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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

Het Wijkplatform Schilderskwartier bestaat 25 jaar. De redactie van de Wijkkrant
stelt een jubileumuitgave samen over deze periode. Daarvoor zoeken we foto’s
die betrekking hebben op zaken waarvoor het Wijkplatform zich heeft ingezet.
Denk hierbij aan verbeteringen van verkeersveiligheid en leefbaarheid, zoals
30-kilometer, oversteekplaatsen, aanleg van speelplekken (oud SC Woerden
terrein, A. van Dijckstraat, Jan Steenstraat etc.), wijkschouwen etc. Daarnaast
natuurlijk ook van het jaarlijkse Wijkfeest en Het Schildershonk als voorganger
van de Plint. Heeft u leuke en/of interessante foto’s (van 1995 tot heden) mail
deze dan naar redactie@wijkplatformschilderskwartier.nl.
Hartelijk dank alvast.

De Plint / Lockdown. Wat kan er nog wél
In afstemming met de gemeente Woernodig hebben omdat zij anders
den zijn verschillende locaties in Woervereenzamen of in de problemen
den open voor dienstverlening aan
komen omdat zij niet weten hoe zij
mensen die ergens anders niet terecht
digitaal af kunnen spreken met een
kunnen. Om vereenzaming te voorkohulpverlener.
men en om de moed er in te houden.
• Tenslotte wordt in de Plint een rustige
Of omdat de oplossing van schulden
ruimte aangeboden voor het maken
en andere problemen niet kan wachten
van huiswerk. Jongeren die thuis
tot het einde van de coronacrisis.
geen huiswerk kunnen maken
kunnen hier op afspraak terecht op
In het Schilderskwartier is daarom de
maandagvond.
Plint, aan de Jozef Israëlslaan, beperkt
open voor de volgende activiteiten:
Bij alle activiteiten moeten de coronare• Veel mensen kunnen via de telefoon gels in acht worden genomen (mondof videobellen worden geholpen.
kapje, handen wassen, 1,5 meter). Als
Maar soms is direct persoonlijk coner weer versoepeling mogelijk is, dan
tact echt nodig. In de Plint zijn daarzullen weer meer reguliere activiteiten
om 1-op-1 spreekuren op afspraak
plaats gaan vinden en verder zijn er
mogelijk. Hulpverleners kunnen hier
heel mooie plannen voor kinderactivivoor een ruimte bespreken.
teiten. Wanneer deze van start gaan,
• Er zijn kleinschalige besloten ontmoe- wordt dat vermeld op de website van
tingsactiviteiten voor mensen die echt het Wijkplatform Schilderskwartier.
niet zonder kunnen. Als u zorgen
heeft over iemand kunt u contact
Voor de mogelijke activiteiten in de
opnemen met Inger van Dijk.
Plint kunt u contact opnemen met
• We zetten de mogelijkheid voort om
buurtverbinder Inger van Dijk,
in de Plint op donderdagochtend een inger.vandijk@buurtwerk.nl tel.
1 op 1 afspraak te maken om aan
0624192250 of met sociaal beheerder
digitale vaardigheden te werken. Dit
Jesse Kaihatu via Jesse.kaihatu@
is bestemd voor mensen die dat
buurtwerk.nl tel. 0612386861.
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Van de voorzitter wijkplatform Schilderskwartier
Het is begin maart 2021 als ik mij buig over een
stukje voor de wijkkrant. Ons land wordt nog steeds
in de greep van het Corona virus gehouden. Gelukkig is er door het goed op gang gekomen vaccinatieprogramma waarschijnlijk licht aan het eind van
de tunnel en kunnen we steeds meer terug naar
normaal. Dus nog even volhouden met elkaar is het
devies. Dit geldt ook voor de activiteiten van het
wijkplatform. Nog steeds hebben onze maandelijkse
vergaderingen in de Plint geen herstart gemaakt.
Wel gebruiken we de geplande vergaderdata om
met het dagelijks bestuur digitaal te overleggen.
We hebben inmiddels afscheid genomen van onze
wijkambtenaar Remco Jutstra. Hij heeft een andere
baan buiten de gemeente Woerden aanvaard. Jacqueline Scheenstra neemt voorlopig zijn taken als
wijkambtenaar over, zodat wij toch een aanspreekpunt binnen de gemeente houden. Omdat onze
wijkwethouder, Tymon de Weger het te druk had en
wat taken moest afstoten zou Arthur Bolderdijk onze
nieuwe wijkwethouder worden. Echter, hij heeft het
wethouderschap neergelegd. Wij zijn nu in afwachting of Tymon de Weger weer onze wijkwethouder
wordt of dat de nieuw benoemde wethouder Ad de
Regt dit gaat doen. Binnenkort zal hier wel uitsluitsel
over komen. Omdat het dagelijks bestuur toch iedere maand digitaal overlegt, is het altijd mogelijk om
bepaalde bespreekpunten in te brengen. Ik roep alle
inwoners van het Schilderskwartier op hier gebruik
van te maken. Meld uw bespreekpunten s.v.p. via
info@wijkplatformschilderskwartier.nl. We gaan er
dan mee aan de slag.

