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INZAMELDAGEN
FIT4NOP

  

 

Heb jij thuis (on)gebruikte kinderkleding, sportkleding en
sportartikelen over? Maak een ander blij!

 
 Lever het in op: 
 9 juni en 5 juli

Wingerd 45 (Het schoolgebouw)
Tussen 9:00 en 13.00 uur 

 
Op 28 augustus 2021 organiseren we het Fit4Nop Wijkfestival.

Een middag voor jong en oud en vol met sport- en
spelactiviteiten, plezier, informatie en gezondheidstips.

 
 Meer weten? Contact: wadwijzer@waddinxveen.nl

 

WWW in Waddinxveen,
next level glossy!
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WadWijzer presenteert op 28 
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kies jij?
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Waddinxveen
WadCultureel 2021 op 10, 11 en 
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Zomer 2021: onderhoud
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Verspreiding:
2x per jaar huis-aan-huis in Waddinxveen
Oplage: ca.12.500

Redactie, vormgeving, fotografie en productie:
TekstUeel - communicatie
Passage 29, 2741 HB Waddinxveen
T: 0182 63 61 13
E: info@tekstueel-communicatie.nl
I: www.tekstueel-communicatie.nl

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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Yes, we mogen weer, staat er op de cover van 
deze nieuwe editie van WWW in Waddinxveen. 
En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de 
horeca, maar eigenlijk voor iedereen. Wat 
heerlijk dat er na 1,5 jaar weer uitzicht is op 
het ‘normale leven’. Met de mogelijkheid om 
elkaar te ontmoeten: thuis, in het park, bij de 
horeca, op de sportclub of waar dan ook. En 
met de vakantie in het vooruitzicht neemt ook 
de kans op reizen weer toe. Heerlijk, met dit 
mooie weer krijg je daar echt zin in. Maar ook 
in ons ‘eigen’ Waddinxveen kun je er lekker 
op uit! In dit magazine doen we je daarvoor 
verschillende ideeën aan de hand: voor een 
heerlijke wandeling in Polder Bloemendaal of 
meld je aan voor één van de wandelroutes 
van Waddinxveen Wandelt. Een absolute 
aanrader! Ga dan gelijk eens langs bij het 

informatiecentrum van De Pater Makelaardij 
in Park Triangel of neem een bootcamp-les in 
het park.
 
In dit magazine – de tweede uitgave alweer 
in het nieuwe jasje! – staat een aantal 
advertenties van lokale ondernemers. Zij 
maken deze uitgave mede mogelijk en vanuit 
het team van WWW in Waddinxveen doen we 
een beroep op jou om zoveel mogelijk lokaal 
te winkelen. Wij wensen je veel leesplezier 
en werken alweer aan de volgende uitgave. 
Deze zal in het najaar verschijnen. Heb jij tips 
voor de redactie of wil je jezelf presenteren in 
WWW in Waddinxveen? Laat het ons weten.

 Het team van
          WWW in Waddinxveen

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

Volg ons nu 
ook op Facebook!

AANBIEDING
ZONNEBRIL OP STERKTE

 MET MAXIMALE UV-BESCHERMING

KIES VOOR KWALITEIT
KIES VOOR ZEISS ® ZONNEGLAZEN OP STERKTE

Vraag naar de voorwaarden

Groensvoorde 2-4, 2742 DJ Waddinxveen
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Loop gerust eens even binnen
“De Pater Makelaardij wordt als nieuwbouw 
makelaar bij veel projecten in Park Triangel 
betrokken. We worden regelmatig ingescha-
keld en merken dat de belangstelling voor 
nieuw te bouwen woningen binnen Park 
Triangel alleen maar aan het toenemen is. 
Zowel van mensen binnen de gemeente en 
omliggende gemeenten en steden. Voor een 
nieuw te bouwen woning weten de men-
sen de weg naar Park Triangel en De Pater 
Makelaardij al goed te vinden. Ze zijn of 
gewoon nieuwsgierig of heel gericht op zoek 
naar een nieuwe woning. Iedereen is welkom. 

Wij weten welke woningen beschikbaar zijn, 
welke projecten er nog aankomen en wat er 
allemaal komt kijken bij de aankoop van een 
nieuwbouwwoning. Voor de mensen die zich 
oriënteren voor een nieuw te bouwen woning 
in onder andere Park Triangel, hebben we 
nu ook op een centrale plek in de wijk, een 
informatiecentrum gerealiseerd. Daar kunt u 
terecht met alle vragen over het wonen in Park 
Triangel. Loop gerust een keertje binnen.” 

