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Kom ook. Het is feest!
WadCultureel viert haar tiende verjaardag! Wie had dat tien jaar geleden gedacht? We hadden het misschien verwacht, er soms 
aan getwijfeld, maar er is in ieder geval hard aan gewerkt! Altijd met, voor en door Waddinxveners. We zijn zo ver gekomen dankzij 
marktdeelnemers, dansers, bands, muzikanten, koren, zangers, schilders, artiesten en alle anderen die een bijdrage leverden. Dát is 
WadCultureel: met elkaar een platform zijn voor cultuur in de breedste zin. Daarbij hoort natuurlijk de uitreiking van de Cultuurprijzen 
(dit jaar ook voor de tiende keer), Waddinxveen Bakt!, Open Monumentendag, de Buitenbios en dit jaar voor het eerst Burgemeester 
op het Doek, met een prominente rol voor onze eigen burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis. Net als vorig jaar sluit WadSportief weer 
aan, waarmee de verbindende rol van WadCultureel nog completer is geworden.

WadCultureel is in het afgelopen jaar een stichting geworden. Deze nieuwe status biedt vooral kansen voor betere fondsenwerving. En 
met succes! We kunnen dit jaar een (nog) beter openingsconcert aanbieden en op de podia op zaterdag zullen er meer professionele 
artiesten zijn. Naast ons belangrijkste doel, namelijk een cultureel platform bieden, kunnen we langzaam maar zeker meer 
festivalkwaliteit waarmaken. Met vier goedgevulde podia zijn we op de goede weg.

Bij veel Waddinxveners heeft WadCultureel al een plekje in hun hart gekregen. Het feit dat wij als stichting WadCultureel genomineerd 
zijn voor de Waddinxveense Cultuurprijs, is daar een voorbeeld van. Het bestuur waardeert dit zeer en we kijken met spanning uit 
naar de uiteindelijke keuze van de jury. WadCultureel 2022 is nog grootser en completer van opzet. Meer dan voldoende reden om 9, 
10 en 11 september in de agenda vrij te houden. Misschien wordt het voor jou de eerste kennismaking, misschien ben je een vaste 
bezoeker. Het maakt niet uit. Je bent van harte welkom op onze verjaardag!

Namens het bestuur van de Stichting WadCultureel,
Hugo van Berkesteijn
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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.

Inhoud

Buitenbios
Op zaterdag 3 september vindt de 
Buitenbios in het Burgemeester 
Warnaarplantsoen weer plaats. Dit jaar 
verschijnt op het witte doek No Time To 
Die! De film start om 20.30 uur en het park 
is voor iedereen gratis toegankelijk. Neem 
een comfortabele stoel of zitzak mee, je 
favoriete snacks en drinken en kijk gezellig 
mee!

STUDIO DA DANZA

DANS voor 
kinderen, tieners en 

volwassenen. Da Danza 
is altijd ACTIEF en bruist 

van ENERGIE!

PEUTERDANS VANAF 3 JAAR

zingen & acteren? Check de theaterklas.

www.studiodadanza.nl

Proefl essen zijn altijd gratis en vrijblijvend. 
Informatie? Mail info@studiodadanza.nl

NIEUWLESROOSTER

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
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Noordkade 14, 2741 EV Waddinxveen

0182 - 612 264 | www.bikepro.nl

Direct uit voorraad leverbaar:
De Isaac Vitron!

Inclusief: Bidons, bidonhouders en een 
gevuld zadeltasje met 

binnenband, 
bandenlichters, 

pomp en 
patroon.
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LWat is er te doen op 
vrijdag 9 september?

