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Uw wijk veilig met 
Whatsapp

Altijd wel wat in 
de wijk

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

Het opnieuw vormgeven van deze 
uitgave was een langdurig proces. De 
overstap naar kleur was niet eenvoudig. 
Zo moesten alle advertenties natuurlijk 
nu ook in kleur worden aangeleverd. 
Een proces dat veel meer voeten in de 
aarde had dan we hadden verwacht. 
Ook werkten we met een nieuw team. 
Samen met vormgever Frank Leenards 
van 2Business uit Harmelen zijn we 
de uitdaging aangegaan en hebben we 
dit project uiteindelijk volbracht. Ook 
leverde Riet Wierda veel inspanning 
met haar eindredactie.

Veel geleerd
Het maken van de SnelPost is een 
organisch proces, al doende leert 
men. Nu al weten we dat het volgende 
nummer al weer veel beter zal gaan 
dan deze editie. We hebben in de 
achterliggende periode veel geleerd 
en nemen deze ervaring mee in de 
productie van de volgende.

Leesplezier
In dit nummer een groot aantal 
interessante artikelen, daardoor heeft 
u veel leesplezier. Zo kijken we 
uitgebreid naar buurtpreventie. Met 
behulp van het programma Whatsapp 
dat vrijwel iedereen op zijn telefoon 
heeft staan is het eenvoudig om binnen 
straat of buurt elkaar snel te informeren 
bij onraad. Ook staan we stil bij 
een aantal veranderingen binnen de 
organisatie van uw wijkplatform. 

Het bestuur van wijkplaform 
Snel en Polanen-Waterrijk

Helemaal in het nieuw
Later dan gehoopt, hier ligt hij eindelijk voor u: de compleet vernieuwde SnelPost. Niet langer in 
zwart/wit, maar helemaal in kleur. Een spiksplinternieuwe uitgave speciaal bedoeld voor onze wijk. 
Een wijk die borrelt van de activiteit en waar altijd wel wat gebeurt. Vandaar ook dat we vier keer 
per jaar een Snelpost. blijven maken.

Daarnaast hebben we in februari onze 
eerste wijkschouw georganiseerd. 
Inmiddels zijn we bezig om een tweede 
wijkschouw te doen. Het verslag van 
de wijkschouw vindt u verderop in 
deze SnelPost. Deze zal naar alle 
waarschijnlijkheid in september gaan 
plaatsvinden. Mocht u nu al ideeën en 
suggesties hebben laat ons dat vooral 
nu al weten via snelpostenp@gmail.
com

De komende edities van de SnelPost 

zullen ook nog een beetje veranderen. 
U kunt onder andere interviews gaan 
verwachten met bijzondere bewoners 
van onze wijk. Behalve op papier zijn 
we ook in de digitale wereld actief. 
Kijk regelmatig op onze website www.
snelenpolanenwaterrijk.nl en onze 
Facebook pagina  Wijkplatforrm Snel 
en Polanen. Zo bent u altijd op de 
hoogte van het laatste nieuws.
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SnelPost
Activiteiten 
agenda 2016

Vergadering algemene 
wijkavond
30 augustus
13 december

De Algemene wijkavonden vinden 
plaats in de Pretfabriek op Oostzee 8 in 
Woerden van 20.00 - 22.00 uur.

Koffi eochtenden Senioren
dinsdag 6 september
dinsdag 20 september
dinsdag 4 oktober
dinsdag 18 oktober
dinsdag 1 november
dinsdag 15 november
dinsdag 29 november
dinsdag 13 december (met traditionele 
kerstlunch tot 14.00 uur)        

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

Bingo voor senioren
15 september
13 oktober
17 november
15 december

De bingomiddagen worden gehouden 
in het zalencentrum van “Het Baken” 
van 14.00 - 16.00 uur

Aanleveren kopij SnelPost
13 september
20 december

Laatste datum voor het aanleveren van 
kopij.
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Van de voorzitter, Altijd wel wat in 
de wijk.

