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De Agenda

Het is alweer een jaar geleden dat de laatste editie van de SnelPost 
verscheen. En wat is er in de tussentijd veel gebeurd. Met de wijk, 
waarschijnlijk met u, maar ook met het wijkplatform. Gerard van der 
Lit, voorheen voorzitter, en Frank Everaardt, voorheen secretaris, zijn 
gestopt en ik heb de eer gekregen de rol van voorzitter over te mogen 
nemen. En dat in deze tijd.

Niet alleen zijn er belangrijke beslissingen genomen met betrekking 
tot Snellerpoort, maar ook zijn de plannen voor recreatie bij de 
Cattenbroekerplas, inclusief enkele door buurtbewoners geschreven 
alternatieve zienswijzen, door de gemeenteraad behandeld. Hoewel we 
nog met spanning wachten op het besluit over het laatste punt, wordt er 
inmiddels hard gewerkt aan wat Snellerpoort moet worden én moeten 
de eerste bewoners er eind 2023/2024 al in kunnen.

Wat ik wel weet, is dat de nieuwe bewoners in een wijk komen te 
wonen, waar enorm veel leuke mensen zijn en waar het fantastisch 
wonen is. Ik ben hier zelf bijna 4 jaar geleden komen wonen met mijn 
vrouw Carolien, daar is bijna 3 jaar geleden onze zoon Alexander bij 
gekomen, en ik had nooit verwacht inmiddels zoveel mensen te kennen.

Dat het zo leuk is hier, wil ik met zoveel mogelijk bewoners van 
onze wijk delen. Samen met alle vrijwilligers die het wijkplatform 
ondersteunen doen we dat inmiddels met de koffie-ochtenden, de 
pubquiz en de overige activiteiten, maar er is natuurlijk ruimte voor 
meer, dus heb je ideeën, laat het mij vooral weten.

Bijdrage van de voorzitter
door: Herman van den Berg
          Voorzitter Wijkplatform Snel & Polanen Waterrijk

Geschiedenis van 
Waterrijk
In maart 2017 bracht wethouder 
Ivo ten Hagen een bezoek aan de 
1.000e woning voor Waterrijk, 
dat na 13 jaar bijna klaar zou zijn. 
Inmiddels 4 jaar later is het echt 
zover, want op Eiland IV wordt op dit 
moment het laatste kavel bebouwd. 
Vanwege deze mijlpaal, hebben wij 
enkele herinneringen opgehaald bij 
mensen die belangrijk zijn voor het 
wijkplatform.

Gesproken is met: 
Gerard van der Lit, Voorzitter 
Wijkplatform Snel en Polanen 
Waterrijk 2013 - 2020

EDGE Woerden

Tymon de Weger, Wethouder Woerden

Herman van den Berg, Voorzitter 
Wijkplatform Snel en Polanen 
Waterrijk 2021 - heden.

Lees meer over de geschiedenis van 
Waterrijk op pagina 4

Foto’s: Nanda Sluijsmans, Den Haag, Nederland, via Wikimedia Commons
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Als lijnen of sporten 
niet helpt...

Sinds 2007

VEILIG  BLIJVEND  VERJONGEND

0348 -
409199

GGRRAATTIISS  PPAARRKKEERREENN!!  

SSNNEELL  &&  PPOOLLAANNEENN  
HHEETT  WWIINNKKEELLCCEENNTTRRUUMM  
VVOOOORR  AALL  UUWW  BBOOOODDSSCCHHAAPPPPEENN  !!  

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 

Koffie-ochtenden
De koffieochtenden worden weer wekelijks georganiseerd in Het 
Baken en sinds 7 september zijn ook de activiteiten weer mogelijk. 
Iedereen kan komen sjoelen, koersballen, kaarten en kaarten maken 
of alleen koffie komen drinken. De koffie staat klaar vanaf 10 uur 
voor een gezellige ochtend.

Op de volgende dagen staan de activiteiten klaar: 
 2 november, 16 november, 30 november. 

Op de andere dinsdagen staat de koffie klaar.

