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VOOR IN DE AGENDA
 9,10 en 11 juni boerendagen bij
familie Vernooij
 Zaterdag 17 juni 2017: Hap &
Trap Rijnoevers.
 Woensdag 27 september
Bewonersavond

Van het bestuur
Voor u alweer het derde exemplaar van de nieuwsbrief. Sinds de vorige nieuwsbrief zijn wij ook weer
niet stil blijven zitten. Dit keer volop aandacht voor het komende bewonersuitje: Hap & Trap.
Daarnaast zijn wij, nog steeds, druk geweest met de verkeerssituaties op Rietveld en
Barwoutswaarder, de speeltuin, de landelijke opschoondag. Kortom genoeg om weer een goed
gevulde nieuwsbrief aan u te kunnen presen
presenteren.
teren. Lees hem snel en neem gerust weer eens een
kijkje op de website www.dorpsplatformrijnoevers.nl waar nog meer interessante informatie over
uw buurt te vinden is.

Bovenste rij van links naar rechts: Marina Severs, Claire van
der Kraats, Conny Zonneveld, Hermine Brühl, Henk van
Dommelen
Onderste rij van links naar rechts: Fred van der Worp, Marco
de Groot, Ton Kromwijk
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Hap &Trap langs de Rijnoevers

Op zaterdag 17 juni heeft het dorpsplatform een fietstocht georganiseerd: een rondje langs de
Rijnoevers tussen de Blokhuisbrug en Nieuwerbrug.
Heel bijzonder is dat een aantal bewoners van Rietveld en Barwoutswaarder hun deuren openstelt
voor Rijnoeverbewoners om een kijkje te laten nemen in hun bedrijf, vereniging, om u mee te laten
doen aan een workshop of om u te vertellen over hun hobby. Voor de kinderen is er een speurtocht.
U kunt zelf uw eigen route bepalen. Als u slecht ter been bent, kunt u uiteraard ook met de auto
gaan.
U zult verrast worden door alle activiteiten die in uw buurt aan de oevers van de Rijn plaatsvinden!
U kunt vanaf 13.00 op ieder moment beginnen en er zijn twee startplaatsen:
Rietveld 36 ( Kop en Hagen)
of
Barwoutswaarder136 (Studio 136)
We hopen u na afloop van de fietstocht vanaf 17.00 te ontmoeten op Rietveld 36 (Kop en Hagen)
voor een hapje en een drankje dat u aangeboden wordt door het dorpsplatform.
Binnenkort krijgen alle Rijnoeverbewoners per mail een uitgebreid programma toegestuurd, maar
hier is vast een voorproefje……
Graag vernemen wij voor 10 juni per email of u mee wil doen met de fietstocht.
dorpsplatformrijnoevers@gmail.com
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Adres
BWW 136

BWW 57

Naam
Studio 136, creatieve
ruimte
Roeivereniging de
Krom
Kaasboerderij Janmaat

BWW 57

Natuurlijk Ritme

BWW 67
BWW 79
RV 34

Ijsboerderij Vernooij
Lievaart Fruit
Melkveehouderij Kemp

RV36A

Tuincentrum De
Bosrand
Fam. Achterberg
Voormalig gemaal
Gemaal Rietveld van de
Stichtse Rijnlanden
Fam. Le Poole
Treur Kaas
Eetcafé de Spijker

BWW 154

RV 76
RV 76
RV 73
RV 93
De Bree 38

Wat is er te doen?
Mini workshop kleien: Van duimpotje tot kunstwerkje
Kennismaking met de vereniging en eventueel een proefles
afspreken
Uitleg kaasmaken, kaas proeven en voor de kinderen kleinvee
kijken en aaien
Kaasdrummen: een swingende workshop percussie op
melkbussen, kruiwagens etc.
Uitleg ijsbereiding en ijs proeven
Rondkijken in de boomgaard, fruit proeven
Rondkijken melkveehouderij en kleine expositie van schilderijen
van Connie Kemp
o.a. Demonstratie de Watervriendelijke Tuin, hovenier, imker,
activiteit voor kinderen, 20% korting op tuinplant.
Weids uitzicht en bezichtiging schilderijen.
Uitleg gemaal, waterstanden, etc. Hoogheemraadschap
Skûtsje “Rust na Arbeid ”bezichtigen.
Rondleiding door kaaspakhuis, kaas proeven
Hapje/ drankje/ ijsje/ terrasje

