
PA(A)S OP DE PLAATS is een initiatief van Gouda Bruist in samenwerking met Sociaal Team Gouda, SOG, KerkinGouda, Gemeente Gouda, Goudse Post, Peter Boersma, Samen voor Goud, GoudApot en vele vrijwilligers.



BURENNETWERK GOUDA: Hulp voor en door buren. 0182-235083 
allen@burennetwerkgouda.nl of  Burennetwerkgouda.nl 

SOCIAAL TEAM GOUDA: Op werkdagen bereikbaar tussen 9 uur en 
17 uur op 088-9004321 of per mail: info@sociaalteamgouda.nl

HEEL GOUDA BELT: Ouderen die gebeld willen worden kunnen zich 
aanmelden via  samenvoorgoud.nl/heel-gouda-belt

BOODSCHAPPENDIENST GOUDA: Voor mensen die de deur niet uit 
kunnen.  samenvoorgoud.nl/boodschappendienst  

GOUDVOORELKAAR.NL: koppelt hulpvraag en -aanbod digitaal

CORONAHULPGOUDA: hulpvraag en -aanbod via Facebookgroep

VOEDSELBANK GOUDA: zie info  voedselbankgouda.nl

ONTMOETINGSKERK GOUDA OOST Telefonisch gesprek of hulp 
van vrijwilligersnetwerk – Dominee Leonie Bos: 06 - 44848108

PRESENT GOUDA: Bellen, whatsappen, een kaartje schrijven, een 
boodschap doen  presentgouda.nl  Annet Perdijk: 06-44256510

SUBSIDIE CORONAHULP INITIATIEVEN: Spoedaanvraag mogelijk 
voor kleine bedragen via GoudApot.  goudapot.nl

JONGERENWERK: Heb je vragen over het Corona-virus? Stuur een 
appje naar Stichting Jong via 06-43385399 en  jonggouda.nl 

VOOR VLUCHTELINGEN EN STATUSHOUDERS:  
Ontmoetingscafé Libertum ontmoetingscafe@libertum.nl
Uitleg in andere talen:  pharos.nl/coronavirus

TELEFONISCHE HULP RODE KRUIS NEDERLAND 
070-4455888  rodekruis.nl

INFORMATIE VAN RIJKSOVERHEID 
 rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351

EENVOUDIGE UITLEG CORONAVIRUS   corona.steffie.nl 

DE LUISTERLIJN: Dag en nacht een luisterend oor 0900-0767

MEER HULPACTIES vind je op  goudabruist.nl 

























Aanbod van hulpinitiatieven
VEEL VRIJWILLIGERS, BUREN EN ORGANISATIES STAAN KLAAR OM TE HELPEN

P(A)ASPUZZEL

Pasen is anders dan het ooit is geweest. Deze speciale Paas Placemat is 
bedoeld om iedereen een hart onder de riem te steken en als teken van 
verbondenheid: Allemaal Gouwenaars alleen samen.  
Tussen al het sombere nieuws vind je hier opwekkende initiatieven.

Deze placemat is tot standgekomen dankzij 
GoudApot en vele vrijwilligers!

Lieve Gouwenaars,
Pasen 2020 wordt onvergetelijk. Het is prachtig weer.  
Maar wij blijven binnen. Omdat het nodig is. Omdat dat  
nu de beste manier is om voor elkaar te zorgen.
Voor mij betekent Pasen, nu nog meer dan ooit, dat er altijd 
hoop is, hoe donker het ook is. Dus laten we dit feest van 
nieuw leven vieren. Binnenshuis, maar toch verbonden.  
Help elkaar en wees niet bang om hulp te vragen.
Een gelukkig, gezond en gezegend Pasen allemaal!

Pieter Verhoeve, burgemeester

Ik zie geen beren op de weg
Om van Pasen te genieten
Heb wel een beer in ‘t Raam
Maar die zit van zijn eitje te genieten
 
Hoef geen stip op de horizon te zetten
Om op de stoep van ’t ontbijt te genieten
Ik kan gewoon kiezen voor lokaal
Of één van die andere initiatieven
 
’t Is weer Gouda wat er blinkt
Als het zijn doeners bezingt
Peter Noordhoek, stadsdichter van Gouda

PaasOntbijt 2020
Het grote PaasOntbijt op tweede Paasdag op 
de Markt gaat dit jaar niet door. Daarom biedt 
de organisatie – de Goudse binnenstadonder-
nemers en kerken – een origineel alternatief: 
samen maar toch thuis ontbijten! 
Hoe? Gewoon op straat, voor de eigen voordeur, 
minstens 1,5 meter van elkaar. Wie in een flat 
woont, gaat op zijn balkon zitten. 
Organisator Irene Klein Haneveld: ‘Dek de tafel 
voor je voordeur, in je achtertuintje of op je balkon, 
en ontbijt samen met je buren. Zing, lach, bel of 
schreeuw naar elkaar, maar blijf wel bij je eigen huis. 
En maak vooral veel filmpjes en foto’s, en stuur die 
naar het Facebook-evenement PaasOntbijt Gouda 
2020. Zo vieren we toch nog samen Pasen!’

