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Jazze aan de Nesse

Preview theaterseizoen 
Cultuurhuys De Kroon 2020-2021! 

Kom zaterdag 12 september om 15.00 uur naar 
het Grote Podium in het Warnaarplantsoen! 
Cabaretier Pieter Jouke presenteert op zijn eigen 
wijze het preview-programma van Cultuurhuys De 
Kroon. Live-optredens zijn er van cabaretgroep 
Jeroens Clan en gitarist en zanger Ed Struijlaart. 
Kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen is 
mogelijk bij de theaterbalie (in Cultuurhuys De 
Kroon) en online via cultuurhuysdekroon.nl. 

NIEUW
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WadCultureel 2020 barst los! 
…natuurlijk door de uitbraak van corona net wat 
anders. Toch hebben we samen met een grote groep 
cultuurliefhebbers het programma weer rond gekregen. 
Bijna alle onderdelen gaan door en ook zijn er interessante 
nieuwkomers. Bijvoorbeeld de leerlingen van het 
Coenecoop College. En op de Kunst- en Cultuurmarkt 
vind je Gouwe Bieren van Brouwerij Riethoff en FlakeArt 
van Peter Leuhof. Op vrijdag beginnen we met het 
openingsconcert in de Brugkerk. Zaterdag wordt er 
weer gebakken tijdens Waddinxveen Bakt!, worden 

12 september

Kunst- en 
Cultuurmarkt 
Het kloppend hart van WadCultureel is de Kunst- en 
Cultuurmarkt. In kramen op de Marktstraat en in het 
Warnaarplantsoen presenteren culturele verenigingen 
uit heel Waddinxveen én omgeving zich. Wandel over de 
markt, ontdek wat er allemaal gebeurt op het gebied van 
cultuur. Of shop leuke, bijzondere cadeaus, kleding en 
sfeerartikelen. 

12 september

Open Monu-
mentendag
Tijdens de landelijke Open Monumentendag laten we 
graag zien welke Waddinxveense monumenten er zijn. 
Kom je ook langs? Bijvoorbeeld bij de Brugkerk? Dit 
jaar is de kerk geopend van 10.00 tot 15.00 uur. De kerk 
is ruim genoeg om voldoende afstand te houden en de 
activiteiten worden afgestemd op de regelgeving. 

11 september 

Openings-
concert
Op vrijdag 11 september opent WadCultureel met een 
concert in de Brugkerk (Kerkweg-Oost 232). 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 (piano) en Jan Flikweert (orgel). Het 
concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

12 september

Montmartre 
Schilders en andere creatievelingen laten ook 
dit jaar tijdens Montmartre graag hun werk zien. 
Dat doen zij rondom de Marktstraat. Iedereen 
die zijn creatieve talent wil laten zien is van harte 
welkom. Tijdens Montmartre krijgen beginnende 
en ervaren kunstenaars de gelegenheid om hun 
publiek te inspireren met hun beroep of hobby. 
Ben jij er ook bij?

12 september

Uitreiking 
Cultuurprijzen  

12 september

Waddinxveen 
Treedt Op 
Dansgroepen, musici, zangers, koren en 
toneelverenigingen: al het Waddinxveense talent laat 
zich zien én horen tijdens Waddinxveen Treedt Op. 
Er zijn maar liefst drie podia, binnen en buiten. Neem 
je eigen stoel of kleedje mee, een lekker drankje 
en kom gratis genieten van bijzondere optredens, 
demonstraties en voorstellingen. 

Op het Grote Podium in het Warnaarplantsoen zullen 
om 13.45 uur de Waddinxveense Cultuurprijzen 
uitgereikt worden. Dat gebeurt net als vorig jaar 
door Wethouder Hannie van der Wal. Zes kandidaten 
(vanuit 16 aanmeldingen!) zijn genomineerd. Een 
deskundige jury heeft bepaald wie er wint en wie de 
aanmoedigingsprijs ontvangt. Alle genomineerden 
hebben in het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het Waddinxveense culturele leven.

