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Voorwoord van de voorzitter

Altijd wel wat te doen in de wijk. Voor de meest
actuele informatie kijk regelmatig even op onze
website, of meld je aan voor de nieuwsbrief
We wonen in een fantastische wijk.
Relatief weinig inbraken, sociale
problemen en ongelukken.
Maar ieder incident of probleem is
er één te veel. Daarom gaan we hier
toch aandacht aan besteden.
Steinhagenseweg en Snellerpoort
Allereerst de Steinhagenseweg.
Volgens SBS6 een levensgevaarlijke
weg. Ze hebben in hun Tvprogramma hier een item over gemaakt. Is de weg nu echt zo gevaarlijk? Ja, er zijn punten die tot
incidenten leiden. Denk hierbij vooral aan de kruisingen tussen langzaam
en snelverkeer. Goed opletten lost
overigens al veel problemen op, maar
een structurele oplossing zou beter
zijn. Vooral de situatie op de rotonde
zou aangepakt moeten worden.
Er is goed nieuws. De gemeente gaat
hier nu mee aan de slag. Snellerpoort
gaat ontwikkeld worden en de
Steinhagenseweg ook. Begin 2016 zal
over de plannen meer bekend gaan
worden. Daar gaan we ook jouw
mening over vragen.
Wijkfeest
We hebben besloten om op 28 mei
een echt wijkfeest te organiseren
voor jong, oud en alles hier tussen
in. Noteer deze datum alvast in je
agenda. Het belooft een mooi feest te
gaan worden. Wil je hier een meewerken, graag. Ik hoor het graag van je.
WhatsApp-groep tegen inbraken.
In het hele land worden per buurt
WhatsApp groepen opgericht om verdachte situaties te melden. Ook al in

onze wijk. Een geweldig initiatief
dat we bij jou onder aandacht willen
brengen. Ingewikkeld is het niet.
We roepen iedereen op om hier in
jouw buurt ook eens over na te
denken. Voor meer informatie,
kijk even op onze site.
Wijkschouw en enquête
Graag willen we van alle inwoners
weten wat ze van onze mooie wijk
vinden. Wat vind je leuk, maar ook
op welk punt kan het nog beter?
Alle opmerkingen gaan we meenemen in een wijkschouw samen met
de gemeente. Neem even 3 minuten
de tijd en vul de enquête even in
via de site of klik hier.
Carbid schieten en ander
vuurwerk
Zondag 13 december werden de bewoners rond de Cattenbroekerplas
opgeschrikt door harde knallen.
Na een kort onderzoekje bleek dit bij
het strand vandaan te komen. Een
aantal mannen waren daar aan het

Gerard van der Lit,
voorzitter wijkplatform
Snel & Polanen-Waterrijk

oefenen met Carbidschieten voor
oudejaarsdag. Ook de politie was gealarmeerd en heeft de mannen hierop
aangesproken. Het is nog onduidelijk
of het wel of niet toegestaan is, maar
het geeft wel overlast en dat mag
niet. De vuurwerkperiode komt er
weer aan. Erg leuk en mooi rond de
jaarwisseling. Helaas wordt er ook
wel eens te vroeg (zwaar) vuurwerk
afgestoken. Dit geeft overlast bij
mensen en dieren. We roepen iedereen op om hier vooral rekening mee
te houden. Mocht het toch gebeuren,
meldt het dan even bij de politie.
Dan kunnen ze hier tegen optreden,
in ons aller belang.
Rest mij jullie namens het gehele
bestuur leuke en fijne feestdagen
en een fantastisch 2016 in goede
gezondheid te wensen.

