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WWW-in Waddinxveen is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar 
WWW-in Waddinxveen is niet aansprakelijk voor 
eventuele onjuistheden in deze uitgave. Niets uit 
deze uitgave mag worden overgenomen en/of op 
enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming.
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WWW in Waddinxveen, Still going strong! 
Ook in Coronatijd. We hebben weer een 
leuke najaarsuitgave kunnen maken, waarin 
we aandacht besteden aan actuele onderwer-
pen. Zoals de groei van onze gemeente en de 
30.000e inwoner, de Waddinxveense aanpak 
om over te gaan van aardgas op alternatieve 
energiebronnen. Daarnaast hebben we een 
aantal Corona-gerelateerde onderwerpen: 
welke acties onderneemt de Waddinxveense 
horeca in de komende periode en hoe komen 
de sportclubs deze grotendeels sportloze 
weken door? Natuurlijk is er ook aandacht 
voor cultuur. We hebben onder meer een 
mooi dubbelinterview met cultuurprijswin-
naars Ton Bennemeer en Stijn Donders. En 
laten zien hoe Waddinxveense kunstenaars 
bijdragen aan een nieuw Waddinxveens 

product: OpHef bier. Tientallen ondernemers 
komen weer in beeld met reportages en 
advertenties. We roepen Waddinxveen op 
om in deze bizarre Corona-tijd vooral bij hen 
‘lokaal’ te kopen.

De oplettende lezer zal ook wel hebben 
gezien dat het uiterlijk van ons magazine 
is veranderd! We hebben de vormgeving 
vernieuwd met meer foto’s en meer rust en 
structuur aangebracht. Deze uitgave van 
WWW in Waddinxveen is een next level 
glossy geworden, waarmee onze gemeente 
goed voor de dag komt! Heel veel leesplezier 
van...

 Het team van
          WWW in Waddinxveen

Bekijk onze nieuwe website op 
www.in-waddinxveen.nl!

Volg ons nu 
ook op Facebook!
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Kevin woont sinds twee jaar in Gouda met 
zijn vriendin Louise. Toch ziet hij zichzelf 
nog altijd als een échte Waddinxvener. “Ik 
ben hier geboren en getogen. Waddinxveen 
ken ik door en door. Ik heb ‘natuurlijk’ op het 
Coenecoop College gezeten en heb vanaf 
mijn achtste tot mijn 22e bij CVV Be Fair 
gevoetbald. Na twee knieoperaties moest 
ik stoppen met voetballen. Ook ben ik daar 
een tijdje trainer geweest en was ik assistent 
van het 1e elftal. Daar is ook mijn interesse in 
fysiotherapie begonnen, hoewel ik eerst een 
ander pad koos. Ik had een aantal jaar een 
kantoorbaan, maar daar werd ik niet geluk-
kig van. Mijn leven bestond uit voetbal, sport 
en bewegen en het was dus eigenlijk toch 
logisch om daar mijn beroep van te maken. 
Daarnaast kom ik uit een gezin waar iedereen 
graag met mensen werkt (mijn vader bij de 

Ik kijk niet alleen naar de pijnklacht, maar 
naar het complete plaatje. Mijn doelgroep is 
heel breed: sportende kinderen, volwasse-
nen die voor het eerst gaan sporten, maar ik 
help ook mensen na een hartrevalidatie weer 
op de been. Ik ben ook nog steeds actief 
voor CVV Be Fair. Voor de leden heb ik een 
speciaal inloopspreekuur voor sportblessu-
res. De ervaring die ik heb opgedaan bij de 
jeugdopleiding van Excelsior kan ik hiervoor 
goed gebruiken. Bijvoorbeeld bij het in kaart 
brengen van de biologische leeftijd of op welk 
moment kinderen een groeispurt hebben. Ik 
heb ook nog steeds korte lijnen met verschil-
lende artsen, onder meer bij het Erasmus MC 
en het Reinier Haga Orthopedisch Centrum 
in Zoetermeer. Kinderen met klachten kan 
ik daardoor beter helpen. De samenwer-
king met Club den Edel is ook heel fi jn, 
niet alleen voor mij, maar vooral voor mijn 
cliënten. Voor begeleiding of revalidatie mag 
ik alle faciliteiten zoals fi tnessapparatuur en 
cardioapparaten van de sportschool gebrui-
ken. Ik heb maar één doel: met het juiste 
behandelplan mijn cliënten pijnvrij de deur uit 
zien lopen.”

Zonder wrijving geen glans
Voor Kevin was het eerste jaar als eigen 
ondernemer er één met veel uitdagingen. 
“Mijn praktijk was net vijf maanden open, 
toen in maart het coronavirus uitbrak. Naar 

zeehavenpolitie, mijn moeder in de gehandi-
captenzorg en mijn zus in de kinderopvang bij 
een BSO). Ik gooide het roer om en startte in 
2013 met de opleiding Fysiotherapie aan de 
Hogeschool Leiden.”

Van stage tot eigen praktijk
Tijdens zijn studie liep Kevin stage bij een 
aantal voetbalclubs, waaronder Feyenoord 
en Excelsior Rotterdam. “Dat opende precies 
díe deuren die ik graag wilde. In 2016, nog 
in het laatste jaar van mijn studie, werd ik 
gebeld door het hoofd van de jeugdopleiding 
van Excelsior Rotterdam. Of ik daar de fysio-
therapeut wilde vervangen. Natuurlijk heb ik 
die kans met beide handen aangegrepen. 
Uiteindelijk heb ik daar bijna vijf jaar gewerkt. 
Daarnaast ging ik als fysiotherapeut aan de 
slag bij Robert Spruit van FysioBeter. Wat een 

aanleiding van de afgekondigde maatrege-
len, moest ik ruim zes weken dicht. Net zoals 
bij veel andere ondernemers kwam er in één 
klap geen geld meer binnen. Dat was natuur-
lijk wel even slikken. Gelukkig dacht Club Den 
Edel goed mee, bijvoorbeeld over de huur. 
Het is mooi om te zien hoe ondernemers 
elkaar in deze tijd steunen! In mei mocht ik 
weer opstarten en nu draait de praktijk echt 
fantastisch. Ik heb vertrouwen in de toekomst 
en hoop de komende jaren uit te groeien tot 
een praktijk met meerdere, gespecialiseerde 
fysiotherapeuten. Ik wil zelf meer gaan focus-
sen op de combinatie van fysiotherapie met 

mooie combinatie, waarin ik veel ervaring heb 
op gedaan. Vorig jaar stopte Robert met zijn 
praktijk in Club Den Edel en kreeg ik de kans 
om op die plek mijn praktijk te starten.”

Iedereen is welkom!
Van jong tot oud: iedereen met pijnklachten of 
behoefte aan sportbegeleiding is welkom bij 
Fysiotherapie Waddinxveen. “Mijn praktijk is 
kleinschalig, waardoor ik iedereen veel per-
soonlijke zorg en aandacht kan geven. 

Op 1 oktober 2019 opende Kevin Colla zijn praktijk in de sportschool Club Den Edel aan de 

Sniepweg. Nu ruim een jaar later kijkt hij terug op zijn eerste jaar als ondernemer. En vertelt 

alles over zijn praktijk, de weg daar naartoe en zijn ambities!

natuurgeneeskunde. Bijvoorbeeld accupunc-
tuur, homeopathie en advies op het gebied 
van juiste voeding. Ik ben ervan overtuigd dat 
je met een goede balans veel klachten kunt 
voorkomen of behandelen.”

Soepel door het leven… 
...met Fysiotherapie Waddinxveen!

Fysiotherapie Waddinxveen

Sniepweg 13H
2742 AR, Waddinxveen

06 - 224 431 77
info@fysio-waddinxveen.nl
www.fysio-waddinxveen.nl

     fysiotherapie.waddinxveen

     fysiotherapie_waddinxveen

“Het is mooi om te zien 
hoe ondernemers elkaar 

in deze tijd steunen!”

