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Voor u ligt alweer de laatste wijkkant van dit jaar. Helaas liggen veel activiteiten
van het wijkplatform als gevolg van coronamaatregelen stil.
Theo Streng (wijkplatform) blikt op pagina 2 terug op de afgelopen periode.
De Plint is nog druk op zoek naar kandidaat bestuursleden en daarom op pagina
4 een herhaalde oproep.
Van redactielid Toon Janssen treft u op pagina 3 een artikel over de geschiedenis van de Pannenbakkerijen. Het wijkplatform heeft druk gewerkt aan een nieuwe website en daarbij de inrichting en de lay-out aangepast. De website is te
vinden op www.wijkplatformschilderskwartier.nl.
Als u vragen of opmerkingen heeft op de wijkkrant, kunt u deze naar de redactie
mailen via redactie@wijkplatformschilderskwartier.nl.

Met de gemeente is afgestemd dat wij een op een hulp op afspraak aanbieden,
bijvoorbeeld bij problemen met eenzaamheid, maar ook bij het aanleren van digitale vaardigheden, zoals het installeren en gebruiken van digitale apps
( Zoom, Microsoft Teams, Houseparty, e.d.). Om uw hulpvraag te bespreken –
bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren of bij het aangaan of onderhouden van sociale contacten – kunt u een afspraak maken via Inger van Dijk, telefoonnummer 0624192250 (appen gaat het snelst), dan belt of appt zij u terug.

Maaltijdservice

Colofon
Druk: Buijten & Schipperheijn, Amsterdam
Oplage: 3.500 exemplaren
Redactie: Tom van Berkum, Klaas
Hagoort, Toon Janssen, Thomas
Sohilait en Anne Steevels
Bestemd voor en bijdragen van:
Wijkbewoners Schilderskwartier
Het Wijkplatform is voor en door
bewoners van het Schilderskwartier in
Woerden. Kijk ook op onze website:
www.wijkplatformschilderskwartier.n
l voor het laatste nieuws

Philadelphia biedt in deze coronaperiode een warme maaltijdservice voor een
vriendelijke prijs van € 4,50 per maaltijd pp.; elke donderdag vanaf 12 uur kan
de maaltijd worden afgehaald.
Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u dinsdag voor 12 uur bellen om op te
geven en/of eventueel te vragen wat er op het menu staat via telefoonnummer:
0613212096.

Als een Van Gogh–schilderij (2)
Ik wil nog even terugkomen op mijn column in de vorige wijkkrant over de aanleg van een wel erg weelderige bloemenweide aan de Vincent van Goghlaan.
Inmiddels is er overleg geweest tussen bewoners en gemeente en met resultaat! Het middengedeelte van het veld wordt weer gras en er komt een wat lagere beplanting, waardoor het geheel meer in balans is. Zo is er weer ruimte voor
een spelletje badminton, goaltje-trappen en tikkertje. De bewoners zijn blij met
dit compromis.
Toon Janssen
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Van de voorzitter Wijkplatform Schilderskwartier
Als ik dit stukje voor de wijkkrant van december
2020 schrijf (begin november), wordt ons land nog
steeds in de greep van het Corona virus gehouden.
Ook de voorgenomen activiteiten van het wijkplatform Schilderskwartier hebben hier behoorlijk last
van. Zo heeft het dagelijks bestuur besloten om de
maandelijkse wijkplatformvergaderingen in de Plint
voorlopig niet door te laten gaan. Jammer, maar helaas noodzakelijk. We hebben daardoor minder contact met de wijkbewoners en kunnen niet goed op
de actualiteit inspelen.
Wel komen we met het dagelijks bestuur regelmatig
bij elkaar om de vinger aan de pols te houden en
actuele en lopende zaken met elkaar te bespreken.
Ook de wijkambtenaar is hierbij aanwezig. Heeft u
iets dat u graag onder onze aandacht wilt brengen,
meld dat dan via info@wijkplatformschilderskwartier.nl. We gaan er dan mee aan de slag.

