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Altijd wat in de wijk 

2017 zit er al weer bijna op, tijd om uit te 
kijken naar een nieuw jaar. Een jaar waarin er 
weer voldoende in onze wijk gaat veranderen. 
Maar eerst is het op 16 december tijd voor 
de Kinder Kerstmarkt bij het winkelcentrum, 
een dag vol leuke activiteiten. Een leuke dag 
speciaal bedoeld voor de kinderen en ouders 
in de wijk om elkaar te ontmoeten terwijl de 
kinderen lekker bezig zijn.
 
Het Veluwemeer blijft een heikel punt. 
Er wordt te hard gereden. De gemeente 
heeft toegezegd dat er een aantal 
“straatjuweeltjes” geplaatst kunnen worden. 
Of wij als platform maar even aan willen 
geven waar deze dan moesten komen. Nee, zo 
werkt het niet bij ons platform. Wij gaan dit eerst met de betrokkenen bespreken. 
Dus willen we dit graag samen met u en de gemeente bespreken. Beste gemeente, 
wanneer zou het u uitkomen? Na een oorverdovende stilte kwam het hoge woord 
vanuit de ambtenaar eruit. Ik heb hier helaas geen tijd voor. Nou dan doen we 
het zelf maar. De insteek is dit zo snel mogelijk te doen. De bewoners aan het 
Veluwemeer krijgen snel een uitnodiging. Hou ook onze facebookpagina hierover 
in de gaten. 

Gemeenteraadsverkiezingen op komst.
Maar ook zijn wij al weer druk bezig met de agenda van 2018, een jaar waar u 
ook weer op ons als platform kunt rekenen. Ook de politiek mag zich volgend jaar 
weer verheugen op onze inbreng namens de wijk. Wij zijn politiek onafhankelijk, 
maar hebben wel steeds te maken met politieke besluiten die er genomen worden. 
Het was bijvoorbeeld niet de keus van de bewoners in onze mooie wijk om de 
ondergrondse containers te vervangen door Kliko’s. En zo zijn er nog een aantal 
thema’s te bedenken. In de eerste Snelpost van 2018 zullen we deze punten en 
welke politieke partij dat besloten had op een rijtje zetten. Dat maakt het een stuk 
makkelijker een keuze te maken in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

2018
Naast de Gemeenteraadsverkiezingen komt er in 2018 nog veel meer op ons af 
als wijkbewoner. Te denken valt aan de inrichting van Snellerpoort. Daar zal ook 
meer duidelijkheid over komen. En dan met name hoe het verder gaat met de 
Steinhagenseweg. Hoe wordt deze ingericht? Komt er een Oostelijke randweg 
of zijn er nog andere alternatieven uit ons rapport die onderzocht worden? we 
wachten dit gespannen af. Vorig jaar hebben we hier al uitgebreid met elkaar 

gesproken en op www.snellerpoort.
info vindt u alle informatie. Inclusief 
ons uitgebreide rapport.
 
Wat gaat er nu gebeuren op het 
recreatieterrein bij de plas? Na de 
overhandiging van rapport is het 
ineens oorverdovend stil geworden. Op 
basis van deze stilte krijg ik de indruk 
dat het niet voor de verkiezingen plaats 
gaat vinden. Blijkbaar is het voor de 
politiek niet handig om het nu al te 
bespreken. Dit zou zo maar eens met 
onze aankondiging te maken kunnen 
hebben dat wij dat lijstje met besluiten 
gaan maken, of overschat ik hiermee 
onze positie? We zullen het nooit 
weten schat ik in. 

Dan het hart van onze wijk, het 
winkelcentrum. De Blokker, Bart 
Smit en de DA-drogist zijn inmiddels 
weg, helaas. De vraag is wat en of 
er andere winkels voor in de plaats 
gaan komen. De Jumbo gaat in ieder 
geval uitbreiden, in deze Snelpost 
leest u hier meer over. We hopen dat er 
snel duidelijkheid komt over de lege 
winkelpanden waarbij het goed zou 
zijn als er voldoende diversiteit aan 
winkels gaat komen. 