“Ik heb maar één doel: met 
het juiste behandelplan 
mijn cliënten pijnvrij de 

deur uit zien lopen.”

Behandeling met 
dry-needling

Offi ciële afsluiting van Kevin’s periode als hoofd fysiotherapeut 
van de jeugdopleiding bij SBV Excelsior Rotterdam.
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Autoverhuurbedrijf M. v.d. Graaf,
úw specialist in Autoverhuur en 

Personenvervoer voor 
Waddinxveen en omstreken.

Brederolaan 1 Waddinxveen. Tel. 0182-614483 - www.autovandergraaf.nl       • reparatie • onderhoud  • verhuur  • schadeherstel

Auto
Huren?

Brederolaan 1 Waddinxveen. Tel. 0182-614483 - www.autovandergraaf.nl       • reparatie • onderhoud  • verhuur  • schadeherstel

Verhuisplannen?

Wij verhuren ook

bakwagens aan 

particulieren 

en bedrijven.

Glasbeek 
Truckherstel
Voor al uw spuit- en 
herstelwerk aan 
vrachtwagens, bestelbussen 
en groot materieel.

Alsmede industrieel 
spuitwerk bent u bij Glasbeek 
Truckherstel aan het juiste 
adres in onze deelbare 
spuitcabine.

Voor schade aan truckcabines 
beschikken wij ook over 
richtvloer en cabinebank.

De bieren van OpHef worden echte col-
lectoritems in een stoere 1,5 liter fl es in 
cadeauverpakking. Daarmee zijn ze uiter-
mate geschikt als een echt Waddinxveens 
cadeau tijdens de feestdagen, een relatiege-
schenk of voor in het kerstpakket.

Een echt collectors item
OpHef bier is niet zomaar een biertje. De 
bieren hebben een prachtig etiket van een 
Waddinxveense kunstenaar. Elk jaar wordt 
een andere kunstenaar benaderd om het 
ontwerp van het etiket te maken, met een 
typerende afbeelding van Waddinxveen. 
En dat natuurlijk kenmerkend is voor de stijl 
van die kunstenaar. Zo wordt elke jaarlijkse 

uitgave van het bier weer uniek, maar het zet 
ook de Waddinxveense kunst en cultuur in 
de spotlight. Het etiket van het eerste OpHef-
bier is gemaakt door kunstenaar Ruud 
Kooger (Kooger Kunst). Hij maakt al ruim 10 
jaar opvallende kleurrijke muurschilderingen 
en schilderijen. Ruud gebruikt daarbij spuit-
bussen en/of kwasten en werkt op muren, 
canvasdoeken, panelen en driedimensionale 
objecten. Hij voert in opdracht professionele 
kunst- en designopdrachten uit en werkt voor 
particulieren, het bedrijfsleven, de overheid 
en stichtingen, zowel in Nederland als in het 
buitenland.

www.ophefbier.nl
Lionsclub Waddinxveen Tsuytende heeft 
het initiatief genomen voor dit unieke bier-
project. Zij maken onderdeel uit van het 
wereldwijde netwerk van Lionsclubs, dat 
als motto heeft ‘We Serve’. Met dit bierpro-
ject maken de Waddinxveners dit motto in 
meerdere opzichten waar: het steunen van 

lokale doelen en het ‘serveren’ van een 
kwaliteitsbier. De opbrengst van de verkoop 
van elke fl es wordt voor 100% besteed aan 
Waddinxveense goede doelen. De Lions-
club heeft speciaal voor dit bierproject een 
webshop ontwikkeld www.ophefbier.nl. Hier 
kan iedereen één of meer fl essen van deze 
unieke uitgave bestellen.

Vanaf eind november is er een nieuw biermerk in Waddinxveen: OpHef (in Waddinxveen). Het bier is 

speciaal gebrouwen voor de Waddinxveners. De naam verwijst naar de hefbrug én naar de commotie en 

beweging, die dit blonde bier in Waddinxveen zal gaan veroorzaken. 

Waddinxveens blond bier

Wonen, winkelen en werken in Waddinxveen

“Elk jaar wordt een 
andere kunstenaar 

benaderd om het ontwerp 
van het etiket te maken.”
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Alles draait om service
“Persoonlijke service staat op nummer één in 
alle winkels. Wij kunnen iedere klant helpen, 
omdat we een aanbod hebben voor elke por-
temonnee en voor iedere leeftijd. In ons team 
zet iedereen graag een extra stapje om jou 
als klant te helpen. Wij denken met je mee 
en doen er alles aan om aan jouw wens te 
voldoen. Dat is ook meteen de reden dat 
we voor Waddinxveen de Laser Engraving 
Machine hebben aangeschaft. Daarmee 
kunnen we sieraden, tot ongeveer 10cm, 
voorzien van een lasergravure. In een let-
tertype naar keuze, dus die sieraden krijgen 
een heel persoonlijk karakter. Voor bedrijven 
betekent dit dat ze ook hun eigen logo kunnen 
aanbrengen. Wij zijn de enige juwelier in de 
regio met dit vernieuwende apparaat. En dat 

Boskoop ontvangen. Een winkel in Boskoop 
is daarom een perfecte aanvulling op de 
huidige winkels. Toen de familie van Hans 
mij benaderde om het pand over te nemen, 
hoefde ik dan ook niet lang na te denken.”

Sieraden voor cash
Ook de services van Robert Den haag brei-
den uit. Per 1 januari mag hij zich eigenaar 
noemen van Pandhuis - Haaglanden in 
Leidschendam. In dit pand draait alles om het 
belenen van goud, zilver of juwelen. “Mensen 
die op korte termijn geld nodig hebben kun-
nen bij ons hun sieraden brengen in ruil voor 
directe cash. Je hebt vervolgens zes maan-
den de tijd om het geleende bedrag plus rente 
terug te betalen. Als dat niet lukt, vervalt het 
sieraad aan het Pandhuis. Als juwelier kom 
ik al 15 jaar over de vloer bij deze organi-
satie om te handelen. In die tijd heb ik veel 
geleerd van het vak en uitgebreid achter de 
schermen mee kunnen kijken. De overname 
van dit bedrijf kwam op mijn pad en ik wist 
meteen dat ik deze kans moest grijpen. Ik sta 
al vanaf mijn 16e in de winkel en wilde nog 
voor mijn 50e een nieuw uitdaging aangaan. 
Dat is over een jaar en dus kwam Pandhuis – 
Haaglanden precies op het goede moment!”

is een echte meerwaarde. Daarnaast laten 
we er ook mee zien dat we, in een moeilijke 
tijd, durven investeren en vernieuwen.”

Robert Den Haag in Boskoop
Robert Den Haag blijft zich ontwikkelen en 
uitbreiden. “Op 1 december openen we onze 

Actief in Waddinxveen
“Nieuwe plannen voor Waddinxveen zijn er 
ook. Die liggen vooral op het vlak van nieuwe 
collecties. Zo hebben we nu het Zwitserse 
horlogemerk Ebel en de gouden collectie van 
Buddha to Buddha voor mannen vrouwen in 
huis gehaald. 