Er waait een nieuwe gemeentelijke wind 
door de wijk. Onder het credo van “Ja, 
tenzij”. Dus niet meer kijken waarom 
iets niet kan, maar vooral hoe dingen 
wel kunnen. Dit biedt geweldige kansen 
voor ons als wijkplatform en u als 
wijkbewoner. Maar dan moeten we die 
handschoen wel samen oppakken. Dat 
betekent een proactieve houding. We 
worden als wijkplatform steeds meer en 
vaker betrokken bij nieuwe plannen en 
beleid. De woonvisie, de verkeersvisie, 
omleggen van de Steinhagenseweg, 
ontwikkeling Snellerpoort, ontwikkeling 
recreatieplas, ontwikkeling begraven en 
cremeren, het groenbeleid, hoe gaan we 
om met het onderhoud van de wegen, de 
visie op recreatie en toerisme in Woerden en ga zo maar door. 
Fantastisch natuurlijk, dat onze mening gevraagd wordt. Maar wat is dan onze 
mening? Wat wilt u als wijkbewoner? En waarom en hoe dan? Allemaal vragen, 
die we graag met u willen beantwoorden. 

Een simpel voorbeeld. We hebben u gevraagd een enquête in te vullen. De 
resultaten van de enquête kunt u op de site lezen. Uit deze goed ingevulde 
enquête blijkt, dat veel wijkbewoners best tevreden zijn over het woon- en 
leefklimaat in onze wijk. Dat doet ons goed. Wel kwamen er een aantal 
aandachtspunten naar voren. Deze hebben we samen met de wijkwethouder 
tijdens de wijkschouw bekeken en besproken. Dit heeft tot vragen geleid. Deze 
vragen liggen nu bij de gemeente om beantwoord te worden. Daarmee is het 
niet af. Nee, eigenlijk begint het nu pas. Het benoemen van verbeterpunten is 
één, het oplossen is iets heel anders. Hoe kunnen we de gemeente een hapklare 
brok bezorgen, die gewoon uitgevoerd kan worden, tenzij….? 

We merken, dat wijkbewoners best willen meedenken, maar niet oeverloos 
vergaderen. Dit snappen wij heel goed. Daarom hebben we een aantal 
werkgroepen ingericht, die op thema’s bij elkaar komen. Het betreft de 
werkgroepen: jeugd, ouderen, verkeer, sociale cohesie en leefbaarheid. Nu de 
bemensing nog. Zou u het leuk vinden mee te denken, laat het dan even weten. 
Niets moet, alles mag. Wat levert het op? Een nog betere en mooiere wijk om in 
te leven en te wonen. Meld u daarom aan via de site, als u hier interesse in hebt. 
We kijken echt naar uw aanmelding uit.

Gerard van der Lit
Voorzitter wijkplatform
Snel & Polanen en Waterrijk
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LAATSTE WIJKNIEUWS OP

snelenpolanen
waterrijk.nl
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Afscheid Albert Snippe.
Albert heeft besloten het wat rustiger 
aan te gaan doen. De afgelopen 10 
jaar is hij het gezicht geweest van 
het wijkplatform in de wijk Snel 
en Polanen-Waterrijk. De laatste 
periode als penningmeester. Met 
zijn bevlogenheid en inzet zijn de 
koffi eochtenden en bingomiddagen 
uitgegroeid tot een groot succes. 
Ook wist hij altijd bij de gemeente 
de problemen van de wijk onder de 
aandacht te brengen. Hij kan terecht 
terugkijken op een mooie succesvolle 
periode en wij zijn hem als bestuur 
veel dank verschuldigd. Tijdens de 
wijkbijeenkomst van 14 juni heeft 
Albert afscheid genomen. Hij blijft 
wel beschikbaar voor projecten. Op 
de bijeenkomst van februari had 
de gemeente al afscheid van hem 
genomen.

Door het aftreden van Albert Snippe als 
penningmeester zijn wij op zoek naar 
een nieuwe penningmeester. Kunt u met 
Excel omgaan en lijkt het u leuk om 
het bestuur hierin te ondersteunen, dan 
zien we uw reactie graag tegemoet via 
onze site. Of bel even met de voorzitter, 
Gerard van der Lit 06-11018807.

