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Even voorstellen

Heeft u wat te melden in de SnelPost! Mail het voor 21 november 2014 naar snelpostsenp@gmail.com

Beste bewoners van Snel & Polanen,
Als nieuwe wijkwethouder van de wijk Snel & Polanen 
stel ik mij graag even aan u voor. Snel en Polanen is 
voor mij geen onbekende wijk. In de afgelopen vier 
jaar heb ik mij als wethouder ruimtelijke ordening en 
stedelijke vernieuwing al regelmatig met dit mooie 
stukje Woerden beziggehouden. Zo was (en ben) ik on-
der andere betrokken bij de nieuwbouw in Waterrijk, 
de ontwikkelingen rond recreatieplas Cattenbroek en 
de mogelijke invulling van het gebied tegenover het 
winkelcentrum. Ik zie ernaar uit nu als wijkwethouder 
nader met u kennis te maken en de wijk nog beter te 
leren kennen. Het is een wijk waar veel gebeurt en 
waar mooie initiatieven ontstaan. Ik denk bijvoorbeeld 
aan de moestuin bij het Baken. Een ontwikkeling die 
wij als gemeente graag stimuleren! Wist u dat de ge-
meente een apart potje heeft voor inwonerinitiatieven?

Kennis delen
U als bewoner weet als geen ander wat er leeft in uw 
wijk en wat er nodig is om hier prettig te kunnen wo-
nen. Ik nodig u van harte uit deze kennis met mij te 
delen. Samen komen wij tot de beste oplossingen. Ik 
zal dan ook zoveel mogelijk naar u toekomen, op be-
wonersavonden of tijdens bijeenkomsten van het wijk-
platform. U kunt ook altijd zelf het initiatief nemen tot 
een persoonlijk gesprek. De eerstvolgende spreekuren 
zijn op maandag 6 oktober, 3 november en 1 december 
tussen 18.30 en 19.30 uur. U kunt hiervoor telefonisch 
een afspraak maken via 14 0348. 

Mijn achtergrond
Voor wie mij nog niet kent: ik ben sinds 2010 wethou-
der in Woerden, met de portefeuille ruimtelijke orde-
ning, stedelijke vernieuwing, vastgoed, grondbeleid en 
ICT. Ook was ik dorps-/wijkwethouder van Zegveld en 
het Bloemen- en Bomenkwartier. Ik beschouw het als 
een eer om dit werk voor Woerden te mogen doen. 
Eerder was ik al wethouder in Barendrecht, Vught en 
Culemborg. Ik woon met mijn vrouw in de wijk 
Molenvliet. Samen hebben wij een zoon, een dochter 
en twee kleinzonen. 

Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Martin Schreurs - Wijkwethouder Snel & Polanen

Vergadering algemene wijkavond op dinsdagavond 
van 20.00 - 22.00 uur
 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
 16 september   
 30 september 
 14 oktober 
 28 oktober 
 11 november   
 25 november
 9 december  

  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
 25 september
 23 oktober
 20 november

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

Aanleveren kopij SnelPost
 21 november

  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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Door de redactie ben ik gevraagd 
om een stukje over de verkeers-
drukte in Waterrijk te vertellen.

Door de gemeente Woerden zijn er 
diverse informatie avonden georgani-
seerd om de bewoners  van Waterrijk 
in de gelegenheid te stellen vragen te 
stellen over toename bouwverkeer in 
de wijk.

De eerste avond werd druk bezocht 
door vooral bewoners van het 
Veluwemeer. Deze straat wordt op  
dit moment zeer zwaar belast door 
bouwverkeer. Bewoners aan het 
Veluwemeer spreken elkaar dikwijls 
aan over de werkzaamheden op  
eiland 4. Vooral tijdens het graven 
hebben we veel last gehad van tracto-
ren die van 7.00 uur in de ochtend 
tot 21.00 in de avond af en aan reden 
en een modderpoel achterlieten in de 
straat. Er is zelfs een ruit gesneuveld  
op de eerste verdieping van de flat 
aan het Veluwemeer! Inmiddels weten 
de bewoners niet meer welk bedrijf 

er bezig is. Er wordt niet goed geïn-
formeerd door de gemeente! Terwijl 
ik dit stukje schrijf is BAM net voor 
bezig met de stoep open te breken 
voor werkzaamheden! We zijn totaal 
verrast door dit bedrijf! Vorige aanne-
mer was zo netjes om een brief in de 
brievenbus te stoppen met een ex-
cuus voor de overlast. Deze werk-
zaamheden horen ook bij de nieuwe 
wijk! Het hokje wat tussen de huizen 
gebouwd is voorziet waterrijk van 
elektriciteit. Is mij verteld door een 
zeer vriendelijke medewerker van 
BAM. Zelfs de medewerker van BAM 
was verbaasd dat de gemeente geen 
brief in de bus had gestopt!

