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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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Magazine nummer 23 alweer van de WWW! 
En opnieuw een editie vol verrassende verha-
len. Wonen, Winkelen en Werken op zijn best. 
Waddinxveen blijft zich ontwikkelen en dat is nu 
net de insteek van deze editie. Een jubileum en 
nieuwe initiatieven ontmoeten elkaar in dit mag-
azine. Zo bestaat Stichting Vrijwilligerswerk 
Waddinxveen alweer 15 jaar en vertelt Margo 
Vreeburg (Coördinator) waarom vrijwilligers zo 
belangrijk zijn. Van ‘iets ouds iets nieuws’ mak-
en is ook waar het Repair Café Waddinxveen 
voor staat: zij dragen bij aan een duurzame toe-
komst door spullen een tweede leven te geven.
Nieuw in Waddinxveen is het participatieplat-
form Waddsup van de gemeente. Een initiatief 
om samen Waddinxveen te verbeteren.  En 
voor wie wil weten wat er in het grote pand 
gebeurt op de hoek van de Kanaaldijk (bij de 
Maximá-tunnel): de Bouwacademie Groene 
Hart laat het je graag zien. 

Dit en nog veel meer vind je in deze najaarse-
ditie: lees meer over dagbesteding De Tulp, 
sportinitiatieven in Waddinxveen of kijk wat de 
adverteerders je te bieden hebben. Zoals altijd 
maken zij deze uitgave mogelijk en daar be-
danken wij hen hartelijk voor. 

Wij wensen je veel leesplezier en werken al-
weer aan de volgende uitgave. Deze zal in het 
voorjaar uitkomen. Heb jij ook een goed idee 
voor een verhaal in dit magazine? Of start je 
met iets nieuws wat hier een plaats verdient? 
Laat het ons weten! 

 Het team van
          WWW in Waddinxveen

Volg ons nu 
ook op Facebook!

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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IS UW VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE DEFECT GERAAKT, OF SMAAKT 
DE KOFFIE NIET MEER ZOALS HET ZOU MOETEN? BRENG DE MACHINE DAN 
NAAR ONS TOE VOOR EEN REPARATIE OF EEN ONDERHOUDSBEURT! 

‘OOK VOOR VERSE, EERLIJKE KOFFIEBONEN BENT U BIJ ONS AAN HET 
JUISTE ADRES’

Waardeer het, repareer het!

WWW.KOFFIESERVICEWADDINXVEEN.NL
MERCURIUSWEG 27, 2741TB WADDINXVEEN | INFO@KOFFIESERVICEWADDINXVEEN.NL | 06 - 25 51 80 77

GEOPEND OP AFSPRAAK ZATERDAG 11.00 – 15.00 UUR

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE (OF EEN FOTO 
HIERVAN) TIJDENS EEN REPARATIE OF ONDERHOUDSBEURT, 
KRIJGT U 10% KORTING OP DE ARBEIDSKOSTEN!

Bekijk onze website op
www.in-waddinxveen.nl!
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Vrijwilligersmarkt
Er zijn veel verschillende soorten vrijwilligers- 
werk: bij scholen, zorginstellingen, sportver- 
enigingen, de bibliotheek, in het Cultuurhuys, 
met kinderen, of als maatje van iemand die 
daar veel behoefte aan heeft. “Vrijwilligerswerk 
Waddinxveen organiseert jaarlijks de vrijwil-
ligersmarkt waarin je kennis kan maken met uit-
vragers voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk 
geeft positieve energie, waardering én je leert 
nieuwe mensen en organisaties kennen. Veel 
mensen willen vooraf graag weten hoeveel tijd 
het vraagt en wat ze precies moeten doen. Je 
zoekt iets wat past bij jouw interesse en moge-
lijkheden. De vrijwilligersmarkt is daar een 
ideaal moment voor.”

Vrijwilligers in het zonnetje
In 2020 kreeg Arie Boonstoppel voor zijn inzet 
als vrijwilliger het vergulde Hefje. Een hele eer 
en welverdiend. Arie zet zich al jaren in voor 
de samenleving, op verschillende manieren. Hij 
was lange tijd verbonden aan de beheerscom-
missie van Gouwebad De Sniep, is voorzitter 
van Tennisvereniging Be Fair, was ook lang 
bestuurslid bij de ondernemersvereniging

(ICW) en verbindt mensen als JobHulpMaatje 
bij stichting Gidsnetwerk.

