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Snel 
   Polanen

Wijkplatform

Kerstlunch groot succes door sponsoring C1000

Heeft u wat te melden  
in de SnelPost! Mail het 
voor 19 april 2014 naar 
snelpostsenp@gmail.com

Bij binnenkomst eerst een lekker glaasje

ieder laat het zich goed smaken

De tafels staan feestelijk gedekt

De bedrijfsleiding van c1000 

wordt na afloop bedankt voor hun 

sponsoring van onze kerstlunch

Ondertussen worden de broodjes gesmeerd en belegd



De kinderraad van de Andersen-
school heeft er schoon genoeg van 
dat ze zoveel glas en peuken vinden 
op hun schoolplein. De kinderen 
zijn het zat dat hun school soms 
wordt beklad en dat het dak af en 
toe lekt omdat er mensen op lopen. 
Ook balen ze stevig dat hun voet-
baldoeltjes zijn vernield en de wip 
niet meer te repareren was
Daarom hebben zij de wijkagent 
uitgenodigd voor hun maandelijkse 
vergadering en op 8 januari waren 
er dan ook maar liefst 2 agenten bij 
de vergadering aanwezig.

De kinderen hebben samen met 
de agenten een plan van aanpak op-
gesteld waarover de omwonenden 
binnenkort worden geïnformeerd. 
Het schoolplein is na 20.00 verbo-
den terrein voor mensen die daar 
niets te zoeken hebben. Als u 
getuige bent van vernielingen, 
dan kunt u 112 bellen. 

Ziet u dingen gebeuren die u niet 
vertrouwt, dan kunt u bellen naar 
099-8844. 

In de verschillende wijken en dorpen 
van de gemeente Woerden zijn scha-
kelteams actief, bestaande uit een 
wijkverpleegkundige, een welzijns-
consulent/ouderenadviseur en een 
maatschappelijk werker. 
Wijkbewoners en professionals met 
een vraag of signaal op het gebied 
van welzijn, gezondheid, wonen of 
financiën kunnen terecht bij het 
schakelteam. Het team is goed bereik-
baar en bestaat uit vaste gezichten.

In een persoonlijk gesprek (telefo-
nisch of thuis) wordt de vraag ver-
kend en samen gezocht naar een 
passend antwoord. Daarbij wordt al-
tijd gekeken naar wat iemand zelf of 
met behulp van zijn omgeving kan 
doen. Het schakelteam kent de voor-
zieningen in de wijk (en daarbuiten) 
en kan snel de juiste informatie of 
ondersteuning vinden om u op weg 
te helpen. Het Schakelteam werkt 
nauw samen met WoerdenWijzer 
(gemeente).

Startbijeenkomst
Op 18 maart 2014 start het schakel-
team ‘Woerden Oost’ voor de wijken 
Snel en Polanen, Waterrijk en 
Staatsliedenkwartier. Het schakel-
team stelt zich graag voor aan de 
wijk. Dit doen we middels een flyer 
die u binnenkort in de brievenbus 

ontvangt en tijdens een startbijeen-
komst in Het Baken (Beneluxlaan 3) 
op 18 maart van 10.00 tot 10.30 uur. 
Dan kunt u ook direct kennismaken 
met de schakelteamleden. Alle be-
langstellenden zijn welkom! 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met één van de schakel-
teamleden; Eva Berkeley 
(Welzijn Woerden): 06-43368421, 
Caroline Bijma (Buurtzorg): 
06-51434452, Marja van Vliet 
(Careyn Maatschappelijk Werk): 
06-51254303. 

Een tevreden wijkbewoner
De beste zorg thuis. 
Verpleging en heel goede verzorging 
thuis.
Zij zijn professioneel en persoonlijk, 
zelfstandig blijven wonen, dat kan 
met Buurtzorg.
Buurtzorg levert hoge kwaliteit tegen 
lage kosten. U krijgt de kwaliteit en 
zorg die nodig is en de dames van de 
Buurtzorg krijgen van mij een TIEN. 
Dat verdienen zij.
Ze zijn allemaal echt hartelijk, 
gezellig en zeer kundig.
Het zijn hoog opgeleide medewerk-
sters die echt wel eens in het 
zonnetje mogen worden gezet.