Gelukkig kan ik ook melden dat de 
gemeente gezien heeft dat de snel-
heid op het Veluwemeer nu al erg 
hoog ligt en heeft daarom een snel-
heid meter geplaatst. Ik moet zeggen 
dat er op een enkeling na veel rusti-
ger gereden wordt. Maar zo'n appa-
raat kun je niet voor altijd plaatsen! 
De bewoners hopen dat er een pas-

sende vervanger komt. Dat wordt 
waarschijnlijk 2018 als het  
laatste wooneiland gereed is. Het 
Veluwemeer is niet de enige straat 
waar hard gereden wordt ook het 
Sneekermeer en de Monetlaan beho-
ren ook tot routes waar te hard gere-
den wordt door auto's en vrachtver-
keer! De scholen zijn weer begonnen 
en de bouw is in volle gang!  
 
Tot slot zijn de bewoners aan het 
Veluwemeer bezorgd over de wegen 
in de nieuwe wijk! Volgens de teke-
ning is het Veluwemeer de enige rou-
te om deze nieuwe wijk te in te rij-
den en te verlaten! Tijdens de open 
middag heb ik nogmaals de vraag  
gesteld of er geen brug aangelegd 
gaat worden aan de andere kant van 
deze wijk? Tot op heden heeft de  
informant van de gemeente geen  
antwoord gegeven. Graag nodig ik 
andere bewoners uit om een stukje  
te schrijven over Waterrijk!

een bewoneR

Bouwrijp maken eiland 4 Waterrijk Woerden

Misschien is het u al opgevallen?  
Sinds de zomervakantie ligt het 
dak van de Andersen school vol 
met 86 zonnepanelen!

Het is de bedoeling dat de school 
hiermee de  eigen elektriciteit op 
een duurzame manier produceren.  
Het schoolbestuur : Stichting Klasse,  
heeft een contract afgesloten met 
Rooftop Energy, zij plaatsen en on-
derhouden de zonnepanelen en ont-
zorgen daarmee de school. 

Duurzaamheid komt hiermee  
educatief nog beter op de kaart van 
de school, leerlingen kunnen zien 
hoe het werkt en aflezen wat het  
oplevert.

Het onderwerp energie zal als rode 
draad door het heleschooljaar lopen.  

De oudste leerlingen worden  
uitgedaagd om mee te doen aan  
een energie-battle, er worden  
gastlessen gegeven, en de hele 
school werkt 5 weken lang aan het 
project "energie".

Andersenschool zorgt voor eigen energie!
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inmiddels groeit er van alles in de wijktuin aan de 
Steinhagenseweg: pompoenen, snijbiet, andijvie, kruiden, etc. 
We zijn afgelopen zomer begonnen en hebben al vele leuke 
tuinavonden en -dagen gehad. De tuin is er voor alle wijk-
bewoners. Dus kom gerust eens langs om wat te plukken,  
te picknicken óf doe mee! De mensen die nu al mee doen zijn 
razend enthousiast: 

“ik verlangde net naar wat tuinieren en zo zit je dan voor je het weet 
een tuin te ontwerpen… Wat is dat leuk als je na het ontginnen de tuin 
dan ook echt uit gaat zetten met touw en worteldoek en door hout-
schilfers paden ziet ontstaan…
Het mooie van werken in deze groep is dat iedereen oppakt wat hem 
of haar beter ligt. de verdeling van de werkzaamheden gaat haast 
vanzelf. Het is gezellig om elkaar te ontmoeten. ik beleef er iedere 
keer weer een ontspannende avond aan…met krekels als 
muziek.”(marijke abbink, wijkbewoner)

“ik beschik over twee linkerhanden, en heb geen enkel verstand van 
tuinieren. maar ik ben goed in onkruid wieden en daar kan ik mijn 
hart aan ophalen. Het leuke van de wijktuin is dat iedereen zonder al 
te veel praten gewoon begint en ik sta elke avond weer verbaasd te 
kijken naar wat er weer voor werk verzet is.”(els glimmerveen, over-
buurvrouw van de wijktuin)

Voor wijkbewoners met 
groene vingers en voor hen 
die deze wensen te krijgen 
hebben we nu een heel 
leuk aanbod: een GRATIS 
introductiecursus natuur-
lijk moestuinieren!

