
jaargang 22
nummer 3

november 2018
oplage 4000

pagina 3 pagina 5

Dierenarts met een 
missieAltijd wat in de wijk

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

Blaffen, watervilla’s, Snellerpoort en meer

Voor u ligt een verrassende Snelpost. Deze keer passeren tal van onderwerpen de 
revue. Behalve de ontwikkelingen rondom de Cattenbroekerplas en Snellerpoort 
brengen we u ook op de hoogte van een groot aantal andere zaken in de wijk. Wist u 
dat in onze wijk een dierenarts huist die niet alleen in het Woerdense, maar ook elders 
in Europa dieren helpt?
 
Snellerpoort en de Cattenbroekerplas zijn belangrijke ontwikkelingen, maar ook 
op andere vlakken verandert er veel. Mede door de komst van Snellerpoort, een 
omgelegde Steinhagenseweg en een vernieuwd winkelcentrum zal deze wijk er de 
komende jaren compleet anders uit gaan zien. 

We zullen de komende jaren onze huizen op een andere manier moeten gaan 
verwarmen. Dat wordt de energietransitie genoemd. De gemeente speelt hier nu al op 
in en probeert ons voor te bereiden op deze stap. 

Ook op andere vlakken gebeurt er veel in de wijk. Zo kunt u bridgen, maar ook 
meedoen met een beleggingsclub. Daarnaast zijn we op zoek naar hulp om de 
Snelpost te helpen verspreiden. Help ons en informeer de wijk over alle belangrijke 
ontwikkelingen via dit blad.

GEEN 
KINDERKERSTMARKT

De afgelopen jaren organiseerde 
het wijkplatform in de maand 
december een Kinderkerstmarkt 
bij het winkelcentrum. Helaas 
heeft het compacte bestuur 
van het wijkplatform het 
besluit moeten nemen om 
dit jaar geen kerstmarkt te 
organiseren, vanwege een tekort 
aan vrijwilligers. Volgend jaar 
proberen we met een grootser 
feest terug te komen.

De aanblik van Snellerpoort zal de komende 
jaren flink veranderen
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Activiteiten 
agenda 2018

Vergadering algemene 
wijkavond

27 november 20:00 uur

Koffi eochtenden Senioren
27 november 2018
11 december 2018 (Kerstlunch)
8 januari 2019
22 januari 2019
5 februari 2019
19 februari 2019
5 maart 2019
19 maart 2019
2 april 2019
16 april 2019
30 april 2019
14 mei 2019
8 mei  2019 (Lunch)

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

Aanleveren kopij SnelPost
12 december 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 
UNA MAS 
JOLA MODE 
TABAK/LECTUURSHOP “DE BIJ” 
FOODMASTER 
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Altijd wat in de wijk 

Kinderkerstmarkt en Snelpost 
Het wijkplatform heeft een klein bestuur. 
Frank Everaart als secretaris, Dora van 
Dijk als penningmeester en ondergetekende 
Gerard van der Lit als voorzitter. Dora 
doet alles met de fi nanciën en begeleid de 
ouderenochtenden. De rest komt op de 
schouders van Frank en mij die daarnaast 
ook nog een fulltime andere baan hebben. 
Dit betekent dat we steeds keuzes moeten 
maken. Wat doen we wel, maar ook, wat 
doen we nu even niet in verband met 
tijdgebrek. Dit is de reden waarom deze 
Snelpost zo laat op de deurmat valt. De 
Snelpost maken kost veel tijd. Thema’s 
bedenken en uitwerken en al het andere 
wat erbij komt kijken. Onze excuses 
hiervoor. Een andere keuze die we dit jaar hebben moeten maken in 
verband met te weinig organisatorische capaciteit is het annuleren van de 
Kinderkerstmarkt 2018. Dit gaat ons echt aan het hart, maar het is niet anders. 
In 2019 willen we met een grotere kinderkerstmarkt terug komen. Als u hier 
medewerking of een bijdrage aan wil leveren, heel erg graag. Mail ons vooral 
ook als je het leuk vindt om iets met de Snelpost te doen. Foto’s maken, stukjes 
schrijven, redigeren en dergelijke. Je bent van harte welkom!