Maatschappelijke stages
In het derde of vierde leerjaar van het Coene-
coop College volgen leerlingen een Maatschap-
pelijke Stage van minimaal 30 uur. En Stichting 
Vrijwilligerswerk ondersteunt bij het leggen van 
het contact met organisaties of bedrijven die 
leerlingen deze praktijkervaring gunnen.

Nieuwe vrijwilligers gezocht
Wil jij ook vrijwilliger worden? Dat kan! 
Je kan bijvoorbeeld weekendvrijwilliger 
worden bij Dierendal, vrijwilliger worden 
bij Ondersteuning Thuis. Maar er zijn nog 
veel meer mogelijkheden. Benieuwd? 
Kijk op vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl of 
neem contact op via 
info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl. 

W I J  Z I J N
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Benieuwd geworden? Kom langs in onze 
winkel en we vertellen je er alles over!
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Zuidelijke Rondweg 3   |   0182 717 700   |   vanvlietpgh.nl

o.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar

Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen

15 jaar!

”Alweer 15 jaar Vrijwilligerswerk in Waddinxveen. Wat ben ik trots op al die vrijwilligers die in de afgelopen jaren met 

hun inzet Waddinxveen een stukje saamhoriger hebben gemaakt. En wat fijn dat ik daar als coördinator een rol in 

mag spelen. Samen krijgen we tenslotte meer voor elkaar! Vrijwilligerswerk verrijkt het leven. Het is voor iedereen van 

groot belang en iedereen kan het ook doen, op zijn of haar eigen manier en op basis voor ieders eigen interesse. In 

Waddinxveen zijn er gelukkig veel vrijwilligers. Regelmatig proberen we een aantal van hen in het zonnetje te zetten. 

Zij staan symbool voor al die honderden mensen die zich wekelijks inzetten voor anderen. Petje af voor iedereen. 

Hieronder laten we graag zien wat we zoal doen als stichting. Met zoveel vrijwilligers als in Waddinxveen is onze 

aanwezigheid geen luxe, maar eigenlijk eerder noodzaak.” - Margo Vreeburg, coördinator Vrijwilligerswerk
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De bedenker van de naam
Een mooi voorbeeld van participatie is dat in-
woners de naam voor het nieuwe participatie-
platform bedachten. Dit was het eerste project 
op het platform. Waddinxvener Jeroen Helbers 
bedacht de naam Waddsup en kreeg daarvoor 
de meeste stemmen van inwoners.

Project: Wat wordt de naam voor de 
nieuwe sporthal?
Op sportpark De Sniep komt een nieuwe 
sporthal. Welke naam die krijgt bepalen in-
woners. Van 4 tot 17 oktober konden inwoners 
namen indienen. Van 28 oktober tot 7 novem-
ber konden inwoners stemmen op vijf van de 
ingediende namen. De winnende naam is te 
zien op het bouwbord bij de nieuwe sporthal. 
De gedachte erachter: de sporthal is van Wad-
dinxveen, dan bepalen Waddinxveners ook de 
naam.

Initiatief: Voedselbos
Zorgen dat er in Waddinxveen een voedselbos 
komt. Dat is de kern van dit initiatief. Het is 
groen, dus goed voor het dorp. Het is beschik-
baar voor mensen met een beperkt budget. En 
het is leerzaam voor kinderen. Alle reden voor 
inwoners van de Henegouwerweg om de ge-
meente te benaderen voor hulp. Tijd voor de 
gemeente om na te denken wat hierin wel en 
niet mogelijk is.

Waddsup
Samen weten, denken en beslissen
Waddinxveen heeft een nieuw online participatieplatform. Een website waarop inwoners, ondernemers, organisaties 

en verenigingen samen nadenken over hoe we Waddinxveen kunnen verbeteren. Hoe we een buurt en een straat 

beter kunnen inrichten. En hoe we een goed idee van inwoners mogelijk kunnen maken. Daarvoor is Waddsup. 

Waddsup bestaat uit twee belangrijke onderdelen: projecten en initiatieven.

Projecten
Onder de knop ‘projecten’ plaatsen wij onder-
werpen waar we over nadenken of projecten 
die we uitvoeren. Denk aan de toekomst van 
het nieuwe zwembad. Of de informatieavond 
over scholenbouw in Park Triangel. Soms 
informeren wij alleen, zodat u goed op de 
hoogte blijft. Soms willen wij samen met u na-
denken of u ergens over laten beslissen. Dat 
doen we door een ideeënbus te openen of een 
peiling te houden. Bij projecten gaat het er dus 
om dat wij ergens mee bezig zijn en u daar bij 
betrekken. 