Onze digitale stek
In onze wijk gebeurt altijd wel wat. Wilt u op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen bezoek dan vooral onze website. Onze website vindt u op
www.snelenpolanenwaterrijk.nl. De site wordt zeer regelmatig bijgehouden
met het laatste nieuws over onze wijk. Naast het laatste nieuws is daar ook
een agenda te vinden waar u altijd kunt zien wanneer de eerstvolgende
vergadering van het wijkplatform is. De stukken van de vergaderingen
hebben ook een plekje gevonden op de site, net als een uitgebreid archief
waarbij u onder andere terecht kunt voor eerdere edities van de SnelPost.
Heeft u nieuws dat niet op de site mag ontbreken informeer ons dan via
info@snelenpolanenwaterrijk.nl.

Heeft u wat te melden in de SnelPost! Mail het voor 23 februari 2016 naar snelpostsenp@gmail.com

Snel Post
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Activiteiten agenda 2016
Vergadering algemene wijkavond op dinsdagavond
van 20.00 - 22.00 uur
16 februari
14 juni
16 september
13 december
		
	De Algemene wijkavonden
vinden plaats in de de Pretfabriek
op Oostzee 8 in Woerden.

Koffieochtenden Senioren op dinsdagochtend van
10.00 - 12.00 uur
12 en 26 januari
9 en 23 februari
8 en 22 maart
5 en 19 april
3 en 17 mei
			
	De koffieochtenden worden
gehouden in het zalencentrum
van “Het Baken”
De koffieochtenden en de lunch worden aangeboden
door Jumbo
Bingo voor senioren op donderdagmiddag van
14.00 - 16.00 uur
21 januari
18 februari
17 maart
28 april
	De bingomiddagen worden
gehouden in het zalencentrum
van “Het Baken”

Aanleveren kopij SnelPost
23 februari
21 juni
13 september
20 december
Laatste datum voor het aanleveren van kopij.

WhatsApp-groepen
in de wijk
Doel:
· Veilige wijken in de gemeente
· Signaleren
· Samen een oogje in het zeil houden
· Melden van verdachte situaties
· Plannen van verdachte persoon verstoren
· Voorkomen van een inbraak
Als u iets verdachts opvalt in de buurt, gebruik dan de
SAAR volgorde:
S = Signaleren
A = Alarmeren
A = Appen
R = Reageren
Voorwaarden tot deelname:
· WhatsApp is een burgerinitiatief
· Politie is geen trekker van het project
· Minimale leeftijd 18 jaar
· Maximaal 50 personen per WhatsAppgroep
· Gebruik de SAAR volgorde
· Laat elkaar weten dat 112 is gebeld
· Taalgebruik
· Overtreedt geen regels en wetten
· Serieus gebruik
Wat is een verdachte situatie:
Dit is een combinatie van:
· Gedrag persoon(en)
· Wat is de norm in mijn wijk
· Tijdstip
· Onderbuik gevoel
WhatsAppgroepen in de wijk zijn dus een bijdrage
voor een veilige wijk. Er is inmiddels 1 whatsappgroep
aktief in Snel & Polanen / Waterrijk.
Het zou mooi zijn als daar nog groepen bijkomen.
Ik maak zelf dus geen deel uit van deze groepen maar
ik wil wel graag weten welke
groepen aktief zijn en wie de
trekkers zijn van deze groepen.
Dus laat maar komen die
nieuwe WhatsAppgroepen.
Met veilge groeten.
Ruud Hageman
Wijkagent Woerden-Oost
(Snel & Polanen en Waterrijk)

