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Augustus 2022 

Als ik dit stukje voor de wijkkrant schrijf, 
is in ons deel van het land voor de 
scholen de zomervakantie net begon-
nen. Dat betekent dat ook allerlei activi-
teiten die normaal plaatsvinden even 
op een laag pitje komen te staan. Zo 
ook de activiteiten van het wijkplatform. 
We beginnen weer met ons maande-
lijks overleg op woensdag 24 augustus. 
Iedereen die de wijk een goed hart 
toedraagt, is daarbij altijd van harte 
welkom. Op dit moment speelt de  
renovatie van het winkelcentrum 
Tournoysveld. Volgens het wijkplatform 
ook een uitgesproken gelegenheid om 
nog eens goed naar de (her)inrichting 
van het gebied rondom het winkelcen-
trum te kijken. Daarbij speelt met name 
de vraag hoe we de centrumfunctie van 
dit gebied als plek voor ontmoeting van 
de bewoners uit de wijk kunnen ver-
sterken. Overleg van het wijkplatform 
met de diverse belanghebbenden is 
toegezegd.  

De laatste vergadering voor de 
zomervakantie hebben we ingevuld 
met onze jaarlijkse wijkschouw. We 
fietsen dan door een deel van de wijk 
en laten gerealiseerde projecten zien. 
Daarnaast bespreken we eventuele 
knelpunten of wensen van bewoners. 
Voor deze wijkschouw worden ook de 
vertegenwoordigers van allerlei  
instanties die werkzaam zijn voor de 

wijk uitgenodigd. Ook de politiek 
(gemeenteraadsleden en wethouder) 
en enkele ambtenaren fietsen mee. Dit 
keer hebben we onder andere een be-
zoek gebracht aan “de Terugwinning”, 
een bedrijf van Arjan Nihot aan de 
Leidsestraatweg. Daarover op een  
andere plek in deze krant meer. We 
hebben ook een aantal speelplaatsjes 
voor de kleine kinderen bezocht en per 
speelplaats gekeken welke wensen 
voor verbetering eventueel nog zouden 
kunnen worden gerealiseerd. 
Daarnaast hebben we uitgebreid 
stilgestaan bij het Greftpark met het 
doel om het vergane voetbalveld onder 
de aandacht te brengen. Mogelijk is dit 
ook een goede locatie voor de aanleg 
van een Cruijff Court, waar jongeren uit 
de buurt onder leiding van Nasir Lalout 
zich sterk voor maken. Tevens kwamen 
de gebruikelijke onderwerpen, zoals 
(te) hard rijden door de wijk (overal 30 
km), overlast van hondenpoep en kat-
tenpoep (speeltuintje), maaibeleid van 
de gemeente en de oeverbeplanting 
van sloten aan bod.  
 
Fijne vakantie en tot 24 augustus op de 
eerste vergadering van het nieuwe 
seizoen. Zie voor de vergaderdata 
pagina 4 en website 
www.wijkplatformschilderskwartier.nl. 

Theo Streng  

Van de voorzitter 

Wijkfeest Schilderskwartier  

24 September 2022 

in en rond winkelcentrum Tournoysveld 

Houd de datum vrij 
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Op zaterdag 9 en zondag 10 april is in het atelier 
van de Kunstkring Woerden een expositie 
gehouden met vele tientallen portretten van (oud) 
bewoners van de Nieuwendijk. 
Deze expositie kwam voort uit het project 
“Nieuwendijk in Beeld” dat met regelmaat de  
geschiedenis en andere wetenswaardigheden van  
de straat en bewoners in een Nieuwsbrief kenbaar 
maakt. 
 
Van 2017 tot 2021 zaten (oud) bewoners model in 
het atelier van de Kunstkring. Eerst in Kamerik, 

daarna in Woerden. Marjolein Schouten, Annelies 
van der Sman, Puck Sluijs, Ina Bork, Theo Aarsen, 
Carel van Donselaar en Iman Vroman vereeuwig-
den ze tijdens de tweewekelijkse portretsessies. 
 
