ze hebben allemaal iets  

bijzonders. En geen van hen heeft een moeder 
of een die aanwezig is. Die is de Kilimanjaro  
aan het beklimmen of is dood en als ze er is,  
heb je niks aan haar. Moeders lossen altijd  
veel problemen op, maar in mijn boeken  
moeten de hoofdpersonages dat zelf doen." 

Wat lees je zelf?
"Niets eigenlijk. Ik ben altijd aan het schrijven 
of liedjes aan het maken of ik ben van huis. Ik 
neem er geen tijd voor. Als kind heb ik de hele 
bibliotheek gelezen. Vooral Roald Dahl en de 
versjes van Annie M.G. Schmidt. Die ken ik  
allemaal uit mijn hoofd en heb ik veel voor- 
gelezen aan en gezongen met mijn kinderen. 
Ik denk dat mijn dochter Kiki daardoor ook het 
theater in is gegaan. Op vakantie lees ik nog 
weleens een boek, maar toch schrijf ik ook dan 
liever. Omdat iets af moet, maar ook omdat ik 
het leuk vind. Ik neem altijd mijn laptop mee."

Hoe ben je schrijfster geworden?
"Na de kunstacademie heb ik jarenlang voor  
de klas gestaan. Ik schreef altijd al versjes en 
korte verhaaltjes, maar had niet de ambitie om 
‘schrijver’ te worden. Nu zijn mijn boeken in 
meer dan tien talen verschenen, tot in het  
Chinees. Echt idioot. Ik voel me echt een  
zondagskind. Mijn boeken worden misschien 
niet als literair gezien, maar ik krijg zoveel  
kinderen aan het lezen. Dat maakt me trots."

Welk boek heeft je leven veranderd?
"Operatie Zeer Ernstige Ramp, een van de eerste 
boeken die ik schreef. Daardoor wist ik wat ik 
wel en niet leuk vond om te doen; ik wilde  
niet voor zesjarigen schrijven, maar voor wat 
oudere kinderen. Maar ook het Kinderboeken-
weekgeschenk, Het Akropolis Genootschap en de 
slag om bladzijde 37, was een mijlpaal."

Welke drie dingen vind je stom? 
"Recensenten vind ik soms stom, hahaha.  
Pesten ook. En liegen."

Wat heb je met broccoli? 
"Ik ben geen broccoli-freak hoor, maar ik eet 
graag groente. Broccoli is lekker, gezond en 
goedkoop. In de boeken is het een running gag 
geworden." 

De Kinderboekenweek begint in oktober, maar in  
de Goudse Stadsbibliotheek en Kinderbibliotheken 
beginnen we lekker vroeg, direct na de zomervakantie 
al! Met welke boekfiguren zou jij bevriend willen zijn? 
Botje & Bibi, Suske & Wiske, Siem Subliem & Struis,  
Kolletje & Dirk? De boeken lopen over van vriendjes 
door dik en dun! In de Chocoladefabriek kan je ook 
vriendjes worden met Kareltje Kruim. Misschien wordt 
hij ooit ook een boekenheld? Hij is in ieder geval  
dol op boeken! 

Elke week is er wel wat te doen: samen kleuren aan  
een grote vriendjesplaat, poesieversjes of een  
avontuurlijke kaart voor je beste vriend of liefste  
oma maken, spelen met een robot als vriendje, 
een Spekkie en Sproet-wedstrijd…  
Wie weet win je met je vriend of vriendin wel een  
vrijkaartje voor de spannende voorstelling Door dik  
en dun over de beste boekenvrienden Spekkie en 
Sproet, geschreven door Vivian den Hollander.  
Dus vergeet niet elke week even langs te wippen  
bij de bibliotheek!

Tip tap top, de datum 
heeft een hoedje op!
Een poesiealbum! Dat is lang geleden! Vroeger had elk  
kind er een. Daarin schreven ouders, opa's en oma's,  
vriendjes en vriendinnetjes en wie je nog meer kon  
verzinnen, een gedichtje en plakten er mooie plaatjes  
bij. De poesiealbums van vroeger bevatten kostbare  
herinneringen. Worden er nog poesiealbums gemaakt 
of kunnen vriendschapsboek jes of zelfs Facebookpagina’s 
dit vervangen? Tijdens de Kinderboekenweken maken 
kinderen in de Jeugdwerkplaats kennis met poesiealbums. 
In samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland 
blaast Bibliotheek Gouda de albums en de bijbehorende 
versjes nieuw leven in.

Tosca Menten over  
Dummie de Mummie, Siem  
Subliem, Dirkje Bakkes 
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Tegenwoordig groeit geen kind op  

zonder de grappige, fantasierijke 

verhalen van Tosca Menten, vol 

kleurrijke personages en komische 

situaties. In Bibliotheek Gouda zijn 

haar boeken steevast uitgeleend. In 

het najaar komt Tosca met een voor- 

stelling naar de Chocoladefabriek! 

Kinderboekenweken  
in de Goudse (Kinder)- 
bibliotheken

 Kinderboekenweken in Gouda 
'Vriendjes gezocht' 
September en oktober 

signeersessie Tosca Menten
9 oktober van 15.00 tot 16.00 uur
(incl. boekverkoop van Verkaaik)

Om in de agenda te zetten!



BO
N

   
   

BO
N

BO
N

   
   

BO
N

1312

 
Maand van de Geschiedenis
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Verkiezing Stuk van het Jaar 2018 
Van 1 oktober tot 31 oktober
www.samh.nl/stukvanhetjaar 

Film&Diner: Dineren met Dictators  
& Vrijheidsheld Neruda
12 oktober van 19.00 tot 24.00 uur 
prijs 32,50 euro (leden) | 40 euro (niet-leden)
Chocoladefabriek 

 Rondleiding door de schatkamer  
van het archief 
25 oktober van 10.00 tot 11.30 uur 
prijs 5 euro
Gouwedepot | Kleine Esch 970, Moordrecht

In opstand! 
De thema’s van de Maand van de Geschiedenis 
zijn altijd breed uitlegbaar. Vorig jaar was het 
thema ‘Geluk’ en in 2016 zochten we ‘Grenzen’ 
op. Wat houdt het thema van dit jaar eigenlijk 
in? Wat betekent ‘Opstand’? Als we het  
opzoeken in het Woordenboek der  
Nederlandse Taal is de betekenis:

Het opstaan, verzet tegen  

iemand of iets, inzonderheid 

tegen de over iemand gestelde 

machten of het wettig gezag.

Synoniemen voor opstand zijn onder andere 
muiterij, protest, rebellie, revolutie en verzet. 
Opstand betekent je verzetten tegen het wettig 
gezag. Een opstandeling houdt zich bezig met 
illegale activiteiten. Waarom kan ‘opstand’ dan 
toch ook een positieve klank hebben? Is opstand 
soms wel gerechtvaardigd? De invalshoek van 
degene die in opstand komt, is daarbij het  
meest interessant. Voor hem of haar voldoet  
het wettelijk gezag niet en daarom gaat die 
persoon in verzet. Aan de andere zijde van het 
conflict staat het wettig gezag, dat zich gesterkt 
voelt door regels en wetten. 

Welke opstanden kennen we in de Nederland-
se geschiedenis? Een bekend voorbeeld is het 
verzet in de Tweede Wereldoorlog. Over het 
algemeen wordt dit verzet als gerechtvaardigd 
gezien. Hoewel deze tegen het officieel gezag,  
de Duitse bezetter, is gericht, wordt dit gezag 
niet zo erkend. De omschrijving ‘bezetter’ geeft 
hierbij overigens al een hint! Andere opstanden 
uit de Nederlandse geschiedenis zijn de  
Belgische opstand van 1830, de afgelaste  
revolutie van 1918 en de Bataafse omwenteling 
van 1796. 

De meest bekende opstand in de Nederlandse 
geschiedenis is de Tachtigjarige Oorlog tegen 

Spanje. Met het Plakkaat van Verlatinghe 
(onlangs nog uitgeroepen tot Pronkstuk van 
Nederland) zet de Staten-Generaal in 1588 de 
Spaanse koning Filips II af als heerser. In het 
Plakkaat wordt beargumenteerd dat het volk  
het recht van opstand heeft wanneer een  
heerser zijn plichten tegenover zijn volk niet 
nakomt en zich als een dictator gedraagt. 
Dit argument wordt daarna ook gebruikt in  
andere onafhankelijkheidsverklaringen, zoals  
die van Amerika in 1776. 

Opstand is dus van alle tijden en kan op  
meerdere manieren geïnterpreteerd worden. 
Aan welke kant je staat, bepaalt hoe het verhaal 
opgenomen wordt in de geschiedenisboeken. 
Net zoals met alle andere historische onderwer-
pen is een juiste interpretatie van de bronnen  
en feiten, gebaseerd op de context, daarom  
altijd heel belangrijk. 

Meer lezen over opstanden in de Nederlandse 
geschiedenis? Bibliotheek Gouda presenteert 
in de Chocoladefabriek in oktober een pallet vol 
met fictie en non-fictie over dit onderwerp!  

 

‘Revolutie afgelast’
Door de lange duur van de Eerste Wereldoorlog  
nemen de spanningen in het land toe. Als in Duitsland  
in november 1918 de socialisten de macht grijpen  
om een eind aan de oorlog te maken, lopen ook in 
Nederland de gemoederen hoog op. De sociaal- 
democratische voorman Troelstra dreigt met  
revolutie. In Gouda wordt een burgerwacht opgericht, 
maar deze hoeft niet in actie te komen. Troelstra’s  
revolutiepoging loopt op niets uit en de revolutie 
wordt afgelast. 

 

Jeugdig verzet in WOII
In het najaar van 1940 besluit een groepje jongeren van  
de HBS aan de Krugerlaan een verzetsgroep in het leven 
te roepen: Voor Neerlands Vrijheid (VNV). Ze beginnen 
met kleine dingen, zoals fietsbanden lek prikken van 
Duitsers. Later verspreiden ze illegale blaadjes en helpen 
ze onderduikers. Het kleine groepje groeit uit tot tweehon-
derd deelnemers. Na D-day sluit de VNV zich aan bij het 
algemeen verzet in Gouda. Voortaan krijgt de VNV orders 
van bovenaf en worden de jongens voornamelijk ingezet 
bij de wegenbewaking en wapendroppings. Tot en met 
juni 1945 blijft VNV actief in het verzet.

In oktober 2018 is het de Maand van de Geschiedenis. Honderden erfgoed-, literaire en 
culturele organisaties brengen geschiedenis onder de aandacht bij miljoenen Nederlanders. 
Het thema van dit jaar is ‘Opstand’. Ook de Chocoladefabriek doet mee aan deze themamaand.

