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Bezoek wethouder aan Digiteam Woerden

Heeft u wat te melden in de SnelPost! Mail het voor 30 mei 2015 naar snelpostsenp@gmail.com

Digiteam Woerden is onderdeel van 
de Stichting Reinaerde, een stich-
ting die zich inzet voor mensen 
met een beperking. De medewer-
kers van Digiteam werken voorna-
melijk met de computer. Zij maken 
bijvoorbeeld (menu) kaarten, kalen-
ders en ander eenvoudig drukwerk. 
Het DigiTeam heeft afgelopen jaren 
al een aantal opdrachten afgele-
verd, zoals ontwerp en productie 
van flyers, posters en wenskaarten. 
U kunt er ook terecht voor het digi-

taliseren van uw VHS-videobanden, 
inscannen van (oude) foto’s en 
overzetten van dia’s op een cd en 
daarbij is er ook de mogelijkheid 
om er leuke handgemaakte produc-
ten te kopen. Al deze producten 
vind u ook terug op de site www.
eerlijkcadeau.nl.

Het Digiteam wil graag op de hoog-
te zijn en blijven van de ontwikke-
ling in Woerden en specifiek de 
wijk Snel & Polanen.

Toen er dan ook een nieuwe 
wijkwethouder werd aangesteld 
hebben zij direct contact  
opgenomen en de desbetreffende 
wethouder uitgenodigd.

Op donderdag 8 januari 2015 
mochten wij Dhr Scheurs en  
Mevr Scheenstra (beleidadviseur) 
verwelkomen op onze locatie.

Nadat iedereen een plekje om te 
zitten had en een kopje koffie of 
thee kon het voorstellen beginnen. 
Verschillende medewerkers hebben 
verteld over de werkzaamheden. 
Ook hebben zij vertelt over de  
contacten die we al hebben in de 
gemeente en de wijk. Zowel Dhr 
Scheurs als Mevr Scheenstra waren 
onder de indruk van alle werkzaam-
heden die er gedaan worden bij 
Digiteam. Samen hebben we (ook) 
besproken wat Digiteam Woerden 
kan betekenen voor zowel de wijk 
als mensen individueel.

Er zijn visitekaartjes uitgewisseld 
om in de zeer nabije toekomst con-
cretere afspraken te maken. Mocht 
u als inwoner van onze wijk ook 
nog ideeën op dit gebied hebben, 
of wellicht als vrijwilliger aan de 
slag wil of gewoon op zoek bent 
naar een leuk cadeautje of een  
opdracht voor hun hebben dat zijn 
zij elke werkdag tussen 9.00 en 
16.00 bereikbaar op nummer  
0348-405301 of per mail via  
webshop@reinaerde.nl. Zij horen 
graag van u.

Voor wie nog niet bekend is met het Digiteam Woerden,  
gevestigd op de charles Dickensweg nummer 1.
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Mededeling
Op alle dinsdagen in de oneven weken staat er een  
grote papiercontainer vóór de Andersenschool.  
Daarin kunt u  uw oud papier storten. U sponsort daar-
mee de Denemarken-reis van de leerlingen in groep 8!

Een groep enthousiaste schilders, een inspirerende 
docent en onderwerpen waar zij zich kunstzinnig/
creatief op richten. Het resultaat hiervan is van  
10 januari 2015 tot 11 april 2015 te bezichtigen in 
Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden (tegen-
over het Winkelcentrum aan de Steinhagerweg).
 
Kitty van Noort, Joke van Buren, Lizzy Smits,  
Marlo Vuyk, Kockie Neven, Dianne van Overbruggen, 
Mariska de Pater, Renée Landheer, Jeanette de Jong, 
Arjenne Vossepoel, Joke van Kooten, Erika den Boer 
en Ellen Brouwer schilderen al velen jaren met elkaar 
en zijn ooit begonnen op De Werkschuit te Gouda. 
Inmiddels is De Werkschuit opgegaan in het 
Kunstpunt Gouda,  maar met elkaar werken en elkaar 
daarbij stimuleren doen zij nog steeds.  
 