Maar ook het Nederlandse NOL sieraden, 
dat staat voor handgemaakte sieraden van 
echt Nederlands vakmanschap. Voor jonge-
ren hebben wij horloges van Casio. Die zijn 
kleurrijk en hebben veel bijzondere functies, 
zoals het model Mudmaster waar je letterlijk 
mee door de modder kan. Ook de Samsung 
smartwatches zijn in trek. Hiervoor hebben 
wij een display met voorbeeldhorloges, zodat 
je alle functies zelf kunt bekijken. Aan deze 
mooie collectie wordt binnenkort ook het 
merk Certina toegevoegd. We hebben ideeën 
genoeg om nog jaren actief te zijn!”

nieuwste locatie in Boskoop. Ik heb een per-
soonlijke band met het pand, want ik heb 
het overgenomen van de familie van mijn 
gewaardeerde collega Hans Does, die deze 
zomer onverwachts overleed. De band die ik 
heb met de familie gaat jaren terug. Als klein 
jongetje hielp ik mee in het atelier van de heer 
Does sr. in Zuidwijk. In de jaren dat Hans en ik 
onze eigen winkels hadden, hebben wij altijd 
contact gehouden. We hielpen elkaar met het 
doorleveren van artikelen, en ik liep af en toe 
bij hem binnen voor een kop koffi e. Daarnaast 
liggen mijn roots voor een deel in Boskoop. 
Mijn moeder is een Boskoopse kwekersdoch-
ter en mijn eerste baantje had ik in Boskoop. 
Natuurlijk neem je zo’n zakelijke beslissing 
niet alleen op emotie. Ik merk dat we in de 
winkel in Waddinxveen ook vaak mensen uit 

Dat Waddinxvener Robert Den Haag juwelier werd, was eigenlijk voor niemand een verrassing. Het beroep 
zit in zijn bloed. “Mijn ouders waren ook juwelier en hun winkel J. Den Haag zat op verschillende locaties 
in Waddinxveen. Van de Dorpstraat verhuisden zij naar de Kerkweg, vervolgens naar de Oranjelaan, het 
KW-plein en tot slot op de Passage. Als kind liep ik altijd al rond in de winkel en in 1995 startte mijn eigen 
avontuur. Met mijn eerste winkel op de Hesseplaats in Rotterdam. Inmiddels zijn er meerdere zaken. 
Vanaf december open ik met trots de deuren van een nieuwe winkel in Boskoop. En per 1 januari die van 
Pandhuis - Haaglanden in Leidschendam.”

een begrip in de regio

Juwelier Robert den Haag

Winkelcentrum Gouweplein
Gouweplein 48
2741 MW Waddinxveen

0182 - 617 868
info@robertdenhaagwaddinxveen.nl
www.robertdenhaag.nl

     Juwelier-Robert-den-Haag

     Juwelierrobertdenhaag

“Wij kunnen iedere 
klant helpen, omdat 

we een aanbod 
hebben voor elke 

portemonnee en voor 
iedere leeftijd.”

We hebben ideeën 
genoeg om nog jaren 

actief te zijn!”

Juwelier Robert Den Haag… 
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1000 stuks op voorraad en alle kleuren zijn mogelijk!

      079 593 1217
      info@jenshaarden.nl
www.jenshaarden.nl

Jens Haarden BV
Nijverheidstraat 1
2751 GR Moerkapelle

      079 593 1217      079 593 1217

Openingstijden 
Donderdag 13.00 -16.30
Vrijdag 13.00 -16.30
Zaterdag 09.00 -16.00

Buiten deze tijden zijn wij 
op afspraak geopend

Uitgebreide 
showroom met 

100 haardenUw adres voor warmte en sfeer!
ü	Eigen team voor montage en installatieEigen team voor montage en installatie

ü	Kasten en plateaus op maat gemaakt

ü	Onderhoud en service in eigen beheer

ü	Zorgeloos genieten van uw haard met 

ons onderhoud- & serviceabonnement

‘Een gashaard als 
de perfecte roomdivider’

Dru Maestro 
Tall Tunnel
Met de Dynamic Flame Burner® 
wordt het natuurlijke en levendige 
vlammenspel van echt houtvuur 
geëvenaard!

Blijven bewegen bij TOOS 
Waddinxveen
Willem-Jan Kerkhoven, coördinator gym en 
turnen bij TOOS: “Bijna al onze lessen kun-
nen doorgaan. Tijdens de eerste Coronagolf 
hadden we nog virtuele lessen, maar dat is 
nu niet nodig. In de eerste plaats zorgen wij 
voor een goede hygiëne. We desinfecteren 
continue onze handen én alle toestellen 
worden regelmatig schoongemaakt. Voor 
de aerobicslessen gebruiken wij matjes of 
steps, waarmee het voor de leden heel dui-
delijk is wat hun plek is. Dat is een goede 
manier om de 1,5 meter afstand zichtbaar te 
maken. Hierdoor hebben we wel de groeps-
grootte iets moeten verkleinen. Voor het 
turnen is dit een ander verhaal. Onze trai-
ners dragen mondkapjes in de lessen voor 
volwassenen en de rol van de trainer die 
vangt wordt zoveel mogelijk door de jeugd 
zelf ingevuld. Uiteraard kijken we wel naar 
de veiligheid, dat staat voorop! Tot slot 
hebben wij voor iedere les een Corona ver-
antwoordelijke die ervoor zorgt dat de regels 

worden nageleefd. In de meeste gevallen is 
dat de trainer of docent.”

Samen een balletje slaan, het kan!
“Met tennis, ook in het dubbelspel, is het 
vrij makkelijk om afstand te houden,” vertelt 
Nico Dolmans. Hij is voorzitter van Tennis- & 
Padelvereniging De Gouwe Smash. “Voor de 
veiligheid van onze leden hebben we wel een 
aantal aanpassingen gedaan. Bijvoorbeeld 
in de accommodatie, die al in de eerste coro-
nagolf is ingericht volgens de adviezen van 
de tennisbond. Daarmee was onze accom-
modatie al snel corona-proof. Inmiddels ligt 
dat anders, want nu mogen we alleen nog op 

het park zijn om te sporten. Een baan reser-
veren wordt daarom vanuit huis gedaan en 
we hebben het clubhuis moeten sluiten. Heel 
vervelend, maar wij zijn al heel blij dat onze 
leden kunnen blijven sporten.”

De wereld ziet er in coronatijd heel anders uit. Dat geldt ook voor het sporten. Door de maatregelen 

kun je niet sporten zoals je gewend bent. Sportclubs doen er alles aan om het sporten voor hun leden 

mogelijk te maken, natuurlijk binnen de corona regels. Een hele klus waarbij de leden van het bestuur 

soms lang zitten te puzzelen…

Sporten in 
Coronatijd

“We desinfecteren 
continue onze handen 

én alle toestellen 
worden regelmatig 

schoongemaakt.”

Door de aangescherpte maatregelen is het mogelijk dat sportclubs inmiddels nieuwe regels hebben moeten instellen om het sporten mogelijk te maken voor hun leden.
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Uit eten aan de keukentafel!

VanderLoo To Go
VanderLoo To Go Drive Thru - begon als een ludieke actie op 
Koningsdag, maar is nog steeds een groot succes! In het week-
end kan je, natuurlijk op afstand, heerlijke poké bowls afhalen. 
Ze worden met een grote glimlach bereid, met zorg verpakt en 
met plezier aan je overhandigd. Kijk op www.vanderloo-to-go.
nl/pokebowl en maak je keuze.

Verhage Waddinxveen 
Ondanks de COVID-19 maatregelen is Verhage Waddinxveen 
gewoon geopend voor het afhalen van heerlijke broodjes, 
snacks of frites. Plaats jouw bestelling online via www.bestel-
lenbijverhagewaddinxveen.nl, betaal online en wij zetten je 
bestelling op het gewenste tijdstip klaar. Veilig, makkelijk en 
snel! Telefonisch of aan de counter bestellen kan natuurlijk ook. 

De Bamboehut 
De echte authentieke Indische keuken vind je bij De Bamboehut. Zoals de echte rijsttafel, 
op houtskool gegrilde saté en heerlijke Indische snacks. En ben je al plannen aan het 
maken voor de kerst? Rond de kerstdagen kan je een rijsttafel vanaf 4 personen bestellen 
in warmhoudbakken (au bain marie) en op deze manier je eigen buffet verzorgen. Trek 
gekregen? Bestellen kan via Facebook www.facebook.com/bamboehut

Cafetaria & Eethuis ’t Ouwe dorp  
Bij Cafetaria & Eethuis ’t Ouwe Dorp kan je al een tijdje heer-
lijke frietjes en snacks online bestellen. Maar wist je dat je ook 
de gerechten van de menukaart uit het restaurant kan kiezen? 
Je kunt je maaltijd afhalen of laten bezorgen, maar bestel wel 
op tijd. Marcel en zijn team zorgen graag voor een heerlijke 
maaltijd bij jou thuis. www.ouwedorp.nl/restaurant 

Grieks Restaurant Kreta   
Kreta - Al ruim 30 jaar een begrip in Waddinxveen. Je kan nu 
ook thuis van de echte Griekse keuken genieten met een heer-
lijk Grieks wijntje om de ervaring compleet te maken. Maak 
een keuze uit de uitgebreide menukaart op www.kretawaddinx-
veen.nl en neem contact met ze op.

