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Wij zijn 
Woerden

Kom 
tekenen!

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

De vakanties zijn voor de meeste mensen weer voorbij, tijd dus voor een nieuwe 
SnelPost en een wijkvergadering. Op 17 september om 20:00 uur komen we weer 
samen in Het Baken om met vertegenwoordigers van de gemeente in overleg te 
gaan over een groot aantal onderwerpen die op de bomvolle agenda staan. 

Op deze datum gaan we met elkaar in gesprek over een tweetal onderwerpen 
die spelen in Waterrijk. Op het Veluwemeer zijn een aantal snelheid beperkende 
‘straatjuwelen’ geplaatst, maar helaas is niet iedereen even gelukkig met de plaats 
die deze elementen hebben gekregen. Dit onderwerp heeft ook een plaatsje op de 
agenda gekregen, net als het net iets verderop gelegen Gardameer.

Het Gardameer is slachtoffer geworden van haar eigen succes. Onze wijk kent 
weinig mogelijkheden om in te recreëren. Deze mooie plek langs het water is door 
velen ontdekt en dat zorgt voor overlast voor de aanwonenden. Nu het einde van 
de zomer in zicht is, is het tijd om de balans op te maken over de aanpak van de 
gemeente.

Nieuwe projecten
Het lijkt soms wel alsof onze wijk nooit klaar is. Nu Waterrijk grotendeels vorm 
heeft gekregen heeft de gemeente een aantal nieuwe projecten opgepakt, op de 
vergadering vragen we de gemeente over een update.

Het grootste project is de bouw van Snellerpoort. Dat is nu nog een weiland 
langs het spoor, waar zes- tot achthonderd woningen gebouwd worden. Dat 
betekent niet alleen een groot aantal nieuwe inwoners, maar ook een vergroting 
van het winkelcentrum en een verlegging van de Steinhagenseweg.  De gemeente 
is nog op zoek naar suggesties voor straatnamen voor de nieuwe wijk. Stuur 
voor 1 oktober uw suggesties naar snelpostsenp@gmail.com. Tijdens de laatste  
wijkvergadering van dit jaar zal het Wijkplatform de gebundelde suggesties aan de 
gemeente aanbieden.
 
Daarnaast staan er twee bedrijventerreinen op stapel: Voortuin 1, gelegen langs 
de afrit van de A12 en Voortuin 2 bij de Cattenbroekerplas. Ook is de gemeente 
bezig met de ontwikkeling van een recreatiecentrum langs de plas, samen met de 
ondernemer van De Pretfabriek.

Kom jij ook?
Op de agenda staan een flink onderwerpen die betrekking hebben op de hele 
wijk en dus ook op jou. Daarom willen we vragen of jij ook wil komen naar de 
vergadering op 17 september, want er staan ook onderwerpen op de agenda die 
belangrijk zijn voor jongeren.

17 september: wijkvergadering over Gardameer, 
Veluwemeer en de bouwprojecten in onze wijk

Foto uit de wijk
Onlangs kregen we deze prachtige 
foto’s toegestuurd, gemaakt 
door Henk Blankestijn. Hij geeft 
aan dat er vaak kritiek is op de 
Steihagenseweg. Hij vindt dat 
het goed toeven is langs de weg.  
Wandelend of zelfs in de file het 
fijn is genieten van de klaproos tot 
de zonnebloem. Bedankt gemeente 
Woerden! Wilt u uw foto op de 
volgende editie van de SnelPost, 
stuur hem dan voor 1 oktober naar 
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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Altijd wat in de wijk 

Allereerst welkom terug in onze mooie wijk 
na de vakantie. We hopen dat iedereen een 
goede vakantieperiode gehad heeft. Het 
Woerdense weer was helaas een beetje een 
spelbreker, anders zou je helemaal niet weg 
hoeven te gaan. 

