
Colofon 
Druk: Buijten & Schipperheijn, 

Amsterdam 

Oplage: 3.500 exemplaren 

Redactie:  Tom van Berkum,  Klaas 

Hagoort en Toon Janssen  

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.wijkplatformschilderskwartie

r.nl voor het laatste nieuws 

In dit nummer  

Van de redactie 1 

Duofiets 1 

Van de voorzitter 2 

Soosjaal 2 

ASV Bredius 3 

Logeerhuis Bredius 4 

Afhaalmaaltijden  
De  Plint 

4 

De Plint zoekt  
vrijwilligers 

4 

‘s-Gravensloot 5 

Activiteiten De Plint 6 

 

  

  

  

Augustus 2021 

Een initiatief van Silvia Borsboom, 
bewoner van het Schilderskwartier. 
Deze elektrische duofiets is er voor 
inwoners van de gemeente Woerden 
vanaf 65 jaar of mensen met een  
mobiliteitsbeperking.  

De fiets kan samen met een maatje 
gebruikt worden. Als u zelf geen 
maatje heeft, kunnen wij u aan  
iemand koppelen. U kunt een leuke 
route fietsen, een ijsje halen in de 
stad, naar uw oude woning in de  
gemeente Woerden fietsen of gewoon 
een gezellig ommetje maken.  
 

 
 

De duofiets kan van maandag tot en 
met vrijdag geleend worden bij De 
Plint tegen een bedrag van €1,- u 
mag ook meer geven. U moet wel 
even reserveren.  

Reserveren kan alléén op dinsdag en 
donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
bij de gastheren en gastvrouwen van 
De  Plint. Dit kunt u aan de balie doen 
of telefonisch: 0616207300. Er kun-
nen 2 ritten per dag gemaakt worden, 
dus houd rekening met een wachttijd. 
De tijdsblokken zijn van 10.00 tot 
13.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.  

Houd facebook duo-fiets Woerden in 
de gaten voor de meest actuele  
informatie en lees de voorwaarden, 
die zijn bij De Plint beschikbaar, of op 
aanvraag.  

Duofiets Woerden wordt uitgevoerd 
door vrijwilligers, met 1000 maal dank 
aan gemeente Woerden voor de fiets 
en mede mogelijk gemaakt door 
Buurtwerk.nl en Philadelphia. 

Van de redactie 
 
Voor u ligt het tweede nummer van dit jaar. We hopen dat de speciale wijk-
platformbijeenkomst op 13 oktober in de Kruiskerk ter gelegenheid van het  
25-jarig bestaan kan doorgaan. (Houd de website (www.wijkplatformschilders-
kwartier.nl) in de gaten.  
 
Verder besteden we speciale aandacht aan activiteiten in De Plint, de activi-
teiten van ASV Bredius in het Brediushonk, het Logeerhuis Bredius dat man-
telzorgers wil ontlasten en een oproep voor Soosjaal. Liefhebbers van een 
stukje wijkgeschiedenis vinden op pagina 5 een artikel over de ’s-Gravensloot.  
 
We hopen dat u de wijkkrant met plezier zult lezen. Als u opmerkingen of  
vragen hebt kunt u deze naar de redactie mailen via redactie@wijkplatform-
schilderskwartier.nl. 

Elektrische duofiets in het Schilderskwartier! 

Foto: Peter-Paul Oostveen  
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Van de voorzitter  

Het is eind juni als ik mij buig over een stukje voor 
de eerstvolgende wijkkrant. Nederland is in de ban 
van het Europees voetbalkampioenschap. De mi-
nister-president en minister De Jonge hebben in 
hun persconferentie aangekondigd dat er veel ver-
soepelingen mogelijk worden in het kader van de 
Corona pandemie. We zijn bijna weer terug bij nor-
maal, maar nog niet helemaal. Hopelijk is dit wel het 
geval als u dit stukje leest.  
 