Wijkschouw
Zaterdagochtend 13 februari om 10 uur.
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Grote opkomst bij
Sint Maarten optocht!
Na maandenlange voorbereiding door het Wijkplatform en de
Pretfabriek, was het woensdag 11 november 2015 dan zover,
de Sint Maarten optocht. De bewoners langs de route waren tijdig
geïnformeerd en er werd zelfs snoep ter beschikking gesteld door
sponsoren van het Industrie terrein Snel & Polanen. Door veel
bewoners langs de route werd het enthousiast opgepakt en was het
deelnemers aantal nog groter dan vorig jaar.
Vanuit het Wijkplatform en de
Pretfabriek en andere lokale ondernemers moest het echt een activiteit zijn voor de wijk om zo de
saamhorigheid te stimuleren.
Het weer zat gelukkig mee tijdens
de optocht die overigens groter
was dan die van vorig jaar.
Net als vorig jaar werd de optocht
begeleid door Harmonie de
Vriendschap en majorettes.
Bij aankomst kregen alle deelnemende kinderen een lootje waar ze
na afloop leuke prijzen mee konden winnen tijdens een spectaculaire show verzorgd door presentator Maarten Tuit. Er was zelfs een
optreden van Elza uit Frozen! De
hoofdprijs van de loterij werd gewonnen door een 4 jarig meisje uit
de wijk, niet alleen zij, maar alle
kinderen gingen blij naar huis met
een zak snoep en een stuiterbal!
Wij kijken terug op een super
gezellige avond met blije kinderen
en tevreden ouders en sponsoren!
Om dit soort activiteiten vaker te
kunnen organiseren doet het

Het is leerzaam, rustig en gezellig bij
de tekenlessen in de bovenzaal van
het Baken. Marijke Abbink geeft
sinds 2004 met plezier en enthousiasme les en huurt nu ruimte in het
Baken, waar max. tien leerlingen in
een ruim lokaal les krijgen.

Wijkplatform Snel & Polanen
-Waterrijk een oproep voor vrijwilligers. Lijkt jou het leuk om mee
te organiseren stuur dan een mail
naar:
info@snelenpolanenwaterrijk.nl
onder vermelding van jeugd
activiteiten.
Fleur van den Bogaard
Wijkplatform Jeugdactiviteiten
Marijn Okkerman
de Pretfabriek en medewerkers

Gezocht
redacteur voor de Snelpost
We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt de redactie van
de Snelpost op zich te nemen. De taak van de redacteur is het
verzamelen en bewerken van ingekomen artikelen en advertenties.
Ben jij iemand die het leuk vindt dit te doen, dan zijn wij op zoek naar
jou. Meldt je aan bij de secretaris via heididenhartigh@gmail.com
of via info@snelenpolanenwaterrijk.nl We kijken uit naar je reactie.

Snel Post

Teken-/
schilderlessen
in het Baken

Er is veel persoonlijke aandacht voor
elke leerling, er wordt geleerd hoe je
nog beter kunt kijken: Kleurenleer,
structuren, compositie, alles komt
van lieverlee aan bod. Er wordt gewerkt met verschillende materialen,
zoals gewoon potlood en kleurpotlood, aquarel, Oost-Indische inkt,
houtskool, oliepastel en niet te vergeten het bij veel leerlingen favoriete
softpastelkrijt.
We tekenen veel naar de werkelijkheid, maar ook de ontwikkeling van
eigen fantasie en creativiteit krijgt
voldoende aandacht. Allebei belangrijk voor een interessante tekening/
schilderij!
De onderwerpen variëren evenals de
materiaalkeuze. Alle materialen zijn
in het Baken aanwezig.

Zin om tien lessen mee te
komen doen?
Op woensdagmorgen om de week
voor volwassenen: 10.00 - 12.00 u
Op vrijdagmiddag wekelijks een
kindertekenles: 15.45 - 17.15 u
www.creatiefkleurenarchief.nl.
Tel. 0348-448727 of 06-44112946,
email: abbink.marijke6@gmail.com
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Tussen Oude Rijn/Leidsche Rijn en
De oorspronkelijk bewoners van de polders Snel, Polanen,
Kattenbroek (later geschreven als Cattenbroek) en
Breeveld weten nog uit eigen ervaring en overlevering dat
het in de jaren dertig van de vorige eeuw het nog heel gewoon was dat hun huizen en boerderijen omringt werden
door water. De afwatering naar de Oude/Leidsche Rijn
heeft zijn beperkingen. Uiteindelijk wordt het water, ook
nu nog, bij Katwijk in zee uitgewaterd.
Van het Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden (HDSR) kregen
we bericht dat de afwatering van het
water in de Snelrewaard, in de toekomst via de Oude IJssel, in plaats
van de Oude Rijn, gaat plaatsvinden. De Snelrewaard ligt tussen de
Lange Linschoten (Rivier tussen
Linschoten en Oudewater) en de
Hollandsche IJssel. Reden om ook
eens te kijken wat dat voor gevolgen heeft voor de polders Snel /
Polanen / Breeveld (Waterrijk) en
Cattenbroek. Zeg maar “De Buren
van het oorspronkelijke gehucht
Kattenbroek”.