Recreëren in de wijk
Met de Cattenbroekerplas hebben we in 
Snel en Polanen - Waterrijk een heel mooi 
recreatiegebied. Tenminste, in potentie. 
Het idee was dat in de zuidwesthoek van 
de plas een recreatieterrein zou komen 
met een kleinschalige horecagelegenheid 
en een mooi ingericht strand om te 
zwemmen. Helaas blijkt het niet zo 
eenvoudig om dit allemaal te realiseren. 
Er wordt al langere tijd naar een private partij gezocht die dit in gaat 
richten. Uiteindelijk was er een partij, maar die had wel hele grootse plannen 
wat zorgde voor veel weerstand in de wijk. De gemeente is nog steeds met die 
partij in gesprek. Het Wijkplatform hoopt dat er snel duidelijkheid komt waarbij 
het plan wel moet passen binnen het vastgestelde bestemmingsplan. Tot die tijd 
is het nog een beetje “behelpen”. 

Dit heeft ertoe geleid dat onze jeugd uit de wijk op zoek ging naar andere 
plekken rond de plas. Die hebben ze onder andere gevonden bij het Gardameer. 
Daar is een mooie grasstrook waar je kan liggen en een steiger om in het 
kraakheldere water te springen. Voor een aantal bewoners aan het Gardameer 
was dit juist een probleem. Zij ervaren veel overlast van de jeugd die hier 
op sommige dagen in groten getale vertoefde. Een aantal bewoners heeft 
hun ongenoegen hierover geuit op verschillende manieren. Onder andere via 
social media en de pers. In de hoop dat de gemeente het terrein voor alles en 
iedereen af zou sluiten. Helaas werkte dit juist als een magneet op de jeugd om 
hiernaartoe te komen. 

Inmiddels hebben er meerdere gesprekken met de gemeente plaats gevonden 
en zijn er verschillende oplossingen bedacht en ingevoerd. Er zal een ponton 
komen in de zuidwesthoek van de plas voor de wat oudere jeugd. Er staan 
nieuwe duidelijke borden met hoe we ons horen te gedragen daar. Om te 
voorkomen dat de vuurtoren als duikplatform gebruikt wordt zullen er 
maatregelen getroffen worden om ongelukken te voorkomen.

Gerard van der Lit
Voorzitter wijkplatformSnel & Polanen en Waterrijk

Lees verder >>

Activiteiten 
agenda 2019

Wijkvergadering
17 september 2019
12 november 2019

Koffi eochtenden senioren

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

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 oktober 2019

Bijdragen kunnen alleen worden 
aangeleverd als Word-document 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

Inrichting eiland IV
Eiland IV is bijna af, de meeste huizen zijn inmiddels opgeleverd. Met 
uitzondering van de westzijde. Daar liggen nog twee onbebouwde kavels. 
Tot die tijd blijft de noodbrug ook nog liggen, maar zal verdwijnen zo gauw 
er gebouwd is. Het is een eiland geworden met een grote verscheidenheid 
aan type woningen. Smaken verschillen, maar het algemene beeld is 
dat het er erg mooi uitziet allemaal. De bestrating op het Gardameer is 
inmiddels af. Ook het voetpad daar is netjes bestraat en het ziet er mooi 
uit. Dit betekent ook dat er niet meer geparkeerd mag worden buiten de 
parkeervakken op het Gardameer. Hier zal dan ook per direct streng op 
gehandhaafd gaan worden. 

Op de hoek Potterskade/Veluwemeer/Gardameer stond tijdelijk een 
PMD container. Het ziet er naar uit dat de tijdelijkheid is omgezet naar 
permanent. Het is geen mooi gezicht zo’n container langs de Kade. Hij 
staat ook scheef waardoor het nog meer in het oog springt. De reden dat de 
container scheef staat is dat het plateau waar deze op staat aflopend gelegd 
is in lijn met het stukje straat dat ook scheef ligt. Het Wijkplatform heeft de 
gemeente benaderd voor overleg, maar dat vonden ze niet nodig. Indien u 
het ook geen gezicht vindt, stuur dan even een berichtje naar de gemeente. 