Uitreiking 
Cultuurprijs
In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de Waddinxveense 
Cultuurprijzen op vrijdagmiddag uitgereikt en daarmee is dit de 
start van WadCultureel 2022. De gemeente Waddinxveen reikt ieder 
jaar de Cultuurprijs uit. Deze gaat naar een persoon of instelling 
die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het culturele 
leven in Waddinxveen. Er is ook een aanmoedigingsprijs om een 
persoon of instelling te motiveren om hun werk door te zetten. 
De genomineerden dit jaar zijn singer-songwriter Natalie Merfort, 
graffiti-artist Roeland van Schie, taalschool Taal Leeft en de Stichting 
WadCultureel! Wie er wint wordt bepaald door een vakkundige jury 
van personen met een achtergrond in kunst of cultuur. Wie ontvangt 
de prijs uit handen van wethouder Leferink? De uitreiking is om 
16.00 uur in Cultuurhuys De Kroon en wordt muzikaal ondersteund 
door klarinettrio Kalamos.

Openingsconcert
Het openingsconcert, traditiegetrouw in de Brugkerk, zal op deze 
jubileumeditie van een ongekend hoog niveau zijn. Een harpiste, 
met een master van het Conservatorium Den Haag, een van 
oorsprong Iraanse componist en daf drumspeler, een eveneens 
van oorsprong Iraanse operazanger en een celliste, winnares van 
de Grachtenfestivalprijs, vormen samen het Sabr Ensemble. Hun 
multiculturele muziekstijl, die oost en west met elkaar verbindt, staat 
garant voor een verrassende en unieke ervaring. Het programma 
zal veel eigen muziek en arrangementen omvatten. Tot hun talloze 
optredens behoort intussen ook een optreden voor de Koninklijke 
familie op Paleis Noordeinde. Het belooft een bijzondere en 
onvergetelijke start van dit feestweekend te worden! Het gratis 
concert vindt plaats om 20.00 uur en is in samenwerking met 
Muziek in Waddinxveen tot stand gekomen. 
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CWat is er te doen op 
zaterdag 10 september?

L
Montmartre

Al 10 jaar het kloppende hart van WadCultureel: de Kunst- en 
Cultuurmarkt! Met tientallen kramen laat creatief Waddinxveen en 
omgeving zien wat ze in huis heeft. Wandel over de markt en laat je 
inspireren door het kunstaanbod. Verschillende vormen van kunst 
komen voorbij, zoals muziek, dans, zelfgemaakte accessoires, 
fotografie, radio, historie en street-art. Ontdek de leukste cadeaus, 
kleding en sfeerartikelen. Geniet van een hapje en een drankje. Of 
laat je informeren wat verenigingen en stichtingen als buurtwerk en 
scouting te bieden hebben. Een bijzondere markt voor jong en oud! 
De deelnemers zijn te vinden op wadcultureel.nl.

Kunst- en 
Cultuurmarkt

Als warmloper voor WadCultureel/Montmartre zullen in de etalages 
van Winkelcentrum Gouweplein een scala aan kunstwerken te zien 
zijn. Dit gebeurt onder de noemer ‘Kunst in de etalage’ en vindt plaats 
in samenwerking met de Waddinxveense Kunst Kring. Een nieuw 
onderdeel van Montmartre is ‘Burgemeester op het doek’. ’s Ochtends 
om 10.00 uur zal burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis poseren 
voor portretschilders in Cultuurhuys De Kroon. Om 15.15 uur kiest 
de burgemeester het beste portret. Natuurlijk zullen op en rond het 
Gouweplein die dag schilders en andere creatievelingen live aan het 
werk zijn. Kinderen kunnen vanaf 13.00 uur een eigen kunstwerk maken 
bij Dierendal. Montmartre is dit jaar zoals je nog nooit gezien hebt!

E
U

Ontdek Waddinxveen op haar best! Maar liefst 30 acts op vier 
verschillende locaties gaan het kloppend hart vormen van een 
muzikaal, dansend en bruisend Waddinxveen. Van swingende muziek 
tot muzikale parels, van theater tot internationale dans, alles komt 
voorbij. Naast Waddinxveens talent, dit jaar ook veel professionele 
artiesten. De optredens vinden plaats in Cultuurhuys De Kroon en op 
de podia op de Houtstraat, Tussenzicht en de Marktstraat. Benieuwd 
naar wat en waar? Kijk dan op de pagina’s 8 en 9 van dit magazine.

