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WELKOM OP 

WadCultureel vindt dit jaar voor de 7e keer plaats. Dit magazine, met zestien pagina’s weer groter dan de vorige editie, 
verschijnt voor de derde keer op rij. WadCultureel groeit nog ieder jaar en daar maken we in 2019 geen uitzondering op. 
Het wordt langzaam maar zeker hét nazomerevenement van Waddinxveen en daar zijn we trots op. 

Die groei geldt in het bijzonder voor de Kunst- en Cultuurmarkt: bijna vijftig deelnemers hebben zich dit jaar aangemeld. 
De variatie is groot: veel ateliers met workshops, maar ook aandacht voor de Waddinxveense historie, de wijkplatforms, 
fairtrade, vrijwilligers, een wijngaard uit het Groene Hart en ga zo maar door. Daarnaast starten we dit jaar met een 
gloednieuw onderdeel: Waddinxveen Bakt! Bij het schrijven van dit voorwoord stond de teller op 12 aanmeldingen maar 
dat gaan er ongetwijfeld meer worden. Veel aandacht geven we ook aan specifieke activiteiten voor de jeugd: dat zijn er 
meer dan u misschien vermoedt. 

Natuurlijk blijven er wensen over. We willen verder groeien naar meer festivalkwaliteit. Maar we willen ook dat 
WadCultureel een gratis evenement blijft, voor en door Waddinxveners. Dat laatste kan alleen als we over voldoende 
fondsen beschikken. Daarvoor doen we een beroep op alle Waddinxveners: college, ondernemers én inwoners. Die zorgen 
zijn overigens voor later. Voor nu: geniet van al het moois dat WadCultureel 2019 te bieden heeft.

Namens het bestuur, Hugo van Berkesteijn
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Wij bedanken alle adverteerders voor 
hun bijdrage aan de totstandkoming van 
dit magazine. En natturlijk iedereen die 
WadCultureel op welke manier dan ook 
mogelijk maakt.

Fotografie: Annemiek van Eeden, Rein de 
Lange en David Zandbergen.
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13 september

Openingsconcert 
Het openingsconcert in 
de Remonstrantse Kerk 

(Zuidkade 59) is hét startschot van WadCultureel. Luister 
naar klassieke muziek op verschillende instrumenten die 
zowel solistisch als in combinatie worden bespeeld door 
Johan Boelema (viool), Adrie Neven (cello), Pieter de Nijs 

14 september

Montmartre
Op en rond het Gouweplein, hopelijk met stralend weer en 
volle terrassen, gaan kunstenaars tijdens Montmartre aan 
het werk. Het enthousiasme van de deelnemers van vorig 
jaar heeft gezorgd voor een record aantal kunstenaars 
die zich al hebben aangemeld. Maar spontaan een plekje 
zoeken mag ook. Het wordt geen Montmartre met doldwaze 
karikaturen, maar wel één waar een professionele- of 
hobbykunstenaar zijn of haar werk presenteert. 

14 september

Open Podium 
Tijdens WadCultureel draait alles om ‘Cultuur en het 
plezier dat je daaraan kunt beleven’. Hoe kun je dat beter 
doen dan door je te laten zien en je te laten horen? Dat 
kan tussen 11.00 - 16.00 uur op het Open Podium op het 
Gouweplein. Dansen, zingen muziek maken, goochelen, 
een mop vertellen, alleen of samen: het maakt niet uit. 
Alles mag en alles kan, want iedereen heeft talent en 
verdient een plek op het podium! Meld je dan aan via 
info@popschoolwaddinxveen.nl of spring spontaan het 
podium op.

14 september

Waddinxveen 
Treedt Op
Waddinxveen barst van het talent en laat dit in en 
rond Cultuurhuys de Kroon zien én horen tijdens 
‘Waddinxveen Treedt Op’. Twee podia, binnen en 
buiten, zetten dansgroepen, musici, zangers, koren en 
toneelverenigingen in de spotlights. Op onze website 
en pagina 8 staat het volledige programma.