G. eSkeS
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Kinderraad in 
actie tegen het 
vandalisme !

Nieuw in de wijk: 
Schakelteam Woerden Oost

Wij zijn een woonzorg locatie voor 
26 jongvolwassene met een lichame-
lijke en/of verstandelijke handicap. 
Door hun handicap worden deze 
mensen beperkt in hun dagelijkse 
doen en laten. Zij zouden het erg 
fijn vinden als u hen af en toe kunt 

helpen. Het varieert per 
cliënt wat zij graag met 

de vrijwilliger willen doen (bijv. 
boodschappen doen, iets creatiefs, 
stappen in de stad of helpen met een 
klusje in huis etc.). Houdt u van de 
handen uit de mouwen steken of 
eens gezellig boodschappen doen? 
Door uw hulp kunt u een glimlach 

creëren op een andermans gezicht ! 
Bel gerust voor een kennismaking om 
te kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Reinaerde Selma lagerlöfweg 
Contactpersoon: Gerrie Sluijs 
(werkzaam op maandag tot donderdag) 
Tel: 0348-405350 
Selma Lagerlagerlöfweg 1 
3446 ZA Woerden

Vrijwilligers gezocht !
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Ook de Andersenschool zamelt oud papier in. 
Elke dinsdag in de oneven weken staat er een papier-
container op het Andersenshof. 

U bent van harte welkom om hier uw oude papier in te 
gooien en u steunt hierbij de jaarlijkse uitwisseling 
met Denemarken. 

Voor iedereen die belangstelling heeft
Hoogbegaafd? het recht op anders zijn
         
Ouderavond:  drs. Leo Baauw
Plaats:  Andersenschool
Datum: donderdag 27 maart
Tijd: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) 

Oud papier Uitnodiging

Beginners cursus voor fotografie 
was een groot succes!

In de SnelPost van afgelopen oktober is er een oproep 
gedaan om de beginnende t/m de gevorderde fotograaf 
allerlei aspecten van de fotografie bij te brengen. De be-
doeling was om de basis te verstevigen en allerlei uitleg 
over de verschillende soorten technieken bij te bren-
gen. De 15 geïnteresseerde fotografen hebben dit gewe-
ten, want naast de thema avonden werd er ook 'huis-
werk' opgedragen, die verrassende plaatjes hebben 
opgeleverd.

Natuurlijk duizelde het soms voor sommige beginnende 
fotografen, maar daar zijn juist de bijeenkomsten voor 
om daar verdere persoonlijke uitleg en invulling aan te 
geven. In de evaluatie was er een unanieme positieve 
flow, dat men nu meer van de automaten stand af durf-
de te gaan en er zin in hadden om verder te experimen-
teren. Missie geslaagd, zou ik zeggen.

Nieuwe oproep!!
Om navolging aan deze cursus te geven, wil ik hierbij 
een nieuwe oproep doen om zich aan te melden voor 
een volgende beginnerscursus, waarbij wederom de ba-
sis gelegd zal worden om van de automaten stand af te 
gaan. Hierbij zal verdere uitleg gegeven worden over 
ISO, sluitertijd en diafragma waarbij er tevens ruimte is 
om eigen onderwerpen in te brengen die dan weer klas-
sikaal behandeld zal worden. Natuurlijk behandelen we 
onderwerpen als macrofotografie, portretfotografie en 
avond/nachtfotografie, welke de basis is om nog meer 
plezier uit deze geweldige hobby te halen. Het motto is 
hierbij, dat jij bepaalt wat de camera moet doen en niet 
andersom!!!