Restaurant Paddle’s    
Paddle’s behoeft eigenlijk geen introductie. In dit shared dining restaurant serve-
ren Diana en Paul altijd de heerlijkste gerechten. Nu kun je bij ze terecht voor een 
heerlijke rijsttafel gebaseerd op de familierecepten van Paul. Bestellen kan via 
www.paddles.nl en afhalen kan aan de achterzijde van het pand. En als je een 
bestelling plaatst hebben ze nog een leuke verrassing voor je!

Brasserie en Wijnbar Genieten    
Haal GENIETEN gewoon zelf in huis! Alles wat jij nodig hebt 
voor een heerlijke GENIETEN maaltijd stoppen wij in de speci-
ale GENIETEN-tas. Bestel jouw tas en wordt een volwaardige 
(thuis)chef-kok met de hulp van ons keukenteam! Hoe werkt 
het? Neem een kijkje op www.genietenwaddinxveen.nl en haal 
je GENIETEN tas op!

Restaurant de Landerij     
Luxe Take Away bij Restaurant de Landerij. 
Of het nu gaat om de populaire High Tea box, de Chef’s Curry 
of een 4-gangen keuzemenu, het wordt sowieso genieten op 
culinair restaurant niveau! Iedere twee weken wordt het menu 
aangepast. Neem snel een kijkje op www.restaurantdelanderij.
nl/take-away en bestel snel! Tel: 0182 - 39 44 60

Broer & Zus     
Broer & Zus blijft geopend voor afhalen! Bij Broer & Zus kan je 
terecht voor heerlijke koffi e, je favoriete broodje, soep, salade, 
burger, de lekkerste spareribs en meer. Ook hebben wij iedere 
week een special van de barbecue. Kijk snel op www.broeren-
zustogo.nl, geef je bestelling online aan ons door en dan zorgen 
wij dat deze klaar staat op het door u aangegeven tijdstip. 
Makkelijk en zonder wachttijd!

Easy Italy     
Heerlijke Italiaanse maaltijden die met liefde worden bereid 
door Apo Yilmaz ook bekend van Easy Dinner. Easy Italy heeft 
een uitgebreide menukaart voor bezorging of afhalen. Neem 
een kijkje op www.easy-italy.nl en plaats je bestelling. Er wor-
den alleen fairtrade producten en lokale producten gebruikt.

Restaurant Akkeroord      
Restaurant Akkeroord bij je thuis! Regelmatig wordt er een nieuw take away driegangen-
menu voor je samengesteld. Het menu is inclusief boter, brood en een amuse en is uit te 
breiden met een tussengerecht. Dit allemaal met natuurlijk de vertrouwde kwaliteit die je 
gewend bent van Akkeroord! Neem snel een kijkje wat het menu van deze week is op www.
akkeroord.nl en bestel!

EASY-ITALY
ITALIAANS RESTAURANT

de     bamboehut
saté's & indo food

Togo

De horecagelegenheden zijn dicht en we weten niet wanneer we weer gezellig een hapje 

kunnen gaan eten. Gelukkig hoef je niets te missen! De meeste horecagelegenheden in 

Waddinxveen komen bij jou thuis bezorgen of je kan een lekker gerecht bij hen afhalen.
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Cultuur neemt in Waddinxveen een bijzondere plek in: er zijn veel mensen die zich 

bezig houden met muziek, kunst of fotografi e. En dus zijn er ook best veel verenigingen 

en opleidingen die te maken hebben met cultuur. Zij komen ieder jaar bij elkaar tijdens 

WadCultureel, om aan bezoekers te laten zien wat ze allemaal te bieden hebben. 

Ton Bennemeer &  
 Stijn Donders 

WadCultureel is een groots opgezet event 
met kraampjes, optredens en – als klap op de 
vuurpijl – de uitreiking van de Waddinxveense 
Cultuurprijs. Dit jaar vond het event plaats op 
11, 12 & 13 september. Best een goede pres-
tatie in deze bijzondere Corona-tijd. Terug 
naar de Cultuurprijs, want daar draait dit arti-
kel om. Die prijs wordt ieder jaar uitgereikt 
aan iemand die een bijzondere prestatie heeft 
verricht op het gebied van cultuur. Er worden 
in de loop van het jaar mensen genomineerd 
en een deskundige jury kiest een winnaar. 
De wethouder of burgemeester reikt de prijs 
vervolgens uit tijdens WadCultureel en dit 
jaar viel die eer ten deel aan Ton Bennemeer. 
Daarnaast is er een aanmoedigingsprijs voor 
een talentvolle kunstenaar, zanger, musicus 
of fotograaf. Stijn Donders kwam hier als win-
naar uit de bus. Een duoportret...

Een kijkje achter de voordeur
Fotograaf Ton Bennemeer maakte in de afge-
lopen Corona-tijd een bijzondere serie foto’s. 
Hij portretteerde gezinnen bij de voordeur van 
hun woning om ‘mensen achter de voordeur 
een gezicht te geven’. ”Het idee voor de serie 
is thuis ontstaan. Maart was natuurlijk een 
bizarre tijd voor iedereen. Mensen moesten 
thuis blijven en dat ‘thuis zijn’ was precies 
wat ik op beeld wilde zetten. Ik ben het idee 
gaan testen, gewoon met mijn mobiele tele-
foon en met de buurman en zijn gezin in de 
deuropening van hun woning. Het resultaat 

was verbluffend en ik wist meteen dat ik hier 
iets unieks had. Dit zou wel eens een succes 
kunnen worden. De foto van de buurman was 
een probeersel, maar de eerste ‘echte voor-
deurfoto’ ging op social media viral en daarna 
ging het balletje snel rollen. Binnen no-time 
had ik veel mensen die hun voordeur wilden 
openzetten. Maar dat was niet mijn insteek. 
Ik wilde de verhalen vertellen die zich achter 
de voordeur afspelen. Wie zijn de mensen op 
de foto en welke invloed heeft COVID-19 op 
hun leven.

De Waddinxveense Cultuurprijs heeft mij een 
duwtje in de rug gegeven. De fotoserie bij de 
voordeur had me al laten beseffen waar het om 
draait in mijn vak: de tijd nemen om bezig te 
zijn met ‘vrij werk’. Nu er binnen onze sector 
minder betaalde klussen zijn, ben ik weer meer 
gaan focussen op die creatieve insteek. Ik heb 
weer tijd om dicht bij mijn gevoel te blijven. 
Daar word je uiteindelijk het gelukkigst van.”

Aandacht voor muziek
Stijn Donders (Raiko Records) is trots op 
de aanmoedigingsprijs. “Ik ben blij dat mijn 

werk, binnen een jaar na oprichting van mijn 
studio, nu al zo gewaardeerd wordt. Dat moti-
veert enorm. Tijdens Sleutelpop, dat echt 
een vernieuwend event was in Waddinxveen, 
merkte ik al dat muziek in Waddinxveen heel 
welkom is. Samen met Erik Kooijman van de 
Popschool Waddinxveen wil ik de muziek hier 
graag meer op de kaart zetten. Het straat-
beeld in de Passage is ook echt al aan het 
veranderen. Er lopen mensen met een gitaar 
op hun rug en heel regelmatig komen er 
mensen kijken wat er te doen is bij ons in het 
pand. Het is ook heel leuk om aanstormend 
talent een podium te geven. Voor Corona 
deed ik dit al in de vorm van kleine concerten. 
Die nemen wij hier in de studio op en laten 
dit aan een breed publiek zien en horen. Dit 
wordt echt gewaardeerd en wij merken dat 
vooral uit Park Triangel veel mensen op zoek 
zijn naar deze aanvulling. Deze prijs heeft mij 
bewust gemaakt van het community-gevoel in 
Waddinxveen. Er is liefde voor muziek en er is 
ook een plek om er wat mee te doen.”