Dat betekent ook voor het wijkplatform Schilders-
kwartier dat we na de zomervakantie weer terug 
kunnen naar ons normale doen. Het zou fijn zijn als 
dan de maandelijkse vergaderingen in De Plint weer 
door kunnen gaan. Tijdens deze vergaderingen, die 
overigens voor iedereen te bezoeken zijn, worden 
alle zaken die van belang zijn voor een plezierig 
woongenot in de wijk besproken. Zaken die goed 
gaan in de wijk, maar ook problemen van welke 
aard en omvang dan ook, worden besproken en 
geanalyseerd. Altijd met de intentie om met be-
trokken bewoners en instanties tot afspraken over 
verbeteringen of oplossingen van de problematiek 
te komen. Omdat we maandelijks bij elkaar komen 
is ook de voortgang hierin goed te volgen. Op deze 
wijze houden we met elkaar vinger aan de pols en 
blijven we werk maken van een leefbare wijk, waar 
het prettig is te wonen, werken en recreëren.  
 
Vanwege de Corona pandemie hebben we een 
tijdje niet kunnen vergaderen. Het dagelijks bestuur 
heeft in de afgelopen maanden wel regelmatig, 
hetzij digitaal of fysiek, overlegd met de wijkwet- 
 

houder, wijkambtenaar en wijkagent om de lopende 
zaken te behartigen. Gelukkig is dit nu na de 
zomervakantie weer voorbij en kunnen we vol ener-
gie weer op onze gebruikelijke werkwijze door.  
 
Helaas hebben we ook moet besluiten om het 
jaarlijkse wijkfeest in september te cancelen. Het 
organiseren van een dergelijk groot evenement bin-
nen de nasleep van Corona, waarbij het in acht-
nemen van de 1,5 meter maatregel nauwelijks te 
doen is, is voor het wijkplatform en de commissie 
van het wijkfeest niet verantwoord. Hopelijk volgend 
jaar een nieuwe kans met extra veel enthousiasme 
en inzet. Naar het zich nu laat aanzien, kan de ge-
plande activiteit op woensdagavond 13 oktober in 
de Kruiskerk in het kader van ons 25-jarig bestaan 
wel doorgaan. Ik hoop dan ook dat veel wijkbe-
woners deze activiteit in hun agenda hebben gezet 
en massaal aanwezig zullen zijn. Dit versterkt de 
saamhorigheid. Plezierig wonen in het Schilders-
kwartier doe je namelijk niet alleen, maar samen 
met alle andere wijkbewoners. Ik zie u/jullie graag 
op 13 oktober of op één van onze reguliere maan-
delijkse wijkplatformvergaderingen. 
 
 
Naschrift redactie:  
Vlak voor het verzenden naar de drukker namen de 
besmettingen met het coronavirus begin juli weer 
exponentieel toe en werden maatregelen aangekon-
digd. Het is onduidelijk wat het effect hiervan zal zijn 
op het positieve beeld dat onze voorzitter eind juni 
nog schetste. Laten we hopen dat het mee valt.  
 

Wij zijn Soosjaal, een soos voor jongeren met au-
tisme. We komen eenmaal per maand op vrijdag-
avond bij elkaar. In januari 2022 bestaan we alweer 
tien jaar. Soosjaal is een plek waar jongeren met 
autisme en een normale tot hoge intelligentie elkaar 
ontmoeten. Heel belangrijk, want zomaar uitgaan is 
lastig. Sommigen zitten de rest van de maand  
gewoon thuis.  

Wat doet Soosjaal  
De leeftijd is opgeschoven vanaf het moment dat 
we begonnen in 2012 tot nu. De jongsten die toen 
12 tot 14 jaar waren, zijn er nu nog. Sommige van 
hen organiseren de avonden nu zelf en worden 
ondersteund door een vrijwilliger van Autisme 
Woerden en een professional van Buurtwerk. Net 
voor corona zijn we gestart met Soosjaal Junior om 
de tieners weer een plek te bieden. Dat moet nog 

verder groeien. Die avond is ook maandelijks, maar 
dan op zaterdag. We komen bij elkaar, doen spelle-
tjes en hebben vaak een thema. Denk aan Hallo-
ween, Sinterklaas, songfestival, casino, circus en 
meer. We doen zo nu en dan een activiteit als pool-
biljarten, bowlen, naar het strandje voor een pick-
nick, naar de boerderij voor een kampvuur of voor 
Halloween.  
 