van burgemeester en wethouders heeft de leden
van het dagelijks bestuur verrast met een mooie bos
bloemen, als blijk van dank en ter felicitatie met dit
jubileum. Zij hebben al toegezegd dat zij op een nog
in te plannen feestelijk moment in 2021 acte de présence zullen geven.
Op verkeersgebied is door de gemeenteraad in oktober jl. een historisch besluit genomen met verstrekkende gevolgen voor onze wijk. Met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen heeft de raad besloten om een extra brug over de Oude Rijn aan te leggen om de verkeersafwikkeling in Woerden West te
verbeteren. Na uitvoerig onderzoek is besloten om
voor de variant Rembrandtbrug te kiezen.
Deze nieuwe brug komt tussen de kruising Rembrandtlaan/Leidsestraatweg (bij de vuurwerkwinkel)
en het bedrijventerrein Barwoutswaarder met een
doorsteek via de Kuipersweg naar de Hollandbaan.
Hiermee komt een einde aan een reeds meer dan
25 jaar lopende discussie met heel veel onderzoek.
Hopelijk rijden de eerste auto’s in 2026 over deze
nieuwe brug.

Door Corona hebben we ons 25-jarig bestaan in
2020 ook niet de aandacht kunnen geven die we
vooraf van plan waren. Het wijkfeest ging niet door
en ook de wijkplatformvergadering van 21 oktober
j.l. die speciaal in het teken van het 25-jarig bestaan
stond, hebben we moeten cancelen. Echter, het is
Graag besluit ik dit stukje met iedereen toe te wengeen afstel maar uitstel. Als alles meezit, gaan we in sen gezond te blijven. Zie wat meer naar elkaar om
2021 alsnog aandacht besteden aan het 25-jarig
in deze toch wat moeilijke periode.
bestaan van het wijkplatform.
Theo Streng, voorzitter
Ook bij de gemeente Woerden is ons 25-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij gegaan. Het college

Column
en ook zonder noemenswaardige complicaties.

Een kind is ons geboren
Het Schilderskwartier heeft
het leven geschonken aan
een mooi kind, een bouwwerk
voor de toekomst, een veilige
haven voor hen die zich
graag opgenomen voelen in
een wijk waar nog ruimte is
voor gemeenschapszin. We
hebben het hier natuurlijk
over de nieuwbouw tussen de
Floris Versterstraat en de Jan
Steenstraat.
Toegegeven, de draagtijd was wat aan de lange
kant, de bevalling daarentegen verliep voorspoedig

Moeder en kind maken het
goed. Straks, tijdens de kerst
en de donkere dagen daarvoor,
zullen alle lichten in nieuwe en
bestaande woningen branden.
Hopelijk zal het nieuwe licht het
Coronaverdriet minder zwaar
maken.
Wij heten onze nieuwe bewoners van harte welkom en wensen hun veel woongenot toe in een hopelijk Coronavrije toekomst.
Marcel Triesman
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Pannenbakkerijen, onopvallend maar een rijke historie

Woerden 1918, foto: www.topotijdreis.nl

Een eeuw geleden hield Woerden op bij de Singel
(zie kaart hierboven). De gemeente was groter,
maar wat buiten de Singel lag, was poldergebied
(Oudelandsche Polder, Bulwijk, Kromwijk, Middellandsche Polder, Breveldsche polder). De polders
waren nauwelijks bebouwd, uitgezonderd een lange
strook langs de Oude Rijn. Als je aan de westzijde
door de Rietvelder- of Leijdsche poort (ter hoogte
van de huidige Westdambrug) liep, kwam je in een
uitgestrekte voorstad met aan weerszijden van de
Oude Rijn een aantal fabrieken waar dakpannen,
vloertegels en metselstenen werden gemaakt. Dit
noemde men de Pannenbakkerijen. De fabrieken
hadden namen als ‘Het Misverstand’, ‘Damlust’ en
‘De Driemanshoop’. De Pannenbakkerijen volgde
vanaf de Leidsche poort de Oude Rijn tot aan de
voormalige Graansilo van de Firma Blok. Een traject van 1600 meter. De kruising met de Boerendijk/
Jozef Israëlslaan bestond in 1918 nog niet. De weg
liep dwars over het fabrieksterrein van de Woerdensche Dakpan- en Steenindustrie (nu BMI Monier) en
ging over in bij de fabriek horende arbeidershuisjes.
Dit kleine verscholen straatje heet nog steeds Pannenbakkerijen (op straatnaambord zonder n, officieel met n). De rest is omgedoopt tot Leidsestraatweg en is om het fabrieksterrein van BMI Monier
heen gelegd.