Berenjacht Gouda
Plaats een knuffelbeer voor je raam, zodat kin-
deren een leuke speurtocht kunnen maken naar 
beren in de buurt. Meer info op Facebookgroep 
Berenjacht in Gouda of berenjachtgouda.nl

Steun lokale ondernemers
De cafés en restaurants zijn dicht maar je 
kunt vanuit je huis gewoon maaltijden, bier of 
cadeautjes bestellen bij Goudse ondernemers. 
Help hen om deze moeilijke periode door te 
komen en bestel lokale producten online via:  
 vanuitjehuis.nl en  kiesvoorlokaal.nl

Of bestel verse boodschappen direct van boeren 
uit onze regio via  rechtstreex.nl/goudasfalt

Mozaïek pretpakketje
Marlinda Weijers bezorgt een pakketje bij je 
thuis waarmee je kunt mozaïeken. Compleet 
met steentjes, lijm, voeg en ondergrond. Meer 
informatie via  wolkenvanger.com.

Theater Virus Festival
De Goudse Schouwburg wil een positief cul-
tureel virus verspreiden. Via het Theater Virus 
festival kunnen mensen genieten van het mooie 
dat Theater te bieden heeft; hoop, vreugde, 
een beetje troost en inspiratie! Via livestreams 
brengt de schouwburg elke vrijdagavond thea-
ter, muziek en cabaret naar de mensen thuis. 
 goudseschouwburg.nl

Nachtopvang in Hotel
Deelnemers van de nachtopvang Het Kompas 
van het Leger des Heils in Gouda verhuizen 
tijdelijk naar het Best Western Hotel. De 
verhuizing is nodig omdat de nachtopvang niet 
voldoet aan de richtlijnen van het RIVM om de 
verspreiding van het Corona-virus te voorko-
men. Door het aanbod van het hotel om kamers 
beschikbaar te stellen hebben zo’n 25-30 
 daklozen een veilig onderkomen.

De Corona-monologen
Een bijzonder initiatief van regisseur Peter 
Meijer en filmmaker Ilse van Loon: de coro-
na-monologen. Na een oproep op Facebook 
meldden zich 31 amateur-acteurs om mee te 
doen. Peter Meijer: ‘Het resultaat wordt een uniek 
document dat de deelnemers en ons allemaal een 
herinnering geeft aan deze bijzondere periode in de 
geschiedenis en waarin we laten zien hoe we samen 
iets moois kunnen maken.’ 

Straatbieb Gouda
De bibliotheek is tijdelijk gesloten. Maar wist je 
dat er meer dan 40 straatbiebs zijn in Gouda? 
Je kunt gratis boeken meenemen of iets in het 
ruilkastje (terug-)zetten. Op goudabruist.nl 
vind je een plattegrond bij het project Straat-
bieb Gouda.  

Cultuurprikkel
Cultuurhuis Garenspinnerij deelt elke dag een 
Cultuurprikkel op Facebook en Instagram. Dit 
zijn leuke creatieve opdrachten die je thuis kunt 
uitvoeren. Er zijn prikkels voor jong en oud.  

Chillen met je vrien-
den: hoe doe je dat in 
coronatijd? Als je zoveel 
mogelijk thuis moet 
blijven. Of wel naar bui-

ten mag, maar altijd op 1,5 meter afstand van 
elkaar moet blijven. Slimmer Chillen daagt je 
uit om daar slimme, creatieve oplossingen voor 
te bedenken.   slimmerchillen .nl

Stip op de Horizon
Museum Gouda doet een creatieve oproep 
aan Gouwenaars om mee te werken aan 
een gezamenlijk kunstwerk en letterlijk & 
figuurlijk een stip op de horizon te zetten  
in deze moeilijke tijd.  museumgouda.nl
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Gouda Bruist
Staat jouw initiatief er niet bij? Plaats het op 
het online platform van Gouda Bruist! We 
nemen het op in onze wekelijkse nieuwsbrief 
en verspreiden het via Facebook en Twitter.
Gouda Bruist is de verzamelnaam voor 
 Gouwenaars die actief zijn in de stad, de 
 initiatieven die daaruit voortkomen en het 
online platform wat ons verbindt. Gouda Bruist 
brengt plezier, creativiteit en verbondenheid. 
Samen maken we de stad!  
Wil jij op de hoogte blijven van mooie, inspi-
rerende initiatieven in Gouda? Meld je aan op 
goudabruist.nl en je krijgt wekelijks de nieuws-
brief in je mailbox.  goudabruist.nl
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VERTICAAL
1.  Huidige werkplek

3.  Waar wordt jacht op gemaakt

5.  Eenvoudige corona uitleg

6.  Niet schudden

8.  Pot met geld voor goudse initiatieven

10.  Samenwerkende Ondernemers Gouda

11.  Activiteit op 2e paasdag

15.  Hoe kun je toch samen Chillen

16.  Naam van een virus en Biermerk

HORIZONTAAL
2.  Bekend ziekenhuis.

4.  Theater Festival van Goudse Schouwburg

7.  Wat te doen met je handen

9.  Waar zet Museum Gouda zijn stip

12.  Populair product in supermarkt

13.  Hotspot aan stadsoever

14.  Bruisende goudse organisatie

17.  Wie luistert dag en nacht

18.  Kurk van goudse samenleving

19.  Onmisbaar bij paasontbijt

20.  Alternatieve bibliotheek