De kracht van de Pater Makelaardij: 
makelaars van nu!
De Pater Makelaardij is een dynamische 
makelaardij met vestigingen in Waddinxveen 
en Boskoop. Ons werkgebied ligt in het mooie 
Groene Hart, een prettige omgeving om te 
wonen en te werken. De Pater Makelaardij 
heeft drie zelfstandig werkende teams. Een 
team met de specialisatie bestaande woningen, 
een team met de specialisatie nieuwbouw en 
een team met de specialisatie bedrijfsmatig 
vastgoed. Binnen onze organisatie werken de 
teams nauw samen. Wij zijn echt de makelaar 
van nu én van u! 

Wonen in Park Triangel betekent ‘fijn thuiskomen, comfortabel wonen en alles lekker dichtbij’: winkels, scholen, 

sportvoorzieningen en openbaar vervoer. In dit sfeervolle woonpark worden in totaal 2800 woningen gebouwd. In 

verschillende volumes en verspreid over negen kleinschalige woonbuurtjes. Die buurtjes hebben ieder hun eigen 

karakter en uitstraling, maar hebben ook veel gemeen: ze zijn speels, groen en ruim opgezet. Iemand die alles 

weet van de woningen die er al staan én die nog worden gebouwd, is het team van De Pater Makelaardij. Dit 

makelaarskantoor is al bijna 50 jaar in Waddinxveen gevestigd en vanaf het begin actief bij de ontwikkeling van 

Park Triangel betrokken. Het enthousiaste en deskundige team van De Pater Makelaardij ‘kent bijna iedere steen in 

Waddinxveen’, ook in Park Triangel.

Reportage De Pater Makelaardij

De Pater Makelaardij

Kerkweg-Oost 224

2741 HA, Waddinxveen

0182 613 822

waddinxveen@depater.nl

www.depater.nl

     depatermakelaardij

     depatermakelaardij

Wonen in Park Triangel? 
Even langs het informatiecentrum!

“Het team van nieuwbouw 
makelaars van de Pater Makelaardij 

informeert u graag over de 
nieuw te bouwen woningen van 
verschillende woningen van de 

projectontwikkelaars binnen Park 
Triangel. En over de nieuw te bouwen 
woningen en appartementen buiten 

Park Triangel.” 

Kom langs in het informatiecentrum of kijk 
op www.depater.nl/aanbod/nieuwbouw. Wij 

maken graag met u een afspraak!
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Eén van die fanatieke wandelaars is Miriam 
van der Laan. Zij zet dagelijks als het even 
lukt 10.000 stappen, alleen of met haar gezin. 
“Ik ben in januari begonnen met die challenge 
en kreeg er onwijs veel energie van. Door 
weer en wind trek ik mijn wandelschoenen 
aan en ontdek ik de mooiste routes in en rond 
Waddinxveen. Ook mijn kinderen wandelen 
graag mee én dat is ook nog eens ontzettend 
gezellig! Polder Bloemendaal is toch wel een 
favoriete route. Je ontdekt er allerlei dieren 
en de kinderen zijn dol op het trekvlot: ze blij-
ven heen en weer gaan. Als ik ’s avonds nog 
niet mijn doel heb gehaald, ga ik na het eten 
nog even een blokje om. Soms ga ik ook wel 
alleen wandelen en zet ik een goede podcast 
of luisterboek aan. Dan loop ik soms zelfs een 
extra rondje omdat ik zo graag het einde wil 
horen. In juni is de challenge afgelopen en ik 
heb het ruimschoots gehaald! Ik ben van plan 
om wel lekker te blijven wandelen. Maar of ik 
in de toekomst elke dag die 10.000 stappen 
haal is nog de vraag.” 

Alternatieve route voor Waddinxveen 
Wandelt! 
In 2019 liep jong en oud(er) nog vier avon-
den lang dwars door Waddinxveen met de 
Avond4daagse. Helaas kon dit vorig jaar niet 
doorgaan en ook dit jaar gooide Corona roet 
in het eten. De organisatie van Waddinxveen 
Wandelt vond het tijd voor een alternatief. 
Daarom hebben ze vier routes uitgezet die 
allemaal starten vanaf het Gouweplein. Vanuit 

daar gaan ze allemaal een andere kant op. 
Elke route is circa 5 kilometer lang. De echte 
fanatiekelingen kunnen twee routes nog uit-
breiden door een extra rondje Gouwebos 
(+3,3 km) of ‘t Weegje (+4,5 km) te doen. Heb 
jij alle vier de routes gelopen? Dan ontvang 
je de welverdiende Waddinxveen Wandelt 
medaille! Tijdens de wandeling kun je ook 
verschillende vragen beantwoorden. Die 
zijn samen met het Historisch Genootschap 
Waddinxveen bedacht. Ze gaan over vroe-
ger en nu: wanneer en hoe is Waddinxveen 
ontstaan; in welk open water werd er vroeger 
zwemles gegeven enz. Daarnaast zijn er ook 
speciale vragen voor kinderen en zijn er tij-
dens de route ook leuke opdrachten. Leuk 
voor iedereen dus.