Kosten zijn totaal euro 65,00 voor 4 avonden, welke 
in medio mei/juni gehouden zullen worden. Minimale 
deelname is 10 personen, dit in verband met de 
zaalhuur etc., anders gaat de workshop niet door.

Heb je interesse, meldt je dan aan op 
fred.slagter@xs4all.nl of snelpostsenp@gmail.com 
met de vermelding welke avonden je het beste uitkomt. 
De data en avond zullen in overleg plaatsvinden

'strobistfotografie' op zaterdag 8 maart 2014
van 10.00 - 16.00 uur

We gaan in een dag leren foto's maken van vallende 
druppels water, verschillende andere vloeistoffen, ijs-
blokje in glas Whisky (thee), tomaten in bak met water 
en allerlei studiofotografie waarbij opzetflitsers nood-
zakelijk zijn. Wat heb je nodig, namelijk een camera die 
je kan instellen op basis van ISO, sluitertijd en diafrag-
ma, almede de mogelijkheid om een opzetflitser op je 
camera te plaatsen. Dergelijke mogelijkheden zijn naast 
een lens met b.v. macrostand en/of een zoomlens nood-
zakelijk om het maximale rendement eruit te halen. 
Overige benodigde materialen zoals flitsers triggers etc. 
worden door mij verzorgd. 

Op zich een lastig maar enorm leuk onderwerp, dit om 
de kunst van de professionele fotograaf onder de knie 
te hebben! Ik hoop van harte dat er voldoende animo is, 
want het minimale aantal deelnemers is 10 stuks, 
anders gaat de workshop niet door.

Heb je interesse, meldt je dan snel aan op 
fred.slagter@xs4all.nl of snelpostsenp@gmail.com 

Langs deze weg wil ik een 
oproep doen voor een 
eendaagse workshop 
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Even voorstellen

Mijn naam is Sifra Bastmeijer en 
middels Praktijk WiJS! wil ik me 
inzetten om kinderen te helpen 
zich weer fijner te voelen.
De afgelopen tien jaar heb ik erva-
ring opgedaan als gedragsweten-
schapper, speltherapeut en mu-
ziekpedagoog. Inmiddels heb ik 
enkele honderden kinderen onder 
behandeling gehad van verschil-
lende leeftijden (3-17 jaar) en 
met uiteenlopende hulpvragen. 

 
Wanneer Praktijk WiJS!?
Als orthopedagoog en speltherapeut ben ik gespeciali-
seerd in de behandeling en begeleiding van kinderen en 
hun ouders, wanneer de ontwikkeling van het kind om 
wat voor reden dan ook belemmerd wordt. Bijvoorbeeld 
bij rouwverwerking, boosheid, (faal)angst, pesten, laag 
zelfbeeld, slaapproblemen, het verwerken van een echt-
scheiding of problemen in de sociale omgang. 
 
Hoe helpt Praktijk WiJS!?
Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Hierin 
wordt samen met de ouders een beeld geschetst van de 
hulpvraag. Vervolgens worden de mogelijkheden bespro-
ken om met deze hulpvraag aan de slag te gaan. In over-
leg is veel mogelijk, zowel in behandelvormen als in the-
rapietijden. Parallel aan de behandeling van het kind loopt 
de ouderbegeleiding in de vorm van oudergesprekken. 
Dit helpt de ouders om aangesloten te blijven en hun kind 
optimaal te ondersteunen. 
Ik heb een Christelijke levensovertuiging, als het gewenst 
is kan ik vanuit deze invalshoek de therapie vormgeven. 
Iedereen is welkom, ik zal mijn levensovertuiging niet aan 
iemand opdringen.
Kenmerken van Praktijk WiJS! zijn onder andere: laag-
drempelig, betrokken, flexibel, transparant en eerlijk. 
 
Orthopedagogiek
Soms is het goed om te beginnen met een sociaal-emotio-
neel of een intelligentie onderzoek om meer inzicht te 
krijgen in de sterke en minder sterke kanten van het kind. 
Dit zodat de sterke kanten ingezet kunnen worden om de 
minder sterke kanten verder te ontwikkelen.