Deze projecten en onderwerpen gaan over uw 
leefomgeving. Als gemeente Waddinxveen ge-
loven we dat er door de inbreng van inwoners, 
ondernemers, organisaties en verenigingen 
een beter eindresultaat komt. Bij een herin-
richting dat een straat beter voldoet aan uw 
wensen dan daarvoor. Bij beleid over het so-
ciaal domein dat het beter aansluit bij de activ-

iteiten van organisaties en verenigingen. Dat 
soort dingen willen we niet op het gemeente-
huis bedenken, maar samen met u. Daarom 
zijn voor ons deze projecten belangrijk.

Initiatieven
Op Waddsup staat ook de knop ‘initiatieven’. 
Initiatieven zijn precies het omgekeerde van 
projecten. Bij initiatieven hebt u als inwoner, 
ondernemer, organisatie of vereniging een 
idee dat u aan de gemeente wil voorleggen. 
Om te zorgen voor een leefbare buurt of meer 
omzien naar elkaar. U bent zelf degene die het 
initiatief uitvoert. U plaatst uw initiatief op het 
platform en wij helpen u op weg. Als u genoeg 
stemmen verzamelt, kijken wij wat we nog 
meer voor u kunnen betekenen.

Nog meer mogelijkheden
Naast de projecten en initiatieven heeft het
platform nog veel meer mogelijkheden. Door 
op de homepagina uw buurt te kiezen, ziet u 

of er binnenkort iets in uw buurt gebeurt. Bij 
de activiteiten ziet u welke inloop- en bewon-
ersavonden er zijn. En in het archief kunt u de 
participatieprojecten uit het verleden bekijken.

Meedoen
Hebt u zin om mee te doen? Ga naar
www.waddinxveen.nl/waddsup en klik 
op ‘Registreren’. U geeft uw emailadres op en 
kiest zelf een wachtwoord. We stellen u een 
paar korte vragen (bijvoorbeeld in welke wijk u 
woont) en daarna kunt u meteen aan de slag. 
U ontvangt wekelijkse een email van ons met 
daarin een overzicht van de nieuwe projecten 
en initiatieven. Daarmee bent u altijd up to 
date. 

Wat zou Waddinxveen zijn zonder vrijwil-
ligers? Wat zou Waddinxveen zijn zonder 
inwoners die naar elkaar omzien? Wat zou 
Waddinxveen zijn zonder alle organisaties en 
verenigingen die we rijk zijn? Ik kan me daar 
niets bij voorstellen.

Bouwen aan Waddinxveen doen we samen! 
We kunnen daarbij niet zonder elkaar. Ook 
niet als het om projecten en beleid gaat waar 
de gemeente mee bezig is. Een herinrichting 
van een straat kan niet zonder de kennis en 
wensen van inwoners. Een economische 
agenda kan niet zonder de inzet van onderne-
mers. Beleid doorontwikkelen in het sociaal 

domein kan niet zonder de mening van  organi-
saties en verenigingen.

Daarom vinden wij in Waddinxveen samen-
levingsparticipatie heel belangrijk. Alleen door 
samen te werken kunnen we met elkaar 
duurzaam bouwen aan Waddinxveen. Daarom 
hebben we een nieuw participatieplatform in 
Waddinxveen: Waddsup! Daar kunnen we 
samen signaleren, weten, denken, beslissen, 
doen en leren. Nu en in de toekomst.

Kirsten Schippers
Wethouder Samenlevingsparticipatie

Kijk op onze website!

Voorbeelden:

“We hebben een nieuw 
participatieplatform in 

Waddinxveen: Waddsup! 
Daar kunnen we samen 

signaleren, weten, denken, 
beslissen, doen en leren. Nu 

en in de toekomst.”

Samen bouwen
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75 JAAR
Glasbeek 
autoschade
Uw schade wordt al 75 jaar 
vertrouwd, vakkundig en snel 
opgelost bij ABS Glasbeek in 
Waddinxveen.

Bel of mail ons voor een 
afspraak!

0182-612588
info@absglasbeek.nl Weggooien? Mooi niet!

