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Bridgen, hoe leuk 
is dat?

Een veilige 
jaarwisseling voor 
iedereen

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

Fijne Feestdagen!

Het jaar 2018 zit er bijna op. Het wijkplatform blik terug, belangrijke onderwerpen 
werden besproken in de SnelPost en op de wijkvergaderingen. Onderwerpen 
die ook komend jaar onze aandacht zullen hebben, zoals: Snellerpoort. Dat is 
een nieuw gedeelte van onze wijk langs het spoor waar ruim 700 woningen zijn 
gepland. Komend jaar blijven we deze plannen in de gaten houden. Ook stond 
2018 in het teken van de plannen van de Pretfabriek met de Cattenbroekerplas, dat 
naar verwachting volgend jaar weer op de agenda zal komen. 

De gemeente werkt op dit moment aan een nieuw Veiligheidsplan, daarover is 
verderop in dit nummer meer informatie te vinden. De documenten van dit plan 
zijn terug te lezen op onze website www.snelenpolanenwaterrijk.nl. We zijn 
benieuwd naar je mening: laat het ons weten! We zullen de input bundelen voor de 
gemeente. 
De jaarwisseling is een feestelijke gelegenheid voor ons allemaal. Om dat voor 
iedereen zo te houden heeft de gemeente regels opgesteld. Er mag alleen vuurwerk 
worden afgestoken op 31 december van 18:00 tot 02:00 uur, daarnaast zijn 
vreugdevuren niet toegestaan. 

Bijzondere tentoonstelling, bridge en koffie
Naast serieuze zaken gebeuren er veel leuke dingen in de wijk. Zo kun je naar een bijzondere fototentoonstelling, kun je 
bridgen en is er regelmatig een gezellige koffieochtend voor senioren. Dit maakt onze wijk nog leuker om in te wonen. Heb je 
een activiteit waarvan je graag anderen op de hoogte brengt: laat het ons weten.

Op naar 2019
Het bestuur van het wijkplatform wenst je een gezond, veilig en mooi 2019 toe! Een jaar waarin we elkaar tijdens de 
wijkvergaderingen en ook daarbuiten mogen ontmoeten.

WIJKPLATFORM 2019

In 2019 is het wijkplatform er 
weer als brug tussen de gemeente 
en inwoners. Er zullen vier edities 
van de SnelPost verschijnen. In 
Het Baken aan de Beneluxlaan 3 
zal vier keer een wijkvergadering 
worden gehouden. De data vind 
je hieronder:
• 12 maart
• 7 mei
• 17 september
• 12 november
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Activiteiten 
agenda 2019

Vergadering algemene 
wijkavond
12 maart 2019
7 mei 2019
17 september 2019
12 november 2019

Koffi eochtenden senioren
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
28 mei 2019 (lunch)

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

Aanleveren kopij SnelPost
1 februari 2019
1 april 2019
1 augustus 2019
1 oktober 2019

Bijdragen kunnen alleen worden 
aangeleverd als Word-document 
worden en er moet hoge resolutie 
beeldmateriaal bijzitten. Een pagina 
in de SnelPost bevat ongeveer 400 
woorden.

Kopij moet aangeleverd worden op: 
snelpostsenp@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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Een fi jne jaarwisseling voor iedereen! 

Sinterklaas is al weer achter de rug en dat betekent dat de jaarwisseling weer in 
zicht is. De gemeente probeert ook dit jaar weer de overlast tot een minimum te 
beperken. 

Het feest van het vuurwerk met knallen en mooie kleuren moet volgens de 
verordeningen in onze gemeente beperkt blijven. Het vuurwerk mag alleen van 
18:00 uur in de avond van 31 december tot 02:00 uur in de nacht worden 
afgestoken. Buiten deze uren is het verboden om vuurwerk af te steken!

Constateer je dat er te vroeg wordt afgestoken: neem dan contact op met de 
politie via 0900-8844.

Geen vreugdevuren
Voor, tijdens en na de jaarwisseling is het in onze gemeente niet toegestaan om 
vreugdevuren te ontsteken.

Bij het verbranden van afval komen schadelijke stoffen vrij. Het verbranden van 
afval in de open lucht heeft een te lage verbrandingstemperatuur om volledig te 
verbranden. Daardoor ontstaan veel (ongewenste) verbrandingsresten.

Om deze vreugdevuren te voorkomen is het belangrijk voor scholen, bedrijven 
en bewoners om afval voor de jaarwisseling goed af te voeren zodat dit geen 
aanleiding geeft om in brand gestoken te worden. Dat geldt natuurlijk ook voor 
zwerfafval, mocht je dat aantreffen: neem dan contact op met de gemeente via 
14 0348 of Whatsapp 06-20094913. Na sluitingstijd van de gemeente word je 
via 14 0348 met een keuzemenu doorverbonden naar de storingsdienst, deze is 
buiten de gebruikelijke openingstijden bereikbaar. 