Pubquiz
Weet jij alles van het nieuws, de golden oldies en eigenlijk alles waar je 
liever niet voor uitkomt? Doe mee met de Sterke Verhalen-pubquiz bij 
restaurant Fabels!

Aanmelden kan via de website van het wijkplatform.

Praktische informatie
• Datum: Vrijdag 5 november
• Tijd: Inloop 20:30/21:00
• Locatie: restaurant Fabels
• Deelnemers per team: 2 tot 6
• Kosten: Deelname is gratis! Drankjes en hapjes zijn uiteraard wel op 

eigen kosten.
• Het winnende team gaat naar huis met de wisselbokaal en een wel 

hele speciale fles champagne!

14 december 2021: 
Kerstlunch 
Zet dinsdag 14 december alvast in 
de agenda, want dan staat de enige 
echte kerstlunch weer op de planning. 
We zullen dan onder het genot van 
een hapje en drankje het jaar goed 
afsluiten.

Meer informatie zal t.z.t. worden 
verspreid via de website van het 
wijkplatform.

https://snelenpolanenwaterrijk.nl Foto:  RitaE, Pixabay

Foto:  LEEROY Agency, Pixabay

Foto: congerdesign, Pixabay
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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

Duurzaamheidsinitiatief
Door Mark Bouwmeester

De raad van de gemeente Woerden 
in juli heeft vastgesteld hoeveel 
duurzame energie Woerden op 
eigen grondgebied gaat opwekken. 
Zonne-energie op daken, zonne-
energie op boerderijen, op het erf, 
wind op het erf, grote zonnevelden 
op het land en windenergie. Het 
is natuurlijk de vraag waar dat 
allemaal gaat gebeuren, wie dat 
gaat realiseren en hoe dan.

Even voorstellen, ik ben Mark 
Bouwmeester, bestuurslid 
van Woerden Energie, de 
energiecoöperatie van Woerden. 
Het idee van Woerden Energie 
is dat inwoners van Woerden 
meedenken, mee-ontwerpen, 
meebepalen wat, hoe en waar 
projecten worden gerealiseerd. 
En Woerden Energie wil ervoor 
zorgen dat inwoners van Woerden 
kunnen mee investeren en dus ook 
financieel profiteren van duurzame 
energieproductie.
En Snel en Polanen en Waterrijk 
dan? En u dan? Via het 
Zonnecollectief van Woerden 
Energie kunt u zonnepanelen op 
uw eigen dak realiseren. Of u kunt 
meedoen in een zonnepanelen-
op-groot-dak project voor b.v. een 
appartementencomplex. Heeft u 
al zonnepanelen? Die elektriciteit 
kunt u via Woerden Energie 
lokaal verkopen. Kijk voor de 
mogelijkheden op de website van 
Woerden Energie.

En als u geen (geschikt) dak 
heeft, maar wel wil profiteren van 

duurzame energie uit Woerden? 
Zouden we samen in Snel en 
Polen en Waterrijk een groot 
project kunnen realiseren? Samen 
ontwerpen. Met pluktuinen? 
Voedselbos? Recreatie? Voor de 
kinderen educatie, want niets is zo 
belangrijk als hen mee te nemen in 
de energietransitie!

Het is aan uzelf natuurlijk om dit te 
ontwerpen, maar ik heb een klein 
voorzetje. Niets is nog besloten, 
niets is nog vastgelegd. Misschien 
vindt u het leuk hierover door te 
praten of samen te ontwerpen.

De Cattenbroekerplas, en dan 
bedoel ik niet het natuurplas 
gedeelte. Deze is zo’n 40 hectare 
groot. Zou daar een drijvend 
zonnepark gerealiseerd kunnen 
worden? Met recreatie vlonders 
en klim- en klauter vlotten voor 
de kinderen? Met drijvende 
moestuinen, misschien wel 
de toekomst van Nederland? 

Met een educatiecentrum? Een 
Romeinse uitkijktoren? Een 
vogelkijktoren? Dat zou voor 1000 
huishoudens aan zonnestroom 
kunnen produceren. Woerden voor 
Woerden. Energie van en voor 
onszelf. Ik ben heel benieuwd.