Waddinxveen 
Treedt Op

Waddinxveen Bakt!
Voor de vierde keer gaan we tijdens WadCultureel op zoek naar de 
beste bakker van Waddinxveen! Bakken is een culturele uiting. Ook 
daar is op zaterdag uitgebreid ruimte voor. Dit jaar is het thema 
‘Feesttaart: 10 jaar WadCultureel’. Thuisbakkers nemen een heerlijke 
taart mee naar WadCultureel en leveren deze ’s ochtends in bij de jury 
(hoek Marktstraat/Gouweplein). Nadat de jury de taarten geproefd en 
beoordeeld heeft, bepalen zij de winnaar. Natuurlijk kun je als bezoeker 
ook komen proeven! Om 12.20 uur wordt de winnaar van Waddinxveen 
Bakt! bekend gemaakt op het Marktpodium. Er is nog ruimte voor 
deelnemers. Aanmelden kan tot 10.00 uur op zaterdag 10 september.

Open Monumentendag 
Op zaterdag 10 september zetten twee monumentale kerken tussen 10.00 en 15.00 uur de deuren 
voor je open. In de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost 232 kun je de kerktoren beklimmen en kun 
je op diverse momenten op de dag genieten van het fraaie orgelspel. In de Remonstrantse Kerk 
aan de Zuidkade 59 is een tentoonstelling te bewonderen met historische foto’s en voorwerpen. 
Er zijn twee orgelconcerten, om 11.00 uur en om 14.30 uur. Kom gerust binnen kijken bij deze 
Waddinxveense monumenten!
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WadSportief
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Lionsclub Tsuytende en het Sportplatform Waddinxveen organiseren weer de sportmarkt WadSportief. In 2021 maakte 
WadSportief voor het eerst deel uit van WadCultureel. En met succes! Dit jaar zijn er nóg meer aanbieders van sport, spel 
en bewegen die in het Warnaarplantsoen hun sportieve aanbod graag aan je laten zien. Er zijn weer sportdemonstraties 
en verschillende verenigingen hebben een speciaal aanbod voor iedereen die eens van een sport wil komen proeven. 
WadSportief is een aanrader voor wie nieuw is in ons dorp en een gezellige club zoekt of voor mensen die na corona het 
bewegen weer willen oppakken.

Kom kennis maken met 
sport in Waddinxveen!



Hor
ec

at
er

ra
s

Winkelcentrum Gouweplein

10.30 – 11.10  Popkoor Amber
11.25 – 11.55 Popschool Waddinxveen: Coverband Capslock
11.55 – 12.25 Popcoverband DAMM
12.40 – 13.10 Pop-In Koor
13.20 – 14.05 2CV Gypsy Jazz: Authentieke Gypsy Jazz
14.10 – 14.30 Studio Da Danza met een swingend dansprogramma
14.40 – 15.10  De Fijnproevers: Akoestische covers
15.20 – 16.00 Breeze-In: Covers vanuit de Americana-traditie

Cultuurhuys De Kroon 
10.00 – 10.30 De burgemeester poseert voor Burgemeester op het Doek
10.30 – 11.00  Muziekschool Allargando: Blokfluitensemble
11.15 – 12.15 Kooman’s Poppentheater met ‘Ezelsei’ 
  (reserveer via reserveren@wadcultureel.nl)
12.30 – 13.00  Koor Chanthee met hun eigen favorieten
13.05 – 13.30 Film ‘Waarom Fairtrade? Nou daarom!’ van Maskerade
13.45 – 14.45 Kooman’s Poppentheater met ‘Ezelsei’
  (reserveer via reserveren@wadcultureel.nl)
14.55 – 15.15 Ballet- en dansschool Bianca Danst
15.15 – 16.00 Burgemeester op het doek: de finale

10.00 – 12.00 Workshop boekenlegger weven en boekvouwen
10.30 – 16.00  Sylli Beads: Workshop kralenpennen en naam-sleutelhangers maken (€5,-)
11.00 – 11.15 Voorlezen voor de allerkleinsten
12.00 – 12.30  Voorstellen dorpsdichter Leonie Visser door wethouder Leferink
13.30 – 15.30 Workshop boekenlegger weven en boekvouwen
14.00 – 14.15 Voorlezen voor de allerkleinsten 
13.00 – 15.00 Damtoernooi schoolteams en korte presentatie over dammen
15.00 – 15.15 Voorlezen voor de allerkleinsten

b.g.