Het meeste water uit de polders
Snel en Polanen komt via het gelijknamige gemaal achter het BP station
terecht in de Korte / Lange
Linschoten, welke weer zijn aangesloten op de Oude Rijn bij het station in Woerden. De Oude Rijn komt
uit bij Katwijk. Ook het water uit de
Snelrewaard (± 1000 Ha) wordt nu
door het gemaal aldaar via de Lange
Linschoten in onze richting afgevoerd om ook uitgewaterd te worden in de Oude Rijn. Er gaat dus een
hele plons water de Oude Rijn in.
Op de Waardedijk komt een nieuw
gemaal dat het water uit de

Ter oriëntatie: Links de Oude Rijn met aansluitend de polder Snel (de spoorbaan
snijd de polder in twee delen met links het Staatsleidenkwartier) en rechts van
de polder Snel de polder Polanen. De polders Breeveld (Waterrijk is hiervan een
deel) en Kattenbroek sluiten hier op aan (boven). De polders Middenland en
Wulverhorst ligt op de kaart aan de onderkant.

Kopij voor het volgende nummer:
De volgende SnelPost
verschijnt in maart 2016
De sluitingsdatum voor kopij
23 februari 2016
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Bron: RHC Rijnstreek. Grenskaart van het waterschap Snel & Polanen
bij Woerden en Linschoten, met het stoomgemaal, de Cattenbroekerdijk,
de Uitvliet, Jaap Bijzerwetering en het station Woerden. Schaal 1:3.333.
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Hollandse IJssel

* advertentie *

‘Verse groenten en fruit,
wekelijks bij u in de buurt’.

Bron: RHC Rijnstreek
W.H. Hoekwater - Polderkaart van de
landen tusschen Maas en IJ. 1901

Wij staan iedere dinsdag met onze verkoopwagen bij winkelcentrum
Snel en Polanen, van 8.00-17.00 uur | www.puur- agf.nl

Snelrewaard weg gaat pompen in de
Hollandse IJssel. Normaal gesproken
zou dit gemaal een maximale capaciteit nodig hebben van ± 1,5 m³ per
seconde. Er wordt echter een gemaal aangelegd met een capaciteit
van 2,5 m³ per seconde. Dit wordt
gedaan om, als er problemen zijn
met de afwatering naar de Oude
Rijn, “ons” water de andere kant uit
kan stromen. (Water uit de Polders
Snel / Polanen wordt dan afgevoerd
via de Korte en Lange Linschoten,
om vervolgens in de lager gelegen
Snelrewaard te worden uitgewaterd.
Het nieuwe gemaal in de
Snelrewaard (bij de Waardsedijk) is
dan weer in staat het water af te
voeren via de Hollandse IIssel.
Uiteindelijk blijkt dat de werkzaamheden die het
Hoogheemraadschap gaan uitvoeren nauwelijks invloed heeft op de
bestaande situatie in Snel en
Polanen, maar deze werkzaamheden stellen het
Hoogheemraadschap wel in staat
flexibeler om te gaan met de waterhuishouding in de gehele
Linschoterwaard / en daarmee impliciet ook met de afwatering van
"Ons water". De kans dat we in onze polders droge voeten houden is
hierdoor aanzienlijk vergroot.

