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Van de redactie 

Voor u ligt de tweede wijkkrant van dit jaar. Het wijkplatform bestaat dit jaar 25 
jaar en houdt op 21 oktober een speciale wijkplatformbijeenkomst in de Kruis-
kerk om deze mijlpaal te markeren. 
Helaas kan het wijkfeest in september, om inmiddels bekende redenen, niet 
doorgaan. Voorzitter Theo Streng praat u op pagina 2 bij over de activiteiten van 
het wijkplatform in relatie tot Covid-19. 
Verder besteden we aandacht aan nieuws van de Plint, een oproep voor ‘Sjors’-
docenten, de buurtactiviteit van bewoners van de Nieuwendijk en een pleidooi 
voor het netjes houden van de wijk. 
Wij hopen dat u ook deze keer de wijkkrant met plezier zult lezen. Mocht u naar 
aanleiding van deze editie opmerkingen of vragen hebben dan kunt u die aan de 
redactie mailen via redactie@wijkplatformschilderskwartier.nl. 
 

 
Nieuws vanuit de Plint 
 
Ook in de Plint komen de activiteiten weer op gang. Er wordt weer bloed geprikt 
door Antonius en ook de koffieochtenden op dinsdag, donderdag en vrijdag wor-
den weer goed bezocht. We hebben de schuifwand open gezet en de stoelen 
anders opgesteld, zodat de koffieochtenden gezelliger zijn geworden. Ook zijn 
een aantal andere activiteiten weer opgestart, allemaal op basis van corona-
plannen die door de organisatoren van de activiteit zijn opgesteld. De plannen 
houden allemaal rekening met de eisen die door het RIVM worden gesteld. We 
besteden in de Plint daarbij veel aandacht aan de gezondheidscheck, de ventila-
tie en de 1,5 meter onderlinge afstand. 
  
Kom alleen naar de Plint als u geen klachten heeft. Blijf thuis en laat u testen als 
u wel klachten heeft. Ga, als u naar de koffie-ochtenden wilt komen, bij voorkeur 
vooraf thuis al even naar het toilet. 
  
Als u een idee heeft voor een initiatief, neemt u dan contact op met Inger van 
Dijk, buurtverbinder van Schilderskwartier en binnenstad 
via  inger.vandijk@buurtwerk.nl of 0624192250.  
 
Vanaf 7 september is zij weer regelmatig op maandagochtend in de Plint aan-
wezig voor een goed gesprek of ondersteuning bij uw initiatief. 
  
Inger van Dijk 
buurtverbinder Schilderskwartier en binnenstad 
 

mailto:inger.vandijk@buurtwerk.nl
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Bericht van het Wijkplatform in tijden van Corona   

De maatregelen die genomen zijn om het Corona virus te bestrijden hebben de activiteiten van het Wijk-
platform Schilderskwartier ook behoorlijk in de wielen gereden. En het einde hiervan is nog niet in zicht.  

Vanaf april 2020 zijn de maandelijkse vergaderingen van het Wijkplatform niet meer doorgegaan. Wel 
heeft het dagelijks bestuur samen met de wijkambtenaar maandelijks overleg gevoerd om de vinger aan 
de pols te houden en actuele situaties te bespreken. Zo zijn o.a. de begroting voor 2021 en het 
(financieel) jaarverslag over 2019 opgesteld. Het dagelijks bestuur heeft moeten besluiten de jaarlijkse 
wijkschouw die gepland stond op 17 juni j.l. niet door te laten gaan.  
 