Speltherapie
Voor kinderen is het nog lastig om woorden te geven aan 
wat ze voelen, meemaken en ervaren. Zij verwerken hun 
ervaringen in hun spel, spel is als het ware de taal van het 
kind. Als speltherapeut maak ik hier gebruik van. Door 
het kind te volgen in wat hij speelt, krijg ik inzicht in zijn 
belevingswereld en leer ik zijn speeltaal te begrijpen. 
Door te benoemen wat ik zie en mee te spelen, leert het 
kind spelenderwijs zijn zorgen te uiten en krijgt hij de 
ruimte om zijn problemen te verwerken. 

Muziekles
Voor sommige kinderen is het moeilijk om met de regulie-
re muziekles mee te komen. Bijvoorbeeld omdat ze het 
moeilijk vinden om in een groep te functioneren, of om-
dat ze gehinderd worden door een gedragsprobleem wat 
voorkomt uit ADHD of autisme. Ik wil hen graag helpen 
om (opnieuw) plezier te krijgen in het maken van muziek.

Ervaringen van kinderen
Sifra heeft mij heel goed geholpen. Bijvoorbeeld: mijn 
angst te overwinnen en meer zelfvertrouwen te krijgen. 
’s Avonds slaap ik nog steeds in mijn eigen bed. Gelukkig 
zijn mijn plus hersenen nu groter dan mijn min hersenen. 
Eigenlijk wilde ik nog langer blijven. Meisje, 9 jaar.

Ik ben blij over wat ik geleerd heb, zoveel in 1 jaar: nege-
ren, het glas is half vol niet half leeg, ik heb minder ruzie 
en durf meer, ik ben blijer, heb meer vrienden enz. 
Bedankt. Jongen, 8 jaar.

Voordelen Praktijk WiJS!
• Hulp dichtbij
• Gunstig tarief
• Hulp afgestemd op de specifieke hulpvraag
• Afspraken ook mogelijk in de avonden en op zaterdag
• Begeleiding op afstand mogelijk
• Gebruik social media 

contact
Praktijk WiJS!
Schrijverspad 21
3446ZW Woerden
Tel: 06-37549094
info@wijswoerden.nl
www.wijswoerden.nl
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Op 19 maart doet Progressief 
Woerden met een vernieuwde en 
verjongde lijst mee aan de gemeen-
teraadsverkiezingen. Ons verkie-
zingsprogramma draait om drie 
hoofdthema’s: sociaal, duurzaam 
en samen sterk. Mensen staan cen-
traal bij Progressief Woerden. Ieder 
mens is anders en iedereen telt 
mee. We willen dat mensen kunnen 
leven op een gezonde aarde. 
We geloven in een sterke samen-
leving waarin mensen, organisaties 
en bedrijven samen met de 
gemeente optrekken.

Wat gaan wij de komende 
periode doen?
Samen zorgen we ervoor dat er 
niemand buiten de boot valt, onder-
steund door zorg in de buurt en 
voldoende voorzieningen dichtbij. 
De veranderingen in de zorg zijn 
prioriteit 1 bij Progressief Woerden!
We gaan voor duurzame mobiliteit: 
fietsen, goed openbaar vervoer en 
schone auto’s krijgen ruim baan.
We willen dat de gemeente samen 
met bedrijven en organisaties 
plannen maakt om meer mensen 
aan het werk en meedoen te krijgen.