nen - anders was schraalhans keukenmeester.
’s Winters lag het werk stil, omdat de Oude Rijn en
de klei bevroren waren. De arbeiders werden ontslagen en waren aangewezen op de armenkas van de
gemeente of van de kerk. In de lente werden ze
weer aangenomen.
De bewoners van de voorstad werden als vreemd
en ‘ruw volk’ gezien. Om het zware leven te verzachten liet men zich nogal eens vollopen in de
toenmalige herbergen ‘De Roos’ (Leidsestraatweg
1, waarnaar de later gebouwde Rozenbrug is genoemd), ‘Het Dorstige Hert’ (Leidsestraatweg 29
tegenover wasserij Slagmaat) en de aan de andere
kant van de Oude Rijn gelegen herberg ‘De Roskam’, op de plaats waar nu Bolton kantoor houdt. In
juli vierden de pannenbakkers een eigen kermis.
Vechtpartijen waren dan niet van de lucht. Woerdenaren van binnen de Singel vertoonden zich daar
niet. Dat men een vrijwel onverstaanbaar dialect
sprak droeg ertoe bij dat de pannenbakkers niet als
Woerdenaren werden beschouwd.

Aan het eind van de 19e en in de eerste helft van de
20ste eeuw gingen de meeste fabrieken als gevolg
van de mechanisatie en industrialisatie failliet en
werden een voor een afgebroken. In 1850 waren er
15 steenfabrieken. Na de Tweede Wereldoorlog resDe Pannenbakkers woonden met hun gezinnen in
teerden er nog drie, Bulwijk, de Driemanshoop en
kleine huisjes van en bij de fabrieken. De huisjes
de Woerdensche Dakpan- en Steenindustrie
waren vaak niet groter dan 40m2. De gezinnen be- (Wodast), die door een aantal fusies als enige heeft
stonden soms wel uit 8 tot 10 personen. Mannen
weten te overleven. Door de opvolger van Wodast,
werkten twaalf tot veertien uur per dag. Vrouwen en BMI Monier, worden op het terrein van de Pannenkinderen moesten meewerken – tweeguldenvijftig
bakkerijen nog altijd dakpannen gemaakt.
per week voor het optassen van de gebakken steLees verder op pagina 6
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Herhaalde oproep bestuur de Plint
De Plint is hét sociale centrum van het Schilderskwartier. Wijkbewoners organiseren er activiteiten voor de
buurt, je kunt er terecht voor een lekker kopje 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. Helaas heeft het coronavirus ook
grote gevolgen gehad voor de beschikbaarheid en de openingstijden voor de Plint. Wat de mogelijkheden
van de Plint zijn bij publicatie van dit artikel kunnen wij niet inschatten. Wel kunnen we aangeven dat veel
wijkbewoners het elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie in de Plint erg hebben gemist.
Er van uitgaande dat we de verspreiding van het coronavirus meer en meer onder controle hebben en alle
beperkende maatregelen steeds verder worden opgeheven willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen:
Om de Plint verder te ontwikkelen wordt een stichting opgezet. Deze stichting gaat de activiteiten in de
Plint zelfstandig coördineren. Voor de stichting zoeken we vrijwilligers voor de volgende functies in het
bestuur:
• Voorzitter, met als voornaamste taken het vormgeven en onderhouden van externe contacten (vooral
met de gemeente Woerden) en het bewaken van de grote lijnen.
• Secretaris, met als belangrijkste taken het voeren van de correspondentie, het verzorgen van de verslaglegging 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 sociale domein verwacht en betrokkenheid bij de inwoners
van het Schilderskwartier.
Het bestuur van de stichting wordt bij de dagelijkse uitvoering ondersteund door vrijwillige coördinatoren en door de buurtverbinder.
De stichting is verder doorlopend op zoek naar vrijwillige gastvrouwen en gastheren. Deze gastheren/
gastvrouwen ontvangen bezoekers en zijn de sfeermakers in de Plint.
Voor informatie over de bestuursfuncties kunt u contact 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

