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Wij bedanken alle adverteerders voor hun bijdrage aan de 
totstandkoming van dit magazine. En natuurlijk iedereen 
die WadCultureel op welke manier dan ook mogelijk 
maakt.

Fotografie: Waddinxveense Kunst Kring. Foto cover: Rein 
de Lange

WadCultureel 2021: twee volle podia!

Wat nog nooit gebeurd is, gaat dit jaar in de negende editie van WadCultureel lukken. Maar liefst twee podia, de ene op 
de Marktstraat, de ander op het Gouweplein, zullen volledig gevuld zijn met optredens van zangers, bands en dansers. 
Helaas kunnen we het podium in Cultuurhuys De Kroon nog maar beperkt gebruiken, maar ook dat podium had vol 
kunnen staan. Mede met de inbreng van nieuwe bestuursleden hebben we dat voor elkaar gekregen. Ook de aanmeldingen 
voor de Kunst- en Cultuurmarkt en Montmartre waren boven verwachting. Natuurlijk beginnen we weer met een mooi 
openingsconcert (op vrijdagavond in de Brugkerk), is er Waddinxveen Bakt! en worden de Cultuurprijzen uitgereikt. De 
aanloop naar het tweede lustrum, volgend jaar, kan dus niet beter zijn. Nieuw dit jaar is ook dat WaddSportief in het 
Warnaarplantsoen op 11 september zal plaatsvinden.
 
Het enige minpunt blijven de coronamaatregelen. Bij het schrijven van dit voorwoord lijkt het erop dat het populaire 
onderdeel Jazze aan de Nesse op zondagmiddag niet door kan gaan. Volg de website voor de laatste mededelingen 
hierover. Daarnaast zullen we de 1,5 meter afstand moeten naleven en is er eenrichtingsverkeer. De coronahuisregels 
blijven dus van kracht en zullen niet anders zijn dan die van vorig jaar. Een kleine moeite, want het wordt uiteindelijk een 
prachtig evenement. Er is veel te zien, te luisteren, te kopen en te beleven. Mis het niet! 

Namens het bestuur,
Hugo van Berkesteijn
Voorzitter WadCultureel
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Totaaloplossing voor iedere klus.
Kasten op maat
Vloeren
Binnen- en buitendeuren
Binnen- en buitenzonwering
Horren
Traprenovatie

Veilig wonen
Besparend wonen
Mooi wonen
Buiten wonen
Zelfstandig wonen
Zorgeloos wonen

Hubo Waddinxveen
Noordkade 28 - 2741ev Waddinxveen - Tel: 0182-612235
E-mail: hubowaddinxveen@hubo.nl - hubo.nl 

Weer de
klantvriendelijkste bank
van Nederland!

De klantvriendelijkste bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor 
klantvriendelijkheid in de branche Banken en is op initiatief van MarketRespons.

RegioBank
De klantvriendelijkste
bank van Nederland 
editie 2021

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

Het is ook Open 
Monumentendag!
10.00-15.00  Op zaterdag 11/9 is de Brugkerk open
14.00-14.45  Op zondag 12/9 treedt Klarinettrio   
  ‘Kalamos’ op in de Remonstrantse Kerk

BuitenBios
Dit event vindt dit jaar plaats op 4 september in het 
Burgemeester Warnaarplantsoen. Vanaf 20.00 uur ben je 
van harte welkom. Om 20.30 uur start de film Bad Boys 
For Life op een scherm van 7.20 meter bij 4.00 meter! 
Je moet bioscoopstoelen reserveren. Ga naar 
https://wijkplatformwaddinxveen.nl/buitenbios/ en bestel 
voor jouw huishouden gratis tickets. Wacht niet te lang, 
want er zijn maximaal 350 plaatsen te vergeven. 
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Openingsconcert
Traditiegetrouw trappen we WadCultureel af met een concert, net als 
vorig jaar in de Brugkerk (Kerkweg Oost 232). In dit monument aan de 
voet van de Hefbrug kun je luisteren naar klassieke muziek, gespeeld 
op verschillende instrumenten, zowel solistisch als in combinatie. Het 
openingsconcert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. 

Waddinxveen Bakt!
Wie kent de succesvolle formule van Heel Holland Bakt niet? Miljoenen mensen 
zijn inmiddels fan van dit bakkersevent. Bakken is bij uitstek een culturele uiting 
en die gedachte bracht de organisatoren van WadCultureel op het idee om een 
bakevent op te nemen in het programma van dit Waddinxveense cultuurweekend: 
Waddinxveen Bakt!

