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December 2022 

Het is begin november 2022 als ik mij 
buig over een stukje voor de eerstvol-
gende wijkkrant. Gelukkig hebben we 
na de zomervakantie onze maande-
lijkse reguliere vergaderingen weer 
kunnen oppakken. Wel blijft corona nog 
als een dreigende wolk boven ons 
hangen en is de toekomst daardoor 
enigszins onzeker. Ook kunnen we 
tevreden terugkijken op een zeer 
geslaagd wijkfeest, vooral mogelijk  
gemaakt door een grote groep enthou-
siaste vrijwilligers. Oprecht dank daar-
voor en ik heb begrepen dat er alweer 
nagedacht wordt over volgend jaar.  

Als wijkplatform denken we ook na over 
ons bestaansrecht op de langere 
termijn. Daarom willen we een deel van 
onze vergaderingen, nl. de vergade-
ringen zonder overlegpartners, ge-
bruiken om themagewijs enkele 
onderwerpen op te pakken. De volgen-
de onderwerpen hebben we hiervoor 
vastgesteld:  
1. Meer wijkbewoners betrekken bij de 
    wijk en het wijkplatform  
2. Aandacht voor een zorgzame  
    samenleving  
3. Aandacht voor jongeren  
4. Renovatie Tournoysveld en centrum  
    van de wijk  
5. Gerichte samenwerking/verbinding  
    met overlegpartners  
6. Veiligheid en veiligheidsbeleving. 

Inmiddels hebben we onderwerp 1 al 
een keer bij de kop gehad en wat 
uitgediept. Voor mij de aanleiding om in 
dit stukje “van de voorzitter” alle wijk-
bewoners die dit lezen nog eens per-
soonlijk aan te spreken. Wat zou het 
toch mooi zijn als er nog wat meer  
bewoners naar onze vergaderingen 
komen en meepraten en meedenken 

over alles wat met het woongenot in 
onze wijk te maken heeft. Dit onder-
[werp verdient blijvende aandacht.  
Als meer bewoners uit de wijk mee-
doen kunnen we met recht spreken 
over een wijkplatform dat een goede 
afspiegeling is van de inwoners van de 
wijk Schilderskwartier. Ik denk daarbij 
speciaal ook aan de mensen in onze 
wijk met een allochtone afkomst. Onze 
wijk wordt gekenmerkt door een grote 
diversiteit aan etniciteiten, maar dit 
spiegelt zich niet af in de samenstelling 
van het wijkplatform. Ondanks dat we 
de mond vol hebben over sociale inte-
gratie en inclusie, constateer ik dat er 
op het gebied van de multiculturele 
samenleving nog een wereld te winnen 
valt.  

Als je kijkt naar bovenstaande zes 
onderwerpen die we de komende 
maanden/ komend jaar willen oppak-
ken, zit er vast iets tussen waar u/jij als 
wijkbewoner wel over zou willen 
meepraten. Het kost verhoudingsgewijs 
weinig tijd en het verplicht tot niets.  
Wel geeft het een goed gevoel om op 
die manier iets te betekenen voor de 
omgeving waar u/jij leeft, woont, werkt 
en/of recreëert. Mag ik u/jij verwelko-
men op een van onze eerstvolgende 
vergaderingen?  Het wijkplatform is er 
namelijk voor en door bewoners.  
Iedereen is van harte welkom om mee 
te doen. Zie voor het vergaderschema 
en de geagendeerde onderwerpen 
onze website 
www.wijkplatformschilderskwartier.nl 
 
Theo Streng  

 

Van de voorzitter 

http://www.wijkplatformschilderskwartier.nl
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Nasir Lalout zet zich al een paar jaar enthousiast  
in voor de belangen van jongeren in onze wijk.  
Niet alleen door aandacht te vragen, maar ook  
door daadwerkelijk te doen. Zo organiseert hij  
elke eerste zaterdag van de maand in De Plint  
een knutselmiddag voor kinderen (basisschool-
niveau 1, 2 en 3).  

Jongens en meisjes met diverse achtergronden 
worden daar lekker bezig gehouden. Jongerenwerk 
Woerden ondersteunt hem daarbij. 

Het begon ooit met een paar jongens die zich 
verveelden. Om hen te helpen ging Nasir met hen 
Youtube-filmpjes maken. Dit is inmiddels uitge-
groeid tot een eigen Youtube-kanaal, Boys TV.  
Hierop plaatsen ze regelmatig leuke en informatieve 
filmpjes. Hieruit groeide het besef dat het belangrijk 
is dat jongeren met elkaar bezig zijn en startte hij de 
knutselmiddag. 

Zoiets zou Nasir ook graag doen voor jongeren in 
de hogere leeftijdscategorie, maar daar is in De 
Plint helaas nog weinig gelegenheid voor.  
 
Wat hem betreft ontwikkelt De Plint zich tot een echt 
buurthuis waar ook jongeren zo binnen kunnen  
lopen om een spelletje te doen, te chillen, huiswerk 
te maken etc. Ook hier zal hij zich als vrijwilliger 
graag voor inzetten.  