Inzameling kerstbomen
Op zaterdag 12 januari 2019 vindt er in de gemeente op diverse tijdstippen en 
locaties een inzamelactie plaats van kerstbomen. Kinderen kunnen maximaal 
tien kerstbomen inleveren per persoon. Ze ontvangen per kerstboom 50 cent. 
Kijk op de website  van gemeente (www.woerden.nl) voor de inzamelpunten. 
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Foto expositie Quitama Everaardt bij Fidder Slapen

Ontmoet zaterdag 15 december tussen 
15 tot 17 uur de Woerdense fotograaf 
Quitama Everaardt. Zij exposeert met 
haar creatieve fotografie bij Fidder 
Slapen in Woerden.

In 2013 werd Quitama bevangen door 
een impressionistisch schilderij van 
Isaac Israëls. Het schilderij vertelde 
in enkele kleurrijke en sierlijke 
penseelstreken het beeldverhaal van 
een paar jonge mensen op het strand. 
Quitama’s ogen en hart gingen open. In 
haar verwondering voelde ze dat zij zo 
wilde gaan fotograferen. “Ik weet niet 
hoe en of het me gaat lukken, maar ik 
ga het proberen!”

Thema: Niet erkende 
doofheid
Het werk van Quitama is geïnspireerd 
op haar eerste twintig levensjaren als 
slechthorende, gevolgd door twintig jaar als horende. Deze ervaringen heeft zij vertaald in beeld waar kracht uitspreekt. 

Ondernemer Freek Fidder licht toe: “Ik heb al een tijd de wens om lokale kunstenaars een expositieruimte te bieden in mijn 
winkel. De beelden van Quitama spreken mij aan en doen mij denken aan een droomwereld. Ik vind het heel erg leuk om met 
Quitama de eerste expositie in te richten. Haar prachtige werken passen perfect 
tussen onze mooie bedden.”

Eerste prijs Iris Trofee 2018
In 2018 heeft Quitama de Iris Trofee mogen ontvangen voor haar foto ‘Maar horen 
jullie mij?’. De prijswinnende foto samen met nog acht creatieve foto’s zijn door 
Quitama zelf afgedrukt op 100% katoenpapier. De foto’s zijn luxueus en zwevend 
ingelijst.

Aanleg - Onderhoud - Ontwerp

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

Speciale rondleidingen

Op 15 december van 15.00 tot 
17.00 uur is Quitama aanwezig op 
de expositie. 

Wilt u liever op eigen gelegenheid 
de expositie bekijken dan kunt u 
terecht tijdens de openingstijden 
van Fidder Slapen zijnde van 
dinsdag tot en met vrijdag van 
09.30 tot 18.00 uur en zaterdag 
van 09.30 tot 17.00 uur. Locatie 
Jaap Bijzerweg 9 in Woerden.

Ook iets mede te delen?

Deze expositie is maar één van de voorbeelden van de leuke activiteiten in onze 
wijk. In dit nummer vind je ook informatie over de koffieochtenden, bridge 
en Zorg Los. Mocht je een leuke activiteit hebben stuur dan informatie naar 
snelpostsenp@gmail.com.

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...
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Nieuw integraal veiligheidsplan

In onze gemeente wil iedereen graag veilig wonen. De gemeente werkt samen met een groot aantal partijen, waaronder de 
politie en de wijkplatforms aan een Veiligheids- met bijbehorend uitvoeringsplan. Dit wordt om de vier jaar gedaan en het 
uitvoeringsplan tweejaarlijks. Vragen die hierin worden beantwoord zijn onder andere het beperken van criminaliteit en 
overlast. 
De documenten vind je op www.snelenpolanenwaterrijk.nl/?p=1331. In deze documenten wordt duidelijk wat de 
doelstellingen zijn en aan welke thema’s prioriteit wordt gegeven. Voorbeelden hiervan zijn gebiedsgericht werken, 
evenementen en veilige bedrijventerreinen. 

Heb je aanvullingen? Dan ontvangt het wijkplatform deze graag via snelpostsenp@gmail.com. Deze input ontvangen wij 
graag voor 20 december 2018.
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Keukens
Kamer en suite

Interieur

Specialist in maatwerk

Meer informatie: www.interieuver.nl

T 0348 – 431774 / M 06 - 52462730

Bridgen, hoe leuk is dat!