Allen werken zij individueel met haar of zijn favoriete 
materiaal, zoals aquarel, krijt, acryl en olieverf.  
Het resultaat is dan een grote verscheidenheid in  
zowel de onderwerpen als de uitvoering.
Naast de openingsuren tijdens samenkomsten en 
overige activiteiten, zijn er speciale dagen waarop de 
expositie bekeken kan worden. En wel op 17 januari, 
14 februari en 14 maart 2015 van 13.30 uur tot 
16.00 uur. Op deze middagen zullen er ook leden 
van deze kunstenaarsgroep aanwezig zijn.

Expositie in het Baken

Vergadering algemene wijkavond op dinsdagavond 
van 20.00 - 22.00 uur
 
 28 april
 22 september
 15 december
  
  De algemene wijkavond vindt  

plaats in de het zalencentrum  
van “Het Baken”. 

Koffieochtenden Senioren op dinsdagochtend van  
10.00 - 12.00 uur
 3 maart
 17 maart  
 31 maart
 14 april
 28 april
 12 mei
 26 mei
   
  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
 26 maart
 23 april
 21 mei

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

Aanleveren kopij SnelPost

 30 mei

  Laatste datum voor het aanleveren  
van kopij.  

Activiteiten agenda 2015
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Naast verschillende lessen over  
kleding, trends, sporten en 
Olympische Spelen zijn de kinderen 
ook bezig geweest met een werk-
stuk. Er zijn fantastische muurkran-
ten en mooie presentaties gemaakt.  
Om het project op een bijzondere 
manier af te sluiten is oud topten-
nister Esther Vergeer langsgeko-
men. Esther was 10 jaar lang onge-
slagen in het rolstoeltennis en heeft 
alles gewonnen wat je als sport-
vrouw kunt winnen. De kinderen 
hebben in de klas zelf uitgezocht 
wie zij was. Het meest onder de in-
druk waren de leerlingen van haar 
foundation (www.esthervergeer.nl) 
en haar gouden Olympische medaille 

Esther Vergeer  
op de  

Andersenschool

die ze ook even vast mochten  
houden!

Nadat Esther haar verhaal had ver-
teld mochten de kinderen vragen  
stellen. Het waren soms best pittige 
vragen, maar we zijn veel te weten 
gekomen. Zo heeft Esther zelf nog 
nooit doping gebruikt, vindt ze 
Australië het mooiste land om te 
tennissen en mist ze het af en toe 
dat ze niet op hakken kan lopen.

Na alle vragen beantwoord te heb-
ben, mochten we de kinderen  een 
rondje in haar rolstoel rijden en 
kwamen er achter dat het toch een 
stuk moeilijker was dan we dachten.

Een aantal jaren geleden heeft de Andersen school alle geschiedenis-, 
aardrijkskunde- en biologieboeken vervangen door project boeken. 
Vijf tot zes weken lang wordt er gewerkt aan een thema. De afgelopen 
zes weken was dat het project “kleding en sport”.

Onder www.snelenpolanenwaterrijk.nl is sinds het wijk-
platform ook online te vinden. De site geeft een over-
zicht van ondermeer het laatste nieuws van het wijk-
platform, maar biedt al meer mogelijkheden.

De SnelPost is een belangrijk medium voor de versprei-
ding van nieuws in onze wijk. Maar toch was er vanuit 
het bestuur behoefte aan een website. Daarmee is het 
makkelijker om sneller nieuws te verspreiden en ook is 
een website altijd beschikbaar waardoor u op ieder  
moment kunt zien wanneer bijvoorbeeld de volgende 
bijeenkomst is van het wijkplatform.

Foto’s gezocht
Hoewel de site nog duidelijk ‘aangekleed’ moet worden 
is er ook al een archief van de SnelPost toegevoegd. 

