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Als ik dit stukje voor de wijkkrant van
december 2021 schrijf, ligt de jubileumavond in het kader van het
25-jarig bestaan van ons Wijkplatform
al weer enkele weken achter ons. Met
genoegen blik ik terug op deze avond.
Ondanks dat we het 25-jarig jubileum
in 2020 door de Corona-pandemie niet
konden vieren, hebben we nu alsnog
aandacht aan dit jubileum kunnen
besteden. Op een andere plek in deze
wijkkrant meer over deze avond.
Echter graag een persoonlijke noot bij
enkele “Tips” die door bezoekers aan
deze avond werden meegegeven aan
het Wijkplatform.
Het betreft de volgende twee tips:
- Nadenken hoe toch de migratiebewoners meer te kunnen bereiken.
Zoveel culturen bij elkaar. Zo mooi.
- Bij het jubileum is de zaal vooral wit.
De wijk is veel gevarieerder. Daar ligt
nog een opgave.
Ik ben het met beide tips erg eens. We
wonen in een mooie wijk met een grote
diversiteit aan culturen en etniciteiten.
Het Wijkplatform is er voor alle
bewoners van de wijk en probeert de

Eindejaarsgroet
De redactie wenst alle bewoners
van het Schilderskwartier een mooi
Kerstfeest, een gezellige, maar
rustige jaarwisseling en bovenal
een gezond en Coronavrij 2022,
waarin een knuffel weer tot de
mogelijkheden behoort.

Het Wijkplatform is voor en door
bewoners van het Schilderskwartier
in Woerden. Kijk ook op onze
website:
www.wijkplatformschilderskwartier.
nl voor het laatste nieuws.
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woon- en leefomgeving voor iedereen
zo aangenaam mogelijk te maken. Het
liefst met de bewoners zelf. Echter, het
lijkt er op dat een groot deel van onze
wijkbewoners niet bereikt wordt. Dat is
erg jammer. Wat zou het mooi zijn als
ook op onze maandelijkse vergaderingen er een meer representatieve
afspiegeling van onze wijk aanwezig
zou zijn. Daar moeten we, wat mij
betreft, komend jaar maar eens meer
werk van gaan maken.

Tot slot nog enkele woorden over het
mooie jubileumnummer “25 jaar Wijkplatform Schilderskwartier”. De redactie van onze wijkkrant is in staat
geweest om een mooie jubileumeditie
over onze wijk te maken. Een boekwerkje dat gemakkelijk bewaard kan
worden om later nog eens te lezen
over de historie van de wijk en het wel
en wee van het Wijkplatform.
Nogmaals dank aan de redactie. Ik ben
erg wijs met dit jubileumnummer en ik
hoop met mij veel anderen.
Theo Streng, voorzitter.

Wijkkrant Wijkplatform Schilderskwartier

Nieuwe unieke dagbesteding in Woerden!
Ontmoetingscentrum Zonnehof, initiatief van
Vierstroom Zorg Thuis, is een inspirerende plek voor
thuiswonende mensen met dementie, en tevens
steunpunt voor hun mantelzorgers. Er is een breed
aanbod aan activiteiten zoals wandelen,
gespreksgroepen, muziekactiviteiten, geheugenactivering, creatieve activiteiten en uitstapjes. We
gaan in ons aanbod uit van de individuele wensen
van onze bezoekers. Iedereen is uniek en dat willen
we graag benadrukken! De locatie grenst aan het
prachtige park Bredius en we hebben een eigen
terras met beleeftuin. We bereiden en eten gezamenlijk de lunch. U kunt een hele dag komen, meerdere dagen of in dagdelen. Sinds juni zijn we open
op maandag, dinsdag (actieve groep voor jongere
mensen met dementie) en vrijdag.

Voor deelname aan het Ontmoetingscentrum heeft u
een beschikking nodig van WMO of WLZ. Er is professionele begeleiding aangevuld door vrijwilligers
en stagiaires. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte
welkom!
Openingstijden: van 10.00 tot 16.00 uur, adres: Park
Oudeland 80a (achterzijde van Park Oudeland).

Wilt u meer informatie over ons of komen
kennismaken? U bent van harte welkom!
U kunt contact opnemen met Judy van Vliet, coördinator Zonnehof, telefoonnummer 06-18613335 of
via e-mail: j.vanvliet@vierstroomzorgthuis.nl.

Er is nog plek voor bezoekers op dinsdag. Op
woensdag gaan we binnenkort starten met een
nieuwe groep.
Het Ontmoetingscentrum geeft advies en informatie
bij allerlei vragen rondom dementie zowel voor de
bezoekers met dementie als voor de mantelzorgers.
Het Ontmoetingscentrum werkt samen met diverse
andere Woerdense organisaties zoals het Logeerhuis Bredius.