‘Verradersbriefje’ 
In 1572 wordt Gouda bijna geruisloos ingenomen door  
het geuzenleger van de Prins van Oranje. Toch zijn niet 
alle burgers in de stad het eens met deze ontwikkeling.  
Er worden twee (mislukte) pogingen gedaan om de stad 
weer onder Spaanse heerschappij te krijgen. Van de 
coup in 1574 zijn de rechtstukken bewaard gebleven, 
onder andere het zogenaamde verradersbriefje. Een 
gecodeerde tekst moet de Spaanse troepen buiten 
de stad op de hoogte brengen. 

16
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‘Bataafse omwenteling’
De Bataafse revolutie is gericht tegen de (voorname-
lijk Oranjegezinde) regenten die de macht in handen 
hebben. De patriotten streven naar een meer gelijke 
maatschappij en een eerlijker bestuur, zodat een einde 
kan worden gemaakt aan het verdelen van baantjes  
binnen de regentenklasse. In Gouda wordt op 26  
september 1795 de ‘Verklaring van den rechten van  
den mensch en burger’ ondertekend door een groot 
aantal burgers van de stad. 
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   opstand in gouda door de eeuwen heen 

Om in de agenda te zetten!
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Loes Vork
  

over meer 
zichtbaarheid  
en grotere 
herkenbaarheid

Dineren met 
Dictators en vrijheidsheld Neruda

In deze cursus van twaalf lessen leer je hoe 
social media werkt en maak je een eigen online 
marketingstrategie. De training is geschikt voor 
iedereen die met online marketing een concreet 
doel wil bereiken, zoals startende en gevorderde 
ondernemers, secretariële medewerkers, event 
managers en medewerkers die verantwoordelijk 
zijn voor de promotie van cursussen, optredens, 
diensten, enzovoorts. 

Als communicatiestrateeg leert en motiveert 
Loes Vork je om online zichtbaar te worden. 
Je maakt een strategie, je leert de techniek en 
je wordt praktisch geholpen bij de uitvoering, 
zodat er echt wat gebeurt! Onderwerpen zijn 
onder meer: strategie, contentplan, bloggen, 
nieuwsbrieven, Facebook, LinkedIn, Instagram 
en YouTube. De training is inclusief huiswerk 
en handleidingen om accounts te maken of te 
verbeteren en effectieve updates te plaatsen. 
Er worden alleen gratis online hulpmiddelen en 
platforms gebruikt. 

We gaan aan tafel met Dineren met Dictators, 26 
tirannen en hun lievelingsgerecht. In dit boek wordt de 
wereldgeschiedenis gecombineerd met privékiekjes, 
recepten, dictatoriale tafelmanieren en vreemde  
eetgewoonten. Zo at vegetariër Adolf Hitler graag  
jonge duifjes gevuld met tong en lever, snakte  
Mussolini naar hele kommen vol rauwe knoflook en 
at Idi Amin – verdacht van kannibalisme – naar het 
schijnt veertig sinaasappels per dag. 

Aansluitend vertonen we de film Neruda. Neruda  
vertelt het verhaal van de jacht op dichter Pablo 
Neruda. De politie-inspecteur Oscar Peluchonneau 
(Santiago, 1948) handelt in opdracht van president 
Videla, naar aanleiding van de kritiek die Neruda heeft 
geuit op het rechtse regime. Voor Pablo Neruda biedt 
de vervolging heroïsche mogelijkheden, een kans om 
tegelijkertijd een vrijheidssymbool én een literaire 
legende te worden. Maar dat laat de eigenwijze  
Peluchonneau, die zelf ambities heeft om de held van 
het verhaal te worden, niet zomaar gebeuren. 

Pablo Larraín, meesterregisseur van No en El Club, 
overtreft het genre van de biografische film door er 
elementen uit film noirs en westerns aan toe te voe-
gen. In deze tragikomische en bij vlagen surreële film 
over Nobelprijswinnaar Pablo Neruda waant de kijker 
zich met prachtig uitgelichte scènes in de geschiede-
nis van Chili. 

Hoe kun je online (beter) zichtbaar 
worden met je bedrijf, organisatie of 
instelling? Moet je echt elke dag iets 
posten op social media om gevonden 
te worden? En waarom moet je eigen-
lijk een nieuwsbrief versturen? Ieder 
bedrijf krijgt te maken met dit soort 
vragen en iedere dag worden we  
geconfronteerd met social media. 
Maar hoe pas je social media toe  
binnen je eigen organisatie?

Ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis, met als thema 'Opstand',  
organiseren we op vrijdag 12 oktober een speciale editie van Film&Diner.  
Anders dan anders dineren we dit keer op basis van een boek en presenteren  
we�daarna�een�andere�film,�maar�beiden�naar�het�thema.�

Training Online marketing
Woensdag 31 oktober 2018 t/m 17 april 2019 van 19.30 tot 21.30 uur 
prijs 337,50 euro (voor leden) | 375 euro (voor niet-leden) | Max 15 deelnemers  
Chocoladefabriek

Film&Diner 
12 oktober van 19.00 tot 24.00 uur
prijs 32,50 euro (leden) | 40 euro (niet-leden)
Chocoladefabriek 

Leer alles in 12 lessen!

Reserveer nu kaarten!

illustratie 

Megafoon

BO
N

   
   

BO
N

14



BO
N

   
   

BO
N

BO
N

   
   

BO
N

1716

Helma van den Heuvel werkte dit jaar 29 jaar bij de 
Bibliotheek Gouda. In augustus nam zij afscheid en is 
ze met pensioen gegaan. Wat zij nu vooral gaat doen: 
genieten! Wij vonden het een mooi moment om haar 
nog één laatste keer in de schijnwerpers te zetten.

"Lou is twaalf, Eva zesendertig, Elsie 
tweeënveertig, Casper zesenveertig, 
en Jos eenenzeventig. Vijf personen 
die allemaal op de een of andere  
manier met elkaar verbonden zijn.  
Ze vertellen over hun ervaringen; 
soms onderbroken door een gedach-
te of herinnering. Dit levert het  
voordeel op dat zij niet alleen over 
zichzelf vertellen, maar ook over 
elkaar en over de door hen beleefde 
gebeurtenissen. Per hoofdstuk krijgt 
een van de vijf in de ik-vorm het 
woord. In Vele hemels boven de  
zevende vechten deze vijf uiteen- 
lopende figuren meer met zichzelf 
dan met elkaar in dit bestaan – dat 

Andere  
kamers
Bram de Ridder 

In Andere kamers gaat  
een fotograaf op tournee 
met een oudere concert-
pianiste, begraaft een 
jongen de vader van zijn 
verdwenen jeugdvriend, 
bestelt een bijziende 
schrijfster een gigolo,  
probeert een jongeman 
de tijd stil te zetten en belt 
een bejaarde vrouw haar 
zus, nadat ze in de tuin-
vijver is gevallen. De met 
tastende pen geschreven 
verhalen gaan over tijd, 
over eenzaamheid en con-
tact, en over het gevoel iets 
te missen, zonder er zeker 
van te zijn wat dat dan is, 
en of het wel bestaat.

Vele hemels 
boven de 
zevende 
Griet Op de Beeck

"Een boek over ons 
gestuntel en onze 
pogingen om niet alleen 
te zijn: zo superieur 
geschreven, zo teder en 
kwetsbaar en bijwijlen 
ook zo geestig dat je 
hart ervan breekt en 
opspringt tegelijk." 
– Peter Verhelst 

… Helma van den Heuvel 
Financiële administratie Bibliotheek Gouda

ontzettend mooi en geweldig lastig 
is, allemaal tegelijk. Deze roman is 
geschreven door Griet Op de Beeck. 
Haar debuut. Met prachtige zinnen, 
en in heerlijk Vlaams taalgebruik, 
schetst ze ook een treffend beeld 
van deze tijd. Vele hemels boven de 
zevende kun je onmogelijk vrij- 
blijvend lezen. Geestig, pijnlijk  
en herkenbaar. Inmiddels zijn er  
meerdere titels van haar hand 
verschenen. Ik ben een absolute 
fan geworden, reden waarom dit 
boek bij mij op het nachtkastje ligt. 
Ik heb het jammer genoeg bijna 
uit, maar haar volgende boek ligt al 
klaar voor mij! Ben benieuwd!" 

Op het nachtkastje van…
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Willemijn van der Sloot is nu precies een jaar aan 
het werk als shiftleader. Ze is verantwoordelijk 
voor al het reilen en zeilen in Kruim gedurende  
de dag. Ze vindt de Chocoladefabriek een heerlijke 
plek om te werken, een inspirerende omgeving 
waar altijd iets gebeurt.

… Willemijn van der Sloot 
Shiftleader Kruim

"Op dit moment ben ik Andere 
kamers van Bram de Ridder aan het 
lezen, het debuut van deze schrijver, 
ook al heeft hij wel gepubliceerd in 
tijdschriften. De verhalen in deze 
verhalenbundel lezen als een trein, 
je vliegt er doorheen. Elk verhaal 
geeft je de mogelijkheid om een 
luikje open te doen zodat je in  
iemands leven naar binnen kan  
kijken. De gebeurtenissen zijn  
herkenbaar maar ook weer niet.  
Ze ontroeren maar zijn ook bevreem-
dend. De schrijver treft met mooie, 

droge en heldere woorden een  
tedere toon. Normaal hou ik niet 
zo van korte verhalen, ze zijn altijd 
te snel afgelopen. Maar bij dit boek 
heb ik dat minder. De verhalen  
resoneren door in je hoofd maar zijn 
ook mooi afgerond. Ook voelt het 
alsof er nog een vervolg op komt 
(en dat hoop ik!). Ik geniet enorm 
van de droge maar ook ontroerende 
schrijfstijl. Ik heb nu vier verhalen 
gelezen en kan het eigenlijk niet 
weg leggen, maar ja, er moet ook 
gewerkt worden; in Kruim."  

  

SALONTAFEL ‘PARKA’ 
DIAMETER VAN 70 CM 
van  € 269,- 

voor € 235,-

BANK ‘LAVAL’ 
In stof

vanaf € 899,-

ALTIJD 10 - 30% KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE! 

Dorpsstraat 119
2761 AN Zevenhuizen

T (0180) 63 11 11  
F (0180) 63 30 24

E info@voorbrood.nl
www.voorbrood.nl

Geopend van 9.00 - 18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

Profiteer van ons “alles onder één dak” principe! Bij ons vindt u een eigen stoffeerderij, meubelmakerij, 
Deco Shop en deskundige woonadviseurs. Kom langs in onze showroom van 6000 m². 

LIKE US OP         /VOORBROODMEUBELEN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS! GRATIS PARKEREN

WANDMEUBEL SWIFT TYPE D
vanaf € 1.475,-

voor betaalbare kwaliteit!

DE BESTE KWALITEIT

 EN
 BESTE SERVICE! 

100 JAAR
100 JAAR

BANK MODEL ‘LA MAISON’
In deze opstelling vanaf € 1.245,-

* Geldig t/m 2 september 2018. Vraag naar de voorwaarden.

