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Het Wijkplatform is voor en door bewoners
van het Schilderskwartier in Woerden. Kijk
ook op onze website:
www.wijkplatformschilderskwartier.nl voor
het laatste nieuws

Nieuwe redactie
Frans Drilling en Carol Bos hebben
lange tijd de wijkkrant verzorgd. Een
behoorlijke opgave voor twee personen, want Frans en Carol zetten zich
op meerdere fronten in voor het Schilderskwartier. Het werd dus tijd om het
stokje over te dragen aan een nieuwe
redactie en die uit te breiden naar vijf
personen. Op pagina 3/4 treft u een
korte introductie aan van de redactieleden. De nieuwe redactie zal de wijkkrant in de geest van Frans en Carol
voortzetten, maar mogelijk ook nieuwe accenten leggen. We danken
Frans en Carol voor hun voortreffelijke
werk en gaan vol enthousiasme aan
de slag. We hebben er zin in!

Kopij
De wijkkrant is er voor u en door u.
Via de wijkkrant informeren we elkaar
over wat er speelt in de wijk en wat u
bezighoudt. De redactie vraagt hierbij
om uw bijdrage voor de wijkkrant van
eind maart 2020. Dat kan van alles
zijn. Bijvoorbeeld uw ervaringen met
het aardgasvrij wonen, activiteiten die
u als buurt of straat gezamenlijk ontwikkelt, het organiseren van buurthulp
of buurtpreventie, maar ook persoonlijke verhalen, die u met andere wijkbewoners wilt delen. U kunt uw bijdrage sturen aan redactie@wijkplatformschilderskwartier.nl.

Wijkplatform 25 jaar
In 2020 bestaat het Wijkplatform
Schilderskwartier 25 jaar en dit willen
wij met u en de wijk vieren.
Met extra activiteiten o.a. een talentenjacht (misschien in combi met het
wijkfeest), koekjesbakken en een
speur-/puzzeltocht. Dit kunnen we helaas niet alleen. Misschien heeft u wat
tijd over om dit met ons te organiseren
en verder uit te werken. Bent u 18 jaar
of ouder en vindt u het leuk, neem
dan contact op met Mia Maijenburg, E
-mail wgmaijenburg@casema.nl of via
het wijkplatform.
Mia Maijenburg
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Plint wordt ‘Huis van de wijk’

land etc. is van harte welkom. Meld je hiervoor aan
via een e-mail naar werkgroepdeplint@gmail.com.

Dit is wat werkgroep ‘De Plint‘ voor ogen heeft; een
ontmoetingsplek voor iedereen, gastvrij en toegankelijk voor jong en oud.

Ook als je iets anders zou willen doen, kun je je
melden bij de werkgroep. Er is nog genoeg te doen!

De werkgroep is voortgekomen uit het voormalige
initiatief ‘Samen zijn, samen doen’, dat zo’n anderhalf jaar geleden is ontstaan. Geïnitieerd door
het Wijkplatform Schilderskwartier en gestimuleerd door de gemeente.
De huidige werkgroep
bestaat uit de volgende
wijkbewoners: Vera van
der Sluis, Sonja Streng,
Shirley Lehmann, Lia
Arentshorst, Baukje
Stam, Gery Bloemendal
en Henk de Jong. Vol enthousiasme zijn ze bezig
om te onderzoeken hoe De Plint om te vormen tot
een gastvrij Huis voor alle wijkbewoners. Daarvoor
kijken ze ook naar vergelijkbare buurthuizen in andere wijken en plaatsen. Om de verandering zichtbaar te maken, zijn er al mooie schilderingen op de
ramen, heeft wijkbewoonster Jolanda van der Spiegel vitrage/gordijnen aangeboden en denkt interieurarchitect Annekoos Littel mee over het aanpassen
van de inrichting. De werkgroep heeft toegezegd om
vanaf heden de wijkbewoners via de Wijkkrant op
de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
De Plint fungeert nu al
als een soort wijkcentrum. In de nieuwe
opzet is het nadrukkelijk de bedoeling om
een soort ‘epicentrum’
voor de wijk te worden: in en vanuit De
Plint organiseren bewoners allerlei activiteiten met elkaar. Een
nieuw initiatief wordt
‘De Wijk vertelt’, vanaf
begin 2020 een maandelijkse vertelavond
voor en door de wijk.
Ieder die wat interessants te vertellen heeft, over hobby, beroep, reis,

Daarnaast is er sinds kort een openbare minibieb,
met nu al twee gevulde boekenkasten (kasten geschonken door onze burgemeester). Neem een
boek mee als je zin hebt om te lezen, zet er een
boek in als je het uit hebt of over hebt.
Natuurlijk blijft de gelegenheid om lekker een kopje
koffie of thee te drinken én te lunchen!
Op 17 december is er een kerstlunch met kerstverhaal en op 7 januari een Nieuwjaarsreceptie met
zingen (wel vooraf aanmelden).
Voor deze bijdrage zijn Gery Bloemendal en Henk
de Jong geïnterviewd.