We hebben nog niet alle data en 
locaties voor 2018 vastgesteld, maar 
u mag weer vier bijeenkomsten 
verwachten en ook dit aantal 
Snelposten op de deurmat. Hou onze 
website. www.snelenpolanenwaterrijk.
nl in de gaten en volg ook onze 
Facebook-pagina. Word ook lid van 
onze nieuwsbrief via deze url: http://
bit.ly/2ita83o. U ontvangt dan de 
belangrijkste stukken, uitnodigingen 
agenda’s en dergelijke.  
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Activiteiten 
agenda 2017

Vergadering algemene 
wijkavond

Data 2018 worden binnenkort op de 
website en Facebook bekend gemaakt. 
Ook vindt u ze in de eerste SnelPost 
van 2018

Koffieochtenden Senioren
dinsdag 28 november
dinsdag 12 december (met traditionele
kerstlunch tot 14.00 uur)

De koffieochtenden worden gehouden 
in het zalencentrum van “Het Baken” 
van 10.00 - 12.00 uur.
De koffieochtenden en de lunch worden 
aangeboden door Jumbo.

Bingo voor senioren
7 december

De bingomiddagen worden gehouden 
in het zalencentrum van “Het Baken” 
van 14.00 - 15.15 uur

Aanleveren kopij SnelPost
15 januari 2018

Laatste datum voor het aanleveren van 
kopij. 

Bijdrages kunnen alleen als word-
document worden aangeleverd en 
moeten gecombineerd zijn met 
beeldmateriaal in hoge resolutie. 

Kopij moet aangeleverd worden op: 
snelpostsnep@gmail.com.
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GRATIS PARKEREN! 

SNEL & POLANEN 
HET WINKELCENTRUM 
VOOR AL UW BOODSCHAPPEN ! 

APOTHEEK  PELAENE HOF 
ZEEMAN 
STOMERIJ TIP-TOP 
JD BLOEMEN 
DIERENSPECIALIST VAN DER VAART 
JUMBO NAP 
HAIRSTUDIO NEW LOOKS 
VERBOON OOGADVISEUR 
KAASSPECIALITEITEN KARSEMEYER 
KWALITEIT’S SLAGERIJ ARSENAL 
BAKKERIJ VERSLUIS 
DRANK VAN NAP 
JOLA MODE 
TABAK/LECTUURSHOP “DE BIJ” 
FOODMASTER 
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16 december: 
Kinderkerstmarkt

Het einde van het jaar is al weer bijna 
in zicht. Nog een paar maanden en we 
kunnen weer terugkijken op een mooi 
jaar. Net als vorig jaar organiseert het 
wijkplatform een Kinderkerstmarkt bij 
het winkelcentrum. Een dag die in het 
teken staat van allerlei leuke activiteiten 
voor de allerjongsten van onze wijk. 

De locatie is deze keer anders. De 
grote, verwarmde tent vindt u ditmaal 
niet tegenover Fabels, maar krijgt een 
plekje tegenover de dierenspeciaalzaak 
en dus vlakbij de Jumbo. U kunt onze 
tent dus niet missen.

De toegang en deelname is helemaal 
gratis. Omdat we een geweldige dag 
willen organiseren zijn we nog op 
zoek naar een aantal vrijwilligers die 
een handje kunnen toesteken. Ben 
je beschikbaar op 16 december en 
vind je het leuk om met kinderen te 
werken, of heb je een leuk idee wat we 
in de tent zouden kunnen doen, neem 
dan contact met ons op via info@
snelenpolanenwaterrijk.nl
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Mobiel: 

06-29270038
 

www.uwassistent.nl

• Huishoudelijke hulp

• Gezelschap / begeleiding

• Zorgadvies / PGB 

LIESBETH PAUW

Aanleg - Onderhoud - Ontwerp

www.hoveniersbedrijfvandam.nl - info@hoveniersbedrijfvandam.nl
Tel. 0348 44 89 63 - Mob. 06 526 34 525

Goed nieuws voor al 
onze klanten. 