 
 

Nasir, ook actief als vrijwilliger in De Plint 

 
Samen Creatief is een laagdrempelige activiteit die 
sinds januari 2019 is gehuisvest in De Plint.  
Iedereen die behoefte heeft aan een leuke dag-
besteding is er welkom. Creativiteit, inspiratie en 
ontmoeting staan centraal.  

De ruimte is gezellig ingericht met zelfgemaakte 
kunst, er zijn 9 werkplekken en materialen zijn  
aanwezig. De kosten voor een deelname zijn  
€ 0,50 inclusief koffie/thee.  

We helpen elkaar, halen inspiratie uit de vele 
boeken in de boekenkast en hebben toegang tot  
internet met de beschikbare laptop. Kortom, genoeg  
mogelijkheden!  

De voldoening van het creatief bezig zijn, erbij  
horen en plezier beleven maakt het de moeite 
waard om mee te doen!  

Samen Creatief is open op dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 13.30 tot 16.30  Je bent van harte wel-
kom. Kom langs en vraag naar de mogelijkheden.  

Karin Zimmerman 
ondersteunend vrijwilligster Samen Creatief 

Samen Creatief  

Het bestuur van het  

Wijkplatform  

Schilderskwartier  

en de redactie  

wensen u  

prettige feestdagen  

en een  

voorspoedig 2023 
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Watersportvereniging De Greft, nu ook voor kano’s 

 
Aan het eind van de ’s-Gravensloot ligt aan De 
Grecht Watersportvereniging De Greft (WSV De 
Greft). Zo’n honderdtwintig pleziervaartuigen liggen 
in de haven. Als je er langs wandelt of fietst, vooral 
wanneer de avondzon over het water en langs de 
kajuiten strijkt, waan je je in Cannes of Capri. Alsof 
je in je eigen Schilderskwartier op vakantie bent.  

De Grecht is in 1366 gegraven om het polderwater 
af te voeren via de Hollandse IJssel. In de loop der 
tijd kreeg de wetering ook een economische functie. 
Vanaf de vijftiende eeuw ontstond een handelsroute 
tussen Woerden en Amsterdam. Deze grote stad 
was dé afzetmarkt voor turf, touw en zuivel.  
Amsterdam was op zijn beurt leverancier van 
stadsvuil voor de productie van ‘toemaak’ (mengsel 
van stalmest, huisvuil, zand en uit de sloot gehaalde 
modder). De toemaak werd op het veen gestort om 
de kwaliteit van de grond te verbeteren. Op de 
plaats van de huidige haven werd een zwaaikom 
gegraven waar grotere schepen konden keren. Het 
handelsverkeer liep in de vorige eeuw af waardoor 
de zwaaikom in onbruik raakte.  

Hier zag nieuwbakken Woerdenaar G. Nieuwenhuis 
in 1967 een kans om bij de gemeente de aanleg 
van een jachthaven te bepleiten. Hij zocht een lig-
plaats voor zijn motorboot en vermoedde dat meer 
booteigenaren hier interesse in zouden hebben. Hij 
ging in gesprek met de gemeente voor de aanleg 
van een jachthaven op de plaats van de toenmalige 
zwaaikom. De gemeente stond hiervoor open, maar 
verlangde wel dat er een vereniging werd opgericht. 
Dat bleek geen probleem. Er waren watersport-
liefhebbers genoeg in Woerden.  
Watersportvereniging De Greft werd in 1967 op-
gericht. Het voorlopige bestuur ging in intensief  

 
overleg met de gemeente. Na veel ingediende en 
gewijzigde plannen en tekeningen werd op 5 juni 
1971 de jachthaven officieel geopend door  
burgemeester Ter Haar Romeny. In de jachthaven 
staat ter herinnering aan zijn initiatiefnemer en 
oprichter van de vereniging, de heer Nieuwenhuis, 
nog altijd een gedenkbord in de vorm van een 
scheepszwaard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn nu ruim vijftig jaar verder. De vereniging 
bloeit als nooit te voren en heeft circa 230 leden.  
De vereniging drijft volledig op de inzet van vrijwil-
ligers. Of het nu gaat om nieuwe aanlegsteigers, de 
bouw van een botenloods, sanitaire voorzieningen 
of de aanleg van een botenhelling voor grootonder-
houd, alles wordt door de leden zelf gedaan. De 
inkomsten worden verkregen uit liggelden,  
passantengelden (800-1000 boten per jaar) en  
contributies van de leden. WSV De Greft exploiteert 
tevens de binnenstadhaven voor de gemeente. Dit 
levert extra inkomsten op. 

 
Vervolg op pagina 4 
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Mijn naam is Antoinette Rademaker. Sommigen 
hebben mij wel eens op straat zien liggen en in dit 
stukje leg ik uit hoe dat komt, wat te doen en dat 
paniek niet nodig is.  