Mark Bouwmeester                                                                                                                   
Bestuurslid Woerden Energie en 
energietechnoloog

Foto:  WSVW, Wikipedia
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Door Gerard van der Lit, Voorzitter Wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk 2013 - 2020
Toen wij in Waterrijk kwamen wonen was eiland IV nog een grote zandvlakte. Het was crisis 
en er werd niet gebouwd. Dat veranderde snel en het eiland werd bouwrijp gemaakt en op 
de laatste kavels werd er ook gebouwd. Er werd begonnen met de oostzijde van het eiland 
dat door een projectontwikkelaar gebouwd werd. De snelheid waarmee er een hele woonwijk 
gebouwd werd, was indrukwekkend om te zien. De eerste bewoners namen hun intrek in de 
opgeleverde woningen, wonende in een bouwput. Als we nu kijken naar dit gedeelte is het wel 
mooi geworden. Ondanks dat het twee lange blokken met woningen geworden zijn, ziet er geen huis 
hetzelfde uit. Ook het groen om de plas draagt hier zeker aan bij. 

Daarna was de westkant aan de beurt. Geen grote woonblokken, maar allemaal woningen en watervilla’s waarbij 
bewoners dit naar eigen inzicht mochten ontwerpen, hoewel dit in de praktijk toch nog wel tegenviel. De gemeente 
had een eigen visie op hoe het eruit zo moeten komen te zien. Ook een compliment aan de gemeente in het 
bijzonder aan André Pauw, de projectleider. Ondanks dat de wijk niet af was en er nog veel zwaar bouwverkeer 
doorheen moest heeft de gemeente in fasen de openbare ruimte netjes aangelegd. Het is een mooie wijk geworden 
met een grote verscheidenheid aan huizen die als geheel toch een mooie samenhang vertonen. Heel bijzonder zijn 
ook de “hoekhuizen”. Die springen er echt uit. Momenteel wordt de laatste kavel bebouwd. Ook dit is weer een 
bijzonder ontwerp. Al met al zijn de meeste bewoners tevreden. Het is een rustige wijk waar het prettig wonen is. 
Ook de omgeving van eiland IV is natuurlijk fantastisch. De plas en al het water om het eiland nodigt erg uit om te 
recreëren en een kop koffie te drinken en wat lekkers te eten bij Edge na een “rondje om de plas” wandelen. 

Is het nu af? Nee, niet echt. De recreatiehoek van de plas moet nog steeds ingericht worden. Dit is nog wel een punt 
van aandacht. Hoe groot mag het gaan worden? Hoeveel en hoe vaak mag er geluidsoverlast komen en wat doet 
dat met de kleinschalige en rustige wijk. Dit is nog wel iets dat de gemoederen bezig gaat houden. Ook is het aantal 
verkeersbewegingen op De Veluwemeer toegenomen. Tijdens de bouw hebben we samen met de bewoners ervoor 
gezorgd dat er tijdelijke maatregelen genomen zijn om de leefbaarheid daar te behouden. Nu de inrichting van 
het eiland af is zal de Veluwemeer definitief ingericht moeten worden als 30-KM weg. Ik wens het bestuur van het 
wijkplatform hier veel succes mee. 

Door Edge Woerden
Dik vijf jaar geleden begon ons avontuur in deze prachtige wijk, Waterrijk. We hebben al 
van alles meegemaakt in de afgelopen jaren; geweldig, mooie momenten tot aan stressvolle 
periodes. 

Het belangrijkste van al deze jaren is dat we ervan genieten; we genieten van de plek, wat 
wij zeker het mooiste plekje van Woerden vinden, maar we genieten ook vooral van onze 
gasten. Grotendeels komen onze gasten uit de wijk en hoe tof is dat. De kids naar school 
gebracht en even een bakkie doen bij EDGE, zwemmen of varen in de recreatieplas en even 
een ijsje halen bij EDGE, geen zin om te koken dus even naar EDGE, thuiswerken betekent 
natuurlijk lunchen bij EDGE én ga zo maar door. 

We zien jullie graag weer in het restaurant en in deze winterperiode zijn jullie natuurlijk hartstikke welkom in onze 
verwarmde serre. Gezellig, tot snel! 