“Wat er ook gebeurt, ik ga nooit bridgen” is wat ik altijd tegen mijn partner, een enthousiast bridger, gezegd heb. Dit komt 
omdat mijn ouders hebben leren bridgen toen ik in de puberteit zat en ze elkaar “flink de waarheid konden vertellen”. Ze 
waren het zelden of nooit eens. Een levenslang trauma voor mij dus. 

Waarom dan toch gaan bridgen? Mijn partner en ik zijn verwoede wandelaars. Toen hij last kreeg van hielspoor betekende 
dat het einde van onze wandelcarrière. Toen ben ik overstag gegaan. Tegenstribbelend, dat wel. Maar ja, aangezien we niet 
samenwonen, moesten we toch iets samen doen!

Ik heb me ingeschreven voor de beginnerscursus bij 
Bridgeclub Victoria en was vanaf dag één verslaafd. Wat een 
leuk spelletje! Je speelt het samen met een partner, je voert 
samen een gesprek om uit te vinden wat het juiste contract 
is. Dit gesprek doe je niet met woorden, maar met biedingen. 
Uiteindelijk resulteert dit in een contract, dat je dan moet zien 
te maken. Het doet een beroep op je hersenen in alle facetten: 
tellen, rekenen, logisch redeneren. Na twee jaar cursus (tien 
lessen per cursusjaar en tien oefenmomenten) was ik klaar 
voor het “grote werk”, echt spelen op de club.

Bij BC Victoria zijn er vier speelmomenten en voor mij was 
de aangewezen speeldag de maandagmiddag. Dit is ideaal 
voor de beginnende bridger, maar ook voor de mensen die 
gewoon gezellig een kaartje willen leggen. Voor mij was dit 
een goede leerschool. Inmiddels speel ik op nog twee andere 
momenten, de dinsdagavond en de donderdagmiddag.

Bridgeclub Victoria is een enthousiaste club, waar veel wordt 
georganiseerd. We hebben, naast de vier speelmomenten, een 
Kerstdrive, een Sinterklaasdrive, een Paasdrive, een Goede 
Doelendrive en een Huis-aan-Huisdrive. Het leuke van de 
Huis-aan-Huisdrive is dat er mensen zijn die bij andere 
mensen langsgaan om drie rondjes te spelen en dan weer door 
gaan naar het volgende huis. Erg leuk! Daarbij organiseert 
Victoria de Open Woerdense bridgekampioenschappen en de 
Woerdense Kroegentocht. Victoria is ook een gezellige club, 
met voor elk wat wils. Het breidt je sociale leven uit, je doet 
er nieuwe contacten op en je hebt er een ontzettend leuke 
hobby bij.

Heb ik je enthousiast gemaakt en wil je meer informatie? Kijk dan op de website: https://www.nbbclubsites.nl/club/2015 of 
neem contact met me op via mijn mailadres carolien.meijer@casema.nl.
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NIEUWE MEUBELS
BINNEN & BUITEN

LOUNGE OVERKAPPINGEN

ELBATUINMEUBELEN.NL

Rob Hoekstra | 06 54 39 58 55

STERK IN STEIGERHOUT

Gezellig koffiedrinken met senioren in Het Baken

Ook in 2019 wordt er in kerkelijk centrum Het Baken iedere twee weken een gezellige koffieochtend gehouden. Deze begint 
om 10:00 uur in het gebouw aan de Beneluxlaan 3. Naast een lekker bakje koffie zijn er regelmatig allerlei lekkernijen. 
De koffieochtenden worden mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwilligers die zich iedere keer weer inzetten, samen 
met het Wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk en Jumbo Nap Polanen. Op 10 december wordt het jaar afgesloten met een 
heerlijke Kerstlunch.

Voorjaar
8 januari
22 januari
5 februari
19 februari
5 maart
19 maart
2 april
16 april
30 april
14 mei
28 mei
11 juni

Najaar 
3 september
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december (kerstlunch)
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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)

Cadeautjes met een betekenis

Plek voor iedereen!

Het team van Zorg-Los staat al ruim vijf jaar klaar voor 
mensen die dagbesteding willen en tevens voor mensen die 
moeite hebben om hun plek te vinden in de maatschappij of 
zijn vastgelopen. Het is een dagbesteding voor mensen met 
bijvoorbeeld autisme, psychische klachten, een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking. De locatie ligt midden 
in onze wijk Snel en Polanen Waterrijk, namelijk op de 
Terschellingkade nummer 6-8.

Wij maken mooie handgemaakte spullen. Daar heten we u 
dan ook van hartelijk welkom in ons winkeltje. Iedereen mag 
meegenieten van de gezellige en warme sfeer bij Zorg-Los. 
Om ons actief te houden hebben we ook uw hulp nodig. Alle 
producten die gekocht worden, geven ons de mogelijkheid 
om nieuwe materialen te kopen. Zo steunt u dus gelijk 
iedereen die dagbesteding bij ons volgt. U helpt ons en wij 
bieden u unieke kwaliteitsproducten.

