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Wordt de Cattenbroekerplas een bedrijventerrein?

De Cattenbroekerplas is een beeldbepalend deel van onze wijk. We gebruiken het om lekker een rondje te wandelen in het 
weekend, de hond te laten spelen, af en toe een lekker eindje hard te lopen of om even rustig je gedachten te laten gaan door 
over het speelse water te kijken. Daar komt mogelijk verandering in. Momenteel onderzoekt de gemeente drie gebieden in 
onze gemeente voor huisvesting van bedrijven, waaronder de Cattenbroekerplas. Dit project wordt De Voortuin II genoemd.
  
De gemeente verwacht al voor of net na de zomer hierover een besluit te nemen. Voor het wijkplatform is dit onderzoek een 
belangrijke reden om zo snel mogelijk een wijkvergadering bijeen te roepen en 
alle bewoners te informeren over deze ontwikkelingen. 

De Voortuin (1)
Er is meer nieuws over bedrijventerreinen. De aanblik van de vertrouwde afslag 
Woerden gaat ook veranderen. Hier wordt De Voortuin (1) gerealiseerd. 

Tentoonstelling in het Baken
Binnenkort kunt u een mooie tentoonstelling bewonderen in Het Baken met 
schilderkunst van kunstenaar Yvonne Koekoek, verderop in deze editie leest u daar 
meer over.
  
Volgende SnelPost: april/mei
Vanwege de ingrijpende plannen rondom de Cattenbroekerplas ontvangt u deze 
uitgave veel eerder dan gepland. De eerstvolgende editie zal daarom niet in 
februari/begin maart uitkomen, maar in april/begin mei. Voor het inleveren van 
kopij geldt een deadline van 1 april.

WIJKVERGADERING
CATTENBROEKERPLAS
DE VOORTUIN

Op 29 januari om 20:00 uur houdt 
het wijkplatform Snel en Polanen 
Waterrijk een wijkvergadering 
waar de gemeente de plannen 
over de Cattenbroekerplas en De 
Voortuin toelicht. De bijeenkomst 
wordt gehouden in Het Baken 
aan de Beneluxlaan 3, tegenover 
het winkelcentrum.
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Altijd wat in de wijk 

Allereerst: wensen ik u persoonlijk en 
namens het wijkplatform Snel en Polanen 
Waterrijk een fantastisch en vooral gezond 
2019 toe. Ik neem u mee in een korte 
terugblik op het vorige jaar. Een jaar waarin 
ook weer veel is gebeurd en waarop we 
elkaar ontmoet hebben op de drukbezochte 
wijkvergaderingen.
 
Een belangrijk onderwerp was de komst 
van een nieuwe recreatiegelegenheid van 
De Pretfabriek aan de Cattenbroekerplas, 
langs de A12. Het wijkplatform hield 
hierover een enquête. De uitkomst was 
dat de bewoners van de wijk graag het 
gebied ontwikkeld willen zien, maar 
graag kleinschaliger dan de ondernemer 
Van Amsterdam van plan is. Het rapport is aangeboden aan de 
ondernemer en de wethouder, zodat ze het plan beter kunnen laten aansluiten 
op de wensen van de wijk. Dit is een voorbeeld hoe het wijkplatform Snel 
en Polanen Waterrijk werkt: we informeren u zo volledig mogelijk en zorgen 
ervoor dat uw mening wordt gehoord.  

Snellerpoort en Steinhagenseweg
Een ander dossier is Snellerpoort en de Steinhagenseweg, waarbij het draait 
om de drukte op de eerder genoemde weg en de komst van woningen op 
het al jaren braakliggende stuk grond. Afgelopen jaar werden de plannen 
van de nieuwbouw van onze wijk tussen het kantoor van Roche en kerkelijk 
centrum Het Baken duidelijker. Onderdeel van dit plan is dat de route van de 
Steinhagenseweg wordt aangepast. De gemeente wil de weg verleggen langs 
het kerkelijk centrum, het spoor en het eerder genoemde kantoor.
 