Jeugdige vrijwilligers gezocht  
Voor onze continuïteit zijn we op zoek naar 
‘jeugdige’ vrijwilligers als vast aanspreekpunt. Maar 
ook om ons aan te jagen, want dat hebben we wel 
een beetje nodig. En om de supervisie van de 
avond te hebben, voor het geval er iets gebeurt. 
Heb jij iemand in je netwerk voor wie dit iets zou 
zijn? Of heb je zelf interesse? Neem contact op met 
Winny, Leonie en Ewan via soosjaal@gmail.com.  
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Verrassende sportieve en andere activiteiten bij ASV Bredius 

Activiteiten- en Sportvereniging (ASV) Bredius gebruikt het Brediushonk als thuisbasis en is ook veruit 
de grootste gebruiker van de deze lokatie aan de rand van onze wijk, met Kukele-Boe en INBredius als 
naaste buren. Bij Kukele-Boe kwam de auteur van dit verhaal wel eens, maar wat er zoal in het Bre-
diushonk gebeurt dat vroeg hij zich weleens af. Hij ging dan ook graag in op de uitnodiging van Carla 
Stolwijk om eens te komen kijken en praten. Zij is secretaris van Activiteiten- en Sportvereniging (ASV) 
Bredius en nodigde hiervoor ook medebestuurslid Henk van Leeuwen uit.  

De vereniging is voortgekomen uit Gehandicapten Vereniging Woerden en Omstreken die in 1980 is op-
gericht als een ontspanningsvereniging voor mensen met een handicap. De initiatiefnemer hiervan was 
Jos Borsboom. Hij heeft ook gezorgd voor het Brediushonk als onderkomen en zijn naam leeft voort in 
de Jos Borsboom stichting die het gebouw beheert en exploiteert. 

Achter de wat laag ogende ingang blijkt verrassend veel ruimte te zijn. Er zijn meerdere functionele 
zalen, waaronder een van 25 meter voor onder meer boogschieten. Natuurlijk is er ook een koffiehoek 
waarin gezellig bijgekletst kan worden. 

ASV Bredius biedt een verrassend veelzijdig en so-
ciaal pallet aan sportieve en andere activiteiten voor 
mensen van alle leeftijden, valide en minder valide. 
Inclusiviteit, iedereen mag op zijn of haar manier 
meedoen, is dan ook een kernwaarde van de vereni-
ging.  

De Gemeente erkent de rol van de vereniging in de 
Woerdense samenleving, werkt mee waar nodig en 
ondersteunt minder draagkrachtige leden met lid-
maatschapskosten. 

 

 
 
 
Het activiteitenpallet van de vereniging omvat: 
• Rolstoelhockey, gebeurt wegens specifieke zaaleisen in gymzaal Essenlaan 
• Rolstoeldansen, waaraan mensen zonder rolstoel ook mee kunnen doen 
• Handboogschieten voor mensen met of zonder beperking 
• Reuma-avonden, verzorgd door Reuma Patienten Vereniging Woerden  
• Zwemmen in Batenstein, zowel baantjes als oefentherapie in warm water 
• Gym op maat, diverse sportieve oefeningen in eigen tempo 
• Tekenen en schilderen, zoals pen, krijt, aquarellen, olieverf 
• Breien, handwerken en haken, nieuw op maandagmiddag vanaf 1 september  

 

Voor de eerste twee activiteiten weten ook leden van (ver) 
buiten Woerden de vereniging te vinden. De overige trekken 
vooral leden uit Woerden en natuurlijk onze wijk. 