“de natuurlijke moestuin is een dynamisch geheel. Veel meer dan bij 
een moestuin waar kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen 
worden gebruikt is het belangrijk om goed te weten wat de behoeftes 
van planten zijn en hoe een tuin als geheel werkt. deze cursus gaat 
vooral in op hoe je kunt moestuinieren in je voor- of achtertuin, volks-
tuin of buurtmoestuin.” Aldus Max de Corte, die namens 
‘Moestuinman’ de cursus zal verzorgen. Als Moestuinman is Max de 
Corte al ruim 4 jaar actief in Rotterdam met o.a. Buurtmoestuinen, 
groenten telen voor de Voedselbank, een shii take kwekerij (padden-
stoelen) en verschillende cursussen en workshops rondom 
Stadslandbouw. 

De cursus vindt plaats in het na- en voorjaar op woensdagavond  
29 oktober en 5, 12, 19 en 26 november. De data in het voorjaar wor-
den later bepaald. In het najaar behandelen we in vijf avonden the-
ma’s als plantenkunde, verzorging van gewassen, bemesting, wissel-
teelt, plaagbeheersing, teeltplannen, etc. In het voorjaar gaan we 
meer praktisch aan de slag. De cursus is in Het Baken. Er is plek voor 
15 mensen. (Toekomstige) vrijwilligers hebben voorrang. Dus geef je 
snel op bij Christel Postma: christelenrene@planet.nl en 0348-
498196. Hier kan je ook terecht met andere vragen en als je je wilt 
aanmelden bij de wijktuin.

Wijktuin - Gratis cursus natuurlijk moestuinieren

Acteertalent  
gezocht!
Het is nog wat vroeg om er over na te denken, 
maar kerst is in aantocht. Dit jaar willen we 
een ‘kerstwandeling’ door de wijk organiseren. 
Op verschillende plekken in de wijk willen we 
een scène uit het kerstverhaal uitbeelden. 
Voor deze gelegenheid zoeken we mensen die 
het leuk vinden om Maria, Jozef, Jezus, een 
engel, etc. te spelen. Lijkt het je leuk om mee 
te doen? Neem contact op met Ferdinand 
Verboom. ferdinandverboom.hetbaken@gmail.
com of 0612871933. Tegen die tijd is natuur-
lijk iedereen uitgenodigd om mee te wandelen 
en glühwein te drinken!

• Elke woensdagavond wijktuin

•  Vanaf november de 1e zaterdag in de maand

•  27 september Burendag (11:00-1500)

“Deze zomer voorbij”
’s morgens leest men tijdens het ontbijt,
het ad, de Volkskrant of HP de tijd,
over liquidaties, verkrachting en/of brand,
maar nu was er iets verschrikkelijks aan de hand.

de mH 17 is uit de lucht neergehaald, 
waarover de radio ons van uur tot uur verhaalt.
Het lijkt of de tijd in Nederland stilstaat,
en het gebeuren door ieders ziel gaat.

men weet gelijk, wat het journaal gaat geven,
dit alles zal men ’s avonds herbeleven.
de beelden, die ons dan overspoelen
doen ’t intense verdriet dubbel voelen.

toch, ja toch,  een woord, een arm,
heel Nederland gedraagt zich liefdevol en warm.
en naast ’t niet aflatende geween,
Zien we overal handen om schouders heen.

mag…….. bij dit onbeschrijfelijke leed,
dat ons allen zoveel deed
nog weken, maanden en jaren
de nabestaanden onze steun ervaren.