STA-OP-FAUTEUIL ‘FJØRD’
zoals afgebeeld

€ 1.095,-

RELAX FAUTEUIL ‘TWICE’ 
3-motorig in leder Runner

vanaf € 1.895,-

FAUTEUIL ‘MARK’
In leder, nu éénmalig
van  € 599,- 

voor € 475,-

ROBUUSTE BOOMSTAMTAFEL
In verschillende maten verkrijgbaar: 

200x100 cm  € 999,-
240x100 cm € 1.099,-
300x100 cm € 1.299,-

4E STOEL VOOR DE HELFT  VAN DE PRIJS! OF 6E STOEL  GRATIS!

EETKAMERSTOEL ‘FIONA’  
In 3 kleuren verkrijgbaar

voor € 219,- p.st.
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"De lucht van vers gebakken stroopwafels 
betovert al ruim anderhalve eeuw de Goudse 
binnenstad. Van 1992 tot 2008 heb ik aan 
de Hoge Gouwe gewoond. Op verschillen-
de routes door de stad ontmoette ik steeds 
die heerlijke geur. In de studiezaal van het 
streekarchief staat een leuk boekje, De  
historie van de Goudse stroopwafelbakkers  
van J. de Korte: 'De Goudse wafel is rond,  
met ruitmotief en eventueel het monogram 
van de fabrikant, gevuld met een melange 
van stroop.' 

Het recept van de stroopwafel wordt door 
de Goudse bakkers strikt geheim gehouden. 
Maar waarom zou ik daar niet mijn eigen 
stroopwafel aan kunnen toevoegen? 
Gelukkig zijn er genoeg bakkers buiten 
Gouda die wél hun geheim verklappen.
Ik ben gaan zoeken naar een mooi recept. 
Uiteindelijk ben ik gevallen voor het recept 
van Cees Holtkamp, uit het boek 
De banketbakker (Amsterdam, 2010)."

Stroopwafels 
voor 15 stuks | Bereiden: ± 90 minuten

Voor de wafels:
❊    25 gram verse gist 
❊    1 eetlepel lauwe melk 
❊    125 gram zachte roomboter 
❊    75 gram witte basterdsuiker 
❊    1 ei, losgeklopt
❊    250 gram (Zeeuwse) bloem 
❊    snufje zout 

Voor de vulling: 
❊    200 gram keukenstroop 
❊    125 gram bruine basterdsuiker 
❊    100 gram roomboter 
❊    1 theelepel kaneel 

Los de gist op in de lauwe melk. Meng de 
boter, suiker en het losgeklopte ei erdoor, en 
daarna de bloem en het zout. Dek het deeg 
af met een warme vochtige doek en laat het 
op een warme plaats één uur rijzen. Verhit 
de stroop en roer de boter, suiker en kaneel 
erdoor, laat afkoelen tot lauwwarm. Vorm van 
het deeg balletjes ter grootte van een gro-
te knikker en leg ze op een voorverwarmde 
schaal, waarbij ze elkaar niet mogen raken. 
Dek weer af met een warme vochtige doek en 
laat nog een kwartier narijzen. Bak er in een 
ingevet (stroopwafel)ijzer goudbruine wafels 
van. Snijd de wafels zo warm mogelijk horizon-
taal doormidden, smeer de vulling erop en leg 
ze weer op elkaar, druk licht aan. Veel succes 
met je eigen stroopwafels!

… Marianne 
van der Veer
Streekarchief Midden-Holland

foto via google

"Het recept van de 
stroopwafel wordt 

door de Goudse  
bakkers strikt  

geheim gehouden."

Kijkje in de keuken van… 
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Gedoe is 
pas gedoe 
als jij er 

gedoe van 
maakt
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zaterdag 1 september
TEDxGouda - Goudse Schouwburg

woensdag 17 oktober
Workshop - Bibliotheek Gouda

dinsdag 27 november
Hoe pubers en ouders 
elkaars brein beïnvloeden 
Een speciale sessie voor de Brainlab-
reeks van Bibliotheek Gouda

Verschillende lezingen en workshops van en door 
bestseller-auteur Frank Schurink. “Het is leerzaam, 
verrassend, humoristisch en vooral een eye-opener.” 

donderdag 24 januari
Workshop - Bibliotheek Gouda 

Meer informatie op:
gedoemanagement.nl/gouda
of bibliotheekgouda.nl
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Kalender seizoen 2018/19
13 Start cursus Middeleeuws Verluchten 10.00 - 16.00 uur
14 Spekkie en Sproet: Vrienden door dik en dun 13.30 & 15.00 uur
16 Angst; waarvoor moeten we bang zijn - een politicus aan het woord - Goudse School 19.30 - 21.30 uur
16 Vaste bezoekersbijeenkomst Streekarchief 10.30 - 12.00 uur
17 Workshop Gedoemanagement - Frank Schurink 19.00 - 22.00 uur
18 Start Fotoalbum maken - SeniorWeb 09.30 - 12.00 uur
23 Boekenbios: Dummie de Mummie 14.30 - 16.00 uur
25 Rondleiding Gouwedepot 10.00 - 11.30 uur
25 Taal van de toekomst: LEGO WeDo 9.30 & 11.30 uur
25 Taal van de toekomst: Mindstorms 13.30 & 15.30 uur
30 Gouda rond 1900 in 3D  20.30 - 22.00 uur
31 Start Online Marketing Training - Loes Vork 19.30 - 21.30 uur 

November
 1 Start Nederland Leest 
 1 Niveaubepaling iPad Training - SeniorWeb 10.00 - 12.00 uur
 2 Stamboomcafé 10.00 - 12.00 uur
 6 Start Smaak van de Aarde - Jeanine Kouijzer 20.00 - 21.30 uur
 7 College Filosofie: Natuur & economie - Peter Berg 10.00 - 12.00 uur
 8 Workshop Auteursrecht  10.30 - 12.30 uur
14 Social Media Werkochtend: Artikelen; bloggen op je LinkedIn 10.00 - 12.00 uur
14 College Filosofie: De natuur als uurwerk en organisme: Descartes en Rousseau - Peter Berg 10.00 - 12.00 uur
15 Start iPad Training - SeniorWeb 09.30 - 12.00 uur
15 Clubavond Food for thought 20.30 uur
16 Thema-ochtend 100 jaar kiesrecht 10.30 - 12.30 uur
16 Kruim's Komedie 21.00 uur
21 College Filosofie: De natuur als proces van selectie - Peter Berg 10.00 - 12.00 uur
21 Breinlab I: Brandstof voor je Brein - Jeanine Kouijzer 20.00 - 21.30 uur
27 Breinlab II: Hoe pubers en ouders/opvoeders elkaars brein beïnvloeden - Frank Schurink 20.00 - 21.30 uur
28 College Filosofie: De natuur als hyperobject: Timothy Morton - Peter Berg 10.00 - 12.00 uur

December  
 7 Stamboomcafé 14.00 - 16.00 uur
12 Social Media Werkochtend: Warm houden; wat te doen om je relaties warm te houden? 10.00 - 12.00 uur
14 Gouda bij Kaarslicht 16.00 - 21.00 uur
27 Taal van de toekomst: Bloxels 13.30 & 15.30 uur
27 Taal van de toekomst: LEGO WeDo 9.30 & 11.30 uur
28 Taal van de toekomst: Mindstorms 9.30 - 11.00 uur 

Januari 2019    
 3 Boekenbios: Gruffalo marathon 14.30 - 16.00 uur
24 Workshop Gedoemanagement - Frank Schurink 19.00 - 22.00 uur
31  Dichters op Donderdag – On Tour  20.30 uur

Februari 2019   
 2  Voorstelling Poppentheater Dubbele Jan bij Een huis voor Harry 
13 Start TypeWorld Kids; cursus blindtypen 15.45 - 16.45 uur
13 Start TypeWorld Kids; cursus blindtypen 17.00 - 18.00 uur
15 Kruim's Komedie 21.00 uur
 

Lekker weetje: 13 september is Internationale chocoladedag

10 november: 
Dag van het  

R E S P E C T

17 november: Intocht Sinterklaas

9 december: wereld Lichtjesdag

31 januari: Gedichtendag & 
start Poëzieweek, thema Vrijheid

Ti
p:

 h
aa

l d
ez

e 
ka

le
nd

er
 u

it
 h

et
 

ti
jd

sc
hr

if
t e

n 
ha

ng
 'm

 e
rg

en
s 

op
!

BO
N

   
   

BO
N

21

BO
N

   
   

BO
N

20

Aangepaste openingstijden met Sinterklaasavond, Kerst, Oudjaar en Nieuwjaarsdag. Kijk op www.chocoladefabriekgouda.nl

September  
 

 1 Start Kinderboekenweken in Gouda 
 8 START!18/19 - Open huis cursusaanbod & boekenmarkt 09.00 - 17.00 uur
 8 START!18/19 - Podiumprogramma 14.00 - 17.00 uur
 8 START!18/19 - Muziek maken met Muis 14.30 & 15.30 uur
12 Social Media Werkochtend: Nieuwsbrieven, waarom en waarover? 10.00 -12.00 uur
15 Popronde Gouda 13.30 - 15.00 uur
18 Kleine Filosofie van de Digitale Onthouding - Hans Schnitzler 20.00 - 22.00 uur
22 Op reis door leesland met Vivian den Hollander 14.30 & 16.00 uur
24 Start taalcursus Spaans A1-A2 - Edith Oliver 13.15 - 14.45 uur
24 Start taalcursus Italiaans A0+ - A1 - Betti Sacco 13.15 - 14.45 uur
24 Start taalcursus Spaans A0-A1 - Edith Oliver 15.00 - 16.30 uur
24 Start taalcursus Italiaans conversatie - Betti Sacco 15.00 - 16.30 uur
24 Start taalcursus Frans A0+ -A1 - Julie Goursolle 18.30 - 20.00 uur
24 Start taalcursus Spaans A2+ -B1 - Estela Muusse 19.00 - 20.30 uur
24 Start taalcursus Spaans A0-A1 - Estela Muusse 20.30 - 22.00 uur
25 Start cursus Oud Schrift 10.00 - 11.30 uur
25 Start Basisvaardigheden Windows - SeniorWeb 09.30 - 12.00 uur
25 Angst; waarvoor moeten we bang zijn - een filosofische verkenning - Goudse School 19.30 - 21.30 uur
25 Start taalcursus Spaans A2+ -B1 - Estela Muusse 19.00 - 20.30 uur
25 Start taalcursus Spaans A1-A2 - Estela Muusse 20.30 - 22.00 uur
25 Start taalcursus Frans A1+ -A2 - Julie Goursolle 19.00 - 20.30 uur
25 Start taalcursus Frans A0-A1 - Julie Goursolle 20.30 - 22.00 uur
25 Start taalcursus Op reis door China - Henriëtte Schoemaker 19.30 - 21.00 uur
26 Start TypeWorld Kids; cursus blindtypen 15.45 - 16.45 uur
26 Start TypeWorld Kids; cursus blindtypen 17.00 - 18.00 uur
26 start taalcursus Italiaans A0-A1 19.00 - 20.30 uur
26 Start taalcursus Engels conversatie B1-B2 - Lusanne Albers 19.00 - 20.30 uur
26 Start taalcursus Spaans conversatie B2+ - Estela Muusse 19.00 - 20.30 uur
26 Start taalcursus Italiaans A1-A2 20.30 - 22.00 uur
27 Start Fotobewerking - SeniorWeb 09.30 - 12.00 uur
27 Start taalcursus Frans A2-B1 - Jeannette Verschuur 09.30 - 11.00 uur
27 Start taalcursus Frans A0-A1 - Jeannette Verschuur 11.00 - 12.30 uur
27 Start taalcursus Engels A2-B1 - Henriëtte Schoemaker 19.00 - 20.30 uur
27 Start taalcursus Engels Refresh A1 & A2 - Henriëtte Schoemaker 20.30 - 22.00 uur
27 Gouda rond 1900 in 3D 20.30 - 22.00 uur
28 Start taalcursus Frans conversatie - Julie Goursolle 09.30 - 11.00 uur
28 Kruim's Komedie 21.00 uur
 29  Start Robotwerkplaats  10.00 - 12.00 uur 
30 Start Autobiografisch Schrijven - Yvonne Kroonenberg 14.30 - 17.30 uur