Op vrijdag 24 november openen wij de deuren van 
onze vernieuwde en vergrote Jumbo Nap Polanen. Ik 
kijk er naar uit om alle klanten kennis te laten maken 
met onze vernieuwde winkel. 

We hebben onze winkel met 290m2 kunnen 
verruimen. Eind 2016 werd bekend dat de unit van 
de voormalige Blokker leeg kwam te staan. En 
daar wilden wij graag gebruik van maken om onze 
dienstverlening flink te kunnen verbeteren. In de 
afgelopen jaren zijn we steeds meer artikelen 
en service gaan toevoegen. Denk hierbij aan de 
afdeling met verse handgemaakte Pizza’s en 
verse Sushi. Ook hebben we de Pick up Point, PostNL 
punt en de Bezorgservice toegevoegd.

Doordat we jaarlijkse klantenonderzoeken houden in de winkel hebben we een goed beeld van de behoeftes 
en wensen van onze lokale klanten. Hier zijn we erg blij mee zodat we ons aanbod en service hierop kunnen afstemmen. Het 
laatste onderzoek dat we hebben gehouden is afgelopen voorjaar geweest. We zijn dan ook erg trots dat we heel veel feedback 
hebben gehad, die we nu gelijk kunnen gebruiken bij deze verbouwing. Op deze manier kunnen we de winkel echt aanpassen 
naar de wensen van onze klanten.

Ik ben dan ook erg enthousiast naar het resultaat. De winkel wordt een flink stuk ruimer, waardoor het veel prettiger winkelen 
wordt.  Doordat we de flessen inname en de Pick Up Point een eigen ingang hebben gegeven wordt de entree een stuk 
prettiger. 

Samen met onze 230 medewerkers willen we u nog beter van dienst zijn. Om deze reden gaan we nog meer producten en 
service toevoegen in de winkel. Zo krijgen we een echte keukenafdeling. Hier vind je o.a. verse maaltijden, verse yoghurt 
met toppings en  gaan we vers belegde broodjes aanbieden tussen 11.30 en 13.30 uur. Ook onze kassa afdeling krijgt een 
flinke metamorfose. De servicebalie wordt flink uitgebreid met lectuur en kansspelen. Daarnaast hebben we voortaan in het 
weekend echte bloemisten op de bloemenafdeling die mooie boeketten maken naar uw wensen.

Tijdens deze verbouwing hebben we ook flink geïnvesteerd in extra magazijnruimte. Doordat er de afgelopen jaren zoveel 
toegevoegd is kwam het helaas regelmatig voor dat we niet alles meer in ons magazijn konden plaatsen. Iets wat absoluut 
niet wenselijk was. Zowel omwonenden als onze medewerkers hadden hier veel hinder van en dat wilden we graag oplossen. 
Inmiddels is het magazijn vergroot zodat we veel prettiger kunnen werken en de overlast voor omwonenden verholpen is.
Graag nodig ik u uit om snel een kijkje te komen nemen in onze vernieuwde supermarkt.

Jurgen Langerak
Bedrijfsleider Jumbo Nap Polanen
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door: Frank Everaardt

Whatsapp: een goed voornemen voor 2018

Ongure types die naar binnenkijken in de straat, een medewerker van het kabelbedrijf die ongevraagd langskomt en even in 
de meterkast wil kijken. Of spullen die plots op de rotonde staan in plaats van in een tuin. Zomaar wat voorbeelden van zaken 
die in onze wijk gebeuren. Zaken waarvoor je eenvoudig op de hoogte gesteld kan worden via een Whatsapp-groep. Daarvan 
zijn er steeds meer in onze wijk. Word lid van een groep of richt er een op en verbind je met de buurt. Op www.wabp.nl is een 
overzicht te vinden.