De route is ook een belangrijke fi etscorridor voor fi etsers vanuit Harmelen naar 
het station en de scholen. Er wordt mede naar aanleiding van de onderzoeken 
van het wijkplatform gekeken naar een mogelijkheid om een fi etspad langs 
het spoor te leggen. Deze wordt verbonden met een fl y-over richting Veldwijk, 
hiermee wordt het een logische verbinding gelegd met Harmelen.   

Veluwemeer
Rond het Veluwemeer was al jaren een impasse, die op vele wijkvergaderingen 
is besproken. Bewoners ergerden zich aan het hardrijdende verkeer: een 

Gerard van der Lit
Voorzitter wijkplatformSnel & Polanen en Waterrijk

Lees verder >>

Activiteiten 
agenda 2019

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

Koffi eochtenden senioren
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
11 juni 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 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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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

gevaarlijke en vervelende situatie. Samen met de bewoners 
van de straat heeft het wijkplatform een plan opgesteld 
voor de plaatsing van zogenaamde straatjuwelen, oftewel 
verkeersremmende verkeerseilanden. Deze zijn gerealiseerd 
en de eerste resultaten zijn positief. Het lijkt erop dat het 
verkeer snelheid mindert en het gevaar afneemt. Uiteraard 
houdt het platform de ontwikkelingen ook hier in de gaten. 
 
De agenda voor 2019
In 2019 komen de Steinhagenseweg en Snellerpoort zeker 
terug, maar ook de energietransitie is een onderwerp 
waarmee we binnen het platform aan de slag gaan en met 
u het gesprek aan willen gaan. Een derde onderwerp is een 
onderzoek naar het realiseren van meer bedrijfsruimte in 
onze gemeente. Daarvoor wordt gedacht aan het gebruik van 
de zuidzijde van de Cattenbroekerplas, parallel aan de A12. 
Dit is een heel actueel onderwerp, vandaar dat we eerder dan 
verwacht een wijkvergadering organiseren en deze SnelPost 
uitbrengen. De komst van dit nieuwe bedrijventerrein zal 
ervoor zorgen dat het uitzicht richting de snelweg er heel 
anders uit gaat zien. Verderop in deze SnelPost is meer 
te lezen over dit onderwerp en ook wordt het uitgebreid 
toegelicht op onze wijkbijeenkomst, dat het platform 
organiseert op 29 januari om 20:00 uur in Het Baken.
 
Energietransitie
Nederland en dus ook Woerden moet duurzamer worden. 
De gemeente wil al in 2030 CO2-neutraal zijn en inmiddels 
wordt gekeken hoe aan deze opgave te voldoen. Dit 
zal onder andere gerealiseerd worden door zonder gas 
huizen te gaan verwarmen, maar ook duurzamer stroom 
op te wekken. Zonnepanelen, windenergie, waterstof, 
aardwarmte en nog veel meer technieken behoren tot de 
oplossingsmogelijkheden. De gemeente heeft het platform 
al om haar mening gevraagd. Maar liever laten we als 
platform de wijk zelf aan het woord. Dat gaan we doen 
door onder andere een wijkvergadering te organiseren waar 
verschillende experts aan het woord komen. Zo helpen we 
u als platform om uw mening te vormen en meer over deze 
opgave te weten te komen. Hou de SnelPost in de gaten om 
meer te horen over wanneer deze bijeenkomst plaatsvindt.

>> vervolg Altijd wat in de wijk

Lees verder >>

Onderzoek bedrijventerrein 
Cattenbroekerplas

De centrale ligging van Woerden biedt vele voordelen. 
Goede uitvalswegen, een station en prima voorzieningen. 
Zoals Cruijff ooit zei: “Ieder voordeel hep z’n nadeel” en 
dat is ook hier het geval. Onze gemeente is razend populair, 
maar de groeimogelijkheden beperkt. Om groei mogelijk te 
maken, bekijkt de gemeente tot nu toe onbenutte stukken 
grond. 