Breng het naar het Repair Café

Plek voor gezelligheid
Je vindt Repair Cafés op honderden plaatsen 
in Nederland en België. Repair Cafés zijn gratis 
toegankelijk en draaien om (samen) repareren. 
Op de locatie waar het Repair Café wordt ge-
houden, is gereedschap en materiaal aanwezig 
om alle mogelijke reparaties uit te voeren. 
Sinds 2019 is er ook een in Waddinxveen. “We 
zijn begonnen met het Repair Café, omdat er 
te veel spullen worden verspild die nog prima 
bruikbaar zijn,” vertelt voorzitter Arnoud van 
der Palen. “Erg zonde en niet nodig. Daarnaast 
heeft het Repair Café ook een sociale functie 
en doet het zijn naam eer aan: het is een echt 
café! Heb je niks te repareren, dan kan je een 
lekker kopje koffie of thee nemen en inspiratie 
opdoen aan de leestafel. Of helpen met een 
reparatie van iemand anders.”

Samenwerking
“We hebben een mooie samenwerking met 
Gered Gereedschap, waarmee we ook samen 

in het pand zitten. Zij hebben ons bij de opening 
gereedschap gegeven om alle apparaten weer 
piekfijn te laten werken. En waar we klein be-
gonnen, zijn we nu aan het groeien. We werken 
met 15 vrijwilligers, maar met de toenemende 
vraag kunnen we nog veel enthousiastelingen 
gebruiken. Daarnaast proberen we de prak-
tische vaardigheden over te dragen aan de jon-
gere generatie. Bijvoorbeeld door ook in de toe-
komst lessen op scholen te gaan geven. Aardig 
om te zeggen is ook dat wij geen concurrentie 
zijn voor professionele reparateurs. Eerder juist 
een samenwerkingspartner.”

Ook vrijwilliger worden?
“We zijn nog steeds hard op zoek naar meer 
vrijwilligers. Ben jij of ken jij een handige man of 
vrouw die op onze afdeling techniek een extra 
paar handen kan zijn? Meld je dan vooral aan. 
Ook naar gastheren en -vrouwen zijn we hard 
op zoek.” Aanmelden kan via 
info@repaircafewaddinxveen.nl.

In Nederland gooien we veel weg. Ook spullen waar bijna niets mis mee is en die na een (eenvoudige) reparatie 

gewoon weer bruikbaar zijn. Niet de kennis om het zelf te repareren? Geen probleem! Het Repair Café Waddinxveen 

aan de Mauritslaan kan je zeker verder helpen. Met ruim 15 deskundige vrijwilligers en reparatiekennis en 

-vaardigheden is er altijd iemand die graag jouw (kleine) meubels, huishoudelijke apparaten, fietsen, speelgoed, 

kleding en meer weer bruikbaar kan maken. En het draagt ook nog eens bij aan een duurzame samenleving. Het 

Repair Café Waddinxveen is één keer in de maand op zaterdag geopend (iedere tweede zaterdag). En dan staan de 

vrijwilligers graag voor jou klaar.

WAAR EN WANNEER

Elke tweede zaterdag van de maand
Eerstvolgende: 11 december 2021
Tijd: 9.00 - 13.00 uur
Locatie: Mauritslaan 55,
Waddinxveen 
(bij Gered Gereedschap)
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Molenberaad
De ideeën over de Randweg en Beter Bereik-
baar Gouwe liggen al lange tijd op de teken-
tafels. Zoals vaker met dergelijke grote plan-
nen, zijn er nu ook mensen die enthousiast zijn, 
maar blijken er ook tegenstanders te zijn. Zo 
is er het Molenberaad, een samenwerking van 
verschillende verenigingen uit Waddinxveen, 
Boskoop en Hazerswoude. René Brunklaus is 
vertegenwoordiger van deze samenwerking. 
“Toen vier jaar geleden het principe besluit 
werd genomen om de Verlengde Bentwoudlaan 
aan te leggen, verwachtten wij dat deze weg 
juist meer verkeer zou gaan aantrekken dat van 
de A12 richting Leiden wil. Ook vonden wij dat 
bekende verkeersproblemen en knelpunten, 
zoals in Boskoop bij de Hefbrug en op de Zijde, 
in Hazerswoude en op de Henegouwerweg, 
niet zouden oplossen met de aanleg van deze 
weg.” 

