
 

Wijkkrant april 2015   

Nieuws van het wijkplatform Schilderskwartier.   

Wijkagenda  

Op 9 December 2014 is ’s avonds in het Kalsbeek College met een groot aantal wijkbewoners de wijkagenda voor de komende 
twee jaar bepaald. Alle wijkbewoners hebben vooraf aan deze avond de gelegenheid gehad om knelpunten op diverse terrei-
nen aan te dragen. Dit leverde een grote lijst aan onderwerpen op. Deze zijn gerubriceerd en op de avond zelf kon m.b.v. stic-
kers aangegeven worden welke onderwerpen prioriteit hebben. Daaruit zijn de volgende vijf onderwerpen gekomen die het 
hoogste scoorden: 

 Vermindering verkeersintensiteit Rembrandtlaan. 

 Leegstand winkelcentrum Tournoysveld. 

 Aandacht voor zelfredzaamheid / hulp voor wie dit nodig heeft. 

 30 km zone ’s Gravensloot: handhaven of andere oplossing. 

 Fietsgedrag van schoolgaande jeugd.                                                           

Deze onderwerpen zijn belegd bij het Wijkplatform in combinatie met andere instellingen werkzaam binnen de wijk.  Regelma-
tig zal over de voortgang van de oplossingsrichting gerapporteerd worden, zowel binnen de wijkplatformvergaderingen als ook 
via de reguliere communicatiekanalen, zoals website en wijkkrant.  Als u belang heeft bij een of enkele van bovenstaande on-
derwerpen, blijf het Wijkplatform dan goed volgen of kom meedoen tijdens de maandelijkse vergaderingen.                                                                                                                                                                                                                

Kleur en Fleur in de Wijk ! 

Zaterdag 25 oktober heeft commissie Kleur en Fleur samen met betrokken wijkbewoners 5000 
bollen geplant. 

Dit jaar was er voor gekozen om het nieuw ingerichte grasveld bij de Greft te voorzien van bol-
len. Om 10.00 uur verzamelden we bij De Plint. Met een schep in de hand vertrokken we naar 
de Leo Gestelstraat. Jaap had een slimme deal gemaakt op internet en kwam met 5000 (!!!) 
bollen op de proppen. 

In een rap tempo werd het grasveld voorzien van een aantal bollenbedden. Zoals op de foto te 
zien waren het niet alleen volwassenen die zich in het zweet werkten: ook de jeugd liet zich niet 
onbetuigd. 

Na twee uur scheppen was alles in de grond en daar krijg je honger van…Terug bij de Plint wer-
den we gelukkig door Shirley ontvangen met soep en broodjes, heerlijk! 

Nu maar afwachten of het goed is gegaan. 

We zijn inmiddels een paar maanden verder en hoe ziet het er nu uit ? Oordeelt u zelf:  Kleur en Fleur in de wijk: 



 

 

Vrouwensport in de wijk ! 

Hülya, initiatiefneemster  van de vrouwensport, vindt het belang-
rijk dat ook vrouwen bewegen.  

Met deze stelling begon voor de initiatiefneemsters Mariam, Ha-
tice, Hülya en Hélène de zoektocht naar sponsors en een geschik-
te ruimte. Dat betekende een aantal locaties bekijken en belang-
rijke keuzes maken. Het werd tenslotte de kleine gymzaal van de 
Rembrandt van Rijnschool, voor veel deelneemsters een bekende 
plek: 

 Hun kinderen gaan hier naar school 

 De Brede school is bekend van andere buurtactiviteiten 

Bovendien blijkt de hal van de school geschikt voor thee drinken en napraten achteraf.   

De gemeente Woerden, Welzijn Woerden en het Wijkplatform Schilderskwartier verklaarden zich bereid om als sponsors op te 
treden, Karin Botterop werd aangezocht als Pilates-docente en zo kon op 30 oktober de Vrouwensport van start. Dankzij de 
aandacht vooraf door middel van mond-op-mond reclame, flyers en aandacht in de wijkkrant is het een doorslaand succes: 
met gemiddeld 17 deelneemsters en een piek van 24 (!) blijkt er genoeg belangstelling te zijn, niet alleen voor de sport, maar 
ook voor het thee drinken en napraten achteraf. 