13 september

Jazze aan de 
Nesse  

12 september

Waddinxveen’s 
Got Talent

12 september

Waddinxveen Bakt!
Bak jij graag en maak jij wel eens een taart met ‘een 
verhaal’? Doe dan mee met Waddinxveen Bakt! In 
Waddinxveen leven verschillende culturen samen en dat 
zien we graag terug in de taarten die worden aangeboden. 
Hollandse appeltaart, Marokkaanse gehakttaart of Turkse 
notentaart zijn allemaal welkom. Belangrijk is dat je over de 
herkomst van het recept kunt vertellen of waarom de taart 

voor jou zo bijzonder is. Iedereen bakt zijn taart thuis en op 
12 september brengen de deelnemers de taart om 10.00 
uur naar het Gouweplein. De taart wordt beoordeeld door 
een professionele jury. Bezoekers van WadCultureel kunnen 
gratis van de taarten proeven bij aankoop van een kopje 
koffie bij Broer en Zus. Om 12.30 uur is de prijsuitreiking 
en wordt de winnaar bekend gemaakt.

Op zondag sluit WadCultureel swingend af met Jazze aan 
de Nesse (tussen 14.30 en 17.30 uur). Het jazzy event 
wordt samen met de restaurants Genieten, Easy Italy, Easy 
Dinner en IJssalon Merino georganiseerd. Green Grove 
zorgt voor een spetterend jazzconcert met onder andere 
Cool, Bop, Latin en Blues op het programma. Speciaal 
voor deze gelegenheid versterkt zangeres Wietske Merison 
het kwintet. Toegang is gratis. Kom ook en geniet van een 
gezellige middag op de terrassen aan de Nesse, volop 
muziek en met een ijsje of een heerlijk drankje.

Cultuur en plezier in het delen ervan is een belangrijk doel 
van WadCultureel. En hoe kan je dat beter doen dan door 
jezelf te laten zien en horen? Dit is jouw kans: tussen 
10.30 en 16.00 uur tijdens Waddinxveen's Got Talent 
op het Kleine Podium in de Marktstraat. Of het nu gaat 
om dans, zang, muziek maken, goochelen of een mop 
vertellen, alleen of samen: ieder talent verdient een plek 
op het podium! 

de Waddinxveense cultuurprijzen uitgereikt en is er 
Montmartre. Ook zijn er workshops en de zaterdag 
eindigt met een spectaculaire preview van het 
theaterprogramma van Cultuurhuys De Kroon. Met Jazze 
aan de Nesse sluiten we op zondag het programma 
van WadCultureel af. Bij alles wat er plaatsvindt, gelden 
natuurlijk de corona huisregels. Zo blijft WadCultureel 
ook in de weken daarna een geweldig evenement om van 
na te genieten.

Aanmelden kan nog! Ga naar wadcultureel.nl/waddinxveen-bakt
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Rondom Marktstraat/
Warnaarplantsoen 

Theaterzaal Cultuurhuys de Kroon

1e Verdieping Cultuurhuys de Kroon 

Huisregels tijdens WadCultureel 

10.00 - 13.00  Waddinxveen Bakt! 
10.00 - 16.00  Buitencafé met terras verzorgd door Broer & Zus
10.30 - 16.00  Kunst- en Cultuurmarkt (deelnemers op wadcultureel.nl)
12.00 - 15.00  Montmartre
12.00 - 16.00  Poffertjes bakken bij Dierendal
13.00 - 16.00  Silhouetten schilderen bij Dierendal o.l.v. de Waddinxveense Kunstkring 
13.00 - 15.00  Muziek door Concordia, opleidingsorkest C-Akkoord en startersorkest  
  B-Groot (tegenover Jumbo)

10.30 - 16.00  Bibliotheek: verander een boek in een kunstwerk, stap met speciale technieken 
  in een andere wereld, ontloop de drukte en luister naar de verhalenverteller  
10.30 - 16.00  Sylli Beads: workshop kraaltjeskettingen en kraaltjesarmbanden (bijdrage €5)