Wil je ook wandelen in Waddinxveen? 
Inschrijven kan via waddinxveenwandelt.nl. 
Na inschrijven krijg je een tasje thuisgestuurd 
met daarin de routes en een programma-
boekje. Aanmelden kan tot en met 12 juli. En 
je kan zelf bepalen wanneer je gaat wande-
len om drukte te vermijden. Wandelen in een 
heerlijk zonnetje vind je wellicht leuker dan 
wandelen in de regen. Dus wanneer start jij 
met de route?

Lopend vuurtje
Op eerste en tweede Pinksterdag orga-
niseerde MEER in Waddinxveen een 7 
kilometer lange wandeling in Waddinxveen 
Noord of Zuid. Ruim 300 wandelaars hebben 

meegedaan aan dit ‘Lopend Vuurtje’. Het doel 
was om elkaar echt goed te leren kennen. 
Alle deelnemers gingen op pad met interes-
sante gespreksonderwerpen en leuke vragen 
die al lopend beantwoord konden worden.

Ontdek eens wat nieuws..
Ben jij klaar met de hele tijd hetzelfde 
rondje in je wijk? Ontdek dan eens Polder 
Bloemendaal! Hier geniet je van mooie 
uitzichten, kievitsbloemen en prachtige water-
partijen. En er zijn verschillende wandelroutes 
uitgestippeld. Wandel tussen en over de lan-
derijen en vindt onderweg ook nog informatie 
over het gebied. Dit groene veenweide pol-
dergebied heeft een lange historie en er groeit 
en leeft van alles. Maak kennis met tientallen 
soorten weidevogels, ontdek legakkers, koe-
bochten of pestbostjes. Wandelen in Polder 
Bloemendaal kan via zes routes van allemaal 
verschillende afstanden: van 1,5 kilometer tot 
bijna vier kilometer. Welke route je ook pakt: 
het belooft een leuke tocht te worden. Alle 
routes zijn ook erg leuk voor kinderen! Pak 
bijvoorbeeld een van de trekvlotten om naar 
de overkant te gaan óf loop tussen de koeien 
naar je eindpunt. Tussendoor een kop koffie? 
Ook dat kan in Polder Bloemendaal!

Yes, we mogen weer! Door Corona konden we lange tijd veel dingen niet doen. Met de 

restaurants, sportscholen en theaters gesloten moesten we op zoek naar andere activiteiten. 

En die vonden we massaal in het wandelen. Ook in Waddinxveen trok iedereen zijn of haar 

wandelschoenen graag aan. Wandelen is hip, harstikke populair én ook nog eens goed voor je 

gezondheid. 

Waddinxveen in 
      beweging!

Polder Bloemendaal, ingang Winterdijk vanaf de Brugweg

Familie van der Laan aan de wandel
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1000 stuks op voorraad en alle kleuren zijn mogelijk!

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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Doe mee met verschillende sport- en spelactiviteiten, laat je informeren 
over het sportaanbod en de sportclubs in Waddinxveen of snuffel in 
tweedehands sport- en kinderkleding. Kom langs bij de kraam van het 
CJG; laat je lengte en gewicht meten door de jeugdverpleegkundige 
of je bloeddruk opmeten door de wijkverpleegkundige. Je kunt 
hier ook al je vragen kwijt over opgroeien en opvoeden. Vanuit de 
bibliotheek is er een voorleeshoek en kun je terecht voor informatie 
over het digitaal regelen van overheidszaken. Team Wadwijzer 
deelt praktische en handige budgettips en beantwoordt vragen 
over geldzaken. Gezonde hapjes proef je bij de foodtruck. En voor 
kinderen is er een springkussen en een schminkhoek.

Heb jij (on)gebruikte kinder- sportkleding en sportspullen 
over? Maak een ander blij! Kijk op de affiche waar en wanneer 

je dit kan inleveren ten bate van Fit4Nop.