Na overleg met de winkeliersvereniging en de feestcommissie heeft het bestuur ook moeten besluiten om 
het jaarlijkse wijkfeest (dit jaar gepland op 17 september) af te gelasten. Erg jammer vinden we, temeer 
omdat dit jaar tijdens het wijkfeest het 25-jarig bestaan van het Wijkplatform zou worden gevierd. Wellicht 
kunnen we het in september 2021 overdoen en vieren we dan het 26-jarig bestaan. 
Het bestuur heeft de intentie om na de zomervakantie weer met de reguliere wijkplatformvergaderingen in 
de Plint te beginnen. De eerste keer na de zomervakantie is op woensdagavond 16 september van 20.00 
tot 22.00 uur. Het dagelijks bestuur van het Wijkplatform volgt het protocol van het RIVM en de in de Plint 
vastgestelde regels  voor een goed verloop van de vergaderingen.  Daarom denkt het bestuur aan het 
vooraf aanmelden van de deelnemers aan de vergadering tot een maximum van dertig personen. Bekend 
is dan wie en hoeveel personen willen deelnemen aan de vergadering. Mensen die niet helemaal gezond 
zijn, zijn niet welkom. Door met vaste zitplaatsen te werken met maximaal 30 beschikbare stoelen, kan 
iedereen op voldoende afstand van elkaar zitten.  
De wijkplatformvergadering in oktober (woensdagavond 21 oktober) zal geheel gewijd zijn aan het 25-jarig 
bestaan. We blikken dan terug en kijken vooruit  in een wat ontspannen informele sfeer. Omdat we dit 
graag met zoveel mogelijk wijkbewoners doen, wijken we voor die avond uit naar de Kruiskerk. Er kunnen 
dan  veel meer mensen deelnemen. Noteer dus nu alvast de datum in uw agenda. We hopen iedereen 
welkom te kunnen heten, maar misschien zijn er dan toch nog beperkende maatregelen nodig. 

Theo Streng, voorzitter 

Doe je ook mee aan de Landelijke Opschoondag? 

Jaarlijks wordt op de 3e zaterdag in maart de Landelijke Opschoondag georganiseerd. In 2019 zijn op de-
ze dag verschillende groepen opruimers de wijk ingetrokken om deel te nemen aan dit evenement. Dit 
jaar kon de Opschoondag door de coronacrisis helaas niet doorgaan. Daarom is de Landelijke Opschoon-
dag verplaatst naar zaterdag 19 september 2020. Die dag is het ook World Cleanup Day.  
 
Vanuit de Kruiskerk is het plan opgevat om mee te doen 
aan deze wereldwijde opschoonactie. Dit is niet alleen 
goed voor het milieu, maar het biedt ook een mooie kans 
om elkaar op een alternatieve manier te leren kennen. 
Hopelijk hebben veel mensen de oproep op de website 
van het wijkplatform gelezen om zich voor 13 september 
op te geven voor de activiteit van de Kruiskerk.  
 
Deze wijkkrant komt hiervoor te laat. Maar natuurlijk staat 
het iedereen vrij om op 19 september zijn eigen woonom-
geving te ontdoen van plastic, blikjes en andere rommel en 
met goede voornemens het nieuwe ‘opruim’-jaar in te 
gaan. Op pagina 6 kunt u hierover ter inspiratie het verhaal 
van drie wijkbewoners lezen. 
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Column 
 
Als een Van Gogh-schilderij, maar... 
 
Sinds het begin van deze zomer kijk ik vanuit mijn 
slaapkamer aan de Pieter Mondriaanlaan uit op het 
Van Gogh schilderij ‘Veld met wilde bloemen’. Met 
de weidebloemengids in de hand ontdek ik ridder-
spoor, klaprozen, lupines, akelei, dotterbloemen, 
allerlei soorten klitten en distels, zonnebloemen en 
nog veel meer Als je op een wandeling in de omge-
ving zo’n bonte verzameling kleuren langs de sloot-
rand tegenkomt, sta je stil in bewondering. Dat 
groeit en bloeit nu allemaal zomaar voor mijn deur! 
En toch wringt er wat. 
 
Vorige jaren voetbalden er ‘s zomers zolang het licht 
was vaders met hun kinderen. De bomen deden 
dienst als doelpalen. In juni zetten wijkgenoten er 
hun bungalowtent voor proef op om het doek te con-
troleren op scheuren en om de haringen en scheer-
lijnen te tellen. Het veld leende zich ook prima voor 
een potje badminton. Dat kan nu jammer genoeg 
niet meer. 