Waddinxveen Bakt! vindt dit jaar voor de derde keer plaats. Maar liefst 9 
bakkers zullen deze keer de strijd aangaan.  De jury wordt weer gevormd door 
banketbakker Ton van de Berg en Jan Anker van Banketbakkerij de Vlaam. Buiten 
mededinging zal Ben Zijl meedoen. Het eerste exemplaar van zijn boek ‘Bakken 
op Zondag’ zal aan de winnaar worden aangeboden. De prijsuitreiking is op het 
Gouweplein om 12.30 uur. Aanmelden kan nog via wadcultureel.nl.

Kunst- en Cultuurmarkt
Het kloppende hart van WadCultureel is de Kunst- en Cultuurmarkt. 
In meer dan 50 kramen laten culturele verenigingen, kunstenaars en 
creatievelingen zien wat ze te bieden hebben. Laat je inspireren en 
informeren over kunst, fotografie, zang, dans, planten, bakken, boeken, 
bier, freerunnen, textiel, sieraden, brocante, stickers, geschiedenis, 
kaarsen, keramiek, glas, papier-maché, kaarten, muziek, wijn, fairtrade, 
goede doelen en nog veel meer. Er zijn workshops en proeverijen en 
er is van alles te koop. Bij Dierendal is dit jaar de imker aanwezig, die 
graag de bijen laat zien. Ook leuk voor kinderen!

Waddinxveen 
Treedt Op
Rondom en op het Gouweplein is er een uitgelezen kans om te genieten 
van bijzondere optredens van zangers, dansers en bands. Een grote 
variëteit aan wat Waddinxveen te bieden heeft, laat zich zien en horen. 
Bijzonder zal dit jaar het optreden zijn van musicalster en zanger Tommy 
Christiaan en Tuna Ciudad de Luz, een studentenorkest dat Spaanse 
volksmuziek laat horen.

Montmartre
Het Gouweplein en omgeving is op zaterdag 11 september het Montmartre 
van Waddinxveen. Net als in Parijs kun je er schilders en andere kunstenaars 
en creatievelingen aan het werk zien. Bijvoorbeeld Bea van Kempen. Zij 
zal voor de vierde keer haar schildersezel neerzetten. Bea schildert al 30 
jaar, had al die jaren les bij Stichting Vonk en is lid van de Waddinxveense 
Kunstkring (WKK). Ook andere ‘leerlingen’ van Vonk zijn van de partij, net als 
verschillende leden van WKK. 

Ben jij schilder, (snel)tekenaar, werk je met textiel, snijd je beelden uit hout of 
ben je op een andere manier een kunstenaar? Dan ben je van harte welkom 
om een plek in te nemen in onze ‘kunstenaarswijk’. Aanmelden kan nog via 
wadcultureel.nl.

Uitreiking Cultuurprijs
De gemeente Waddinxveen kent elk jaar de Waddinxveens cultuurprijzen toe, waaronder een 
aanmoedigingsprijs. De prijzen gaan naar een persoon of instelling die het afgelopen jaar een 
belangrijke bijdrage leverde aan het plaatselijke culturele leven. De genomineerden zijn dit 
jaar: het Chr. Mannenkoor de Gouwestem, Dick-Jan Thuis en Kamal Akawi. Wethouder Brigitte 
Leferink zal de prijzen uitreiken om 14.30 uur. De uitreiking wordt muzikaal omlijst door de 
jonge blokfluitist Samël Dekker.

Open Monumentendag
In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Monumenten 
werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak 
voor monumentenzorg te vergroten. Met inmiddels bijna een miljoen bezoekers is Open Monumentendag 
uitgegroeid tot een van de grootste culturele evenementen in Nederland en is hét instrument geworden om de 
bevolking op grote schaal in contact te brengen met ons monumentale erfgoed.

10 september

11 september

11 september

11 september

11 en 12 september

11 september

11 september



Gouwepleinpodium

Huisregels tijdens WadCultureel 
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.

Wat is er te doen op zaterdag 11 september?