Geschiedenis van Waterrijk
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KOMKOM  TEKENENTEKENEN

Teken/schilderlessen en 
kinderfeestjes.

Maak een afspraak 
voor een gratis proefl es! 
 
Waar: 
Spinellilaan 1 Woerden
Contact: 
marion@liefsvanmy.nl
Meer info:
www.liefsvanmy.nl/
tekenlessen

Door Tymon de Weger, Wethouder Woerden
Al een jaar of zeven terug, voor ik wethouder werd in Woerden, viel me langsrijdend over de 
A12 op dat Woerden een bijzondere wijk aan het ontwikkelen was. Ik ben toen al eens gaan 
kijken en wat bleek? Het werd inderdaad een bijzondere wijk, gelegen op vier eilanden aan 
de Cattenbroekerplas. Veel woningen liggen aan de waterkant en je kun met een bootje zo 
de plas op varen. Sommige woningen hebben niet eens een achtertuin, maar wel een mooie 
vlonder aan het water. Andere huizen hebben een fantastisch uitzicht over de plas. Er werden 
zelfs drijvende woningen aan de rand van de plas gebouwd. Kortom, een bijzonder woonmilieu 
waar je - als je van water houdt - extra gelukkig van wordt!

Als wethouder heb ik een groot deel van de bouwperiode meegemaakt. Ik heb er ook allerlei lief en leed mogen 
delen met de bewoners. Eén van de leukste dingen om te doen - alweer jaren terug - was het planten van jonge 
boompjes met de schoolkinderen op boomplantdag langs de Potterskade. Wat zijn die inmiddels gegroeid… Ook heb 
ik vele enerverende avonden met bewoners in het Baken bijgewoond, meestal georganiseerd door het wijkplatform.

Natuurlijk is in zo’n op zich hele mooie nieuwe wijk niet alles altijd rozengeur en maneschijn. Gelukkig hebben we 
als gemeente in gezamenlijk overleg heel wat pijn kunnen verzachten of wegnemen. Voor de eerste bewoners was 
het soms wel een ding, dat veel bouwverkeer zijn weg door de wijk moest vinden. Af en toe had je zandstormen en 
bij regen zompige toestanden. Parkeren in de bouwstraten was niet altijd een feestje. Ook de snel groeiende stroom 
auto’s, met name over het Veluwemeer, gaf steeds meer problemen. Er werd te hard gereden en de roep was, om 
die auto’s af te remmen. Dat was nog niet zo simpel, maar na veel overleg met bewoners zijn er verkeersremmers 
aangebracht, die de automobilisten dwingen hun snelheid aan te passen.  lees verder op onze website

Door Herman van den Berg, Voorzitter Wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk 2021 - heden.
Als de afgelopen anderhalf jaar ons iets heeft gebracht is het wel dat enorm veel mensen hebben genoten van de 
natuur in onze wijk en de gezelligheid op de binnentuinen en pleinen.

Tijdens de eerste lockdown liepen mijn vrouw en ik, met onze zoon in de kinderwagen, dagelijks een rondje om 
de plas. Om te bespreken hoe bijzonder deze tijd was, om gewoon na te denken, maar ook om de talloze aardige 
gezichten te zien van de bewoners die ons eindeloos een goedemorgen wensten.

Hoe langer alles duurde, al helemaal tijdens de tweede lockdown, des te blijer werden wij met het plein voor ons 
huis; wij wonen namelijk aan het plein van de Regenboogschool. Daar waren de hele dag niet alleen maar kinderen 
te vinden die gezellig met onze zoon wilden spelen, maar ook talloze ouders, die vanuit de hele wijk toestroomden 
om met hun kinderen te spelen en om een praatje te maken met andere bewoners.

Inmiddels draait de wereld voor velen weer als vanouds, maar ben ik blij dat ik altijd nog de blije gezichten zie 
wanneer ik langs de plas loop of gewoon de voordeur uit kan stappen om met een willekeurige medebewoner van 
onze wijk een praatje te maken op het plein.

Laten we blijven genieten van alles wat onze wijk zo 
mooi maakt en laten we er samen voor zorgen dat 
zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen genieten.