De expositie heeft meer dan 100 bezoekers 
getrokken. (Oud) bewoners en mensen die herin-
neringen hebben aan de straat. 
Wethouder George Becht heeft deze keer geen lint 
doorgeknipt maar linten aan elkaar geknoopt om 
symbolisch de verbinding in de straat tot uitdrukking 
te brengen. 

Portretten van Nieuwendijkers 

De werkgroep Kleur en Fleur is al jaren actief om te zorgen voor 
meer bloemen in het Schilderskwartier. De afgelopen jaren zijn 
o.a. op veel plekken narcissen geplant. Door corona heeft de 
werkgroep een tijd stil gelegen. Nu maken we een nieuwe 
start. De komende tijd gaan we plannen maken voor meer  
"kleur en fleur" in de wijk. Heeft U ideeën hoe en waar er meer 
ruimte voor bloemen gemaakt kan worden? Laat het ons weten!  
 
Ook het onderwerp biodiversiteit willen we aandacht geven. 
Omdat het niet goed gaat met vlinders en bijen moet er gezorgd 
worden voor meer bloeiende en divers samengestelde bermen, 
met vooral planten die hier van nature voorkomen. Wat zijn uw 
ideeën hierover? We horen het graag. 
 
Wilt U meedenken met de werkgroep?  
Alle ideeën, vragen en suggesties zijn welkom op het 
emailadres kleur.fleur.skw@gmail.com. 
 
 

Oproep werkgroep Kleur en Fleur  

mailto:kleur.fleur.skw@gmail.com
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De Terugwinning: van zitbank naar werkbank 

Op nummer 215 van de Leidsestraatweg bevindt 
zich het bedrijfspand van Stichting De Terugwin-
ning, een van de mooiste maatschappelijke initi-
atieven van Woerden. Het pand oogt van buiten wat 
gesloten. Aan de verweerde voorgevel is weinig af 
te lezen. Je fietst er zo voorbij. Niets wijst erop dat 
het binnen bruist van de activiteiten. Het gaat bij  
De Terugwinning duidelijk niet om de buitenkant, 
maar om de binnenkant. 

 
Directeur Arjan Nihot in de houtbewerking 
 

Directeur Arjan Nihot is in 2016 min of mee bij 
toeval in Woerden begonnen met een werkplaats in 
het kader van het ANWB-Kinderfietsenplan. Onder 
het motto: voor ieder kind een fiets, zamelt de 
ANWB oude fietsen in, die door vrijwilligers op di-
verse locaties in het land worden opgeknapt en aan 
gezinnen met een klein budget om niet ter beschik-
king worden gesteld. Als een van de coördinatoren 
van het kinderfietsenplan zocht Arjan een werk-
plaats voor opslag en reparatie van fietsen en vond 
die in de loods van Den Oudsten, de voormalige 
busonderneming. In 2018 werd op hetzelfde terrein 
een nieuwe werkplaats in gebruik genomen en werd 
Stichting De Terugwinning opgericht. De stichting is 
vanaf dat moment officieel partner van het ANWB 

Kinderfietsenplan. In 2020  verhuist De Terugwin-
ning naar de Leidsestraatweg en worden de activi-
teiten verder uitgebreid.    

De Terugwinning is een sociaal werkbedrijf dat zich 
inzet om mensen die nu thuis op de bank zitten  
weer mee te laten doen in de maatschappij. In de 
werkplaats repareren deelnemers (onder be-
geleiding) fietsen en worden meubels (o.a. bijzet-
tafeltjes, stoelen en vogelhuisjes) van sloophout  
gemaakt. Ook wordt ingekomen kleding gewassen, 
gerepareerd en voor een schappelijke prijs aange-
boden in de eigen kledingwinkel. De meubels 
worden verkocht in de meubelwinkel 
(Leidsestraatweg 35). Door recycling van materiaal 
wordt zo ook een bijdrage geleverd aan de duur-
zame samenleving. 