Genoeg redenen om het project voort te zetten in 2015, vindt  ook wethouder Margot Stolk, die 
op 22 januari het project bezocht en zelf ook enthousiast meedeed. Net als de eerste keer was 
ook nu het thee drinken achteraf wat extra aangekleed, maar dat mag ook wel bij zo’n succesfor-
mule. 

De wethouder onderschrijft helemaal de stelling, dat vrouwen meer moeten bewegen. Maar dat 
moet dan wel kunnen. Ze prees het initiatief, dat helemaal vanuit de wijk is gekomen en gereali-
seerd en vooral de manier waarop dit wordt uitgevoerd met aandacht voor zowel sport als het 
sociale aspect door het thee drinken. 

De belangstelling, die ervoor bestaat liegt er niet om: met zulke cij-
fers lijkt het bestaansrecht bewezen en dus is de wethouder ook 
volkomen bereid om in de toekomst voor dit initiatief financiële on-
dersteuning te geven. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden ?  Ga dan eens kijken en vooral meedoen. 

Waar ?   Rembrandt van Rijnschool 

Wanneer?   Donderdag van 20:00 – 21:00 sport, daarna thee 

Voor wie ? Alle vrouwen uit de wijk 

Docente: Karin Botterop 

Kosten ? € 2 per keer (sport èn thee) 

De Loopfiets voor volwassenen: 
Veel hipper dan een rollator en minder belastend voor de benen. 

De Loopfiets voor volwassenen geeft mensen met beenklachten meer bewegingsvrijheid en maakt mobiel. Doordat je zit, 
draagt de fiets je gewicht en dat voelt een stuk lichter tijdens het lopen. Omdat de fiets rolt kom je makkelijker vooruit. Je ge-
bruikt je benen wel, maar ze worden minder belast.  

Senioren die slecht ter been zijn of met specifieke klachten  zoals bijvoorbeeld kortademigheid, vermoeidheid , gewrichts-
klachten , overmatige rugpijn of overgewicht , hebben vaak behoefte aan ondersteuning bij het lopen om er weer op uit te 
kunnen gaan voor een boodschap of wandeling. 

Toch hebben mensen zo hun overwegingen om geen gebruik te maken van bestaande hulpmiddelen als een rollator, een wan-
delstok, een looprek of krukken. De uitstraling van deze loophulpmiddelen is niet altijd even modern en heeft vaak een invali-
derend imago.  



 

 

 

Longarts Ralph Koppers ontwikkelde de NRGbike (energy-bike) en deze is 
als Loopfiets voor volwassenen nu ook in het Groene Hart beschikbaar. 
Het is wetenschappelijk bewezen dat je met deze Loopfiets  een enorme 
gezondheidswinst boekt: de zelfredzaamheid wordt vergroot, evenals de 
conditie en de kwaliteit van leven! 

In de praktijk blijkt dat ook mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, 
parkinson,  polineuropathie of angst bij lopen en of fietsen er baat bij  
hebben. De fiets wordt ook als hulpmiddel ingezet bij sportrevalidatie.  

Als je niet meer kunt wandelen, maar je zou het wel willen, dan kom je 
verder met de Loopfiets. Lekker de natuur in , maar ook boodschappen 
doen. De loopfiets is een erkend loophulpmiddel, je mag ermee de win-
kels in, is licht en makkelijk hanteerbaar. 

Onder deskundige leiding van oefentherapeute Cesar Lucy Vismans star-
ten binnenkort  groepslessen en activiteiten met de loopfiets. Wilt u liever één op één begeleiding, dan kan dat ook. Bent u 
nieuwsgierig naar de mogelijkheden van dit hippe alternatief?    

Neem dan contact op via email: loopfietsvoorvolwassenen@gmail.com  of bel met: 06 38667528                                                                                                                                                      

Wijkfeest 20 jaar !! 

Zet het maar vast in uw agenda: op zaterdag 19 september is ons 20e wijkfeest ! 