Een van de drie locaties is de Cattenbroekerplas. Het stuk 
van de Cattenbroekerdijk tot aan de Groenendaal, tussen 
Harmelen en Woerden. Het is op dit moment een gebied waar 
de gemeente nog werkt aan recreatiemogelijkheden. Naast de 
recreatiemogelijkheden wordt er ook onderzocht of 6 hectare 
grond gebruikt kan worden om bedrijven te huisvesten. De 
gemeente is van mening dat beide functies hier naast elkaar 
gerealiseerd kunnen worden.

De Voortuin II
De gemeente is van mening dat er weinig kantoren en 
bedrijfsruimtes leegstaan in onze gemeente. Wel is er 
behoefte aan nieuwe bedrijfsruimtes, die geschikt zijn 
voor onder andere de maakindustrie. De 

Het aanzicht van de Cattenbroekerplas gaat veranderen. 

Kinderkerstmarkt 2019
Het wijkplatform organiseert regelmatig koffieochtenden 
voor ouderen, voor jongere bewoners houden we een 
Kinderkerstmarkt. Eind dit jaar staat het weer op de 
agenda en willen we in een tent allerlei leuke activiteiten 
organiseren. We zijn op zoek naar mensen die zich een 
dag willen inzetten om heel veel kinderen een leuke dag 
te bezorgen. Wilt u meehelpen: neem dan contact op via 
snelpostsenp@gmail.com.
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huidige leegstaande kantoorruimtes zouden hiervoor niet geschikt zijn en kunnen ook niet omgebouwd worden. Vandaar dat 
naar nieuwe gebieden wordt gekeken. Het beoogde terrein aan de Cattenbroekerplas wordt De Voortuin II genoemd en moet 
aansluiten op De Voortuin (1), dat is het stuk grond bij de afslag Woerden, voor de ERU en diverse autobedrijven. Hier is al 
een hotel van Van der Valk gepland. Over De Voortuin zijn al besluiten genomen, dat in tegenstelling tot De Voortuin II/de 
Cattenbroekerplas.
 
Ook andere locaties
Naast de Cattenbroekerplas kijkt de gemeente nog naar twee andere locaties: aan weerszijden van de Burgemeester van 
Zwietenweg, oftewel de parallelweg die naar de afslag bij Nieuwerbrug van de A12 leidt. Ook wordt gekeken naar de 
uitbreiding van bedrijventerrein De Putkop bij Harmelen. De gemeente wil minimaal één locatie in Woerden realiseren. 

Leegstand Monitor van het CBS toont aan dat 12% van de 
ruimte voor industrie leegstaat.

Nog dit jaar een besluit
In het eerste half jaar van 2019 wordt onderzocht of deze 
drie locaties haalbaar zijn. Hierbij wordt gekeken naar onder 
andere de stedenbouwkundige aspecten en het verkeer. Ook 
wordt afgestemd met de provincie. De gemeente verwacht 
dat voor of direct na de zomer het besluit kan worden 
genomen.

Cijfers
Het wijktplatform heeft de leegstandmonitor (november 
2018) van het CBS bekeken. Daarin valt op dat er in 
Woerden ruim 17.000 vierkante meter kantoorruimte 
leeg staat. Ook staat er ruim 45.000 vierkante meter leeg 
voor industrie. Dat komt neer op 12% van de beschikbare 
bedrijfsruimte, respectievelijk 8% van de kantoorruimte in 
onze gemeente.  

Op 29 januari om 
20:00 uur wordt een 

wijkvergadering 
gehouden waar de 

gemeente de plannen 
bespreekt. Deze 

bijeenkomst wordt 
gehouden in Het Baken 
aan de Beneluxlaan 3. 