Oktober
 
 1 Start verkiezing 'Stuk van het Jaar 2018' 
 1 Start Poëzie schrijven & voordragen - Ruben van Gogh 19.30 - 22.00 uur
 2 Angst; waarvoor moeten we bang zijn - een socratisch gesprek - Goudse School 19.30 - 21.30 uur
 3 Gouds Kinderboekenfeest 14.30 - 17.00 uur
 5 Stamboomcafé 14.00 - 16.00 uur
 9 Tosca Menten in de Chocoladefabriek 15.00 - 16.00 uur
 9 Angst; waarvoor moeten we bang zijn - een boekbespreking - Goudse School 19.30 - 21.30 uur
10 Social Media Werkochtend: Site, tips voor je site?  10.00 - 12.00 uur
10 Gouda rond 1900 in 3D 10.30 - 12.00 uur
11   Mijn spelen is leeren, mijn leeren is spelen’: de betekenis van Hieronymus  

van Alphen voor het kinderboek  20.00 uur
12 Film&Diner: Dineren met dictators en vrijheidsheld Neruda 19.00 - 23.30 uur

26 september:
Europese dag van de Talen

5 oktober: Werelddag van de Glimlach ;)

20 oktober:  

Zotte Zaterdag
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Nederland Leest Clubavond
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Voeding Food for Thought
Nederland Leest, de landelijke campagne ter  
bevordering van het lezen, staat dit jaar volledig in het 
teken van eten, maar waarom? Omdat we zijn wat we 
eten? We kunnen, als we dat willen, best een lange 
tijd zonder voeding, maar wij mensen eten al heel lang 
niet meer alleen om in leven te blijven of om ons 
kroost in leven te kunnen houden. 

In samenwerking met Boekhandel 

 Verkaaik organiseren we een 

Clubavond geheel in het teken 

van voeding en gaan we in gesprek  

met twee bijzondere auteurs: 

Jaap Seidell en Annemieke Jansen.

Vlees, vis, fruit, planten en uiteindelijk groente 
vormen al millennia lang de bron voor het  
voortbestaan van de mens. Om de honger te 
stillen maar ook om de juiste mineralen, eiwitten 
en vitamines binnen te krijgen waardoor een  
gemeenschap gezond blijft of zelfs sterker 
wordt. Soms zelfs om zichzelf te genezen, met 
kruiden, sapjes en crèmes. Plantaardig en dierlijk 
voedsel heeft al deze honderdduizenden jaren 
een zeer belangrijke plek in het leven van de 
mens ingenomen. 

Schrijver Umberto Eco gaat nog een stap verder 
en beweert dat voedsel zelfs de geschiedenis 
heeft bepaald. Toen hem gevraagd werd wat 
in zijn ogen de belangrijkste uitvinding van de 
afgelopen duizend jaar was, antwoordde hij: 
"De veredeling van bonen en peulen in de elfde 
eeuw. Hun toegenomen voedingswaarde heeft 
ons slimmer gemaakt en zo de Renaissance 
mogelijk gemaakt." 

Maar inmiddels weten we ook dat voeding  
ons niet alleen maar goeds brengt; de levens-
middelentechnologie heeft zich zo ontwikkeld 
dat hieruit allerlei welvaartziektes zijn ontstaan. 

Kortom, meer dan voldoende reden om in 
november aandacht te besteden aan voeding. 
Aan al het leuks, moois en lekkers dat koken en 
eten ons brengt. Maar ook aan de keerzijde van 
voeding. 

Jaap Seidell is hoogleraar Voeding en Gezondheid aan  
de Vrije Universiteit Amsterdam en coauteur van Het  
Voedsellabyrint en Jongleren met Voeding, waarin hij  
samen met wetenschapper Jutka Halberstadt duidelijk- 
heid schept in de voedselverwarring. Gezond eten is  
een levenslang proces, maar het maken van de juiste  
voedingskeuzes kan soms aanvoelen als jongleren 
met allerlei soorten informatie. 

Annemieke Jansen, cardioloog in het Groene Hart  
Ziekenhuis, werd zich steeds meer bewust van hoe  
belangrijk preventieve geneeskunde is. Hoe voor-
komen we dat we serieuze aandoeningen krijgen 
en kunnen we ons leef- en eetpatroon verbeteren?
Dit leidde tot het kookboek Hartstikke lekker. Voorkomen 
is beter dan genezen, dat ze samen met grafisch ontwerper 
(en zus) Janine Jansen maakte. Eind september volgt 
het nieuwe boek: Hartstikke Mediterraan. 

Clubavond
15 november
20.00 uur inloop, 20.30 uur aanvang 
prijs 10 euro (leden), 15 euro (niet-leden)
Chocoladefabriek

Cursus De smaak van de aarde
Dinsdag 6, 13 en 20 november
van 20.00 tot 21.30 uur
prijs 45 euro (leden), 60 euro (niet-leden)
Chocoladefabriek
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De smaak van de aarde
In De smaak van de aarde, een cursus van drie avonden, geeft  
Jeanine je inspiratie om te eten volgens de seizoenen, laat ze je 
smaken herontdekken en leer je over de bereiding van voeding. 
Jeanine is al sinds kinds af aan bezig met voeding en kookt vooral 
vanuit haar gevoel. Als natuurkundig therapeut vertaalt zij de 
ijf elementen uit de Chinese voedingsleer naar een westerse 
en begrijpelijke manier, die aansluit bij de intuïtieve keuzes die 
zij zelf in de keuken maakt. Jeanine stimuleert de cursisten 
om op enthousiaste wijze bewuster om te gaan met voeding. 
Dit begint in haar ogen bij de herontdekking van de  
zintuigen waarbij naast smaak en geur ook mondgevoel,  
kleur en zelfs geluid essentieel zijn. Lekker en gezond eten  
hoeft niet ingewikkeld te zijn en is met gebruik van een beetje  
boerenverstand voor iedereen mogelijk, vindt ze. 

Tijdens Nederland Leest biedt de Bibliotheek in samenwerking met voedings-
deskundige Jeanine Kouijzer een cursus van drie avonden aan die een ander 
perspectief geeft op voeding, voedselkeuzes en de bereiding van voeding. 

Je bent wat je leest

Tijdens Nederland Leest kunnen onze leden  
een exclusief voor de bibliotheek geschreven 
geschenkboek ophalen in de Chocoladefabriek:  
Je bent wat je leest. Vol sappige verhalen, ver-
frissende passages en een zoete afsluiter. 
Het boek is opgebouwd uit vijf uiteenlopende 
gangen en de schrijvers zijn vijf specialisten die 
het thema elk vanuit hun eigen expertise en 
stijl benaderen. Microbiologe Rosanne Hertz-
berger, bekend van haar spraakmakende boek 
Ode aan de E-nummers, geeft invulling aan de 
wetenschappelijke kant van eten en voeding. 
Charlotte Kleyn, culinair historica en journaliste, 
buigt zich over cultuur & lifestyle en kan je alles 
vertellen over de tradities en gewoonten op het 
gebied van eten en drinken. Marion Pauw heeft 
als thrillerschrijfster diverse bestsellers op haar 
naam staan en zorgt dan ook voor een spannend 
culinair verhaal. Culinair columnist, recensent 
en programmamaker Joël Broekaert is altijd zeer 
betrokken bij de productie en herkomst van ons 
eten en drinken. Hij is dan ook bij uitstek ge-
schikt om over technologie en milieu te schrij-
ven. En natuurlijk mag de Kok des Vaderlands, 
kookboekenschrijver en tv-maker Pierre Wind in 
dit lijstje niet ontbreken. Hij gaat schrijven over 
het thema koken. Uiteraard op geheel  
eigen wijze… 

Reserveer een plekje!

Om in de agenda te zetten!
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breinlab
Breinlab wordt speciaal georganiseerd voor ouders/
opvoeders van kinderen in de leeftijd bovenbouw 
basisschool/brugklas voortgezet onderwijs en soms  
voor de ouders/opvoeders en hun puberende  
kinderen samen. Dit keer bestaat Breinlab uit een 
tweeluik: ‘Brandstof voor je brein’ door Jeanine 
Kouijzer en ‘Hoe pubers en ouders/opvoeders  
elkaars brein beïnvloeden’ door Frank Schurink.

Brandstof voor je brein 

Om goed te kunnen leren en presteren op 
school, te groeien en lekker in je vel te zitten, 
hebben kinderen de juiste brandstof nodig. Dit  
is naast geestelijke voeding, veiligheid en uitda-
ging ook de juiste voeding om te eten. Tijdens 
een ‘voedende’ informatieavond voor ouders 
van basisschoolleerlingen en brugklassers vertelt 
voedingsdeskundige Jeanine Kouijzer over de 
beste voedselkeuzes voor je kind, waarbij geke-
ken wordt naar het belang van smaak, bereiding 
en het seizoen van voeding. Voor onszelf is het 
thema voeding immers misschien al lastig 

Hoe pubers en ouders/
opvoeders elkaars brein 
beïnvloeden

Een workshop ‘Gedoemanagement’ speciaal voor 
ouders/opvoeders én hun puberzoon/-dochter.  
Tijdens deze workshop krijg je als ouder/opvoeder 
op een luchtige manier inzicht in de invloed van 
(puber)gedoe op het brein van alle gezinsleden. 
Hoe beter je dit ‘gedoe’ binnen het gezin begrijpt, 
hoe makkelijker het wordt het brein van je puber-
kind in de leer-/ontwikkelstand te krijgen en los te 
komen uit vaste patronen. Het is als een aan- en 
uitknop voor gedoe dat wonderbaarlijk simpel 
werkt. 