KaRel

27 september is het Burendag. De wijktuin is dan ook 
open voor wijkbewoners! Welkom tussen 11:00 en 
15:00. Rond 12:00 lunchen we buiten of in Het Baken. 
Je kunt je eigen lunch meenemen en deze aanvullen 
met producten uit de wijktuin.
www.hetbakenwoerden.nl > activiteiten > wijktuin 
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De eerste vraag komt van een  
vrouw van 32 jaar (naam op redactie 
bekend).

Sinds vijf jaar woon ik in een appar-
tement in Snel & Polanen. de eerste 
vier jaren woonde ik hier heel erg 
prettig. Sinds een jaar heb ik last van 
een buurman. ’s Nachts werkt hij. 
overdag slaapt hij en laat hij zijn 
hond de hele dag op het balkon.  
die poept en plast daar. door de 
stank en de vliegen kan ik niet meer 
met plezier op mijn balkon zitten.
als ik moe uit mijn werk kom, heb ik 
behoefte aan rust. mijn buurman 
maakt zich dan klaar om naar zijn 
werk te gaan. daarbij zet hij de mu-
ziek heel hard aan. de politie heb ik 
gebeld. Zij zegt dat ik eerst met de 
buurman moet praten. dat durf ik 
niet zo goed. ik heb mijn buurman le-
ren kennen als een hele dominante 
en agressieve man. Hoe kan ik nou 
het beste dat gesprek in gaan, zonder 
dat het ruzie wordt?

Woonplezier is erg belangrijk voor 
mensen. Tenslotte is thuis een plek 
waar ieder mens zichzelf moet kun-
nen zijn en tot rust kan komen.  
In Nederland wonen we met veel 
mensen op een klein oppervlak bij 
elkaar en moeten we ook thuis reke-
ning houden met anderen. Niet alle 
mensen hebben dezelfde leefwijze 
en daarom kan het zijn dat we soms 
last hebben van elkaar. Het is belang-
rijk om elkaar te respecteren en vrij 
te laten. Alleen als iets echt stoort of 
ver over een grens gaat, is het goed 
om het daarover te hebben.
Als je aan een ander niet laten weten 
waar je last van hebt, is de kans 
groot dat de ander daar niet bewust 
van is. Daarom zal hij of zij het ge-
drag niet veranderen. Kleine irrita-

ties worden steeds groter, omdat 
men steeds meer focust op het ge-
drag waar hij of zij last van heeft. 
Soms gaat men zo op de ander let-
ten, dat ook andere zaken storend 
worden gevonden, die er oorspron-
kelijk helemaal niet mee te maken 
hadden. Als je last hebt van het ge-
drag van iemand en het daar niet 
over hebt, kan het  leiden tot span-
ningsklachten of stress.
De politie zal altijd adviseren eerst 
samen te praten, alvorens zij in-
grijpt. Het is daarom belangrijk dat 
er een gesprek met de buurman 
plaatsvindt, zodat hij begrijpt waar 
iemand anders last van kan hebben. 
Omdat veel mensen het lastig vinden 
om een ander feedback te geven op 
gedrag, geef ik een aantal tips.
•  Als je een ander feedback geeft, 

geef dan altijd concreet aan waar 
jij last van hebt.

•  Probeer de ander niet te veroorde-
len. Hij of zij heeft ook recht om in 
de wijk te wonen en de dingen te 
doen die hij of zij leuk vindt.

•  Misschien is het mogelijk om  
samen tot een oplossing te komen 
waar beiden zich in kunnen vin-
den. Bijvoorbeeld: de buurman zet 
zijn muziek wat harder op een mo-
ment dat jij er niet bent. Of je 
spreekt af dat het maximaal een 
halfuur duurt. Als je weet dat het 
gedrag waar jij je aan stoort, op 
een bepaald tijdstip weer is afgelo-
pen, is het vaak al veel minder sto-
rend. Je weet immers, deze situatie 
is maar tijdelijk. Vaak vinden we 
vooral situaties vervelend waar we 
geen inzicht in of grip op hebben.

Door te praten, leer jij de buurman 
kennen en hij leert jou kennen.  
Dat maakt het communiceren met  
elkaar een stuk makkelijker, ook 
voor de toekomst.