We wonen allemaal in een prachtige wijk, een wijk waar veel gebeurd. Een wijk met veel mensen die een drukke baan en dito 
leven hebben. We komen elkaar tegen, op de straat en in het winkelcentrum, in clubs en andere gelegenheden. De mensen 
waarmee je misschien nog wel het meest te maken en gemeen hebt, zijn je medestraatbewoners. Zij maken hetzelfde mee, 
horen hetzelfde en kunnen ook last hebben van dezelfde problemen.

Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen wel een smartphone. Waar je je vroeger blauw betaalde aan sms’jes, kun je 
tegenwoordig gebruikmaken van Whatsapp. Dat is niet alleen handig om snel even een berichtje te sturen dat de piepers klaar 
staan, maar ook om met een groep mensen contact te hebben. Familie, een vriendengroep of bijvoorbeeld de leden van je 
sportclub. Ook in de straat kan een Whatsapp-groep handig zijn.

De echte praktijk
Bijvoorbeeld omdat er een vreemde persoon wordt gezien 
door een van de buren die plotseling in de tuinen aan het 
rondwandelen is. Of wat te denken van vreemde types die 
kleine kinderen aanspreken. Dankzij een Whatsapp-groep 
kun je snel veel mensen informeren. Door snel te schakelen 
via 112 kan de politie snel schakelen én gericht handelen.  
De privacy van een groep is goed geregeld. Alleen de 
deelnemers en de beheerder weten van elkaar. Op de wabp.
nl is het alleen mogelijk om de contactgegevens van de 
beheeerder te vinden, niet de groepsleden.

Ook gebeuren er soms vreemde zaken: zo stonden er plots allerlei tuinmeubels op de rotonde bij de Europalaan. Dronken 
jongeren hadden klaarblijkelijk het feest in het café nog niet helemaal afgerond en hebben op deze manier nog even een 
grapje willen uithalen. Dankzij de Whatsapp-groep waren de meubels weer snel op de juiste plaats.

Wel is het zaak om een Whatsapp-groep zakelijk te houden. Gezelligheid met buren is fantastisch en belangrijk. Maar om 
keer op keer je telefoon te pakken omdat er weer tientallen ‘onzin’ berichten zijn geplaatst zorgt ervoor dat belangrijke 
berichten ondersneeuwen.

Ook in jouw buurt
In onze wijk zijn al 23 groepen actief. Via deze url is een actueel overzicht te vinden: http://bit.ly/2zup2le. Meld je aan bij 
de groep in jouw straat. Is jouw straat hier nog niet te vinden: richt dan zelf een groep op. Het makkelijkst is simpelweg een 
briefje in de bus gooien bij je buren en vragen mensen een mailtje te sturen met hun telefoonnummer. Je kunt dan zelf de 
groep opzetten via Whatsapp. Daarna kun je de groep aanmelden op wabp.nl waarna buren de groep kunnen vinden. 

Samenwerking met politie
De politie in onze gemeente werkt samen met de Whatsapp-
groepen. Tijdens Oud & Nieuw is er zelfs een speciaal team 
wat continu in contact staat met de groepen en snel actie 
onderneemt, bij verdachte situaties. Ook bij de komende 
jaarwisseling wordt dit weer gedaan. Heb je een nieuwe 
groep en heb je nog niet eerder van de politie gehoord, meld 
je groep dan aan via whatsapppolitiewoerden@politie.nl. In 
week 50 wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden.
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Keukens
Kamer en suite

Interieur

Specialist in maatwerk

Meer informatie: www.interieuver.nl

T 0348 – 431774 / M 06 - 52462730

Snel en Polanen 
en Waterrijk,

Als wijkwethouder heb ik een 
bijzondere taak. Ik ben een schakel 
tussen het gemeentehuis en de wijk. 
Ik vang de signalen op van zaken 
die spelen in de wijk zodat ik het 
belang hiervan onder de aandacht 
kan brengen binnen het bestuur. 