Energietransitie in de wijk.
Laatst sprak ik met iemand over die goede oude tijd. Mijn bouwjaar is 1961. 
We woonden in wat we nu het buitengebeid noemen. Wat was het toch een 
mooie tijd, hoewel. In de winter, toen het nog echt koud was, moesten we 
ochtends eerst kolen uit het kolenhok halen om de kachel op te stoken. De enige 
kachel in huis die gebruikt werd. In de woonkeuken was het na een uurtje best 
wel weer behaaglijk. Daarna kochten we een oliekachel met een olietank in de 
tuin. Dat met die kolen was toch wel een heel gedoe. Het was overigens een 
hele kunst die kachel iedere morgen weer op te starten met verkleumde handen. 
We wisten niet beter in die tijd. Tot we een gasaansluiting en een cv-installatie 
kregen. Wat een luxe. Inmiddels zijn we nu zo ver dat het gas op begint te raken 
en we naar een volgende fase gaan. Alles wordt gasloos. Maar welke vorm 
van verwarming gaat het nu worden?  Alles elektrisch en hoe komen we dan 
aan al die elektriciteit?  Waterstof gestookte Cv-installaties? Warmtepompen? 
Mogelijkheden te over, maar nog niets echt goed doorontwikkeld. In 2050 zou 
het volgens de regering allemaal omgezet moeten zijn. Onze gemeente wil al 
veel eerder co-neutraal (gasloos) zijn. Dit vraagt veel, heel 

Gerard van der Lit
Voorzitter wijkplatformSnel & Polanen en Waterrijk

Lees verder >>
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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

veel van ons allemaal. 
Dat er iets moet 

veranderen is wel duidelijk, maar hoe dan? De gemeente 
had ons als voorzitter en secretaris van het wijkplatform 
uitgenodigd voor een “transitieavond”. Meer info hadden 
we niet. Tijdens deze avond mochten wij gaan vertellen 
wat de bewoners van onze wijk als beste alternatief zouden 
vinden. Tja, dat hadden we de bewoners niet gevraagd, 
dus konden en wilden we daar ook geen antwoord op 
geven. Tot zeer grote teleurstelling van de organisatoren 
en andere aanwezigen. Er werden ons een aantal keuzes 
voorgelegd. Overigens was verwarmen via waterstof geen 
optie. Zonnepanelen en windmolens wel. Het standpunt 
dat we voorlopig ingenomen hebben is dat het wat onze 
wijk betreft een beetje te snel gaat, we een breder beeld van 
mogelijkheden moeten onderzoeken, maar dat we eerst en 
vooral de bewoners echt hierbij moeten betrekken. Blijkbaar 
hebben ze geluisterd. In het Schilderskwartier wordt er al een 
wijkbijeenkomst georganiseerd. Wat het voor onze mooie 
jonge wijk gaat betekenen weten we nog niet. Hou vooral 
onze website en Facebookpagina in de gaten over hoe het 
verder gaat.  