Ons volledige verkiezingsprogramma 
is te vinden op www.progressief-
woerden.nl

Stemt u op 19 maart Sociaal, 
duurzaam en samen sterk, 
dan stemt u:

Progressief  
Woerden, sociaal, 
duurzaam en  
samen sterk
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Mijn Wandeling,
Vrijwel iedereen kent de uitdrukking “Een nieuwe lente en een nieuw 

geluid”. Het is de eerste regel van het beroemde gedicht “Mei” van Herman 

Gorter uit 1889. Deze dichter behoorde aan het einde van de negentiende 

eeuw tot de belangrijke letterkundige groep van de tachtigers. Andere leden 

van deze stroming waren bijvoorbeeld Albert Verweij, Frederik van Eden en 

Willem Kloos. Aan hem -Willem Kloos- moest ik denken toen ik in de 

afgelopen herfst een keer bij windkracht 7 of 8 langs de recreatieplas 

wandelde. Eigenlijk zeg ik het verkeerd. Niet de naam Kloos, maar de 

gedachte aan het door hem gemaakte gedicht “De Zee” kwam ineens naar 

boven. Vroeger op school moesten wij het leren. En dan kreeg je er ook nog 

een cijfer voor. Ongetwijfeld kennen meerdere mensen het. Het eerste 

couplet luidt:

  de zee, de zee klotst voort in eindeloze deining.

  de zee, waarin mijn ziel zichzelf weerspiegeld ziet.

  de zee is als in wezen en verschijning

  zij is een levend schoon en kent zichzelve niet.

De schuimkoppen op de golven en de wegwaaiende vlokken, de gierende 

wind en daarboven de jagende wolken deden bij mij het beeld van een 

storm op zee opkomen. En het grauwe, koude water straalde een sfeer van 

geheimzinnigheid uit. Alleen het voorbij varen van de “Vliegende 

Hollander”, met kapitein Den Decker aan het roer, ontbrak er nog aan. 

De plotseling opkomende regenbui deed de oevers aan de overkant bijna 

helemaal verdwijnen en dan lijkt zo'n plas nog groter dan hij al is. 

Dan realiseer je je, welk een enorm gat hier in een paar jaar tijd gegraven is. 

Automatisch vormt zich dan de vraag hoe het er onder de waterspiegel 

uitziet. Ontstaat er al een soort vegetatie? En is dat dan ook in de diepe 

delen of alleen maar langs de oever? Is er al een behoorlijke visstand? 

Voor zover mij bekend, mag er nog niet gevist worden en is het bestuur van 

De Rijnstreek, de Woerdense hengelsportvereniging, druk bezig om de 

visrechten te verkrijgen. Maar misschien zijn er in onze wijk duikers, die de 

antwoorden kennen. Het lijkt me interessant als zij hierover wat zouden 

kunnen vertellen. Op het moment, dat ik deze regels schrijf dringt het tot 

me door, dat we erg weinig over de natuurplas schrijven of praten. Altijd is 

het de recreatieplas, die zo mooi is, waar je in kunt zwemmen en waar je zo 

fijn omheen kunt wandelen. Zelfs de razendsnelle surfers hebben de plas 

inmiddels ontdekt.

Over die andere plas hoor ik echter bijna nooit iets. Ik bedoel dat stuk 

water, dat als rustgevend voor de natuur is aangelegd. Een waterplas met 

een moerasachtige strook er langs. Nooit vertelt iemand me, welke 

watervogels hij of zij daar gezien heeft. Ook niet hoe het er voor staat met 

het vliegverkeer bij de zwaluwenwand. Vreemd eigenlijk, want het is toch 

best een interessant stukje natuur. Maar misschien is het ook wel de 

bedoeling, dat er weinig aandacht voor is; dat het gewoon blijft zoals het is: 

rustig.

Deze plas komt pas in de belangstelling als een stelletje gekken een 

uitkijkpost in de hens gestoken hebben. Kennelijk moeten we er mee leven, 

dat dit soort idioten altijd en overal voorkomen.

ceeS de JonGe

Arie de Rover (51) was jarenlang een 
succesvol manager en trainer in het 
bedrijfsleven. Na een ommekeer in 
zijn leven stopte Arie met zijn suc-
cesvolle loopbaan bij een bedrijf in 
medische apparatuur. Hij zegt hier-
over: “Er waren maar weinig mensen 
die mijn keuze begrepen. Sommigen 
vonden het zelfs onverantwoord; 
een vijfde kind op komst en dan je 
baan opzeggen?” 
Na de draai in zijn leven werd Arie 
spreker, coach en begeleider van 
meerdaagse bezinningen en spreekt 
veel over identiteit; Wie zijn we en 
waar staan we voor... en vooral: waar 
worden wij door gevoed? Hij belicht 
deze vragen vanuit antropologisch 
perspectief.
Momenteel steekt hij veel tijd in een 
opvangtehuis voor getraumatiseerde 
vrouwen. 

