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Snel 
   Polanen

Wijkplatform

Even voorstellen

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

Mijn naam is Gerard van der Lit. Samen 
met mijn vrouw Ulla wonen we sinds juli 
dit jaar aan het Balatonmeer 37 in Snel & 
Polanen/Waterrijk. Ik ben 53 jaar en heb 
hiervoor bijna mijn hele leven in Harmelen 
gewoond. Ik heb deze wijk dus echt zien 
ontstaan. We vinden het een fantastische 
wijk om te wonen. Een wijk die ruim, 
groen en waterrijk is met veel goede voor-
zieningen. 

In de SnelPost zag ik de oproep voor een bestuurs-
functie in het wijkplatform. Door mijn 8 jaar erva-
ring als gemeenteraadslid tot maart 2014 weet ik wat 
de rol van een wijkplatform is en kan zijn. Mede 
daarom heb ik me aangemeld voor een bestuursfunc-
tie. Na een goed gesprek met het huidige bestuur, 
Albert en Ton, heb ik besloten de rol van voorzitter 
op me te nemen. Daar heb ik veel zin in.

Een voorzitter moet in mijn ogen vooral verbindend, 
luisterend en niet te veel sturend zijn. Maar een 
voorzitter moet er voor de bewoners van deze wijk 
wel staan als het nodig is. Dit is de manier waarop ik 
de rol van voorzitter zie en uit wil voeren. Het gaat 
om de mensen die in deze wijk wonen, u dus. We 
zullen in 2015 wederom 4 vergaderingen plannen. 
Maar daarnaast ben ik ook gewoon bereikbaar via de 
mail; gvdlit61@gemail.com of telefonisch 443806 of 
bel gerust even aan. Ik hoop u op 16 december te 
kunnen ontmoeten.

Het huidige bestuur heeft veel goed werk verricht. 
Daar wil ik Albert en Ton hartelijk voor bedanken!  
De afgelopen jaren is er veel opgebouwd door het 
bestuur en vrijwilligers van het wijkplatform. Dit wil 
ik graag behouden en kijk er ook naar uit met al de-
ze vrijwilligers samen te werken in de komende tijd. 
Niet alleen behouden, maar vooral samen met u, be-
woner van Snel en Polanen/Waterrijk kijken wat er 
nog beter kan en dit gezamenlijk realiseren. We zijn 
nog wel dringend op zoek naar een penningmeester 
en andere bestuursleden. Lijkt het u leuk, laat het 
dus even weten. Veel tijd zal het niet kosten en je 
doet het voor een goed doel. Een mooie, fijne wijk 
om in te wonen!

Vergadering algemene wijkavond op dinsdagavond 
van 20.00 - 22.00 uur
 onder voorbehoud
 17 - februari
 28 - april
  
  De algemene wijkavond vindt  

plaats in de het zalencentrum van 
“Het Baken”. 

Koffieochtenden Senioren op dinsdagochtend van  
10.00 - 12.00 uur
 6  januari  31 maart
 20 januari  14 april
 3 februari  28 april
 17 februari  12 mei
 3 maart  26 mei
 17 maart  

  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
 29 januari
 26 februari
 26 maart
 23 april
 21 mei

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

Aanleveren kopij SnelPost

 30 januari 2015

  Laatste datum voor het aanleveren  
van kopij.  

Activiteiten agenda 2015
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Mededeling

ik ga u verlaten!
Omdat ik eind 2014 ga verhui-
zen, buiten Woerden, is dit de 
laatste SnelPost die van mijn 
hand komt, althans de artike-
len die ik altijd van jullie ont-
ving, die ik controleerde en ze 
naar Sjaco stuurde die de  
artikelen met professionele 
enthousiasme tot de SnelPost 
maakt. 
De SnelPosten bezorg-klaar-
maken en zorgen dat ze bij 
onze bezorgers komen wordt 
overgenomen door Thijs 
Broekhuizen. We zijn hier erg 
blij mee.
Wel zoeken we nog een redac-
tielid die het verzamelen  
van de artikelen op zich wil 
nemen. Is dit iets voor jou?  
Voor vragen kun je altijd bij 
mij terecht. Wilt u reageren? 
mail dan naar:  
snelpostsenp@gmail.com
Ik bedank iedereen die, tij-
dens mijn periode dat ik de 
SnelPost verzorgde, zich heb-
ben ingezet voor de SnelPost. 
Ik hoop dat de SnelPost onder 
de zelfde kwaliteit nog lang 
door kan gaan.
Bedankt.

