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Wijkplatform

Van de bestuurstafel

Heeft u wat te melden in de SnelPost! Mail het voor 5 september 2014 naar snelpostsenp@gmail.com

Op 25 februari vond de eerste algemene wijk-
avond van 2014 plaats. De vergadering werd 
goed bezocht. Voor ons als bestuur geeft dit 
een positieve indruk over de betrokkenheid 
van het Wijkplatform binnen de wijk. 
Tijdens de vergadering werden een aantal 
punten behandeld betreffende de leefbaarheid 
binnen de wijk. Hier volgt een kort overzicht.

1.  Er werd door de wijkagent een overzicht  
gegeven over de veiligheid en overlast  
binnen onze wijk.

2.  Door de heer Beekman werd een toelichting 
gegeven over de invulling en uitvoering van 
de WMO binnen de gemeente Woerden. 

3.  De ingezonden brief over het omgekeerd in-
zamelen werd door de indiener toegelicht. 
Hierna kwam er een discussie op gang over 
het voor en tegen van deze "pilot"

4.  De lopende activiteiten werden besproken. 
5.  De ontwikkeling van de recreatieplas werd 

toegelicht en de overlast van fietsers en los-
lopende honden werd besproken

6.  Via de media hebben wij vernomen dat de 
gemeente eenrichtingsverkeer gaat invoe-
ren op de parkeerplaats van het winkelcen-
trum.

De vergadering werd om ongeveer 22.00 uur  
afgesloten.

Bent u ook nieuwsgierig geworden over de 
ontwikkelingen binnen de wijk Snel&Polanen/
Waterrijk? Of wilt u zelf uw ideeën, opmerkin-
gen, klachten etc kwijt, dan nodigen wij u van 
harte uit op de komende Algemene Wijkavond 
welke gehouden zal worden op dinsdag 13 mei 
in "het Baken" aan de Beneluxlaan. De avond 
begint om 20.00 uur en de zaal is om 17.30 uur 
open.

Voor koffie en/of thee wordt gezorgd.

Vergadering algemene wijkavond op dinsdagavond 
van 20.00 - 22.00 uur
 13 mei
 16 september
 16 december
  
  De algemene wijkavond vindt  

plaats in de het zalencentrum van 
“Het Baken”. Agenda en notulen  
worden op verzoek toegestuurd.  
Voor aanvraag van de stukken mail 
naar: tonenmar@casema.nl 

Koffieochtenden Senioren op dinsdagochtend van  
10.00 - 12.00 uur
 13 mei 
 27 mei (einde seizoen lunch aanvang 12.00 uur)

 Vakantie 
 2 september
 16 september
 30 september 

  De koffieochtenden worden  
gehouden in het zalencentrum  
van “Het Baken” 

de koffieochtenden en de lunch worden aangeboden  
door c1000

Bingo voor senioren op donderdagmiddag van  
14.00 - 16.00 uur
 24 april
 22 mei
 25 september

  De bingomiddagen worden  
gehouden in het zalencentrum  
van “Het Baken”

Aanleveren kopij SnelPost
 5 september

  Laatste datum voor het aanleveren  
van kopij. Voor vragen over de kopij 
kunt u contact opnemen met  
tonenmar@casema.nl  

Activiteiten agenda 2014
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daarom doen wij een oproep aan u om het bestuur te verjongen

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie personen. Een secretaris, een 
penningmeester en een notuliste. 
De huidige penningmeester en secretaris zijn al meer dan 10 jaar actief in 
het bestuur en in diverse werkgroepen.

het bestuur maakt zich zorgen over de continuïteit en de werkzaamheid van 
het wijkplatform.

Voor een goed geolied wijkplatform zoeken we daarom:
1.  Een voorzitter. Op dit moment nemen de secretaris en penningmeester 

bij toerbeurt de honneurs van de voorzitter waar. 
  1.1. De voorzitter onderhoud contact met alle doelgroepen binnen het 

wijkplatform. Hij zit de algemene wijkavonden voor en stelt met de  
secretaris de agenda vast. 