De Voortuin 2
De gemeente is op zoek naar een locatie voor een bedrijventerrein. 
Daar zijn verschillende opties voor waaronder de groenstrook tussen de 
snelweg en de Cattenbroekerplas. Tijdens een eerste voorlichtingsavond 
georganiseerd door het Wijkplatform werd al snel duidelijk dat de 
bewoners van Snel en Polanen en Waterrijk dit ronduit een slecht 
idee vinden. Een veel gehoord argument is dat je naast zo’n mooi 
recreatiegebied (in potentie) toch geen bedrijventerrein gaat zetten. Ook de 
watersportvereniging heeft grote bezwaren. De plas is ideaal om te zeilen 
te surfen. Met een bedrijventerrein is het technisch niet meer mogelijk om 
op de plas te surfen en zeilen. Deze signalen zijn ook bij de gemeenteraad 
aangekomen. De gemeenteraad heeft daarop het college opdracht gegeven om naar alternatieven te zoeken. Dit is inmiddels 
gebeurd en heeft nog wat alternatieven opgeleverd. In september zal de gemeente informatiebijeenkomsten gaan organiseren 
om het een en ander toe te lichten. Wij hebben als Wijkplatform duidelijk aangeven wat de mening is van een overgrote 
meerderheid wijkbewoners uit Snel en Polanen Waterrijk. Namelijk dat wij ons vooralsnog op het standpunt stellen dat de 
locatie bij de Cattenbroekerplas wat ons betreft geen goede optie is.

>> vervolg Altijd wat in de wijk

Komt u ook?
Op 17 september organiseert het Wijkplatform weer een wijkvergadering in Het Baken, dit keer met bomvolle agenda 
met belangrijke onderwerpen. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

WOERDENS GEZIN VERKERK 
KRIJGT DUURZAME MAKE OVER
Op zaterdag 7 september krijgen het huis en 
de tuin van de Woerdense familie Verkerk 
aan het Schrijverspad in de wijk Snel en 
Polanen in één dag een duurzame make 
over. Hier wordt op TV verslag van gedaan 
op 6 oktober om 16.25 uur in het SBS6 
programma Green Make Over. 

Programmamaker en zelfverklaard 
klimaatprutser Gwen Jansen en haar 
Green Make Over expertteam gaan 
Peter en Stephanie Verkerk en hun 
twee jonge kinderen voorzien van vele 
energiebesparende no-nonsense tips. En via 
diverse ‘groene’ tools worden het huis en 
de tuin op één dag een stuk comfortabeler, 
milieuvriendelijker en energiezuiniger
gemaakt. Met de ‘groene’ tips en tools van 
de Green Make Over experts kan de kijker 
thuis ook direct actie ondernemen om energie 
te besparen en het eigen wooncomfort te 
verhogen.

Energiebesparende gadgets voor 
Woerdenaren Speciaal voor de inwoners van 
Woerden gaat op de opnamedag op zaterdag 
7 september de groene loper uit op de 
Charles Dickensweg. Daar wordt op die dag 
het mobiele Green Make Over  Inspiratiehuis 
neergezet. 
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Kom tekenen!

Zoek je een hobby? Vind je het leuk om anderen te ontmoeten? Wil je graag creatief bezig zijn?

Vanaf september worden er in onze wijk teken- en schilderlessen gegeven op de Spinellilaan 1 in Woerden. Er zijn lessen 
voor kinderen en bij voldoende belangstelling worden er ook lessen voor senioren aangeboden. De lessen voor kinderen zijn 
op dinsdag- en donderdagmiddag van 15.30 tot17.00 uur (er zijn nog plaatsen beschikbaar). Het moment waarop de lessen 
voor senioren plaatsvinden wordt in overleg bepaald. De lessen worden gegeven tegen vergoeding van de materiaalkosten.

We gaan kijken door de ogen van kunstenaars: Hoe schilderde 
Vincent van Gogh? Wat valt je op aan zijn stijl en vind je 
dat mooi? We gaan ook tekenen naar aanleiding van een 
verhaal dat verteld wordt. Hierbij gebruik je je fantasie. Je 
maakt kennis met verschillende materialen en technieken 
waarmee je je eigen unieke kunst maakt. Het meest belangrijk 
is dat je er plezier in hebt!  Elke manier waarop je je 
creatief uit is goed, ieder werk heeft zijn eigen kwaliteit. De 
lessen duren anderhalf uur en worden gegeven tegen een 
onkostenvergoeding die grotendeels uit de materiaalkosten 
bestaat. 