We zouden als buurtbewoners graag vooraf door de 
gemeente geïnformeerd zijn over haar plannen met 
deze mooie open plek in de wijk. Dan hadden we 
kunnen bespreken hoe we de speelfunctie van het 
veld zouden kunnen behouden en hadden we tege-
lijkertijd kunnen meedenken over de vergroening 
van onze gemeente. Die kans hebben we niet ge-
kregen. 

 
Op een maandagochtend in maart werden we over-
vallen door het geluid van een graszodensnijder en 
een graafmachine, die voortvarend op het veld aan 
het werk togen. Niemand wist wat er stond te ge-
beuren, omwonenden noch het Wijkplatform waren 
geïnformeerd. In de dagen die volgden werd duide-
lijk (we moesten er wel achteraan) dat het veld zou 
worden omgetoverd in een bloemenweide. Daar kon 
toch niemand iets tegen hebben? Toen pas kwam 
het besef bij de beleidsmakers dat de bewoners eer-
der betrokken hadden moeten worden. Excuses 
volgden, maar de werkzaamheden waren in volle 
gang en konden niet meer worden teruggedraaid. 
Hopelijk was de buurt overtuigd van de goede be-
doelingen en we zouden eens zien hoe mooi het 
zou worden.  

Nu, een paar maanden verder zijn de meningen 
eensluidend: de kleuren waren prachtig, maar een 
veld wilde bloemen is mooi in bermen en weilanden, 
op deze plek echter misplaatst. Bovendien zal het 
veld vanaf oktober tot mei een troosteloze aanblik 
bieden. Op initiatief van omwonenden is nu alsnog 
een gesprek op gang gekomen. Hopelijk niet te laat 
om aan de wensen van betrokkenen tegemoet te 
komen. 
 
Toon Janssen 
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Hé kids in het Schilderskwartier!

Hebben jullie het al gehoord? 

 
Er komen activiteiten voor 
kinderen van 7-12 jaar in DE 
PLINT! Tenminste… als jullie 
daar zin in hebben. Dus laat 

van je horen! 

 

Voordat we kunnen star-
ten willen we graag  
weten WAT jullie willen 
doen en WANNEER jullie 

meestal kunnen. 

 

 

 

DUS… heb jij een leuk idee 
voor een activiteit, bijvoor-
beeld iets CREA of KUNST? 
DISCO? 
Of misschien een clubje? Of 

iets heel anders? 

 

Laat het ons weten! 

Zet er ook bij op welke dagen en tijden jij kan 
(bijvoorbeeld woensdag en donderdag van 3 tot 

5) en hoe oud je bent. 

Oproep voor buurtbewoners   
Dit vrijwilligersinitiatief zoekt nog versterking 
(jong of oud). Ook kids kunnen (junior) vrijwilli-
ger worden. Je kan dan meedenken en helpen 

met organiseren van de activiteiten! 

Mail reacties en vragen naar Patricia:  

plint4kids@gmail.com 

Of doe een briefje in de brievenbus bij De Plint, 

t.a.v. Shirley 

Oproep bestuursleden de Plint 

 
De Plint is hét sociale centrum van het Schilders-
kwartier. Wijkbewoners organiseren er activiteiten 
voor de buurt, je kunt er terecht voor een lekker kop-
je koffie en wat aanspraak en je kunt er je energie 
kwijt als je graag met mensen om gaat. Je kunt er 
met je eigen talenten iets betekenen voor andere 
wijkbewoners en je kunt er altijd iets vinden of 
doen dat je dagelijks leven leuker maakt. 
 
Om de Plint verder te ontwikkelen wordt een stich-
ting opgezet. Deze stichting gaat de activiteiten in 
de Plint zelfstandig coördineren. Voor de stich-
ting zoeken we vrijwilligers voor de volgende func-
ties in het bestuur: 
• Voorzitter, met als voornaamste taken het vorm- 
  geven en onderhouden van externe contacten 
  (vooral met de gemeente Woerden) en het bewa- 
  ken van de grote lijnen. 
• Secretaris, met als belangrijkste taken het voeren  
  van de correspondentie, het verzorgen van de ver- 
  slaglegging en de opvolging van lopende dossiers. 
• Penningmeester, met als belangrijkste taak het 
  bewaken van de financiële duurzaamheid van de  
  stichting. 
 