14 september

Kunst- en  
Cultuurmarkt
Het kloppende hart van WadCultureel is de Kunst- en 
Cultuurmarkt rondom het Gouweplein. In kramen 
presenteren culturele verenigingen en organisaties 
uit Waddinxveen en omgeving zich. Wandel over de 
markt, bekijk het grote aanbod en laat je informeren en 
inspireren. Op pagina 12 vind je alle deelnemers aan 
de markt overzichtelijk op een rijtje.

14 september

Open Monu-
mentendag
Open Monumentendag laat mensen kennismaken met 
de monumenten in Waddinxveen. Oude gebouwen 
vertellen allemaal hun eigen verhaal. Waddinxveen 
heeft veel mooie monumenten, zowel woningen als 
fabriekspanden en kerken. Vandaag zijn de Brugkerk en 
de Remonstrantse kerk geopend. Kom je ook langs? 
Wil jij meer weten over de gemeentelijke monumenten 
in Waddinxveen? Kijk dan op www.waddinxveen.nl/
monumenten.

15 september

Jazze aan de 
Nesse 

14 september

Uitreiking  
Cultuurpijs

14 september

Waddinxveen Bakt!
Nieuw bij WadCultureel is Waddinxveen Bakt! Iedereen 
die kan bakken mag deelnemen aan deze bakhappening. 
Belangrijk is dat je een connectie hebt met de taart en een 
‘verhaal kan vertellen’ over de herkomst of over waarom 
de taart voor jou zo bijzonder is. Iedereen bakt zijn taart 
thuis en op 14 september brengen de deelnemers hun 

taart om 10.00 uur naar het Gouweplein. De 
taarten worden dan geproefd en beoordeeld 
door een deskundige jury, maar ook door het publiek. Om 
12.30 uur is de prijsuitreiking en wordt de eerste winnaar 
van Waddinxveen Bakt! bekend gemaakt. Doe je mee? 
Aanmelden kan via www.wadcultureel.nl/doe-mee. 

Jazze aan de Nesse is de afsluiting van WadCultureel. 
Dit jazzy evenement wordt in samenwerking met de 
Waddinxveense Wijkplatforms en de restaurants Genieten, 
Scropi, Easy Dinner en ijssalon Merino georganiseerd. 
De Paradise Big Band speelt samen met Seven Sisters 
afwisselend jazz- en bluesmuziek tussen 14.30 en 17.30 
uur. De toegang is gratis. Beleef een gezellige en muzikale 
middag op de terrassen aan de Nesse, wellicht met wat te 
eten en een goed glas wijn. 

Om 15.00 uur zullen in Cultuurhuys de Kroon de 
Waddinxveense Cultuurprijzen worden uitgereikt door 
wethouder Hannie van der Wal. De uitreiking wordt vooraf 
gegaan door een optreden van de harpisten Yolanda Davids 
en Reinilde Zevenbergen. Zij vormen samen het harpduo 
Arpa Doppia. Tijdens de uitreiking zelf zal het jeugdige 
talent Bastiaan van der Velden samen met Astrid Gulikers 
pianomuziek ten gehore brengen.

(piano) en Jan Flikweert (orgel). De Remonstrantse Kerk 
heeft een intieme sfeer en is het perfecte decor voor de 
opening van WadCultureel. Het concert begint om 20.00 
uur en de toegang is gratis. Laat jij je ook verrassen door 
de prachtige muziek?



Voor een klimaatbestendig tuin ga je 
natuurlijk naar Willemstein Hoveniers.

Verkozen tot de duurzaamste Hovenier 
van Nederland.

Duurzame Hoveniers sinds 1985.

Noordeinde 99
2742 AA Waddinxveen

0182 – 618455
www.willemsteinhoveniers.nl
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Limaweg 15
2743 CB Waddinxveen

Tel. (0182) 642000
info@notarissenwaddinxveen.nl

notarissenwaddinxveen.nl

Waddinxveen 
bouwt, koopt en 

verhuist.

Wij zorgen voor 
de financiering.

www.vepv.nl     0182-631191     Zuidplaslaan 19

Begrijpt

Verbeeldt

Uw communicatieregisseur!