Met WhatsApp de buurt veilig houden
In Woerden-Noord zijn al veel WhatsApp-groepen
actief voor buurtpreventie. Hiermee kan snel informatie uitgewisseld worden over verdachte situaties, wat helpt om onze wijk veiliger te maken.

Geef je persoonlijke gegevens op en die gaan dan
rechtstreeks naar de beheerder van de betreffende
groep. Deze neemt contact met je op en voegt je
toe. Op bovengenoemde website vind je nog veel
meer nuttige informatie, waaronder de huisregels
voor deelname.

Via Whatsapp kan men snel berichten, foto ́s en
video ́s versturen aan alle leden van een groep.
Om mee te kunnen doen moet WhatsApp wel
geïnstalleerd zijn op je smartphone.
Onderstaande afbeelding laat zien welke groepen
voor buurtpreventie al actief zijn in onze wijk. Wil je
ook mee doen, ga dan naar website
https://www.wabp.nl, Via je postcode kun je de
WhatsApp-groep vinden waar je bij aan wilt sluiten.
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Jubileumavond Wijkplatform
Eindelijk kon het Wijkplatform Schilderskwartier op
13 oktober jongstleden zijn 25-jarig jubileum vieren.
Dat had een jaar eerder moeten zijn, maar we
weten allemaal waarom het toen niet kon. De zaal
was met zestig bewoners gezellig gevuld.

Hij roemt Theo als een constructieve en charismatische gesprekspartner en prijst Mia voor haar
onuitputtelijke inzet door het jarenlang organiseren
van het Wijkfeest. Ook is zij lang penningmeester
van het Wijkplatform geweest. De beide pioniers
van het eerste uur ontvangen een persoonlijke attentie uit handen van de burgervader. Als algemene
blijk van waardering voor het werk van het platform
biedt wethouder De Regt het bestuur vervolgens
een diner aan en maakt bekend dat de gemeente
de kosten van deze jubileumavond op zich neemt.

Theo Streng, de voorzitter van het Wijkplatform,
opent de avond met een welkomstwoord en toont
zich verheugd over de aanwezigheid van burgemeester Molkenboer en wethouder De Regt. Hij
introduceert Mariëtte van Slagmaat, die als spreekstalmeester de avond in goede banen gaat leiden.
De burgemeester roept in zijn toespraak nog eens
het ontstaan van het Wijkplatform in herinnering.
Het initiatief daartoe kwam van toenmalig wethouder Tieneke Lander en de bewoners toonden hun
betrokkenheid vanaf het allereerste begin. Theo
Streng en Mia Mayenburg, twee van die voortrekkers uit die tijd zijn nog steeds belangrijke vertegenwoordigers van het Wijkplatform. Theo en Mia
vinden het zelf niets bijzonders, maar ze ondergaan
gniffelend de loftuitingen van de burgemeester aan
hun adres.
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Hierna introduceert Mariëtte van Slagmaat zichzelf
met een gedetailleerde levensloop vanaf haar
geboorte aan de Leidsestraatweg waar haar vader
een wasserij had. Zowel voor zakelijke als voor
particuliere klanten. De boomgaarden achter de
wasserij getuigen nog van de bleekvelden die
gebruikt werden om de horecalakens smetteloos wit
te maken.

Wijkkrant Wijkplatform Schilderskwartier

Jubileumavond Wijkplatform
vervolg

Activiteiten in De Plint

Sinds oktober is er elke 3de donderdagmiddag in De
Plint een gezellige bingomiddag met leuke prijzen,
Het Castellum Kwartet, waarvan twee leden in het
deze wordt georganiseerd door een enthousiaste
Schilderskwartier wonen, zorgde hierna voor een
bewoonster van het Schilderskwartier, Mary Wisluisterrijk intermezzo. Bijzonder hoe de vier saxofonisten een werk als Bohemian Rapsodie van Queen seloo. De activiteit begint om 13.30 uur en kost
€ 6,- inclusief een kopje koffie of thee en iets
in al zijn complexiteit volwaardig laten klinken.
lekkers, gemaakt door Philadelphia. De eerste keer
was een groot succes met 30 bezoekers. De mensen die er waren, hebben aangegeven dat zij het
erg naar hun zin hadden.