Van bestuursleden wordt belangstelling in het socia-
le domein verwacht en betrokkenheid bij de inwo-
ners van het Schilderskwartier.  
 
Het bestuur van de stichting wordt bij de dagelijkse 
uitvoering ondersteund door vrijwillige coördinato-
ren en door de buurtverbinder. 
De stichting is verder doorlopend op zoek naar 
vrijwilligers die als gastvrouw en gastheer bezoe-
kers ontvangen en de sfeermakers in de Plint zijn. 
 
Voor informatie over de bestuursfuncties kunt u con-
tact opnemen met Rolf de Jong 
via rolf.dejong@buurtwerk.nl  
 
Voor informatie over de gastheren/gastvrouwen kunt 
u contact opnemen met Shirley Lehmann of Sonja 
Streng via e-mail: sonjastreng@ziggo.nl 

mailto:rolf.dejong@buurtwerk.nl
mailto:sonjastreng@ziggo.nl
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Sjors-docenten gezocht 

 

 

 

 

Brede Scholen Woerden organiseert samen met 
Beweegteam Woerden het naschools activiteiten-
aanbod voor alle basisschoolleerlingen in de ge-
meente Woerden via het succesvolle programma 
“Sjors, ontdek je talent!”   

De Woerdense leerlingen kunnen hun talenten ont-
dekken door middel van allerlei cursussen op het 
gebied van sport, muziek, theater, techniek, natuur 
etc. Voor het totale aanbod, kijk op de website 
www.sjorsinwoerden.nl  

De kinderen worden bij deze activiteiten begeleid 
door deskundige docenten. De Sjors-docenten laten 
de kinderen hun talenten ontwikkelen, plezier bele-
ven bij het aanleren van nieuwe vaardigheden en ze 
dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de 
kinderen.   

Ben jij zo’n deskundige docent, maar ben je nog 
geen Sjors-aanbieder? En lijkt het je leuk om jouw 
talent, kennis en enthousiasme over een activiteit te 
delen met leerlingen? Dan komen we graag in con-
tact met jou! 

We zoeken voor het schooljaar 2020-2021 zelfstan-
dige, flexibele en gemotiveerde docenten, die erva-
ring hebben in het lesgeven aan kinderen en in het 
bezit zijn van een VOG (of bereid zijn om die aan te 
vragen). Wij zijn specifiek op zoek naar docenten op 
het gebied van nieuwe media (bv. bloggen, vlog-
gen,), techniek (zoals timmeren, programmeren en 
3D printen) en muziek (DJ, eigen tracks maken en 
instrumenten bespelen).   

Wil jij dit schooljaar ook een activiteit aanbieden in 
Sjors of wil je meer informatie?  

Neem dan contact op met Miranda van der Heul, 
coördinator Brede Scholen Woerden,  
via: miranda@beweegteamwoerden.nl  
of 06-520 87 706. 

 

 

Een nieuwsbrief voor één straat! 
Ja, die bestaat, voor (nu nog) een deel van de be-
woners van de Nieuwendijk, het deel tussen  
’s-Gravensloot en de Jan Steenstraat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een paar jaar geleden ontstaan als initiatief van een 
paar buurvrouwen, omdat ze: 
 • ontdekten in een historische straat te wonen (al in 
   de Middeleeuwen wordt er over geschreven); 
•  ontdekten dat er ooit een zwembad achter de  
   straat lag, waar zelfs een film van is en zij meer 
   van wilden weten; 
•  graag wilden weten wie er in de straat wonen en  
    wat voor hen willen organiseren; 
•  de bewoners en wat hen bezighoudt op een crea- 
   tieve manier zichtbaar wilden maken. Zo zijn er  
   door leden van de Kunstkring verschillende  
   portretten gemaakt van (oud-)bewoners. 
 