Mocht jouw buurman na jullie ge-
sprek nu echt heel agressief en zelfs 
gevaarlijk zijn, dan is het zaak om 
naar de politie te gaan. Echter, tot  
jijzelf met de buurman hebt gepraat, 
heeft naar de politie gaan niet zo 
heel veel zin. 
Op de website van de politie zijn nog 
meer tips te vinden: 
http://www.politie.nl/onderwerpen/
burenruzie.html

Heb jij ook een vraag die je zou wil-
len stellen aan Daphne Metsemakers, 
stuur deze dan naar de redactie van 
de SnelPost. Vragen kunnen betrek-
king hebben op alles wat te maken 
heeft met het wonen, werken en re-
creëren in Woerden. Je krijgt altijd 
antwoord op je vraag, ook als deze 
niet in de SnelPost wordt gepubli-
ceerd. Vragen worden altijd anoniem 
behandeld.

Meer informatie is te vinden op 
www.daphnemetsemakers.nl
Ze heeft een samenwerkingsverband 
met Roosmarijn, Creatief Auteur.  
Zij helpt Daphne met het schrijven 
van de teksten. Zie voor meer  
informatie: www.creatiefauteur.nl

Leefbaarheid 
Daphne Metsemakers is psycholoog en gaat iedere SnelPost in op een vraag van bewoners uit de wijk 
Snel & Polanen. Ze heeft haar eigen praktijk in Snel en Polanen en geeft kortdurende therapie aan 
mensen van alle leeftijden die problemen hebben bij het functioneren op belangrijke levensgebieden 
zoals werk, sociale contacten, relaties en gezin. Daarnaast werkt Daphne voor organisaties en advi-
seert en coacht ze wanneer de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer onder druk staat.

Oud papier  
Andersenschool:

Elke dinsdag in oneven weken 
staat er een oud papier container 
vóór de Andersenschool . 
Iedereen is van harte welkom om 
zijn oude papier daarin te gooien.
U bent er vanaf en u sponsort 
daarmee de reis naar 
Denemarken die de kinderen in 
groep 8 maken!
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* advertentie *

21 + 23 oktober (dinsdag en  
donderdag) - Herfstvakantie  
activiteiten voor kinderen en 
(groot)ouders 

Ook in deze herfstvakantie maken  
we weer een korte wandeling door 
het afgesloten gedeelte van het 
Brediuspark om dit keer op zoek te 
gaan naar paddenstoelen en andere 
dingen die te maken hebben met de 
herfst. In het NME Centrum InBredius 
kun je meedoen met een knutsel acti-
viteit en wat lekkers eten en drinken. 
Voor (groot)ouders en kinderen van  
4 tot 10 jaar.

Locatie & tijd: NME Centrum 
InBredius, Kievitstraat 42, Woerden. 
Aanvang: 10.00 tot 12.30 uur.
Kosten: e 2,00 per persoon.
Aanmelden verplicht:  
anjaknijff@hotmail.com  
of 0348 401941.