Niet alleen het tweede deel van de Randweg, 
maar ook de uitkomsten van het project Beter 
Bereikbaar Gouwe moeten begin 2022 naar de 
Provinciale Staten voor definitieve 
besluitvorming. René Brunklaus: “Uit de cijfers 
van de provincie zelf blijkt dat beide plannen 
geen knelpunten in Waddinxveen en de regio 
oplossen. Het Molenberaad heeft vier jaar ge-
leden een alternatief plan ontwikkeld dat de 
problemen wel oplost. Anders dan de huidige 
plannen bevat ons plan een tweede 
oeververbinding net ten noorden van Boskoop 
en een tunnel(bak) in Hazerswoude. Maar geen 
Verlengde Bentwoudlaan. Daar maken 

wij ons sterk voor. Als je kijkt naar het 
Noordeinde speelt daar overigens nog meer. 
Met de Verlengde Bentwoudlaan wordt het 
Noordeinde weliswaar rustiger, maar er lijkt 
geen rekening te zijn gehouden met de 
jaarlijks 15.000 verkeersbewegingen van 

trekkers, combines, vrachtwagens of spuitma-
chines van de boeren, die door de Verlengde 
Bentwoudlaan van hun land worden afgesne-
den. Het lijkt me niet dat de bewoners van het 
Noordeinde, de boeren en de weggebruikers 
daar blij van worden.”

...onder de loep
De afgelopen jaren onderzoeken verschillende overheden de verkeerssituatie in en om Waddinxveen. Een aantal van 

de plannen die ze vervolgens hebben gemaakt, is inmiddels al uitgevoerd; andere liggen nog op de tekentafel.

Randweg Waddinxveen
Een van die plannen gaat over de aanleg van 
de Randweg Waddinxveen, die pakweg loopt 
vanaf de Moordrechtboog tot aan Boskoop en 
in fases wordt gerealiseerd. Het eerste deel van 
deze provinciale rondweg is de Vredenburgh-
laan; dit deel is inmiddels gereed en al enkele 
maanden open voor verkeer. De Vredenburgh-
laan start bij de Moordrechtboog en loopt door 
tot aan de Zesde Tochtweg met een toegang tot 
Businesspark Vredenburgh. 

Over de andere delen van de Randweg Wad-
dinxveen moet nog een definitief besluit ge-
nomen worden. Bijvoorbeeld over het deel dat 
naar Boskoop loopt via de Bentwoudlaan, de 
Verlengde Beethovenlaan en de Verlengde 
Bentwoudlaan. Een groot deel daarvan loopt 
parallel aan het Noordeinde en sluit aan op de 
Hoogeveenseweg in Boskoop. Een derde deel 
van de Randweg ligt wat verder weg van Wad-
dinxveen in Hazerswoude-Dorp. Daar loopt de 
N209 dwars door de dorpskern en dit zorgt voor 
een scheiding tussen het oostelijk en westelijk 
deel van het dorp. De drukke weg wordt echt als 
een barrière ervaren en als onveilig, vooral het 
kruispunt Dorpsstraat-N209 in Hazerswoude.

Besluitvorming
De plannen voor het tweede deel en de situ-
atie in Hazerswoude zijn nog niet definitief. De 
maatregelen zijn opgenomen in een eerste 
concept van het provinciaal inpassingsplan 
(PIP). In de komende maanden zal dit concept 
PIP gereed zijn en wordt dan ter inzage gelegd. 
Iedereen kan dan een reactie geven op deze 
PIP. Dus ook inwoners, bedrijven en organisa-
ties. De provincie stelt het PIP daarna definitief 
vast.

Betere bereikbaarheid rondom 
de Gouwe
Een andere ontwikkeling in Waddinxveen is het 
provinciale programma Beter Bereikbaar Gou-
we. Het doel is om de bereikbaarheid en de leef-
baarheid rondom de Gouwe te verbeteren. In 
dit programma werken gemeenten Alphen aan 
den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, 
de regio Midden-Holland en provincie Zuid-
Holland samen. Ze werken toe naar een 
maatregelenpakket dat over een langere 
periode zal worden uitgevoerd en er is on-
geveer 50 miljoen beschikbaar. Het gaat om 
maatregelen op de Gouwe, de aanleg van de 
Bodegravenboog en een noordelijke 

ontsluitingsroute Boskoop. Ook worden enkele 
fietsroutes verbeterd. Het verbeteren van de 
verkeersdrukte op de Brugweg behoort overi-
gens niet tot het provinciaal programma. Hier-
over is afgesproken dat Bodegraven-Reeuwijk 
en Waddinxveen samen verder in overleg gaan 
en over de aanleg moeten besluiten.