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op!

Marion Versloot-Bastmeijer
Mail: marion@liefsvanmy.nl
Meer info: www.liefsvanmy.nl

Meer over Marion
Als kind kon je me niet blijer maken dan met een kleurboek en stiften. Mijn handen zaten onder de gekleurde krassen en verf, 
evenals mijn gezicht. Ik ging helemaal op in het tekenen en schilderen en bedacht allerlei kleurencombinaties. Het kijken 
naar kleuren had invloed op mijn gevoel van binnenuit en bracht mijn fantasie tot leven. En zo is het nog steeds. Op het 
VWO deed ik examen in Tekenen en Kunstgeschiedenis en ik heb jarenlang teken- en schilderlessen gevolgd. Vanuit KUVO 
Woerden (Stichting Kunstzinnige Vorming) begeleid ik projecten op basisscholen en naschoolse activiteiten. Creatief bezig 
zijn is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het draagt bij aan de sociale, emotionele, motorische en cognitieve 
ontwikkeling en stimuleert de fantasie. Het geeft kinderen zelfvertrouwen, ze staan vaak versteld van hun eigen kunnen!  

Liefsvanmy
Sinds 2017 ontwerp ik samen met Yvonne Bastmeijer-Blonk wenskaarten. Yvonne dicht en ik 
schilder. Zo ontstond liefsvanmy (m=Marion, y=Yvonne). Met onze kaarten hopen wij  iets 
liefs door te geven, iemand een hart onder de riem te steken of gewoon zomaar te verrassen. 
Inmiddels hebben we een eigen website en zijn onze kaarten in meerdere winkels te koop. 
Vanuit liefsvanmy worden nu ook de teken- en schilderlessen aangeboden. Ik ervaar het als 
bijzonder waardevol om hiermee bezig te zijn. Mijn droom? Ooit nog eens een kinderboek te 
mogen illustreren!
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Dinsdag 1 oktober t/m dinsdag 8 oktober is het de 
Week tegen Eenzaamheid 2019

Door Lotte Ruyten

Keukens
Kamer en suite

Interieur

Specialist in maatwerk

Meer informatie: www.interieuver.nl

T 0348 – 431774 / M 06 - 52462730

Eén op de twee ouderen in gemeente Woerden meldt eenzaamheidsgevoelens en dit zijn alleen nog maar de ouderen... 

Vorig jaar is er voor het eerst een Week tegen Eenzaamheid georganiseerd in de Gemeente Woerden. Deze week was heel 
succesvol! Stichting Thuishuis  Woerden neemt ook dit jaar weer het initiatief om deze week te organiseren om extra aandacht 
te creëren rond dit thema.  

Maar niet alleen... samen met ondernemers, inwoners, professionals, jong & oud. Want eenzaamheid verminderen kan alleen 
met zijn ALLEN!

Doel van de Week tegen Eenzaamheid is om bewustwording rond dit thema te creëren en mensen te activeren om anderen 
uit te nodigen en te stimuleren om ergens mee naar toe te gaan. Bijvoorbeeld je buurman/-vrouw een keer uitnodigen om 
samen te lunchen, om opa en oma mee te nemen naar de bioscoop of in je eentje de stoute schoenen aan te trekken om erop 
uit te gaan naar de koffieochtend in de buurt. Je hoeft ook helemaal niet eenzaam te zijn om deze week deel te nemen aan de 
activiteiten. Nieuwe contacten opdoen en je netwerk vergroten is altijd leuk!

Vorig jaar werden er bijvoorbeeld lunchmiddagen, koffieochtenden, bingo en spelletjesmiddagen georganiseerd door dertig 
organisaties/personen. Ook dit jaar willen we weer een leuk en divers programma samenstellen voor jong en oud. Dit om 
elkaar te ontmoeten, nieuwe contacten op te doen en nieuwe clubjes en plekken te ontdekken om ook na die week bijeen te 
komen of om er met iemand af te spreken. 
 
Jij kan ook meedoen!
Verzin een leuke actie of activiteit tijdens deze week voor jong en/of oud. Wij zullen deze inventariseren en weer tot een mooi 
weekprogramma maken. Dit programma wordt gedeeld in de Woerdense Courant. Daarna is het zaak mensen uit te nodigen, 
te vragen om mee te gaan, zodat het een gezellige week wordt, vol contact!!
 