2. Een tweede secretaris. 
  2.1. hij/zij zal het secretariaat op den duur overnemen van de huidige 

secretaris. Dit houdt in: het versturen van de uitnodigingen voor de wijk-
avonden. Contacten onderhouden met de gemeente en andere organisa-
ties binnen de gemeente Woerden. 

3. Een tweede penningmeester.
  3.1. hij/zij zal het penningmeesterschap op den duur het penningmees-

terschap over nemen. Opstellen van de begroting en jaarlijks een financi-
eel overzicht opmaken ter verantwoording naar de gemeente. Het verstu-
ren van rekeningen naar onze adverteerders en de nodige betalingen 
verrichten betreffend de drukkosten van de SnelPost en de kosten van de 
zaalhuur etc.. 

4. Coördinator werkgroepen.
  4.1. Om een goed draaiende vrijwilligersteam te kunnen aansturen is een 

contactpersoon tussen de vrijwilligers en het bestuur een goede zaak. 
Deze functie kan geheel naar eigen idee worden ingevuld. 

5. Redactieleden voor de SnelPost.
  5.1. De redactie is op zoek naar een persoon die de SnelPost verzendklaar 

wil maken. Hij/zij bundelt de SnenPost en brengt ze naar onze bezorgers. 
6. Vrijwilligers voor de werkgroep Verkeer
  6.1. Binnen deze werkgroep kunt u alle verkeers- en leefbaarheids proble-

men bespreekbaar maken. 
7. Vrijwilligers voor de werkgroep Jeugd
  7.1. Binnen deze werkgroep zoeken wij mensen die zich in willen zetten 

voor activiteiten voor de jeugd binnen de wijk.

Kortom we hebben een groot aantal vrijwilligers nodig om de Stichting 
Wijkplatform Snel&Polanen leefbaar te houden.

Wilt u meer informatie hebben over een van deze leuke klussen neem dan 
gerust contact met ons op. dat kan via e-mail snelpostsenp@gmail.com of 
per telefoon 0348 420455.

Wie komt ons helpen?
Het bestuur van de Stichting Wijkplatform Snel & Polanen zoals die 
staat vermeld in de gemeentegids is nodig aan uitbreiding en ver-
vanging toe. De gemiddelde leeftijd van het huidige bestuur staat 
niet in verhouding met de jonge wijk Snel & Polanen/ Waterrijk.

De lessen worden om de week van 
tien tot twaalf op woensdagmorgen 
gegeven.

Waar? In de bovenzaal van het 
Baken aan de Luxemburglaan 3
Ervaar hoe leuk en gezellig tekenen 
kan zijn in een rustige sfeer met 
maximaal 8 volwassenen,  
mannen en/of vrouwen! 

De korte cursus wordt via het  
wijkplatform Snel & Polanen  
georganiseerd en gegeven door  
enthousiast en ervaren teken-
docent Marijke Abbink  
(zie www.creatiefkleurenarchief.nl)

Kosten zijn e 110 materialen 
inbegrepen, U hoeft dus niets  
mee te nemen dan alleen een  
euro voor de koffie of thee…

Gun uzelf een leerzame creatieve 
cursus!

Data:   3-9, 17-9, 1-10, 15-10, 29-10, 
12-11, 26-11

Voor inschrijving en overige vragen 
bel gerust met Marijke Abbink:
(Wees er snel bij want vol is vol)
06-44112946
0348-448727

Snuffelcursus 
tekenen 

Wie wil er ontspannen kennis 
maken met verschillende  
tekenmaterialen in 7 lessen? 
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Klussen en brandveiligheid
De lente komt er weer aan en gelukkig daarmee ook het mooie weer. Voor 
veel mensen reden om te gaan klussen in de tuin of in de woning. Bij een 
aantal klussen kan brand ontstaan als u niet oplet. Hieronder vindt u een 
aantal tips om dit te voorkomen.

