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April 2022 

Het normale leven in Nederland keert langzaam terug. Zo ook bij ons wijkplat-
form. We gaan weer fysiek vergaderen in de voor ons vertrouwde omgeving van 
De Plint.  

Ik hoop dat we weer snel in ons normale ritme van de maandelijkse overleggen 
zitten. Op deze bijeenkomsten werken we met een agenda waarop een aantal 
vaste onderwerpen staat. Daarnaast agenderen we bespreekpunten die door 
bewoners of vanuit de instellingen worden aangedragen. Allerhande onderwer-
pen die met onze woon- en leefomgeving in de wijk te maken hebben, kunnen 
aan bod komen.  

Voordat de pandemie uitbrak werden de vergaderingen van het wijkplatform 
door een groot aantal betrokken wijkbewoners bezocht. Ik hoop dat we hiermee 
weer snel op ons oude vertrouwde niveau zitten. Toch signaleer ik, dat het vaak 
dezelfde personen zijn die naar de vergadering komen. Dat is mooi en ik hoop 
dat zij dat blijven doen. Echter, ik wil hier wel een oproep doen aan bewoners 
die nog nooit geweest zijn. Als u het leuk vindt om iets te betekenen voor het 
woon- en leefgenot in de wijk in de meest brede zin van het woord, nodig ik u uit 
om eens mee te komen doen. De vergaderingen zijn openbaar en iedereen is 
altijd van harte welkom. Een bijdrage leveren over een bepaald onderwerp kan 
altijd, maar u kunt ook gewoon een keer komen luisteren. 

We werken laagdrempelig met een grote groep wijkbewoners aan verbetering 
van de wijk. Daarbij altijd uitgaand van het feit dat de meeste mensen deugen. 
Onderwerpen worden met een positieve insteek behandeld, waarbij altijd oplos-
singsgericht gewerkt wordt. Iedereen kan meedoen, betrokkenheid bij het wel en 
wee van de wijk is voldoende om deel te kunnen nemen. Ik hoop dat ik met deze 
oproep op onze eerstvolgende vergaderingen een aantal nieuwe gezichten kan 
verwelkomen. Het vergaderschema (maandelijks op de woensdagavond) is  
hieronder en op onze website www.wijkplatformschilderskwartier.nl te vinden.  
 
Theo Streng 

Van de voorzitter 

Vergaderingen van het Wijkplatform 

 woensdag 20 april 

woensdag 18 mei 

woensdag 15 juni 

woensdag 15 juni 

met overlegpartners 

zonder overlegpartners 

met overlegpartners 

wijkschouw 

De vergaderingen vinden plaats in De Plint aan de Jozef Israëlslaan en  
beginnen om 20.00 uur. De eerstvolgende data zijn: 

(Overlegpartners: uitgenodigd worden wijkwethouder, wijkambtenaar,  
buurtagent en/of buurtverbinder.) 

http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl
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Het Woerdense Logeerhuis Bredius is nu driekwart 
jaar open en heeft al vele logés en hun mantelzor-
gers mogen begroeten. Bijna 40 mensen logeerden 
intussen één of meerdere periodes in het Logeer-
huis. “Een logeerhuis zoals we dat nu in Woerden 
hebben, is redelijk uniek in Nederland“, vertelt  
Mirjam Bijlenga, directeur van het Logeerhuis. “Dat 
heeft vooral te maken met de doelgroep: thuis-
wonende chronisch zieke mensen (met bijvoorbeeld 
een vorm van dementie, Parkinson of MS). Mensen 
die thuis vaak grotendeels verzorgd worden door 
hun naasten, en voor wie het fijn is als die naasten 
de zorg tijdelijk en vertrouwd kunnen overdragen”.  
 