Ton Meier
Redactie SnelPost
secretaris Wijkplatform  
Snel & Polanen / Waterrijk

Het bestuur wenst alle bewoners van Snel & Polanen en Waterrijk
Prettige feestdagen, een veilige jaarwisseling en een gezond 2015

23 december wordt er een kerstwande-
ling georganiseerd in de wijk. Op ver-
schillende plekken zullen scènes uit 
het kerstverhaal worden uitgespeeld 
door mensen uit de wijk. iedereen is 
uitgenodigd om mee te lopen!

Een heel diverse groep mensen gaat zich inzetten voor het project. Zo zal de 
wandeling starten bij Het Baken. De wandeling gaat verder langs onder andere 
Stichting Reinaerde, waar ‘de herders’ en ‘het engelenkoor’ zullen zijn. We eindi-
gen bij Eetcafé Fabels waar gluhwein en warme chocolademelk zal worden ge-
schonken! Je kan beginnen met de wandeling tussen 18:30 en 19:30. Als je het 
leuk vind om een rol te spelen in het kerstverhaal ben je welkom! Je kan nog mee-
doen als wijze, soldaat, keizer, Jozef, etc. 15 december (19:30, Charles 
Dickensweg 1) komen we nog één keer bij elkaar met de spelers en organisatoren. 

We zoeken ook nog mensen voor de praktische ondersteuning: het neerzetten en 
opruimen van decors, halen en brengen van spullen. Daarnaast hebben we nog 
kostuums nodig, schapen, een ezel en een kameel. Mocht je die toevallig in je 
achtertuin houden en willen inzetten voor dit mooie doel dan horen we het graag!  
Voor vragen en aanbiedingen mail/bel: ferdinandverboom.hetbaken@gmail.com, 
0612871933. 
Hou de website van Het Baken in de gaten voor updates: www.hetbakenwoerden.nl 

Kerstwandeling 

Veel ouders vragen zich af wat het meest geschikte moment is om 
een kind aan te melden.

In de wijk Snel & Polanen en Waterrijk kunt u kiezen uit drie basisscholen.
Het is voor u én voor de scholen belangrijk dat u zich goed en tijdig oriënteert.  
Voor u is het de moeite waard om te onderzoeken welke school het beste past 
bij uw visie op onderwijs en opvoeding. Het is belangrijk dat u een school kiest 
waar uw kind zich thuis voelt. Als het goed is maakt u die keuze maar één keer.
Voor de scholen is het prettig om te weten op hoeveel kinderen zij moeten 
kunnen rekenen. E.e.a. kan van invloed zijn op de formatie en het aantal les-
ruimtes. Daarom vragen we ouders om rond de tweede verjaardag van het kind 
contact op te nemen met de directie van de scholen waar mogelijk uw keuze 
op gaat vallen. U kunt dan een informatiepakket aanvragen en/of een afspraak 
maken voor een kennismakingsgesprek. (Als uw kind geboren is in 2011 of 
2012 dan raden we u aan niet te lang meer te wachten!) 
Meer informatie leest u op de verschillende websites.

Andersenschool:   www.andersenschool.nl Directeur: Thea Streng.  
directie@andersenschool.nl (openbaar onderwijs) 

Margrietschool:   www.margrietschoolwoerden.nl directeur: Rijk van Ommeren. 
margriet@spco.nl (protestant christelijk onderwijs) 

Regenboog:   www.regenboogwoerden.nl directeur: Jan Kaarsgaren.  
directie@regenboogwoerden.nl (katholiek onderwijs) 

Inschrijving van uw kind op een basisschool



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

Snel Post 3

Slaapklachten komen veel voor: ongeveer 20 tot 30 % van de 
mensen heeft er wel eens last van. Dat kan variëren van enkele 
dagen tot een paar weken. Maar er zijn ook mensen die er al last 
van hebben zolang zij zich kunnen herinneren. Gelukkig gaan in 
de meeste gevallen de klachten vanzelf over. 