In De Plint: Handwerk Knutselclub
Woensdagavond: 19.00-20.30 uur
Meidenclub van 10 t/m 15 jaar
Eigen bijdrage: € 2,50
inclusief thee, limonade en wat lekkers.

Hoe leuk is het
om je eigen sjaal
te maken, ofzo...?!

Aanmelden: brehm60@hotmail.com
_________________________________________
Wist U dat er elke woensdagavond 20.00 t/m 22.00
uur een gezellige "Haakin" is in De Plint?
U bent van harte welkom!
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Vrijwilliger van de wijk
Aad Vrolijk (73) is
als vrijwilliger
nooit te beroerd
de handen uit de
mouwen te steken. Hij kwam in
1971 met zijn
vrouw Ria in het
Schilderskwartier
wonen en is er
nooit meer weggegaan. Eerst 34
jaar in de Adriaan
van Ostadestraat,
tijdens de nieuwbouw 4,5 jaar in
de Hobbemastraat en nu alweer opnieuw 14 jaar aan de Adriaan
van Ostadestraat met prachtig uitzicht op de rotonde en Winkelcentrum Tournoysveld.

Wijkkrant Wijkplatform Schilderskwartier

De nieuwe redactieleden stellen
zich voor
Mijn naam is Toon Janssen
(1950). Ik woon sinds 1990 met
Marieke in het Schilderskwartier. Dertig jaar dus alweer. Onze kinderen, Lotte en Marijn,
zijn hier geboren en zijn in de
wijk naar school gegaan (De
Kring en Kalsbeek College). Je
kunt dus wel zeggen dat we hier
wortel hebben geschoten. Het
grootste deel van mijn werkende leven heb ik als beleidsadviseur van diverse ministers in Den Haag doorgebracht. Alweer drie jaar geniet ik van mijn pensioen.
In het begin moest ik dat genieten nog leren, maar
nu hoeven ze me niet meer te vragen terug te komen. Ik lees, schrijf, kook en wandel graag. Daarnaast zing ik in het Woerdens Kamerkoor. Ik mag
ook de badkamer schoonmaken. En soms komen er
dingen op je pad, waarvan je meteen het gevoel
heb dat dat wel eens leuk kan zijn, zoals samen met
andere wijkbewoners de Wijkkrant maken. Ik hoop
daar nog lang een bijdrage aan te kunnen leveren.

Aad en Ria zijn altijd actief geweest in de wijk. Ria
als bestuurslid van het Wijkplatform en organisator
van het Wijkfeest. Aad lang als een soort huismeester waar bewoners terecht konden voor een klusje
als er iets stuk was. Als hij het niet zelf kon maken
dan zorgde hij dat het gemaakt werd. Afgelopen
Hallo, ik ben Klaas Hagoort en
voorjaar is Ria na 52 jaar huwelijk overleden. Een
mag sinds kort meedoen aan
harde klap, maar Aad is niet bij de pakken neer
het maken van deze Wijkkrant.
gaan zitten. Hij is nog steeds actief. Elke maandag
Sinds 1990 woon ik samen met
en donderdag haalt en brengt hij mensen voor hun
Bets, en voorheen ook beide
dagbestedingsactiviteit in De Plint. Hij zorgt verder
dochters, aan de Pieter Mondat alles in gereedheid gebracht wordt voor de
driaanlaan. Nu ben ik met penmaandelijkse Wijkplatformvergadering en is voor de
sioen en daarvoor werkzaam
medewerkers van De Plint altijd bereikbaar als er
als adviseur risicobeheersing
iets extra’s gedaan moet worden, zoals het openen
voor diverse grote en middelen sluiten van de tussenwand. Daarnaast heeft Aad
grote bedrijven. Als gepensiooog voor de woonomgeving. Hij ruimt zwerfvuil op,
neerde vermaak ik mij prima
zamelt papier in en brengt dat naar De Bruin, strooit
met klussen, tuinieren en af en
in de winter zout op de stoepen en plant bloemboltoe koken en oppassen op de
len tussen het gemeentegroen, wat in de lente zorgt
kleinkinderen. Daarnaast stap ik graag op m’n movoor een fleurige noot. Aad hoopt het nog lang te
tor voor een rondje in de buurt of verder weg Eurokunnen doen. Op zulke mensen kun je bouwen.
pa in. Hardlopend doorkruis ik twee keer per week
onze wijk en de rest van Woerden. Ik ben nog maar
net begonnen in de redactie, maar heb nu al het
idee hierdoor wat meer van de wijk te weten te komen.