Solderen en lassen
•	 Soldeer	of	las	alleen	op	een	hittebestendige	ondergrond.
•	 	Houdt	een	gasfles	altijd	rechtop.	Als	u	dit	niet	doet,	kan	er	vloeibaar	

gas ontsnappen. Vloeibaar gas kan een steekvlam veroorzaken.
•	 	Draai	de	afsluiter	van	een	gasfles	altijd	dicht	als	u	de	gasfles	niet	meer	

nodig heeft. Draai deze ook dicht als u de fles nog wel nodig heeft, 
maar tijdelijk niet gebruikt.

•	 Zet	een	soldeerbout	uit	als	u	hem	(even)	niet	gebruikt.

Verf afbranden
•	 	Het	is	veiliger	om	een	elektrische	verfföhn	te	gebruiken,	dan	een	gas-

brander. Een gasvlam is namelijk erg heet. Hierdoor kunnen los gekrab-
de verfbladders snel vlam vatten.

•	 	Gebruikt	u	toch	een	gasbrander?	Houd	dan	water	en	een	natte	doek	bij	
de hand. Zo kunt u smeulende plekken  
direct doven.

•	 Gebruik	geen	verfbrander	op	wanden	of	plafonds	met	schrootjes.
•	 	Gaat	u	verf	afbranden	van	een	wand?	Let	dan	op	of	isolatie	in	de	wand	

is verwerkt. Is dat het geval? Dan kunnen kieren en spleten voor brand-
gevaarlijke situaties zorgen.

Dakdekken
•	 	Bij	dakdekken	is	een	gasbrander	onmisbaar.	Verwarm	de	bitumen	laag	

niet meer dan strikt noodzakelijk: het  
teerachtige materiaal moet zacht worden, maar mag beslist niet borre-
len.

•	 Houd	voor	alle	zekerheid	een	emmer	water	bij	de	hand.
•	 	Trek	altijd	rubberen	of	latex	werkhandschoenen	aan	die	van	goede	kwa-

liteit zijn. Gloeiende teerspetters kunnen ernstige brandwonden ver-
oorzaken. 

Stroom
•	 	Rol	kabelhaspels/	verlengsnoeren	altijd	helemaal	af.	Als	u	dat	niet	

doet, kan de warmte van de kabel niet worden afgevoerd en kan de has-
pel oververhit raken en gaan branden.

•	 	Sluit	nooit	teveel	apparaten	aan	op	één	groep.	Als	de	stop	springt,	valt	
alles tegelijk uit. Bovendien kan het leiden tot overbelasting en over-
verhitting en dus tot kortsluiting.

Er is een folder ‘Doe het zelven en brandveiligheid’ beschikbaar. Deze kunt 
u downloaden via www.brandweer.nl.  
Met vragen kunt u ons bereiken via info@vru.nl.

Heeft u werkende rookmelders in huis? rookmelders redden levens.

Veiligheidsregio Utrecht Brandweer
Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei manieren aan uw veiligheid en staat 24 uur per 
dag voor u klaar. Maar u kunt zelf ook veel voor uw veiligheid doen. Heeft u vragen? Stel ze gerust. 
Wij geven u graag informatie en advies.

N.a.v. enkele vriendinnen en  
vriend van de Woongroep,  
die dit jaar 75 worden.
maar ook voor ieder -  
ongeacht leeftijd.

“75 JAAR”
Na vijf komt zes en dan zeven,
dat is in ons rekenstelsel een normaal 
gegeven.
Zo ook is na 74, 75 het volgende getal,
niks bijzonders en eenzelfde geval.

Maar aan 25, 50 en 75 zoals bekend,
heeft de mens iets bijzonders toege-
kend.
Toch is ’t net als de dag daarvoor,
alleen klinkt het cijfer anders voor het 
gehoor.

Jawel een feestje met koffie en taart,
en soms gezellig bij het leggen van 
een kaart.
Het hele jaar blijft het getal van 
kracht,
maar alsjeblieft niet op het volgende 
cijfer gewacht.