Wijkbijeenkomsten in de 
Pretfabriek
Dit jaar houden we onze bijeenkomsten 
in de Pretfabriek aan de Oostzee 8. 
We zijn daar hartelijk ontvangen met 
koffi e, thee en koekjes. De sfeer was 
heel prettig. De thema’s, die aan de 
orde gekomen zijn, waren onder andere 
de uitkomsten van de wijkschouw. Hoe 
het nu verder moet met Snellerpoort 
en de Steinhagenseweg. De 
verkeersproblemen op het Veluwemeer. 

Het bevorderen van de sociale cohesie 
en welke problemen we daarin 
signaleren. En de buurt-WhatsApp 
groepen. 

Sociale cohesie in de wijk
We willen graag de sociale cohesie in 
de wijk bevorderen. De vragen, die daar 
bij opkomen, zijn: welke problemen 
signaleren wij en hoe kunnen wij 
daar een oplossing voor bieden? Wat 
voor activiteiten zouden we kunnen 
ontwikkelen voor welke groepen 
wijkbewoners? Als u daar over mee zou 
willen denken, graag. Meldt u aan via 
info@snelenpolanenwaterrijk.nl of bel 
even met de voorzitter, 06-11018807. 

Wijkfeest
In de vorige Snelpost hebben we 
aangekondigd, dat we in mei een 
wijkfeest willen organiseren. De 
organisatie van een dergelijk feest heeft 
toch meer tijd nodig dan we geschat 
hadden. We zullen het feest daarom 
naar het najaar verplaatsen. Later meer 
informatie. Houd vooral ook onze 
website www.snelenpolanenwaterrijk.
nl in de gaten en meld u aan voor de 
nieuwsbrief om vooral niets te missen. 

 .  .  .

Heeft u geen tijd of geen zin
Schakel Top Huishoudeijke Hulp in !

BeBetrouwbaar - Ervaren - Snel geregeld

Liesbeth Pauw         06 29270038           www.prettigwonen.eu         www. senioren-assistent.nl

 ?

Deze advertentie 
ruimte is te koop

Heeft u interesse, 
stuur een mail naar 
snelpostsenp@gmail.

com.

WhatsApp groep 
Buurtpreventie 
Waterrijk-Oost 
van start. 
Meld je nu aan!

Vanaf heden is er ook in de buurt 
Waterrijk-Oost een WhatsApp 
Buurtpreventie groep gestart. 

Dit is een 
moderne 
variant van 
Buurtpreventie, 
namelijk in de 
vorm van een 
WhatsApp groep. Kijk voor meer 
info op www.wabp.nl. 

Woon je in Waterrijk-Oost in 
Woerden en ben je minimaal 18 
jaar? Meld je dan nu aan door een 
mail met je telefoonnummer, naam 
en huisnummer te sturen naar: 
Whatsapp.waterrijkoost@gmail.com 

Het gaat hier om de volgende 
straten: Balatonmeer, Bodenmeer, 
Gardameer, Inarimeer, Kallameer, 
Ladogameer, Onegameer, 
Saimaameer, Sneekermeer, 
Stormeer, Tornemeer, Veluwemeer 
en Vierwoudenstedenmeer. We zien 
je aanmelding graag tegemoet. 

Gerard van der Lit en Jan Doornebal, 
Beheerders van de WhatsApp groep 
Waterrijk-Oost. 

Lees meer over Whatsapp 
Buurtpreventie op de volgende 
pagina

Buurtpreventie groep gestart. 

30 augustus 
wijkbijeenkomst
Op 30 augustus is de volgende 
wijkbijeenkomst. Kom ook: denk 
en discussieer mee. hij begint om 
20.00 en wordt gehouden in de 
Pretfabriek aan de Oostzee 8. Meer 
informatie over de bijeenkomst is 
ter zijner tijd op onze website www.
snelenpolanenwaterrijk.nl te vinden. 
Ook kunt u zich inschrijven op onze 
nieuwsbrrief op de site, dan ontvangt 
u automatisch de stukken.
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care
huid- & oedeemtherapie