De Nieuwsbrief komt (on)regelmatig uit. In mei jl. 
was het een special in het kader van 75 jaar bevrij-
ding. Hierin stonden met name verhalen en foto’s 
van (oud-)bewoners uit de oorlogsperiode en van de 
bevrijding. Volgend jaar is een jubileumjaar, dan be-
staat er 100 jaar bebouwing in de straat. Ook dat 
willen de buurvrouwen vieren, liefst met de gehele 
straat.  
 
Al met al een mooi initiatief. Wil je zelf met zoiets 
aan de slag en kun je wat tips gebruiken, laat dit 
weten via nanda.deridder@planet.nl of  
pucksluijs@gmail.com  of doe een briefje in de brie-
venbus op huisnummer 86 en/of 88. 

mailto:nanda.deridder@planet.nl
mailto:pucksluijs@gmail.com
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Opgeruimd staat netjes! 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Je weet soms niet wat je tegen-
komt.’ zegt Ben Zwinkels. ‘Ik 
schrok me een keer wezenloos 
toen ik dit hoofd in de sloot zag 
liggen.’  (zie foto) Ben opereert 
door heel Woerden en het is on-
voorstelbaar wat hij aan zwerfvuil 
verzamelt. De gemeente komt re-
gelmatig dertig of meer zakken bij 
hem thuis ophalen. 
 

Rijschoolhouder Frans van Kip-
persluis haalt sinds Corona zijn 
leerlingen op het VEP-
parkeerterrein op. Wat hij daar 
aan rotzooi ziet liggen! Lachgas-
flessen en -ballonnen, Fantafles-
sen, sigarettenpeuken en wat al 
niet meer. Hij kan het niet laten 
om na afloop van de les de boel 
op te ruimen. Ook loopt Frans el-
ke zaterdag met grijper en zak 
over de Rembrandtlaan en keert 
met ten minste één volle zak weer 
naar huis terug.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jos Rietveld kon de rommel rond 
het appartementencomplex aan 
de Van Ostadestraat niet meer 
aanzien en begon zijn eigen 
woonomgeving schoon te houden. 
Alles laat men slingeren. Zelfs 
hondendrollen nemen ze niet 
mee. ‘Heb je een taakstraf?’ wordt 
hem weleens gekscherend ge-
vraagd . 

Het is prettig wonen in het Schilderskwartier. De wijk is ruim opgezet, met veel groen, speeltuinen en wa-
terpartijen. Je kunt er vrij ademhalen. Genoeg plek dus om te spelen, te zwemmen, te wandelen of te keu-
velen op een bankje. Voor onderweg neem je wat te drinken mee en wat te snoepen. Je denkt er niet altijd 
aan het blikje Red Bull of de Lays-verpakking weer mee te nemen. Het blijft achter onder het bankje of het 
belandt in de sloot. Een enkel blikje of snoepwikkel is geen probleem, maar als veel mensen 
‘vergeetachtig’ zijn krijgt de omgeving snel een slordig aanzicht. 
Wijkgenoten Ben Zwinkels, Jos Rietveld en Frans van Kippersluis zetten hun ergernis hierover om in ac-
tie. Regelmatig kun je ze door de wijk zien lopen met een grijper en een vuilniszak om het ongerief op te 
ruimen. 

 
De drie ‘zwerfvuildeskundigen’ hopen dat ze met hun acties een voorbeeldfunctie vervullen. Jos, Frans en 
Ben vinden het geen straf om op hun wandelingen de door anderen achtergelaten rommel op te ruimen, 
maar het zou fijn zijn als mensen op het idee komen hun afval zelf mee te nemen of in een afvalbak te de-
poneren. Als de gemeente dan ook nog de afvalbakken die ‘in de loop’ staan wat vaker leegt dan kunnen 
zij op den duur grijper en zak thuis laten en ongeremd genieten van de natuur. De opgestoken duimen en 
spontaan aangeboden hulp tijdens hun werkzaamheden bieden in elk geval hoop. Voor het moment blij-
ven ze met plezier hun ambassadeurstaak vervullen. 
 
Toon Janssen 