Maar neem de slogan van mijn beste 
vriend tot de jouwe:
Heus daar kun je best elk moment van 
de dag op vertrouwen.
En hopelijk dat je daar wat positiefs 
aan beleeft:
“EEN DAG NIET GELACHEN,  
IS EEN DAG NIET GELEEFD”

karel Vermeulen  

Bel gerust eens voor informatie over 
de Woongroep of kom eens gezellig 
koffie drinken (na een telefoontje)  
om er eens iets van te ervaren en  
of ’t dan iets voor U is.

Tel.: Vermeulen 0348-418872
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Al jaren scheiden de inwoners van 
Woerden naar beste weten en kun-
nen hun afval. Daarvoor hebben/
hadden we een bruine container 
bestemd voor het dagelijkse afval 
niet zijnde plastic, papier, batterij-
en/chemisch, kleding, tuinafval of 
groot afval. Voor het tuinafval is er 
de groene container. Voor het plas-
tic zijn er aparte zakken. Voor de 
batterijen en kleding zijn bakken 
op verschillende plaatsen en voor 
alle andere afval zoals groot- en 
chemisch afval kun je bij het afval-
brengstation terecht. Kortom een 
gewichtige lijst van te scheiden af-
val waar een zeer groot deel van 
Woerden vrijwillig en enthousiast 
aan meewerkt. Het resultaat mag er 
dan ook wezen. Bijna 60 % van ons 
afval wordt al netjes door ons allen 
gescheiden en dan te bedenken dat 
er nog bewoners zijn die afval niet 
kunnen scheiden door het ontbre-
ken van de benodigde voorzienin-
gen. Vergeleken met veel andere 
gemeenten in Nederland een bij-
zonder goede score dus.

Echter per oktober is na een hele 
korte introductie opeens iets 
nieuws ingevoerd om dit goede re-
sultaat nog verder op te schroeven. 
Dit op geleide van een wens vanuit 
Europa die aangeeft dat dit percen-
tage in de komende jaren moet 
groeien naar 65% of hoger.
Bedacht is dat als je mensen met 
hun vuilnis verder laat lopen in 
plaats het afval gewoon voor de 
deur op te halen, je de mensen 
dwingt beter na te denken en dat 
ze dan vanzelf beter gaan schei-
den. (200 tot 500 meter wordt nog 

als acceptabele afstand be-
schouwd). Een heel goede en logi-
sche methode vindt de gemeente 
en het werkt ook nog want in b.v. 
Zwolle hebben ze ook zo'n proef 
gedaan en de conclusie is dat het 
werkte. Vergelijk deze denkwijze 
maar met de situatie op een cam-
ping waar je als je lopend water 
moet halen met je tankje of emmer 
ook vanzelf minder water gebrui-
ken.

Waar de gemeentebestuurders ech-
ter volkomen aan voorbij gaan is 
de behoefte bij de bewoners zelf. 
Voor een leven op de camping kun 
je kiezen en duurt niet het hele 
jaar door maar deze maatregel is 
voor jaren en heeft grote invloed 
op het dagelijks woongenot van de 
nu getroffen bewoners en straks na 
afloop van deze "proef" voor alle 
bewoners van Woerden. 
Als ik nu 's avonds door de wijk 
loop om mijn hond uit te laten en 
ik zie in de verte een oudere be-
woonster, slecht ter been, sjouwen 
met twee zware vuilniszakken 
word ik een beetje boos op het ge-
meentebestuur die dit op zijn ge-
weten heeft en niet in de eerste 
plaats denkt aan zijn inwoners zo-
als wij dat toch mogen verwachten.
 
Zoals gebruikelijk bij een dergelij-
ke "proef" krijgen wij als direct be-
trokken bewoners na de proefperi-
ode straks (zomerperiode) een (e 

10.000 kostende) Woerdense en-
quête waarin wij onze ervaringen 
kunnen aangeven. Tenminste ik 
hoop dat de enquête deze moge-
lijkheid biedt. Graag aan allen die 

hebben meegedaan aan deze proef 
dan ook het verzoek om duidelijk 
te zijn in de beantwoording en de-
ze kans om straks uw mening te 
geven niet voorbij te laten gaan. 
Uiteraard kunt u ook nu al begin-
nen de gemeente te benaderen en 
uw mening geven.