Recreëren eiland IV
We hebben een mooie lange, warme en vooral droge zomer 
gehad. Veel planten en bomen hebben het moeilijk gehad. 
Het gras in de bermen kleurde van groen naar bruin, er was 
niet tegenop te sproeien. Gelukkig is er bij ons altijd water 
in de buurt. Water waar we massaal verkoeling zochten en 
dan met name in het enige buitenzwembad dat Woerden rijk 
is, de Cattenbroekenplas. Op het strandje was een container 
gezet met tafels en bankjes waar diverse versnaperingen te 
krijgen waren. Daar is ook gretig gebruik van gemaakt. De 
gemeente heeft zelfs de bodem van het zwemgedeelte van 
nieuw zand voorzien. Een heerlijke plek om te recreëren 
met dat mooie weer. Aan de overkant in Waterrijk op eiland 
IV, beter bekend als de steiger bij Edge, werd ook massaal 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te zwemmen 
en op het grasgedeelte daar te recreëren. Een beetje te 
massaal vonden een aantal bewoners die daar wonen. Via 
Facebook werden dan ook ineens de verschillende meningen 
uitgewisseld over de lasten en lusten die dat met zich 
meebrengt. Een aantal bewoners vonden dat het helemaal 
verboden zou moeten worden om daar te recreëren omdat 
het hun rust aan zou tasten. Nu blinkt onze wijk en dan met 

name Waterrijk niet uit in recreatiemogelijkheden. Iedere 
vierkante meter is zo’n beetje bebouwd. Een meerderheid 
van de bewoners vindt het prettig daar te kunnen recreëren. 
Dat is prima, maar hou dan wel rekening met de bewoners 
die daar wonen en hou je aan de gedragsregels die op de 
borden vermeld staan. 

Watervilla’s
Een nieuw fenomeen in onze wijk zijn de watervilla’s. We 
weten allemaal dat je niet zo maar door iemands tuin mag 
wandelen. Dit geldt ook voor het eigen (grond) watergebied 
van de watervilla’s. Hier in waterrijk is het water en de grond 
daaronder eigendom van de bewoners van de watervilla. 
Het is niet makkelijk te zien waar de erfscheiding nu exact 
ligt. Als vuistregel kan men zeggen dat de erfscheiding op 
driemaal de lengte van het gebouw in de plas ligt. Maar ook 
het water tussen de wal en de watervilla is privé-eigendom. 
Dit alles heeft de afgelopen zomer hier en daar tot soms 
verhitte discussies geleid tussen sommige bewoners en 
recreanten in en om de plas. Het is aan de bewoners zelf 
om hun terrein af te bakenen als de overlast te groot wordt 
Aan de andere kant is het wel zo netjes van recreanten om 
rekening te houden met de privacy van die bewoners en hun 
grondgebied te respecteren. Zo blijft het voor iedereen leuk 
en aantrekkelijk om van de plas te blijven genieten. 

Onderhoud groen in de wijk
Er is een nieuw bedrijf in onze wijk actief om het groen 
te onderhouden. De fi rma Punt. We hebben meerdere 
reacties gehad dat het groen er weer mooi uit ziet allemaal. 
Het is echt een verbetering. Het gras in de bermen wordt 
netjes bijgehouden en de straten en 

>> vervolg Altijd wat in de wijk

Lees verder >>
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stoepen zijn ook redelijk onkruidvrij. Natuurlijk zijn er 
altijd verbeterpunten, maar over het geheel genomen zijn 
de bewoners tevreden. Dit is ook een compliment aan de 
gemeente voor het kiezen van een goede aannemer en de 
opdrachtformulering aan die aannemer. Het mooie is dat dit 
bedrijf ook graag luistert naar de wensen van de mensen en 
daar waar mogelijk naar een oplossing zoekt. Heb je vragen 
en /of wensen, maak dit dan kenbaar via de site van de 
gemeente Woerden of telefonisch via het nummer 14 348. Ga 
vooral door met het goede werk fi rma Punt. 

Snellerpoort nog in nevelen gehuld
Het is nog steeds niet duidelijk hoe Snellerpoort eruit komt 
te zien. Ook hoe de aanpassing van de Steinhagenseweg eruit 
komt te zien is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk komt er dit 
jaar meer duidelijkheid. We hebben de gemeente gevraagd 
dit plan eerst met de bewoners te delen om te zorgen voor 
voldoende draagvlak. Dat iedereen zal staan te juichen bij de 
gekozen oplossing is niet waarschijnlijk. Dit bleek ook wel 
uit onze enquête in 2016. Zo veel mensen, zo veel wensen. 
We zijn erg benieuwd naar de voorstellen, maar op dit 
moment is dit allemaal nog in nevelen gehuld.  