“Ik wilde de verhalen 
vertellen die zich 

achter de voordeur 
afspelen.”

“Ik ben blij dat mijn 
werk, binnen een jaar 

na oprichting van 
mijn studio, nu al zo 

gewaardeerd wordt.”

winnaars Cultuurprijs 2020
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Gordijnen

Zonwering

Horren

Vloeren

We zijn een klein bedrijf op het gebied van woninginrichting, met een 
persoonlijke benadering tot u als klant. Zowel voor de particulieren, 
als de zakelijke klant kunnen wij u uitstekend adviseren op locatie 
of in onze showroom. De deur staat 5 dagen per week voor u open, 
maar ook op afspraak een andere gewenste tijd. Wij nodigen u van 
harte uit om kennis te komen maken met onze collectie...

Coenecoop 3E2  |  Waddinxveen  |  0182 - 611 419  |  www.jongeneel-gordijnen.nl

Reportage Oogzorg Bastiaan Optiek

Van bril tot bonbon
De beleving waar Edwin het over heeft, 
vind je als bezoeker op meerdere manieren. 
“Natuurlijk hebben wij mooie brillen, zorg 
en aandacht voor jouw ogen én een gezel-
lig praatje. Daarnaast schenken wij ook nog 
eens het lekkerste kopje Italiaanse koffi e van 
Waddinxveen. In onze eigen koffi ecorner, hoe 
leuk is dat! Bij dat kopje koffi e hoort natuur-
lijk een lekkere bonbon, broodje of gebakje. 
Kom proeven en beleven: dat hoort bij ons 
écht bij elkaar. Als je er dan toch bent, loop 
dan eens langs de werken van de lokale kun-
stenaars. En dat allemaal in wat ooit begon 
als optiekzaak. Onze vernieuwende formule 
valt positief op. In 2018 wonnen we er zelfs 
de Ondernemersprijs Midden-Holland mee.”

Op naar de toekomst! 
De eer van die succesformule valt ten deel aan 
de vorige eigenaren, Bas en Janny Molenaar 
en René Melching. Zij namen het initiatief 
en hadden het lef om echte vernieuwingen 

door te voeren. Bas: “Vorig jaar hebben we 
besloten om de winkel te verkopen. Vanaf 
6 oktober 2019, toen we precies 30 jaar 
bestonden, ging Bastiaan Optiek verder als 
onderdeel van EyeCare. Daar merken onze 
klanten verder niets van: de naam, de uitstra-
ling en grotendeels het team zijn hetzelfde 
gebleven, net als de kwaliteit en service die 
zij van ons gewend zijn. In de toekomst blijven 
we ons verder specialiseren op het gebied 
van oogzorg. We gaan ons onder meer rich-
ten op ooglaserbehandelingen. Samen met 
EyeCare bouwen we verder aan het succes 
van Bastiaan Optiek!”

Al ruim 30 jaar is Bastiaan Optiek in Waddinxveen hét adres voor een trendy bril, de juiste contactlenzen 

en een stoere zonnebril. De winkel is echter veel meer dan een optiekzaak alleen. Edwin van der Wilde, 

sinds een jaar de vestigingsmanager, legt graag uit wat Bastiaan Optiek bijzonder maakt. “Alles draait bij 

ons om beleving en goed kunnen kijken. Dat gaat heel ver, want naast reguliere oogmetingen bieden wij 

ook specialistische oogzorg. Dat scheelt in veel gevallen een bezoek aan de oogarts in het ziekenhuis en 

dát is echt een belangrijke meerwaarde.” 

Kijken, proeven én beleven bij...

Oogzorg Bastiaan Optiek

Een oogmeting, contactlenscontrole of advies? 
Je bent van harte welkom, ook tijdens corona! 

Maak wel even een afspraak; alle informatie vind 
je op www.bastiaanoptiek.nl

Oogzorg Bastiaan Optiek

Groensvoorde 2-4
2742 DJ Waddinxveen

0182 - 630 240
info@bastiaanoptiek.nl
www.bastiaanoptiek.nl

Wonen, winkelen en werken in Waddinxveen

Hubo Waddinxveen
Noordkade 28 - 2741 EV Waddinxveen - Tel: (0182) 612 235
Hubo.nl/waddinxveen

GRATIS inmeten, 
bezorgen en plaatsen 
van maatwerkkasten
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Een drassig begin …
Waddinxveen is al honderden jaren oud. De 
vroegste vermelding van Waddinxveen in 
archieven dateert uit de 13e eeuw. Van oor-
sprong was Waddinxveen een woest gebied 
langs de Gouwe en in de 13e eeuw begon 
men dit gebied te ontginnen om er landbouw 
te kunnen bedrijven. Dat trok arbeidskrachten 
aan, maar door het intensieve gebruik klon-
ken in de jaren daarna de veengronden in 
en werd het gebied steeds drassiger. Rond 
1500 begon men ook de veengronden af te 
graven om turf te winnen dat als brandstof 
werd gebruikt. Hierdoor ontstonden grote 
veenplassen

Kernen klonteren samen
Een verandering kwam in de 19e eeuw toen 
die veenplassen werden drooggelegd. De 
Fransen die als bezetter over ons land regeer-
den, brachten verschillende kernen, die het 
huidige Waddinxveen vormen, bij elkaar tot 
één gemeente. Dit waren de dorpskernen 
Noord-Waddinxveen, waar nu de Dorpstraat 
ligt, Zuid-Waddinxveen, het gebied bij de 
Brugkerk en de hefbrug, en de kern Zuid 
Gouwekade, dat ligt tussen de Zuidkade en 
Gouda. Zuid Gouwekade bestond weer uit 
verschillende kleine deelkernen zoals Broek, 
Thuil, ’t Weegje en Bloemendaal. In 1870. 

kreeg de huidige gemeente Waddinxveen 
namelijk zijn defi nitieve vorm. De oorspronke-
lijke kernen groeiden langzaam tegen elkaar 
aan. Het was een tijd van bloei en rijkdom, 
vooral de papier- en houtindustrie deden het 
goed. Later kwam het dorp bekend te staan 
om haar speelgoed- en meubelfabrieken.

Van 8.000 naar 30.000
Rond 1950 telt Waddinxveen ruim 8.000 inwo-
ners. In de jaren ‘60 maakte Waddinxveen een 
explosieve groei door: er kwamen nieuwe wij-
ken in Noord en West. Niet alleen groeide de 
bevolking, ook de samenstelling veranderde. 
Er kwamen inwoners uit omliggende steden bij 
en dat zorgde voor een meer gemixte samen-
stelling van de inwoners. Zo’n groeisprong 
was er bijvoorbeeld ook in de jaren ’80 en ‘90, 
toen de wijk Zuidplas werd gebouwd. Er was 
toen ook sprake van veel import, vooral uit de 
regio Den Haag en Rotterdam. Rond het jaar 
2000 tikte de teller al 25.000 inwoners aan. 
Hierna stagneerde de groei iets en is er zelf 
sprake van een beperkte daling. Maar dat 
was niet voor lang, want sinds oktober 2020 
wonen we met 30.000 mensen in het dorp. 
Dat komt met name door de bouwontwikke-
lingen in Park Triangel en die wijk is nog niet 
klaar met bouwen…

Waddinxveen...
van nul naar 30.000!

Het is je vast opgevallen: Waddinxveen groeit! Op dit moment is het de snelst groeiende gemeente 

in het Groene Hart. Onlangs konden we zelfs de 30.000e inwoner verwelkomen. Volgens 

burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis is de groei goed nieuws: het maakt dat Waddinxveen 

een zelfstandige gemeente kan blijven. Om deze mijlpaal te vieren, plantte hij samen met Gaby 

Kraaijeveld, de 30.000-ste inwoonster en kinderburgemeester Liva van Steense 

een appelboom in de Triangel. En hij trakteerde alle leerlingen van Waddinxveense 

scholen op een heerlijke appel. 