Die opdracht doe ik niet alleen 
maar samen met Jacqueline 
Scheenstra. Zij voert als 
wijkambtenaar veel van het werk 
uit. Inmiddels verricht ik dit werk een jaar. De tijd gaat 
snel. In de wijk gebeurt veel en zie ik mooie ontwikkelingen 
op verschillende leefgebieden. Op de verschillende 
bijeenkomsten zijn steeds meer wijkbewoners actief. Het 
platform is daarmee meer dan een brievenbus naar de 
gemeente, het is een bron van samenwerking in de wijk. Bij 
conflicterende belangen neemt het platform geen standpunt 
in, maar brengt alle standpunten naar de gemeente.

Bijzonder was de enquête over Cattenbroek. Er zijn altijd 
mensen die wat vinden van de vraagstelling. Door echter 
veel ruimte te geven aan opmerkingen, biedt de enquête 
veel informatie over wat er leeft. De resultaten hebben we 
doorgegeven aan de collega’s wiens werk het betreft.

Het hondenuitrenveld leverde veel rumoer op. Het leert in 
ieder geval dat we dergelijke problematiek anders moeten 
oppakken, nu voelen veel mensen zich in de steek gelaten.

Bij Snellerpoort zijn ideeën uit de wijk besproken op het 
gemeentehuis. Deze maken nu deel uit van de plannen.
Zoals bovengenoemde voorbeelden aantonen is het 
Wijkplatform voor mij een waardevolle bron van kennis. Ik 
hoop er nog lang gebruik van te kunnen maken.

Ivo ten Hagen
Wethouder
Gemeente Woerden

Kijk voor actueel nieuws op:
www.snelenpolanenwaterrijk.nl

Gezocht bezorger 
SnelPost

Wegens de verhuizing van één van de bezorgers van 
de SnelPost, zijn wij op zoek naar iemand die deze 
taak wilt overnemen. Het betreft de regio tussen 
Vierwoudstedenmeer-Veluwemeer en Stormeer-
Gardameer. In totaal zo’n 550 brievenbussen. 
De SnelPost wordt bij jou thuis afgeleverd en 
verschijnt 4x per jaar. Je krijgt er bescheiden 
vergoeding voor.

Voor aanmelding en/of meer info: 
snelpostsenp@gmail.com
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NIEUWE MEUBELS
BINNEN & BUITEN

LOUNGE OVERKAPPINGEN

ELBATUINMEUBELEN.NL

Rob Hoekstra | 06 54 39 58 55

STERK IN STEIGERHOUT

Informatie of aanmelden
Heeft u een sociale of praktische ondersteuningsvraag, 
of zoekt u een zinvolle daginvulling? Neem gerust 
contact op voor een vrijblijvend gesprek. U kunt mij 
bereiken via telefoonnummer 06-43368421 of via 
e.berkeley@welzijnwoerden.nl. U kunt ook contact 
opnemen met Welzijn Woerden via 0348-421101.

De welzijnsconsulent stelt zich voor

Beste bewoner van Snel en Polanen/Waterrijk,
Heeft u een vraag op het gebied van praktische ondersteuning of een lichte zorgvraag? Zoekt 
u een zinvolle daginvulling of zou meer sociale contacten willen? Wellicht kan ik iets voor u 
betekenen! Als welzijnsconsulent van de wijk kunt bij mij terecht voor onafhankelijke informatie 
en voorlichting over voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en financiën én voor 
kortdurende ondersteuning bij het:
• uitbreiden van sociale contacten
• verminderen van eenzaamheid
• zoeken en vinden van passende activiteiten of vrijwilligerswerk
• inzetten of versterken van uw eigen sociaal netwerk
• zoeken naar oplossingen voor praktische vragen, bijv. op het gebied van uw administratie, 