De leukste
kinderopvang
in de buurt!
Kinderdagverblijf, peutergroep,
buitenschoolse opvang en
gastouderopvang.

Kijk op www.kmnkindenco.nl voor een locatie bij u in de buurt!
Wick Vinkenburg
Lid klankbordgroep HDSR

Snel Post
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Prettig
zelfstandig
wonen
Zorgt voor betrouwbare ondersteuning
van ouderen en mantelzorgers.
Bel voor een gratis kennismaking
L.Pauw 06-2927 0038 of
www.senioren-assistent.nl

Schoon
terwijl u
werkt!
U wilt toch ook thuiskomen in een schoon huis
Neem contact op met
Liesbeth Pauw, 06 -29270038
Voor een gescreende en betrouwbare hulp
www.tophuishoudelijkehulp.nl

Oud papier-actie

basisscholen
Eens per twee weken, op zaterdag,
rijden ouders van leerlingen van de
Margrietschool en de Regenboog
met aanhangwagens door de wijk
om uw oud papier op te halen.
Dat is goed voor het milieu en
goed voor deze scholen. Het ophalen van oud papier is na de ouder
bijdrage de belangrijkste bron
van inkomsten voor de
Ouderverenigingen. De opbrengst
komt dus ten goede aan de activiteiten voor de kinderen.
Waar wordt het oud papier
opgehaald?
 	Wooneiland, inclusief
Cattenbroekerdijk;
 	De Straten achter de Steinhagense
weg t/m de Linschoterweg dus
de hoofdstedenwijk en de straten
direct daarachter;
 	Florijn.
We hopen dat u de moeite wilt
nemen om uw oud papier eens in
de twee weken op zaterdag voor
9.00 uur buiten te zetten.
Helaas hebben we niet genoeg
mankracht om het papier in de gehele wijk op te halen. Indien u niet
in een gedeelte van de wijk woont
waar het papier wordt opgehaald,
verzoeken wij u vriendelijk om het
papier zelf naar de container te
brengen. De container staat op de
aangegeven zaterdagen tussen
9.00 en 11.30 op het schoolplein
van de Margrietschool.
De ophaaldata voor 2016:
09-01, 30-01, 20-02, 12-03, 02-04,
23-04, 21-05, 11-06, 02-07, 27-08,
17-09, 08-10, 29-10, 19-11, 10-12
Namens de oudervereniging van
de Regenboog en de ouderraad
van de Margrietschool dank voor
uw medewerking.
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Van recreatie
naar sport

Nieuwjaarsgedicht
2016

In de afgelopen twee jaar heeft de Watersport
vereniging Woerden een - heel toepasselijk stormachtige groei doorgemaakt. In die twee jaar
heeft de vereniging een duidelijk herkenbare plek
aan de Cattenbroekseplas gekregen en is het ledenaantal
gegroeid naar meer dan 200 leden. Het aanbod is in 2015
verder uitgebreid met zeilen. De vereniging is daarmee klaar
voor de volgende stap en doorontwikkeling van recreatief
watersporten naar competitief watersporten.

2015 - verdriet - persoonlijk
en van allen,
moesten er in Parijs zoveel
doden vallen?

Hoe is het allemaal ontstaan?
De ontwikkeling van de recreatieplas en de groei van Waterrijk hebben ertoe geleid, dat in de loop der
jaren steeds meer surfers naar de
plas toekwamen. In die tijd ontstond bij een groepje fanatieke
surfers algauw het idee om een
eigen, vaste plek te creëeren. Het
zou toch mooi zijn, als je je materiaal kunt stallen aan de plas en
een plek hebben om je om te kleden, binnen op te warmen in de
winter en zomer's de barbeque aan
te steken? Maar dat niet alleen, de
verenging wil vooral Woerden bekend maken met de watersport en
willen we de jeugd laagdrempelig
enthousiasmeren om het water
op te gaan.