Op zaterdagmiddag 28 augustus wordt het Wingerdveldje in Waddinxveen Noord omgetoverd tot festivalterrein 

en kan jong en oud genieten van een gezellige middag vol activiteiten, lekkere gezonde hapjes en informatie over 

sport en gezondheid. Opzet van het wijkfestival is het promoten van een gezonde levensstijl bij Waddinxveners 

met een kleine beurs. Fit4Nop wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Waddinxveen en georganiseerd door 

Wadwijzer in samenwerking met lokale organisaties en vrijwilligers. 

Fit4Nop!

Wadwijzer

Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

14 0182
wadwijzer@waddinxveen.nl
www.wadwijzer.info

     cjgwaddinxveen

FIT4NOP
FESTIVAL

FIT WORDEN EN BLIJVEN ZONDER DAT
HET GELD HOEFT TE KOSTEN 

LAAT JE INSPIREREN 

13:00 - 16:00 
Wingerdveldje, Waddinxveen 

Gratis 

28 AUGUSTUS 2021 

INZAMELDAGEN
FIT4NOP

  

 

Heb jij thuis (on)gebruikte kinderkleding, sportkleding en
sportartikelen over? Maak een ander blij!

 
 Lever het in op: 
 9 juni en 5 juli

Wingerd 45 (Het schoolgebouw)
Tussen 9:00 en 13.00 uur 

 
Op 28 augustus 2021 organiseren we het Fit4Nop Wijkfestival.

Een middag voor jong en oud en vol met sport- en
spelactiviteiten, plezier, informatie en gezondheidstips.

 
 Meer weten? Contact: wadwijzer@waddinxveen.nl

 

WadWijzer presenteert op 
28 augustus…

Zien wij jou ook bij Fit4Nop?!

Reportage CJG/Wadwijzer
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Kunst, Cultuur & Sport:
       Wat kies jij?

Kunst kijken, kunst kopen, kunst lenen 
Wij brengen een breed publiek in contact met hedendaagse beeldende kunst. Onze collectie omvat duizenden 
kunstwerken, gemaakt door honderden kunstenaars uit Nederland en omstreken. U kunt bij ons schilderijen, 
grafiek, sculpturen en design in de meest uiteenlopende stijlen en stromingen huren en kopen. Maak gerust 
een afspraak via info@kunstuitleengouda.nl en kijk uw ogen uit!
Blekerssingel 40, Gouda

Kom tennissen bij TV Waddinxveen

Wil jij deze zomer lekker onbezorgd tennissen? 
Dat kan bij Tennisvereniging Waddinxveen!  Voor 
75 euro kan je t/m 4 oktober onbeperkt tennissen. 
We organiseren wekelijks een labelavond en in de 
zomer een paar leuke evenementen en toernooien. 
Ook is er een mogelijkheid om lessen te volgen 
in samenwerking met onze partner tennisschool.  
Junioren kunnen voor 50% van het jaartarief (zie 
site) tennissen t/m 4 oktober. Inschrijven kan via 
www.tvwaddinxveen.nl. Tot snel op de tennisbaan! 

Tennis is gezond en leuk!
Een beter uithoudingsvermogen, een slanker lichaam, een kleinere kans op hart- en vaatziekten, sterke beenspieren 
en stevige botten… Wie wil dat niet? Tennissen zorgt daarvoor! Tennisvereniging Be Fair is een gezellige en actieve 
vereniging. Op de buitenbanen kan zowel in de zomer als in de winter gespeeld worden. Tennislessen kunnen bij ons 
op elk niveau gevolgd worden. Kijk snel op www.befairtennis.nl of tennissen ook iets voor jou is!

Waddinxveense kunst

Kooger Kunst is al ruim 10 jaar specialist in 
het maken van kleurrijke muurschilderingen en 
schilderijen met kwasten en spuitbussen. Door 
heel Waddinxveen is de Kooger-kunst te vinden: op 
muren, canvasdoeken, panelen en driedimensionale 
objecten. Maar ook buiten Waddinxveen is de kunst 
van Ruud Kooger veelgevraagd, bijvoorbeeld voor 
zijn werk op driedimensionale objecten. Neem snel 
een kijkje op www.koogerkunst.nl.