Om deze brief positief te beëindi-
gen, ik het milieu ook belangrijk 
vind en de achterliggende bedoe-
ling begrijp, heb ik wel een sugges-
tie die aan beiden wensen tege-
moet komt.

Als we nu de geplaatste en dure 
containers gaan gebruiken voor al-
le plastic afval in plaats van het 
restafval wordt de nu opgelegde 
straf omgezet naar positief beleid. 
Omdat plastic vele malen lichter is 
zal het apart wegbrengen ervan 
minder bezwaarlijk zijn en zijn de 
bewoners tevens af van de rond-
slingerende plastic zakken tijdens 
de ophaaldagen, wat nu een alge-
mene klacht is.
 
Wat mij betreft kunnen we dit per 
direct invoeren en is daarmee een 
win win situatie gecreëerd voor zo-
wel het milieu, bewoners als het 
gemeentebeleid en heeft de ge-
meente Woerden dit onderwerp wel 
goed geregeld VOOR haar bewo-
ners.
 
Met vriendelijke groet,

Ko Baas
Ponddreef 3 WOERDEN
Mail : kobaas@outlook.com

De Gemeente Woerden  
straft haar inwoners
Beste medebewoners van Snel en Polanen en in het bijzonder de  bewoners van de  "Muntenbuurt".  
De bewoners die ongevraagd mee moeten doen met de proef "Omgekeerd Afval inzamelen".  
(NB Dit geldt ook voor het gelijklopende proefproject te Kamerik dorp).



I n f o r m a t i e k r a n t  v o o r  d e  b e w o n e r s  v a n  S n e l  &  P o l a n e n  e n  W a t e r r i j k

Snel Post 5

* advertentie *

Tijdens de vakantie merkte ik dat er 
weinig ruimte overbleef voor bagage 
in de auto. Bij toeval kwam ik in 
aanraking met een bagagekoffer 
voor op de trekhaak (Thule BackUp) 
en heb deze aangeschaft. Deze kof-
fer monteer je snel op de kogel van 
de auto en vergroot je bagageruimte 
met ruim 400 liter. Het bagagepro-
bleem was opgelost maar bij terug-
komst was het een ruimteverslinder 
bij opslag.
Er bleek vraag te zijn naar het huren 
van luxueuze 1e klas Thule bagage-
koffers. Een uitkomst voor mensen 
die niet het hele jaar door in een gro-
te auto willen rijden voor 2-3 weken 
vakantieplezier. Doordat de trekhaak-
koffer zich aan de achterzijde van de 
auto bevindt, levert dit een brand-
stofbesparing op t.o.v. een dakkoffer 
en wordt de hoogtetoeslag vermeden 
bij een overtocht met de veerboot. 
De huur is dus snel terugverdiend. 
Bij terugkomst van de koffer hoor ik 
alleen maar positieve ervaringen.
Ook aan het winterseizoen is ge-
dacht: Thule dakkoffers voorzien de 
wintersporter van alle gemakken. 
Deze koffers zijn uitgerust met een 
snelbevestigingssysteem en kunnen 
aan twee zijdes geopend worden wat 
in- en uitladen vergemakkelijkt. 
Diverse maten zijn beschikbaar: van 
450 tot 670 liter. Voor de fietsliefheb-
bers zijn fietsendragers beschikbaar.
Nieuwsgierig geworden naar het 
huurconcept? U kunt contact opne-
men of een reservering plaatsen via 
de website: www.bagageboxenzo.nl

Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Meijer
Bagagebox en zo
Tel 06-42191800