Aanvang: 20:00. Beneluxlaan 3, 
Woerden. Entree is gratis.

Lezing in 
Het Baken
13 maart is er in Het Baken een 
lezing van Arie de Rover. Thema’s 
als spiritualiteit, keuzes en iden-
titeit zullen aan bod komen.

apartheid …… van een diplomaat,
minachting voor de man in de straat.

rechter, overheid, verantwoordelijke
Behandel uw naaste als uw gelijke.

Zakken vullen ten koste van de gemeenschap,
Wees bereid tot beterschap.

mandela u weet wel die man met de voornaam Nelson,
die met verzoening en eerlijkheid overwon.

Laat dit niet met hem in ’t graf verdwijnen,
maar doe samen, kom op voor al de zijnen.

dit mag toch nooit en te nimmer vervagen
probeer in ’t leven elkander te “dragen”.

Zo wordt 2014 een jaar voor iedereeN,
Waar echt voor een ieder de zon scheen.

C.A.Vermeulen
Vz. Senioren Woongroep van 50+ers

Viermeren
Voor informatie Senioren Woongroep 50+ers:
Secretariaat: rieneke v,d, Berg
Vierwoudstedenmeer 22
0348 - 47 56 97    
r.bergroobol@ziggo.nl 

2014 ’n Nieuw jaar
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Kopij voor het volgende nummer:
De volgende SnelPost  
verschijnt in mei 2014

De sluitingsdatum voor kopij  
19 april 2014

“Een leuke wijk om te wonen”, dat is wel de meest karakteristieke omschrij-
ving van Snel & Polanen. Zowel benadrukt door het wijkplatform zelf als 
ook door ons als kandidaten van Progressief Woerden op excursie door de 
gemeente Woerden. Huidig fractielid Gerard zag zijn droomhuis al staan.
Op zaterdag 11 januari werden we hartelijk ontvangen door Albert Snippe 
(penningmeester wijkplatform) en zijn vrouw met koffie en koek. Albert en 
Ton Meier (secretaris wijkplatform) zijn gevraagd om ons, aankomende politi-
ci te informeren over het wel en wee in hun wijk. We hebben een interessant 
gesprek over de rol van het wijkplatform binnen de wijk en de relatie met de 
gemeente. We begrepen dat het wijkplatform zichzelf vooral ziet als facilita-
tor van buurtinitiatieven. Zodra iemand iets wil organiseren helpt het wijk-
platform om dat voor elkaar te krijgen. Maar de ideeën moeten uit de mensen 
zelf komen. Het wijkplatform is tevreden over het contact met de wijkambte-
naar en de wijkagent. Goed om te horen! Een punt wat het wijkplatform aan 
ons meegeeft is de zorg om een goede ontmoetingsruimte. Niet zo lang 
geleden dreigde zelf een ouderenactiviteit vrij plotseling op straat te komen 
staan. Gelukkig is er nu een prima plek in Het Baken, maar daar hangt wel 
een prijskaartje aan. 
We maken een rondje door de wijk om een indruk te krijgen. Snel & Polanen 
is een groeiende wijk met in ruim 10.000 inwoners. Best veel in vergelijking 
met andere wijken. We zien veel variatie aan straten en woningen. Een prima 
wijk waar het bijna zoeken is naar knelpunten die we als aankomende politici 
graag willen weten. Ton en Albert. nemen ons mee naar de Boekentuin. Veel 
jongeren komen hier graag voetballen getuige de kale plekken in het gras. 
Er zijn hangplekken, een Jongeren-Ontmoetingspunt en zelfs een opgeblazen 
prullenbak. We zien het parkeerterrein bij het winkelcentrum waar autorij-
dend en winkelend publiek elkaar in de weg zitten. Is het instellen van één-
richtingsverkeer waarbij ook handhaving nodig is een betere optie dan uit-
gaan van eigen regelmogelijkheden van de bezoekers?
Een sterk pluspunt van de wijk is de opkomst van allerlei sport- en ontspan-
ningsmogelijkheden rondom de Recreatieplas. Een strandje, watersport en 
een wandelpad van 5 kilometer. Leuk voor Woerden!
Kortom: een leuke nieuwe en groeiende wijk om trots op te zijn. 
Wij bedanken het wijkplatform voor de ontvangst, de toelichting en de rond-
leiding en we wensen Snel en Polanen ook groei en bloei in eigen initiatieven 
toe. Die zullen wij graag ondersteunen de komende jaren.