Bedroefd, aangeslagen,
maar niet gebroken,
want wat kwam er ook een
warmte opgedoken.

Watersport toegankelijk maken, is
nog best uitdagend, omdat je materiaal nodig hebt. Daarom heeft de
vereniging een uniek model bedacht en opgezet. Leden kunnen
namelijk gebruik maken van watersport materiaal van de vereniging.
Op de accomodatie zijn surfplanken beschikbaar en zeilen in verschillende afmetingen, zodat je ongeacht je niveau en de windkracht
zo het water op kunt. Eenmaal enthousiast geworden, zien we leden
al snel eigen materiaal aanschaffen.
Voor de beginners en voor de jeugd
worden surflessen gegeven door
een groep ervaren instructeurs.
Daarnaast is de vereniging zoals

Snel Post

gezegd in 2015 gestart met het geven van zeillessen aan de jeugd in
Optimisten. Ook daarin is de vereniging weer uniek. Zij heeft namelijk de samenwerking opgezocht
met bedrijven in de buurt, waarbij
met steun van de bedrijven zes
Optimisten zijn aangeschaft, die
varen onder naam van diezelfde
bedrijven. Zo varen er bijvoorbeeld
een Heijwaal boot en een
Pretfabriek boot. Je kunt ze niet
missen!
Deze boten worden ook aangeboden aan leden om in eigen tijd te
kunnen varen.
Ook komend jaar zal de vereniging
niet stilstaan. Naast opnieuw een
vol lesseizoen, met volop mogelijkheden voor surfles en zeilles, zal
de vereniging met talentvolle jeugd
en de groep instructeurs de stap
gaan maken van recreatie naar
sport. Wellicht dat de volgende
Dorian van Rijsselberghe uit
Woerden komt!
De die-hard surfers zul je deze
winter - zolang er natuurlijk geen
ijs is - bij wind zeker op het water
zien. Kom gerust eens kijken en
maak kennis met de watersport.
Neem voor meer informatie contact
op met info@watersportwoerden.
nlof 'surf' eens naar http://www.
watersportwoerden.nl.
Roland Deege
Watersportvereniging Woerden

Waren we niet allen met
stomheid geslagen,
dat geliefden, vrienden en de
wereld dit moest dragen.

Van alle kanten werd men
omarmd,
en door liefde en medeleven
verwarmd.
Nog meer verdriet door stromen vluchtelingen,
Die hier en elders opnieuw
moesten beginnen.
Gelukkig was er veel welkom
en helpende handen
om de medemens te helpen,
die elders stranden.
Hebben zij en de Fransen ’t
heel duur moeten betalen,
Om misschien na een maand
succes te behalen.
Sloegen niet 195 landen hun
handen ineen
ter verbetering van het leef
klimaat om ons allen heen.
Wij wensen jullie allen in dit
voor ons liggende jaar.
Ode aan een gezond LEVEN,
samen met elkaar.

Karel Vermeulen (vz. woongroep)
De woongroep wonend in de
Viermeren, is een groep Senioren,
die zeer betrokken is op elkaar.
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Stichting Wijkplatform
Snel & Polanen
BESTUUR:
Vz.: Gerard van der Lit
voorzitter@snelenpolanenwaterrijk.nl
Secr.: Heidi den Hartigh
snelpostsenp@gmail.com
Penn.m.: Albert Snippe
Communicatie: Frank Everaardt
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

Wijkagenda Wijkplatform S&P
Wijkagenda Wijkplatform S&P Wijkplatform Snel & Polanen vergadering
is op dinsdagavond 16 februari 2016 vanaf 20.00 uur in de Pretfabriek
op Oostzee 8 in Woerden. Kijk voor de agenda van de wijkbijeenkomst
op onze site. 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- of telefoonbericht.

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
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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:
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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.
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