Zelfs als je kind totaal geen interesse heeft, kan hij/
zij deze avond gewoon meekomen, de kern van wat 
besproken wordt blijft meestal toch hangen. Het 
belangrijkste is dat je als ouder-opvoeder de aan-/
uitknop vindt, want daarmee heb je een verbazing-
wekkend grote invloed op de ontwikkeling van het 
puberbrein.
   

genoeg; je kunt makkelijk verstrikt raken in het oerwoud 
van diëten, boeken en adviezen. Wanneer je kinderen 
lastige eters zijn wordt het er niet eenvoudiger op. Naast 
deze informatie voor je kind kom je er tijdens de avond als 
ouder niet onderuit om je eigen voedingspatroon, voor-
keur en gewoonte onder de loep te nemen… 

Je zult merken dat zoiets simpels als gedoe een  
prachtige opening is naar nieuwe ontwikkelingen.

Frank Schurink is de auteur van de bestseller Gedoe- 
management en wordt zeer hoog gewaardeerd als  
trainer/coach. Hij staat garant voor een leerzame en 
zeker ook leuke avond, want het blijkt dat humor  
werkt voor het brein als je nieuwe dingen wilt leren. 
Daarbij heeft hij natuurlijk ook praktijkervaring met 
pubergedoe uit zijn eigen gezin. 
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breinlab I: 
Brandstof voor je brein 
Woensdag 21 november van 20.00 tot 21.45 uur
prijs 15 euro | 20 euro (niet-leden)
Chocoladefabriek

Breinlab II: Hoe pubers en ouders/ 
opvoeders elkaars brein beïnvloeden 
Woensdag 27 november van 20.00 tot 21.30 uur
prijs 15 euro (leden) | 20 euro (niet-leden)
Chocoladefabriek

Avondje bijtanken?

Avondje geen gedoe?

             je eigen  
boekomslag !

dIy

Gehaakt boekomslag 
■ Stap 1 Kies een mooi boek uit!

■ Stap 2 Meet volgens het voorbeeld op afbeelding 1   
de voor-, achterkant en rug van het boek op. Dit is getal A. 
Meet nu de helft van de voorkant. Dit is getal B. De totale 
breedte van je haakwerk wordt A+2*B. 

■ Stap 3 Haak een ketting van lossen (afbeelding 2 )
die even lang is als je haakwerk breed moet worden. Voor 
het voorbeeld wordt dit dus 24 + 2*5,5 = 35 cm. Kies een 
haaksteek die je leuk vindt of haak gewone vasten. Voor 
dit haakwerk is de steek ‘paarsgewijze stokjes’ gebruikt *.

■ Stap 4 Haak totdat je omslag de juiste hoogte van  
het boek heeft bereikt (18 centimeter = maat C). 
Sla vervolgens aan beide zijkanten een flap van de 
maat B om en naai of haak deze boven en onder vast  
(afbeelding 3 ).

■ Stap 5 Je kunt je omslag natuurlijk nog verder  
oppimpen met lintjes, kraaltjes, gehaakte bloemetjes of 
geborduurde letters. En klaar is je gehaakte boekomslag!

1

2

3

*    Als je nog niet zo handig bent met haken of je zoekt mooie haaksteken,  
kun je de volgende boeken lenen in de bibliotheek:  
  Jan Eaton, 300 haaktips en technieken (2015)  
Erika Knight, Haken voor starters (2013), Handboek haaktechnieken (2014) 
Op YouTube vind je ook veel instructiefilmpjes.  

Sommige boeken zijn zo mooi of dierbaar, dat ze extra aandacht  
verdienen. Of misschien is je notitieboek of agenda aan een nieuwe 
kaft toe. (Of je wil verbergen dat je een flutromannetje aan het lezen 
bent.) Voor al die gevallen maak je een hip gehaakte boekomslag. 

25
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Cursus Oud schriftCursus Poëzie & voordragen

Kun jij lezen  
wat er staat?

Langs de 
valkuilen 
van de 
poëzie

Onder leiding van paleograaf- 
codicoloog Jan Willem Klein doe 

je ervaring op met het leren lezen en 
transcriberen van historische teksten. 
Aan de hand van archiefstukken, 
voornamelijk uit de zeventiende 
en achttiende eeuw, probeer je het 
schrift te lezen en te begrijpen.  
Oefening baart kunst, dus je krijgt 
elke week huiswerkopdrachten mee. 
In de cursus wordt niet alleen het 

Tijdens archiefonderzoek komt er altijd een moment dat je 
niet meer zo goed kunt lezen wat er staat. Een handschrift 
uit de negentiende of twintigste eeuw valt meestal nog wel 
te ontcijferen, omdat het enigszins lijkt op hoe we vroeger 
op school leerden schrijven, maar oudere teksten lijken wel 
geheimtaal. Als het je wel lukt om sommige letters te 
herkennen, maar niet om daar zinnige woorden, laat staan 
zinnen uit te halen, dan is het zinvol om een cursus 
Oud schrift bij het Streekarchief te volgen!
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– voor wie  
nog nooit, 
of al vaker, 

gedichten heeft 
geschreven Hoe schrijf je een goed gedicht?  

Waar moet je op letten? Hoe voorkom je 
rijmdwang, het gebruik van clichés en een  
writers block? En als je eenmaal gedichten 
hebt geschreven, hoe draag je die dan voor? 

In acht lessen laat dichter Ruben van Gogh je kennismaken met alles 
wat er komt kijken bij het schrijven (en voordragen) van gedichten. 
Wat zijn goede gedichten, wat zijn slechte gedichten en in hoeverre  
is dat een kwestie van smaak? Hoe begin je een gedicht en hoe  
eindig je dat? Diverse stijlen en invalshoeken komen hierbij aan bod.  

Tijdens iedere les is er ruimte voor het bespreken van nieuw werk, 
wordt er gewerkt aan een korte oefening en ga je met een concrete 
schrijfopdracht naar huis. Aan het eind van de cursus heb je zo een 
bescheiden oeuvre aan nieuw werk en weet je hoe je verder aan de 
slag kan om dit uit te breiden. Op vrijdag 14 december 2018 volgt  
een optreden tijdens Gouda bij Kaarslicht in de Chocoladefabriek. 

Ruben 
van 
Gogh 
(1967) is 
dichter en 

schrijver 
van lied-

teksten en 
libretto’s. Na zijn debuut met  
De Man van Taal (Prometheus, 
1996) volgden nog zes bundels. 
Hij trad op van Albanië tot  
Zeewolde, van Appingedam tot 
Zuid-Afrika. Daarnaast werden 
meer dan tien opera’s en tal 
van liedteksten van zijn hand 
op muziek gezet en uitgevoerd. 
Hij is regelmatig gastdocent op 
middelbare scholen en verzorgde 
twee modules poëzie-schrijven  
aan de HKU te Utrecht.

Drie tips van  
Jan Willem 
Klein om oude 
teksten te lezen: 

•  Probeer eerst de tekst 
‘globaal’ te lezen. Probeer 
de woorden te herkennen, 
niet zozeer de afzonderlijke 
letters: als je de zin of het 
woord herkent, herken je 
ook de letters.

•  Twijfel je aan een letter,  
kijk dan eens op andere 
plaatsen in de tekst naar 
gelijkvormige letters.  
Mogelijk staan die in een 
woord dat je moeiteloos 
kunt lezen.

•  Transcriberen houdt in dat 
je goed moet kijken, kijken, 
kijken: hoe beter je kijkt, 
hoe meer je ziet. Lukt het  
je niet om een woord te  
herkennen? Sla deze dan 
over, misschien herken je 
verderop in de tekst wel iets. 

Cursus Poëzie & voordragen  
Maandag 1, 8, 15 & 29 oktober en 5, 12, 19 & 26 november
van 19.30 tot 22.00 uur
prijs 280 euro (leden), 350 euro (niet-leden)
Chocoladefabriek

Cursus Oud schrift  
Van 25 september t/m 11 december  (totaal 10 lessen; niet op 2 oktober  
en 23 oktober 2018) van 10.00 tot 11.30 uur
prijs 195 euro 
Chocoladefabriek | Aanmelden via info@samh.nl

8 avonden dichten+ een optreden! 10 ochtenden ontcijferen!

26
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Kun jij lezen wat er staat? En ook begrijpen?*

* Aende peuijen off trappen vant stadt 
huijs zijn water niette maecken /  
Niet wildplassen tegen het stadhuis!

schrift behandeld, maar komen 
ook afkortingen en de betekenis 
van teksten aan de orde. Want 
soms kun je wel lezen wat er staat, 
maar begrijp je het dan ook?  
 
Hiernaast alvast wat tips om mee 
te beginnen. Kijk ook eens op de 
website www.watstaatdaer.nl voor 
oefenmateriaal uit de Nederlandse 
archieven. 
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Cursus Autobiografisch schrijven

cursus Autobiografisch schrijven 
Vanaf 30 september, 5 lessen
van 14.30 tot 17.30 uur
prijs 200 euro (leden), 250 euro (niet-leden)
Chocoladefabriek | Houd bibliotheekgouda.nl in de gaten

U was vorig jaar ook aanwezig bij de opening 
van het Taalhuis van Bibliotheek Gouda. 
Heeft u een speciale band met de Bibliotheek 
Gouda?
"Ja! Bibliotheek-directeur Erna Staal was vroeger 
mijn uitgeefster en daarvoor mijn redacteur.  
Ik bewonder haar enorm, dus als zij mij iets 
vraagt, is het antwoord altijd “Ja!”. Zij heeft  
mij benaderd met de vraag of ik de cursus  
Autobiografisch schrijven wil geven."

Geeft u de cursus Autobiografisch  
schrijven op meerdere plaatsen? 
"Nee. Alomtegenwoordigheid is mij niet  
gegeven, dus het wordt maar één plaats:  
de Chocoladefabriek in Gouda." 

Wat is er zo leuk aan autobiografisch  
schrijven? Ook in tegenstelling tot  
bijvoorbeeld creatief schrijven?
"Creatief schrijven is heel hoog gegrepen.  
Dan moet er toch tenminste een roman of  
een dichtbundel uit voort komen. Ik denk  
dat iedereen een verhaal te vertellen heeft,  
zijn levensgeschiedenis. Het maakt niet uit  
of je pas 15 bent of al 85." 

Is ieders levensverhaal interessant genoeg 
voor een autobiografie? 
"Jazeker! Er zijn prachtige boeken geschreven 
over bescheiden levens waar niets buitenissigs 
in voor is gevallen. Je hoeft ook niet volledig te 
zijn. Je kunt een verhaal schrijven over één dag, 
een uur desnoods. Je kunt over een periode uit 
je leven schrijven en ik vind het ook goed als je 
over een familielid schrijft of over een persoon 
die voor jou belangrijk is geweest of nog is. Het 
autobiografische aspect is dat je uitgaat van je 
eigen belevenis, dus dat je geen hoofdpersoon 
verzint." 