Vrijwilligers nodig voor overdag en ’s nachts  
Nu het Logeerhuis volop in bedrijf is, groeit ook de 
behoefte aan vrijwilligers. De groep van ruim 40 
vrijwilligers kan het werk nu nog goed aan, maar 
met het groeiend aantal aanvragen zijn er meer 
vrijwilligers nodig. “We zijn op zoek naar mensen 
die een ander graag een leuke dag bezorgen, iets 
voor een ander willen betekenen en daarbij ook niet 
schrikken van lichte zorgtaken”, aldus Bijlenga.  
“Het Logeerhuis is absoluut geen zorginstelling.  
Integendeel: het is een huiselijke omgeving, waar 
plezierig met elkaar samenleven belangrijk is.  
Logés genieten van de dagelijkse aandacht of de 
(kleine) activiteiten die ze nog wel kunnen en willen. 
Hun welzijn en hun wensen staan bij onze vrijwil-
ligers voorop. Daarnaast zoeken we mensen die 
óók of misschien zelfs liever alleen in de nacht 
‘werken’. Daarbij gaat het om ‘slaapdiensten’, 
diensten waarbij de vrijwilliger in huis blijft en op  
afroep voor de logés beschikbaar is. Er zijn altijd 
mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen maar 
overdag druk zijn met werk of gezin. Voor hen is 
vrijwilligerswerk in de nacht soms beter passend”.   
 
Bijzonder werk, je bent echt nodig! 
Vrijwilligers geven aan dat het werk in het 
Logeerhuis hen veel voldoening geeft. Naast de 
dagelijkse zorg voor de logés zijn er vaak bijzondere 
ontmoetingen en gesprekken. Heeft een bewoner 
veel extra zorg nodig, dan wordt die geboden door 
de wijkverpleging. Veronica Groen in ’t Wout, één 
van de coördinatoren: “Vrijwilligers realiseren zich 
dat iemand maar een korte periode bij ons is, maar 
dat het thuis de mantelzorger is, die de zorg élke 
dag op zich neemt. Dan voelt het goed te weten dat 
de mantelzorger even lekker kan uitrusten op een 
welverdiende vakantie, of gewoon thuis weer eens 
de tijd heeft met iemand af te spreken en nieuwe 
energie op te doen. De positieve reacties van logés 
en hun mantelzorgers laten zien dat deze vorm van 
ondersteuning zeer welkom is in onze samenleving. 

Steeds meer mensen met een chronische ziekte 
wonen langer thuis en hebben tegelijk ook meer 
zorg en aandacht nodig, wat vaak neerkomt op de 
schouders van hun naasten.”    
 
Opleiding voor vrijwilliger start 
Vrijwilligers worden goed voorbereid op hun taak. 
De vrijwilliger start met een opleiding van enkele 
dagdelen, zodat hij of zij goed weet wat er verwacht 
wordt en de kennis en vaardigheden meekrijgt die 
helpen in het werk.  
Wie belangstelling heeft en zich wil aanmelden of 
meer informatie wil, kan contact opnemen via  
0348-591010 of via info@logeerhuisbredius.nl.  

 
 

Logé (links) geniet van een uitje op de duofiets  
met vrijwilliger Kees. (Foto Astrid van Os) 

Logeerhuis Bredius zoekt vrijwilligers 

Succesvolle bingo 
 
De onlangs gehouden bingo in de Plint was een 
groot succes, mede dankzij de materiële onder-
steuning van onze sponsoren: Jumbo, Mei-Wah, 
Keurslager Groeneveld, Delicious Chicken en  
Primera. 
 
DANK HIERVOOR !! 

 
Het Bingo-team 

mailto:info@logeerhuisbredius.nl
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In aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen van 16 
maart jl. organiseerde het  
Wijkplatform Schilderskwartier 
op woensdag 23 februari een 
politieke avond voor de be-
woners van de wijk om kennis 
te maken met het programma 
van de diverse politieke par-
tijen. En ook om de lijsttrekkers 
de gelegenheid te geven te 
laten zien hoe ze zich in de 
komende raadsperiode willen 
inzetten voor het Schilders-
kwartier. 
 