Voor de meeste slaapproblemen zijn oorzaken aan te wijzen. Sommige 
oorzaken zijn van alle tijden, maar andere zijn ook juist toe te wijzen aan 
onze huidige leefwijze. We kunnen daarbij denken aan  onze economie die 
24 uur per etmaal draait. Op elk moment, dag en nacht, kun je winkelen, 
met andere mensen communiceren, spellen doen via internet en televisie 
kijken. Altijd is er verlichting en geluid. Er is geen moment meer aan te 
wijzen dat er een echte, natuurlijke rust is. Een aantal gewoontes kan een 
slaapprobleem veroorzaken of ervoor zorgen dat een slaapprobleem niet 
over gaat. Te denken valt aan: een onregelmatig  dag- en nachtritme en  
veel  koffie of  alcohol drinken. Maar ook het licht van een smartphone, ta-
blet of computer: vlak voor het slapen gaan nog even bellen, mailen of een 
spelletje doen. Het aanpassen van deze gewoontes is een eerste stap om 
het probleem op te lossen. 

Maar wat als je de genoemde gewoontes al zo veel mogelijk beperkt en 
het toch niet lukt om te slapen? Als we in bed liggen, willen we graag 
snel slapen. En wanneer we ’s nachts wakker worden, vallen we liefst zo 
snel mogelijk weer in slaap. Wanneer dat niet direct lukt, neemt de kans 
toe dat we ons zorgen maken en gaan piekeren. Hierdoor komen we in 
een vicieuze cirkel terecht. Door te piekeren worden we angstig. 
Daardoor gaan we meer piekeren, dat geeft spanning en daardoor vallen 
we niet in slaap.

in bed liggen en willen slapen.
Slecht slapen kan leiden tot verminderde concentratie en interesse, ver-
moeidheid, irritatie, spanningsklachten of somberheid. Maar uit onder-
zoek blijkt dat mensen, die aangeven dat ze lijden aan slapeloosheid, 
vaak denken dat ze langer wakker liggen dan het in werkelijkheid is.  
Ze maken zich er zorgen over dat ze te kort slapen, terwijl dat in feite 
niet zo is. 
 
Wat kan je er nu aan doen, als je last hebt van slapeloosheid? Een eerste 
stap die je kunt zetten, is dat je probeert niet te gaan piekeren. Ga eens 
bij jezelf na wat er zo erg aan is, als je wakker ligt. Wat is het ergste dat 
kan gebeuren? En als je daaraan denkt, hoe groot is dan echt de kans 
dat dat gebeurt? Als je beseft dat datgene waar je bang voor bent wel-
licht niet zo erg is als je dacht, is het ook minder erg als je slechter 
slaapt. Hierdoor kan je stoppen met het proberen om controle te krijgen 
over je slaap. Het werkt namelijk alleen maar tegen je. Om lekker te sla-
pen, moet je juist ontspannen en dat is niet onder controle te krijgen. 

Heb jij ook een vraag die je zou willen stellen aan Daphne Metsemakers, 
stuur deze dan naar de redactie van de SnelPost. Vragen kunnen betrek-
king hebben op alles wat te maken heeft met het wonen, werken en re-
creëren in Woerden. Je krijgt altijd antwoord op je vraag, ook als deze 
niet in de SnelPost wordt gepubliceerd. Vragen worden altijd anoniem 
behandeld.

Op 11 november organiseerde het wijk-
platform Snel & Polanen in samenwer-
king met de Pretfabriek een Sint 
Maarten optocht. De optocht van zo’n 
300 mensen werd muzikaal opgeluis-
terd door harmonie De Vriendschap en 
was een grandioos succes. Bij terug-
komst voor iedereen  gezellig een gratis 
glaasje limonade en mars mallows eten 
bij het kampvuur.