Organiseert

Verbindt

m a r k e t i n g

VIS

e v e n e m e n t e n

EVENT

d  e  t  a  c  h  e  r  i  n  g

FLEX

www.tekstueel-communicatie.nl

Oranjelaan 21 Waddinxveen Tel. 0182 - 622 133  www.boonstoppel.nl
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Rondom Cultuurhuys de Kroon

Theaterzaal Cultuurhuys de Kroon

 

Promenade & omgeving

1e verdieping Cultuurhuys de Kroon

Buitenpodium

Warnaarplantsoen

Het is ook Open Monumentendag!
10.00 - 13.00      Remonstrantse kerk: open voor bezichtiging, informatie 

over verhuur gebouw en een tentoonstelling over 400 jaar 
Remonstranten

10.00 - 15.00      Brugkerk: presentatie over Waddinxveense pastorieën, 
tentoonstelling kinderbijbels en de toren beklimmen

Wat is er te doen op zaterdag 14 september?
10.00 - 13.00 Waddinxveen Bakt! (prijsuitreiking om 12.30 uur op Buitenpodium)
10.30 - 16.00 Kunst- en Cultuurmarkt (deelnemerslijst op pagina 12-13)
10.30 - 16.00 Montmartre: kunstschilders op en rond het Gouweplein
10.30 - 16.00  Tijdmachine: spreekstalmeester Marin de Jong loodst het publiek 

één voor één naar binnen, waar iedereen zijn eigen tijdreis beleefd
11.00 - 16.00 Open Podium
10.30 - 17.00     Buitencafé met terras verzorgd door de Vrije Vogel

10.30 - 16.00  Bibliotheek: diverse workshops. Leer Boekselen met Loes Vork, 
boekvouwen met afgeschreven boeken, dichten met de Dorpsdichter Piet 
Hardendood en programmeren met robot Dash

10.30 - 16.00 Sylli Beads: sieradenworkshop Ibizahanger (bijdrage € 5)
09.30 - 12.30     Dammen voor scholieren: officieus scholierenkampioenschap Waddinxveen
10.30 - 16.00   Stichting Vonk: proeflessen muziek

10.30 - 16.00    Sieraden maken en expositie ‘vrij schilderen voor kids’ aan de 
Promenade 81. Veiling gemaakte kunstwerken om 15.30 uur op 
het Open Podium

14.00 - 15.00 Muziekvereniging Concordia: concert met C-Akkoord

10.45 - 11.10   Toi-Toi: levende poppenkast ‘ONZICHTBAAR’
11.15 - 11.40   Stichting Vonk: creatieve verrassingsworkshop
11.45 - 12.10  Maskerade: ‘Op zoek naar Max Havelaar’, een film over de 

straattheater-voorstelling gemaakt voor FairTrade
12.15 - 12.40 Stichting Vonk: percussieworkshop door Martin Verhoef
12.45 - 13.10   Toi-Toi: levende poppenkast ‘ONZICHTBAAR’
13.15 - 13.40   Stichting Vonk: percussieworkshop door Martin Verhoef
13.45 - 14.25    Ballet- en dansschool Bianca Danst: optreden van de dansgroep, 

gevolgd door Dansmix, een mee-doe-les voor jong en oud(er)
14.30 - 14.55   Arpa Doppia, Reinilde Zevenbergen en Yolanda Davids: harpconcert 

door twee harpen voorafgaand aan de uitreiking van de 
Waddinxveense Cultuurprijs

15.00 - 16.00    Uitreiking Waddinxveense Cultuurprijzen door wethouder Hannie van 
der Wal. Intermezzo: Bastiaan van der Velden en Astrid Gulikers

10.30 - 11.25   Popschool Waddinxveen: met bandjes, zangers, zangeressen, 
drummers, gitaristen en de Rock Chicks