Speeltuin en speelplan Barwoutswaarder.
Zoals u kon lezen in de vorige nieuwsbrief is de gemeente Woerden voornemens verschillende
speelplekken aan te pakken. Zij hebben een adviesbureau aangetrokken die de gemeente adviseert
hoe de huidige speelplekken in Woerden het beste ingericht kunnen worden met als doel om een
veilige, uitdagende en toegankelijke speelruimte te realiseren en de kwaliteit van deze speelruimte
te waarborgen. Hierover is kortgeleden door de gemeente en desbetreffend adviesbureau een
informatieavond gehouden waarin duidelijk werd wat de plannen van de gemeente waren.
Omdat wij al vonden dat de speeltuin in Barwoutswaarder wel een opknapbeurt kan gebruiken,
konden de jonge bewoners van Barwoutswaarder enige tijd geleden hun wensen kenbaar maken aan
het dorpsplatform over hun speeltuin. De uitslag van die enquête en overige bevindingen hebben wij
op de informatieavond voorgelegd aan de gemeente. In eerste instantie stond de speeltuin in
Barwoutswaarder niet op de lijst voor renovatie of aanpassing. Maar naar aanleiding van onze
informatie werd duidelijk dat er wel zeker punten liggen die aangepakt moeten worden.
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In het gesprek met het platform, medewerkers van de gemeente, wethouder en medewerkers van
het adviesbureau kwamen de volgende punten naar voren. De schuingedrukte tekst geeft de huidige
stand van zaken weer.
- De grootte van het voetbalveld wordt door de kinderen zeer gewaardeerd. Een net in de doelen
zou een mooie toevoeging zijn voor nog meer voetbalplezier en meer veiligheid voor de kinderen die
achter het doel spelen. Het platform kijkt wat voor netten er in de doelen kunnen worden gehangen.
- Er is gevraagd te kijken naar de staat van het houten hek langs het fietspad, het hek langs de
slootjes en de bankjes. Delen hiervan zijn kapot, beschadigd en/of aan vervanging toe. Het houten
hek is inmiddels vervangen door een mooi nieuw hek. De rest van deze vraag ligt nog bij de
gemeente.
- Het kunstwerk ‘Veni Vidi Vado’ , ook bekend als de afdruk van de Romeinse laars blijkt niet als
prettig speelobject gezien te worden. De betonnen paaltjes leiden te vaak tot valpartijen. In overleg
met de architect kijkt het platform of het mogelijk is dit kunstwerk te verplaatsen.
- De grasbodem is snel drassig doordat het water in de slootjes aan weerszijden bij hoog water snel
het veld inloopt. Kan er gekeken worden naar een mogelijkheid om dit probleem aan te pakken?
Deze vraag ligt nog bij de gemeente. Mogelijk wordt in de toekomst het veld opgehoogd.
- Er is aangegeven dat er katten- en hondenpoep is aangetroffen in de speeltuin. Aan de kattenpoep
kunnen wij helaas niets doen. Wat betreft de hondenpoep: via deze weg verzoeken wij alle
hondenbezitters uit de buurt er extra op te letten dat de uitwerpselen van uw dier netjes
opgeruimd worden. Dank alvast hiervoor.
- Onder de kinderen was er een grote wens voor een schommelattribuut. Met een ‘nestschommel’
kunnen wij ruimschoots aan deze wens voldoen. Deze is toegankelijk voor alle kinderen en je kunt er
zelfs met meerderen tegelijk in zitten. Een voorbeeld hiervan ziet u hieronder. Met een duidelijk plan
zouden we hier van de gemeente een bepaald budget voor kunnen aanvragen. Echter dit zal niet alle
kosten kunnen dekken. Zie hiervoor onderstaande oproep aan alle bewoners en ondernemers van
Rijnoevers.
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Oproep sponsoring speeltuin.