Langs deze weg zal mogelijk het bedrijventerrein worden 
gerealiseerd. 
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Een nieuwe entree voor Woerden: De Voortuin

Het aanzicht van onze gemeente vanaf de snelweg gaat veranderen. De groenstrook bij de afrit Woerden van de A12 wordt 
ontwikkeld onder de naam de Voortuin. Deze plannen worden vanaf begin volgend jaar gerealiseerd. Dit is een beeldbepalend 
gedeelte van onze gemeente. Het is nu nog een strook gras langs de snelweg. Bedrijven als QBTEC, autodealer Hans Severs, 
Van der Woude auto’s en Electro International willen hier vestigen. Het nieuwe terrein blijft een groene uitstraling behouden. 
In totaal wordt 4,1 hectare extra bedrijventerrein gerealiseerd.

Keukens
Kamer en suite

Interieur

Specialist in maatwerk

Meer informatie: www.interieuver.nl

T 0348 – 431774 / M 06 - 52462730

Twee eilanden
De groenstrook wordt omgevormd tot twee eilanden en 
langs de snelweg komt een sloot. Op ieder eiland komen 
drie kantoorgebouwen. De bebouwing wordt maximaal twee 
verdiepingen hoog. Dat is lager dan het vier lagen tellende 
expeditiecentrum van Jumbo. 

De ontwerper van het terrein: Inbo uit Amsterdam heeft voor 
een vernieuwende aanpak gekozen. Hierbij wordt parkeren, 
opslag en en expeditie uit het oog van de snelweg gehouden. 
In het ontwerp van de gebouwen wordt de helft van de 
voorzijde van de gebouwen gemaakt van glas.

Een van de bedrijven die zijn plaats gaat vinden op deze 
locatie is nieuw op dit terrein: Electro International. Het 
heeft nu nog drie vestigingen rondom de Pompmolenlaan. De 
huidige situatie is voor het bedrijf niet ideaal en dus heeft het 
de wens om alles onder één dak te brengen. 

Ruimte voor nieuwe bedrijven
De ontwikkeling van De Voortuin loopt al sinds medio 2017, 
toen werd het plan al gelanceerd. Het plan heeft in september 
2018 de goedkeuring gekregen van de gemeente en dat 
betekent dat de ontwikkeling door kan gaan en inmiddels 
vorm heeft gekregen. Doordat deze bedrijven verhuizen 
naar het nieuwe terrein, laten ze ruimte achter voor nieuwe 
bedrijven. Dit zou kunnen bijdragen aan het verminderen van 
het tekort aan bedrijfsruimte volgens de gemeente.

Ook dit onderwerp staat op de agenda voor de komende 
wijkvergadering, waarin de gemeente de plannen toelicht en 
bespreekt. De vergadering wordt op 29 januari om 20:00 uur 
gehouden in Het Baken aan de Beneluxlaan 3.
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Van de werkgroep Verkeer en Leefklimaat – Gerard Hack 

Nu de nieuwbouw in Snellerpoort met rasse schreden nadert 
vraag ik (toch) weer aandacht voor de verkeersafhandeling 
in Snel en Polanen Waterrijk. De ontwikkeling van de 
nieuwe wijk “Snellerpoort” is in een nieuw ambitiedocument 
opgenomen. Daarbij zijn belangrijke wijzigingen in de 
structuur van de openbare ruimte opgenomen.
 
Minder aandacht is mijns inziens gegeven aan een structurele 
oplossing van de verkeersafhandeling, zoals opgenomen in 
de Verkeersvisie 2030. De afhandeling van het fiets-, het 
auto- en het zwaarverkeer blijft een “heikel” punt. Mijns 
inziens is nog erg onduidelijk wat de input en oplossing is 
voor deze verkeersafhandelingen. Dit geldt ook voor het idee 
een “snelweg voor het fietsverkeer” aan te leggen. Er blijven 
knelpunten bestaan in de gemeente Woerden.