Welzijnscoach voor praktische hulpzaken
Heeft u een praktische hulpvraag?
Bijvoorbeeld over vervoer, administratie,
boodschappen, klusjes in huis en tuin of
maaltijden. Wilt u verkennen wat u kunt
doen om meer geluk en gezondheid
(welzijn) te ervaren?
U wilt wel wat doen, maar waar moet u
beginnen: de welzijnscoach onderzoekt
samen met u waar u energie van krijgt;
welke interesses en ambities u heeft.
Wat zou u willen doen en wat heeft u
nodig om de eerste stappen te zetten?

ning het beste kan bieden. Misschien
iemand uit uw eigen netwerk, een
vrijwilliger of een professional, (of
een combinatie daarvan). Indien nodig brengt zij u in contact met de betreffende organisatie(s), of helpt u
met een aanvraag.
Meld u vrijblijvend aan voor een gesprek met de welzijnscoach van
WoerdenWijzer.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Een afspraak kan bij u thuis.

De welzijnscoach kent het aanbod van voorzieningen in Woerden op het gebied van welzijn, zorg,
wonen en financiën. Zij zoekt met u naar passende
ondersteuning en verkent met u wie de ondersteu-

De welzijnscoach in uw wijk is Tineke Meijers
Telefoonnummer: 06-82167291.
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Wijkagenten Schilderskwartier/Vogelkwartier
In onze wijk zijn twee wijkagenten actief. Deze zomer is de samenstelling veranderd. Marc Roemer ging
een andere functie binnen het politiekorps vervullen en is opgevolgd door Tom de Weerd. Onderstaand
stellen de wijkagenten Jolanda Kloosterziel en Tom de Weerd zich voor en schrijft Marc Roemer een
afscheidswoord.

Tom de Weerd

Jolanda Kloosterziel

“Mijn naam is Tom de Weerd en sinds au- “Kent u mij nog niet? Dan zal ik mijzelf nog even voorstellen.
gustus dit jaar jullie nieuwe wijkagent. Ik
Ik ben Jolanda Kloosterziel en werk inmiddels 13,5 jaar bij de
kom uit Utrecht en woon daar met mijn
vriendin, zoon (2) en pasgeboren dochter. politie. Ik heb o.a. in Utrecht en Amersfoort gewerkt voordat ik
in Woerden aan de slag ging.
Sinds 2015 werk ik in het leuke en veelzijSinds september 2017 ben ik gestart als wijkagent van het
dige basisteam de Copen, locatie Houttuinlaan 10 in Woerden. In dit team ben ik Schilderskwartier, Vogelkwartier en Bomenkwartier in Woerden.
werkzaam geweest als
studentenbegeleider,
De afgelopen 2 jaar was
in het horecateam en
mijn collega wijkagent
(nog steeds) actief op
Marc Roemer mijn vaste
social media en als
maatje en ook uw aanoperationeel coördinaspreekpunt. Ik wil Marc
tor.
ontzettend bedanken voor
Ik hoop u snel eens te
onze fijne samenwerking
treffen in de wijk om
en zijn inzet in de wijk.
persoonlijk kennis met
Inmiddels heb ik een
u te maken.”
nieuw maatje als wijkagent, Tom de Weerd. Wij
zijn samen uw aanspreekpunt in de wijk. Ik wens
Tom heel veel plezier en
succes in de wijk(en).”