Als afsluiting van het officiële gedeelte speelt
Mariëtte een digitale quiz met de zaal. Thema van
de quiz, hoe kan het anders, is het Schiderskwartier.
Wat is de noordelijke grens van het Schiderskwartier? Wie was de eerste voorzitter van het Wijkplatform? Dat soort vragen. Winnaar wordt Hennie van
Berkum. Zij krijgt een mooie fles Italiaanse fles wijn
overhandigd.
In zijn slotdankwoord presenteert de voorzitter met
trots de Jubileumuitgave van de Wijkkrant waarna
wordt geproost op de toekomst van het Wijkplatform. De deelnemers en de burgemeester blijven
nog gezellig een uurtje napraten.
Toon Janssen
(foto’s: Peter-Paul Oostveen)

Op 5 oktober is een vrouwengroep opnieuw van
start gegaan in De Plint. Tijdens deze avond kan er
gepraat worden over van alles en nog wat. Er
komen onderwerpen aan bod zoals de nieuwe
ontwikkelingen met betrekking tot corona, opvoeding, verbeterpunten in de wijk, etcetera. Vrouwen
uit verschillende culturen ontmoeten elkaar (praten
Nederlands met elkaar), soms wordt er gedanst.
Opgeven kan via vrouwenavondplint@gmail.com.
Ook zijn er plannen voor bewegingslessen; voor
het opzetten daarvan heeft de initiatiefneemster
contact opgenomen met het Beweegteam. Houd
het programma van De Plint in de gaten voor de
ontwikkelingen.
Als je zelf een idee hebt voor een nieuw initiatief
(bijvoorbeeld een thema-avond over opvoeding,
een theatermiddag of juist iets heel anders) dan
kun je voor ondersteuning contact opnemen met
Inger van Dijk via inger.vandijk@buurtwerk.nl.

Help, bezorgers wijkkrant nodig
Wie wil ons helpen met het bezorgen van de
wijkkranten? Vier keer per jaar kost het een paar
uurtjes. Lekker buiten en nog wat lichaamsbeweging
ook. We kunnen zowel vaste bezorgers gebruiken
als invallers indien nodig.
Interesse? Laat het ons weten, via een email
aan redactie@wijkplatformschilderskwartier.nl.
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Historische begraafplaats in het Schilderskwartier (deel 1*)
Stelt u zich de situatie in 1810 in het Woerdens
buitengebied voor. De Pannenbakkerijen
(tegenwoordig de Leidsestraatweg) vormde de
toegangsweg tot de stad met aan de rechterkant de
dakpannenfabrieken en de Oude Rijn. Aan het eind
van de straat lag café De Roos waar de pannenbakkers in het weekend hun schamele bestaan
trachten te vergeten. Links van de weg bevond zich,
nog onaangeroerd, polder ‘t Oudeland.

Nog tot 1963 werden er nazaten van kastelein
Groeneveld begraven, maar ook andere Woerdenaren en een enkele niet-Woerdenaar vonden daar
hun laatste rustplaats. Zo ligt de naamgever van de
De Brauwstraat, dokter Isaac de Brauw (1784-1871)
op deze particuliere begraafplaats omdat hij via zijn
tweede vrouw aan de familie Groeneveld was
verbonden.

Tot begin 1800 waren er vrijwel geen buitenbegraafplaatsen. Alle gemeenteleden werden tot
die tijd begraven ìn de kerk. Vrijwel alle overleden
Woerdenaren vonden hun rust in de Petruskerk,
uitgezonderd misdadigers, zelfmoordenaars en
ongedoopte kinderen. Onder invloed van de
Verlichting keerden steeds meer mensen zich
tegen het begraven in een kerk. Waarom zou je in
een kerk begraven willen liggen als je alleen in de
Rede geloofde en niet in een ongrijpbare God?
Ook om hygiënische redenen begon men deze
gewoonte onwenselijk te vinden. De vrees voor
infectueuze ziekten speelde daarbij een belangrijke
rol. Op 1 januari 1813 werd, in de Franse tijd, bij
keizerlijke wet het begraven in kerken verboden.
Die wet werd aan het einde van dat jaar alweer
afgeschaft om in 1829 heringevoerd te worden.
Isaac De Brauw werd in 1784 in ’s-Hertogenbosch
geboren, studeerde in Leiden voor dokter en
verhuisde in 1812 naar Woerden om daar de
voormalige praktijk van dokter Jan Pieter Bredius
te runnen. Dokter De Brauw combineerde enkele
decennia de functie van stadsdokter en burgemeester van Woerden. Dat was toentertijd niet
ongewoon, omdat het besturen van een kleine
plaats veelal geen fulltime functie was. Het burgemeesterschap ging hem minder goed af dan zijn
doktersbaan. Als dokter genoot hij landelijke
bekendheid vanwege zijn inzet voor het voorkomen
van ziektes door vaccinatie. Als burgemeester had
hij regelmatig problemen met de gemeenteraad en
in onderwijszaken met de schoolopziener en onderwijzer Mazirel, waarmee hij een persoonlijke strijd
Kastelein Dionisius Groeneveld van De Roos had
uitvocht. In 1852 trad hij terug als burgemeester,
een eigen stukje grond in ‘t Oudeland. Toen hij op
maar bleef tot op hoge leeftijd raadslid. Hij overleed
29 juli 1813 overleed liet hij zich op dat stukje grond op 17 februari 1871.
begraven. Zo is de particuliere begraafplaats van de
familie Groeneveld ontstaan. Eerst in de leegte van Toon Janssen
de polder later steeds meer ingeklemd tussen de
* In de volgende Wijkkrant besteden we aandacht
oprukkende bebouwing van de uitdijende stad. Nu
ligt de begraafplaats min of meer verborgen aan de aan dominee Jan Derk Domela Nieuwenhuis, die
ook op deze bijzondere plek begraven ligt.
De Brauwstraat.
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Uitnodiging politieke avond
2022 is het jaar waarin we de leden van de gemeenteraad mogen kiezen.
De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. In Woerden zijn
op dit moment 31 raadsleden. Zij nemen beslissingen die voor de gemeente
van belang zijn: nieuwbouw, verkeersbeleid, de hoogte van de belastingen.
De raad bepaalt het beleid en controleert of het college van Burgemeester
en Wethouders dat beleid goed uitvoert. De raad doet dit namens alle
inwoners van de gemeente.