- Ouderdomsvlekken
- Steelwratjes
- Schimmelnagels

- Oedeem 
- Steunkousen
- Wondzorg

- Acne (Littekens)
- Overbeharing
- Pigmentvlekken

huid- & oedeemtherapiehuid- & oedeemtherapie

Gezondheidscentrum Woerden 
Steinhagenseweg 2 G  

0348 447545 
Info@carehuidtherapie.nl
www.carehuidtherapie.nl
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Uw wijk veilig met 
WhatsApp: Ga aan de slag 
met buurtpreventie
Het gebeurt ons allemaal wel eens: je ziet een 
vreemd fi guur scharrelen in de straat. Wat doe 
je dan? In steeds meer delen van onze wijk zijn 
er WhatsApp-groepen van bewoners die  elkaar 
waarschuwen bij verdachte zaken. Snelpost 
sprak met Ina Verweij en Niek Brinkerink, twee 
actieve bewoners van Waterrijk.

In de vorige Snelpost kon u al lezen over de oprichting 
van WhatsApp-groepen in onze wijk. Wijkagent Hageman 
besteedde aandacht aan dit onderwerp in zijn column. 
Intussen zijn er een groeiend aantal  groepen in onze wijk 
actief. Ze zijn onder andere te vinden in de Bergenbuurt;  ook 
in Waterrijk, de jongste aanvulling van onze wijk, zijn er 
groepen. 

Met WhatsApp kunt u uw straat veiliger maken

Hoe werkt het?
Binnen een groep zijn de bewoners van een straat of een 
deel van een wijk samengebracht. Er wordt gewerkt via 
het zogenaamde SAAR protocol. Deze afkorting staat voor 
Signaleer, Alarmeer (bel 112), App (deel de waarneming met 
anderen) en Reageer (verstoor de plannen van de verdachte). 
Het is niet de bedoeling om de groep te gebruiken voor 
gezelligheid, maar uitsluitend voor het delen van dit soort 
meldingen.
Via de groep is iedereen in de straat snel op de hoogte.

Actievelingen
Heel actief zijn Ina Verweij en Niek Brinkerink. Zij hebben 

een groot deel van Waterrijk verdeeld. Verweij heeft  de 
Adenauerlaan, Anna Lindhlaan, Hallsteinlaan, Mansholtlaan, 
Marshalllaan, Monnetlaan, Schumanlaan en Spaaklaan onder 
haar hoede. Brinkerink is de kopman van de Monnetlaan, 
Spinellilaan, Beyenlaan, Mansholtlaan, Schumanlaan, 
Marshalllaan en Bechlaan. Naast het actief houden van dit 
gedeelte van Waterrijk proberen ze ook andere delen van de 
wijk te enthousiasmeren, zodat ook hier WhatsApp-groepen 
worden gestart.

Ina Verweij is in oktober begonnen met haar groep van 
twintig aangesloten bewoners; ondertussen is het aantal 
gegroeid naar zestig. Niek Brinkerink begon met zestig leden 
en deze groep bestaat nu uit een kleine honderd leden. Ina 
Verweij: “Ik ben begonnen door hier in de omgeving een 
briefje in de bus te stoppen en heb een aantal mensen per 
mail benaderd en daarna ging het nieuws over de groep als 
een lopend vuurtje rond.” In de groepen komt ongeveer eens 
in de twee weken een melding voor. “Wij hopen op meer 
aanmeldingen voor onze groepen”. Dit kan via www.wabp.
nl.
 
“Ook de politie weet ons te vinden. Bij de ongeregeldheden 
bij Snellerpoort kwam de vraag of ik via de groep kon 
vragen of buurtbewoners eierdozen of bivakmutsen hadden 
gevonden”, aldus Verweij. In de groep van Brinkerink 
komen vaak meldingen voor van mensen, die zelf een huis 
aan het bouwen zijn of gaan bouwen, en foto’s maken van 
de huizen in hun straten. Laatst waren er mensen bezig en 
de auto, die ze bij zich hadden, bleek - volgens informatie 
van het RDW - gestolen. Brinkerink: “Die informatie werd 

Ook u verdient een TimeOut!

Marianne Groenen
Henrik Ibsenweg 5 
            

ontspanning
meer energie

blessurepreventie

06-42602720
www.timeoutsportmassage.nl  
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toen razendsnel gedeeld”. De twee zijn ook druk bezig om 
anderen te enthousiasmeren en hebben onder andere een 
voorlichtingsavond voor Waterrijk Oost gehouden.
 