klusjes, vervoer, maaltijden of boodschappen
• werken aan uw mentale en fysieke gezondheid
Iedereen kan door omstandigheden (tijdelijk) wat kwetsbaarder zijn of wat slechter in zijn vel zitten. Dan kan het fijn zijn 
als iemand even met je meedenkt over de mogelijkheden om het leven weer wat aangenamer te maken. Soms kunnen kleine 
veranderingen al een groot verschil maken. Samen met u breng ik uw situatie en vragen in kaart en zoeken we naar mogelijke 
oplossingen in uw eigen wijk, of daarbuiten. We kijken naar wat u wil en kan, wat u nodig heeft en welke stappen u kunt 
zetten. Het kan zijn dat u iets wilt gaan doen; meer bewegen, meer onder de mensen komen, of misschien iets betekenen voor 
een ander. Of dat u een stukje praktische ondersteuning nodig heeft in uw thuissituatie om zelfstandig te kunnen (blijven) 
functioneren. Ik verken samen met u de mogelijkheden.
Iedereen kan zich aanmelden voor een gesprek, hieraan zijn geen kosten verbonden.

Welzijn Woerden
De Welzijnsconsulent is een dienst van Welzijn Woerden, dé organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente 
Woerden. Met bijna 400 vrijwilligers bieden we inwoners ondersteuning bij zaken zoals thuisadministratie en financiële 
problematiek, belastinghulp, maatjescontact, praktische klussen in en om het huis, boodschappen en onze telefooncirkel biedt 
alleenwonende Woerdenaren een stukje sociale veiligheid door een dagelijks contactmoment. We bieden ook voorlichting 
aan mantelzorgers (Steunpunt Mantelzorg) en ondersteunen iedereen die wat voor een ander wil betekenen (Hart voor 
Woerden, centrum voor vrijwillige inzet). Daarnaast faciliteren we verschillende ontmoetings- en bewegingsactiviteiten voor 
verschillende doelgroepen. 

Verbinden 
Mijn doel als welzijnsconsulent is om samen met u te onderzoeken wat u zou willen en wat u zou kunnen doen om dit te 
bereiken. Soms lukt dat niet alleen, maar is er (tijdelijk) iets meer nodig, bijvoorbeeld ondersteuning van een vrijwilliger 

of toch professionele hulp. Omdat ik werk binnen een 
breed netwerk van maatschappelijke organisaties – zoals 
vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties, maatschappelijk werk, 
huisartsen, gemeentelijke organisaties zoals WoerdenWijzer en 
FermWerk, sport- en vrijetijdsverenigingen en natuurlijk onze 
eigen vrijwilligersdiensten en activiteiten – zijn de lijnen kort en 
is de verbinding naar de juiste ondersteuning of participatieplek 
snel gemaakt.

Eva Berkeley
Welzijnsconsulent
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Amsterdamlaan 1 |  3446 AK Woerden | tel. 0348 - 414 114

info@kliniekvoordierenwoerden.nl | www.kliniekvoordierenwoerden.nl | kliniekvoordierenwoerden

WIJ STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR MET:
• 24-UURS ZORG, 7 DAGEN IN DE WEEK
• ZATERDAGSPREEKUUR OP AFSPRAAK VOOR ZIEKE DIEREN VAN 12.00 - 14.00 UUR
• WINKELAPOTHEEK NU OOK OP ZATERDAG OPEN VAN 10.00 - 16.00 UUR
• DEPORT STICHTING AAP VOOR LEGE PRINT-CARTRIDGES
• GRATIS MASTERCLASSES (van dieren-EHBO tot senior-kat)

workshops 

koken 

bakken 

creatief 

www.detafelvantwaalf.nl 
www.bijroosopdethee.nl 

Achter winkelcentrum Snel&Polanen 

Meld Misdaad Anoniem vergroot pakkans 
drugscriminelen

In dit nummer ook een bijdrage van de politie. Wijkagent Ruud  Hageman staat midden in onze wijk en dit keer vraagt hij 
aandacht voor een campagne van Meld Misdaad Anoniem. Een belangrijke dienst om op eenvoudige wijze ongewenste zaken 
bij de politie onder ogen te brengen.