Volgende vergadering 
Op 27 november organiseren weer een wijkbijeenkomst. 
Daar is de gemeente ook bij aanwezig om toelichting te 
geven op actuele zaken en vragen van bewoners uit de 
wijk te beantwoorden. Over het algemeen worden de 
vergaderingen goed gewaardeerd. Onderstaand een reactie 
van een wijkbewoner die “toevalligerwijs” een bijeenkomst 
bezocht. Kom dus vooral langs, de koffi e en thee zijn gratis 
en je leert andere mensen uit jouw buurt kennen. We zien u 
graag de 27e november in Het Baken. 

Gezocht!
Omdat een van onze vaste 
bezorgers van de SnelPost 
gaat verhuizen, zijn wij op zoek 
naar iemand die deze taak wilt 
overnemen.

Het betreft de Schrijversbuurt 
met in totaal zo’n 420 
brievenbussen.

De SnelPost wordt bij jou thuis 
afgeleverd en verschijnt 4x per 
jaar.

Je krijgt er een bescheiden 
vergoeding voor.

Voor aanmelding en/
of meer info: 

snelpostsenp@gmail.com

SNELP
OST
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Dierenkliniek met een 
missie
Van Snel en Polanen naar Griekenland tot 
Tanzania

Het is misschien wel een van de meest kenmerkende 
gebouwen van onze wijk: de Dierenkliniek op de hoek van 
de Athenelaan en Amsterdamlaan. Het gebouw met een 
opvallende jungletekening op de muur is voor velen naast een 
plek voor zieke dieren, ook een richtingwijzer en afspreekplek. 
Wat gebeurt er nog meer achter de voordeur? Met die vraag en 
een notitieblok klopten we aan en namen een kijkje.

Een supervrolijke jonge hond zet meteen de sfeer van het bezoek. Vol enthousiasme worden we rondgeleid door Robert, die 
samen met zijn broer Wouter, moeder Astrid en vader Steef de praktijk runnen. Een praktijk waar veel meer gebeurt dan je 
achter de voordeur van het opvallende pand verwacht.

Er gebeurt hier heel veel, want een dierenarts moet letterlijk en figuurlijk van alle markten thuis zijn. Hier gebeurt veel meer 
dan bij een gewone huisarts. Zichtbaar is natuurlijk de apotheek met allerlei medicatie die een dier weer op de been moet 
helpen. Achter de schermen is er ook heel veel apparatuur. Operaties kunnen op het hoogste niveau worden uitgevoerd en 
uiteraard is er ook allerlei onderzoeksapparatuur aanwezig waardoor betrouwbare diagnoses gesteld kunnen worden. 

African Wilcats
Steef en Astrid zetten zich niet alleen in onze wijk in op het gebied van dierenwelzijn. Ze doen nog veel meer. Zo hebben ze 
in Tanzania African Wildcats opgericht. Een organisatie waar Tanzanianen toeristen rondleiden, zonder uitgebuit te worden. 
Vaak zie je namelijk dat de gidsen door de bedrijven die deze reizen organiseren  Door een woud aan vergunningen was de 
oprichting een flinke uitdaging. Inmiddels is dat verholpen en hebben de gidsen van het eerste verdiende geld kippen kunnen 

kopen en daarmee worden ze langzaam maar zeker zelfvoorzienend.

Vakantie in Griekenland
Zon, zee, cultuur, heerlijk eten en strand zijn de mooie kanten van Griekenland. Dat 
vindt de familie ook. Een van de favoriete locaties is het eiland Karpatoz. Maar deze 
beroepsgekkies gaan daar natuurlijk niet naar toe zonder hun instrumenten. Natuurlijk 
wordt er ontspannen, maar in de ochtend wordt er gewerkt en worden de vele zieke 
zwerfkatten op het eiland door het familieteam geholpen. Ook dit jaar gaat de familie 
weer naar Griekenland om de dieren daar te helpen.