Ontmoeten, inspireren en creëren

De Waddinxveense Kunst Kring heeft als doel 
de beeldende kunst in brede zin te bevorderen. 
Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan 
het culturele leven in Waddinxveen. Kunstenaars, 
wel of niet autodidact, kunnen lid worden. Maak 
je zelf geen kunst, maar heb je wel belangstelling 
voor kunst en cultuur? Dan ben je van harte 
welkom als donateur. Kijk vandaag nog op www.
waddinxveensekunstkring.nl of mail naar info@
waddinxveensekunstkring.nl We zien je graag!

Ik ga naar de Bieb. En jij?
We zijn weer open! De Bibliotheek is een inspirerende ontmoetingsplek voor lezen, leren en beleven. Voor jong en 
oud! Activiteiten en boeken hebben we in alle soorten en maten. Digitaal en in de Bibliotheek. Neem snel een kijkje op 
www.bibliotheekdegroenevenen.nl om te zien wat de Bieb voor jou kan betekenen! 

Muziekles op maat

Popschool Waddinxveen geeft een moderne draai 
aan muziekeducatie. Dat doen we met hands-on 
training in een prettige, ongedwongen sfeer. Om 
jouw talent en creativiteit te stimuleren, zijn onze 
lesprogramma’s flexibel en dynamisch. Natuurlijk 
houden we rekening met jouw persoonlijke smaak; 
hoe leuk is het om de muziek te leren waar je van 
houdt. Bij ons vind je op maat gemaakt programma’s 
met als doel dat jij jezelf vindt in de muziek.
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Koop in de buurt.
Beter voor de 
ondernemer, 
beter voor de 
buurt.

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

Koop 
lokaal

de Dorpstraat

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.

Nieuwe koers
Waddinxveen beschikt sinds kort over een Economisch Koersdocument. En dat is niet zonder reden. 

Waddinxveen heeft een sterke economie en de gemeente wil die goede positie behouden en zo mogelijk verder 

uitbouwen. Het visiedocument geeft aan in welke richting de bedrijvigheid in Waddinxveen kan ontwikkelen. 

Met 84 banen per 100 leden van de beroepsbevolking kan je gerust zeggen dat de economie van Waddinxveen 

relatief omvangrijk is. Het zwaartepunt ligt in de handel en logistiek: meer dan een derde (35,1%) van de totale 

werkgelegenheid. Als goede tweede volgt de landbouw met veel glastuinbouwbedrijven. 

De bevolking van Waddinxveen groeit met 
circa duizend inwoners per jaar. Daarmee 
behoort Waddinxveen tot één van de snel-
ste groeiende gemeenten van het land. De 
verwachting is dat de groei nog even aan-
houdt. Op economisch vlak is de groei bijna 
even groot. Tussen 2014 en 2019 is het aan-
tal bedrijven in Waddinxveen toegenomen 
met 42.5%. Dat komt door nieuwe bedrijven 
en nieuwe bedrijventerreinen en door de 
opkomst van zelfstandigen.

Van kwantiteit naar kwaliteit
De uitbreiding van nieuwe bedrijventerrei-
nen kent langzamerhand grenzen aan de 
beschikbare ruimte. En dus zal de toekom-
stige economische groei moeten gebeuren 
op een andere manier. Het koersdocument 
noemt dat ‘van kwantiteit naar kwaliteit’. Dat 
betekent dat Waddinxveen meer kennisin-
tensieve en innovatieve bedrijvigheid moet 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld met bedrijven die 
zich bezighouden met duurzame en circulaire 
technieken, met bouw en infrabedrijven en 
door samen op te trekken met het onderwijs 

en het bedrijfsleven.

Kenniseconomie
Technische kennis en vakmanschap worden 
volgens het koersdocument steeds belang-
rijker. Zelfs in niet-technische sectoren als 
zorg, logistiek, groothandel en tuinbouw, 
zijn technische functies cruciaal gewor-
den. En er is al jaren een groot tekort aan 
technische vakmensen, zowel op mbo- als 
hbo-niveau. De beschikbaarheid van tech-
nische vakmensen wordt voor bedrijven 
steeds vaker een voorwaarde bij de keuze 
voor hun vestigingsplaats. Ramon Looije is 
directeur van de Bouwacademie, die onlangs 
de deuren opende van haar nieuwe pand in 
Waddinxveen: “De Bouwacademie kan daar 
een rol bij spelen. In samenwerking met regio-
nale bedrijven kunnen wij de ‘motor’ worden in 
het opleiden van technisch en bèta opgeleide 
mensen op mbo-niveau (de volleerde vak-
man/vakvrouw). De vakmensen van morgen 
zijn daarbij niet alleen technisch, maar ook 
opgeleid in ‘soft skills’, zoals samenwerken, 
klantvriendelijkheid en anticipatievermogen. 