11.30 - 11.55   Studio Da Danza: dansen en zingen door kids en teens
12.00 - 12.25    Dans- en turnvereniging TOOS: danst met Kids Move, FLOW en 

anderen
12.30 - 12.55   Waddinxveen Bakt!: bekendmaking finalisten en prijsuitreiking
13.00 - 13.25   Hun Shin: demonstratie Koreaans karate Tang Soo Do
13.30 - 13.55    Popkoor Amber: popmuziek met af en toe een uitstapje naar musical 

of gospel
14.00 - 14.25    Studio Da Danza: dansen en zingen door kids en teens
14.30 - 15.15    The Bernies: Vonkband met popmuziek o.l.v. Bernd Jahn
15.15 - 16.00    Vonkorkest o.l.v. Bernd Jahn

10.30 - 16.00    Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland: kom kunst 
maken, sporten en doe de workshop ‘hoe maak je een robot’ 

12.00 - 16.00  Kinderboerderij Dierendal: met de Pannenkoekencaravan
13.00 - 16.00    Kinderboerderij Dierendal: silhouetten schilderen o.l.v. de 

Waddinxveense Kunstkring

8 9



11

Alphega apotheek 
Van den Dries
Zuidplaslaan 434 
Waddinxveen

Vertrouw op de kennis 
van uw apotheker

Gas Compressor Units
Gas Treatment Systems

Fuel Gas Filtration

Coenecoop 57
2741 PH Waddinxveen
The Netherlands

+31 - 182 634100 
www.eltacon.com
info@eltacon.com

Demonstraties, workshops en activiteiten 
Kids & Jongeren

1e verdieping Cultuurhuys de Kroon
Sylli Beads
10.30 - 16.00 uur
Maak een gave Ibiza hanger, voor jongens en meisjes  
(bijdrage € 5,00 p.p.)

Bibliotheek de Groene Venen
10.30 - 16.00 uur
Leer boekselen met Loes Vork, boekvouwen met  
afgeschreven boeken en programmeren met robot Dash

Comité Schooldammen Waddinxveen
09.30 - 12.30 uur 
Officieus kampioenschap dammen voor Waddinxveense 
scholieren

Theaterzaal Cultuurhuys de Kroon
Toneelvereniging Toi-Toi 
11.45 - 11.10 & 12.45 - 13.10 uur
Kom kijken naar ‘ONZICHTBAAR’, de gloednieuwe levende 
poppenkastvoorstelling

Ballet- en dansschool Bianca Danst
13.45 - 14.25 uur
Doe mee met de proefles ballet en dans voor jong en oud(er)

Stichting Vonk
12.15 - 12.40 & 13.15 - 13.40 uur   
Percussieworkshop door Martin Verhoef

Warnaarplantsoen
St. Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland
10.30 - 16.00 uur
Kom samen kunst maken, sporten en doe mee met de 
workshop ‘hoe maak je een robot’

Kinderboerderij Dierendal
12.00 - 16.00 uur
De Pannenkoekencaravan

Waddinxveense Kunst Kring
13.00 - 16.00 uur
Selfie schilderen in kinderboerderij Dierendal

Het programma op 14 september staat bol van de activiteiten, ook voor kinderen en jongeren! Kom langs en doe mee met 
uiteenlopende workshops op het gebied van muziek, kunst en dans. Benieuwd wat er allemaal te doen is? Lees het op deze 
kidspagina óf kijk op pagina 12 en 13 voor de volledige lijst met deelnemers.

Promenade & omgeving 
Marcel van Vliet en Anna Kooijman
10.30 - 16.00 uur 
Expositie en vrij schilderen voor kinderen vanaf 6 jaar 
(Promenade 81)

Rondom Cultuurhuys de Kroon
Tijdmachine
10.30 - 16.00 uur
Spreekstalmeester Marin de Jong neemt je mee  
op een spannende tijdreis
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Deelnemers
Kunst- en Cultuurmarkt 
2019
Annelies de Graaf
Doe mee met de demonstratie  
‘werken met voorbewerkte tyvek’
 
Annelies Leeflang
Handgemaakte glaskralen en een 
workshop mozaïeken met diverse 
materialen 

Atelier Te Leuk!
Workshop voor kinderen: maak 
gratis een geurzakje en andere 
handgemaakte hebbedingetjes 

Ballet- en dansschool  
Bianca Danst
Ballet en dans voor jong en oud(er). 
Doe mee met de proefles

Bea van Kempen-Bianchi
Schildert om er voor iedereen een 
mooie dag van te maken!