Even voorstellen
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Mijn Wandeling,
Mooi, de boodschappen zijn binnen, dus kan ik nu m'n dagelijkse wande-
ling gaan maken. Even de schoenen pakken en dan....... Wat is dat nou? Het 
regent. Wel, dan zit er niets anders op, dan te wachten tot het weer droog 
is. Weet je wat, ik ga effe op de bank liggen. Dus lag ik me kort daarna af te 
vragen welke route ik zou nemen. Als ik dan eerst door de Bergstraat loop 
en vervolgens op de hoek van de..................Vreemd, dat zij niet groeten. 
Vaak staan we een praatje te maken en nu lopen ze me straal voorbij. Ik 
passeerde een paar bekenden, die gewoon de andere kant uitkeken. 
Mijmerend liep ik verder. In de voorbije winter bleek alles prima geregeld te 
zijn. Een dag na de schaatsmarathon op onze plassen was alles weer keurig 
opgeruimd, Twee dagen na de sneeuwval konden de ouderen en gehandi-
capten zich weer veilig door de wijk verplaatsen. Onze medebewoners had-
den de trottoirs voor de huizen snel sneeuwvrij gemaakt. De wijk was een 
voorbeeld geworden voor veel andere wijken. We beginnen landelijke be-
kendheid te krijgen. Zoals door de zeilwedstrijden, die komende zomer op 
de recreatieplas worden gehouden en de activiteiten op het strand bij de 
plas. Het trotse gemeentebestuur van Woerden had dit ook tot in Den Haag 
laten doordringen. Ik heb vernomen, dat een groepje leden van de Tweede 
Kamer van plan is om onze wijk te bezoeken. Men wil met eigen ogen zien 
wat SNEL & POLANEN allemaal te bieden heeft. Ziet U het ook al voor U? Een 
stoet deftige auto's (met chauffeur) rijdt vanaf de A.12 over de Steinhagense 
boulevard naar het winkelcentrum. Daar is een grote tent geplaatst, waar B 
& W, tezamen met het bestuur van ons wijkplatform, de gasten staat op te 
wachten. Iedereen wordt welkom geheten door onze voorzitter. Hij vertelt, 
dat men in onze wijk kans ziet om al gedurende vele jaren, zonder (extra 
geld kostende) professionele steun, zinvolle activiteiten te ontplooien of te 
laten ontplooien voor elke leeftijdsgroep. De tweeweekse koffie-ochtenden 
voor de senioren, waar vaak meer dan 60 mensen kaarten, koersbal spelen, 
sjoelen, enz, werden genoemd. Natuurlijk kwam ook de garagesale aan de 
orde, net als de bingomiddagen. En niet te vergeten de op fraai papier ge-
drukte SNELPOST, die 4 keer per jaar verschijnt. Ook merkte hij op, dat er fi-
nanciële steun gegeven kan worden als wijkbewoners met goede initiatie-
ven komen. Vooral voor jeugdactiviteiten is nog wel wat geld beschikbaar. 
Vervolgens krijgt de burgemeester de gelegenheid zich met de bezoekers te 
onderhouden. Maar ook spreken de bestuursleden van het wijkplatform en 
enkele uitgenodigde vrijwilligers met de kamerleden. Uiteraard wordt er 
een wandeling door de wijk gemaakt. Merkt U het ook, dat onze volksverte-
genwoordigers een grote waardering uitstralen? Er werd aan het einde van 
het bezoek flink geapplaudisseerd en ik deed vol vuur mee. En toen was het 
boem en au! Door mijn enthousiaste bewegingen was ik van de bank gerold 
en stootte mijn hoofd tegen een zware eikenhouten tafel. Ik had dus alles 
gedroomd! De mensen, die mij passeerden hadden mij helemaal niet ge-
zien. Ik was slechts een geest, die ronddwaalde. Het ideale plaatje, dat ik 
schilderde, bestaat helemaal niet. Die schaatswedstrijd was er nooit ge-
weest en uiteraard ook het bezoek uit Den Haag niet. Natuurlijk wonen we 
in een fantastische wijk en mogen we daar best blij mee zijn. Er wordt echt 
wel het een en ander voor de bewoners gedaan, doch het mooie beeld in 
mijn droom was een tikkeltje overdreven. Maar ach, op deze manier blijft er 
tenminste nog wat te wensen over.            