Waddinxveen kan daardoor aantrekkelijk 
worden voor nieuwe technische bedrijven als 
toeleverancier van de techniek aan bestaande 
bedrijven in Waddinxveen en de regio.”

De nieuwe Bouwacademie in Waddinxveen

Ramon Looije



14 Wonen, winkelen en werken in Waddinxveen

Waddinxveen Bakt! Leef je uit met 
fruit!
Bak jij graag en maak jij wel eens een taart 
met ‘een verhaal’? Doe dan ook mee met 
Waddinxveen Bakt! In Waddinxveen leven 
inmiddels tientallen verschillende culturen 
samen en dat maakt Waddinxveen Bakt tot 
een culinair cultureel festival. Bak jij de lek-
kerste Hollandse appeltaart, Marokkaanse 
gehakttaart of bijvoorbeeld Turkse noten-
taart? Dan zoekt WadCultureel jou! Belangrijk 
is wel dat er een verhaal te vertellen is over 
de taart. Wat maakt het bijzonder? Of wat is 
de herkomst? In 2021 is het thema ‘Leef je 
uit met fruit’! De organisatoren hebben hier zo 
hun ideeën bij, maar deze kunnen waarschijn-
lijk niet tippen aan jouw bakkersmentaliteit. 

Meld je nu aan via 
wadcultureel.nl.

Iedereen bakt zijn taart thuis en op zaterdag 
11 september wordt de taart gepresenteerd 
in de kraam van Waddinxveen Bakt! op het 
Gouweplein. De taart wordt beoordeeld 
door een professionele jury en bezoekers 
van WadCultureel kunnen je taart ook proe-
ven. Wie de lekkerste, mooiste, fruitigste 
en creatiefste taart bakt, is de winnaar van 
Waddinxveen Bakt! 2021. 

Waddinxveen treedt op!
Dansen, muziek maken of toneel spelen; het 
komt allemaal voorbij op 11 september. Voor 
bezoekers een perfecte kans om gratis te 
kunnen genieten van bijzondere optredens 
en demonstraties. Op verschillende podia 
rondom het Gouweplein merk je pas echt 
wat Waddinxveen allemaal te bieden heeft. Al 
die dansgroepen, musici, zangers, koren en 
toneelverenigingen hebben dan de kans om 
hun talent te laten zien én horen.

Kunst- en Cultuurmarkt
Hoe leuk is dat? Struinen langs de kraampjes 
van de Kunst- en Cultuurmarkt, het kloppend 
hart van WadCultureel. In kramen op de 
Marktstraat en in het Warnaarplantsoen vind 
je een aanbod van cultuur, kunst of hobbyis-
ten en ontdek je wat er allemaal gebeurt in 
Waddinxveen! Op de markt zijn ook aanbie-
ders van leuke, bijzondere cadeaus, kleding 
en sfeerartikelen. 

Jazze aan de Nesse
Dé afsluiter van WadCultureel is al jaren het 
muziekfestijn ‘Jazze aan de Nesse’. Ook dit 
jaar komen de beste Jazzbands bijeen op 
de Nesse voor een prachtige show. Luister 
naar de melodieën van de bands tijdens een 
drankje op één van de terrassen. 

Ook dit jaar is het Gouweplein in september hét domein van de kunst- en cultuurliefhebbers. Natuurlijk met 

inachtneming van alle coronaregels, maar zoals het er nu naar uitziet, gaat dat helemaal goed komen. Op 

vrijdagavond opent WadCultureel met een klassiek concert. Zaterdag presenteert cultureel Waddinxveen 

en omgeving zich op de verschillende podia en tijdens de Kunst- en Cultuurmarkt. Daarnaast wordt ook 

de cultuurprijs uitgereikt, is er Waddinxveen’s Got Talent, wordt er geschilderd bij ‘Montmartre’ en zijn 

de Waddinxveense monumenten open. Ook is er dit jaar weer Waddinxveen Bakt! en sluit WadCultureel 

traditiegetrouw op zondag af met Jazze aan de Nesse. Kortom een bomvol weekend vol kunst en cultuur. Ben jij 

er ook bij op 10, 11 & 12 september? 