Noordeinde

Waddinxveense bereikbaarheid 
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Ballet en dansschool Bianca Danst is een
groeiende en bloeiende school in het hart
van Waddinxveen en staat o.l.v. docente 
Bianca Groenewegen van der Weiden. 
Naast een groot aanbod in balletlessen
voor jong en oud, zijn er ook nog allerlei
andere leuke lessen. Daarnaast zijn er 
de specials voor thuis en worden er 
diverse activiteiten georganiseerd!

www.biancadanst.nl

Binnenkort:

Peuter-Pieten-Pret! *
Notenkraker Special *

(4 t/m 60+)

Dansmix
Peuterdanspret
Kleuterdanskriebels
Klassiek/Modern

Met ook...

* Aanmelden/meer info via de websiteLessen met Passie&Plezier en Kennis&Kwaliteit

De school met balletlessen
voor alle leeftijden! 

 voor kids van 4 t/m 7 jr.

Naar: Stationsstraat 
49 in Waddinxveen

Wij hebben onze spullen 
gepakt en zijn verhuisd!

info@huizengabv.nl | 0182-614802 | www.huizengabv.nl

CITROËN Ë-C4 ELECTRIC
ERVAAR HET ZELF

VAN €479

o.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar

VOOR P.M.€359

HOGE BENZINEKOSTEN?
RIJ ZORGELOOS ELEKTRISCH

BOEK EEN TESTRIT

Zuidelijke Rondweg 3   |   0182 717 700   |   vanvlietpgh.nl

VANAF €33.990
Kappers met hart voor het vak 

Hair7even is een kleine gezellige kapsalon voor het 
hele gezin. Onze haarstylisten, Brenda en Bianca, 
nemen de tijd voor je en kunnen je adviseren bij haar- 
en/of hoofdhuidproblemen zoals haaruitval, psoriasis 
of schilvering. Meer weten of een afspraak maken? 
 
 Bezoek hair7.nl of bel 0182-613293.

Even lekker tijd voor jezelf, even 
helemaal tot rust komen! 

Bij schoonheidssalon Both sides of Beauty kan je 
heerlijk ontspannen met een gezichtsbehandeling of 
massage. Ontvang 25% korting op een behandeling 
met code: beyoutiful. 

Bel voor een afspraak 06-19206338 | both-sides.nl.

Laat jezelf verwennen...

Of kom lekker in beweging...
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Bouwacademie Groene Hart…

...centrum voor modern technisch vakmanschap
Grote kans dat je het grote pand al eens hebt gezien vanaf de Kanaaldijk wanneer je bij het verkeerslicht staat. Dit 

is de thuisbasis van de Bouwacademie Groene Hart. Een plek waar leerlingen een opleiding of training volgen op 

het gebied van techniek, bouw en infra. De opleiders in de Bouwacademie zijn SPB* Gouwe en Rijnstreek, SPG** 

Infra, het SOMA College en het Coenecoop College. Samen zorgen ze voor een heel gevarieerd cursusaanbod voor 

leerlingen van 13 – 60+: waarin bouwen en techniek natuurlijk centraal staan. Op 8 oktober werd het gebouw officieel 

geopend: dat gebeurde met een inhoudelijke bijeenkomst voor genodigden, maar de leerlingen stonden centraal. 

Niet alleen door de rol die ze vervulden als hostess, in de catering of als parkeerbegeleider, maar ook omdat hun 

activiteiten duidelijk zichtbaar waren op grote bouwhekdoeken. Zo kon iedereen zien waar de Bouwacademie voor 

staat: jonge mensen een vak voor de toekomst leren én technisch vakmanschap verder brengen.

Waarom een Bouwacademie?
Het is algemeen bekend dat er een tekort is aan 
goed opgeleide technische vakmensen. Jon-
geren lijken minder belangstelling te hebben 
voor technische beroepen. Daarnaast hebben 
de verschillende vmbo’s en mbo’s de laatste 
jaren ook hun (vaak dure) praktijkruimtes moet-
en sluiten. “Goed geschoolde medewerkers 
zijn heel belangrijk voor de bouwwerkgevers,” 
vertelt Ramon Looije (directeur Bouwacademie 
Groene Hart en SPB Gouwe en Rijnstreek). 
“Met de nieuwe Bouwacademie kunnen we 
ervoor zorgen dat jongens en meiden echte 
professionals in de techniek worden. In ons 
gebouw is er bijvoorbeeld een grote 
praktijkruimte. Leerlingen kunnen daar hun 
timmerskills oefenen, bouwen complete werk-
stukken en voeren examens uit. Ook is er 
buiten een grote ‘zandbak’ waar de SPG-
leerlingen bezig zijn met straatwerk.”