Moet je kunnen schrijven om deel te nemen 
aan de cursus?
"Nee hoor, ik ben er juist om iemand iets te  
leren. Het maakt niet uit of je niks kan of nog 
nooit iets hebt geprobeerd of dat je al aardig 
bedreven bent. Je kunt altijd iets leren." 

Als je schrijvend wilt onderzoeken  
wat er in je omgaat dan geeft de  
cursus Autobiografisch schrijven  
je de handvatten. Bibliotheek Gouda  
is trots dat schrijfster Yvonne 
Kroonenberg deze cursus zal 
verzorgen in het nieuwe seizoen.  
Yvonne Kroonenberg is schrijver 
en psycholoog en schreef diverse 
boeken over relaties zoals Alles 
went behalve een vent en Het zit 
op de bank en het zapt.

✒✍✑✏

Nieuwe pers voor Drukkerswerkplaats

Inez Meter 
schenkt haar 
drukpers

KOPPERMAANDAGPRENT 2018 
De koppermaandagprent 2018 is gewijd  
aan het roze jaar. De kaart kost 3,50 euro  
en is te koop bij de Drukkerswerkplaats of 
op www.drukkerswerkplaats.nl.

De drukpers van de eerste Goudse stadsdichter Inez Meter 
krijgt een mooie plek in de Drukkerswerkplaats Gouda. 
Deze ‘Hauer Record Proofing Press’, die meer dan zeventig 
jaar oud is, werd oorspronkelijk gebruikt door letterzetters 
in een professionele drukkerij. Van elk zetwerk ‘trokken’ 
die zetters één of meer proeven, om hun zetsel te  
controleren op fouten voordat het op de productiepers in 
een oplage kon worden gedrukt. Inez Meter heeft meer 
dan veertig jaar op deze pers haar teksten en gedichten 
gedrukt. Eerder was de pers in het bezit van kunstschilder 
Gerard ’t Hart, die toen landschappelijke collages maakte 
met gescheurd papier. De landschappen verzamelde hij 
in ‘scheurboeken’ die hij soms ook van zelfgedrukte tekst 
voorzag. ’t Hart schonk in de jaren tachtig de pers aan 
Inez. Met behulp van meesterdrukker Peter Hendriks, die 
zich later ook aansloot bij de Drukkerswerkplaats Gouda, 
leerde zij op de pers te werken. En met veel plezier!

De medewerkers van de Drukkerswerkplaats zijn enorm 
blij met deze aanwinst. Inmiddels is de pers zorgvuldig 
schoongemaakt en opgeknapt en op dit moment 
worden de eerste proeven gedrukt. In de toekomst zal hij 
opnieuw worden gebruikt als proefpers en voor educatie-
ve activiteiten. 

Op de pers een zetsel 

van Inez Meter

Al is de geboortedatum bekend 

een leeftijd staat niet vast 

wisselt met de seizoenen 

wisselt van 

dag 

 tot 

  dag

Gedicht van Inez Meter

Yvonne Kroonenberg  
over je levensverhaal

BO
N

   
   

BO
N

29

fo
to

 d
ru

k
w

er
k

pl
a

at
s/

 p
et

Er
pa

u
l 

k
lo

o
st

er
m

a
n

fo
to

 a
n

n
a

le
en

 l
o

u
w

es



BO
N

   
   

BO
N

BO
N

   
   

BO
N

3130

Gouda bij Kaarslicht
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Gouda in 3D

Traditiegetrouw organiseert Gouda, en 
zo ook de Chocoladefabriek, Gouda bij 
Kaarslicht. Dit jaar vindt de 63e editie 
plaats en wel op vrijdag 14 december 2018. 
Vanaf vier uur in de middag kun je in de 
Chocoladefabriek terecht om optredens 
te bezoeken, maar ook om te geven!

Kortom, jong of oud(er), je bent van harte  
welkom in de Chocoladefabriek. Wij staan  
die dag met z’n allen klaar om je een warm 
onthaal te geven! Meer informatie volgt in 
het programma van Gouda bij Kaarslicht.

Kruim organiseert het inmiddels befaamde Midwinterstamp-
pottenbuffet (reserveren is noodzakelijk!), het Streekarchief 
biedt een kaartje aan van een ‘Kaarsjesavond van weleer’ 
dat je kunt versturen, en in de Chocoladefabriek heerst een 
magische kerstsfeer met muziek onder de kerstboom. In  
samenwerking met de Brede School Gouda zal een beroem-
de schrijver een passend optreden verzorgen voor het  
onderwijs, waarbij we de gezelligheid van Gouda bij  
Kaarslicht naar binnen halen. In de middag verzorgt 
deze schrijver een workshop in de Jeugdwerkplaats. 

Heb jij zelf plannen voor Gouda bij Kaarslicht en denk je dat 
dit past bij de Chocoladefabriek? Neem dan vooral contact 
met ons op, samen maken we die dag tot een feestelijk 
moment! Van ons kun je in ieder geval verwachten dat 
er optredens zijn van verhalenvertellers, of het nou in 
gesproken of gezongen woord of beeld is, dat maakt niet uit. 

Iedereen die historisch onderzoek doet, kent vast het  
gevoel wel. Dat je je bij het bestuderen van de bronnen 
soms wel zou willen onderdompelen in die periode.  
Wat zou het handig zijn om in een tijdmachine te kunnen 
stappen en even rond te dwalen in vroegere tijden.  
Oude foto's helpen een beetje bij het verkrijgen van  
een eerste indruk, maar het zijn stereofoto's die het  
verleden echt tot leven brengen.

Stereofotografie bestaat sinds het midden van de  
negentiende eeuw. De Britse natuurkundige Charles 
Wheatstone ontdekte in 1838 dat je diepte kon zien in 
een beeld door met elk oog een afzonderlijke maar bijna 
dezelfde afbeelding te bekijken. Om een stereofoto te 
bekijken, heb je een speciale stereokijker nodig, ook wel 
stereoscoop genoemd. 

Dame met stereokijker 
In de collectie van het streekarchief waren tot voor kort 
enkele stereofoto's bekend. Daar bracht de Gelukkige 
Vondstendag eind 2017 verandering in. Er werd een  
kartonnen doos binnengebracht, met wel 200 stereo- 
foto's! De precieze herkomst van de collectie wordt  
nog onderzocht, wel is al duidelijk dat de collectie  
afkomstig is van een familie Olifiers, die in Gouda  
woonde tussen 1850 en 1910. 

Gouda bij kaarslicht 
14 december van 16.00 tot 21.00 uur
Chocoladefabriek

Gouda in 3D 
27 september en 30 oktober van 20.30 tot 22.00 uur en
10 oktober van 10.30 tot 12.00 uur
Gratis, wel aanmelden via info@samh.nl
Steenlandzaal, Chocoladefabriek

Gouda bij Kaarslicht in de Chocoladefabriek
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Kom gezellig langs!
Vrij entree!

Gouda  
rond 1900

Stereofoto familie Olifiers in de tuin
Henricus Petrus Olifiers is de vermoedelijke fotograaf. 
Zelf was hij goudsmid van beroep, met een winkel aan de 
Markt in Gouda. Als hobby maakte hij stereofoto's in zijn 
eigen achtertuin, waarbij hij zijn hele familie op verschil-
lende plaatsen in de tuin positioneerde om maar zoveel 
mogelijk diepte te creëren voor zijn stereocamera. 

Stereofoto opbouw van de Kermis  
op de Markt 
Het meest bijzonder zijn echter de vele momentopnames 
die Olifiers in Gouda maakte. Je ziet hoe de Kermis wordt 
opgebouwd, dat dienstbodes en deftige dames bood-
schappen doen bij de kraampjes op de Markt en hoe het 
stoomtrammetje naar Oudewater daar tussendoor tuft.  
Er zijn herkenbare gebouwen te ontdekken, zoals de Waag, 
maar ook allerlei verdwenen stadsbeelden. Door de diepte-
werking lijkt het of de afgebeelde personen recht voor je 
neus staan en bijna lijken te gaan praten. 

Het Streekarchief is bijzonder blij met de collectie en wil 
deze graag tonen aan het publiek, zodat iedereen kan 
genieten van dit beeld van Gouda rond 1900. Het archief 
heeft de foto's zo laten bewerken dat het 3D-effect niet 
meer alleen te bekijken is met een ouderwetse stereo-
scoop, maar met een stereobrilletje op een projectie-
scherm in een zaal. Bij de beelden zal uitleg gegeven  
worden over de familie Olifiers en het afgebeelde op  
de foto's.
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Goudse school - filosofisch programma Taalcursussen

Samen een vreemde  
taal leren

Nadenken over de 
kwaliteit van ons leven

De wereld verandert steeds sneller  
en wij veranderen mee. Om geen speel- 
bal te worden van deze processen,  
moeten we blijven denken. We moeten 
wakker blijven of misschien beter  
gezegd, wakker worden. De Goudse 
School organiseert daarom in het  
nieuwe�seizoen�een�aantal�filosofische�
reeksen, ieder bestaand uit vier  
avonden. >>>>>>>>>>>>>>>>>

WEEKRITME
in het nieuwe seizoen een aantal 
filosofische�reeksen,�ieder�bestaand�
uit vier avonden>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Om na te denken over de kwaliteit  
van ons leven in een snel veranderende 
wereld, hebben we oriëntatiepunten 
nodig. Om zicht te krijgen op waar we 
heen gaan, moet we ons realiseren waar 
we (als moderne mensen) vandaan 
komen. Hoe is deze wereld zo geworden 
en hoe zijn we zelf geworden wie we nu 
zijn? Bij het zoeken naar antwoorden 
op die basisvragen, kiezen we meerdere 
invalshoeken en kijken daarbij ook 
naar andere vakgebieden (biologie, 
geschiedenis, godsdienstwetenschap). 
We stellen ons bij elk van de thema’s 
steeds 5 vragen >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Thema's�filosofisch�programma: 
1.  Waarvoor moeten we bang zijn?
2. Hoe strijdbaar moeten we zijn?
3. Hoe verhoud je je tot gezag?
4. Hoe bewaar je de vrede? 
5. Hoe ga je om met verlangens/begeerten?
6. Hoe ver gaat ons recht op zelfbeschikking?
7. Hebben we vijanden?
8. Maken we zondebokken?
9. Hoe gaan we om met woede en wrok?