Het is de eerste keer dat dit feest op de-
ze wijze in de wijk werd gevierd. Veel 
mensen in de woonwijk hadden mas-
saal snoep ingekocht voor de kinderen 
die massaal aan de deur kwamen.

Met een gezellige stoet deelnemers aan 
de optocht was de Sint Maarten viering 
van 2014 geslaagd te noemen en voor 
herhaling vatbaar. In Nederland komt 
de viering voor in delen van het land.  
In Utrecht, waar Sint-Maarten de schuts-
patroon van is, is een Sint-Maarten be-
raad opgericht om Utrecht als Sint 
Maarten stad te promoten. Niet in iede-
re streek lijkt de traditie even sterk te 
leven, maar in Woerden is Sint Maarten 
zeker in opkomst. We willen alle bewo-
ners aan de route heel erg bedanken 
voor hun inzet!!

Deze keer gaat Daphne in op het 
onderwerp slaapproblemen

Sint Maarten optocht  
in Snel & Polanen



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

Snel Post4

Vreugdevuren
Rond de jaarwisseling is het niet 
toegestaan kerstbomen of ander af-
val te verbranden. Het is milieuver-
vuilend. Er ontstaat vaak schade 
aan de omgeving en omwonenden 
hebben er veel last van.

Overtredingen
Bij overtreding komt de politie in 
actie. Zij deelt boetes uit en de 
schade wordt verhaald op de da-
der. Jongeren onder de 18 stuurt 
de politie door naar bureau Halt. 
Ouders worden in alle gevallen via 
een brief op de hoogte gesteld.

Wat kunnen inwoners doen?
•	 Houd	u	aan	de	regels
•	 Meld	illegaal	vuurwerk
•	 Meld	overlast
•	 	Respecteer	hulpverleners,	laat	

ze rustig hun werk doen
•	 	Meld	ook	verdachte	stapels	

hout of kerstbomen. Vaak gaat 
het om de voorbereiding van 
een vreugdevuur. U kunt con-
tact opnemen met telefoonnum-
mer 0348 - 430966. Het afval 
wordt dan opgehaald.

•	 	Ruim	na	een	gezellig	Oud	en	
Nieuw zelf uw straat op.

•	 	Lever	uw	kerstboom	in	tijdens	
de jaarlijkse inzamelactie op  
zaterdag 10 januari 2015. De in-

zamelplaatsen worden via de 
gemeentepagina bekendge-
maakt.

Regels afsteken vuurwerk
Bij het afsteken van vuurwerk is 
het belangrijk de volgende regels 
te hanteren:
1.  Bewaar vuurwerk op een veilige, 

droge plek.
2.  Draag geen kleding van kunst-

stof.
3. Stop vuurwerk nooit in je zak.
4.  Steek vuurwerk af op een rustige 

open plek en zorg dat niemand 
geraakt wordt.

5.  Gebruik bij het afsteken een 
vuurwerklont.

6.  Zet vuurpijlen in een fles die 
stevig rechtop in de grond staat 
en voor 1/3 is gevuld met zand.

7.  Neem na het afsteken voldoende 
afstand.

8.  Laat vochtig en oud vuurwerk 
liggen.

Vragen
Ik hoop u op deze manier voldoen-
de te hebben geïnformeerd. Heeft 
u nog vragen naar aanleiding van 
deze brief, neemt u dan gerust 
contact op met mij. Ik ben te  
bereiken op telefoonnummer  
06 - 20094743 of via email: 
hoogeveen.d@woerden.nl

Veilig en gezellig Oud & Nieuw

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

Care Huid- en Oedeemtherapie  
is onlangs verhuisd van het 
Staatsliedenkwartier naar het nieu-
we Gezondheidscentrum Woerden. 
Na een druk bezochte en succes-
volle opening weten vele mensen 
het centrum te vinden. Lynn Otter 
en Thessa Esser zijn de huidthera-
peuten van Care Huid- en 
Oedeemtherapie. Ze leggen uit: 
,,Een Huidtherapeut is een HBO-
gediplomeerd paramedicus die  
gespecialiseerd is in de medische 
kant van huidproblemen en huid-
behandelingen. Omdat mensen 
vaak via een doorverwijzing bij 
ons komen is de onderlinge sa-
menwerking in het gezondheids-
centrum erg prettig. De korte lijn-
tjes tussen de disciplines maakt 
dat de patiënten nog beter en snel-
ler geholpen kunnen worden. De 
Huidtherapeuten van ‘Care’ staan 
naast de disciplines in het gezond-
heidscentrum ook in nauw contact 
met de andere regionale huisart-
sen en specialisten van het Zuwe 
Hofpoort ziekenhuis. 