Als in 2019 / 2020 begonnen wordt met de infrastructurele 
werken zal mijns inziens de verkeersafhandeling van zowel 
fiets- als gemotoriseerd verkeer onder grote druk komen te 
staan. Dit zal een (te) zware verkeersbelasting worden voor 
de wijk.

Op 13 december 2018 is over het Raadsvoorstel 
“Ambitiedocument Snellerpoort – Een ander perspectief” 
gedebatteerd. De gemeenteraad komt zo spoedig met 

aangepaste plannen voor de  visie “groen” in de wijk/
natuur inclusief bouwen en de (onderlinge) fasering van 
het aanleggen van de mobiliteitsinfrastructuur en de 
bouwwerkzaamheden binnen het plangebied.

De Voortuin (1)
Het college is al enige jaren bezig om het stedenbouwkundig 
programma van eisen voor de “Voortuin van Woerden”, een 
strook grond tussen de Cattenbroekerplas / Industriegebied 
Snel en Polanen en Rijksweg A12, op te stellen. Een deel 
hiervan (Industriegebied en A12) bevindt zich inmiddels in 
een afrondende fase. 
 
Het programma van eisen wordt gebruikt als basis 
voor het opstellen van een bestemmingsplan. Er is nog 
enige onduidelijkheid over het deel aansluitend op de 
Cattenbroekerplas en A12. Dit deel is wel opgenomen in de 
zogenaamde “schuifruimte” voor industrie/bedrijfsruimte.

Als bewoners van de wijk willen wij graag op de hoogte 
worden gehouden van de ontwikkelingen. De bewoners aan 
de rand van de Cattenbroekerplas hebben hierover bericht 
ontvangen van de gemeente. Op 29 januari 2019 is er een 
informatiebijeenkomst van het wijkplatform.

Verkeersvisie
De vastgestelde Verkeersvisie zal worden ingebed in de 
hiervoor genoemde ontwikkelingen. Aan het College 
van B&W is een Startnotitie Strategienota Verkeersvisie 
voorgelegd. Hierin is beschreven welke stappen er gezet 
moeten worden om tot een definitieve Startnotitie te komen 
waarin planning, uitvoering en kosten die daarmee gemoeid 
zijn worden opgenomen. De werkgroep Verkeersvisie 
participeert in de voorbereiding van de startnotitie.
De werkgroep verkeer en leefklimaat van het wijkplatform 
zal de ontwikkelingen blijven volgen.
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NIEUWE MEUBELS
BINNEN & BUITEN

LOUNGE OVERKAPPINGEN

ELBATUINMEUBELEN.NL

Rob Hoekstra | 06 54 39 58 55

STERK IN STEIGERHOUT

Veranderingen in de wijk Snel en Polanen, Waterrijk en 
Snellerpoort

Plattegrond van De Voortuin
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Kerstlunch van de koffieochtendgroep

Namens de koffieochtendgroep - Cor van den Baard

Tot grote voldoening van de koffieochtendmensen hadden zich voor deelname aan de Kerstlunch bijna zestig personen 
opgegeven. En op 11 december was het dan zover. Cees de Jonge heette om 12:00 uur, namens de organisatie alle 
aanwezigen, in de fraai versierde zaal van Het Baken, hartelijk welkom, 

Uiteraard werd dank uitgesproken aan supermarkt JUMBO NAP POLANEN voor het opnieuw volledig sponsoren van de 
maaltijd. Vanzelfsprekend werd dit met een enthousiast applaus bevestigd. Plezierig was het, dat de bedrijfsleider, de heer 
Jurgen Langerak, ook nog even een kijkje kwam nemen.
   