Week 1.  Een�filosofische�verkenning�–�een�filosofische� 
inleiding met daarna een gedachtewisseling

Week 2.  Een�gesprek�over�praktische�vragen�–� 
met socratische gespreksvormen

Week 3.  Een bespreking van een boek,  
belangwekkend voor het thema

Week 4.  Een kritische ondervraging van een Goudse  
politicus over beleid m.b.t. het thema

1.    In welke richting gaan we? Wat zijn de  
toekomstverwachtingen voor deze eeuw? 

2.  Hoe is dit in de natuur? Wat leert ons een  
vergelijking met diergedrag?

3.  Hoe was dit eerder in de mensheids- 
geschiedenis? Waarin verschillen  
onze manieren met die van vroeger? 

4.  Wat zeggen de religieuze tradities erover?

5.  Wat hebben grote denkers erover gezegd? 

Nadenken over de kwaliteit van ons leven
Reeks 1 met thema Angst; waarvoor moeten we bang zijn?
Dinsdag 25 september en 2, 9 & 16 oktober  
van 19.30 tot 21.30 uur
prijs 8,50 euro (leden) | 10 euro (niet-leden) 
Chocoladefabriek

Aanbod taalcursussen  
seizoen 2018/2019: 

Maandag 
13:15 - 14:45 uur Spaans A1-A2
15.00 - 16.30 uur Spaans A0-A1
13.15 - 14.45 uur Italiaans A0+ - A1
15.00 - 16.30 uur Italiaans conversatie 
18.30 - 20.00 uur Frans A0+ -A1
19.00 - 20.30 uur Spaans A2+ -B1
20.30 - 22.00 uur Spaans A0-A1

Dinsdag 
19:00 - 20:30 uur Spaans A2+ - B1
20.30 - 22.00 uur Spaans A1-A2
19:00 - 20:30 uur Frans A1+ - A2
20.30 - 22.00 uur Frans A0-A1
19:30 - 21:00 uur Op reis door China  NIEUW

Woensdag 
19:00 - 20:30 uur Italiaans A0-A1
20:30 - 22:00 uur Italiaans A1 - A2
19:00 - 20:30 uur Engels conversatie B1-B2
19.00 - 20.30 uur Spaans B2/C1

Donderdag 
09.30 - 11.00 uur Frans A2 - A2+
11.00 - 12.30 uur Frans A0-A1 
19:00 - 20:30 uur Engels A2-B1 
20.30 - 22.00 uur Engels Refresh A1&A2

Vrijdag 
09.30 - 11.00 Frans conversatie

Wil je graag zonder problemen een brood kopen tijdens 
je vakantie? Wil je graag kunnen communiceren met 
familie of vrienden over de landsgrenzen? Of heb je 
het voornemen een lange reis te maken waarbij enige 
kennis van de taal en cultuur gewenst is? Dan kun je 
bij de bibliotheek terecht voor een breed aanbod 
talencursussen op verschillende leerniveaus.

你好新朋友！

Zaterdag 8 september organiseren we tijdens START!18/19 
een Open Huis voor de taalcursussen Engels, Frans,  
Italiaans, Spaans en Chinees. Tussen 09.00 en 17.00 uur  
zijn alle taaldocenten aanwezig om je met raad en daad  
bij te staan. Wil je een indruk krijgen hoe het er in de les  
aan toe gaat? Dan kan dat tijdens een speedworkshop.  
Wil je advies over het niveau waarvoor je het beste kunt 
kiezen? Dan kun je in een persoonlijk gesprek met de  
docent hier samen naar kijken of je doet een kleine test  
om het leerniveau te bepalen. 

Bienvenido  
a mi amiga

Welcome to 
my friend!

Bienvenue  
à ma amie!

nieuw:
Een reis door China
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Veel mensen zouden graag eens een reis door China 
maken. Sommigen uit nieuwsgierigheid naar dat  
Hemelse Rijk, de geschiedenis, de filosofie of het  
lekkere eten. Anderen om het geboorteland van hun  
kinderen te leren kennen of inzicht te krijgen in de 
achtergrond van hun zakenpartners.
Voor al deze mensen hebben we een nieuwe cursus 
opgezet: Een reis door China. In 25 lessen komt het 
Verre Oosten dichterbij! Je leert de beginselen van 
het gesproken en geschreven Chinees, zodat je weet 
hoe je de weg moet vragen, op de markt kunt onder-
handelen, of een treinreis of hotel kunt reserveren. 
Daarnaast besteden we iedere les aandacht aan 
allerlei aspecten van het leven in China, 
variërend van geschiedenis en filosofie tot 
popcultuur en politiek. 

stap 1

stap 3

stap 2

stap 4
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Fotowanden buiten

Vluchtweg markeringen

Gevelreclame

Fotowanden binnen

Poëzieweek 2019

De week 
van de 
poëzie 
brengt 
Vrijheid 
Vrijheid is kwetsbaar en 
niet vanzelfsprekend en 
daarom moet zij gevierd 
worden. Nederland doet 
dat op 5 mei, België op 11 
november. Dit jaar besteedt 
de Poëzieweek aandacht 
aan de vrijheid en start 
op donderdag 31 januari 
2019 met Gedichtendag 
en viert vervolgens de 
vrijheid tot en met 6 
februari 2019.

Vrijheid gaat over vrij zijn van be-
zetters, maar ook over je vrij voelen 
als individu. En hier vrij over kunnen 
denken. Binnen de filosofie bevraagt 
men niet voor niets of de vrije wil wel 
bestaat. In hoeverre kan iemand  
werkelijke vrijheid aan? In de liefde 
willen we vrij kunnen kiezen en  
vervolgens willen de meesten juist 
weer niet (te) vrij zijn, eerder  
gebonden en trouw aan die ene, 
beklonken met een rite en een ring, 
verbonden met elkaar tot de dood. 
Onze levensovertuiging kunnen we 
vrij belijden maar waar gaat deze  
vrijheid over in onvrijheid voor  
anderen? Dat geldt ook voor de  
vrijheid van meningsuiting. 

Poëzie leent zich bij uitstek om  
al deze vormen van vrijheid te  
benoemen, onder de aandacht te 

Dichters op Donderdag – On Tour  
Afgelopen jaar was de Dichters op Donderdag Special een 
groot succes en we zijn dan ook heel blij dat de dichters 
ook dit jaar weer de vrijheid voelen de vaste stek bij het  
IJsselhuis eenmalig te verruilen voor de Chocoladefabriek 
om tijdens Gedichtendag een ‘Dichters op Donderdag – 
On Tour’ te organiseren en daarmee de aftrap te geven 
voor de Poëzieweek van 2019 in de Chocoladefabriek. 

brengen. In een gedicht is alles 
mogelijk. In een gedicht zijn alle 
gedachten vrij. Oorlogen worden  
beëindigd, dictaturen omverge- 
worpen. Niemand meer honger,  
iedereen een thuis. De liefde heeft 
haar lied, de dichter staat op de  
barricaden of verwoordt een  
serenade, de pen als wapen voor de  
vrijheid, het papier maagdelijk wit. 

Niemand minder dan Tom Lanoye, 
de Vlaamse romancier, theater- 
auteur, dichter, scenarist en 
performer, dicht volgend jaar het 
Poëziegeschenk voor de zevende 
Poëzieweek met als thema  
Vrijheid. Tijdens de Poëzieweek 
krijgen de klanten van de boek-
handel bij aankoop van 12,50 euro 
aan poëzie het Poëziegeschenk 
van Lanoye cadeau. 

Dichters op Donderdag – On Tour  
31 januari om 20.30 uur
Gratis, consumpties voor eigen rekening
Chocoladefabriek

Zet alvast in je agenda!

Geen woord zo vrij als vrij 

Het weert wat men verbiedt 

Smetvrij, vetvrij. Kogelvrij 

Maar wat is dan ‘gastvrij’? 

(Ontdaan van vreemdelingenwaan?) 

En vogelvrij: een doel, een straf? 

Of een verzuchting op een graf? 

Hier ligt hij: Eindelijk vrij. 

Tom Lanoye
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De bibliotheek voor kinderen

Voorlezen maakt 
van kleine kinderen 
grote lezers

Ellies Top 3
1.  De Piraten van hiernaast –  

Reggie Naus Het zal je maar gebeu-
ren… je woont in een hele gewone woon-
wijk, met hele gewone mensen, en dan 
krijg je nieuwe buren: Piraten! Michiel ge-
looft eerst zijn ogen niet. Naast zijn huis 
wordt een bouwwerk neergezet wat nog 
het meest op een schip lijkt. Algauw raakt 
hij bevriend met Billy. Samen met Billy en 
zijn familie beleeft Michiel heel veel maffe 
avonturen! 

2.  Superjuffie – Janneke Schotveld  
Juf Josje lijkt op het eerste gezicht een 
hele gewone juf. Maar dat is ze niet! Als 
een dier in nood is, dan kan juf Josje dat 
horen. En als ze dan een hapje van een 
krijtje neemt, dan verandert ze in Super-
juffie! Dat moet natuurlijk geheim blijven, 
maar de kinderen in haar klas weten het 
wel. En ze helpen Superjuffie ook met het 
redden. 

3.   Mees Kees – Mirjam Oldenhave  
Mees Kees… wie wil er nou niet zo’n 
meester als Mees Kees? Nou ja, eigenlijk 
is hij nog geen echte meester, hij is het 
nog aan het leren. Maar de kinderen 
in de klas willen eigenlijk geen andere 
meester meer. Hij doet het  
net even anders. En hij  
weet elke saaie les  
gewoon hartstikke  
leuk te maken. 

Voorlezen aan kleine kinderen, die zelf nog 
niet kunnen lezen, is niet alleen heel leuk, 
maar een kind heeft er ook de rest van zijn 
leven�profijt�van.�Daarom�draait�het�tijdens�
De Nationale Voorleesdagen om voorlezen. 
Het event wordt op woensdag 23 januari  
ingeluid met Het Nationale Voorleesontbijt 
en duurt tot en met 2 februari 2019. 
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Tijdens de Voorleesdagen staat het Prentenboek 
van het Jaar Een huis voor Harry van Leo Timmers 
centraal. In samenwerking met het VVE-coör-
dinatiepunt/Brede School Gouda wordt een 
workshopavond verzorgd voor de medewerkers 
van de Goudse kinderdagverblijven en peuter-
speelzalen om in de sfeer te komen en goede 
ideeën te krijgen. Daarna komt de bibliotheek op 
bezoek bij de peuterspeelzalen en kinderdagver-
blijven met een fraai programma rond Een huis 
voor Harry. Op zaterdag 2 februari speelt Pop-
pentheater Dubbele Jan een speciale voorstelling 
voor peuters en kleuters, gebaseerd op Een huis 
voor Harry.
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KinderbibliotHeken:  
altijd wel een in  
de buurt!
De bibliotheek is dichterbij dan je denkt.  
Bijvoorbeeld de Kinderbibliotheek de Biep  
in Korte Akkeren. In deze kinderbibliotheek 
kun je niet alleen onze fantastische collega  
Ellie ontmoeten, maar ook haar Top 3  
Leesboeken voor 6- tot 9-jarigen lenen en 
lezen! Wil je weten welke bibliotheek bij jou  
in de buurt zit? Kijk dan op onze website  
www.bibliotheekgouda.nl.