Zo’n 20 jaar geleden opperde het Wijkplatform Schilderskwartier om eens iets leuks voor de 
wijkbewoners te doen. Het begon heel klein: anderhalve kraam, een kopje koffie en wat lekkers 
voor de kinderen.  Dankzij een vast team van acht enthousiaste vrijwilligers, de Commissie Feest-
beesten, is het uitgegroeid tot een mooie dag voor groot en klein, dat nog eens extra wordt on-
dersteund door de dagvrijwilligers. 

Ondersteund door onze vaste sponsors, het Wijkplatform, de winkeliersvereniging Tournoysveld 
en de ondernemers uit de wijk zijn veel activiteiten weer gratis, dank daarvoor. Zoals ieder jaar is 
er weer een kramenmarkt, een Rad van Avontuur, diverse activiteiten voor kinderen  en muziek. 
Helaas hebben we in februari afscheid moeten nemen van Henry, onze RADdraaier. We zullen 
hem missen.  

De kinderrommelmarkt is op het plein van de Rembrandt van Rijnschool, op 
het plein van De Plint komt een hele bijzondere kramenmarkt:  

Grenzeloos genieten.  

Bewoners uit de wijk laten u proeven van traditionele gerechten uit hun land 
van herkomst, begeleid door muziek en dans. Hiervoor ontvangen wij onder-
steuning van het VSB-fonds. We zoeken overigens nog wel “standhouders” 
hiervoor, zie elders in deze krant. 

De Feestbeesten moeten nog een paar puntjes op de i zetten en dan zijn ze er 
klaar voor. U komt toch ook ? 

Aankondiging wijkschouw 

Op woensdagavond 10 juni 2015 om 19.00 uur houdt het Wijkplatform Schilderskwartier weer de jaarlijkse wijkschouw. Die 
avond worden de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigers van de diensten en 
instellingen die werkzaam zijn in de wijk uitgenodigd om met de Wijkplatformleden en rondje door de wijk te maken.  

We bezoeken dan, te voet of op de fiets, een aantal objecten dat aandacht behoeft of dat interessant is om eens aan een bre-
der publiek te laten zien. Voorgaande jaren werd de wijkschouw altijd op een zaterdagmorgen georganiseerd. Dit jaar, bij wijze 
van proef, een keer op een avond. Het programma voor de wijkschouw moet nog worden gemaakt. Als u hier invloed op wilt 
uitoefenen, dan kan dat nog.  

Heeft u iets interessants te melden of wilt u over iets in de wijk aandacht vragen van het Wijkplatform, dan ligt hier uw kans. 
Stuur een mail met het onderwerp dat u van belang vindt naar wpfskw@live.nl en wij houden hier rekening mee bij de samen-
stelling van het programma. Uiteraard is iedere wijkbewoner van harte welkom om deel te nemen aan de wijkschouw. Reser-
veer deze datum dus alvast in uw agenda. We vertrekken vanaf de Plint.  

mailto:loopfietsvoorvolwassenen@gmail.com
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 Berichten van uw wijkagent 

Melden. 

Dit onderwerp is al eerder uitgebreid aan de orde geweest. Toch wil ik hier weer even aandacht voor vragen. Hiermee kunnen 
we de veiligheid en het gevoel hierbij vergroten. Bij verdachte situaties:  Bel 1-1-2  Misschien is het goed om hier een paar 
voorbeelden bij te noemen: 

Vreemde mensen op vreemde plaatsen 

Er rijdt een auto met “gedoofde verlichting” (langzaam?) door de straat. Hiermee bedoel ik niet iemand die net van een 
visite wegrijdt in een verlichte straat en er dan achterkomt dat de verlichting van zijn auto nog niet ingeschakeld is, 
maar een voor u vreemde auto waarvan de “inzittenden” belangstelling hebben voor woningen of andere voertuigen. 
Neem het kenteken op en bellen maar! 