Leuke wijk om te wonen
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Snel Post8

Wijkagenda Wijkplatform S&P
Wijkplatform Snel & Polanen vergadering is op dinsdag 25 februari 2014 
in het kerkelijk centrum: “Het Baken” U bent van harte welkom.

Oproep plaatsen?

Mail dit dan met vermelding van naam, 
adres en telefoonnummer naar: snelpost-
senp@gmail.com of per post naar: redactie 
SnelPost, o.v.v. Oproep, Jules Vernehof 18, 
3446 ZV Woerden. De redactie bepaalt of  
uw oproep geplaatst wordt. Plaatsing hangt 
mede af van het aantal ontvangen oproep-
jes waarbij als maximum 4 oproepjes per 
editie wordt aangehouden. Als uw oproep 
geplaatst wordt ontvangt u van ons een 
mail- óf telefoon bericht. 

Redactie SnelPoSt

Bezorging SnelPost

Mocht u problemen of sugges-
ties hebben inzake de bezorging 
van de SnelPost mail dit dan 
naar: snelpostsenp@gmail.com 
of per post naar: redactie 
SnelPost Jules Vernehof 18,  
3446 ZV Woerden. 

U ontvangt op korte termijn een 
reactie op uw bericht. 

Redactie SnelPoSt

* advertentie * Stichting Wijkplatform 
Snel & Polanen

Klachtenlijn Woerden
Beheer en onderhoud openbare ruimte

Heeft u klachten in de wijk
belt u dan: 0348 - 43 09 66 
van 8.00-12.00 uur en  
13.00-16.00 uur.
De klacht wordt  
geregistreerd en in  
principe binnen een week verholpen.

BESTUUR:

Vz.:  Albert Snippe / Ton Meier

Secr.: Ton Meier
 Jules Vernehof 18
 3446 ZV Woerden     
 Tel.: 0348 - 42 04 55
 E-mail: tonenmar@casema.nl 

Penn.m.:  Albert Snippe

Notuliste: Jopie van der Werf

WERKGROEPEN

Verkeer & LeefkLimaat
Ko Baas
Albert Snippe
Vacant
 
WerkgroeP actiViteiteN JeUgd
Marijke Meier
Cathy Companje
Vacant

WerkgroeP actiViteiteN SeNioreN
Cathy Companje 
Miep Dekker
Adrie Dekker
Marijke Meier
Ineke Vos
Henk Dekker
Cees de Jonge
  
PUBliciTEiT

redactie: 
Jorg Huizinga 
Ton Meier
Sjaco Dhondt 

Lay-oUt / acqUiSitie:
SjacoDesign | Sjaco Dhondt
Grafische Vormgeving & Druk
Tel.: 06 - 12 32 16 71
E-mail: sjacodesign@gmail.com
 
redactie adreS SNeLPoSt: 
Ton Meier,  
Jules Vernehof 18
3446 ZV Woerden