De volgende keer zal ik U weer verslag doen van een echte wandeling.

ceeS de Jonge

Sinds kort is er in Snel & 
Polanen een Yogaschool.  
Er is een nieuwe locatie van 
Yoga Point geopend. 

De yoga school bevindt zich boven 
eetcafé	Fabels.	Er	zijn	7	dagen	per	
week verschillende soorten yoga te 
volgen.  
De lessen vinden zowel 's ochtends 
als 's avonds plaats. Zo is er voor  
ieder wat wils en kan je zelf het  
moment kiezen waarop jij yoga of  
pilates wilt doen.
Er is een ruime keuze van power  
yoga tot yin yoga, van restorative  
yoga tot dynamische hatha flow. 
Natuurlijk ontbreekt ook de zwanger-
schapsyoga niet.
Naast onze reguliere lessen bieden 
we ook allerlei cursussen en work-
shops aan.
Zo is er een cursus kinderyoga, een 
cursus mindfullness, een beginners-
cursus yoga en kan je een detox 
weekend bij ons volgen.
De workshops zijn voor iedereen toe-
gankelijk, leden en niet-leden. Er zijn 
workshops in oa. Yoga voor sporters, 
yin yoga, acroyoga (een combinatie 
tussen yoga en acrobatiek) en nog 
veel meer.

Kijk op onze website voor het meest 
up to date rooster en de workshops.
www.yogapoint.nl

misschien tot ziens in onze fijne  
yogaschool.

Even voorstellen
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De Kunstkring Woerden houdt vanaf 3 mei tot 2 augustus haar jaar-
lijkse Voorjaarssalon. Deze ledenexpositie wordt gehouden in Het 
Baken, langs de Steinhagenseweg schuin tegenover het winkelcen-
trum in Snel & Polanen in Woerden. De feestelijke opening vindt 
plaats op zaterdag 3 mei om 15.00 uur. De expositie maakt op 3 mei 
tevens onderdeel uit van de Atelierclubroute. Deze fietsroute gaat 
langs diverse ateliers en expositieruimten.

tien deelnemers exposeren zeer divers werk:
Fons van der Reep noemt zijn werk abstract realisme. Uitgangspunt is 
het vastleggen van de realiteit op een dusdanige manier dat het abstracte 
werken worden.

Jillis Achterberg heeft zich in zijn schildersbestaan vooral toegelegd op 
olieverfschilderijen. Met name schilderijen in de rembrandtstijl en ’het 
Groene Hart’ met zijn oerhollandse luchten beheersen zijn oeuvre.
Maria Margraf verbeeldt met foto’s de vergankelijkheid en de dingen die 
voorbij gaan.

Bij Inge Sips is het paard haar inspiratiebron. Zij verbeeldt paarden uit een 
intuïtieve behoefte. Belangrijk in haar werk is ‘kracht en snelheid´van het 
paard. Een oerkracht, die uit papier of doek moet ‘knallen’.
Geerco Hofstra verrast met kleurige en vrolijke schilderijen.
Jaap van der Vooren laat ingetogen landschappen zien rondom de Meije.
G.J.M. van Snelrewaard uit zich in abstracte schilderijen in een lyrische 
expressionistische stijl.

Kleurige landschappen en koeien zijn op het doek vastgelegd door Bep 
Cherillo.

Ook de schilderijen van Gerdien Meynen zijn kleurig en maken vrolijk.
Koos van de Nieuwendijk maakt met lakverf op paneel bijzondere 
grafische voorstellingen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Ton Friederichs 
06-10430420.

De kunstkring
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Wijkagenda Wijkplatform S&P
Wijkplatform Snel & Polanen vergadering is op dinsdag 13 mei 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
Fleur van den Bogaard
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
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