In 2020 bestond ons wijkplatform 25 jaar. Helaas
hebben we daar door de Corona niet de aandacht
aan kunnen geven die we van plan waren. Als de
pandemie het toelaat, gaan we dat in 2021 zeker
nog doen. We zijn van plan om op woensdagavond
13 oktober 2021 een speciale avond te organiseren
in de Kruiskerk voor alle inwoners van het Schilderskwartier. Deze avond zal in het teken staan van het
25-jarig jubileum van het wijkplatform Schilderskwartier. Reserveer deze datum dus vast in uw
agenda.
Wat betreft enkele actuele onderwerpen kan ik u
melden dat we geïnformeerd zijn over de nieuwbouw van Oasen en de aanleg van een tijdelijke
toegangsweg hiervoor in de polder ‘s Gravensloot
met de aan- en afvoer van bouwmateriaal via de
Jozef Israëlslaan. Daarnaast zijn we betrokken bij
de zoektocht naar een plek voor de tijdelijke huisvesting van de Wilhelminaschool i.v.m. nieuwbouw
op dezelfde plaats. Neem voor informatie over andere actuele onderwerpen even een kijkje op onze
website www.wijkplatformschilderskwartier.nl. Onze
webmaster, Carol Bos, heeft de site mooi ingedeeld
en erg actueel vormgegeven.
Graag besluit ik dit stukje met de wens dat u allen
gezond blijft. Zie naar elkaar om en houd vol in deze
toch wat moeilijke periode.
Theo Streng, voorzitter

Afhaalmaaltijd bij de Plint
Zin in een verse maaltijd? Bent u alleenstaand, wat ouder of
heeft u niet zoveel zin om te koken en boodschappen te
doen?
Elke dinsdag (vanaf 6 april) en donderdag koken wij graag
voor u. De kosten zijn € 4,50 per maaltijd.
U kunt de maaltijd afhalen vanaf 12.00 uur. Wij kunnen de
maaltijd ook bij u bezorgen.
Tevens hebben wij iedere dinsdag een verse soep. Een ½ liter
kost € 1,60 en 1 liter € 3,00. Voor meer informatie kunt u
bellen of even langskomen.
Telefoonnummer: 06-13212096.
Adres: Jozef Israëlslaan 20a in Woerden.
Tot gauw Team
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Pannenbakkerijen, bewoners vroeger en nu
De laatste generatie WODAST-arbeiders, waaronder Nol Spannemaker en Teus Spierenburg, hebben midden jaren zeventig de Pannenbakkerijen
verlaten. Hiermee kwam een eind aan de directe
band tussen bewoners en fabriek. De huizen die
altijd eigendom waren geweest van de pannenfabriek werden verkocht, met name aan Woerdense
ondernemers, zoals de aannemersbroers Henk en
Jan van Staveren, veevoederbedrijf Blok en autoschadehersteller Van Varik. Deze verhuurden ze
weer aan jonge gezinnen en alleenstaanden.
Anton Pfaff herinnert zich dat de oude mevrouw
Blok elke week persoonlijk de huur van vijf gulden
op kwam halen. Zelf heeft hij in 1973 op 23-jarige
leeftijd het pand aan Pannenbakkerijen 30 gekocht van de
familie De Bruijn. Voordat de
familie De Bruijn er in kwam
was er in het pand een buurtwinkel annex -café gevestigd.
Anton heeft in de afgelopen
47 jaar bewoners zien komen
en gaan. Ook Anja Dros en
Guido Barnhoorn heeft hij zien
komen, maar zij bleken blijvertjes. Anja woont inmiddels al
veertig jaar op nr. 35. Haar
buurman Guido kon in 1985
nr. 37 huren van Henk van
Staveren.