Alleen mét elkaar, krijgen we dingen vóór elkaar.
Beste bewoners en ondernemers,
Zoals u natuurlijk al weet, bent u gevestigd aan een van de leukste straten
van Woerden. Als dorpsplatform doen wij ons best het nu nog leuker te
maken voor de jonge bewoners en passanten van Barwoutswaarder. Wij gaan
ons inzetten voor het opknappen van de speeltuin van Barwoutswaarder. Bij
de kinderen is er een grote wens voor een nestschommel en een net in de
voetbaldoelen. Om aan deze wensen tegemoet te kunnen komen, zoeken wij
financiële middelen om dit te kunnen bewerkstelligen. Daar hebben wij uw
bijdrage voor nodig. En voor wat hoort wat: Indien u dat wenst, zal uw naam
genoemd worden in de volgende nieuwsbrief van Rijnoevers (zend ons in dat
geval tevens uw (bedrijfs)naam en eventueel logo via de mail).
Bij een ruime bijdrage kan samen gekeken worden naar een unieke, blijvende
sponsorvermelding in de speeltuin zelf! Neem hierover contact op met
Marina Severs via 06-48347376 of mail naar het platform.
Dus gun de kinderen nog meer speelplezier en maak uw bijdrage over op .
NL92 RBRB 0944 4258 79 ovv ‘speeltuin’. Iedere bijdrage is welkom.
Mocht u ons onverhoopt kunnen helpen aan een aantal kube (val)zand,
neem dan ook contact met ons op via dorpsplatformrijnoevers@gmail.com
Bij voorbaat dank namens alle kinderen van Rijnoevers.

Landelijke opschoondag.
Zaterdag 25 maart hebben 22 vrijwilligers hun handen flink uit de mouwen gestoken. Met prikker en
vuilniszak hebben zij weer heel wat zwerfaval verzameld en als beloning een lekker stuk taart
gegeten. De opbrengst was duidelijk minder dan vorig jaar wat dus betekent dat Rietveld en
Barwoutswaarder voor aanvang al schoner waren dan voor de opschoondag in 2016. Dat is uiteraard
goed nieuws. Laten we hopen dat dit een trend is.
Dank aan alle vrijwilligers. We zien u volgend jaar graag (weer) op de volgende opschoondag.
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Wijkschouw Barwoutswaarder
Tijdens de wijkschouw van Barwoutswaarder op zaterdag 19 november 2016 zijn veel punten aan
bod gekomen. Een vervolggesprek en schriftelijk contact met de gemeente heeft geleid tot
verschillende acties vanuit de gemeente. Zo zij
zijn
n er al wat werkzaamheden aan bruggen verricht en
staan verschillende stukken weg op de planning voor herstel.

Smileybord op Rietveld.
Het dorpsplatform wil zelf ook een actieve bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid door zelf een
Smiley aan te schaffen. Zo'n Smiley, er hangt er inmiddels al een van de provincie op Rietveld, geeft
door middel van een smiley teken (groen lachend is goede snelheid en rood, boos is te hard) aan of
motorvoertuigen te hard rijden of niet.
Voor Barwoutswaarder en Rietveld is de wens om er ook 1 op te hangen. Vanuit het gemeente
budget is daar geld voor ter beschikking gesteld en de smiley is inmiddels besteld. Deze smiley zal in
eerste instantie aan het begin van Rietveld komen te hangen, zodat verkeer richting
Nieuwerbrug/Bodegraven, gemonitord kan worden. Met zo'n smiley kan namelijk ook data worden
verzameld die gebruikt kan worden voor analyses. De smiley is verplaatsbaar zodat we deze op een
later tijdstip bijvoorbeeld ook op Barwoutswaarder kunnen plaatsen.
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Boerendagen bij familie Vernooij.