De volledige inbreng van wethouder Tymon de Weger is te lezen op onze website:
https://bit.ly/3EbzLhB

Meer informatie
https://woerden.tv/1000e-woning-waterrijk-woerden/
https://bit.ly/3iYQAUP
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mogen.  “Dan krijg ook op andere vlakken wat meer diversiteit. Al is het natuurlijk logisch dat het hier wat minder 
extreem is dan in een stad als Amsterdam.”

Inmiddels draait de wereld weer op volle toeren en worden er ook volop evenementen georganiseerd. Wat Anouk 
betreft komt vooral Gluren bij de Buren zo snel mogelijk weer terug en als iemand een idee heeft om wat leuks te 
doen voor kinderen uit de buurt, doet ze graag mee...

NIEUWE MEUBELS
BINNEN & BUITEN

LOUNGE OVERKAPPINGEN

ELBATUINMEUBELEN.NL

Rob Hoekstra | 06 54 39 58 55

STERK IN STEIGERHOUT

EDWORX is een  
allround klusbedrijf  

te Woerden voor  
klussen in en om het huis.

06 38 11 36 70  

www.edworx.nl

Dwarsfluitles
voor beginners en gevorderden

vanaf 6 jaar

Pianoles

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

info@studioflutonicum.nl
06 - 51 880 258

www.studioflutonicum.nl

Maak kennis met ...
Door Herman van den Berg

Met Anouk Lieveling

Er werd de afgelopen jaren niet zoveel buiten doorgebracht als tijdens de 
lockdown. Zo ook door Anouk en haar gezin. In dat opzicht heeft corona 
ervoor gezorgd dat zij inmiddels veel meer bezig is met het contact met de 
buurt en dat ze zich thuis voelt in Waterrijk: “Wij hebben echt een heerlijk 
huis. In een fijne wijk. Als het even kan, blijven we nog wel de komende 10 
jaar.”

Vanwege de plek waar zij opgroeide, Anouk woonde 10 jaar in Botswana, 
ziet Anouk de rijkdom van de wijk niet als iets vanzelfsprekends. En hoewel 
Woerden enorm veel heeft, van leuke restaurants tot festivals en van de 
vele speeltuintjes tot Mom in balance, zou de wijk wel wat gemengder 

Voor elke Snelpost stellen wij een aantal vragen aan bewoners van Snel 
en Polanen en Waterrijk. Wil jij in de volgende SnelPost? Neem contact 
op via herman@snelenpolanenwaterrijk.nl.

 Anouk Lieveling

 Dennis Klein

Met Dennis Klein

Vanwege de verbouwing aan één van de start- en landingsbanen van 
Schiphol is het luchtruim boven Woerden tijdelijk onderdeel van een andere 
vliegroute en zien wij meer vliegtuigen dan normaal. Op zich niet voor 
iedereen bijzonder, maar wel voor Dennis.

Op zijn 24e ging hij het bedrijfsleven in, maar mede omdat hij opgroeide in 
Soesterberg, dichtbij het vliegveld, was het nog altijd een droom om piloot 
te worden. In de zoveelste file zag Dennis een vliegtuig overkomen, dat het 
laatste teken was om een carrièreswitch te maken.

Maar hoe? Past de levensstijl? Het vraagt nogal om een investering. En kan 
ik het wel? Gelukkig voor Dennis was zijn omgeving heel positief; ouders, 
familie en vrienden steunden hem.

Inmiddels staan Dennis en zijn gezin voor een volgende reis, namelijk een 
verhuizing naar Zegveld. En zodra het zover is, zoals zijn ouders hem hebben 
bijgebracht, is iedereen welkom.
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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)

Met Esmee Hoondert

Ze groeide op in Zeeland, waar ze iedereen kende, waar het 
vakantiesfeertje heerste (en heerst) en waar ze dichtbij het strand 
woonde, maar via Rotterdam en Tilburg landde ze in Woerden.