Voordat mensen lid willen worden, mogen ze rustig een aantal 
keren komen kijken of gratis 3 a 4 kennismakingslessen volgen. 
Deze zomer houdt ASV Bredius geen vakantie, maar gaan de 
activiteiten gewoon door. Meer weten, zie website 
www.asvbredius.nl. 
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❹  

Afhaalmaaltijden bij de Plint 

Elke dinsdag en donderdag wordt in de Plint warm gekookt voor buurtbewoners! Maandelijks krijgen  
omwonenden een nieuw menu in de brievenbus. Niet ontvangen, bel dan even. Een maaltijd kost €4,50. 
U kunt u hiervoor aanmelden door minimaal 2 dagen van tevoren te bellen of even langs te komen. De 
maaltijden kunt u na 12:00 uur op bovengenoemde dagen ophalen. 

Ook bakken wij graag voor u lekkere appeltaartjes, boterkoekjes,  
kokosmakronen, etc.  

Nu de maatregelen versoepeld zijn bent u op dinsdagen om 12:00 uur 
ook welkom om bij ons een lekker kopje verse soep of een broodje te 
eten. Een kopje soep kost €1,60. U kunt  soep ook meenemen voor 
thuis, een kopje voor €1,60 of €3,00 voor een liter.   
 

Hopelijk zien we u snel in de Plint! 
Team Philadelphia de Plint 
JozefIsraellaan 20a, 3443 CS Woerden 
Tel: 0613212096 

 

 

 

De Stichting Logeerhuis Bredius heeft sinds maart 
2021 een logeerhuis in Woerden geopend. Het 
logeerhuis is bedoeld om mantelzorgers te ontlas-
ten. Permanente zorg voor een chronisch zieke 
naaste is veeleisend. De mantelzorger moet af en 
toe de batterij kunnen opladen. Een paar dagen 
kunnen doen wat je wilt of een weekje weg met een 
vriend of vriendin. Het logeerhuis met vier comforta-
bele appartementen biedt daartoe de mogelijkheid. 
De logés vinden er een huiselijke en sfeervolle plek 
waardoor de mantelzorger met een gerust hart de 
zorg tijdelijk kan loslaten en nieuwe energie op kan 
doen. Wil je gebruik maken van het logeerhuis bel 
dan 0348591010. 

Getrainde vrijwilligers spelen een centrale rol in de 
dagelijkse gang van zaken binnen het logeerhuis, 
waar vier logés tegelijk terecht kunnen. Als aan-
vulling op de huidige groep is het logeerhuis op 
zoek naar vrijwilligers die het fijn vinden het anderen 
naar de zin te maken. Je hoeft geen zorgdiploma te 
hebben, maar wel bereid zijn een training vooraf te 
volgen. Als je liever klust of huishoudelijke taken 
verricht ben je ook van harte welkom. 

Als je je wilt aanmelden als vrijwilliger of als je meer 
wilt weten over het takenpakket stuur dan een mail 
naar info@logeerhuisbredius.nl  of bel 0348591010. 
Voor meer informatie: www.logeerhuis.nl.  

De Plint zoekt vrijwilligers voor 
het bestuur  

De Plint is hét sociale centrum van het Schilders-
kwartier. 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. 
Er zijn enthousiaste vrijwilligers die de vele activi-
teiten opzetten en begeleiden.  

Om De Plint verder te ontwikkelen wordt een 
stichting opgezet. Deze stichting gaat de activi- 
teiten in De Plint zelfstandig coördineren. Voor de 
stichting zoeken we nog vrijwilligers voor het 
bestuur, naast de al aanwezige bestuursleden.  
 
We verwachten van bestuursleden belangstelling 
voor nieuwe ontwikkelingen in het sociale domein 
en betrokkenheid bij de inwoners van het Schil-
derskwartier. Er verandert veel in het sociale  
domein in Woerden en de stichting kan zich een 
belangrijke positie in dat domein verwerven.  
 
Het bestuur van de stichting wordt bij de  
dagelijkse uitvoering ondersteund door vrijwillige 
coördinatoren en door de buurtverbinder.  
 