Het past in de traditie van het Wijkplatform Schilderskwartier om de
verkiezingscampagnes af te trappen. Wij nodigen daartoe alle politieke
partijen en hun lijsttrekkers uit om zich aan het Schilderskwartier te
presenteren, hun plannen te ontvouwen en vragen te beantwoorden.
Voor 2022 hebben wij hiervoor de Kruiskerk gereserveerd op woensdag 19 januari.
De inloop is om 19:30 en van 20:00 tot 22:00 worden de politici bevraagd.
Ook u bent als wijkbewoner van het Schilderskwartier van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen,
kennis te maken met de politici en worden vragen aan de politici gesteld.

Vergaderingen / Evenementen
van het Wijkplatform

Jubileumnummer Wijkkrant
De redactie heeft mondeling en per mail leuke
reacties op het jubileumnummer mogen ontvangen.
Ook werd ze attent gemaakt op enkele (vermeende)
fouten.
Attente lezers wezen op het foutieve onderschrift bij
de foto op pagina 24. Burgemeester Van Zwieten
moet natuurlijk Burgemeester Schmidt zijn. Enige
discussie was er over de vroeger locatie van de
Maranathakerk. Volgens www.reliwiki.nl stond de
kerk op de plaats zoals bij de foto op pagina 6
aangegeven. Ad van Hulten weet zeker dat de kerk
op de plaats van de lage flat aan de Rembrandtstraat tegenover de Mesdagstraat heeft gestaan.
En wie zou Ad, als een van de eerste bewoners van
het tweede deel van het Schilderskwartier, willen
tegenspreken.
Op de vraag over het lage witte gebouw op de foto
op pagina 9 kwamen verschillende reacties. Zeker
lijkt dat de Prof. Casimirschool en de Prins Bernhardschool in afwachting van verhuizing maar
respectievelijk de Rembrandt van Rijnschool en
de Willem Alexanderschool, beide aan de Jan
Steenstraat, daarin tijdelijk waren gehuisvest. Ook
zijn er mensen die zich herinneren dat de Prins
Bernhardschool voor de definitieve verhuizing naar
de Jan Steenstraat tijdelijk was gevestigd in De
Keerkring en dat het lage gebouw eveneens een
onderkomen bood voor de muziekschool en een
peutercrèche. Inmiddels zijn we weer een fase
verder en zijn beide scholen ondergebracht in de
nieuw gebouwde Brede School op de plek van de
vroegere Rembrandt van Rijnschool.

Het Wijkplatform Schilderskwartier vergadert in De
Plint aan de Jozef Israëlslaan. Deze vergaderingen
zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk, coronamaatregelen daargelaten. De agenda (vooraf) en
het verslag (achteraf) worden per vergadering
gepubliceerd op de website
(www.wijkplatformschilderskwartier.nl/
vergaderingen).
Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van onze
wijk? Wilt u ook de vergadering(en) bijwonen?
Kom gerust eens kijken, luisteren en meepraten op
één van de volgende data:
woensdag 19 januari
woensdag 16 februari
woensdag 23 maart
woensdag 20 April
woensdag 18 mei
woensdag 15 juni
woensdag 15 juni

poiltieke avond
met overlegpartners
zonder overlegpartners
met overlegpartners
zonder overlegpartners
met overlegpartners
wijkschouw

DUO FIETS
De elektrische duofiets is te leen op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag en te reserveren is
via duofietswoerden@gmail.com.
In de ochtend kan de fiets geleend worden met
een eigen maatje en in de middag kunnen wij een
buddy regelen voor u.
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