Het dorpse gevoel dat zo kenmerkend is voor de plek daar ervaart 
Esmee ook in Woerden. “Je komt op straat veel bekenden tegen, het is 
kleinschaliger dan in de stad en als je uit Zeeland komt, vind je al snel dat 
alles dichtbij is, dus dat is een groot voordeel.”

Zelfs haar ouders, die nog in Zeeland wonen, vinden Woerden leuk en zijn 
hier regelmatig te vinden. Dat zal er vast mee te maken dat Esmee aan het 
water woont.

Nu nog een hit van Bløf over Woerden en Esmee gaat hier nooit meer weg.

Volleybalclub
Door Cobi Zwijnenburg
Volleybalvereniging De 
Poldermannen is opzoek naar nieuwe 
leden. Om op de dinsdagavond van 
20.30 uur tot 22.00 uur op recreatief 
niveau een gezellig partijtje te 
volleyballen. Het verloop van de 
avond is, eerst inlopen en inspelen, 
daarna partijtjes tegen elkaar. We 
gaan voor de winst, maar het plezier 
is nog belangrijker. Het is voor 
alle leeftijden, jong en oud. Enige 
volleybalervaring is wel gewenst, 
maar niet noodzakelijk.

Kom een keer op de dinsdagavond 
vrijblijvend kijken, of doe gelijk mee 
(de eerste 4 x gratis)
Locatie: Sportzaal de Oeral, 
Oeralstraat 1 te Woerden

Kom lekker bewegen !!!

Voor informatie kan men bellen met 
Sien van Beek tel. 0348 410352,
Jan van de Wind 0348 502252 of 
Cobi Zwijnenburg c_zwijnenburg@
hotmail.com.

 Esmee Hoondert
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Logo ontwerp

Websites

Brochures

Flyers

Nieuwsbrieven

Drukwerk

2BUSINESS
grafisch ontwerper

www.2business.nl
info@2business.nl

BESTUUR:
Voorzitter:
Herman van den Berg
06 5258 2451
herman@snelenpolanenwaterrijk.nl

Secretaris & Communicatie:
Vacant

Penningmeester:
Dora van Dijk
dora@snelenpolanenwaterrijk.nl

WERKGROEPEN
Activiteiten koffie-ochtenden
Adrie Dekker
Lenie Steltenpool
Kees Gerritsen 
Cor van den Baard
Jan Hl

Redactie Snelpost:
Herman van den Berg

Grafische Vormgeving & Druk
2Business, Harmelen

Aanleveren SnelPost
Zoals ook in deze editie van de 
SnelPost te zien is, kan iedereen 
stukjes aandragen. Wij vragen u de 
bijdragen te versturen in een Word-
bestand, aangevuld door een foto 
in hoge resolutie. Een stukje in de 
SnelPost bevat ongeveer 400 woorden. 
U kunt dit opsturen naar:
herman@snelenpolanenwaterrijk.nl

Klachtenlijn Woerden

Heeft u klachten in de wijk? Belt 
u dan: 

14-0348
(van 8:30 tot 17:00)

De klacht wordt geregistreerd 
en in principe binnen een week 
verholpen

Vrijdag 5 november van 9.00u 
tot 16.00u en zaterdagochtend 6 
november van 9.00u tot 11.00u 
staat er een oud-papier container 
bij de Regenboogschool. Op 
zaterdagochtend 5 november 
staat er van 9.00u tot 11.00u 
ook een container op de 
parkeerplaats van het Baken.

De opbrengst van beide 
containers wordt gedeeld 
tussen de Margrietschool en 
de Regenboogschool. U mag 
uw oud papier dus in beide 
containers plaatsen. Zeg het voort 
en help elkaar! De opbrengst 
gebruiken we volledig voor het 
aanschaffen van boeken voor de 
schoolbibliotheek.

Alvast bedankt voor jullie 
medewerking!

De volgende ophaaldagen van dit 
schooljaar zijn:
10+11 dec 2021
14+15 jan 2022
11+12 febr 2022
11+12 mrt 2022
8+9 apr 2022
20+21 mei 2022
24+25 jun 2022
Met vriendelijke groet,
 
De Regenboog en Margietschool 
Woerden 

Oud papier inzamelen

Foto:  PublicDomainPictures, Pixabay