Kijk voor alle activiteiten van IVN 
Woerden op www.ivn-woerden.nl 

IVN – Instituut 
voor Natuur,  
Educatie en  
Duurzaamheid
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Mijn Wandeling,
Nog niet zo lang geleden liep ik op weg naar huis in gedachten ver-
zonken over het wandelpad langs de Steinhagenseweg. Ik was vroeg 
opgestaan, want het was aangenaam weer met een lekkere tempera-
tuur. De lucht was blauw en slechts hier en daar waren enkele wolken-
partijen te zien. Zoals altijd op zondagochtend was het rustig op 
straat. De watervogels hadden het natuurlijk wel druk. Die beestjes 
staan elke dag vroeg op.  Dus ook op deze dag. Zij kennen geen zon-
dag. Uiteraard waren de aalscholvers eveneens present om te trachten 
hun dagelijkse portie vis te bemachtigen. Vroeger zag je deze vogels 
slechts af en toe, maar tegenwoordig tref  je ze in alle sloten en vijvers 
aan. Ze schijnen per dag toch wel minstens een pond vis te verorbe-
ren. Het zijn niet bepaald de favorieten van de vissen en de vissers.
Verder zag je wat wandelaars en fietsers uit de kerk komen, maar voor 
het overige was het vrij stil. Er kwamen geen trucks met opleggers en 
containers voorbij. En ook geen gewone vrachtwagens uit alle delen 
van het land en uit veel delen van ons buitenland. Zelfs de trekkers en 
andere landbouwvoertuigen lieten het afweten. Slechts enkele perso-
nenauto' s zag ik. En een paar mooie, blinkend gepoetste oldtimers, 
enkele oude cabrio's en een groen Trabantje er tussen in. Twee motor-
rijders, die het kenmerkende geluid van de zware Harley Davidsons 
produceerden, genoten net zo van de rust als  ik. Maar plotseling werd 
deze stilte bruut verstoord. Een ander groepje motorrijders passeerde 
de rotonde. U weet wel, die rotonde bij het gebouw van GroenWest, 
waar  automobilisten vaak moeten raden, waar de fietsers heen willen. 
Kennelijk wilde dit groepje eens gezamenlijk proberen de geluidsbar-
rière te doorbreken. Ik schrok me wezenloos. Zelf heb ik ook een mo-
torrijbewijs en dus kan ik me heel goed indenken, dat de berijders van 
die dingen weleens graag even circuitje willen spelen. Maar als je dat 
met zo'n onwaarschijnlijke herrie op zondagmorgen binnen de be-
bouwde kom doet, dan zit er, naar mijn mening, in je bovenkamer 
toch wel een steekje los. Misschien is het wel een teken van de huidige 
tijd: ikke, ikke en de rest kan stikke. 
Ongetwijfeld is het U ook weleens  overkomen, dat plotseling iets 
opvalt, dat U al vaak gezien had en toch niet had waargenomen. 
Dat overkwam mij toen ik voor de zoveelste keer langs de 
Regenboogschool wandelde. De Regenboog. Altijd een indrukwekkend 
gezicht als die na een flinke regenbui weer schitterend aan de frisse 
lucht staat. Precies de plek aanwijzend, waar een pot met goud ver-
stopt is. Soms zijn de kleuren zo fel, dat er nog een tweede boog ver-
schijnt.  Een mooie naam is het ook voor een school. Vol met symbo-
liek. En dan ook nog stukjes kleurenboog aan de buitenmuur. Zeer 
zeker hebben velen van ons op school geleerd, dat rood, oranje, geel, 
groen, blauw, indigo en violet de kleuren van de regenboog zijn. Met 
het ezelsbruggetje “roggbiv” konden we dit gemakkelijk onthouden. 
Dat was tenminste de opvatting van de leraar. Dus stond ik even stil 
bij de school en keek naar het gebouw. En vroeg ik mij af, waarom niet 
de echte regenboog met de in elkaar overgaande, echte kleuren, was 
aangebracht.  Zoals het nu is, is het ook mooi, maar ik zou het anders 
gedaan hebben.  Ongetwijfeld noemt men dit kunstzinnige vrijheid.

ceeS de Jonge.

een raar punt vind ik ook de oversteek over de Bergstraat, naast de 
Noordzee/oostzee.

De landelijke schoenendoosactie van 
Actie4Kids 2014 is gestart! Vele scholen en 
kerken gaan met de kinderen en ouders aan 
de slag om schoenendozen te versieren en te 
vullen. Al weer voor de 20e keer.