Daar kunt u naast de laatste editie ook de nummers 
van vorig jaar bekijken. Achter de schermen wordt  
gewerkt aan nog meer functionaliteit. Om de website 
aan te kleden zijn we nog op zoek naar leuke foto’s 
van de wijk. Heeft u die beschikbaar en vindt u het 
goed om die op de site terug te zien: mail ze dan  
met uw naam en een korte omschrijving naar  
foto@snelenpolanenwaterrijk.nl. 

Digitale nieuwsbrief
Op de website kunt u zich ook opgeven voor de nieuwe 
digitale nieuwsbrief. Op deze manier kunt u nog beter 
op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt in onze 
wijk. Net als de website is de nieuwsbrief nog ‘werk in 
uitvoering’ en zal in de loop van de tijd meer vorm  
krijgen.   

Wijkplatform ook op het web



Het is prachtig om 
bloemen en bomen 
weer uit te zien lopen. 
Het is nog veel leuker 
om dingen te zien 
groeien en bloeien die 
je zelf gezaaid en ver-
zorgd hebt. Dat is wat 
we doen in de wijk-
tuin. Vorig jaar zijn we 
met deze tuin (voor ie-
dereen!) begonnen. Er 
zijn ongeveer 10 men-
sen die zich hier mee 
vermaken. Als je zin 
hebt om ook wat te tui-
nieren (regelmatig, of af en toe) 
ben je natuurlijk welkom!
 
Misschien denk je: “Ik heb helemaal 
geen groene vingers...” Daar heb-
ben we een oplossing voor! In het 
voorjaar wordt er namelijk ook 
weer een gratis moestuincursus  
gegeven in Het Baken. De cursus 
wordt gegeven door Max de Corte 
uit Rotterdam. Hij heeft veel erva-
ring met stadslandbouw en buurt-
moestuinen. Als de avonden langer 
worden neemt hij ons 4 avonden 
mee naar buiten om te laten zien 

hoe je een moestuin verzorgt.
data van de cursus: 3 maart, 
1 april, 15 april, 29 april en 20 mei. 
De cursus wordt ’s avonds gegeven 
in Het Baken én natuurlijk buiten 
in de wijktuin.

De wijktuin kun je vinden naast  
Het Baken, vlak langs de 
Steinhagenseweg. Wil je meer in-
formatie over de tuin of de cursus, 
of je hiervoor opgeven? Neem dan 
contact op met Christel Postma: 
christelenrene@planet.nl en  
0348-498196
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Voorkom  
fietsendiefstallen
De laatste tijd worden er weer regel-
matig fietsen gestolen in de wijk. 
Dit zijn meestal fietsen die buiten 
staan en vrijwel altijd op slot. Ook 
zijn het in de meeste gevallen vrij 
nieuwe fietsen. Probleem is echter 
dat de fietsen niet vast zitten aan 
een vast object (fietsenrek, lantaarn-
paal oid). Zodoende kunnen de fiet-
sen vrij simpel in een auto of aan-
hangwagen geladen worden. Mijn 
advies is dus: Wanneer U uw fiets 
buiten onbeheerd wegzet zorg
er dan voor dat deze middels een 
slot vast staat aan een vast object.

Een tweede aandachtspunt is het ge-
geven dat ik regelmatig onafgeslo-
ten fietsen tegen kom die in een niet 
afgesloten schuur staan. Aan de
fietssleutel zit dan ook vaak de 
huissleutel. Inbrekers weten dit ook 
en maken daar graag misbruik van. 
Het gevolg is dat of uw fiets wordt 
gestolen of men komt uw woning 
binnen middels de huissluitel die 
nog in uw fiets zat.