1800

1990

1970

2019
Scan de QR-code om dit ‘corona-proof feestje’ te bekijken.

“Van oorsprong was 
Waddinxveen een woest 

gebied langs de Gouwe en 
in de 13e eeuw begon men 

dit gebied te ontginnen 
om er landbouw te 
kunnen bedrijven.”
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Wij zijn gespecialiseerd in alle voorkomende stucadoors- en 
sauswerkzaamheden, buitengevels en restauratie projecten.

Al ruim 10 jaar hebben wij een bedrijf dat gaat voor kwaliteit 
en een goede service.

Ziet u het niet zitten om zelf alles te regelen? Wij nemen alle 
zorg uit handen voor de hele afbouw van uw woning.

Ook verhuren wij steigers, aanhangers, gips-, spack- en 
airlesspuiten en bouwdrogers.

 
Wij zijn gespecialiseerd in alle voorkomende stucadoors- en 
sauswerkzaamheden, buitengevels en restauratie projecten. 
 
Al ruim 10 jaar hebben wij een jong en dynamisch bedrijf die gaan voor 
kwaliteit en en goede service. 
 
Ziet u het niet zitten om zelf alles te regelen? Wij nemen alle zorg uit 
handen voor de hele afbouw van uw woning. 
 
Ook verhuren wij steigers, aanhangers, gips-, spack- en airlesspuiten 
en bouwdrogers. 
 
Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt? Neem dan contact met ons op, 
dan kunnen wij bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. 
 

info@avestucadoors.nl 
www.avestucadoors.nl 

06-53 39 85 30 
  

info@avestucadoors.nl  |  www.avestucadoors.nl  |  06-53 39 85 30

Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt? 
Neem dan contact met ons op, dan kunnen wij bespreken 
wat wij voor u kunnen betekenen.

Tuinontwerp

Bestrating

Tuinaanleg

JVG Bestratingen en Tuinaanleg 
is een allround hoveniersbedrijf. 
Omdat wij alle werkzaamheden 
in eigen beheer uitvoeren krijgt 
u de beste prijs! Iedere tuin die 
wij afl everen is maatwerk. Wij 
bekijken de situatie vrijblijvend 
op locatie en inventariseren uw 
wensen. Op basis daarvan maken 
wij een off erte waarover wij graag 
met u in gesprek komen.

JVG Bestratingen & Tuinaanleg
Kromme Esse 1a 2741 KP Waddinxveen | 06 - 41 30 56 70 | info@jvgbestratingen.nl | jvgbestratingen.nl
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Wonen, winkelen en werken in Waddinxveen

Meer dan alleen een mobiele telefoon
“Het is heel verleidelijk om je abonnement 
bij je huidige provider te verlengen, maar dat 
is niet altijd de beste optie. Misschien is er 
op dit moment een andere provider die een 
beter aanbod heeft. Wij brengen daarom altijd 
eerst de wensen in beeld: over de gewenste 
specifi caties van een telefoon, dus hoe je de 
telefoon gebruikt. Maar ook het budget en het 
huidige verbruik nemen we mee. Daarnaast 
kijken wij ook naar andere abonnementen die 
je wellicht hebt lopen. Bijvoorbeeld het inter-
net in de woning. Door slim te combineren kan 
het zomaar zijn dat je een stuk voordeliger uit 
bent. Wij zijn onafhankelijk en juist daarom 

kunnen wij makkelijk veel verschillende aan-
bieders met elkaar vergelijken. Dat zorgt voor 
een offerte die voordeel biedt en helemaal bij 
jouw situatie en wensen past.”

Service van A-Z
Na aankoop gaat de service van Welcom bij 
Jaap verder. “Om te beginnen zetten wij de 
gegevens over naar de nieuwe telefoon. Maar 
ook wanneer de telefoon kapot gaat kun je bij 
ons binnenlopen. We helpen je graag verder 
en zorgen dat je, in de reparatieperiode, een 
leentoestel hebt. Zo ben je altijd bereikbaar!”

Iedereen is Welcom bij Jaap …
… en dan ook echt iedereen: van jong tot oud 
en nog belangrijker, je hoeft geen klant te zijn. 
“Heb je een vraag over die ene instelling die je 
maar niet kunt vinden? Of wil je een telefoon 
in het echt zien en in de hand houden? Stap 
gewoon bij ons binnen. De deur van Welcom 
bij Jaap staat letterlijk altijd open. Als tele-
combedrijf hebben wij de nieuwste modellen 
smartphones in huis. Op dit moment is dat de 
Iphone 12.

Welcom bij Jaap is dé telecomaanbieder in Waddinxveen waar je terecht kunt voor een eerlijk, 

persoonlijk advies. Filiaalmanager Joost Jansen: “Wij zorgen dat je bereikbaar bent. Van sim-only 

tot abonnement met smartphone, wij helpen je met het maken van de juiste keuze!”

Welcom bij Jaap

Doorsteek 3
2741 NN Waddinxveen

0182 - 618 234
info@welcombijjaap.nl
www.welcombijjaap.nl

     WelcombijJaap

Welcom bij Jaap
Iedereen bereikbaar met… 
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Transitievisie Warmte 
(TVW): wat is het precies?

Nederland gaat de komende jaren energie 
besparen en stoppen met het gebruik van 
aardgas. Dat lukt niet zomaar. Op dit moment 
wordt daarvoor het plan geschreven. Dat plan 
noemen we de ‘Transitievisie Warmte’ (TVW). 
Stoppen met aardgas betekent dat we op een 
andere manier gaan koken, douchen en onze 
huizen gaan verwarmen. Koken kan met een 
inductie- of elektrische kookplaat. Voor ver-
warming en warm water zijn er verschillende 
technieken. Bijvoorbeeld een aansluiting op 
een warmtenet of een warmtepomp. De 
Transitievisie Warmte beschrijft welke van 
deze technieken het meest geschikt is per 
buurt in Waddinxveen. Dat kan namelijk wel 
verschillen. Soms zijn er zelfs meerdere 
technieken geschikt. Omdat de ontwikkelin-
gen op dit gebied heel snel gaan, wordt de 
Transitievisie Warmte iedere 5 jaar aangepast 
aan de nieuwe technieken.

De visie wijst na uitgebreid onderzoek ‘start-
buurten’ in Waddinxveen aan. Deze buurten 
worden als eerste aardgasvrij gemaakt. 
Zodra de gemeenteraad de Transitievisie 

Regionale Energie Strategie 
(RES): het opwekken van 
duurzame energie!

Om te kunnen overstappen op schone 
energie, moet deze energie wel opgewekt 
worden. In tegenstelling tot de TVW, doet 
Waddinxveen dit niet lokaal maar regionaal. 
Nederland is hiervoor opgedeeld in dertig 
regio’s die allemaal een eigen energieplan 
schrijven: de Regionale Energie Strategie 
(RES). Waddinxveen maakt onderdeel uit van 
de regio Midden-Holland. 

Waar gaat de RES over?
De Regionale Energie Strategie is een plan 
dat gaat over de opwek van schone ener-
gie en duurzame warmte in onze regio en 
gemeente. Onze regio wil per jaar 0,435 
terawattuur aan schone energie opwekken. 
Dat zijn ongeveer 67 windmolens of 544 
hectare (één hectare is ongeveer anderhalf 

Warmte heeft goedgekeurd, wordt voor deze 
startbuurten een plan gemaakt. Dat heet een 
‘buurtuitvoeringsplan’. 