Ziet u een aantal lieden in de straat/steeg/op vreemde plekken die u niet kent en “vreemd” doen, neem ze “goed 
op” (signalement). Met hoeveel zijn ze? Hebben ze een auto? Waar zijn ze? Wat doen ze? Blijf zo mogelijk nadat u ge-
meld heeft in “verbinding” (telefoon!) Ga er niet alleen  achteraan zonder verbindingsmiddelen. We zijn dan de boef 
kwijt, maar u ook. Als dit dan maar goed gaat en wij u niet ergens hulpeloos vinden! 

Sociale media (twitter/facebook) 

Recent was er “in den lande” een man die tijdens het sporten onwel werd. Hij had geen identiteitskaart bij zich.  Wie 
was toch deze man? Via de sociale media kreeg de familie dit “bericht” en nam contact op met de politie. Een prachtig 
voorbeeld waarbij mensen elkaar helpen! Toch ook een waarschuwing. Effe gauw iets doen zonder identiteitsbewijs kan 
nare gevolgen hebben. Denk aan uw familie, ze zullen u missen! Ook is het strafbaar als u geen identiteitsbewijs bij u 
draagt en u hierom gevraagd wordt. Ook bij verdachte situaties zijn de SOCIALE MEDIA en  BURGERNET  goud waard 
gebleken. Waarschuw de politie en elkaar! 

Hang en sluitwerk 

Hiermee bedoel ik van uw woning/schuur. Weet dat “boeven” hiervoor een fijne neus hebben. Bij goed hang- en sluit-
werk  geeft u hiermee aan dat deze lieden bij u niet “welkom” zijn. Gebruik uw hang- en sluitwerk! Ook overdag. Doe 
uw poortdeur in de (achtertuin) en de achterdeur van uw woning op slot. Als ze bij u binnen zijn geweest, kunt u het de 
verzekering (bijna) niet uitleggen dat de toegang “vrij” was. Het geef u een goed gevoel als de boeven bij uw buren zijn 
geweest omdat ze bij u niet “welkom” waren (Alles op slot !). 

In herhaling zit de kracht. Helaas is gebleken dat dit noodzakelijk is. Als iedereen doet wat voor hem/haar “mogelijk” is dan 
blijft alleen nog over: Elkaar helpen in/met elkaar in gesprek over de dingen die samen wel mogelijk zijn.  

Veel veiligheid toegewenst!  En een hartelijke groet van Lodewijk Mulder (wijkagent). 

Wie helpt hapjes maken voor het wijkfeest? 

 

Voor het 20 jarig wijkfeest op  zaterdag 19 september zijn we op zoek naar wijk-

bewoners die heerlijke hapjes kunnen bereiden uit het land waar zij oorspronke-

lijk vandaan komen. 

We zouden het fijn vinden om hapjes uit allerlei landen te kunnen presenteren 

en te laten proeven op ons wijkfeest.  Dan kunnen we daarvan samen 

 

                                          GRENZELOOS GENIETEN 

 

 

 

De kosten die u hiervoor maakt, vergoeden we. 

Meld u aan bij Ria Vrolijk, per telefoon 0348-411960 of per mail: r.vrolijk@ziggo.nl . 

mailto:r.vrolijk@ziggo.nl


 

 

 

 
Nieuwe vertegenwoordigster Jongerenwerk: Inger van Dijk  

Ik ben jongerenopbouwwerker, in dienst van Jeugd-Punt in opdracht van de gemeente 
Woerden. Ik heb onder meer het Schilderskwartier in mijn pakket. Via verschillende kana-
len leg ik contact met jongeren van 12 tot 23 jaar in Woerden en met hun omgeving. Ik pik 
signalen op en zal daar waar nodig verbindingen proberen te maken tussen de jongeren en 
hun omgeving (buurt, scholen, winkelcentra, sportverenigingen, etc.).  

Bijvoorbeeld als er overlast is in de wijk zal ik met de jongeren hierover praten, met de be-
woner(s) die overlast ervaren en een plan van aanpak hierop zetten. Het kan zijn dat dit 
met een gesprekje opgelost is, het kan ook zijn dat er een buurtproject uit voort komt. 