Voor informatie over de bestuursfuncties kunt u 
contact opnemen met Rolf de Jong via 
rolf.dejong@buurtwerk.nl.  
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‘s-Gravensloot is een van de pareltjes van 
Woerden. Over een lengte van ruim drie kilometer 
loopt deze lommerrijke weg van de Van Teylingen-
weg naar de Grecht. Ze vormde vroeger de grens 
tussen de gemeentes Woerden en Kamerik.  De 
bewoners aan de noordzijde van de weg waren  
Kamerikers en die aan de zuidzijde Woerdenaren. 
Sinds de fusie in 1989 zijn alle ’s-Gravensloters 
Woerdenaren, maar nog steeds loopt er een 
(denkbeeldige) grens over het midden van de straat.  
Het Schilderskwartier wordt in het noorden af-
gebakend door de ’s-Gravensloot, maar sluit alleen 
de bewoners aan de zuidkant in. Dat betekent dat 
de  bewoner van ’s-Gravensloot 143 (postcode 
3443) wel de Wijkkrant van het Wijkplatform Schil-
derskwartier ontvangt, maar zijn overbuurman op 
nummer 28 (postcode 3471) niet. Een beetje merk-
waardig is dat wel.  

Een paar honderd jaar geleden was de bestuurlijke 
situatie niet per se overzichtelijker. ’s-Gravensloot 
was in de Franse tijd van ‘ambachtsheerlijkheid’ een 
zelfstandige gemeente geworden en bleef dat tot en 
met 1811. In 1812 ging het over naar de gemeente 
Kamerik, werd in 1818 opnieuw een zelfstandige 
gemeente tot het in 1857 weer ingelijfd werd bij  
Kamerik om tenslotte samen met deze gemeente in 
1989 zijn laatste bestuurlijke rustplaats in de  
gemeente Woerden te krijgen. 

Het is nu moeilijk voor te stellen dat ’s-Gravensloot 
met zijn 17 huizen en 114 inwoners (1840) een 
kleine veertig jaar een eigen burgemeester had 
(Jacobus Bredius van 1818-1826, zijn zoon Cornelis 
Jan Bredius van 1826-1852 en Arnoldus van Loon 
van 1852-1857) en daarnaast twee wethouders:  
boer Zeger de Leeuw en bakker Dirk van Doorn. 
Het is gissen naar de onderwerpen in de gemeente-
raadsvergaderingen in herberg ‘De Kruipin’ (waar 
nu HighQ zit op De Kruipin 1).  

 

 

 

 

Feit was wel dat wethouder De Leeuw het meeste 
land in ’s-Gravensloot had en wethouder Van Doorn 
de meeste huizen. De langst zittende burgemeester 
Cornelis Bredius was natuurlijk onafhankelijk, maar 
het door zijn vader aangekochte Landgoed Bredius 
grensde aan de zuidkant over honderden meters 
aan ’s-Gravensloot. Het zal niet verbazen dat de 
belangen van de families De Leeuw en Van Doorn 
(en Bredius) leidend waren bij de besluitvorming in 
deze minigemeente. 

  
Reijer Doornebal haalt in de jaren vijftig melkbussen op bij boeren aan 
de toen nog onverharde ’s-Gravensloot. Rechts op de foto het terrein 
van de voormalige VEP-velden en het huidige Batensteinbad. 
Foto beschikbaar gesteld door zoon Reijer Doornebal. 

Bronnen: Plaatsengids.nl, ’s-Gravensloot; Wikipedia, ’s-Gravesloot; 
Cees Meijers, Boerenerfgoed in Kamerik, 2015. 

’s-Gravensloot: een wonderlijk grensgeval 

Wijkplatform 25 jaar  
 
Noteer vast in uw agenda 13 oktober : 
Speciale avond voor inwoners van het  
Schilderskartier (inclusief Vogelbuurt) in de 
Kruiskerk ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan  
Wijkplatform. 
Kijk op de website voor definitief doorgaan als 
coronamaatregelen dat toelaten: 
www.wijkplatformschilderskwartier.nl 
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Er  bestaat geen foto van 
herberg De Kruipin, maar wel 
deze keramieke schotel, 
gemaakt in 1675 met de 
tekst: 
“Komt wilt u spoen tot 
Koenrath tHoen, In het 
Kruipin getrou, drinken daer 
wijn, tsaem vrolijck sijn, Ter 
eeren thuis van Nassu, 1675’ 

PLINT4KIDS   

Is op zoek naar kinderen van 7 tot 12 jaar die het 
leuk vinden om mee te doen met activiteiten! Wil jij 
ook meedoen? Mail dan je naam en leeftijd naar 
Patricia: plint4kids@gmail.com 
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Activiteiten in De Plint 
 
Na een gekke tijd gaat Nederland steeds meer open. Initiatieven gaan weer van start en nieuwe  
initiatieven komen van de grond. De Plint krijgt ook steeds meer reserveringen voor ruimtes binnen,  
van mensen die weer willen starten met hun initiatief. 
 