1e

Marktpodium
10.30 – 11.00 Appel Musical, musicalschool
11.30 – 12.10 Coverlover: Feelgoodcovers uit de Jaren 70/80/90
12.20 – 12.50 Prijsuitreiking Waddinxveen Bakt!
13.00 – 13.30 Route66 Country Line Dancers
14.00 – 15.00 Concordia opleidingsorkest C-Akkoord
15.00 – 16.00 Concordia Harmonieorkest Rondom Marktstraat/

Warnaarplantsoen
10.00 – 13.00 Waddinxveen Bakt! Gratis proeven!
10.30 – 15.00 Burgemeester op het doek - hoek   
  Binnendoor/Doorsteek
10.30 – 16.00 Kunst- en Cultuurmarkt (voor   
  deelnemers: kijk op wadcultureel.nl)
10.30 – 16.00 Horecaterras
10.30 – 16.00 WadSportief in het Warnaarplantsoen
10.30 – 16.00 Dierendal met verhalen van de imker
10.30 – 16.00 Montmartre: Kunstschilders op en rond  
  het plein
13.00 – 15.30 Kinderen maken eigen kunstwerk bij  
  Dierendal o.l.v. de WKK

WadSportief

Voor meer info:
Kijk op wadcultureel.nl

Houtstraatpodium
10.30 – 11.00  Coverband Resonate: Rock, Pop, Country en Rock’n’Roll
11.10 – 12.30 Stichting Vonk: Popcoverbands The Bernies & The Groovy Dudes
12.45 – 13.05 Oekraïense Volksdansgroep MRIYA & Oekraïense Popkoor
13.05 – 13.25 Studio Da Danza met een swingend dansprogramma
13.40 – 14.20 Rockkoor Rock Vocals
14.30 – 15.25 Afrika Centrale: Demonstratie en workshop van Afrikaanse dans
15.30 – 16.00 The Groovy Gents: Akoestische hits uit de jaren ’50 tot ’90

10 september

Tussenzichtpodium
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Kom langs bij

10 september

Op zaterdag 10 september organiseren Lionsclub Tsuytende en het Sportplatform Waddinxveen 
de sportmarkt ‘WadSportief’. In 2021 maakte WadSportief voor het eerst deel uit van 
WadCultureel. En met succes! Dit jaar presenteren nog meer aanbieders van sport, spel en 
bewegen in het Warnaarplantsoen hun sportieve aanbod. Aanvang 10.30 uur.

Loop eens rond over de sportmarkt en vergaar informatie of bekijk demonstraties van uiteenlopende 
sporten. Ontdek wat er te doen is: van wekelijks trainen in een team tot individuele begeleiding en 
van recreatief bewegen tot prestatiegericht sporten. Kom beleven hoe leuk en gezond sporten is. 
Verschillende sportaanbieders hebben bovendien een speciaal kennismakingsaanbod voor wie 
eens van een sport wil komen ‘proeven’. 

De moeite waard voor alle Waddinxveners
Een aanrader voor wie nieuw is in ons dorp en een gezellige club zoekt, maar zeker ook voor wie 
na een paar corona-jaren het bewegen weer wil oppakken. Leuk voor kinderen die willen weten 
waar hun talenten liggen, of voor senioren die wel iets voor een vereniging willen betekenen als 
bestuurslid, trainer of in een andere vrijwilligersrol. De Waddinxveense sportaanbieders verwelkomen je 
graag op 10 september.

Samenwerking
De sportmarkt wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking van Lionsclub Tsuytende en het Sportplatform Waddinxveen. De 
Lionsclub geeft de sportaanbieders een steuntje in de rug door de huur van de marktkramen gratis aan te bieden en bovendien zorgen 
Lions en het Sportplatform Waddinxveen samen voor de nodige menskracht om er een geslaagd festijn van te maken. 