gemeentegrond te kopen waarmee ze hun tuin konden vergroten en opeens een achterom hadden.
Men ging niet meer aan de voorkant, maar aan de
achterkant het huis uit. De Pannenbakkerijen werd
stiller. Je kwam elkaar niet meer automatisch op
straat tegen.
In de loop der jaren zijn de meeste huizen doorverkocht aan de huurders. Zo hebben ook Guido en
Anja hun huis van de erven Van Staveren kunnen
kopen. Niettemin is de roulatie van bewoners toegenomen. Terwijl een eeuw geleden de veelal kleine huizen bewoond werden door gezinnen met vijf
of zelfs meer kinderen worden de panden nu vaker
bewoond door (jonge) alleenstaanden, die vertrek-

Twee belangrijke bindmiddelen in de straat waren de kinderen en het feit dat je maar
op een manier de straat in en
uit kon. Door de voordeur.
Behalve de vrachtwagen van
foto: Toon Janssen
melkrijder Doornebal, die elke V.l.n.r. Anton Pfaff, Anja Drost en Guido Barnhoorn
ochtend om vijf uur en ’s
avonds rond zessen met melkbussen door de straat ken zodra een partner zich aandient. Door boven
rammelde, reed er geen gemotoriseerd verkeer. De omschreven combinatie van factoren is de sociale
kinderen konden er dus vrijuit spelen. De besloten- samenhang de afgelopen vijfentwintig jaar afgeheid van de straat kende daarmee een levendigkalfd en blijft beperkt tot de bewoners die er langer
heid die je in andere straten niet ziet, temeer daar
wonen. Anton, Anja en Guido vormen de specie
de volwassenen zich, vooral ’s zomers, bij gebrek
van de buurt en zijn niet van plan om te verhuizen.
aan een tuin ook veelvuldig op straat lieten zien
Daarvoor zijn ze te gehecht aan deze straat met
voor een praatje of om zomaar wat voor het huis te zoveel geschiedenis.
zitten. Toen de kinderen groter werden en het huis
uitgingen verminderde het buitenleven. Daar kwam Toon Janssen
bij dat de bewoners van de huizen die met de achterkant naar de Leidsestraatweg staan rond 2000
de gelegenheid kregen een strook aangrenzende
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AED’s in het Schilderskwartier
Met AED’s (Automatische Externe Defibrillator)
kunnen burgerhulpverleners een reanimatie alvast
starten voordat professionele hulpverlening aanwezig is. Ook in Woerden doen we mee met het AEDoproepsysteem van HartslagNu.
Je kunt je als burgerhulpverlener aanmelden via
www.HartslagNu.nl.
Om ingezet te kunnen worden dien je wel mobiel te
zijn en in het bezit van een geldig reanimatiebewijs.
Na registratie kun je via sms, telefoon of via de app
van HartslagNu opgeroepen worden om naar een
reanimatie te gaan.

Daarnaast zijn er AED’s op de volgende locaties,
die echter niet altijd open zijn:
• Bolton, Zegveldse Uitweg
• Kalsbeek Scholengemeenschap Josef Israelslaan
• Jumbo Tournoysveld
• Jachthaven de Greft
Mocht je opgeroepen zijn om een AED te halen,
breng deze dan na afloop weer terug zodat de eigenaar kan zorgen dat deze weer inzetbaar is voor
een volgende oproep.
Geef dus de AED niet mee aan de ambulance.
Als burgerhulpverlener kun je op je mobiel de app
downloaden van HartslagNU. Hiermee kun je in heel
Nederland zien waar een AED is in de omgeving
waar je je op dat moment bevindt. Het oproepsysteem maakt gebruik van je gps en je kunt door heel
Nederland opgeroepen worden.

Bij een oproep kan je gevraagd worden om een
AED op te halen op een aangegeven adres. Belangrijk is om dit ook echt te doen. Samen met reanimatie kan dit daadwerkelijk levens redden.
Er wordt ongeveer een straal van 500 meter gehanteerd rondom het slachtoffer.
Weet dat de meldkamer je coacht op moment van
een reanimatie en dat er naast burgerhulpverleners
In onze wijk zijn een aantal AED’s beschikbaar,
ook hulp komt van politie, brandweer en uiteraard
waarvan een deel 24/7.
de ambulance.
AED’s die 24/7 beschikbaar zijn, bevinden zich op
de volgende locaties:
• Jan Steenstraat 79 bellen bij A24
• Ferdinand Bolstraat 10 tussen gebouw A en B
• Meeuwenlaan 16 op zijmuur bij de vuilcontainers
• Dick Ketstraat 2 naast de voordeur
• Kievitstraat 40 bij ingang Brediushonk