Samenwerking
Uniek aan de Bouwacademie is dat er vier ver-
schillende opleiders zijn. Bij SPB Gouwe en 
Rijnstreek volgen leerlingen de BBL opleiding 
timmeren, tegelzetten of metselen. SPG Infra 
biedt opleidingen grond-, weg- en waterbouw 
en het Soma College werkt daarin met hen 
samen. En het Coenecoop College geeft in de 
Bouwacademie hun beroepsgerichte praktijk-
lessen van BWI (Bouwen, Wonen en interieur) 
en PIE (Produceren, Installeren en Energie). 
“We hebben een mooie samenwerking, waarin 

we elkaar steeds vaker en beter weten te 
vinden. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs 
zeker ten goede. Leerlingen van alle leeftijden 
kunnen zich bij ons specialiseren. En hoewel 
we nu nog vmbo en mbo niveau aanbieden, 
breiden we dit aanbod in de toekomst uit naar 
het hbo. Zo kunnen leerlingen makkelijk door-
stromen. Vanaf volgend jaar gebruiken ook het 
Hoornbeeck College en mboRijnland onze 
faciliteiten, zoals de praktijkruimtes.

In Waddinxveen is de Bouwacademie eigenlijk 
niet te missen. “En dat is precies waarvoor 
we zijn gegaan! We willen gezien worden en 
ons ook laten zien. Door de grote ramen kan 
iedereen zien wat er zich binnen afspeelt. Het 
pand zelf laat zien wat er gebeurt: we werken 
hier met hout, steen en metaal. Hoe leuk is dat! 
Waar we ook trots op zijn is dat een aantal 
leerlingen heeft meegewerkt aan de bouw. De 
opening was een groot succes en gaf nog een 
extra energieboost. Wij zijn klaar voor de 
toekomst.”

Wil jij zien hoe de Bouwacademie 
er van binnen uit ziet? Bekijk hier 
de video van de opening op 8 
oktober! 

Bouwacademie Groene Hart

Kanaaldijk 11
2741 PA Waddinxveen

0182 612 418
info@bagh.nl
www.bagh.nl

* Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Bouw **Samenwerkingsverband praktijkopleidingen Grond-, Weg- en Waterbouw
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Weer de
klantvriendelijkste
bank van Nederland!
De klantvriendelijkste bank is de
grootste onafhankelijke publieksprijs 
voor klantvriendelijkheid in de 
branche Banken en is op initiatief 
van MarketRespons.

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

RegioBank
De klantvriendelijkste
bank van Nederland 
editie 2021

Opslag en wissel van     
zomer- en winterbanden

Reparatie en onderhoud
van uw auto

Personenauto’s

Nieuwe autobanden APK-keuring

Alles voor uw auto onder 1 dak op de Brederolaan 1 te Waddinxveen

9-Persoonsbussen

Reparatie van banden In- en verkoop van auto’s
Bestelbussen en nog 
veel meer...

0182-614483 0182-614483 0182-614483

Van Noort  •  Coenecoop 449  •  2741 PP Waddinxveen Postbus 142  •  2740 AC Waddinxveen
T +31 (0) 182 616 166  •  @ info@vannoort.nl

transporten verhuizingen op-en overslag logistiek

transporten verhuizingen op-en overslag logistiek

www.bac-wonen.nl
Burgemeester Boerstraat 22-24  |  2761 VP Zevenhuizen 
T 0180 - 63 12 38  |  E info@bacwonen.nl  |

Vouwgordijnen | Overgordijnen
Vitrages | Inbetween | Laminaat
Lamelparket | PVC-vloeren
Marmoleum | Rolgordijnen
Vinyl | Tapijt | Jaloezieën
Shutters | Deurmatten | Carpetten
Lamellen | Plissés | Duettes
Rolhorren | Hordeuren | Tapijttegels
Trapbekleding | Rolluiken | Screens
Terrasschermen | Markiezen
Dekbedovertrekken | en veel meer!