Dus:
ZET UW FiETS VAST AAN EEN 
VAST OBJEcT

ZET UW FiETS OOK OP SlOT 
TERWiJl DEZE iN DE ScHUUR/
BERGiNG STAAT.

met vriendelijke groet
Ruud Hageman
Wijkagent Woerden-Oost

Wijktuin Snel & Polanen en  
moestuincursus

De lente komt er weer aan. Nog een maandje klappertanden  
en dan wordt het weer nog fijner om buiten te zijn.
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* advertentie *Kindertekenlessen 
in het Baken
Het is leerzaam en gezellig bij 
de tekenlessen in de bovenzaal 
van het Baken. Marijke Abbink 
geeft sinds 2004 met plezier  
en enthousiasme les aan kleine 
groepen kinderen (6 t/m 12 
jaar).

Er is veel persoonlijke aandacht 
voor elke leerling, er wordt geleerd 
hoe je nog beter kunt kijken: 
Kleurenleer, structuren, compositie, 
alles komt van lieverlee en vaak 
spelenderwijs aan bod. Er wordt ge-
werkt met verschillende materialen, 
zoals gewoon potlood en kleurpot-
lood, aquarel, Oost-Indische inkt, 
houtskool en niet te vergeten het  
favoriete pastelkrijt.

We tekenen veel naar de werkelijk-
heid, maar kinderen mogen ook hun 
fantasie gebruiken. Allebei belang-
rijk voor een interessante tekening! 

De onderwerpen variëren bijvoor-
beeld van dieren tot het maken van 
een eigen stripverhaal, het krijten 
van een zonsondergang of het pre-
cies tekenen van echte pauwenveren 
of lekkere aardbeien…
Wie heeft zin om tien lessen mee  
te komen doen? Het blok van tien  
tekenlessen wordt gegeven op  
vrijdagmiddag, tijd:  15.45-17.15 u
www.creatiefkleurenarchief.nl.  

Voor informatie of inschrijving:  
Tel. 0348-448727 of 06-44112946
NB: Er wordt ook op meerdere  
dagen lessen gegeven aan  
volwassenen!
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Kennismaken met  
de Andersenschool?

Maar dat is nog lang niet alles.  
Op de website www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/onderwijs-2032 
kan iedereen meedenken over het 
onderwijs van straks. (In 2032  
zullen de kinderen die nú 4 zijn 
ongeveer aan het werk gaan).
 
Om ouders van jonge kinderen  
een indruk te geven van het  
onderwijs van nu op de Andersen-
school nodigen we iedereen uit 
voor een kennismakingsavond op 
woensdag 18 maart.  Ook opa’s, 
oma’s en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom om te erva-
ren hoe leuk het tegenwoordig is 
om naar school te gaan.

Vanaf 19.30 uur  bent u van harte 
welkom om binnen te lopen,  een 
kopje koffie te drinken en alvast 
een gesprekje te  voeren met één 
van de leerkrachten of één van de 
aanwezige ouders.

Om 20.00 uur is er een presentatie 
in de centrale hal.  Deze gaat over 
onze indeling in groepen. Dankzij 
het fasenonderwijs zijn we in 
staat om beter aan te sluiten bij 

de onderwijsbehoeftes van uw 
kind.  

Van 20.45 tot 21.45  bent u in de 
gelegenheid om deel te nemen aan 
een tweetal lessen naar keuze.   
Wilt u een schaakles?  Wilt u filo-
soferen?  Wilt u zelf eens meema-
ken welke technieken we gebrui-
ken om kinderen te leren goed 
samen te werken? (coöperatief 
werken)  Onze mooie project-
boeken bekijken? Dit en nog veel 
meer kan vanavond!

Voor de liefhebbers is er vanaf 
21.45 nog gelegenheid om een 
drankje te nemen en in gesprek  
te gaan met  andere ouders,  
leerkrachten of directie.

We vinden het fijn om ongeveer  
te weten op hoeveel mensen  
we kunnen rekenen. 
 
U kunt uw aanmelding sturen naar 
directie@andersenschool.

Wellicht tot ziens!

team andeRSenSchool

U heeft er ongetwijfeld al iets over gelezen of gehoord: het  
onderwijs bereidt zich voor op de toekomst. De leeslessen gaan 
natuurlijk al lang niet meer klassikaal en het is heerlijk dat de 
tablets meteen reageren als de som niet goed is uitgerekend.