Voorzitter van het Wijkplatform Theo Streng opent 
de avond met de volgende kernvraag: 
‘Op welke partij moet ik stemmen als ik als wijkbe-
woner de komende vier jaar met plezier in het Schil-
derskwartier wil blijven wonen?’ 
De tien lijsttrekkers krijgen elk vijf minuten om op 
die vraag in te gaan. Omdat politici de naam heb-
ben lang van stof te kunnen zijn hebben de organi-
satoren een bijzonder effectief middel bedacht om 
de sprekers aan de hun toegemeten tijd te houden. 
Na vijf minuten wordt de microfoon onverbiddelijk 
dichtgedraaid. Ongeduldig tikken op de microfoon 
mag dan niet meer baten. Als een Romeinse 
wagenmenner houdt Theo de teugels strak en leidt 
de avond op voortreffelijke wijze, nu eens toegeef-
lijk dan weer dwingend, maar altijd lichtvoetig. 
 
Belangrijk aanknopingspunt voor de presentaties en 
de discussie is de uitkomst van de Veiligheids-
monitor 2021. Daarin komt het Schilderskwartier er 
op een aantal punten niet erg goed vanaf, zoals 
overlast van jongeren, hondenpoep op straat, ver-
nielde bushokjes, het dealen van drugs en de hoge 
snelheid waarmee vaak in de wijk wordt gereden. 
Desondanks wonen de meeste bewoners er maar al 
te graag. De fractievoorzitters beloven uiteraard 
zich de komende jaren te zullen inzetten voor de 
leefbaarheid en de veiligheid van het Schilders-
kwartier. Daarbij worden verbetering en vernieuwing 
van winkelcentrum Tournoysveld en uitbreiding van 
de activiteiten in De Plint door vrijwel elke partij ge-
noemd. Ook springt men gretig in op de wens van 
Nasir Lalout, een 17-jarige actieve wijkbewoner, om 
een Cruyff Court in  te richten voor de oudere jeugd 
van de wijk. Iedereen is vol lof over dit initiatief. De 
lijsttrekker van lijst Van der Does spreekt zich het 
stelligst uit: ‘Dat Cruyff Court komt er!’ Nasir en alle 
andere jongeren kunnen niet wachten tot het zover 
is. 

De Rembrandtbrug levert, ondanks dat besluitvor-
ming rond dit onderwerp allang is afgerond, nog  
voldoende stof voor discussie.  
Woerden & Democratie, Progressief Woerden en de 
nieuwe partij Splinter verzetten zich nog steeds met 
vuur tegen de komst van de brug. De brug kost 
bakken met geld en de verkeerswinst blijft in hun 
ogen beperkt. De gemeentefinanciën laten zo’n hap 
uit de begroting niet toe, zeker niet gezien de lasten 
(energie en grondstoffen) die ook voor de gemeente 
fors zullen gaan stijgen. Tenzij de uitslag van de 
verkiezingen dramatisch de kant van deze partijen 
op zal vallen, zijn nieuwe onderhandelingen over de 
brug echter niet te verwachten. 
 
Een prominent woordvoerder van de bewoners-
vereniging Schilderskwartier houdt tot slot een vurig 
pleidooi voor het bouwen van kerncentrales in  
Nederland. De nadelen van kernafval zijn beheers-
baar en wegen niet op tegen het niet-recyclebare 
afval van zonnepanelen en wind-turbines, betoogt 
hij. Op de lijsttrekker van Progressief Woerden na 
spreken de partijen zich in beginsel uit voor kern-
energie, mits dat op een veilige manier kan. Voor-
alsnog is het credo: blijven inzetten op duurzaam 
bouwen, isolatie van woningen, zonnepanelen en 
windtur-bines. 
  
De voorzitter dankt de politieke partijen en de  
bewoners voor hun aanwezigheid en sluit de  
levendige vergadering, maar pas nadat hij zijn lichte  
teleurstelling heeft uitgesproken over de wat matige 
opkomst.  
 
Toon Janssen 
 
 
 

Politieke Avond Wijkplatform  
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Verkiezingsuitslag Schilderskwartier 

Partij Lijst van der Does, voortgekomen uit onze wijk, en met een uitgesproken NEE tegen windturbines 
heeft in onze wijk veruit de meeste stemmen gekregen. In de verkiezingen van 2018 was er slechts een 
minimale voorsprong op het CDA, maar nu is er een serieus verschil.  
Verder valt op dat Progressief Woerden voor onze wijk weer als goede derde geëindigd is. De VVD in 
2018 nog de vierde partij hoort nu met ChristenUnie-SGP, Inwonersbelangen en D66 bij de middenmoot. 
Nieuwkomer Woerden&Democratie zit daar niet ver achter.  