SAMEN TEGEN CORONA:
- HOUD 1,5 METER AFSTAND, WAAR DAN OOK
- HOUD RECHTS ALS LOOPRICHTING AAN
- VERMIJD DRUKTE, LATER KAN JE ALTIJD WEER TERUGKOMEN 
- BIJ DE KRAMEN IS HANDGEL AANWEZIG
- SCHUD GEEN HANDEN
- BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN
- VOLG DE AANWIJZINGEN VAN DE HANDHAVERS OP

*Bij het ter perse gaan van dit magazine is het programma nog onverminderd 
van kracht. Indien rondom het corona-virus andere maatregelen gelden, 
vermelden wij dit op de website.

10.30 - 17.00  Cultuurhuys Café
11.45 - 12.30  Maskerade Film Max Havelaar
12.30 - 13.00 Voorvertoning nominatiefilmpjes Cultuurprijzen
15.00 - 17.00  Cultuurhuys Café, kaartverkoop theater
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Kleine Podium 
(Marktstraat)

Grote Podium 
(Warnaarplantsoen) 

Het is ook Open
Monumentendag!
10.00 - 15.00  De Brugkerk is open 

Wat is er te doen op zaterdag 12 september?

10.30 - 12.15  Waddinxveen‘s Got Talent  
12.15 - 12.45  TOOS danst 
12.45 - 13.30  Prijsuitreiking Waddinxveen Bakt!
13.45 - 16.00  Waddinxveen ’s Got Talent

10.30 - 10.55  Coverband DAMM (Popschool Waddinxveen)
11.00 - 11.25  Da Danza danst
11.30 - 11.55  Talenten Coenecoop College 
12.00 - 12.25  Da Danza danst
12.30 - 12.55  Talenten Coenecoop College
13.00 - 13.45  Vonk, Doubtful Dozen en de Bernies
13.45 - 14.30  Uitreiking Waddinxveense 
  Cultuurprijzen, met intermezzo Vonk
14.30 - 14.55  Vonk, Doubtful Dozen en de Bernies
15.00 - 16.00  Preview Theaterprogramma De Kroon met
  Pieter Jouke, Jeroens Clan en Ed Struijlaart
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T: +31  88 276 20 00
waddinxveen@avt.nl

Transportkoeling

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

We zien u graag!

Koningin Wilhelminaplein 2 
2741 EA Waddinxveen
Tel.: 0182 - 611 004
www.deromphopticiens.nl

Bekijk Waddinxveen 
door een andere bril

50%
 korting

op uw 2e paar 
ZEISS-glazen

Kom op 
28 oktober

kennismaken!

DÉ ONAFHANKELIJKE 
TELECOMSPECIALIST VAN 
WADDINXVEEN

Doorsteek 3  •  Waddinxveen
www.welcombijjaap.nl



Je eerste huis kopen is spannend
Er komt veel op je af: bezichtigen, bieden, een hypotheek regelen, 
noem maar op. Vraag jij je af welke stappen je moet ondernemen 
en wat je allemaal moet regelen voordat je eerste huis eindelijk 
van jou is? Wij helpen je graag op weg! 

Maak vrijblijvend een afspraak!

Duidelijk verhaalHypotheken     Financiële planning     Verzekeringen

Je eerste 
huis kopen?

Wij denken met je mee!

Kanaalstraat 12 | Waddinxveen | 0182-30 01 83 
hypotheekshop.nl/waddinxveen

Kanaalstraat 12 | Waddinxveen | 0182-30 01 83 
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Klaar voor de brugklas?
Wij helpen graag bij het regelen 

van de bankzaken.

Van Eijk & Partners
Zuidplaslaan 19
2743 CV WADDINXVEEN
T (0182) 63 11 91
E info@vepv.nl
I www.vepv.nl