Aanmeldingen van sportaanbieders zijn 
nog welkom. Reageer voor 7 september bij 
Ellen, de regisseur van het Sportplatform 
via ellen@sportplatformwaddinxveen.nl 
of 06 - 16 52 94 71
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WadSportief

WadSportief
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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

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

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 
hypotheekshop.nl/waddinxveen

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 
hypotheekshop.nl/waddinxveen

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 
hypotheekshop.nl/waddinxveen



LLive bij WadCultureel!

Een multiculturele muziek groep die verschillende muziekstijlen en 
culturele achtergronden met elkaar verbindt: van klassiek tot modern en 
met gebruik van bijzondere instrumenten. Het Sabr Ensemble heeft een 
geheel eigen sound waar de passie in doorklinkt. Daarmee beleef je een 
onvergetelijke muziekervaring. Vrijdag Brugkerk 20.00 uur

Sabr Ensemble

U
Wie liefhebber is van swingende jazz, mag het optreden van 2CV Gypsy 
Jazz zeker niet missen. Deze groep neemt je mee op een weg vol 
positiviteit en gezelligheid. Dat doen ze met authentieke jazzmuziek in de 
stijl van Django Reinhardt en Stephane Grappelli. 2CV Gypsy Jazz bestaat 
uit gitaar, contrabas en viool. Zaterdag Tussenzicht 13.20 uur

2CV Gypsy Jazz

Wow! Het oudste poppentheater van Nederland, komt speciaal voor 
WadCultureel vanuit Den Haag naar Waddinxveen. Ze spelen twee 
keer de show ‘Ezelsei’ over een vrouwelijke schilder die een bijzonder 
avontuur beleeft. Voor alle kinderen vanaf 4 jaar zal dit een echt 
hoogtepunt zijn. Er zijn per uitvoering slechts 100 plaatsen beschikbaar, 
dus reserveer snel via reserveren@wadcultureel.nl. 
Zaterdag Cultuurhuys De Kroon 11.15 en 13.45 uur

Kooman’s 
Poppentheater eZels ei

***** recensie “Poppentheater in zijn puurste vorm… een plaatje om naar te 
kijken….een genot om naar te kijken voor zowel kinderen als volwassenen.” 
(theatersinnederland.nl)

Luisteren, kijken, meezingen en (mee)dansen: de optredens en 
workshops Afrikaanse percussie en dans uit West-Afrika zullen ze je zeker 
uit je stoel krijgen. De artiesten maken van ieder optreden een feestje. 
Kom lekker meeswingen op de ritmes van dit vrolijke en interactieve 
optreden! Zaterdag Houtstraat 14.30 uur

Afrika Centrale

Drie heren met een missie: De Groovy Gents kennen alle ins en outs 
van hun akoestische instrumenten en zullen je verrassen met hun 
muzikaliteit. Met twee gitaren, een contrabas en een beat geven 
ze bekende hits uit de jaren ‘50 tot en met ‘90 een eigen unieke en 
swingende klank en sfeer! Zaterdag Houtstraat 15.30 uur

R

De Groovy Gents

Het slotakkoord van WadCultureel tijdens Jazze aan de 
Nesse komt dit jaar van BigBand Gorcum. Deze band 
heeft leden uit heel Nederland en speelt van old school 
jazz en blues tot rock- en popsongs. Ze staan garant voor 
gezelligheid en een onvergetelijk optreden. Dé perfecte 
keuze voor een heerlijke zondagse middag muziek aan de 
Nesse. Zondag Nesse 14.30 uur

BigBand Gorcum
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9, 10 en 11 september

Meerstemmige zang en een semi-akoestische band: Breeze-In uit het 
Groene Hart laat zo de mooiste liedjes nog mooier klinken. Breeze-In heeft 
een breed repertoire en speelt onder andere liedjes van Simon & Garfunkel, 
Venice, Eagles, Crosby Stills and Nash, Billy Joël. Heerlijke muziek om 
samen lekker naar te luisteren… Zaterdag Tussenzicht 15.20 uur

Breeze-In

12

Volksdansgroep MRIYA bestaat uit maar liefst 20 leden en zet een waanzinnige 
show neer met traditionele volksdans en moderne dans. De groep wordt 
ondersteund met optredens van het Oekraïense Popkoor en door Ptakha, een 
Oekraïense artiest uit Rotterdam. Het Oekraïense woord MRIYA betekent heel 
toepasselijk ‘droom’. Zaterdag Tussenzicht 12.45 uur

Volksdansgroep MRIYA
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Wat is er te doen op 

zondag 11 september?