Bij Care Huid- en Oedeemtherapie 
beschouwen wij elke patiënt als 
uniek en durven dan ook te zeggen 
dat we de beste zorg op maat bie-
den. Elke patiënt moet zich kun-
nen vinden in de behandeling,'' 
zegt Thessa. Een veel voorkomen-
de behandeling is oedeemtherapie. 
Bij een infectie, zoals wondroos,  
of na een operatie bijvoorbeeld  
bij borstkanker, kunnen er vocht-

Huid- en Oedeemtherapie bij u in de wijk! 
Ook dit jaar werken politie, jongerenwerk, brandweer en de gemeente 
Woerden samen om problemen rond Oud en Nieuw tegen te gaan.  
Het is voor iedereen belangrijk te weten dat de volgende regels gelden: 



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

Snel Post 5

* advertentie *

Huid- en Oedeemtherapie bij u in de wijk! 
ophopingen in de huid ontstaan. 
Een adequate behandeling vermin-
dert de vochtophoping en voor-
komt verergering hiervan. Lynn en 
Thessa hebben, voordat ze hun 
praktijk startte gewerkt in de be-
kende oedeemklinieken in 
Duitsland.  ,,Daar hebben we erva-
ring opgedaan in de echt extreme 
oedeemaandoeningen. Daar dein-
zen we dus bepaald niet voor te-
rug.'' Aldus Lynn.

Daarnaast hebben de 
Huidtherapeuten van Care een 
zeer brede kennis van de huid. 
,,We hebben ervaring met elk huid-
type en gebruiken de meest ge-
avanceerde apparatuur voor de 
verschillende behandelingen van 
huidproblemen.”  Aandoeningen 
die wij behandelen zijn onder  
andere: acne, couperose, overbe-
haring, acnelittekens, chronische 
wonden, vermoeide benen,  
spataderen, schimmelnagels, steel-
wratjes, pigment- en ouderdoms-
vlekken. 

Om kwaliteit te kunnen waarbor-
gen zijn wij aangesloten bij het 
Kwaliteitsregister Paramedici en de 
Nederlandse Vereniging van 
Huidtherapeuten. Daarnaast wor-
den de meeste behandelingen ver-
goed uit uw zorgverzekering. 
Bent u benieuwd of Care Huid- en 
Oedeemtherapie iets voor u kan 
betekenen neem dan vrijblijvend 
contact met ons op. Voor een con-
sult bij ‘Care’ heeft u geen doorver-
wijzing nodig. Een informatief con-
sult is altijd kosteloos en 
vrijblijvend. 

