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

www.yogabycarola.nl

Yoga Car ol aby

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 dwars�uitlessen  
voor beginners.

5 x 30 minuten wekel�ks les voor 75 Euro
Inclusief bruikleen van een dwars�uit & lesmateriaal.

Schr�f je in voor een proe�es
 of bel gerust voor informatie.

www.studio�utonicum.nl
info@studio�utonicum.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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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:
Dora van Dijk

WERKGROEPEN
Verkeer & Leefklimaat
Albert Snippe
Gerard Hack

Activiteiten Jeugd
Fleur van den Bogaard
Vacant

Activiteiten Senioren
Adrie Dekker
Leny Steltenpool
Ineke Vos
Wim van Kempen
Kees Gerritsen 
Cor van den Baard

Redactie Snelpost:
Frank Everaardt
Gerard van der Lit

Eindredactie:
Quitama Everaardt

Grafische Vormgeving & Druk
2Business, Harmelen

Redactie SnelPost:
E-mail: snelpostsenp@gmail.com
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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