WadCultureel 2021  
op 10, 11 en 12 september

Foto’s: WKK Fotografie
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Zomer 2021: onderhoud
Hefbrug en Henegouwerweg

In de zomer worden er door de provincie Zuid-Holland onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de hefbrug en 

aan de Henegouwerweg (N207) tussen Gouda en Waddinxveen. De werkzaamheden aan de hefbrug en de N207 

zijn gepland tussen 26 juni en 25 juli 2021. Door deze werkzaamheden gelijktijdig te doen, zorgt de provincie 

Zuid-Holland voor minder verkeershinder. 

Extra onderhoud hefbrug
Uit inspecties is gebleken dat tussentijds 
onderhoud aan de hefbrug Waddinxveen 
nodig. In 2024 is groot onderhoud gepland, 
maar deze extra onderhoudsbeurt is noodza-
kelijk. Om er voor te zorgen dat de hefbrug 
weer een tijd mee kan, wordt op enkele 
plekken de verflaag hersteld om de brug te 
beschermen tegen roest. Ook worden de 
hijskabels vervangen. Daarnaast brengen 
we tijdelijk een extra stalen constructie aan 
die ervoor zorgt dat de brug aan de vereiste 
betrouwbaarheid voldoet, tot het groot onder-
houd in 2024. In deze periode repareert de 
provincie ook aanrijschade die is ontstaan aan 
de brug door een te hoge vrachtwagen. Voor 
deze onderhoudsbeurt wordt het beweeg-
bare deel van de brug verwijderd en op een 
tijdelijke werkplaats aan de Zuidkade gelegd. 
Tijdens het verwijderen en terugplaatsen van 
het beweegbare deel is de brug gestremd 
voor het vaarwegverkeer. Dit gebeurt tijdens 
het eerste en laatste weekend van de 

werkzaamheden: het verwijderen gebeurt 
op 26 juni 06.30 tot 28 juni 06.30 uur en het 
terugplaatsen tussen 22 juli 23.00 uur tot 26 
juli 06.00 uur. Tijdens de hele onderhoudspe-
riode is de hefbrug volledig afgesloten voor 
wegverkeer.

Pontonbrug
Voor fietsers en voetgangers komt een pon-
tonbrug beschikbaar. Deze pontonbrug komt 
te liggen ter hoogte van Nesse 22 en tanksta-
tion TINQ. Van maandag tot en met vrijdag is 
de pontonbrug overdag op 5 momenten open 
voor de scheepvaart. Op zaterdag en zondag 
wijken deze tijden iets af. De Pontonbrug is 
niet beschikbaar voor fietsers en voetgangers 
tussen 06.20 - 07.10 uur (met uitzondering 
van zondag), van 11.05 - 12.25 uur, van 15.05 
- 16.25 uur, van 19.20 - 20.10 uur en van 
22.50 - 23.40 uur (uitgezonderd zaterdag en 
zondag). Op de volgende dagen is de ponton-
brug de hele dag beschikbaar voor fietsers en 
voetgangers: 26 en 27 juni, 23 tot en met 25 
juli. De pontonbrug hoeft op deze dagen niet 
aan de kant voor de scheepvaart open, omdat 
het beweegbare deel van de brug dan wordt 
in- en uitgevaren.

Oeververvanging Henegouwerweg
De voorbereiding op het onderhoudswerk 
aan de Henegouwerweg is al even aan de 
gang. Vanaf eind maart heeft de provincie 
daar onder andere lantaarnpalen tijdelijk ver-
plaatst en kabels en leidingen verlegd en is 
een gedeelte van de oever aan de oostkant 
van de Gouwe vervangen. Dat is ongeveer 
ter hoogte van Henegouwerweg 113 tot en 
met Henegouwerweg 119. Het vervangen 
van dit gedeelte van de oever is nodig om het 
geplande groot onderhoud aan de N207 uit 
te kunnen voeren. Door de oeververvanging 
wordt het namelijk mogelijk om de hoofdrij-
baan een stukje op te schuiven richting de 
Gouwe, waardoor het fietspad ter hoogte 
van de Henegouwerweg 114 kan worden 

verbreed. Het fietspad heeft daar nu een 
merkwaardige versmalling en deze kan nu 
worden aangepast, waardoor de verkeersvei-
ligheid voor fietsers sterk verbetert.