care Huid- en Oedeemtherapie
Gezondheidscentrum Woerden
Steinhagenseweg 2G    
3446 GP Woerden
0348-447545
www.carehuidtherapie.nl
www.huidtherapieproducten.nl 
(webshop)
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Mijn Wandeling,
Aan het einde van mijn vorige column schreef ik over “kunstzinnige 
vrijheid”. Over kunst dus. Is het U bekend, dat er zich in onze wijk 
een flink aantal kunstwerken bevindt? Ik moet toegeven, dat waar-
schijnlijk niet iedereen het als kunst zal zien, maar toch...
De gedachte van de gemeente Woerden is om “toegepaste kunst in te 
passen in stedelijke projecten”. Als U deze omschrijving niet duidelijk 
genoeg vindt, lijkt het mij verstandig even contact met de gemeente 
op te nemen.
Van onze wijkschatten wil ik er graag een paar onder Uw aandacht 
brengen.
Pepijn van den Nieuwendijk is een in Waddinxveen geboren kunste-
naar. Als U in het Vierwoudstedenmeer gaat staan aan de kop van het 
Balatonmeer, ziet U drie van zijn creaties in even zoveel muren aange-
bracht. De “Ruimteridder van Woerden“ kunt U er bewonderen, maar 
ook de “Sateliet in de sloot” en de “Spacecow in de blauwe weilanden”.
Tanja Smeets is de maakster van 3 andere Waterrijkse kunstwerken. 
Ze zijn bevestigd aan de gevels van Tornemeer 16, op de hoek 
Veluwemeer / Bodenmeer en aan het Veluwemeer. U mag er Uw  
eigen fantasie op los laten. Mw. Smeets heeft er n.l. geen titel aan  
verbonden.
Ook de uit Zwitserland afkomstige Moritz Ebinger heeft zijn creativi-
teit in onze wijk  op een aantal kunstwerken losgelaten. Ebinger ge-
noot zijn opleiding in Londen en zijn creaties zijn in tal van musea te 
bewonderen. U kunt werken van hem vinden aan het Kallameer, het 
Kallahof en op het Inarihof. Zijn “Nestkastje” is aan de zijmuur van de 
Regenboogschool aangebracht.
Al deze genoemde uitingen van kunst zijn vervaardigd van keramiek.
Het in onze wijk meest bekende kunstwerk is ongetwijfeld de water-
partij, die geplaatst is aan het einde van de Eilandenkade, bij de brug 
naar de Terschellingkade. Het is gemaakt door de in 1961 in 
Winterswijk geboren Jan Ros. Ik wil graag een opmerking maken 
m.b.t. dit kunstwerk. De waterpartij staat er sinds 2003; dus meer dan 
10 jaar. Je mag er toch van uitgaan, dat als zoiets geplaatst wordt, 
men ook   maatregelen treft om te zorgen, dat het onderhouden 
wordt. Wel, het is lang geleden, dat ik hier het water heb zien stro-
men. Jammer, dat er kennelijk zo onverschillig met dit soort zaken 
omgegaan wordt. Staat hetzelfde lot ook de gevelversieringen in 
Waterrijk te wachten als ze vies, vuil of beschadigd zijn?                                                                                                                              
De door Giny Vos gemaakte spreuken in de voetgangerszone van ons 
winkelcentrum zijn gelukkig weg. De gladde strips waren weliswaar 
leuk, maar erg gevaarlijk. Diverse bezoekers zijn er over uitgegleden. 
En een opname in het ziekenhuis  en aansluitend een lange revalidatie 
staan bij de meeste mensen niet hoog op het verlanglijstje.
Dit is mijn laatste column voor SNELPOST. Gedurende 5 jaar heb ik het 
één en ander over onze mooie wijk Snel & Polanen mogen schrijven.  
Ik heb het graag gedaan. Hartelijk wil ik U danken voor de vele reac-
ties op mijn stukjes. Met veel plezier heb ik ze in ontvangst  geno-
men. Het was voor mij het bewijs, dat er een flinke, meelevende be-
langstelling voor onze wijk bestaat.
Tot slot wens ik U allen het allerbeste toe. En voor straks Gezegende 
Kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een goede gezondheid in 
het Nieuwe Jaar.

ceeS de Jonge.

Het Thuishuisproject is een nieuw 
initiatief in de gemeente Woerden 
dat ondersteuning biedt aan alleen-
wonende ouderen (60+).

Het project bestaat uit 2 delen, name-
lijk het Thuishuis en het Thuisbezoek.
 Het Thuishuis is een woonvorm waar-
bij men samen met leeftijdsgenoten in 
een groot huis, het Thuishuis, gaat  
wonen. Huiselijkheid, gezelligheid en 
zelfredzaamheid staan voorop! 
Inmiddels is er een subsidie van de  
gemeente voor de komende 3 jaar en 
wordt er druk gezocht zoek naar een 
geschikte locatie. 

Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleen-
staande ouderen in de gemeente 
Woerden. Eerst wordt er geïnventari-
seerd welke vragen en behoeften er  
leven bij de oudere, de belangstelling 
van de oudere is altijd het vertrekpunt.  
Vervolgens wordt bekeken op welke ma-
nier een geschoolde  vrijwilliger daar 
een bijdrage aan kan leveren.  Doel is 
om de zelfredzaamheid zo veel moge-
lijk te behouden of te bevorderen.
Inmiddels hebben 6 vrijwilligers hun 
Thuishuisopleiding van 5 dagdelen af-
gerond. Deze enthousiaste vrijwilligers 
zijn nu klaar om zich in te zetten voor 
het Thuishuisproject in de gemeente 
Woerden. 
Op het volgende wijkplatformoverleg 
op 16 december 2014 geeft Jan Ruyten, 
voorzitter  van het bestuur van het 
Thuishuisproject, een uitgebreide  
presentatie over wie wij zijn en wat  
we doen. Uiteraard kunt u daar ook 
eventuele vragen stellen. 

Voor meer informatie over zowel het 
thuishuis als het thuisbezoek kunt u 
uiteraard ook terecht op onze website,  
www.thuishuiswoerden.nl. U kunt ook 
contact opnemen met de vrijwilligers-
coördinator op telefoonnummer  
06-83405125.

Thuishuisproject 
Woerden, samen 
is niet alleen!
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* advertentie *

* advertentie *

Kopij voor het volgende nummer:
De volgende SnelPost  

verschijnt in februari 2015
De sluitingsdatum voor kopij  

30 januari 2015

Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei manieren aan uw 
veiligheid en staat 24 uur per dag voor u klaar. Maar u kunt zelf ook 
veel voor uw veiligheid doen. Heeft u vragen? Stel ze dan. Wij geven u 
graag informatie en advies.

Wat zijn de risico’s bij het gebruik van elektrische apparatuur?
Onvoorzichtig gebruik van apparaten is één van de belangrijkste oorzaken van 
woningbrand. Bijna alle apparaten worden warm bij gebruik. Als de warmte 
niet goed weg kan is er brandgevaar. Bijvoorbeeld door opgehoopt stof.  
Denk hierbij aan wasmachines, elektrische ovens en computers.

Voorkomen 
•	Schoonhouden	is	belangrijk,	voorkom	het	ophopen	van	stof;
•		Vermijd	contact	tussen	elektrische	apparatuur	en	water,	zet	dus	geen	 

bloemen of planten op uw tv;
•	Zet	apparaten	liever	uit	dan	op	stand-by;
•		Rol	kabelhaspels	helemaal	uit;
•		Sluit	grote	stroomverbruikers	direct	aan	op	een	stopcontact;
•	Sluit	niet	teveel	apparaten	aan	op	een	kabelhaspel	of	stekkerdoos;
•		Houd	brandbare	stoffen	uit	de	buurt	van	warme	apparaten,	denk	bijvoor-

beeld aan gordijnen in de buurt van halogeenspotjes;
•	Volg	de	gebruiksaanwijzing	op;
•	Maak	de	vetfilter	van	uw	afzuigkap	eens	per	drie	maanden	schoon;
•		Maak	de	filters	van	uw	wasdroger	na	elk	gebruik	schoon,	laat	nooit	een	 

droger draaien als u niet thuis bent.

Meer informatie over de brandweer vindt u op www.vrubrandweer.nl.
Er is een folder over het onderwerp beschikbaar getiteld ‘Veilig gebruik van 
elektrische apparatuur’. Deze kunt u downloaden via www.brandweer.nl.
Met vragen kunt u ons bereiken via info@vru.nl.

Heeft u werkende rookmelders in huis? rookmelders redden levens.
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Wijkagenda Wijkplatform S&P
Wijkplatform Snel & Polanen vergadering is op dinsdag 16 december 2014
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- óf telefoon bericht. 

Redactie SnelPoSt

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.:  Albert Snippe/Gerard van der Lit

Secr.: Heidi den Hartigh
 Email: snelpostsenp@gmail.com 

Penn.m.:  Albert Snippe

Notuliste: Jopie van der Werf

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! 