Bibliotheek de Groene Venen 
Leer boekselen met Loes Vork, 
boekvouwen met afgeschreven 
boeken en programmeren met robot 
Dash

BIJzonder Creatief & Coaching
Demonstratie ‘creatief met bijenwas’ 

Siegfried Zuhr van het 
Boomkwekerijmuseum 
Boskoop
Demonstratie enten/veredelen van 
bomen

Buitenruimte
Eigengemaakte sieraden, vilt en 
brocante en een demonstratie over 
het ambacht vilten 

Citymarketing Waddinxveen
Presenteert activiteiten en verzamelt 
nieuwe ideeën voor de promotie van 
Waddinxveen

Cok Scheewe
Realistisch schilderen van 
landschappen, vogels, portretten, 
stillevens

Cultuurhuys De Kroon
Presenteert het nieuwe 
theaterprogramma voor 2019-2020

Curves
Laat zien waarom sporten gezond en 
goed is

Eigenhandig, creatieve 
workshops
Handlettercadeautjes & miniworkshop 
handletteren op een onderzetter 

Fairtrade Waddinxveen:
Eerlijke handel, duurzaam produceren 
en bewust consumeren

Fotoclub van de 
Waddinxveense Kunst Kring 
Maakt bezoekers enthousiast voor 
fotografie 

Groene Hart Creatief & 
Boekselen
Ontdek je creativiteit

Henk Bloks - Keramische 
Vormen
Toont een selectie van keramiek 

Het Bruisnest 
Ontmoetingscentrum
Biedt kansen aan iedereen die 
wil meedoen en meetellen in de 
samenleving 

Historisch Genootschap 
Waddinxveen
Prijsvraag over historisch 
Waddinxveen met prijzen voor jong 
en oud

Illu-Straver
Inspirerende illustraties, realistische 
schilderijen en meer

Ismat Mahmoud
Presentatie en verkoop van 
keramische creaties

Ivonne Wolff
Verkoop van hebbedingetjes voor 
baby’s van 1 tot 1,5 jaar

Janny Buijs
Maakt snelle aquarelletjes

Karen Blom
Micro-macramé en sieraden van 
kralen uit het verre oosten

Klassewerk
Kom langs in onze kraam en bekijk 
onze producten 

Koogerkunst
Live schilderen en een tentoonstelling 
van bestaand werk 

Lions Club Waddinxveen 
Tsuytende
Nomineer een sporter voor een 
Waddinxveense sportprijs

Marcel van Vliet en Anna 
Kooijman
Expositie en vrij schilderen op 
Promenade 81

Naescas Wijngaard
Het geheim van de lekkerste wijn uit 
het Groene Hart met demonstraties 
wijn maken, proeven, bottelen of een 
kurk in een fles slaan

Nelly Geluk-Noorlander
In mijn kunst komt tot uiting wie ik 
ben

Kijk voor alle ins en outs én het laatste nieuws 

wadcultureel.nl

Noa’s kaarten
Een handgemaakte kaart voor elke 
gelegenheid 

Old Fabrics
Schilderijen, aquarellen en 
handgemaakte notitieboeken

Palet Welzijn
Informatie en inspiratie voor senioren 
en (toekomstige) vrijwilligers 

Paula van Doorn-van der 
Meijde
Enthousiasmeert mensen voor kunst 
door te schilderen

Renet Heybroek
Verkoop van schilderijen en kaarten

Stichting Gouweburgh
Wij laten zien wie we zijn en waar we 
voor staan 

Stichting Jeugd- en 
Jongerenwerk 
Midden Holland
Kom samen kunst maken, sporten en 
doe mee met de workshop ‘hoe maak 
je een robot’ 

Stichting Vonk
Maak, doe, geniet en beleef het bij 
Vonk

Studio Da Danza
Dansen en zingen door kids & teens 
voor iedereen

Studio de Linde
Handgemaakt keramiek, objecten en 
gebruiksgoed uit eigen atelier

Studio Spelenderwijs:
Schrijf, teken, zing en speel...  
Win jij de Spelenderwijs cadeaubon?