Taal van de toekomst
Computational thinking, communiceren, creatief denken, 
samenwerken, design thinking: dit zijn allemaal termen 
die terugkomen in de eenentwintigste-eeuwse vaardig-
heden, die voor kinderen van nu belangrijk zijn voor hun 
toekomst. Om die vaardigheden te kunnen oefenen, 
biedt de Bibliotheek Gouda verschillende workshops om 
kinderen de Taal van de toekomst te leren.

Met workshops in de Chocoladefabriek tijdens de 
vakanties, maar ook tijdens lessen op basisscholen, leren 
kinderen de beginselen van robotica en programmeren. 
Veel kinderen zijn inmiddels bekend met Bluebots, LEGO 
WeDo en LEGO Mindstorms, maar er valt nog veel meer 
te ontdekken! Tijdens de kerstvakantie kunnen kinderen 
van 10 tot en met 12 jaar kennismaken met Bloxels.  
Met Bloxels kan iedereen heel gemakkelijk een  
platformspel maken. 

Daarnaast biedt de bibliotheek tijdens de vakanties  
workshops LEGO WeDo en LEGO Mindstorms aan.  
Na het volgen van een van deze workshops ontvang je 
een certificaat waarmee je toegang hebt tot de robot-
werkplaatsen. Hier kan je verder met ontdekken!

Vakantieprogrammering

Speciale Boekenbios  
in de kerstvakantie
Komende kerstvakantie organiseert de bibliotheek een 
speciale Boekenbios-marathon met de Gruffalo in de 
hoofdrol! Zowel Gruffalo als Het kind van de Gruffalo 

worden na elkaar vertoond 
met een speciale pauze 
tussendoor. Welke mooie en 
spannende avonturen zal het 
beest met die vlijmscherpe 
klauwen, gifgroene wrat en 
die stekelige rug beleven?

 DATA & TIJDEN OP PAGINA 38 EN 39 >>>>>

0-4 jaar: De bibliotheek 
voor de kleintjes
Ook baby’s, peuters en kleuters lezen al 
boekjes! Speciaal voor kinderen van 0 tot 4 
jaar heeft Bibliotheek Gouda de mooiste 
prentenboeken, de leukste en lekkerste 
stoffen boekjes en bad- en knisperboekjes. 
Met het koffertje van BoekStart, gevuld 
met een paar boekjes, wil de bibliotheek het 
belang laten zien om ook de allerjongsten 
kennis te laten maken met boeken en het 
plezier van voorlezen. En het maakt de 
wereld voor baby’s, peuters en kleuters 
veel groter en taalrijker.

BoekStart

Muziek maken met Muis 
– ontmoet je favoriete 
boekenbeest
Al op jonge leeftijd raken kinderen bevriend 
met boekfiguren: met Nijntje, Dikkie Dik, 
Gonnie, Muis… Speciaal voor START! 18/19, 
op zaterdag 8 september, komt Muis met een 
muzikante een feestje maken in de Choco-
ladefabriek. In ongeveer twintig minuten 
leren peuters en kleuters een heus Muislied 
en maken ze kennis met de verschillende 
muziekinstrumenten uit de band van Muis. 
Hierna mogen de kinderen natuurlijk Muis 
een knuffel geven en op de foto. Het zal zeker 
een indrukwekkende kennismaking worden 
voor de peuters en kleuters. Een mooie start 
voor de peuterochtenden in Kinderbibliotheek 
Oosterwei en Bloemendaal, met een knipoog 
naar de Kinderboekenweken met het thema 
Vriendschap.
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Wie, wat, waar en wanneer

Angst; waarvoor moeten  
we bang zijn? 

 25 sep, 2, 9 en 16 okt
  19.30 - 21.30 uur

   8,50 euro (leden),  
10 euro (niet-leden)

Autobiografisch Schrijven  
door Yvonne Kroonenberg

 Vanaf 30 sep
   14.30 - 17.30 uur

x  5 lessen
  200 euro (leden),  

250 euro (niet-leden)

Bezoek de schatkamer  
van het archief

 25 okt
 10.00 - 11.30 uur

 5 euro
  Gouwedepot (Kleine  

Esch 970, Moordrecht)

Boekenbios:  
Dummie de Mummie

 23 okt
 14.30 - 16.00 uur

 4 euro (leden), 6,75 met   
 Kruim-arrangement,
  5,50 (niet-leden), 8,25 euro  

met Kruim-arrangement

Boekenbios:  
Gruffalo marathon

 3 jan
 14.30 - 16.00 uur

   6,50 euro (leden),  
8 euro (niet-leden)

Breinlab I:  
Brandstof voor je Brein 

 21 nov
 20.00 - 21.30 uur

   15 euro (leden),  
20 euro (niet-leden) 

Breinlab II:  
Hoe pubers en ouders elkaars 
brein beïnvloeden 

 27 nov
 20.00 - 21.30 uur

   15 euro (leden),  
20 euro (niet-leden) 

Clubavond Food for Thought
 15 nov
  Vanaf 20.30 uur

 10 euro (leden),  
 15 euro (niet-leden)

Cursus Middeleeuws verluchten
 Vanaf 13 okt
  10.00 - 16.00 uur 

x 5 cursusdagen
 185 euro 

Cursus Oud Schrift
 Vanaf 25 sept
  10.00 - 11.30 uur

x 10 lessen
 195 euro 

Colleges Filosofie  
door Peter Berg

 Vanaf 7 nov
  10.00 - 12.00 uur

 x  4 colleges, ook los te volgen 
  Passe-partout: 46 euro (leden), 

53 euro (niet-leden) 
Per college: 13 euro (leden),  
14,50 euro (niet-leden) 

Dichters op Donderdag –  
On Tour

 31 jan 
  20.30 uur

  Gratis 

Film&Diner:  
Dineren met dictators en  
vrijheidsheld Neruda

 12 okt
  19.00 - 23.30 uur 

  32,50 euro (leden),  
40 euro (niet-leden)

Gedoemanagement,  
workshop door Frank Schurink

 17 okt en 24 jan
  19.00 - 22.00 uur

  20 euro (leden),  
25 euro (niet-leden) 

Gouda bij Kaarslicht
 14 dec
  16.00 - 21.00 uur

 Gratis 

  

 

Gouda rond 1900 in 3D
 27 sept
  20.30 - 22.00 uur

  Gratis (wel vooraf aanmelden  
via info@samh.nl)

Kinderboekenweken in  
de bibliotheek

 Vanaf 27 aug
  In alle kinderbibliotheken  

en de Chocoladefabriek

Kleine Filosofie van de  
Digitale Onthouding 

 18 sep
  20.00 - 22.00 uur

  5,50 euro (leden),  
7,50 euro (niet-leden)

Kruim’s Komedie
  28 sep, 16 nov, 15 feb  
en 29 mrt

  21.00 uur 
  kaartverkoop:  

comedyticket.nl of bij Kruim

Muziek maken met muis
  8 sept, tijdens START! 18/19
  14.30 - 15.00 uur en  
15.30 - 16.00 uur

  4 euro (jeugdlid),  
5 euro (niet-jeugdlid),

  6 euro (leden),  
7,50 euro (niet-leden)

Online marketing training  
door Loes Vork

  31 okt 2018 t/m 17 apr 2019
  19.30 - 21.30 uur

x 12 lessen
  337,50 euro (leden),  

375 euro (niet-leden)

Op reis door leesland met  
Vivian den Holland

 22 sept
  14.30 - 15.30 en  
16.00 - 17.00 uur

  Kaarten verkrijgbaar  
via website Brede School

Poëzie Schrijven & Voordragen 
door Ruben van Gogh

 Vanaf 1 okt
  19.30 - 22.00 uur

x 8 lessen
  280 euro (leden),  

350 euro (niet-leden)

Poppentheater Dubbele Jan
  2 feb
  Tijden: zie website

   4 euro (jeugdlid), 5 euro 
(niet-jeugdlid), 6 euro (leden), 
7,50 euro (niet-leden)

Popronde Gouda
 15 sep
  14.00 - 16.00 uu

  Gratis 

Seniorweb basisvaardigheden
 vanaf 25 sep
  09.30 - 12.00 uur 

x 10 lessen
  119 euro (leden),  

134 euro (niet-leden)

Seniorweb Fotobewerking
 Vanaf 27 sep
  9.30 - 12.00 uur

x 3 lessen
  45 euro (leden),  

60 euro (niet-leden) 

Seniorweb Fotoalbum Maken
  Vanaf 18 okt 
  9.30 - 12.00 uur

x   3 lessen + terugkomdag  
met album)

  55 euro (leden),  
70 euro (niet-leden) 

Seniorweb iPad
 Vanaf 15 nov
  9.30 - 12.00 uur

x 3 lessen
  45 euro (leden),  

60 euro (niet-leden)

Smaak van Aarde
 Vanaf 6 nov
  20.00 - 21.30 uur

x 3 bijeenkomsten
  45 euro (leden),  

60 euro (niet-leden) 

Social Media Werkochtend
  12 sep, 10 okt, 14 nov en  
12 dec

  10.00 - 12.00 uur
  Gratis 

Spekkie en Sproet 
 14 okt
  13.30 en 15.00 uur

  7 euro (leden), 9,75 met 
Kruim-arrangement

  8,50 euro (niet leden), 11,25 
euro met-Kruim arrangement

Stamboomcafé
 7 sep, 5 okt, 2 nov en 7 dec 
 Tijden zie website

  Gratis 

Taal van de toekomst:  
Bloxels

 27 dec
  13.30 en 15.30 uur

  10 euro (leden),  
15,00 euro (niet leden)

Taal van de toekomst:  
LEGO We Do

 25 okt en 27 dec
  9.30 en 11.30 uur

  8 euro (leden),  
10 euro (niet leden)

Taal van de toekomst:  
Mindstorms

  25 okt en 28 dec
 Starttijd zie website

  10 euro (leden),  
15 euro (niet leden)

Taal van de toekomst:  
Robotwerkplaatsen

 Om de week op zaterdag
  10.00 - 13.00 uur

  12,50 euro (leden),  
15 euro (niet leden)

Thema-ochtend 100 jaar  
algemeen kiesrecht

 16 nov
  10.30 - 12.30 uur

 Gratis

Tosca Menten in de  
Chocoladefabriek

 9 okt
  15.00 - 16.00 uur

  Gratis

TypeWorld Kids 
  26 sep 2018 en 13 feb 2019 
 15.45 - 16.45 uur 

 17.00 - 18.00 uur
x 14 lessen

  170 euro (jeugdlid), 180 euro 
(niet-jeugdlid), incl. jaar licentie  
en examenkosten

Vaste bezoekersbijeenkomst 
archief

 16 okt
  10.30 - 12.00 uur

  Gratis (wel vooraf aanmelden  
via info@samh.nl)

Workshop Privacywet  
en auteursrecht

 8 nov
  10.00 - 12.00 uur

  Gratis (wel vooraf aanmelden  
via info@samh.nl)

Kijk voor alle data, prijzen 
en locaties op: 
www.chocoladefabriekgouda.nl

Colofon Nr. 4 - september 2018
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