Wijkkrant Wijkplatform Schilderskwartier
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De nieuwe redactieleden stellen Column
zich voor (vervolg)
Hou het groen
Mijn naam is Tom van Berkum
(1955). Getrouwd met Hennie en
we wonen sinds 1983 in het
Schilderskwartier. We hebben
drie kinderen die inmiddels uitgevlogen zijn. Ik ben 2 jaar geleden
met pensioen gegaan. Mijn hobbies zijn fitness, tafeltennissen en
af en toe een biertje brouwen in
de schuur.

Hi, mijn naam is Thomas Sohilait.
Ik word in april 67 jaar en
woon nog maar kort in Woerden,
het voelt als vertrouwd aan. Ben
sinds kort getrouwd met Marianne Vuurens; zij woont al 2 jaar in
Woerden. Mijn beroep was fotograaf. Sinds kort ben ik gepensioneerd, daarom veel tijd om een
netwerk op te bouwen. Ik ga regelmatig naar Fotografencafé
Kasteel Woerden, gezellig praten met collega’s over
fotografie. Voor de wijkkrant wil ik bijdragen d.m.v.
fotografie en concepten bedenken.
Hoi, ik ben Anne Steevels en
woon in het Schilderskwartier
vanaf 2011. Ik heb 4 kinderen. Ze wonen niet allemaal
thuis. Ik ben gescheiden en
kreeg een bijstandsuitkering.
Nu werk ik bij buurtdiensten en
ben heel actief bij het Leger des
Heils, zoals de cliëntenraad lokaal en landelijk, collectebus en
als ervaringswerker. Nu volg ik een opleiding als
leider sportieve recreatie want bewegen heeft mij
ook in herstel gebracht zowel lichamelijk als psychisch. Graag neem ik de mensen mee in mijn ontwikkeling door hardlooptraining en wandelgroepjes. In beweging blijven is belangrijk voor jong en
oud.
Voor de redactie van de wijkkrant wil ik verbinding
leggen en kopij verzamelen zodat we ook nog eens
een gewoon krantje in onze handen hebben die we
kunnen voelen met onze handen.

Een paar jaar geleden lag er net als nu een flinke
berg bladeren in de tuin. Ik hoorde buurman Wim in
de weer met een bladzuiger. Wim is zo’n buurman
die je niet hoeft te vragen of je hem ook even mag
gebruiken. Hij biedt het al aan voor je er zelf aan
gedacht heb. De eerste minuten ging het lekker. De
bladeren floepten naar binnen en de bult werd snel
kleiner. Ineens begon de machine nog harder te huilen dan hij al deed en er kwam geen blad meer door
de zuigermond. Verstopping. Niet zo gek dacht ik.
Het regende al dagen en de bladeren kleefden aan
elkaar. Ik schroefde de zuigstang los en begon het
blad te verwijderen. Al gauw stuitte ik op een bolletje dat de opening helemaal afsloot. Het bleek een
egel. Na zijn bevrijding nam hij zijn oorspronkelijke
vorm weer aan
en verdween
snel onder de
beukenhaag.
De rest van het
blad heb ik
maar weer
handmatig in
plastic zakken
gestopt en naar
een bladkorf
van de gemeente gebracht. ’s Zomers ben ik extra voorzichtig met gras maaien, omdat er nog wel eens een pad juist voor de maaier
weg wil springen. Soms vind ik er ook een in de
keuken. Met zachte bezemdwang dirigeer ik hem
dan weer naar buiten. In de ligusterheg trof ik ooit
een nest jonge vogeltjes aan (ik weet niet wat voor
soort, want ik ken alleen sijsjes en drijfsijsjes). En
niet te vergeten de hommels en vlinders die neerstrijken op zonnehoedjes, duizendschonen en gladiolen. Wat een leven op nog geen honderd vierkante
meter groen! Ik ben nog altijd heel blij dat ik twintig
jaar geleden een kleine driehonderd loeizware betontegels uit de tuin heb gesleept en er een grasmat
in heb laten leggen omzoomd met struiken en
boompjes. Naast dat het er een stuk leuker uitziet,
is het ook nog eens goed voor de waterstand. In
onze wijk geen luxe zoals we allemaal weten.
Toon Janssen
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Huisartsen Schilderskwartier

Valpreventie
Valpreventie programma In Balans start
10 januari 2020
Vallen is bij oudere mensen een groot gezondheidsen maatschappelijk probleem. De gevolgen voor de
gezondheid en mobiliteit zijn groot. In januari 2019
is het Beweegteam Woerden samen met de Fysiotherapeutenmaatschap Woerden en Fysio-Aktief
gestart met het programma In Balans, gericht op
zelfstandig wonende 65-plussers die zich onzeker
op de been voelen tijdens lopen, bang zijn om te
vallen en/of al vaker zijn gevallen. Het is een
groepsprogramma met als doel het voorkomen van
valongevallen bij senioren (65+) door middel van
bewustwording van risicofactoren en verbetering
van balans, mobiliteit en toename van zelfvertrouwen en ontspanning. De cursus In Balans voor ouderen bestaat uit voorlichting en een beweegprogramma.