De Plint is hét sociale centrum van het Schilderskwartier. Wijkbewoners organiseren er activiteiten voor 
de buurt en iedereen kan er terecht voor wat aanspraak en een kopje koffie. Je kunt er met je eigen  
talenten altijd iets betekenen voor andere wijkbewoners. Als je een idee hebt voor een nieuw initiatief 
(bijvoorbeeld een ouder-kind café of een interculturele vrouwengroep) dan kun je contact opnemen met 
Inger van Dijk 0624192250 (liefst appen) of inger.vandijk@buurtwerk.nl.  
 
Ook werken we aan een metamorfose van De Plint, waar we hopelijk in de volgende editie van de 
wijkkrant meer over kunnen melden. Wil je meehelpen? Door middel van een financiële bijdrage of  door 
te helpen schilderen of meedenken in het plan? Meld je dan ook aan bij Inger. 
 
De koffieochtenden in De Plint worden zeer op prijs gesteld. Door een terugloop van gastvrouwen en 
gastheren kunnen we nog maar twee dagen in de week open zijn. Heb je interesse om deze vrijwilligers-
functie te vervullen? Neem dan voor meer informatie contact op met een van de coördinatoren van de 
gastvrouwen: Shirley Lehman 0617184693 of Sonja Streng 0647249876. 

 

Een aantal activiteiten van De Plint heeft een (tijdelijk) ander onderkomen gevonden in verband met 

ruimtegebrek door de anderhalvemeterregel. Yoga op de stoel is verplaatst naar de huiskamer in de  

bibliotheek. Bridge is verplaatst naar het Brediushonk waar meer activiteiten weer van start zijn gegaan,  

waaronder de maandelijkse bingo en klaverjassen.  

In het gebouw van de tafeltennisvereniging aan de Jozef Israëlslaan kunt u elke dag van 9.00 tot 17.00 

uur biljarten. Er is nog ruimte voor nieuwe leden. U kunt zich daarvoor aanmelden bij Jan van den Helder 

via 0644218740.  

Over de Duofiets, Sosjaal, oproep voor bestuursleden Stichting De Plint en de lunch- en maaltijdservice 

van Philadelphia  leest u elders in deze krant. 

Activiteiten in de Plint (per 24 juni 2021)  
Dag Activiteit Tijdstip Contactpersoon/aanmelden 

ma-vr Duofiets Woerden   
Aanmelden bij gastheer/gastvrouw 
koffieochtend op di en do tussen 10-
12 uur 

10.00 – 12.30 of 
13.30 – 16.00 

Meer info via Facebook Duo-fiets 
Woerden en de flyer in deze 
krant 

ma en 
do 

Plusbus 09.00 - 12.00 Meer info via Hart voor Woerden 

di Koffieochtend 10.00 – 12.00 Binnenlopen 

di Samen Lunchen 12.00 – 13.00 Philadelphia 

di Samen creatief 13.30 – 15.30 Karinascheman@gmail.com 

di Handwerken 14.00 – 16.00 Greet Nap 0627523115 

wo Haak’in 19.00 – 22.00 Marian Brehm60@hotmail.com 

do Koffieochtend 10.00 – 12.00 Binnenlopen 

do Samen lunchen 12.00 – 13.00 Philadelphia 

vr Maandelijks Soosjaal 19.30 – 22.30 soosjaal@gmail.com 

zo Eredienst samenkomst 
Eredienst samenkomst 

10.00 uur 
18.45 uur 

www.vergaderingwoerden.nl  
0617351006 
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