Als je denkt aan de schoenendoosactie dan geef je 
iets van jezelf aan een ander. Door een schoenen-
doos te versieren en te vullen met allerlei bruikba-
re en leuke spullen kun je een kind ergens anders 
op de wereld heel blij maken. Je maakt namelijk 
een mooi cadeau en je geeft het aan een kind dat 
leeft in moeilijke omstandigheden in Oost- Europa 
of Afrika. Het cadeau is een schoenendoos voor-
zien van schoolspullen, toiletartikelen, een knuffel 
en speelgoed. Vaak het enige cadeau dat deze kin-
deren in hun leven mogen ontvangen.
Actie4Kids verzorgt jaarlijks het transport van 
meer dan 50.000 schoenendozen. Voordat de 
schoenendozen op transport gaan naar een arm 
land, worden ze nagekeken. Dat gebeurt onder an-
dere in het Verwerkingscentrum van Woerden waar 
een enthousiast team van vrijwilligers ruim 8.000 
schoenendozen nakijkt en daar waar nodig de 
schoenendozen aanvult met bijvoorbeeld een be-
ker, een tandenborstel, potloden, een bal of een 
pop. Dit jaar gaan de in Woerden gecontroleerde 
schoenendozen naar Sierra Leone.
Als jij het leuk vindt om zelf een cadeau voor een 
ander te maken, kijk dan op www.actie4kids.org. 
Op deze site staat alle informatie die je nodig 
hebt. Ook waar en wanneer je je schoenendoos in 
Woerden kan inleveren. 
Vrijwilligers en maatschappelijke stagiairs zijn in 
het Verwerkingscentrum van dinsdag 18 novem-
ber tot en met vrijdag 5 december 2014 van harte 
welkom om te helpen schoenendozen te controle-
ren. Jong en oud is welkom en neem gerust een 
vriend mee. Het Verwerkingscentrum is gevestigd 
in een ruimte van het Ferm Werk gebouw.
Als je op een andere manier een bijdrage wilt leve-
ren, dan kan dat door het geven van spullen zoals 
autootjes, poppen, tennisballen, knikkers en kle-
ding (vanaf maat 92 tot en met M).
Op de website www.actie4kids.org kun je veel in-
formatie terugvinden over Actie4Kids en het 
Verwerkingscentrum van Woerden. Zoals de 
openingstijden en inleverdagen.
We hopen dat je nieuwsgierig geworden bent en 
zien je graag terug in het Verwerkingscentrum! 
Alleen met z’n allen kunnen we 8.000 kinderen in 
Sierra Leone blij maken!

Hartelijke groet,
actie4kids Woerden
vc.actie4kidswoerden@hotmail.com

Schoenendoosactie van start!
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Bouw vordert gestaag!
De bouw van het Gezondheidscentrum Woerden aan de Steinhagenseweg 2 
vordert gestaag. Na weken van bouwen en breken begint het einde in zicht 
te komen. Er wordt nu hard gewerkt aan de afwerking van de verschillende 
ruimten. Nog een paar weken en het nieuwe centrum is klaar voor de start.
Op 15 september zal apotheek Pelaene Hof als eerste zijn (nood) deur  
openen, de overige disciplines volgen een week later.
De apotheek krijgt de entree in het winkelcentrum, naast de Bart Smit.  
Dit zal tijdelijk een nooddeur zijn. De gevel moet namelijk opengebroken 
worden om een ruime toegang voor rolstoelgebruikers mogelijk te maken. 
Dit heeft helaas enige vertraging opgelopen.
De overige disciplines zijn via de hoofdingang aan de Steinhagenseweg  
bereikbaar.
De huisartsen zullen vanaf 22 september op de nieuwe lokatie te vinden zijn. 
De Psycho Informa Groep verhuist dan mee.  Ook de Fysiotherapeuten 
Maatschap Woerden zal de nieuwe lokatie gaan gebruiken vanaf 22 september. 
Zij blijven daarnaast ook actief op de Terschellingkade. Buurtzorg krijgt op 
de Steinhagenseweg een extra vestiging en zal deze vanaf 1 oktober gaan 
gebruiken.
Care huid en oedeemtherapie start op 22 september.
Skin Body Care verhuist mee met de apotheek.
Saltro en podotherapeuten Rond Om vestigen zich ook op de 
Steinhagenseweg. Zij zullen hun diensten bij de huisartsen aanbieden.

Behalve de lokatie verandert er verder niets. De telefoonnummers,  
openingstijden en website van de verschillende zorgverleners zullen  
hetzelfde blijven. Wel is er een nieuwe website voor het hele centrum  
www.gezondheidscentrumwoerden.nl in ontwikkeling.

Het Gezondheidscentrum Woerden heeft als thema "gedeelde zorg".  
Dit komt tot uiting door nadrukkelijk gezamenlijk zorg te verlenen door 
goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners maar ook door 
de patiënt te betrekken in de behandeling. 

Op zaterdag 11 oktober is de feestelijke opening van 10.00u tot 14.00u 
Hiervoor zijn alle belangstellenden uitgenodigd.

Gezondheidscentrum Woerden, gedeelde zorg
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Wijkagenda Wijkplatform S&P
Wijkplatform Snel & Polanen vergadering is op dinsdag 16 december 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
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Jorg Huizinga 
Ton Meier
Sjaco Dhondt 
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Grafische Vormgeving & Druk
Tel.: 06 - 12 32 16 71
E-mail: sjacodesign@gmail.com
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