De huisartsen Rijnbeek, Loogman en Hermsen zijn
onder de naam Huisartsen Schilderskwartier een
nieuwe huisartsenpraktijk begonnen boven de
Service-apotheek in de Rubensstraat (54A).
Er is nog een tweede praktijklocatie op de Jan
Steenstraat 5 waar praktijkondersteuners spreekuur
houden voor patiënten met chronische ziekten en
ondersteuning bieden bij psychische klachten.
Alle patiënten zijn middels een brief geïnformeerd
over de veranderingen.
Het spoednummer van de gezamenlijke praktijk is
veranderd in 0348-498346.
Voor meer informatie:
www.huisartsenschilderskwartier.nl

Foto::
Annemarie de Wissel

De redactie van de Wijkkrant wenst U
fijne kerstdagen en een voorspoedig
2020 toe met veel positief nieuws en
mooie verhalen!
Met deze prachtige kleurrijke foto van Thomas
Op vrijdag 10 januari 2020 start weer een nieuwe
groep van het valpreventie programma In Balans. In Sohilait doet het Schilderskwartier zijn naam eer
eerste instantie is er een informatiebijeenkomst van aan:
14.30-16.00 uur in het Brediushonk, Kievitstraat 40,
Woerden. De training zal daarna totaal 13 weken
duren 2 x per week op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag. De exacte tijden hoort u op de informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomst in kosteloos,
als u besluit zich in te schrijven voor de cursus dan
betaalt u daarvoor een eigen bijdrage van €75.
U kunt zich opgeven voor In Balans via Maarten
Stiggelbout van het Beweegteam via e-mail:
maarten@beweegteamwoerden.nl
of mobiel: 06-34443230.

Foto: Thomas Sohilait
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Word lid van de Bewonersvereniging!
De Bewonersvereniging Schilderskwartier Woerden is opgericht om de belangen van de inwoners van
onze wijk te behartigen bij de ‘energietransitie’: de overgang van aardgas naar een andere vorm van
energievoorziening. Lid kunnen worden: woningeigenaren, verenigingen van woningeigenaren en huurders. De vereniging vertegenwoordigt de inwoners als gesprekspartner voor de Gemeente Woerden,
GroenWest (woningcoöperatie, eigenaar van de huurhuizen) en Stedin (beheerder van het gasnetwerk).
Leden krijgen alle informatie en worden betrokken bij de besluiten die genomen gaan worden. Besluiten
over wat er gaat gebeuren in onze wijk: welk alternatief voor aardgas willen wij en wanneer moet dat er
komen? Besluiten over standpunten, inzet voor het overleg en stappen van de vereniging. Deze zaken
lopen uitsluitend via een apart en exclusief kanaal voor leden met nieuwsbrieven, uitnodigingen voor
bijeenkomsten, voorstellen aan de leden e.d. Er is geen andere manier waarop u bij al deze zaken betrokken kunt zijn.
Wilt u hierbij betrokken worden? Het is in uw persoonlijk belang dat u dan lid wordt van de vereniging,
voor slechts € 25,- contributie per jaar. Het is ons gezamenlijk belang dat de vereniging veel leden krijgt
en op die manier een sterke positie krijgt naar met name de Gemeente Woerden. Die zal namelijk uiteindelijk in de Gemeenteraad beslissen over onze toekomstige energievoorziening. Met 228 leden zijn wij
al heel goed gestart, maar nog meer leden krijgen is heel belangrijk. Er zijn namelijk plm. 900 woningen
in onze wijk.
Wilt u lid worden van de vereniging? Stuurt u dan even een e-mail naar bestuur@verenigingschilderskwartier.nl ter attentie van Frans Drilling. Hij is de penningmeester en beheerder van het mailbestand
van de leden. U krijgt dan een aanmeldingsformulier toegestuurd. U kunt zo’n formulier ook bij Frans
ophalen: Marius Bauerstraat 31.
Wilt u eerst meer informatie over de vereniging? Stuurt u dan even een e-mail naar Geert Wammes. Hij
is de voorzitter van de vereniging en zijn e-mailadres is geert.wammes@ziggo.nl.
Samen staan we sterk en meldt u zich daarom aan!
Hartelijke groet van het bestuur van de Bewonersvereniging:
Voorzitter: Geert Wammes
Secretaris: Ab van Leiden
Penningmeester en beheerder van het mailbestand van de leden : Frans Drilling
Technische zaken: Ad van Hulten
Communicatie en innovatie: Jan Klene