In onderstaande grafiekjes zijn de verkiezingsuitslagen van 2022 en 2018 weergegeven. Het eerste over-
zicht is gebaseerd op het gemeentelijke overzicht van uitslagen per stembureau. Hiervoor zijn de stem-
men geteld die zijn uitgebracht in de stemlokalen Brediushonk, Thijs van der Polhal, Rehobothkerk en 
Kruiskerk. Het tweede overzicht geeft de verkiezingsuitslag van 2018 weer.  

Gezien de verkiezingsuitslag over de gehele gemeente kan ervan worden uitgegaan dat de beoogde 
Rembrandtbrug, die bedoeld is  om het verkeer door onze wijk te beperken, er nu echt wel gaat komen. 
De partijen die zich op de politieke avond tegen de brug uitspraken lijken geen kans te krijgen hier iets 
aan te veranderen. 

Aart Sliedrecht, fotograaf en bewoner van het Schilders-
kwartier heeft ten behoeve van het 650-jarig jubileum van 
de stad Woerden een beeldverhaal gemaakt van het aan 
de Oude Rijn gelegen, pittoreske buurtje de Pannebakke-
rijen.  
 
De expositie vertelt het verhaal van de huidige bewoners 
van de Pannebakkerijen. Wat zijn hun herinneringen en 
wat verbindt de buurt met de dakpannenfabriek. De 
dakpannen- en steenindustrie leefde 650 jaar geleden op 
door de toekenning van stadsrechten aan Woerden in 
1372. De buurt Pannebakkerijen werd in de loop van de 
negentiende eeuw door de fabriek voor haar arbeiders ge-
bouwd. 

Verkiezingsuitslag 2022, op basis van de stemmen 
die in de stemlokalen in onze wijk zijn uitgebracht. 

Verkiezingsuitslag 2018 voor onze wijk. 

Foto-expositie Pannebakkerijen     
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 Historische  begraafplaats in het Schilderskwartier (deel 2) 

Ook dominee Jan Derk Domela Nieuwenhuis (1870-
1955), neef van de beter bekende socialistisch poli-
ticus en anarchist Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
(1846-1919) ligt op het kerkhofje van de familie 
Groeneveld aan de De Brauwstraat. Documenten 
verhalen over zijn bewogen levensgeschiedenis. 
Net als zijn vader Jacob wilde hij graag predikant 
worden, maar slaagde er vanwege gezondheids-
problemen niet in zijn opleiding in Lausanne suc-
cesvol af te ronden. In Schotland lukte dat wel, 
maar als Lutheraan kon hij daar geen baan vinden 
en in Nederland bleek zijn Schotse opleiding te  
calvinistisch voor een positie in de Lutherse kerk. 
Toen hij in Oostende een baan als predikant aange-
boden kreeg verhuisde hij naar België. Daar sloot hij 
zich aan bij de Vlaamse nationalistische beweging. 
Die ijverde in de eerste Wereldoorlog voor het 
plaatsen van Vlaanderen en Nederland onder Duits 
protectoraat met als doel te komen tot een verbond 
van alle Germaanse volkeren.  

De dominee was zeer actief in de Vlaamse bewe-
ging. Hij nam het initiatief om via een referendum 
Vlaanderen af te scheiden van België.  
Vanwege deze houding werd Domela Nieuwenhuis 
in 1919 door het Belgisch gerechtshof bij verstek ter 
dood veroordeeld. Inmiddels gevlucht naar Neder-
land kon hij niet aan België worden uitgeleverd. Hij 
werd predikant in Beetsterzwaag en matigde zijn 
ideeën. In het interbellum voelde hij zich wel nog 
steeds aangetrokken tot de idee van een Groot  
Germaans Rijk. Hij sympathiseerde met de NSB, 
maar van jodenvervolging moest hij niets hebben. In 
de Tweede Wereldoorlog stond hij aanvankelijk aan 
de zijde van de bezetter, maar toen zijn zoon Jacob, 
die in het verzet zat door de Gestapo in zijn huis in 
Groningen werd doodgeschoten, hield hij vervuld 
van woede en verdriet in het open raam van de 
woning van zijn zoon een vlammend betoog tegen 
‘Hitler, Himmler en hun bende’.  