Vanaf de terrassen aan de Nesse genieten van een hapje eten, een 
ijsje, een biertje of een goed glas wijn onder het genot van live-
muziek. Dát is Jazze aan de Nesse! Deze afsluiting van WadCultureel 
wordt georganiseerd in samenwerking met de restaurants Genieten, 
Easy Dinner en Easy Italy en IJssalon Merino aan Gouweboulevard 
de Nesse in Waddinxveen. De muziek wordt dit jaar verzorgd door 
BigBand Gorcum. Jazze aan de Nesse vindt plaats van 14.30 tot 
17.30 uur en is gratis te bezoeken. Let op: wie een goed uitzicht 
wil hebben, komt het beste al wat vroeger naar één van de 
bovengenoemde terrassen.

Jazze aan de Nesse

E

Zaterdag 19 april | Muziek | Ode aan 
Ramses Shaffy”: door Niels vd Gulik

#Cultuurhuysdekroon

21 oktober, 16 december, 
10 februari, 7 april en 

19 mei | Pubquiz

WWW.CULTUURHUYSDEKROON.NL
BEKIJK DE VOLLEDIGE AGENDA OP:

Zaterdag 1 oktober | 
Cabaret | Kiki Schippers - Meer

Zaterdag 3 december 
| Muziek | A tribute to 

Barbara Streisand” door 
Janneke Meesssen en band

2022 
2023

Zaterdag 22 oktober | Muziek | Tribute van VOF 
De Kunst door Nol Havens

Bezoek onze 
kraam en 
profiteer 
van onze 

aanbieding
www.stichtingvonk.nl

LAAT JE CREATIEVE
VLAMMENVONK

Lessen muziek en Beeldend

Speciaal voor 
kinderen: doe mee!

10 september

14

10.30 - 11.00  Muziekschool Allargando in De Kroon
10.30 - 16.00  Gro-up Buurtwerk met tassen versieren,   
  buttons maken, een quiz en de pannakooi in het  
  Warnaarplantsoen
10.30 - 16.00  WadSportief in het Warnaarplantsoen
10.30 - 16.00  Scouting Klimopgroep broodjes en   
  marshmallows roosteren in het 
  Warnaarplantsoen
10.30 - 16.00  Kinderen schminken bij Stichting Droom 
  Je Thuis op de markt
10.30 - 16.00 Workshop Happy Stones maken bij Kinder-  
  Kunsten op de markt
10.30 - 16.00  Workshops en voorlezen in Bibliotheek De   
  Groene Venen 
10.30 - 16.00  Sylli Beads: Workshop kralenpennen en 
  naam-sleutelhangers maken (deelname €5) in 
  De Kroon 1e verdieping
11.15 - 12.15  Kooman’s Poppentheater met ‘Ezelsei’ in   
  De Kroon (reserveer via     
  reserveren@wadcultureel.nl)

13.00 - 15.00  Damtoernooi voor schoolteams in De Kroon  
  1e verdieping
13.00 - 15.30  Eigen kunstwerk maken bij Dierendal o.l.v.  
  de WKK
13.45 - 14.45  Kooman’s Poppentheater met ‘Ezelsei’ in  
  De Kroon (reserveer via    
  reserveren@wadcultureel.nl)
14.55 - 15.15  Ballet- en dansschool Bianca Danst in 
  De Kroon

…. en een ijsje kopen bij de ijskar van Merino. 



E
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We zien jullie graag op 
9, 10 en 11 september!

www.wadcultureel.nl