Ik (Inger van Dijk) ben jongerenopbouw-
werker, in dienst van Jeugd-Punt in op-
dracht van de gemeente Woerden. Ik heb 
in mijn pakket; Snel & Polanen/ Waterrijk, 
Staatslieden kwartier, Schilderskwartier, 
Bomen en Bloemenbuurt, centrum en de 
dorpskernen Zegveld, Kamerik en 
Harmelen (heel Woerden, behalve mijn ei-
gen woonwijk Molenvliet). Via verschillen-
de kanalen leg ik contact met jongeren 
van 12 tot 23 jaar in Woerden en met hun 
omgeving. Ik pik signalen op en zal daar 
waar nodig verbindingen proberen te ma-
ken tussen de jongeren en hun omgeving 
(buurt, scholen, sportverenigingen, etc.). 

Bijvoorbeeld als er overlast is in de wijk 
zal ik met de jongeren hierover praten, 
met de bewoner(s) die overlast ervaren  
en een plan van aanpak hierop zetten. 
Het kan zijn dat dit met een gesprekje  
opgelost is, het kan ook zijn dat er een 
buurtproject uit voort komt.

Verder zijn de jongeren niet altijd goed 
op de hoogte van nieuwe regelgevingen 
en hebben daar vragen over. De jongeren-
werkers hebben verschillende methodes 
om voorlichting te geven; in de vorm van 
een praatje op straat maar als de vraag er 
is kan er ook een uitgebreidere vorm van 
voorlichting gegeven worden. Denk aan 
de nieuwe wet op alcohol en tabak,  
vragen van jongeren maar eventueel ook 
van hun ouders. 

Als er een idee is voor een buurtinitiatief; 
voor en/ of door jongeren, schroom niet 
om ondersteuning te vragen! Als u/ je een 
idee hebt en als er vragen zijn dan kunt  
u deze stellen aan Inger van Dijk via  
ivd@jeugd-punt.nl  Voor meer informatie 
over Jeugd-Punt kunt u kijken op  
www.jeugd-punt.nl 

Overlast, dreiging en/ of vandalisme 
moet worden gemeld bij de politie, in een 
acute situatie kan dat via 112. Als het niet 
dringend is belt u 0900 – 8844. Meldingen 
worden door de politie doorgegeven aan 
het jongerenwerk.

ingeR van dijk

Jongerenopbouw-
werker Stichting 
Jeugd-Punt Woerden
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* advertentie *

Kopij voor het volgende nummer:
De volgende SnelPost  

verschijnt in juni 2015
De sluitingsdatum voor kopij  

30 mei 2015

Hekwerk in de Boekentuin
Op maandag 26 januari is er tot onze grote verbazing gestart met het 
plaatsen van een enorm groot hekwerk in de Boekentuin.

Het hek beslaat de hele lengte van 
de Boekentuin en de hele breedte 
naast het basketbalveld. Hier zijn de 
bewoners vooraf niet over geïnfor-
meerd.
Op dinsdag 27 januari heb ik klacht 
ingediend via de site van de ge-
meente (melding openbare ruimte), 
en de dag erna heb ik een e-mail ge-
stuurd naar de heer D. de Roock 
met het verzoek dit hek zo spoedig 
mogelijk te laten verwijderen.
Helaas heb ik tot op heden geen re-
actie hierop ontvangen. Vandaar dat 
ik nu ook via deze weg mijn bezwa-
ren laat weten.
 
De Boekentuin was een ontzettend 
mooie open plek in de wijk die door 
vele mensen gebruikt werd (kinde-
ren en volwassenen).

Het hek wat nu geplaatst is, is ont-
zettend lelijk en beslaat naar ver-
houding een enorm groot oppervlak 
van het veld, waardoor het veld niet 
meer gebruikt kan worden zoals 
voorheen. De ruimte die buiten het 
uitrenveld nog wel beschikbaar is 
(ruimte voor de flat), is lastig be-
reikbaar. Ook vermoed ik dat het 
veld er niet meer netjes bij zal lig-
gen als het gras weer gaat groeien, 
want het zal voor de grasmaaiers 
lastig bij te houden zijn.