De Gestapo, nog in de buurt na liquidatie van  
Jacob, keerde op haar schreden terug, arresteerde 
hem en bracht hem naar het beruchte Scholtenhuis 
in Groningen, waar verzetsstrijders werden gevan-
gen gezet, gemarteld en vermoord. Uit overlevering 
is bekend dat hij door zijn onverschrokken houding 
daar vele ter dood veroordeelde verzetsstrijders tot 
steun is geweest. Vanwege zijn leeftijd en persoon-
lijke vriendschap met een hoge Duitse officier werd 
hij niet ter dood gebracht maar verbannen naar 
Schiermonnikoog. Na de oorlog keerde hij terug 
naar Amsterdam waar hij op 4 januari 1955 over-
leed. 

De reden dat hij als geboren en ook daar overleden 
Amsterdammer op deze plek in Woerden begraven 
ligt, is dat hij een directe nakomeling is van  
Dionisius Groeneveld. Ook was hij in zijn laatste  
jaren nog korte tijd predikant in de Lutherse kerk te 
Woerden. 

Jan Derk hield er omstreden denkbeelden op na. 
Niettemin wordt hij in documenten beschreven als 
rechtschapen en onbaatzuchtig. Nog steeds  
bezoeken elke vijf jaar leden van de Vlaamse  
beweging zijn graf. 

De begraafplaats is niet openbaar toegankelijk, is 
eigendom van de gemeente en sinds 1989 een 
monument. 

Toon Janssen 
 
Bronnen: 
https://www.groeneveld-delft.nl/wordpress/de-
begraafplaats-van-de-familie-groeneveld-te-
woerden/ 

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/
woerden/woerden/begraafplaats-van-de-familie-
groeneveld-aan-de-de-brauwstraat/ 

https://www.groeneveld-delft.nl/wordpress/de-begraafplaats-van-de-familie-groeneveld-te-woerden/
https://www.groeneveld-delft.nl/wordpress/de-begraafplaats-van-de-familie-groeneveld-te-woerden/
https://www.groeneveld-delft.nl/wordpress/de-begraafplaats-van-de-familie-groeneveld-te-woerden/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/woerden/woerden/begraafplaats-van-de-familie-groeneveld-aan-de-de-brauwstraat/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/woerden/woerden/begraafplaats-van-de-familie-groeneveld-aan-de-de-brauwstraat/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/woerden/woerden/begraafplaats-van-de-familie-groeneveld-aan-de-de-brauwstraat/
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Klimaatbeheersing door energiebesparing en ener-
gieopwekking met zonnepanelen. Daar zijn wij in 
het Schilderskwartier al volop mee bezig. De BVSW 
verzamelt de technische tips en deelt deze info met 
de leden, die hun huis nu al aanpakken. Maar daar-
mee zijn wij er nog niet! 

Het is van groot belang dat er structurele oplossin-
gen worden gevonden en dat er geen snelle,  
ondoordachte keuzes worden gemaakt in de ener-
gievoorziening. De gemeente is bezig en wil in 
samenspraak met de bewoners komen tot een 
goed, passend alternatief voor onze wijk met 
oplossingen, die rekening houden met de belangen 
van iedere bewoner en de situatie in het Schilders-
kwartier. Daarvoor heeft de BVSW de nodige bijdra-
gen geleverd. En met tastbaar resultaat. De oude 
uitgangspunten (streefjaar 2030, een all-electric 
oplossing voor de gehele wijk, een warmtenet als 
alternatief) heeft de gemeente na overleg met de 
BVSW losgelaten. En in de Warmtevisie zijn nieuwe 
uitgangspunten opgenomen.  