Informatie over reanimatie en het
oproepsysteem :
www.HartslagNu.nl
www.reanimatiewoerden.nl
http://www.hartslagwoerden.nl/
http://www.hartstichting.nl/
Anita Bakker, wijkbewoonster

Wisten jullie dat….
Kimberley, Patricia en Shirley zijn buurtbewoners
die het initiatief hebben genomen om activiteiten
kinderen van 7 tot 12 jaar? Wil jij ook uitgenodigd
worden als er een activiteit komt? Mail dan je naam voor kinderen te starten. Helaas was 2020 niét het
beste jaar om daarmee te starten, steeds maar weer
en leeftijd naar Patricia: plint4kids@gmail.com.
kon er niets georganiseerd worden.
Maar… ze gaan dit jaar met frisse moed verder met
Wijkcentrum De Plint is in opzet altijd gericht geweest op de doelgroep ouderen. Later kwamen daar PLINT4KIDS
bij verhuur van vergaderruimtes, de activiteiten voor
diverse specifieke doelgroepen en werd het een
Zij willen bijvoorbeeld een wekelijkse inloop houden
dagbestedingslocatie voor cliënten van Stichting
voor kinderen, voor de gezelligheid maar ook om te
Philadelphia.
peilen waar er behoefte aan is. Hiernaast willen ze
natuurlijk leuke activiteiten organiseren voor de kinMaar wat missen we dan nog in De Plint…? Onder deren in het Schilderskwartier. Hopelijk zal deze
andere... kinderen, die De Plint als huiskamer van
droom in de (nabije) toekomst werkelijkheid worden!
de buurt zien en binnen komen lopen voor een
Reacties graag mailen naar Patricia:
praatje of een activiteit!
plint4kids@gmail.com.
PLINT4KIDS er nog steeds is, met activiteiten voor
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Tafeltennis, een sport voor iedereen van jong tot oud
Als je aan de noordzijde van het Schilderskwartier
vanuit Gravensloot, de Jozef Israëlslaan op loopt,
dan zie je direct aan je linkerhand de parkeerplaats
van de Thijs van de Polshal en het Kalsbeek College. Aan het eind van die parkeerplaats staat het gepotdekselde gebouwtje van de Tafeltennisvereniging (TTV) Woerden met daarachter een wat nieuwere
speelhal. Dit gebouwtje stond
vroeger midden in de wijk als
kantine van de SC Woerden.
Het stond zo’n beetje op het
punt, waar de Ferdinand Bolstraat overgaat in de Cornelis
Troostlaan. Midden tussen de
sportvelden. De kantine is
neergezet in 1954 toen de SC
Woerden verhuisde van de velden ter hoogte van
de huidige Rembrandtlaan en verschillende andere
noodterreinen naar de Jan Steenstraat en het is
daarmee een van de oudste gebouwen in het Schilderskwartier. Het is de vraag of er ergens in Nederland nog zo’n gebouwtje overeind staat. De bouwstijl van het kantinegebouwtje was min of meer standaard voor de amateurclubs in de eerste 10 jaar na
de oorlog. In 1978 bijna 25 jaar later werd de kantine overgedaan aan de TTV Woerden als speelruimte en verplaatst naar de huidige locatie.
Voor die tijd vond de TTV Woerden, opgericht in
1974 onderdak in de Andersenschool in het Staatsliedenkwartier en later in het
sportzaaltje van Sportlust, de
toenmalige buren van de SC
Woerden. De zaal bevond zich
achter het voormalige verenigingsgebouw van de Molukse
Gemeenschap in Woerden Hai
Nuele (peuterspeelzaal) ter
hoogte van het huidige
‘s-Gravenhof.
Het gebouw is overigens vernoemd naar de toenmalige voorzitter van de SC
Woerden Ries Blok “De Ries Blok Hal”, die ook de
officiële opening verrichtte. Voor de TTV was het
nog een hele toer om het toen noodzakelijke overpad te krijgen naar ‘s-Gravensloot, dat in een andere provincie lag. Begin jaren tachtig heeft de TTV
Woerden er een speelhal tegenaan gezet.