Kijkoperaties
Een dierenarts is een apotheek, huisarts, onderzoekscentrum, IC en operatiekamer 
op een plek. Dat geldt ook voor onze Dierenkliniek. Een van nieuwste aanwinsten 
is een labrascopische set. Daarmee zijn kijkoperaties over. Via kleine snedes kan 
dan in bijvoorbeeld de buik gekeken worden en een dier worden gecastreerd, een 
buikoperatie of andere handelingen worden uitgevoerd. Dankzij de minimale incisi’s is 
het dier na de ingreep weer razendsnel op de been. 

Keukens
Kamer en suite

Interieur

Specialist in maatwerk

Meer informatie: www.interieuver.nl

T 0348 – 431774 / M 06 - 52462730



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  &  Po l a n e n  e n  Wa t e r r i j k

SnelPostPagina 6

NIEUWE MEUBELS
BINNEN & BUITEN

LOUNGE OVERKAPPINGEN

ELBATUINMEUBELEN.NL

Rob Hoekstra | 06 54 39 58 55

STERK IN STEIGERHOUT

Dit zijn zomaar drie situaties waarin WoerdenWijzer iets kan betekenen. We kunnen nog veel meer voor u doen op het gebied 
van zorg, gezin, werk en inkomen. Wilt u contact met ons? Kijk dan eens op www.woerdenwijzer.nl of bel ons via 0348-
428600. We denken graag met u mee!

“Mijn moeder vindt dat ik teveel game. Ze houdt niet van die 
vechtspelletjes. Daar hebben we best vaak ruzie over en dan 
word ik heel snel boos. Dat komt door mijn autisme. Ik vind 
het lastig als mensen mijn plannen veranderen. Op school 
heb ik daar ook wel last van. Daarom heeft mijn moeder 
gebeld met WoerdenWijzer. Nu heb ik op school een leuke 
juf die soms extra komt helpen. Eén keer per week ga ik naar 
therapie. Daar leer ik wat ik moet doen als ik boos word.”

Jorg van den Beuk: “We hebben best vaak ruzie. Dan word ik snel boos”

“Mijn man is drie jaar geleden overleden. Sinds die tijd 
vind ik het moeilijk om ritme in mijn dag te brengen. Elke 
ochtend start ik nu met een telefoontje van de telefooncirkel. 
Zo houden we met een klein clubje elkaar een beetje in de 
gaten. Dat heeft mijn dochter geregeld via WoerdenWijzer. 
Ze kan er niet elke dag voor me zijn, maar doet wel veel voor 
me. Ze heeft er met de consulent van WoerdenWijzer ook 
voor gezorgd dat ik huishoudelijke hulp krijg.”

Anna de Vries: “Zo’n klein gebaar geeft mij een goed gevoel”

“Nadat mijn tijdelijke contract was afgelopen, zat ik zonder 
baan. Ik had geen inkomen, maar de facturen stapelden zich 
wel op. Met een lege bankrekening had ik ook geen zin meer 
om die enveloppen te openen. Met als resultaat een flinke 
huurachterstand en schulden. Ik zag door de bomen het bos 
niet meer. Het was een hele stap, maar ik heb hulp gevraagd. 
Een schuldhulpverlener van WoerdenWijzer heeft mij 
geholpen om mijn administratie op orde te krijgen. Het gaat 
weer de goede kant op.”

Erol Winters: “Het was een hele stap, maar ik heb hulp gevraagd”

WoerdenWijzer: verhalen uit de praktijk
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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)

Nicole Fazzi – Burgers
Woerden 0348 – 498129
www.ametista.nl

dan is het belangrijk, om dat in eigen stijl 
en op respectvolle wijze te kunnen doen. 