Dat prachtige resultaat zou zonder onze leden 
echt niet zijn gelukt!                                                                                                                                                      

Wij willen graag verder aan de slag, en als het moet 
in de slag, met de gemeente om de Warmtevisie om 
te zetten in concrete oplossingen. Wij zijn een 
vereniging voor alle bewoners van het Schilders-
kwartier. Dat betekent dat de leden beslissen over 
de koers en de keuzes. Wij blijven streven naar het 
open houden van alle opties. Bijvoorbeeld ook op 
de toepassing van waterstof naast aardgas. Dit  

betreft zowel de energieopslag als de energievoor-
ziening voor onze huizen. Er is behoefte aan 
velerlei advies, maar juist ook aan het doen van 
“vingeroefeningen”, zoals op veel plaatsen in Ne-
derland wordt gedaan. Door ervaringen op te doen 
en uit te wisselen kunnen we veel mét en van elkaar 
leren. Ook van de ervaringen uit andere gemeen-
ten, die al verder zijn dan gemeente Woerden. 

Het bestuur van de BVSW wil de vereniging ver-
sterken om de belangen van de wijk ook in de 
toekomst krachtig te kunnen behartigen. Bij de hui-
dige leeftijdsopbouw van onze vereniging valt het 
op dat wij bijna geen leden hebben onder de 50 jaar 
en dat het zwaartepunt valt in “de eredivisie van de 
senioren”, inclusief het bestuur! Iets minder grijs  
talent is dus van harte welkom. Wij nodigen alle, 
met name ook de jongere bewoners uit om lid te 
worden onder het motto:                                                                                                      

Wij zitten met zijn allen in hetzelfde schuitje van 
de energietransitie! 
 
U bent welkom en u bent nodig.                                                                                               
Het bestuur BVSW. 

 

 
 

Oproep Bewonersvereniging Schilderskwartier Woerden ( BVSW ) 

Sinds een aantal jaren verzorgen de jongerenwer-
kers en buurtverbinders van Stichting Buurtwerk het 
nodige rondom de Huizen van Woerden. De Plint is 
een van de locaties waar buurtwerk actief is.  
Buurtwerk heeft echter een naamsverandering 
gekregen! 
Vanaf afgelopen februari heten we niet langer 
Stichting Buurtwerk, maar gro-up buurtwerk. 
Zelfde mensen, zelfde taken en bijna dezelfde 
naam. Gro-up is een bredere organisatie, die zich 
naast het buurtwerk ook richt op kinderopvang, 
onderwijs, jeugdhulp en kraamzorg. Wil je hier wat 
meer over weten? Kijk dan eens op de website. 

Er zijn inmiddels flink wat versoepelingen geweest 
op het gebied van de coronamaatregelen. Ook in 
De Plint mag bijna alles weer doorgang vinden en 
dus zijn we bezig met het opnieuw opstarten van 
bestaande activiteiten. Daarnaast zijn we op zoek 
naar nieuwe initiatieven. Heb jij een goed idee, wil  

je wat betekenen voor de buurt of wil je mensen 
graag meenemen in jouw passie? Neem dan eens 
contact op met de buurtverbinder. Dat is momenteel 
Roan de Vogel, te bereiken op roan.devogel@gro-
up.nl.  
 
Wat is er weer gestart? 
Elke dinsdagavond is de Rechtswinkel aanwezig 
van 20.00 – 22.00 uur. Ze kunnen je gratis helpen 
met alle vragen op juridisch gebied. 
Op woensdagmiddag is de bridgeclub weer gestart. 
Elke week van 13.00 – 16.00 uur. 

We hopen binnenkort weer te starten met de bingo 
(elke derde donderdag van de maand), de koffie-
ochtenden en het uitlenen van de duofiets. Wil je 
weten wat het huidige aanbod is? Neem dan con-
tact op met Jesse, de sociaal beheerder van De 
Plint, via jesse.kaihatu@gro-up.nl.  

De Plint/buurtwerk  

mailto:roan.devogel@gro-up.nl
mailto:roan.devogel@gro-up.nl
mailto:jesse.kaihatu@gro-up.nl