ste komt uit in de 3e divisie en beschikt met Hans
Lingen over een internationaal bekende en professionele trainer, die met de leden werkt aan een betere
techniek en spelbeheersing. In het eigen clubgebouw met een grote en kleine speelzaal is het bijna
elke avond mogelijk een balletje te slaan. Op dit moment vinden ook de seniorenbiljarters van het vroegere
Dienstencentrum Huize
Zandwijk en in het weekend
“Hondenschool Chakka” onderdak in het gebouw. Diverse competitieteams bij de
jeugd en de senioren strijden
in diverse poules en klassen
van hoog tot laag, van 8 tot
88 jaar oud. Het is uiteraard
vanzelfsprekend mogelijk om naast de competitieve
sport het spel ook puur recreatief te spelen bij de
TTV Woerden. Bijna elke avond is hier wel gelegenheid voor. Iedereen heeft wel eens op een camping
of speelplaats een balletje geslagen en weet dan
dat iedereen het op zijn of haar niveau kan. De club
beschikt over een erg gezellige bar, waar het na
afloop van de inspanningen goed toeven is en je
jezelf al heel snel thuis gaat voelen.
Er worden gedurende het jaar diverse toernooien,
geschikt voor echt alle speelsterktes, georganiseerd. Gedurende het seizoen komt ook elke donderdagmiddag van 13:30 uur tot 17:00 uur een
enthousiaste groep 60-plussers bij elkaar. De groep
staat onder de bezielende
leiding van Willem van
Kempen. Sportiviteit en
gezelligheid gaan hand in
hand bij deze leuke groep.
Het is de moeite waard om
een keer binnen te lopen,
wanneer dat weer kan. Het
clubgebouw van de TTV
Woerden is natuurlijk ook
dicht door de maatregelen i.v.m. corona. In principe
kan dat gedurende het seizoen (september t/m mei)
weer dagelijks (ma t/m do) vanaf ca 19.30 uur en de
donderdagmiddag vanaf ca. 13.30 uur. In de zomer
is de speelzaal alleen op de maandag en de donderdag open. Neem ook eens een kijkje op de website www.ttvwoerden.nl of zoek de club op op facebook.

De TTV Woerden is een van de weinige landelijk
opererende sportverenigingen in Woerden. Het eer- Frits Welling
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Bouwweg voor Oasen
Het zuiveringsstation De Hooge Boom van Oasen moet vernieuwd worden. De bouwmaterialen hiervoor
moeten worden aangevoerd door vrachtwagens en in een aantal gevallen Uitzonderlijk Vervoer. Dit betekent het nodige bouwverkeer in de wijk, te weten: ca. 1100 vrachttransporten, 100 zware (exceptionele)
transporten en ca. 3000 overige transporten.
Om dit mogelijk te maken zal een speciale bouwweg worden aangelegd. Deze begint aan het einde van
de Jozef Israëlslaan en gaat dan in een rechte hoek via de polder naar het zuiveringsstation.
Het bouwverkeer zal hoe dan ook naderen via de Jozef Israëlslaan, de ‘s-Gravensloot kruisen en vervolgens via de bouwweg in een lus om de bouwplaats heen rijden. Aan Oasen is in 2020 de bouwvergunning
verleend, de Omgevingsvergunning is op 21 januari 2021 verleend.
Achtergrond
Voor de bouwweg zijn verschillende alternatieven onderzocht:
• een drietal “oversteken” vanaf de Zegveldse uitweg naar het bouwterrein (A, B, C)
• via de Vincent van Goghlaan, oversteken bij de jachthaven naar het bouwterrein (D)
• via de Jozef Israëlslaan, laatste deel ‘s-Gravensloot en dan bij de jachthaven het land in (E)
• via de Jozef Israëlslaan, ‘s-Gravensloot kruisen en dan via de polder naar het bouwterrein (E2)

Op onze website vindt u een uitgebreide uitleg,
zie www.wijkplatformschilderskwartier.nl/actuele-dossiers.

Het bestuur van het Wijkplatform is in een veel te laat stadium betrokken bij de besluitvorming, waarbij
feitelijke bijsturing of nader onderzoek nauwelijks nog mogelijk was. De gemeente heeft dit erkend, excuses aangeboden en beterschap beloofd.
Zowel de gemeente als de aannemer zijn zich bewust van de grote risico's als gevolg van het drukke verkeer op de Jozef Israëlslaan. Zij zullen alles in het werk stellen om tijdig zaken te communiceren en i goede banen te leiden. Wij zitten daar als Wijkplatform ook bovenop.
Vindt u niettemin, dat een situatie uit de hand loopt of extra aandacht verdient, aarzel dan niet om contact
met ons als Wijkplatform op te nemen. Wij zorgen dan dat dit zo spoedig mogelijk door gemeente en/of
aannemer wordt opgepakt. U kunt ons bereiken via het contactformulier
( https://wijkplatformschilderskwartier.nl/contact/ ).
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