Meld je voor 1 september 2019 aan bij info@thuishuiswoerden.nl.
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Taal is altijd bij Willem Jacobs een leidraad in zijn leven geweest en nog. 
Met zeven gedichtenbundels en vijf cd’s in de eigentaal heeft hij altijd weer evenwicht gebracht in zijn dagelijks leven. Bij de 
fotografen Dies Groot en Hans van Ommeren heeft hij ook zijn beeldtaal ontwikkeld wat resulteerde in zijn eerste expositie 
“Rietwerk” dat afgelopen mei te zien was bij Galerie van Slagmaat hier in Woerden.

4 seizoenen
4 seizoenen lang struinen rond de plas in Waterrijk leverde prachtige gedichten en foto’s op over het riet rond de plas. Jacobs 
is zelf woonachtig in Snel en Polanen. Deze expositie werd ook glans gegeven door Petra Bakker die prachtige sieraden 
maakte in de kleuren van de rietfoto’s. De expositie werd een succes.

House of Arts
House of Arts in Woerden, een initiatief van Heleen van Ulden, zij heeft het oude VVV kantoor bij de Molen omgetoverd tot 
een Galerie voor kunst uit vele disciplines, nodigde Petra Bakker en Willem Jacobs uit om de maanden september en oktober 
met “Rietwerk” te komen exposeren. U bent welkom in House of Arts in de Molenstraat in Woerden op woensdag, vrijdag en 
zaterdagen van 11.00 tot 16.00 uur. Willem Jacobs struint nog steeds langs de plas en is nu bezig met de Distels die rond de 
plas groeien. Een preview van deze volgende expositie, wederom met de sieraden van Petra Bakker, genaamd “Distelwerk” is 
ook te zien in het House of Arts in september en oktober.
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NIEUWE MEUBELS
BINNEN & BUITEN

LOUNGE OVERKAPPINGEN

ELBATUINMEUBELEN.NL

Rob Hoekstra | 06 54 39 58 55

STERK IN STEIGERHOUT

Prachtige expositie over het riet rond de plas Waterrijk
Door Taalarbeider Willem Jacobs

www.yogabycarola.nl

Yoga Carolaby

Yogalessen & workshops in Snel & Polanen

Yoga is aandacht voor jezelf!

Een yogales meedoen?

Hatha yoga
Vinyasa yoga
Buiten yoga
Meditatie
Workshops
Individuele yoga 
Bedrijfsyoga
Kinderyoga

5 individuele dwarsfluitlessen 
voor beginners.

5 x 30 minuten wekelijks les voor 75 Euro
Inclusief bruikleen van een dwarsfluit & lesmateriaal.

Schrijf je in voor een proefles
 of bel gerust voor informatie.

www.studioflutonicum.nl
info@studioflutonicum.nl

06 - 51 880 258

het riet staat stil te druipen
van de zeiknatte hemel
die de stengels donkerbruin wast
de nevel streelt het water
en geniet rimpelloos van deze reünie
de wind houdt zijn adem in en ik ook
er wordt niet gebogen
ik geniet van deze stille reiniging
mijn ogen laven zich
aan deze uitgeruste schoonheid
mijn hart verroest en oud
wordt hier geschuurd

daar is de bries
teder glijdt de wind langs mijn nek
het lichtbruine riet wiegt en geniet
van zijn oude dag
het verse groene riet zuigt het water op
en groeit voor mijn ogen richting hemel
ze weten nog niet van orkanen en hoosbuien
storm passaat en buikwind
ze stuiven omhoog en vrijen om zich heen 
kussend strelend buigend en helend

Taalarbeider.nl
Meer lezen en zien van Jacobs? Neem dan een kijkje op 
www.taalarbeider.nl
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Afsluitlunch 
koffieochtendseizoen
Door Cor van den Baard

Het was geweldig. Het was sfeervol en het smaakte allemaal 
prima. De afsluitlunch van het koffieseizoen 2018/2019 
was heel duidelijk weer geslaagd. Op dinsdag 11 juni was 
het rustig weer, zodat iedereen zonder problemen naar Het 
Baken kon komen. In zijn openingswoord merkte Cees de 
Jonge op dat, dankzij de medewerking van het bestuur van 
onze wijk Snel & Polanen en  Waterrijk en de sponsoring 
van de bedrijfsleiding van Jumbo Nap Polanen, het nog 
steeds mogelijk is om aan onze bejaarden de koffieochtenden 
en afsluitlunch gratis aan te bieden.