Samen met Waddinxveen
De gemeente maakt deze visie niet alleen, 
maar samen met inwoners, ondernemers, 
de woningcorporatie, de netbeheerder en 
de hoogheemraadschappen. Deze samen-
werking vinden we belangrijk, omdat we 
goed rekening willen houden met wat inwo-
ners en ondernemers belangrijk vinden in 
de visie (en later in de buurtuitvoerings-
plannen). Er is daarom in september een 
vragenlijst uitgezet en er worden in de toe-
komst nog verschillende bijeenkomsten voor 
inwoners georganiseerd. Daarnaast zijn er 

voetbalveld) aan zonnevelden. Samen met 
betrokken partijen, zoals de netbeheerder, 
het bedrijfsleven, maatschappelijke organi-
saties en uiteraard onze inwoners zoeken we 
naar de beste locaties voor zonne- en wind-
energie in onze regio. 

Wat gaan we doen?
Op 1 juli 2021 presenteren we het eindrap-
port: de RES 1.0. Het opstellen van de RES 
gaat in een paar stappen. De eerste stap 
was de ‘concept-RES’. Hierin zijn de eerste 
denkrichtingen voor de opwek van duurzame 
energie beschreven en hoeveel energie er 
opgewekt moet worden in de regio. Om te 
komen tot een RES 1.0 werken we deze 
denkrichtingen verder uit en proberen we de 
volgende vragen te beantwoorden: 
» Waar is ruimte voor de opwek van energie 

en hoeveel? 
» Zijn deze locaties maatschappelijk gezien 

acceptabel en fi nancieel haalbaar? 

» Als er een wind- en/of zonnepark komt, 
moeten dan de opbrengsten naar nieuwe 
investeringen of juist terug in de gemeen-
schap?

bijeenkomsten voor de samenwerkingspart-
ners en is er een Kernteam van inwoners, die 
verspreid over de gemeente wonen en actief 
mee willen denken en praten.

Wat kunt u nu al doen?
U hoeft niet te wachten op de Transitievisie 
Warmte of het Buurtuitvoeringsplan voor 
uw buurt. U kunt nu al stappen zetten naar 
aardgasvrij wonen. Bijvoorbeeld door isola-
tiemaatregelen te treffen of te gaan koken op 
inductie. 

Laat u inspireren via www.duurzaam-
bouwloket.nl/stappenplan. Of bekijk onze 
Facebookpagina ‘Duurzaam Waddinxveen’ 
voor handige tips!

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) heeft Nederland, samen met 200 andere landen, 

internationale afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Hiervoor gaat Nederland 

onder andere duurzame energie opwekken en het gebruik van aardgas stoppen in 2050. Iedere 

gemeente draagt een steentje bij aan deze wettelijke afspraken, zo ook Waddinxveen. De gemeente 

Waddinxveen werkt aan twee plannen: de ‘Transitievisie Warmte’ (TVW) en de ‘Regionale Energie 

Strategie’ (RES). Wat deze plannen precies inhouden, leggen we hier uit. 

Laat weten wat u 
belangrijk vindt!
We willen graag met u in gesprek 
over deze vragen! Er zijn de komende 
tijd meerdere momenten waarop u 
met ons kunt meedenken. Op 
www.resmiddenholland.nl kunt u nu 
de eerste inwoners-enquête invullen. 
Daarnaast wordt er binnenkort een 
online inwonersavond (de kansenta-
fel) georganiseerd. Wilt u meedoen 
aan de enquête, de inwonersavond 
of meer weten over de RES? Blijf dan 
op de hoogte via de website, nieuws-
brief of Facebookpagina ‘Duurzaam 
Waddinxveen’.

… belangrijk voor een schone toekomst: denkt u mee?

Meld u aan voor de nieuwsbrief via 
duurzaamheid@waddinxveen.nl en 
blijf op de hoogte van het laatste 
duurzame nieuws!

Hoe komt de Transitievisie Warmte tot stand?
De gemeente Waddinxveen neemt de volgende stappen om de Transitievisie Warmte te schrijven:

In deze voorlopige planning 
wordt beschreven hoe 
we samen tot de RES 1.0 
komen en hoe we u hierbij 
betrekken.

Zijn de TVW en de RES 
hetzelfde?

De Regionale Energie Strategie en de 
Transitievisie Warmte zijn niet hetzelfde, maar 
wel aan elkaar verbonden! In de Transitievisie 
Warmte kijken we op lokaal niveau, dus 
alleen binnen onze eigen gemeentegren-
zen, naar de alternatieven voor aardgas. 
Deze informatie uit de TVW gebruiken we in 
de RES.  In de RES kijken we op regionaal 
niveau, naast de locaties voor windmolens 
en zonnevelden, namelijk ook naar regionale 
warmtebronnen. In sommige gemeenten blijkt 
dat er niet genoeg of juist een overschot aan 
warmte is.  De RES gaat na of er in de lokale 
TVW dan gebruikt gemaakt kan worden van 
warmtebronnen die in de regio beschikbaar 
zijn. Daarmee kijkt de RES dus verder dan 

alleen de gemeentegrens van Waddinxveen. 
In de RES creëren we een duidelijk overzicht 
van alle warmtebronnen die er in onze regio 
beschikbaar zijn. Daarnaast maken we in de 
RES afspraken wie er gebruik kan maken van 
deze regionale bronnen.  Zo voorkomen we 
dat een warmtebron door teveel gemeentes 
wordt gebruikt of een interessante warmte-
bron juist onbenut blijft! Dit is een uitdagende 
puzzel waardoor de RES en de TVW dus 
altijd aan elkaar zijn verbonden maar wel 
degelijk andere trajecten zijn.

Transitievisie Warmte & 
Regionale Energie Strategie

2020 2021

Voor het verduurzamen van 
uw huis zijn ook subsidies 
beschikbaar! Doe de subsidiecheck 
op www.duurzaambouwloket.nl/
subsidiecheck
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Hubert Spruijt: “Dit jaar is gekozen voor een 
andere aanpak. Er bleven na de oogst veel 
aardappelen op het veld achter en daarom 
mochten mensen gratis komen rapen en 
rooien. Dit om verspilling van goede aardap-
pelen tegen te gaan. Boeren hebben ieder 
najaar maar kort de tijd tussen het einde van 
de groeiperiode én het natte najaar om hun 
aardappelen te oogsten en dan blijft er wel 
eens iets achter. Aardappelen kunnen niet 

goed tegen water. Als ze lang onder water 
staan is er grote kans dat er één rotte tus-
sen zit. En één rotte aardappel in de schuur 
kan alle gezonde aardappelen besmetten. 
Dat risico wil je als boer niet lopen. Daarom 
kies je er dan soms voor om een stukje land, 
met relatief veel slechte aardappelen, niet 
te rooien. Dat wil niet zeggen dat alle aard-
appelen op dit veldje rot zijn. Integendeel 
zelfs: je kunt hier meestal nog veel gezonde 
aardappelen uit halen. Omdat het voor ons 
belangrijk is dat het land weer ‘leeg’ is voor 
de volgende teelt, hebben we dit jaar een 
vrije-oogst dag georganiseerd. Dat was een 
groot succes. Er waren meer dan 50 aan-
meldingen en er zijn ook veel kilo’s naar de 
voedselbank gegaan. Het is echt een win - 
win voor iedereen.”

Al een aantal jaar organiseert akkerbouwbedrijf H.J. Spruijt de activiteit 

‘eten per meter’. Je kunt dan zelf, voordat de boer gaat rooien, 

aardappelen en uien van het land rapen tegen een kleine vergoeding. 

Eten per meter
in Waddinxveen!

Aardappelen…. 
maar dan net even anders!

Iedereen kent wel de gekookte, gefri-
tuurde of gepofte aardappel. Maar je 
kunt nog zoveel meer met aardappelen 
doen. Probeer het eens uit!

Aardappel - spitskoolkoekjes
Voor 2 à 3 personen. 
Tip: lekker met een gehaktballen!

Ingrediënten
» 3 à 4 grote aardappelen
» 200 gram spitskool
» 1 stengel bosui
» 1 eetlepel bloem (+ extra)
» 2 eetlepels peterselie
» 1 ei
» 1 eetlepel mayonaise
» Dobbelsteentje Parmezaan
» Zout & peper
» Snuf nootmuskaat

Bereiding
1. Schil en rasp de aardappelen. Snij de 
spitskool klein en de bosui in kleine rin-
getjes. Hak de peterselie fi jn en rasp de 
Parmezaan.