De jongeren zijn niet altijd goed op de hoogte van nieuwe regelgeving en hebben daar vra-
gen over. De jongerenwerkers hebben verschillende methodes om voorlichting te geven; in 
de vorm van een praatje op straat maar als de vraag er is kan er ook een uitgebreidere 
vorm van voorlichting gegeven worden. Denk aan de nieuwe wet op alcohol en tabak, vra-

gen van jongeren maar eventueel ook van hun ouders.  

Als er een idee is voor een buurtinitiatief; voor en/ of door jongeren, schroom niet om ondersteuning te vragen! Als u/ je een 
idee hebt en als er vragen zijn dan kunt u deze stellen aan Inger van Dijk via ivd@jeugd-punt.nl  Voor meer informatie over 
Jeugd-Punt kunt u kijken op www.jeugd-punt.nl  

Overlast, dreiging en/ of vandalisme moet worden gemeld bij de politie, in een acute situatie kan dat via 112. Als het niet drin-
gend is belt u 0900 – 8844. Meldingen worden door de politie doorgegeven aan het jongerenwerk. 
 

Nieuwe secretaris Wijkplatform: Carol Bos 

Ik ben in 1980 met mijn vrouw en twee kinderen in deze wijk komen wonen. Vanuit een maison-
nette in Den Haag naar een eengezinswoning in een ruim opgezette wijk, met voortuin, achtertuin 
en garage was een grote overgang.  

De reden om voor Woerden te kiezen was vrij simpel: ik had indertijd een opdracht bij de Bondss-
paarbank en zag de indeling van de wijken en de huizenprijzen hier. Toen was de keuze erg snel ge-
maakt. Enkele jaren na de verhuizing is hier ons derde kind geboren, ze hebben allemaal hier de 
basisschool en de middelbare school doorlopen en wonen nu niet meer hier. Onze dochters wonen 
in respectievelijk Doorn en Soest, onze zoon woont in Zweden. Mijn vrouw en ik zijn inmiddels de 
trotse opa en oma van zes, bijna zeven kleinkinderen. 

De centrale ligging van Woerden was voor mijn werk gunstig: ik ben als ICT-adviseur steeds bij klan-
ten in het hele land gedetacheerd en vanuit Woerden zijn zowel de grote steden als het zuiden en 
oosten goed bereikbaar. Inmiddels is mijn professionele loopbaan beëindigd en zit ik vlak voor mijn 
pensioen. 

Bijna vanaf het moment dat ik in Woerden ben komen wonen ben ik actief als hulporganist in de Bonaventurakerk, waar ik de 
vaste begeleider ben van het gemengd koor tijdens de erediensten en bijzondere uitvoeringen.  Bij GWW heb ik de laatste 
jaren de website opnieuw vormgegeven en onderhouden met het laatste nieuws. Dat is ook één van de leuke aspecten van de 
taakstelling als secretaris van het Wijkplatform: het onderhouden van de website als communicatiemedium naar de hele wijk 
(en ver daarbuiten). Met het  onderhouden van de contacten met wijkbewoners, instellingen en organisaties – de grootste 
taak van de secretaris -  verwacht ik een positieve bijdrage te leveren aan het Wijkplatform en dus onze wijk, het Schilders-
kwartier. 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? U kunt zowel het Wijkplatform als mij altijd bereiken via het email adres: 
wpfskw@live.nl. 

Ontmoet elkaar in Buurtkamer De Plint 

Iedere zondagmiddag kunnen buurtbewoners terecht in Buurtkamer De Plint.  Wat is een Buurtkamer ? Simpel gezegd is een 
buurtkamer een ruimte voor en door buurtbewoners, die daar elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. Of gewoon 
langskomen voor de gezelligheid, een praatje met elkaar of met elkaar spelletjes doen. Alle buurtbewoners zijn welkom en er 
is volop ruimte voor  initiatief.  Gastvrouwen en gastheren zorgen voor een gastvrij onthaal, een gezellige sfeer en verder 
voor een goede gang van zaken. Welzijn Woerden ondersteunt hierbij waar mogelijk. 

