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Ontstaan
Op 11 januari hadden we alweer de 8ste Rietveldse buurvouwenavond. Er komen geregeld vragen over.
“Waarom niet voor de mannen en waarom alleen voor Rietveld en niet voor Barwoutswaarder?” Ik zal
uitleggen hoe de Rietveldse buurvrouwenavonden ontstaan zijn.
Het begon allemaal in 2015. Al een tijdje liep ik rond met een idee. Ik woonde zelf al drieëntwintig jaar
op het mooie Rietveld en ik kende wel een aantal families, maar vroeg me af wie er nog meer in die
huizen woonden waar ik altijd langs fietste. Ik hoorde over buurvrouwenavonden die in een dorp hier
niet ver vandaan georganiseerd werden en het leek me een goed idee om hetzelfde concept te
gebruiken. Omdat er lintbebouwing is en veel boerderijen diep in het land liggen kom je elkaar niet
vanzelf tegen. Dat de bewoners een mengelmoes van boeren, burgers en buitenlui zijn vind ik een
intrigerende combinatie. Nu de Rietveldse Bosrand zo’n prachtig tuincafé had gekregen leek dat de
uitgelezen locatie om eens iets af te spreken. Geen agenda en geen ander doel dan om te kijken of dit
idee aansloeg. In overleg met de Bosrand werd er een datum geprikt en ik stopte bij elk huis een flyer in
de bus. In de uitnodiging vermeldde ik dat iedereen zijn eigen portemonnee moest meenemen om eigen
drankjes en hapjes af te rekenen.

Dorpsplatform Rijnoevers en buurvrouwenavond
Het dorpsplatform bestond nog niet. Dit was een eigen initiatief. Nieuwsgierigheid was een van mijn
drijfveren. Dat bleek voor meerdere dames te gelden. In groepjes en individueel kwam jong en oud naar
de Bosrand. Toen we eenmaal op die zwoele zomeravond van 5 juni 2015 binnen waren barstte het
onweer los met harde donderklappen. Onder het genot van een kopje koffie en iets fris werd er
geanimeerd gekletst. De jongste Rietveldse buurvrouw was 22 en de oudste 89! Sommige dames
kenden elkaar al vele jaren en anderen maakten voor het eerst kennis. Ik hoorde veel nieuwe informatie
en begreep dat er zelfs een “Rietveld’s Volkslied” bestaat. Het was zo gezellig dat ik helemaal vergeten
ben foto’s te maken. Een ander motief was om de sociale verbondenheid in de buurt te vergroten.
Toevallig bleek dat ook een van de motieven te zijn van het dorpsplatform Barwoutswaarder/ Rietveld,
dat op 18 mei van het jaar daarop ook in de Bosrand bijeenkwam om te peilen of er belangstelling was
voor een wijkinitiatief. Als men elkaar kent in een wijk/ dorp bevordert dat de leefbaarheid en veiligheid
en bovendien sta je sterker als er initiatieven getoond moeten worden richting gemeente of overheid.
Het wijkinitiatief kwam wonderwel overeen met wat ik zelf belangrijk vind in een buurt en ik meldde mij
aan om mee te helpen bij het organiseren van activiteiten voor dorpsplatform Rijnoevers.

Activiteiten
Tijdens de 1e buurvrouwenavond stelde ik na afloop de vraag of er dames waren die nog een keer zo’n
buurvrouwenavond wilden. Daar werd positief op gereageerd. En op de vraag wie mee zou willen helpen
met voorbereidingen reageerden Mieneke van Varik en Anja de Bree. Vanaf dat moment organiseren we

met zijn drieën twee keer per jaar een buurvrouwenavond. We hebben iedere keer een ander thema.
We hebben bijvoorbeeld een keer een quiz gedaan waarbij aan de hand van foto’s die we op Rietveld
maakten, geraden moest worden waar de betreffende locatie was. Er werd bloedfanatiek meegedaan.
We gaan soms naar andere locaties dan de Bosrand. Zo hebben we
een keer afgesproken in eetcafé de Spijker, waar we een pubquiz
hebben gedaan met thema ‘Oude en Nieuwe huizen’ op Rietveld. De
laatste bijeenkomst was in de ontvangstruimte van de firma Treur,
waar we informatie hebben gekregen over het gebruik van de AED
die buiten bij de firma Treur hangt. De laatste buurvrouwenavond
was bij Brownies&downieS in de stad. Daar kregen we informatie
over de opzet van het restaurant en hebben we allerlei soorten heerlijke brownies gegeten. We hadden
weer een supergezellige avond met 25 dames.

Challenge
Tot nog toe hebben we sinds de oprichting van het dorpsplatform Rijnoevers iedere zomer een
bewonersactiviteit georganiseerd. Dat is voor alle bewoners; mannen, vrouwen en kinderen van Rietveld
en Barwoutswaarder: Muziek aan de Rijn, Happen en Trappen en het afgelopen jaar een reisje op de
Rijn. Voor de komende zomer zijn er alweer plannen aan het opborrelen. Tijdens de jaarlijkse
bewonersavond van dorpsplatform Rijnoevers is gevraagd wie het initiatief voor de Barwoutswaarder
buurvrouwen wil oppakken. Ook in de Nieuwsbrief is er een soortgelijke oproep geweest. Tot nog toe is
er geen reactie binnengekomen. Misschien zijn er nu Barwoutswaardense dames die na het lezen van dit
stuk geïnspireerd zijn en zeggen: “Ja, dit gaan we een keer organiseren voor de buurvrouwen op
Barwoutswaarder.” Ingewikkeld is het niet en gezellig is het zeker. Tja en dan de vraag: waarom geen
buurmannenavond: “Eigenlijk geen idee!” Als er behoefte aan bestaat, dan zou een Rijnoeversbewoner
dat idee vorm kunnen gaan geven. Het dorpsplatform juicht initiatieven van bewoners van harte toe.