2. Doe alle ingrediënten voor de koek-
jes in een grote mengkom en roer door 
elkaar.

3. Verhit een pan op medium vuur en laat 
er een klont boter en een scheutje olijf-
olie in smelten.

4. Schep wanneer de pan op tempe-
ratuur is met een eetlepel een paar 
hoopjes van het mengsel in de pan en 
druk deze aan tot koekjes. Laat een 
paar minuten bakken tot je ziet dat de 
onderkant goudbruin is gekleurd. Draai 
de koekjes vervolgens om en laat ook de 
andere kant bakken.

Bron: www.culy.nl

“Er bleven na de oogst 
veel aardappelen op het 
veld achter en daarom 

mochten mensen gratis 
komen rapen en rooien.”
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Kouwe Hoek 3  |  2741 PX Waddinxveen
Tel: 06 41 61 96 41

info@inter-more.nl  |  www.inter-more.nl

Voor al uw maatwerk bent u bij 
ons op het juiste adres

Vier jaar op rij de 
hoogste waardering!

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

Studio Da Danza staat voor ‘#AlwaysActive’ … hoe dan ook, 
altijd actief! Da Danza denkt namelijk altijd actief en creatief in 
oplossingen. Zeker in deze tijd! Voor peuter/kleuterdans, ballet, 
dance-mix, jazzdans, modern, hiphop, theater, total body workout 
en zumba zit je altijd goed bij Studio Da Danza! ‘Let’s dance!’

www.studiodadanza.nl / info@studiodadanza.nl

Is uw witgoedapparaat defect, maar heeft u deze niet bij ons gekocht? 
Geen paniek, want bij Neeleman Witgoedspecialist repareren we alle 
A-merken op een snelle en deskundige manier. Met het advies, de 
service en de persoonlijke benadering die u van ons gewend bent. 

Extra zorg Waddinxveen is een initiatief van verschillende praktijken en therapeuten in 
Waddinxveen. De bekende zorgaanbieders zoals huisartsen en organisaties voor geestelijke 
gezondheidszorg zijn bij veel mensen wel bekend. Maar wist u dat er in Waddinxveen nog 
veel meer therapeuten zijn die zich bezighouden met gezondheid en welzijn?

Neem eens een kijkje op www.extrazorgwaddinxveen.nl voor een 
overzicht van toegankelijke, laagdrempelige zorg zonder wachtlijst.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie via het 
contactformulier op www.witgoedspecialist.nl of bel gerust!

Niet alleen een nieuwe vloer of vloer-
verwarming kan HOME Woonconcepten 
thuis verzorgen. Ook voor renovatie en 
stuc-, spuit- en schilderwerk kun je bij 
het team van Mark terecht. Zelfs voor-
bereidend installatiewerk (nieuwe bad-
kamer en keuken), staallook deuren en 
kozijnen kunnen zij voor je regelen. 
HOME Woonconcepten is al vijf jaar 
een begrip in Zoetermeer. 

AANSPREEKPUNT
“Wij hebben alles in huis”, zegt Mark 
trots. “We horen vaak dat de vloerver-
warming en vloeren door verschillende 
bedrijven laten installeren fout gaat. Wat 
doe je als een van de twee opeens een 
week later wordt geleverd? Om deze 
stress te voorkomen, heeft de klant bij 
ons één aanspreekpunt voor alle werk-
zaamheden rondom de vloer. Dat doen 
wij uitsluitend met eigen mensen, met 
elk zijn discipline. Zo nemen we het 
werk volledig uit handen van de klant.”

SFEER PROEVEN
Een vloer is de belangrijke uitgave in je 
huis, want het bepaalt de gehele sfeer. In 
de showroom aan de Van Leeuwenhoe-
klaan vind je nu al de trendkleuren voor 
2021. “Opkomend is om een PVC-vloer 
in verschillende maten door elkaar te 
verwerken, zoals een smalle, midden-

Van Leeuwenhoeklaan 8A
079 - 234 07 77
info@homewoonconcepten.nl
www.homewoonconcepten.nl

ÉÉN AANSPREEKPUNT VOOR DE 
VLOER EN ALLES EROMHEEN

maat en brede plank. Dat leidt tot een 
speels effect. Nieuw is ook de geweven 
PVC-vloer, die antislip, anti-bacterieel en 
slijtvast is. Dat geeft de vloer een andere 
uitstraling.”

GENOEG KEUZE
HOME Woonconcepten heeft vloeren in 
alle prijsklassen. “Wij hebben een trendy 
adviescentrum met meer dan 300 varian-
ten PVC-vloeren, naast alle monsters en 
proefstalen. Wij zijn de grootste in de 
regio voor PVC-vloeren”, zegt Mark, 
die aangeeft dat er veel mogelijkheden 
zijn met PVC-vloeren. “Je kunt de 
PVC-vloeren doortrekken naar het 
toilet en zelfs de trapbekleding. Dat 
kan ook in een andere tint.”

WARME VOETEN
Het wordt weer kouder, dus dan is een 
vloerverwarming wel zo fijn. Warme voe-
ten kun je ook op een voordelige manier 
krijgen. “Wij leggen vloerverwarming aan 
op basis van het nieuwe verwarmen 
waarmee je op lagere temperatuur kan 
stoken, door de cv-temperatuur naar 
beneden te brengen, zonder verminde-
ring van warmteafgifte. Ook zijn onze 
systemen geschikt voor een warmte-
pomp. Voor nu of in de toekomst. Uw 
vloerverwarming is er klaar voor. We zijn 
elke dag bezig met innoveren, waardoor 
we voor elke situatie een oplossing 

hebben. In onze showroom kan je de 
verschillende voorbeelden toepasbaar 
in iedere woning zien en kunnen we 
persoonlijk advies geven.”

THUIS UITZOEKEN 
Nieuw is dat je op eenvoudige wijze 
thuis alvast je vloer kan uitzoeken. 
Maak een foto met je mobiel van de 
ruimte en upload deze op onderstaande 
site en de keuzepret kan beginnen! 
www.floorlife.nl/homewoonconcepten

De vloer vormt de basis van jouw 
huis. HOME Woonconcepten begrijpt 
hoe belangrijk de vloer voor een huis 
is. De vloerspecialist heeft alles in 
huis op dat gebied én wat eromheen 
komt kijken. Mark van Es biedt met 
zijn bedrijf het totaalconcept met 
een all-in prijs, zodat je altijd precies 
weet waar je aan toe bent!

6

“WIJ NEMEN HET 
WERK VOLLEDIG UIT 
HANDEN VAN DE KLANT”

Verscheidene 
vloerverwarmingsystemen

PVC-vloer in verschillende maten

Geweven PVC-vloer

ÉÉN AANSPREEKPUNT VOOR DE 
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Tijdelijk tot € 1.250,- extra inruilvoordeel

De nieuwe Kia Picanto, 
Kia Rio en Kia Stonic.
Nu in de showroom. 

Tijdelijk tot € 1.250,- extra inruilvoordeel

Gem. brandstofverbruik: 4,9-5,7 l/100km, 20,4-17,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-127 g/km.
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde actie is geldig bij aankoop van 
een nieuwe Kia Picanto modeljaar 2021, Kia Rio modeljaar 2021 en Kia Stonic modeljaar 2021 met uiterste kentekenaanvraag op 28-12-
2020 en uiterste registratie op 18-01-2021. Bekijk de volledige actievoorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij uw Kia-dealer. Getoonde 
modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Beste Kia-dealer in Europa

Curieweg 11 Alphen aan den Rijn T. (0172) 474 933
Jozef Israëlslaan 2 Woerden T. (0348) 421 234
Coenecoop 143 Waddinxveen T. (0182) 200 202

Weten wat jouw auto waard is? Doe de gratis  op kia-fase.nl
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