Het glaasje wijn of fris, dat bij binnenkomst voor de 
deelnemende mensen gereed stond werd zeer op prijs 
gesteld. Maar ook het slaatje en het lekkere toetje vielen 
uitstekend in de smaak.

Bij het afsluiten van de lunch werd Agnes Volman nog even 
in het zonnetje gezet. Zij werd bedankt voor haar hulp in 
het afgelopen seizoen omdat Lenie Steltenpool, wegens een 
knieoperatie, was uitgeschakeld. De dank werd onderstreept 
door een enthousiast applaus en een fleurig bloemetje.

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...

Op dinsdag 3 september gaat het nieuwe seizoen weer 
beginnen. Onze bejaarden worden dan om 10.00 uur in 
Het Baken verwacht voor het kopje koffie, de sjoelbak, 
de koersbalmat of een andere bezigheid.
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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

Wij zijn Woerden is een burgerinitiatief 
dat beoogt Nieuwe Woerdenaren (de 
statushouders die de laatste jaren 
gevlucht zijn uit Syrie en Eritrea) door 
Oude Woerdenaren te laten helpen bij 
hun integratie in onze (Woerdense) 
samenleving.

De belangrijkste aandachtspunten 
daarbij zijn het leren van de 
Nederlandse taal (luisteren, spreken, 
lezen en schrijven) het helpen bij het 
vinden van werk of een opleiding en 
het helpen mee te gaan doen aan de 
Nederlandse cultuur. 

Wat doen we?
Wij hebben een groot aantal 
vrijwilligers (Oude Woerdenaren), die 
Nieuwe Woerdenaren de helpende hand 
bieden, vooral bij het oefenen van het 
Nederlands, maar vaak ook bij andere 
hulpvragen.

Daarnaast komen veel statushouders 
zonder spullen naar Nederland, omdat 
ze bij hun vlucht alles hebben moeten 
achterlaten. Ze moeten dus helemaal 
opnieuw beginnen. Maar door tal van 
giften van goederen kunnen we bijna 
altijd in die behoefte voorzien.

Ons streven is dan ook om zoveel als 
mogelijk met gesloten beurs te werken. 

Soms is er geld nodig
Maar soms is geld onontbeerlijk. Maar 
zolang de gezinsherenigingsocedure 
nog niet is afgerond, verblijft het 
gevluchte gezin vaak in armoedige 
omstandigheden in een buurland van 
het land waaruit ze gevlucht zijn en 

Wij zijn Woerden

waar ze geen middelen van bestaan 
hebben.

In zo’n geval kunnen we soms een 
helpende hand bieden door wat geld 
over te maken, zodat er in ieder 
geval eten kan worden gekocht.

U kunt ook helpen
Het burgerinitiatief Wij zijn Woerden 
heeft geen rechtspersoonlijkheid. 
Het is een initiatief van betrokken 
Woerdenaren, die informeel 
samenwerken. Voor sommige 
situaties is het echter wel handig 
om een bankrekening te hebben, die 
niet op naam van een individuele 
persoon staat.

Daarom is een afspraak gemaakt met 
het Opvanghuis de Meerpaal over 
het openen van een bankrekening 
binnen hun stichting ten behoeve 
van Wij zijn Woerden.

Het rekeningnummer is NL87 
TRIO 0338 9441 17 t.n.v Stichting 
Hervormd Jeugd- en Opvanghuis de 
Meerpaal – inzake Wij zijn Woerden

Giften op deze rekening zijn 
aftrekbaar omdat De Meerpaal een 
ANBI-status heeft. 

Meer informatie kan je vinden op:
www.wijzijnwoerden.nl