Dankwoord
Na het nuttigen van de soep werd het woord gegeven aan 
Dora van Dijk, die namens het bestuur van het Wijkplatform 
Snel & Polanen Waterrijk, aanwezig was. Zij richtte zich 
tot Miep Dekker. Miep is nu met de werkzaamheden van de 
koffieochtend gestopt en uit onze wijk vertrokken. Zij en 
haar inmiddels overleden echtgenoot Henk, waren destijds 
op verzoek van het bestuur van het Wijkplatform met deze 
koffieochtend voor de senioren begonnen. 

Dora vertelde, dat het bestuur de inzet van de Dekkers zeer 
waardeerde en met plezier terugkijkt op het vele werk, dat 
zij hiervoor gedaan hebben. Daarom was een dankwoord, 
vergezeld van een bloemetje en een cadeaubon volkomen op 
z’n plaats. 

Genieten
Met veel plezier werd de maaltijd daarna voortgezet. Genoten werd van de broodjes, de kroketten en het lekkere toetje. Dat 
het organiseren van de koffieochtenden en nu weer van de Kerstlunch op prijs gesteld werd, bleek wel uit het feit, dat, namens 
de deelnemers, aan de organisatiemensen een leuke attentie werd aangeboden.     
                                     

In zijn afscheidswoord merkte Cees de Jonge op, dat 
Adri Dekker even in het zonnetje gezet moest worden, 
omdat zij als laatste van de beginploeg nog steeds bij de 
organisatie betrokken is en er ook mee door gaat. Door een 
hartelijk applaus van de aanwezigen werd dit nadrukkelijk 
onderstreept.

Na een moment van stilte voor het dankgebed werd iedereen 
bedankt voor de deelname aan de Kerstlunch en werd 
aan allen mooie feestdagen toegewenst en een zo gezond 
mogelijk 2019.

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...
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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: 

14-0348
(van 8:30 tot 17:00)

Whatsapp: 

06 20094913

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. 

Expositie in Het Baken

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Yvonne Koekoek, woonachtig op de 
Guldendreef in Snel en Polanen. Sommigen kennen mij wellicht al van 
Facebook, Kunstpark Woerden of omdat ik bij u iets op de muur heb mogen 
schilderen. 

Enige jaren geleden ben ik lid geworden van De Schilderclub Woerden. 
Daarvoor heb ik wel eens hier en daar een cursus gevolgd. Maar vanwege mijn 
gezin heeft het schilderen lange tijd op een laag pitje gestaan. Onder leiding van 
Peter Kempeneers, docent bij De Schilderclub, heb ik mijzelf verder kunnen 
ontwikkelen. Ook van de medecursisten heb ik geleerd. Ik ga daar nog steeds 
met veel plezier naartoe. 

Mijn werk kenmerkt zich met name door het realistisch weergeven van 
dieren en in toenemende mate mensen. Ik werk met acrylverf. Ik vind het een 
uitdaging om het dier zo echt mogelijk weer te geven. Ik schilder ook wel in 
opdracht en mijn beloning is toch wel de herkenning op het gezicht van de 
opdrachtgever. Zeker als het door mij geschilderde dier reeds is overleden en 
weer “tot leven komt” op doek. 

Ook maak ik muurschilderingen met behulp van een beamer. Ik geef dan met 
potlood de grove lijnen weer op de muur en ga vervolgens aan de slag met verf. 
Weer een heel andere manier van werken maar ook dit geeft veel voldoening. 

Op 2 maart van 13:30 tot 16:00 uur is de opening van de expositie in Het Baken 
Beneluxlaan 3, waarbij u natuurlijk van harte welkom bent. Op 4 mei is er ook 
een open dag waarop u even binnen kunt lopen om te kijken. Op 25 mei mag ik 
weer plaats maken voor een volgende exposant. 

Ik hoop u te ontmoeten op één van deze tijdstippen. Neem gerust alvast een 
kijkje op mijn website www.yvonnescreaties.nl zodat u alvast een voorproefje 
kunt nemen. 