Rondom Marktstraat/
Warnaarplantsoen

Marktpodium
10.30 – 11.00 Coverband Rosie
11.10 – 11.40 Popschool Waddinxveen
11.50 – 12.10 Appel Musical
12.20 – 12.40  Studio Da Danza demonstratie
12.50 – 13.20 Coverband Hot’N’Thirsty

13.30 – 13.50 Studio Da Danza demonstratie
14.00 – 14.30 Musicalster en zanger Tommie Christiaan
14.30 – 15.15 Uitreiking Cultuurprijs met dorpsdichter 
  Piet Hardendood en blokfluitist Samuël Dekker
15.15 – 16.00 Tuna Ciudad de Luz

10.30 – 11.20 De Bernies van Stichting Vonk
11.30 – 12.20 Countryband Ponderosa
12.30 – 13.00 Uitreiking Waddinxveen Bakt!
13.10 – 13.50 Tuna Ciudad de Luz
14.00 – 14.40 The Chill: akoestische live muziek
14.50 – 15.10 Bianca Danst demonstratie
15.20 – 16.00 The Chill: akoestische live muziek

10.00-13.00  Waddinxveen Bakt! Gratis proeven!
10.30-16.00  Kunst- en Cultuurmarkt
  (voor deelnemers: kijk op wadcultureel.nl)
10.30-16.00  WaddSportief
10.30-16.00  Dierendal met verhalen van de imker 
10.30-12.30  Pop-in-koor*
12.00-15.00  Montmartre 
13.00-15.30  Kinderen maken eigen kunstwerk bij
  Dierendal o.l.v. de WKK
13.00-16.00  Muziekvereniging Concordia 
*Kanaaldijkpodium, Marktstraat

Cultuurhuys De Kroon 
10.30-16.00  Bibliotheek: verhalen luisteren en knutselen met boeken
11.00-12.15 Workshop Dammen
13.00-15.30  Damtoernooi voor schoolteams

10.00-13.00  Vrijwilliger bij De Kroon? Meld je aan! 
10.00-17.00  Cultuurhuys café
13.00-13.10  Voorvertoning nominatiefilmpjes Cultuurprijzen
13.10-13.40  Maskerade met een theaterstuk 
13.40-13.50  Voorvertoning nominatiefilmpjes Cultuurprijzen

WaddSportief

b.g.

1e

Winkelcentrum

Gouweplein

Voor detail informatie:
Kijk op wadcultureel.nl
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Peuterdanspret
Kleuterdanskriebels
Kleuterballet
Klassiek ballet
Dansmix
Klassiek/Modern

Leslocatie centraal in Waddinxveen op Sniepweg 13J

Lessen met passie&pl
ezier en kennis&kwaliteit

Vanaf 2,5 jaa
r t/m volwassenen!

Meer weten? www.biancadanst.nl

CMYK kleur: C 100 / M 0 / Y 0 / K 5
Pantone Process Blue U
Pantone Process Blue C
RGB: 0 / 204 / 255

Genom
ineerd

Op 11 september organiseert Lionsclub Tsuytende tijdens WadCultureel ‘WaddSportief’. Dit is een nieuw onderdeel 
tijdens het jaarlijkse Waddinxveense culturele festijn WadCultureel.

Erik van den Noort is één van de organisatoren. “Al een aantal jaren zorgen wij er samen met de gemeente voor dat er 
jaarlijks sportverkiezingen zijn in Waddinxveen. Door corona heeft het sportieve leven helaas stilgelegen. Zowel voor 
teams als voor veel individuele sporten. Onze Lions-club kan daardoor nu al twee keer het jaarlijkse Sportgala, het 
feest van de Waddinxveense sportkampioenen, niet vieren. We hielden uiteraard wel goed contact met de sportclubs. 
En het was duidelijk dat veel clubs door de lange corona-stop in zwaar weer zijn gekomen. Soms met ledenverlies tot 
gevolg. Niet alleen vervelend voor de clubs en het harde werken van de vele vrijwilligers, maar ook voor de sporters. 
En het is algemeen bekend dat het afgelopen anderhalf jaar zoveel mensen niet meer hebben kunnen sporten dat dit 
ook niet goed is voor mensen, soms met extra ‘corona-kilo’s’ tot gevolg.”