Op 8 februari is Buurtkamer De Plint geopend door Welzijn Woerden, bedoeld voor jong en oud. Bij de opening waren ruim 
twintig gasten aanwezig. Het initiatief is dusdanig succesvol, dat in het vervolg wekelijks De Plint de deuren openzet voor de 
Buurtkamer, gedeeltelijk ook gesponsord door Jumbo Stef Bijlsma. 

De Buurtkamer is iedere zondagmiddag van 14:00 – 16:30, de entree is €1,00, voor koffie/thee bent u € 0,80 kwijt, frisdrank 
kost u € 1,20. 
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 Speelplezier in Schilderskwartier 

In de buurt van De Brauwstraat, zoals de Leidsestraatweg, Tournoysstraat en de Baanstraat zijn er juist in de afgelopen 4 tot 5 
jaar minimaal 20 kinderen bijgekomen. En behalve aan De Brauwstraat zijn er geen speelplaatsen die door de kinderen zelf-
standig veilig te bereiken zijn. Alleen, een echte speelplek was het niet te noemen. Het was de afgelopen jaren niet tot nauwe-
lijks onderhouden. 

Na een bezoek in de zomer van 2014 aan het pas gerenoveerde speeltuintje aan de Jan Steenstraat vroegen twee bewoners 
van de Leidsestraatweg: Sofija de Jager-Cipusev en Miranda van Agthoven, zich af of het mogelijk was initiatief te nemen om 
het speeltuintje aan De Brauwstraat te renoveren. Ze konden zich namelijk herinneren dat de speeltuin aan de Jan Steenstraat 
was gerenoveerd door middel van een buurtinitiatief. Na met de initiatiefneemster van het buurtinitiatief van de Jan Steen-
straat te hebben gesproken, hebben 
Sofija en Miranda contact opgenomen 
met de gemeente Woerden. Toen 
bleek dat er al geld in de begroting 
van de gemeente Woerden was gere-
serveerd voor de renovatie, dankzij 
een eerder ingestuurde brief van een 
jonge bewoner aan De Brauwstraat. 

De vertegenwoordigers van de Leidse-
straatweg, De Brauwstraat (Corné van 
der Tang en Joost Heijnis) en de Ge-
meente Woerden zijn een aantal ke-
ren bijeengekomen voor een plan van 
aanpak en een samenvatting van de 
wensen van alle betrokken partijen. 
Dit heeft Casper Hubers, bewoner van 
De Brauwstraat en werkzaam bij Lems 
Tuinen, vertaald in een ontwerp met 
als vertrekpunten: behoud van het 
groen, respect voor de begraafplaats, 
zoveel mogelijk beperken van hang-
plekken en hergebruik van materia-
len. 

Om het ontwerp van de speeltuin te kunnen realiseren was het budget van de gemeente Woerden niet voldoende. Daarom 
zijn ook particuliere fondsen en sponsoren aangeschreven. Dat was nog even spannend, maar de realisatie is met behulp van 
de volgende sponsoren/partijen gelukt. 

 Rabo Dichtbijfonds 

 Woningcorporatie GroenWest 

 Lems Tuinen 

 Fysiotherapie Associatie Eewold CS 

 Jumbo Stef Bijlsma 
 Tuincentrum De Bosrand 

 Wijkplatform Schilderskwartier 

 Rotary Woerden Oude Rijn 

 Stichting Vrienden van Zorg en Welzijn Midden-Nederland 

 

Ook heeft de gemeente Woerden vanuit het Inwoner Initiatieven Budget het initiatief gesteund. Aangezien het initiatief heeft 
gezorgd voor de bevordering van de leefbaarheid in de straat doordat kinderen een speelplek krijgen. Daarnaast heeft dit initi-
atief ervoor gezorgd dat er meer en betere contacten tussen buurtbewoners zijn ontstaan. 

Hoewel de speeltuin nog niet helemaal klaar was, is hij al wel in januari officieel geopend door  wethouder Yolan Koster. De 
komende twee maanden worden er nog een nieuw duikelrek en boomstammetjes geplaatst.  

En…. laat dan de lente maar komen! De buurtkinderen zijn er klaar voor! 