Ik heb last van wat officieel een Functionele Neuro-
logische Stoornis (FNS) heet, maar beter bekend 
staat als conversiestoornis. Deze stoornis kan zich 
op verschillende manieren uiten en bij mij is dat het 
verlies van bewustzijn met pseudo-epileptische 
aanvallen. Dit lijkt op epilepsie, maar is het niet. In 
mijn geval ontstaat af en toe een ‘kortsluiting’ in 
mijn hersenen waardoor ik tijdelijk mijn bewustzijn 
verlies (hoe dat komt is onbekend). Ik krijg dan 
niets mee van hetgeen om mij heen gebeurt. Het 
kan even duren, maar ik kom vanzelf weer bij. 

Omdat ik het voel aankomen, neem ik voorzorgs-
maatregelen. Zo ga ik alvast op de grond zitten  
zodat ik niet hard neerval en zet mijn bril af. En om 
te zorgen dat ik gezien word, loop ik op plaatsen 
waar veel mensen komen voor het geval het toch 
een keer fout gaat. 

Wat mensen voor mij kunnen doen is mij eventueel 
op mijn zij leggen, hoewel ik dat meestal al lig. Op 
de informatiekaart op mijn rugtas staat het telefoon-
nummer van mijn ouders. Die kunt u bellen als er 
niemand bij mij is. In de rugzak zitten ook dekens, 
twee gewone en een EHBO-foliedeken.  

Voor deze aandoening ben ik onder behandeling.  
Ik krijg (hypnose)oefeningen die ik dagelijks moet 
oefenen en daarmee hopen wij de aanvallen onder 
controle te krijgen. Tegen de tijd dat u dit leest, 
hoop ik zover te zijn dat ik geen of veel minder  
aanvallen heb.  

Wilt u meer weten over deze aandoening dan vindt 
u betrouwbare informatie op: www.thuisarts.nl/
conversiestoornis en op www.stichtingfns.nl.  

 

woensdag 18 januari 2023 

woensdag 22 februari 2023 

woensdag 22 maart 2023 

woensdag 19 april 2023 

 

zonder overgpartners 

met overlegpartners 

zonder overlegpartners 

met overlegpartners 

 

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

Antoinette ligt op straat, geen paniek 

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: 

In 2020 zijn de leden van de opgeheven kanovereni-
ging Wyrda de gelederen van WSV De Greft komen 
versterken. De vereniging kreeg er zodoende een 
nieuwe sportactiviteit bij. De Greft biedt kanoërs een 
groot aantal activiteiten en faciliteiten, zoals recrea-
tieve en sportieve tochten, kampeerweekenden en 
de mogelijkheid om kano’s op te slaan in de loods. 
Kanovaarders zijn altijd welkom bij de vereniging. 
Ook als je geen ervaring hebt met de kanosport 
maar wel interesse, kun je komen kennismaken met 
deze mooie sport. Je krijgt een boot te leen en wordt 

begeleid door ervaren kanoërs. Het maakt niet uit of 
je jong of oud bent.  
Ga naar https://www.degreft.nl/Kanovaren en lees 
hoe je je kunt aanmelden.  
 
Gezien de omvang van de jachthaven gelden voor 
ligplaatsen voor pleziervaartuigen helaas wacht-
tijden. 
 
Toon Janssen 

Watersportvereniging De Greft (vervolg) 

https://www.degreft.nl/Kanovaren
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Zoek je werk, kom naar het inclusief ondernemerscafé  

Regenachtig, minder druk maar niet minder gezellig. Hieronder een terugblik op deze feestelijke dag,  
met dank aan Anno Visser en Monique de Jong voor de foto’s. 

Lekker knutselen en een mooie glittertattoo laten zetten. 

Op zoek naar iets leuks bij de kramen. 

Gelukkig konden de kinderen met hun 

 rommelmarkt naar binnen verhuizen. 

25 jaar wijkfeest Schilderskwartier 

Op 15 maart 2023 organiseren wij onze 3e bijeenkomst in Woerden, waarin we werkzoekenden en 
werkgevers met elkaar in contact brengen. 

Werkzoekenden met onderstaande achtergrond nodigen we hiervoor graag uit: 
· Je krijgt ondersteuning vanuit de klassieke bijstand of hebt een WSW-indicatie 
· Je hebt een combinatie klassieke bijstand met WSW-indicatie of te maken met de banenafspraak 
· Je hebt geen recht op uitkering (Nug-ger) of te maken met de participatiewet 

In ons café zorgen we voor professionele ondersteuning en informatie, kunnen verhalen gedeeld worden 
en hopen we talenten te zien.  
Meld je aan door een e-mail te sturen naar: info@anamabsut.nl of bel Sven Pluimers op 06-14559586. 
 
Sven Pluimers (namens ondernemerscafé Woerden) 
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25 jaar wijkfeest Schilderskwartier 

Veel gezelligheid bij De Plint, met koffie met appelplaatcake, 

frisdrank etc. van medewerkers Philadelphia, muziek en  

natuurlijk het rad van avontuur, met Monique als ‘spreek-

stalmeester’. 

Het mega-grote springkussen en de gratis ijsjes en  

suikerspinnen waren ook in trek. 