Op 10 oktober is in Woerden de campagne Meld Misdaad Anoniem (0800-7000), kortweg M genoemd, gestart. 
Zonder dat bellers herkend worden kunnen zij een melding doen over bijvoorbeeld de handel in drugs. Maar ook over 
brandstichting, inbraak en andere vormen van criminaliteit kunnen zij informatie delen. Online melden kan natuurlijk ook: 
meldmisdaadanoniem.nl.

De burgemeester van Woerden wil nadrukkelijk Meld Misdaad Anoniem onder de aandacht brengen van de bewoners. Die 
telefoontjes of mailtjes kunnen leiden tot opheldering van moorden, verkrachtingen, inbraken, geweld, brandstichtingen en 
andere misdrijven. Maar deze campagne roept inwoners vooral op om signalen van drugscriminaliteit anoniem te melden. Die 
vergroten de pakkans van drugscriminelen en – handelaren.

Getuigen van drugshandel durven vaak niet te melden, omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Voor ons is die informatie 
cruciaal om de drugscriminaliteit aan te kunnen pakken. Daarom zijn wij erg blij dat de gemeente, de politie en Meld 
Misdaad Anoniem de handen ineenslaan om mensen bewust te maken van de noodzaak om drugscriminaliteit te melden, 
desnoods anoniem.

Dagelijks worden er dankzij M-meldingen zaken opgelost. In 2016 stuurde het meldpunt 16.900 meldingen door naar de 
politie en andere partners. Mede op basis van deze M-meldingen zijn vorig jaar 2100 verdachten aangehouden, ruim 1270 
misdrijven opgelost en 90 misdrijven voorkomen.

Melden kan 24/7 via meldmisdaadanoniem.nl. Daarnaast is M zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 24.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.
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SnelPost
Papierinzameling in Waterrijk

Op een aantal vrijdagen van 9.00-16.00 uur en de zaterdag daarna van 
9.00-11.00 uur staat er een grote papiercontainer op de parkeerplaats bij de 
Regenboogschool. Hier kunt u uw (oud) papier brengen. 

De opbrengst hiervan wordt geheel gebruikt voor de activiteiten van de kinderen 
van de Regenboogschool en de Margrietschool.

Daarbij kunt u denken aan activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering 
als ook de schoolreis/het kleuterfeest. Daarnaast worden er ook o.a. boeken 
aangeschaft voor de schoolbibliotheek.

2017:
08, 09 dec.

2018:
12, 13 jan, 2, 3 feb, 9, 10 mrt, 6, 7 apr, 11, 12 mei, 8, 9 jun en 6, 7 jul

Oproep plaatsen?
De SnelPost en de website www.
snelenenpolanenwaterrijk.nl zijn er 
voor en door de wijk. Daarom is het 
mogelijk om oproepjes te plaatsen 
in onze wijkkrant en op onze site. 
Stuur oproepjes naar snelpostsenp@
gmail.com. Commerciële berichten 
komen niet in aanmerking 
voor plaatsing. Neem voor de 
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Klachtenlijn Woerden

Heeft u klachten in de wijk? 
Belt u dan: 

(0348) 43 09 66
(van 8-12 en 13-16 uur.)

De klacht wordt 
geregistreerd 
en in principe 
binnen een 
week verholpen

advertentiemogelijkheden contact op 
via het eerder genoemde mailadres.

Bezorging SnelPost
Mocht u problemen of suggesties 
hebben inzake de bezorging
van de SnelPost mail dit dan naar: 
snelpostsenp@gmail.com.
U ontvangt op korte termijn een reactie 
op uw bericht. 