 Ik heb uw hondenbeleid (https://
www.woerden.nl/sites/default/fi-
les/Documenten/hondenbeleid%20
2015-2024.pdf) erop nagekeken en 
gezien dat:
•  De recreatieplas in Snel en 

Polanen ook is aangewezen als 
uitrenveld, dus mensen in Snel en 
Polanen hebben daar een prachti-
ge locatie om hun hond los te la-
ten lopen.

•  Bij een hondenuitrenveld alleen 
afscherming geplaatst wordt  
indien nodig.

•  Er wel opruimplicht is bij een  
hondenuitrenveld.

 
Wat mij betreft mag de Boekentuin 
als hondenuitrenveld gebruikt wor-
den, want dat is in de praktijk al 
lang het geval. Maar de afscherming 
lijkt mij niet nodig.

Het is wel belangrijk dat de opruim-
plicht wordt gehandhaafd. Dan kun-
nen alle mensen dit mooie open 
grasveld blijven gebruiken zoals 
voorheen! 

Bij voorbaat dank namens alle  
mensen die gebruik maken van de 
mooie open en ruime Boekentuin, 
zoals de vele kinderen in de wijk, de 
sporters, de scholen, de bewoners 
etc.

VERKOOP GESTART

www.mozaiek-woerden.nl facebook.com/mozaiekwoerden

W O N E N  A A N  D E  R E C R E A T I E P L A S

Veluwemeer Woerden
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Wijkagenda Wijkplatform S&P
Wijkplatform Snel & Polanen vergadering is op dinsdag 28 april,  
22 september en 15 december 2015 in het kerkelijk centrum:  
“Het Baken” U bent van harte welkom.

Oproep plaatsen?
Mail dit dan met vermelding van naam, adres en telefoonnummer naar:  
snelpostsenp@gmail.com. De redactie bepaalt of uw oproep geplaatst wordt. 
Plaatsing hangt mede af van het aantal ontvangen oproepjes waarbij als  
maximum 4 oproepjes per editie wordt aangehouden. Als uw oproep geplaatst 
wordt ontvangt u van ons een mail- of telefoon bericht. 
 

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.  

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.:  Gerard van der Lit
voorzitter@snelenpolanenwaterrijk.nl

Secr.: Heidi den Hartigh
snelpostsenp@gmail.com 

Penn.m.:  Albert Snippe

Notuliste: Jopie van der Werf

Communicatie: Frank Everaardt

Frans Gottmer

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
Ineke Vos
Henk Dekker
Cees de Jonge
  
PUBliciTEiT

redaCtie: 
Thijs Broekhuizen 
Jorg Huizinga 
Sjaco Dhondt 

Lay-oUt / aCqUiSitie:
SjacoDesign | Sjaco Dhondt
Grafische Vormgeving & Druk
Tel.: 06 - 12 32 16 71
E-mail: sjacodesign@gmail.com 

redaCtie SNeLPoSt: 
E-mail: snelpostsenp@gmail.com

HET WINKELCENTRUM
SNEL & POLANEN

BART SMIT 
ZEEMAN 
STOMERIJ TIP-TOP 
BLOEMSIERKUNST OOSTEROM
FAUNALAND H2O
BLOKKER
C1000 NAP
EQUIPE HAIRSTYING 
DA DROGISTERIJ VAN TOORENBURG 
VERBOON OOGADVISEUR 
KAASSPECIALITEITEN KARSEMEYER 
KWALITEIT’S SLAGERIJ ARSENAL 
BAKKERIJ VERSLUIS
DRANK VAN NAP
JOLA MODE
TABAK/LECTUURSHOP “DE BIJ”
FOODMASTER
 

V O O R  A L  U W  B O O D S C H A P P E N !

GRATIS PARKEREN! 