De Terugwinning staat in dienst van de mens. 
Deelnemers kunnen er hun talenten ontwikkelen en 
nieuwe contacten maken. Het doorbreken van 
isolement en sociale activering zijn belangrijke 
pijlers onder het werk van de stichting, maar per 
jaar stromen  ook tien tot twintig deelnemers uit 
naar betaald werk. 

Elke dag zijn er tussen de 35 en 50 mensen in het 
pand aan het werk. Nieuwe deelnemers komen bin-
nen via de gemeente, UWV, Abrona en GGZ-
gerelateerde instanties. Vooraf moet van de kan-
didaat het percentage arbeidsongeschiktheid 
worden vastgesteld. In overleg met de gemeente 
wordt hierna de duur van de begeleiding bepaald en 
de bijdrage voor de begeleiding vanuit de WMO.  
De gemiddelde verblijfsduur per deelnemer is 
afhankelijk van de behoefte. Punt van zorg is dat de 
instroom van nieuwe deelnemers niet altijd soepel 
verloopt. Hierdoor komt de continuïteit van de orga-
nisatie in gevaar. Dat zou doodzonde zijn.   

De begeleiding wordt toegesneden op de behoefte 
van de deelnemer. Er wordt gekeken  welke activi-
teiten het beste bij de persoon passen en welk doel 
hij of zij hiermee voor ogen heeft. Wil iemand bij-
voorbeeld vooral contact met andere mensen en 
zich nuttig maken in de werkplaats of wil men ook 
weer een betaalde baan? Het kan allemaal en voor 
iedereen is er plaats.  

Het belang van De Terugwinning wordt door meer-
dere bedrijven en om diverse redenen onderkend. 
Deze bedrijven nemen hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en gaan een partnerschap aan 
met de stichting.  
 
(vervolg op pagina 4) 
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Zo levert Verweij Houttechniek sloopdeuren om er 
weer bruikbaar hout van te maken. Gamma 
Woerden heeft in zijn winkel een verkooppunt 
ingericht en doneert materialen aan de stichting. 
Met de bekende ontwerper van sloophoutmeubels 
en ondernemer Piet Hein Eek zijn gesprekken 
gaande over het ontwerp van kleine meubels die in 
de werkplaats kunnen worden gemaakt. 

Als je nieuwsgierig bent naar wat De Terugwinning 
voor jou zou kunnen betekenen en denkt dat je er 
wel een tijdje zou willen werken dan kun je gewoon 
langskomen voor een praatje en een kop koffie. Je 
hoeft geen afspraak te maken. Je kunt dan meteen 
kijken of het werk wat voor je is en met een van de 
begeleiders de mogelijkheden verder bespreken.  

Kennisoverdracht is een belangrijk aspect van de 
activiteiten. De huidige drie werkmeesters moeten 
hun aandacht over te veel mensen verdelen. De 
Terugwinning is daarom op zoek naar vrijwilligers 
die zich een aantal uren per week willen inzetten 
om de deelnemers weer een stapje verder te 
brengen. Het gaat dan vooral om (gepensioneerde) 
vaklieden als timmerlieden en fietsenmakers, maar 
ook mensen met kennis van ICT of het werk in een 
keuken (b.v. hygiëne) of in de bediening zijn wel-
kom. Loop gewoon een keer binnen en vraag naar 
Willem of Arjan. Je wordt met open armen 
ontvangen.  

Toon Janssen 
 

Heb je interesse in De Terugwinning als deelnemer 
of vrijwilliger? Kom langs en vraag naar Willem of 
Arjan! Je kunt hen ook eerst mailen of bellen:  
contact@deterugwinning.nl of 06 42345098 
Open van maandag t/m donderdag van  
09.00 – 17.00 uur  

woensdag 24 augustus 

woensdag 21 september  

woensdag 19 oktober 

woensdag 16 november 

woensdag 14 December 

zonder overlegpartners 

met overlegpartners 

zonder overlegpartners 

met overlegpartners 

zonder overlegpartners 

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

De Terugwinning (vervolg) Cruijff Court 

Sinds 2021 is Nasir Lalout actief binnen het sociaal 
domein in Woerden en komt hij op voor de belan-
gen van Woerdense jongeren. Zo houdt hij zich  
bezig met het realiseren van speelfaciliteiten die 
gericht zijn op jongeren van 10 tot 23 jaar. Nasir 
streeft naar een zogeheten (voetbal) Cruijff Court in 
het Schilderskwartier, waarbij hij ondersteuning 
krijgt van welzijnsstichting gro-up buurtwerk en 
samenwerkt met de gemeente Woerden.  
 