Zelf aan de slag?
Geïnspireerd door dit idee? Ga dan zelf aan de slag en leg 
contact met je buren en start een WhatsApp-groep. Wellicht 
is er in jouw omgeving al een groep. Meld je dan aan bij deze 
groep. Start je een nieuwe groep, meld die groep dan ook 
aan bij www.wabp.nl, de website die de informatie over alle 
groepen verzamelt. Op deze site is nog veel meer informatie 
over buurtpreventie met WhatsApp te vinden.

In de praktijk
Laatst heeft het televisieprogramma EditieNL uitgebreid 
aandacht besteed aan deze manier van buurtveiligheid. 
Via deze (betaalde) link kunt u de afl evering opnieuw 
bekijken: http://goo.gl/yVgoZD

Whatsapp-Groepen in onze wijk

Athenelaan
whatsapp@athenelaan.nl

Bergenbuurt West Woerden
Bergstraat/Pyreneeënstraat en delen van de Alpenstraat/
Sierra Nevadastraat, die aan eerstgenoemde straten 
grenzen
bergenbuurtwoerden@gmail.com

Bergenbuurt Midden en Oost
Jura-, Vogezen- en Apenijnenstraat/deel Harz-, Alpen- en 
Sierra Nevadastraat
Kaukasus-, Karpaten- en Oeralstraat/deel Harz-, Alpen- 
en Sierra Nevadastraat
bergenbuurtwoerden3@gmail.com

Annie M.G Schmidtlaan
schrijverswabp@outlook.com en info@blokkaas.nl

Villapark Waterrijk Zuid
Monnetlaan, Spinellilaan, Beyenlaan, Mansholtlaan, 
Schumanlaan, Spaaklaan, Marshalllaan, Bechlaan
buurtpreventiewaterrijk@hotmail.com

Waterrijk Noord
Adenauerlaan, Anna Lindhlaan, Hallsteinlaan, 
Mansholtlaan, Marshalllaan, Monnetlaan, Schumanlaan 
en Spaaklaan
buurtpreventiewaterrijknoord@hotmail.com

Inarimeer, Kallameer
wabp.kallameer.inarimeer@gmail.com

Waterrijk Oost
Balatonmeer, Bodenmeer, Gardameer, Saimaameer, 
Sneekermeer, Stormeer, Tornemeer, Veluwemeer en 
Vierwoudenstedenmeer
whatsapp.waterrijkoost@gmail.com

Van der Valk Boumanlaan 
vdvalkboumanln@gmail.com

Muntenbuurt 
schillingwoerden@gmail.com
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Verslag wijkschouw 13 februari

Fietsen met de wethouder door de wijk - Wat zijn de knelpunten in de wijk en hoe kunnen we die 
samen met de gemeente oplossen? 

Zaterdag 13 februari hield het wijkplatform Snel en Polanen/Waterrijk samen met Martin Schreurs (wijkwethouder) een 
uitgebreide wijkschouw. Verschillende locaties werden bekeken. Bij de fietstocht waren, naast Martin Schreurs, aanwezig: 
Gerard van der Lit (voorzitter wijkplatform), Frank Everaardt (bestuurslid wijkplatform), Els Boerhof (buurtbewoner), Edo 
de Roo (SP) en raadsleden Coby Franken (Progressief Woerden), Heerd Jan Hoogeveen (D66) en Henk van der Griend (CU/
SGP). In september zullen we opnieuw een wijkschouw houden. Meld het ons, als u ook zaken aan de orde zou willen stellen. 

Bij de brug bij de Terschellingkade werd het probleem van 
de uitheemse waterplantjes bij het kunstwerk ‘Man met 
waterhoofd’ uitgebreid besproken, evenals de ingewikkelde 
verkeerssituatie voor fietsers vanwege een ongebruikte 
bussluis. Het voorstel is om de vreemde knik in de weg aan te 
passen.

Er is een aquarium geleegd in het water en daardoor is een 
uitheemse waterplant in de sloten terechtgekomen, die erg 
lastig te bestrijden is.