Bedankje / afscheid Marc Roemer
“Ik wil graag mijn dankbaarheid uitspreken over hoe we samen in de wijk hebben gewerkt voor uw veiligheid. Naar mijn mening zijn we er echt samen voor gaan staan en hebben bergen werk verzet. Moet je
kijken wat we allemaal hebben overwonnen en waar we nu staan. Uiteraard kan alles nog altijd beter en
veiliger, maar de positieve ervaring is er.
Mijn collega wijkagent Jolanda zat al voor mijn komst in de goede verbinding met u. Zij zal dit zeker voortzetten. Mijn complimenten voor de betrokkenheid van de wijkbewoners, gemeente, jongerenwerkers en
handhaving. Samen staan wij sterk. Ik blijf werkzaam in de gemeente Woerden en omgeving en zal u vast
nog eens zien.”
Hartelijke groet,
Marc Roemer
Thematisch Wijkagent De Copen (Woerden – Oudewater – Montfoort – IIsselstein – Lopik)
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Hoe kunt u de politie helpen in de wijk?
Hieronder leest u in welke gevallen u het juiste telefoonnummer kunt bellen.

Contact met 0900-8844 of 112
Het nummer 0900-8844 is hét landelijke servicenummer van de politie. Met dit nummer kunt u bellen voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen. Is er wel spoed geboden, omdat u bijvoorbeeld
een verdachte situatie ziet? Bel dan met het alarmnummer 112.

Meld Misdaad Anoniem
Soms wilt u iets over een ernstig misdrijf melden
zonder dat uw naam bekend wordt. Bijvoorbeeld
omdat u de dader goed kent. Of om andere redenen. Melden kan via het gratis telefoonnummer
0800-7000 of via het online meldformulier.

Wat is het alarmnummer voor doven,
slechthorenden en spraakgehandicapten?
Voor spoedeisende hulp kan gebeld worden met de
teksttelefoon naar alarmnummer 0800-8112. Heeft u
geen teksttelefoon? Ook via uw smartphone, tablet of computer kunt u contact opnemen. Voor nietspoedeisende zaken is het (teksttelefoon)nummer
0900-1844.

Pannenbakkerijen, vervolg van pag.3
Achter BMI Monier, ingeklemd tussen de Oude Rijn
en de Leidsestraatweg ligt het buurtje Pannenbakkerijen waar vroeger de steenarbeiders woonden.
Je fietst er voorbij zonder er erg in te hebben. Als je
er niet woont of bij iemand moet zijn heb je er ook
niets te zoeken. Volgens het Kadaster zijn er 34
huisadressen. Het gemiddelde bouwjaar van de huizen is 1886. De oudste woning stamt uit 1830. De
grootte van de percelen varieert van ca. 45m2 tot
ca. 100m2, met twee uitschieters van 218 en 239
m2. In deze huizen woonden de opzichters. De laatste pannenbakkers zijn er rond 1975 vertrokken. Nu
woont er een verscheidenheid aan mensen; jong en
oud , gezinnen en alleenstaanden, ontwerpers,

kleuterleidsters en gepensioneerden. Het is een
mengelmoes van personen die min of meer toevallig
bij elkaar zijn komen wonen en er in harmonie samenleven. Daarover in de volgende editie meer.
Bronnen:
- Olivier Groeneyk, Beknopte geschiedkundige
beschrijving der stad Woerden, 1829
- Verhaal van Woerden.nl/21 Woerdense Rijnstenen
- Kadastrale kaart.com/woonplaatsen/woerden/
pannenbakkerijen
Toon Janssen

Kijk voor de vernieuwe website van het wijkplatform op:
www.wijkplatformschilderskwartier.nl
❻