Onderhoud aan de weg
Van zaterdag 26 juni tot en met zondag 25 
juli vindt dan het groot onderhoud ter hoogte 
van de Henegouwerweg plaats. Het gaat 
om het gedeelte tussen rotonde N452 en 

de aansluiting met de Henegouwernesse. 
Het asfalt van de weg en het fietspad wordt 
dan vernieuwd. Tijdens het onderhoud is 
dit gedeelte van de N207 afgesloten voor 
wegverkeer. Fietsers en voetgangers kun-
nen het merendeel van de tijd wel langs de 
werkzaamheden. Maar het is niet te voorko-
men dat gedurende sommige periodes deze 
tijdelijke afsluitingen zo kort mogelijk te laten 
duren. Tijdens het werk aan de Hefbrug is er een pontonbrug voor fietsers en wandelaars 

Kijk voor meer informatie op 
de website van de provincie: 

zuid-holland.nl
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UW TOTAALINSTALLATEUR!

Tel.: 0182 630899
www.heemskerkinstallatie.nl

Bent u opzoek naar een betrouwbare installatie in u huis? 
Wij staan voor u klaar op het gebied van:

•Sanitair/Badkamer
• Keuken

• CV ketel/Radiatoren
• Ventilatie

• Warmtepomp
Dan zijn wij het bedrijf voor u, 

bel of mail voor een vrijblijvende offerte.
Westbaan 276 - Moordrecht (Gouwepark) - tel. 0182 630899

mail: info@heemskerkinstallatie.nl - www.heemskerkinstallatie.nl

Westbaan 276 
(Gouwepark) 
2841MC Moordrecht 
Tel.: 0182 630899 
info@heemskerkinstallatie.nl 
www.heemskerkinstallatie.nl 

NL68RABO0366802003 
BIC RABONL2U 
NL47INGB0000207336 
BIC INGBNL2A 
BTW nr. NL8153.10.316.B01 
KvK nr. 24388263

Westbaan 276 
(Gouwepark) 
2841MC Moordrecht 
Tel.: 0182 630899 
info@heemskerkinstallatie.nl 
www.heemskerkinstallatie.nl 

NL68RABO0366802003 
BIC RABONL2U 
NL47INGB0000207336 
BIC INGBNL2A 
BTW nr. NL8153.10.316.B01 
KvK nr. 24388263

JACK STYLES GOUDA
Wijdstraat 31, 2801KB Gouda | Tel.nummer: 0182-527644

JACK STYLES XXL WADDINXVEEN
Kerkweg-Oost 159, 2741HC Waddinxveen | Tel.nummer: 0182-232170

LAST MINUTE VADERDAG ACTIE!!

OPHEF 2021
EEN TOPBIER MET EEN 

WADDINXVEENS KARAKTER

Speciaal gebrouwen voor Waddinxveen, een unieke 
serie bieren met kunst van de beste 

Waddinxveense kunstenaars.

Dit bier is het perfecte 
tussendoortje. Gewoon 
geweldig blond bier. 
Punt. Als je van blond 
houdt natuurlijk...

De uitgave van OPHEF 2021 heeft als label een 
abstract werk van Theo den Boon, één van de top-

kunstenaars van Waddinxveen. Theo exposeerde zijn 
werk in Nederland en ver daarbuiten.

De verkoopopbrengst van OPHEF 2021 komt geheel 
ten goede aan lokale goede doelen.

BESTEL VIA WWW.OPHEFBIER.NL

NIEUW OP HET GOUWEPLEIN:

 
tel. 06 414 066 64 

info@serviceonemedia.nl 

VERKOOP VAN 
LAPTOPS, PC´S, 
TV´S EN TABLETS 

''SNELLE EN VAKKUNDIGE
SMARTPHONE REPARATIE''

DESKUNDIGE 
 REPARATIE

Kom langs bij onze
winkel (Binnendoor
57) & bezoek onze

webshop via
serviceonemedia.nl

SERVICE ONE MEDIA
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Wat heb je nodig?
Vijftien minuten, sportkleding, een drinkbeker,  
een emmertje, een volwassene en een kind  
tussen de 5 en 9 jaar oud.

ELKE DAG

PARK TRIANGEL
W A D D I N X V E E N

KIND &
OUDER
BOOTCAMP

Bootcamp en  
bijtanken in Park Triangel!
Park Triangel heeft sinds kort een watertappunt van Oasen bij het begin van het park. 

Kun je onderweg of tijdens het sporten je waterfles vullen. In dat geval kan er ook wel 

een extra tandje bij! Naast de kraan staat daarom een bord met zes oefeningen voor  

een ouder-kind bootcamp. Heb je geen kind? Leen er dan een bij de buren, van een 

vriend of vriendin of je broer of zus. Marcel Verblaauw (34) van Waddinxfit heeft de 

oefeningen bedacht en doet ze voor met zijn nichtje Saar van vijf jaar.

Je kunt er ook wonen! parktriangel.nl
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