Verderop ligt het voetpad langs de Harzstraat. Dit is, zoals u 
ziet, nogal beschadigd, o.a. door werkverkeer. Ook op andere 
plaatsen in de wijk is hiervan sprake. Punt van zorg is nu dat 
deze en eventueel nieuwe paden fatsoenlijk begaanbaar zijn 
en blijven.

Ook het Cattenbroekerstrand werd bezocht. Door het 
ontbreken van een vuilnisbak is het rommelig op de 
parkeerplaats en de iets verderop gelegen picknickplek.

Tenslotte werd de verkeerssituatie op het Veluwemeer 
bekeken. Wat het platform betreft zou er snel een aanpak 
moeten komen voor de te hard rijdende auto’s. 

Het ‘zwembad’ in Waterrijk wordt in de zomer regelmatig 
gebruikt. De overlast die groepen jongeren bij mooi weer 
soms veroorzaken, is een aandachtspunt. 
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De voortuintjes in 
Waterrijk 

“Er is altijd wat te doen in de wijk”.  Een 
gevleugelde uitspraak van de voorzitter van het 
wijkplatform. Ik kan deze uitspraak van harte 
onderschrijven. Ik wil u graag uitleggen wat ik er 
in dit geval mee bedoel.

Ik ben al ruim 6 jaar 
postbezorger in een wijk 
van Waterrijk. En dan met 
name de wijk tussen het 
Balatonmeer en Kallameer/Ladogameer. 2x per week bezoek 
ik de brievenbussen om daarin uw post te bezorgen. Ik loop 
in deze straten van brievenbus naar brievenbus. En mij moet 
toch wel van het hart dat ik tijdens deze bezorgronde steeds 
meer obstakels tegenkom in de vorm van bloembakken, 
bankjes en andere attributen, die ongetwijfeld bedoeld zijn 
om de toegang tot de woning wat op te leuken. Ik begrijp 
heel goed, dat bij het ontbreken van een voortuin(tje) er de 
behoefte is om  het een ander wat op te fl euren.

Het mag toch ook wel bekend worden verondersteld, dat 
het offi ciëel niet is toegestaan om dit soort zaken permanent 
op de openbare weg neer te zetten, maar het wordt door de 
gemeente Woerden gedoogd.

Als je zo’n postronde loopt, valt mij op dat er steeds meer 
zaken op de weg worden geplaatst, en dat er eigenlijk geen 
rekening wordt gehouden met al die bezorgers die er voor 

zorgen dat de bewoners 
hun krant, post, folders 
en andere zaken in hun 
brievenbus krijgen. Het is 
soms letterlijk slalommen 
van de één naar de andere 
brievenbus. Soms staan de 
planten ook gewoon voor 
de brievenbus. 

Maar dat is het niet alleen. Als je wat kritisch kijkt naar deze 
attributen, valt het op dat er bij een aantal woningen niet of 
nauwelijks door de bewoners naar wordt omgekeken. Grote 
bloembakken met veel groene aanslag, bankjes die je echt 

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)

Data Oud Papier Ophalen

Beste allemaal,

Ook in 2016 zullen de ouders van de Regenboog- en de 
Margrietschool zich weer in zetten voor het ophalen van 
oud papier. Wij zijn blij dat wij ook dit jaar weer kunnen 
rekenen op jullie ondersteuning, want zonder jullie 
bijdrage zou het ons niet lukken!
Hierbij sturen wij jullie de data voor 2016:
•  21 mei
•  11 juni
•  2 juli
•  27 augustus
•  17 september
•  8 oktober
•  29 oktober
•  19 november
•  10 december

Met vriendelijke groet,
Marian Vink en Ben van Leeuwen
Commissie Oud Papier Margrietschool Woerden

niet wilt aanpakken: roestig, verrot, groene aanslag, noem 
maar op. Ook de planten in de bloembakken wordt in veel 
gevallen niet onderhouden.

Wellicht is het een idee, dat de betreffende bewoners eens 
naar hun eigen “voortuintje” kijken, met de ogen van een 
willekeurige voorbijganger, of van een postbezorger.
Ook is misschien wel mogelijk om met elkaar, onder 
de bezielende leiding van het wijkplatform-bestuur, een 
oppoets-momentje te kiezen, zodat straks als het voorjaar 
begint, de wijk er nog net een beetje leuker uitziet. 