Stukje voor Stukje
Informatie over de workshops 
beelderige dames of vreemde 
paradijsvogels 

Uitgeverij Stortebeeker
Wij laten zien hoeveel mensen je 
nodig hebt om een boek te maken 

Stichting Muziek in 
Waddinxveen
Programmapresentatie van de 
concerten 2019-2020 in de 
Remonstrantse Kerk

Victor Activiteiten Commissie
Een goed gevulde kraam met Victor 
artikelen

Vrijwilligerswerk 
Waddinxveen
Maak kennis met de mogelijkheden 
die Vrijwilligerswerk Waddinxveen 
biedt 

Waddinxveense Kunst Kring
Bewonder de kunst van onze leden 

Wijkplatforms Waddinxveen
Ontdek wat de wijkplatforms doen 
voor een veilige, schone en sociale 
leefomgeving

Wil Mattijssen
Demonstratie papierscheppen en 
verkoop van artikelen van eigen papier



Kom op 
30 oktober

kennismaken!

Waddinxveen • 0182 - 615933
HOUTEX.NL | INFO@HOUTEX.NL
UW SPECIALIST VOOR LEVERING VAN HET JUISTE HOUT!

•  KENNIS, ERVARING & ADVIES
•   GROTE VOORRAAD EN KEUZE 

UIT CA. 75 HOUTSOORTEN
•   EIGEN SCHAVERIJ & DROGERIJ

Dé onafhankelijke 
telecomspecialist 
van Waddinxveen

Doorsteek 3  •  Waddinxveen
www.welcombijjaap.nl

‘Veel te doen, alles dichtbij’ is het motto van  
Citymarketing Waddinxveen. Waddinxveen heeft 
veel te bieden en dat mag iedereen weten! Ontdek 
het zelf op de website en volg ons op Facebook en 
Insta. En ieder kwartaal is er de Waddinxveense 
evenementenkalender. Evenementen kun je aan
leveren via email.

waddinxveenallesdichtbij.nl

Citymarketing  Waddinxveen
waddinxveenallesdichtbij.nl

waddinxveenallesdichtbij 

waddinxveenallesdichtbij 

waddinxveenallesdichtbij@gmail.com

Bedrijven en organisaties kunnen 
partner worden van de Stichting 
Citymarketing Waddinxveen. Heb jij 
een hart voor Waddinxveen? Laat 
van je horen!



Download de  
Sleutelkwartier app
of kijk op  
Sleutelkwartier.nl

Zaterdag

Passage14 septem
ber

Sleutelpop wordt hét muziekfestival voor aanstormend 
talent en brengt de muziekscene terug naar Waddinxveen.  

Initiatiefnemers zijn Stijn Donders, die op Sleutelpop 2019 
zijn opnamestudio Raiko Records opent in de Passage, en 
Erik Kooijman van Popschool Waddinxveen.

Volg Sleutelpop op Facebook!

Sleutelkwartier  |  Sleutelpop 2019 vindt plaats in het Sleutelkwartier, 
het gebied tussen Hefbrug en station in Waddinxveen, dat de komende 
jaren een stevige make over krijgt. Naast meer eenheid, samenhang 
en kwaliteit in de openbare ruimte en tussen de verschillende 
gebouwen, wil het Sleutelkwartier ook meer levendigheid en 
beleving. Sleutelkwartier wil inwoners prikkelen en uitdagen met 
ideeën te komen die de beleving in het Sleutelkwartier vergroot. 

PROGRAMMA

16.00  Venhill

16.50  Coo Coo

17.40  Reino

18.30  SpeakEasy

19.20  PEER

20.10  Life’s Electric

WAD025 Sleutelpop Advertentie A4-2.indd   1 26-07-19   12:42
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