In het weekend van 9, 10 en 11 juni 2017 vindt de jaarlijkse Boerendag weer plaats! De Boerendag
commissie organiseert elk jaar een weekend voor de hele familie, telkens op een andere boerderij in
regio zuid-west Utrecht. Dit jaar worden de tenten opgezet bij Familie Vernooij op Barwoutswaarder
67 in Woerden.
Op vrijdagavond organiseert de KPJ een gezellige avond met muziek in de tent. Op zaterdagavond is
er een tentfeest. Op de familiedag op zondag zal het melkveebedrijf geopend zijn voor publiek. Ook
wordt er op deze dag een braderie georganiseerd en zijn er tal van activiteiten voor de kinderen.

Actueel: gaswinning Papekopperveld.
Momenteel is het volop in de aandacht: mogelijke olie- en gaswinning onder Woerden. De
plaatselijke politiek verzet zich volop tegen plannen van Vermillion om te boren naar olie en gas bij
het Papekopperveld. Het winningsveld bevindt zich onder Molenvliet en een groot deel van
Barwoutswaarder en Rietveld. Wat voor gevolgen zou dit kunnen hebben voor de bewoners, de leefen woonkwaliteit? Meerdere politieke partijen in Woeden zijn zeer actief bezig met dit onderwerp.
Meer informatie kunt u vinden op https://www.facebook.com/laatwoerdennietzakken/?fref=ts
Als platform houden wij de ontwikkelingen in de gaten.
Mocht u als bewoner actief de bewoners van Rijnoevers op de hoogte willen houden. Meldt u zich
dan nu aan bij het platform!
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Buurt What’s-app
Zowel op Rietveld als op Barwoutswaarder is de Buurt What’s app actief. Om dit ook aan
‘ongenodigde’ gasten duidelijk te maken, hebben wij voor beide straten het bekende bordje
‘attentie WhatsApp buurtpreventie’ aangeschaft. Deze worden binnenkort opgehangen.
Aanmelden voor de app groep in uw straat kan altijd! Hiervoor stuurt u een appje naar de beheerder
van de betreffende appgroep. Voor Barwoutswaarder kunt u terecht bij Jolanda van de Dool (0651233624) voor Rietveld is dat Ron Hogendoorn (06-11014974).
Even ter herinnering; De What’s app is een buurtpreventie WhatsApp; echt alleen voor verdachte
situaties. Het is niet bedoeld om nieuws uit te wisselen of voor sociale contacten in de buurt. Anders
dan bij een gewone WhatsApp hoef je niet te reageren op elkaar; alleen kort en zakelijk signaleren.
Voor meer informatie kunt u de volgende flyer doornemen.
http://www.dorpsplatformrijnoevers.nl/content/29303/download/clnt/64832_Flyer_wabp.pdf

Eervolle vermeldingen
Voor Kaasboerderij Janmaat was 27 maart een prachtige dag, hun kaas is uitgeroepen tot Cum Laude
Kaas in de categorie BELEGEN EN OUDE KAAS tijdens de Cum Laude Awards 2017. De meest
bijzondere kazen, uitsluitend gemaakt door zelfkazende boeren, werden er geproefd, gekeurd en
bekroond. Wij feliciteren Cor en Ria Janmaat met hun zilveren bekroning.

Oproepjes:
Oude foto’s
Mooie herinneringen delen we graag! Heeft u nog oude foto’s van Barwoutswaarder en/of Rietveld?
Laat het ons weten via dorpsplatformrijnoevers@gmail.com dan kunnen wij ze wellicht plaatsen op
de website zodat er meer mensen kunnen genieten van ons mooie woonplekje.

 Tips voor de volgende nieuwsbrief? Mail naar dorpsplatformrijnoevers@gmail.com
 De volgende nieuwsbrief verschijnt rond het najaar 2017 (tussendoor het verslag van de
bewonersavond)
 Heeft u buren die niet aangemeld zijn via de mail, wilt u deze nieuwsbrief dan voor hen
uitprinten?
 Meer nieuws vindt u op de website www.dorpsplatformrijnoevers.nl
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