Aanleiding van dit initiatief is dat jongeren aange-
ven dat er voor hen te weinig speelfaciliteiten in 
Woerden zijn. Jongeren willen een eigen speelplek 
hebben, waarop zij trots zijn en waarvoor zij verant-
woordelijk zijn, aldus Nasir. Door middel van 
handtekeningen verzamelen heeft Nasir draagvlak 
gecreëerd en aangetoond dat er behoefte is aan 
een nieuw speelveld. De gemeente geeft aan 
enthousiast te zijn en ondertussen ligt er een 
aanvraag die door politiek Woerden wordt behan-
deld. In de afgelopen maand is het jongereninitiatief 
onder de aandacht gebracht van de media en zijn 
verschillende artikelen verschenen in Het Kontakt 
Woerdense Courant en het AD.  
 
De gemeente heeft aangegeven dat het Cruijff 
Court wordt aangelegd, de vraag is nog wanneer en 
waar dit gebeurt. Ondertussen blijven de jongeren-
werker en de buurtverbinder van gro-up buurtwerk 
Nasir ondersteunen. Het realiseren van een speel-
veld is niet het enige waarmee Nasir zich bezig 
houdt. Zo heeft hij een eigen vlog kanaal via 
YouTube en post hij regelmatig filmpjes die gericht 
zijn op maatschappelijke activiteiten voor jongeren. 
Daarnaast organiseert Nasir activiteiten in wijk-
centrum De Plint, zoals knutselactiviteiten voor 
kinderen vanaf 6 jaar en educatieve activiteiten 
voor jongeren vanaf 12 jaar. 
 
gro-up buurtwerk  

Vergaderingen van het Wijkplatform 

 

 

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

mailto:contact@deterugwinning.nl
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Help jij mee verder bouwen aan De Plint? 

De Plint is hèt sociale centrum voor mensen in het 
Schilderskwartier. Buurtbewoners van jong tot oud 
ontmoeten er elkaar en er worden activiteiten voor 
de buurt georganiseerd. Er is een groeiende groep 
enthousiaste vrijwilligers die helpt de vele activitei-
ten op te zetten en te begeleiden. 
 
Dit jaar wordt een stichting opgericht om De Plint 
meer daadkracht te geven. Een van de kartrekkers 
en beoogd bestuurslid is Kees Epping. Samen met 
buurtverbinder Corinna Mitrovitch werkt hij de taken 
van de stichting uit en rekruteert bestuursleden en 
vrijwilligers, want er ligt genoeg werk te wachten.  
Zo is De Plint toe aan een opknapbeurt. De huidige 
inrichting is gedateerd en de indeling van de ruimtes 
is niet optimaal. Met financiële hulp van de gemeen-
te en de vrijwillige inzet van buurtbewoners kan dit 
‘Huis van de wijk’ een aantrekkelijke plaats worden 
voor tal van buurtactiviteiten. Van het verhuren van 
vergaderruimtes tot het plaats bieden aan een kla-
verjasclub, een dartcompetitie, een boekenruilmid-
dag, misschien wel een reparatiecafé of een biljart-
middag voor senioren. De bewoners bepalen zelf 
wat ze willen gaan doen. Het stichtingsbestuur faci-
liteert en coördineert.  

Kees en Corinna zoeken voor het stichtingsbestuur 
een handige Bouwer met een goed netwerk in 
Woerden, die het leuk vindt mee te bouwen aan de 
nieuwe inrichting van De Plint. Om deze samen met 
professionele partijen en inwoners weer mooi en 
gastvrij te maken èn te houden voor alle buurtbewo-
ners.  