U kunt bij ons terecht voor kaarsen, zeepjes, gebreide mutsen en sjaals, gehaakte knuffels, prachtige schilderijen, 
vogelhuisjes, keukenschorten. Het is bijna teveel om op te noemen. Voor de decembermaand hebben wij kerststukken en 
allerlei leuke cadeautjes.

Ook hebben wij op dinsdag- en donderdagavond een 
kookavond. Wij koken in een groepje een gezonde maaltijd. 
U kunt als gast mee eten. Hiervoor vragen wij een bijdrage 
van 5 euro. Wel graag een belletje van tevoren.

Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt? Komt u dan gerust even 
bij ons langs!

Naast onze dagbesteding en avondopvang bieden wij onder 
andere ook ambulante zorg en logeerweekenden aan. Al ons 
aanbod kunt u terugvinden op onze website: www.zorg-los.
nl.

Ons adres: Terschellingkade 6-8. 
Telefoonnummer: 0348-753333.

Mobiel: 

06-29270038
 

www.uwassistent.nl

• Huishoudelijke hulp

• Gezelschap / begeleiding

• Zorgadvies / PGB 

LIESBETH PAUW
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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. 

06 - 521 90 885 - www.2business.nl
Logo & Huisstijl - Websites - Drukwerk - Nieuwsbrieven

2Business maakt het idee!

BESTUUR:
Voorzitter:
Gerard van der Lit - 06-1101 8807
voorzitter@snelenpolanenwaterrijk.nl

Secretaris & Communicatie:
Frank Everaardt

Penningmeester:
Dora van Dijk

WERKGROEPEN
Verkeer & Leefklimaat
Albert Snippe
Gerard Hack

Activiteiten Jeugd
Fleur van den Bogaard
Vacant

Activiteiten Senioren
Adrie Dekker
Leny Steltenpool
Ineke Vos
Wim van Kempen
Kees Gerritsen 
Cor v.d. Baard

Redactie SnelPost:
Frank Everaardt
Gerard van der Lit
E-mail: snelpostsenp@gmail.com

Grafische Vormgeving & Druk
2Business, Harmelen
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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

We doen het samen

Snel & Polanen Waterrijk is de jongste wijk van Woerden, het is niet alleen 
de jongste maar direct ook de grootste van onze gemeente. Een gemeente 
die inmiddels 52.000 inwoners telt. Daarvan woont ongeveer een vijfde in 
ons gedeelte van Woerden. Hele jonge bewoners, maar ook ouderen wonen 
hier. Een wijk waarin de komende jaren nog flink wat gaat veranderen. De 
komst van Snellerpoort – de woningen langs het spoor tussen Het Baken 
en Roche tegenover het winkelcentrum. De wijk wordt doorsneden door de 
Steinhagenseweg, die een verbinding vormt tussen de A2 en A12.

Het wijkplatform vormt de verbinding tussen de bewoners van de wijk en de 
gemeente. Een compact bestuur probeert zo goed mogelijk en onafhankelijk 
mogelijk een brug te vormen. Daarvoor is er vier keer per jaar een 
wijkvergadering waar tal van onderwerpen worden belicht. Grote onderwerpen 
zoals de hiervoor benoemde weg en de nieuwe woningen, maar ook kleinere 
zoals het groen en de veiligheid worden besproken. Naast de wijkvergaderingen 
onderhoudt het platform een website www.snelenpolanenwaterrijk.nl, een 
Facebook pagina en dit blad: de SnelPost. 

Aandacht voor jouw activiteiten
In deze editie vind je veel nieuws van gewone andere inwoners uit de 
wijk terug. Je kunt onder andere lezen over bridgen, een tentoonstelling, 
koffieochtenden voor senioren en Zorg Los. Voor deze inhoud en tips hebben 
we jou nodig! Samen maken we de Snelpost, de Facebook-pagina en de 
website. Laat dus vooral van je horen via snelpostsenp@gmail.com. Een artikel 
in de Snelpost is ongeveer 400 woorden lang en moet een leuke foto bevatten. 
Commerciële artikelen komen niet in aanmerking voor plaatsing. 
 
Ook komend jaar maken we vier edities van de Snelpost. Als je iets leuks 
wil delen, dan is het goed om de inleverdata in acht te houden. Je vindt ze in 
onderstaand overzicht. Op deze manier krijgt de hele wijk van jouw activiteiten 
te horen. Daarmee profiteert je activiteit van meer bekendheid en maak je kans 
op meer deelnemers. 

Aanleveren kopij SnelPost
1 februari 2019
1 april 2019
1 augustus 2019
1 oktober 2019