Voor een persoonlijke 
en betekenisvolle 
uitvaart:

Als je afscheid
nemen moet...

Boekspot in Het Baken

Het Baken heeft sinds het begin van dit jaar een 
Boekspot. Een Boekspot is een plek om boeken te 
delen. In de ontmoetingsruimte van Het Baken is 
hiervoor een boekenkast geplaatst. Bezoekers kunnen 
hieruit een boek meenemen. Een boek plaatsen 
kan ook. Het gebruik van de Boekspot is gratis. De 
collectie bestaat uit literatuur, boeken over het geloof 
en kinderboeken. Er kunnen nog steeds boeken bij. Er 
zijn titels te vinden van veel gelezen schrijvers zoals  
Isabel Allende, Nicci French, Jan Siebelink, Tatiana de 
Rosnay, Jan Terlouw, Paulien Cornelissen en nog veel 
meer. Het Baken heeft geen vaste openingstijden maar 
tijdens activiteiten is het mogelijk om een boek te halen 
of te brengen (niet op zaterdag). Voor inlichtingen 
over deze Boekspot kunt u contact opnemen met 
0628279524. Via de website van Regio bibliotheek Het 
Groene Hart vindt u meer informatie over Boekspots.

Beleggingsclub zoekt 
leden

De Woerdense Beleggingsstudieclub Safe zet ter 
gelegenheid van haar 35-jarig jubileum haar deuren 
‘wagenwijd’ open voor nieuwe leden. Zij kunnen 
vrijblijvend kennis maken met de club, door een of 
meerdere clubavonden bij te wonen.
Deze vinden iedere derde woensdagavond van de 
maand plaats op een centrale locatie in Snel en 
Polanen. Kennis van beleggen is geen voorwaarde 
voor een eventueel lidmaatschap. Bij BSC Safe leert 
men beleggen van elkaar en is gezelligheid minstens 
zo belangrijk als kennis en rendement. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met Henk van Hoeij, 06-
14440461 /0348-410039 of via de mail info@bscsafe.
nl. Meer informatie over BSC Safe is te vinden op 
www.bscsafe.nl.

Te gast op Beursplein 5 namen leden van Beleggingsstudieclub Safe deel aan de openingsceremonie. Met een klap op de 
gong werd het startsein gegeven voor de handel van die dag. (Foto Beursplein 5) 
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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. 

Bridgecursus 
voor beginners
De Acol Bridge Vereniging start op 
woensdag 3 oktober 2018 met een 
cursus bridgen voor beginners. 

Bridge is een sociale sport, één van 
de populairste kaartspelen ter wereld. 
Boeiend, uitdagend en gezellig.

Onder leiding van een docent met
meer dan 20 jaar ervaring vindt  deze 
cursus plaats in het Brediushonk, 
Kievitstraat 40 te Woerden.
De cursusduur is 12 woensdagavonden 
van 19.30 tot 22.00 uur. 

De kosten zijn € 75,00 inclusief het 
cursusboek “Bridge in een Flits”. 
Dit is een officiële cursus van de 
Nederlandse Bridge Bond.

Meer informatie en aanmelden kan bij 
Joop van Steenderen via 0348-411192 
of joopvansteenderen@hotmail.com

Wijktuin

Heb je groene vingers of wil je 
weten of je dat talent hebt? Kom 
dan een keer kijken in de wijktuin. 
Je vindt hem naast Het Baken.  Vier 
á vijf vrijwilligers houden hem 
regelmatig bij en ze zijn op zoek 
naar versterking. Vol enthousiasme 
willen ze aan een nieuw seizoen 
laten beginnen. Kriebelen je groene 
vingers, neem dan eens contact. In 
het werk is er veel ruimte voor eigen 
initiatief.

Voor meer informatie kunt je 
terecht bij Christel Postma, tel. 06-
14056914 of cviersel@planet.nl