Thijs Broekhuizen
Postbezorger Waterrijk.

GEZOCHT
Penningmeester 

Helaas is penningmeester Albert 
Snippe gestopt. De functie wordt 
nu ad interim ingevuld. Het 
bestuur is op zoek naar een vaste 
vervanging. Neem contact met 
het bestuur op via snelpostsenp@
gmail.com
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SnelPost

Oproep plaatsen?
Mail dit dan met vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer naar: 
snelpostsenp@gmail.com. Plaatsing 
hangt mede af van het aantal ontvangen 
oproepjes Als uw oproep geplaatst 
wordt ontvangt u van ons een mail- of 
telefoonbericht.

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

2Business maakt het idee!

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

Secretaris & Communicatie:
Frank Everaardt

Penningmeester a.i.:
Ulla van der Lit

Bestuurslid:
Heidi den Hartigh

WERKGROEPEN
Verkeer & Leefklimaat
Ko Baas
Albert Snippe
Vacant

Activiteiten Jeugd
Fleur van den Bogaard
Vacant

Activiteiten Senioren
Cathy Companje
Miep Dekker
Adrie Dekker
Ineke Vos
Henk Dekker
Cees de Jonge

Eindredactie Snelpost:
Riet Wierda

Redactie Snelpost:
Frank Everaardt
Gerard van der Lit
Heidi den Hartigh
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De Koffieochtend voor onze Senioren.

Het is nog steeds een groot succes. De koffieochtend, die iedere twee weken in 
Het Baken op dinsdagmorgen van 10 – 12 uur wordt georganiseerd. Meestal 
zijn er tussen de 50 en 70 senioren aanwezig. Zij komen dan om koffie te 
drinken, een praatje te maken, te sjoelen, koersbal te spelen of met andere 
spelletjes, als rummicup en klaverjassen, bezig te zijn. Ook is altijd een groepje 
dames actief om prachtige kaarten te maken. In het algemeen loopt het seizoen 
van september tot mei.

De winterperiode 2015/2016 is op dinsdag 17 mei jl. afgesloten. Niet met een 
gewone koffieochtend maar met een lunch. Een kleine 60 mensen van de vele 
trouwe bezoekers hebben die dinsdag aan deze afsluitlunch deelgenomen. Zoals 
gebruikelijk werd de ochtend  georganiseerd door de groep vrijwilligers. Ook 
ditmaal werd het financieel mogelijk gemaakt door Supermarkt Jumbo van het 
La Fontaineplein. Iedereen heeft zich de uitgebreide broodmaaltijd uitstekend 
laten smaken. Helaas bleek voorzitter Gerard van der Lit niet in de gelegenheid 
te zijn de lunch met zijn aanwezigheid op te luisteren. Met de wensen voor een 
mooie zomer nam men afscheid. 

Op dinsdag 6 september hoopt men elkaar weer te treffen. Steeds 2 weken later 
is de volgende bijeenkomst. Alle senioren uit onze wijk zijn hartelijk welkom. 
En als U twijfelt: kom gerust eens een keer kijken.

Veranderingen bestuur

Het bestuur van het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk heeft flink wat 
veranderingen ondergaan. Penningmeester Albert Snippe heeft afscheid genomen. 
Inmiddels wordt hij vervangen door Ulla van der Lit die deze functie ad interim 
bekleed. Ondertussen blijven we op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
Daarnaast heeft Heidi den Hartigh besloten te stoppen als secretaris. Haar functie 
zal vanaf nu worden ingevuld door Frank Everaardt, die al langer betrokken was 
bij het wijkplatform en de communicatie verzorgd. Dat blijft hij doen en tevens 
zal hij de functie van secretaris gaan invullen. Heidi blijft betrokken bij het 
wijkplatform en zal als actief bestuurslid binnen het bestuur inzetten voor onze 
wijk. Dit onder leiding van voorzitter Gerard van der Lit.

Klachtenlijn Woerden

Heeft u klachten in de wijk? 
Belt u dan: 

(0348) 43 09 66
(van 8-12 en 13-16 uur.)

De klacht wordt 
geregistreerd 
en in principe 
binnen een 
week verholpen

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. 