Met WaddSportief organiseren de Lions Tsuytende een sportmarkt om de sportclubs en mensen, die weer willen gaan 
sporten, bij elkaar te brengen. “Dat doen we door de sportverenigingen een podium te geven. Tijdens WaddSportief 
kunnen ze zich opnieuw presenteren, demo’s geven en aan belangstellenden hun plannen voor de toekomst vertellen. 
En vooral laten zien hoe leuk en gezond sporten is. Wij geven ze graag een zetje in de rug en zorgen ervoor dat alles 
wat er nodig is voor een goede presentatie aanwezig is: we huren de kramen en leveren menskracht zodat we er samen 
een geslaagde promotiemiddag van maken. De sportclubs zijn natuurlijk aan zet om zichzelf tijdens het 
evenement flitsend neer te zetten.

Een bezoek aan WaddSportief is een aanrader voor iedereen, die net in Waddinxveen is komen 
wonen en wil kennismaken met de sportverenigingen in het dorp. En voor Waddinxveners 
die na de corona-tijd het sporten graag (weer) oppakken. Maar ook voor kinderen die willen 
ontdekken waar hun talenten liggen of senioren die wel een trainer- of bestuursfunctie 
zouden willen vervullen. Eigenlijk dus voor alle WADDINXVENERS. 

De Waddinxveense sportverenigingen zijn op zoek naar jou: 
man/vrouw, jong/oud(er) en klein/groot.

Kom langs bij

De sportverenigingen die zich in ieder geval hebben aangemeld zijn:

WaddSportief

Hockeyclub Waddinxveen | Zwem en Polo club De Gouwe | 

Basketbalvereniging Bouncers | Voetbalvereniging Be Fair | TOOS | 

Curves Waddinxveen | Born 4 Yoga | Illusion | Tang Soo Do | Sportclub Antilope

LET OP! ER KUNNEN NOG MEER SPORTVERENIGINGEN AANSLUITEN, DUS KOM VOORAL 

LANGS TIJDENS WADCULTUREEL EN MAAK KENNIS MET VEEL VERSCHILLENDE SPORTEN.

WaddSportief
Om Waddsportief te organiseren hebben de Lions samenwerking gezocht met het Sportplatform in Waddinxveen. Het 
Sportplatform is op 15 december 2020 opgericht en heet officieel ‘Stichting Platform Sport, Spel & Bewegen Waddinxveen’. Eén 
van de doelen van het nieuwe Platform is om zoveel mogelijk inwoners van Waddinxveen te stimuleren meer te bewegen.

Om de sport in Waddinxveen een boost te geven, is er vorig jaar ook een sportakkoord getekend door alle aanbieders van sport, 
spel en bewegen, maatschappelijke organisaties, de gemeente en het bedrijfsleven. Nagenoeg alle sportclubs hebben zich aan 
het sportakkoord verbonden. WaddSportief past natuurlijk bij uitstek bij de doelstellingen van het sportakkoord en daarom steunt 
het sportplatform dit evenement graag. Het Sportplatform heeft bijvoorbeeld in haar nieuwsbrieven al hun sportcontactpersonen 
opgeroepen om deel te nemen. Zo kunnen de sportclubs en andere sportaanbieders hun sportseizoen 2021-2022 een vliegende 
start geven!

Vliegende start voor het sportjaar!

Er hebben zich al veel verenigingen aangemeld én 
aanmelden kan nog steeds. Dat kan bij Frans Pijls, onze 

secretaris voor dit evenement. Stuur een mail naar 
pijls.frans@gmail.com met jouw aanmelding 

of vraag om meer informatie.

WaddSportief vind je tijdens WadCultureel in 
het Burgemeester Warnaarplantsoen.



Alphega apotheek 
Van den Dries
Zuidplaslaan 434 
Waddinxveen

Vertrouw op de kennis 
van uw apotheker

STUDIO DA DANZA

kids v.a.
3 jaar

bij Da Danza
kun je ook
zingen en
acteren

DANS voor kinderen,
tieners en volwassenen
DA DANZA is altijd ACTIEF 
en bruist van ENERGIE! NIEUW

LESROOSTER

CHECK WWW.STUDIODADANZA.NL

PROEFLESSEN atlijd GRATIS èn VRIJBLIJVEND
informatie: info@studiodadanza.nl

DÉ ONAFHANKELIJKE 
TELECOMSPECIALIST VAN 
WADDINXVEEN

Doorsteek 3  •  Waddinxveen
www.welcombijjaap.nl

Kom op 
27 of 28 oktober

kennismaken!
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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
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