Ook voor een Penningmeester is er  genoeg te 
doen. In elk geval moet er een stichtingsrekening 
worden geopend en het budget voor de verbouwing 

moet worden beheerd. De penningmeester is be-
trokken bij het contact met de gemeente en zorgt 
voor de verantwoording van de uitgaven. Daarnaast 
moeten er in het bestuur afspraken worden ge-
maakt over de uitgaven en inkomsten. Daarbij is de 
verhuur van ruimten een mogelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kees Epping (L) en Corinna Mitrovitch (Gro-up) 

Als je meer wilt weten over deze bestuursfuncties of 
andere betrokkenheid bij De Plint neem dan contact 
op met Kees (kees.epping@telfort.nl) of Corinna 
(corinna.mitrovitch@gro-up.nl) 

NB Kees en Corinna komen ook graag in gesprek 
met mensen die kennis en ervaring op ander gebied 
in willen brengen (bv. planning, communicatie, PR, 
gastheer/-vrouw). 

Toon Janssen 

mailto:kees.epping@telfort.nl
mailto:corinna.mitrovitch@gro-up.nl
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Heel fijn dat het Wijkfeest Schilderskwartier nu wel door kan gaan. En dit jaar met een EXTRA feestelijk 
tintje “de 25e keer” dat het feest georganiseerd wordt. We gaan het uitbundig vieren, hangen slingers op, 
bestellen mooi weer en maken er een mooie dag van! 
 
Met het Comité bestaande uit Monique de Jong, Alex 
Vrolijk, Yassin Arbaj, Marion de Rouw en Ria de Kuijper 
zijn we al weer enige maanden druk bezig om dit te  
organiseren. 
 
We zorgen voor een diversiteit aan activiteiten: een mega- 
springkussen, een zweefmolen en voor de inwendige 
mens ‘s middags een gratis ijsje van sponsor “IJsboerderij 
de Morgen”. In winkelcentrum Tournoysveld komt een 
gezellige knutselhoek en natuurlijk kun je een leuke work-
shop doen in “De Plint”. Buiten komt er natuurlijk ook weer 
een kramenmarkt. 
 
Het geliefde Rad van Avontuur, waar weer prachtige 
prijzen te winnen zijn, komt dit jaar bij De Plint. We hopen 
veel lootjes te verkopen zodat we ook volgend jaar weer 
een geweldig wijkfeest neer kunnen zetten. Er komt ook 
een gezellig terras voor een lekker bakje koffie, thee, bier, 
wijn en frisdrank voor gereduceerde prijzen. 
 
Langs het schoolplein komen vakken voor de kinder-
kleedjesmarkt. Wij vragen met nadruk om deze ook echt 
voor kinderen te houden. Voor volwassenen hebben we 
kramen te huur. 
 
Er zijn nog enkele kramen te huur (€30,00 per kraam).  
Te reserveren door een mail te sturen naar: wijkfeestschilderskwartier@gmail.com. De inschrijving is pas 
definitief na overmaking van het verschuldigde bedrag. Het aantal kramen is beperkt, dus wacht niet te 
lang met reserveren. Ook voor andere vragen en eventueel aanmelding als sponsor of vrijwilliger kunt u 
hierheen mailen. 
 
Graag zien we jullie op het 25e Wijkfeest Schilderskwartier! 

Wijkfeest 2022 op 24 september 

Gemeentelijke onderscheiding Adri Bonewald-Abels 

Voor het wijkfeest Schilderskwartier heeft Adri 
heel wat jaren het Rad van avontuur geregeld, 
van prijsjes kopen tot lootjes verkopen. Tot en 
met de 25e keer wilde ze het doen, maar uitstel 
door Corona zorgde ervoor dat ze eerder 
gestopt is. Ook heeft ze heel wat jaar de 
wijkkrant rondgebracht.  
Ze staat nog wel achter de bar bij de Bingo bij  
SC Woerden en ze assisteert bij de lootjes-
verkoop op kaartavonden van SIVEO. 
 
De onderscheiding heeft ze dik verdiend.  
Bedankt en gefeliciteerd! 

mailto:wijkfeestschilderskwartier@gmail.com