Op zoek naar een
nieuwe vloer of 
raamdecoratie?
Kom langs en ontdek de eindeloze 
mogelijkheden en variaties voor 
jouw interieur, we helpen je graag!
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Samen het verschil maken
Marja en Frank hadden al langer plannen voor 
een initiatief als De Tulp. Hun achtergrond ligt 
voornamelijk bij kinderen – Frank was jarenlang 
tennisleraar en Marja werkte in het onderwijs – 
maar ze vinden mensen in hun algemeenheid 
geweldig om mee en voor te werken. “De stap 
naar ouderen was voor ons een heel logische,” 
vertelt Marja. “Wij zijn beiden mantelzorger en 
zien wat het met onze moeders doet als we ze 
mee op pad nemen. Dan leven ze helemaal 
op. Die ervaring willen we meer mensen mee-
geven. Het was een sprong in het diepe, maar 
met een prachtige uitkomst.” Op dit moment 
draait De Tulp deels op een bijdrage van de 
mensen die deelnemen en deels op die van 
sponsoren. Frank: “Bij het opzetten van zo’n 
dagbesteding ga je natuurlijk niet over één 
nacht ijs. Er komt veel bij kijken, maar we heb-
ben het er graag voor over. Bovendien zijn er 
allerlei bedrijven die de ouderen een warm hart 
toedragen en ons helpen door spullen met 
korting of soms zelfs gratis beschikbaar te 
stellen. Zo maakte JVG Bestrating een mooie 
helling, zodat de locatie ook toegankelijk is voor 
mensen met een rollator. En Wielaard Fietsen 
doet het onderhoud aan de Riksja-fietsen, die 
trouwens door Bakfietsonline.nl beschikbaar 

zijn gesteld. En zo zijn er nog veel meer mensen 
die ons initiatief een verrijking voor Waddinx-
veen vinden en ons op allerlei manieren willen 
helpen. Dat is echt hartverwarmend! Ons vol-
gende doel is dat elke oudere in Waddinxveen 
en omstreken vanuit de Wet Langdurige Zorg of 
de WMO kan meedoen aan De Tulp.”

Van alles te doen
Er is op de Tulpgroep altijd veel te doen. Er 
is een gevarieerd dagprogramma dat erop is 
gericht om contact te leggen en actief bezig te 
zijn. Marja: “We starten de ochtend gezellig met 
koffie en bijvoorbeeld een kort geheugenspel. 
Dat betekent dat er direct interactie is waarin de 
verhalen over vroeger zorgen voor herkenning 
en plezier. Daarna gaan we meestal iets actiefs 
doen. Zo kunnen we met onze Riksja-
fietsen de omgeving gaan verkennen, een 
rondje Gouwebos rijden of een bezoekje 
brengen aan Dierendal. Of we gebruiken de 
gymzaal van onze locatie; daar spelen we 
bijvoorbeeld een soort tennis met ballonnen 
en noodles. We hebben mensen op de groep 
die wat slechter zien, maar door de juiste aan-
passingen te kiezen kan iedereen meedoen. 
Ook het Kubb Spel is populair en dat kunnen 
de ouderen lang volhouden! Natuurlijk hebben 

we ook leuke binnen activiteiten, zoals creatief 
bezig zijn, een gezelschapsspel of de verhalen-
koffer; dat is onze favoriet. In de zomer is het 
heerlijk in onze theetuin. We sluiten de dag af 
met een lekkere warme maaltijd als lunch. Die 
maken we niet zelf, maar komt van Keur-
slagerij Sylvia Huisman. Dat brengt niet alleen 
een huiselijke sfeer, maar zorgt er ook voor dat 
mensen ’s avonds thuis niet meer warm hoeven 
te eten! Voor de toekomst zien we ook nog een 
combi voor ons met ouderen en kinderen: dat 
zijn twee levensfases die elkaar kunnen moti-
veren, activeren en versterken. Beide vinden 
het heerlijk om spelletjes te spelen of lekker 
naar buiten te gaan. Een gouden combi dus in 
onze ogen. Een speciale mannendag staat ook 
nog hoog op ons lijstje!”

Gezelligheid centraal…

…bij Dagbesteding De Tulp
In het oude gebouw van de Bethelschool aan de Heggewinde zijn tegenwoordig juist ouderen te vinden in plaats van 

kinderen. Sinds september heeft Dagbesteding De Tulp haar deuren geopend voor ouderen die nog zelfstandig thuis 

wonen en graag meer sociale contacten op willen doen. De Tulp is een initiatief van Marja en Frank van den Berg. 

Zij zijn er (bijna) elke dag te vinden. “Wij richten ons op de ouderen die nog goed zelfredzaam zijn en wel wat hulp 

kunnen gebruiken om op een goede en prettige manier de dag door te komen,” vertelt Frank. “Vaak komen ze via 

hun kinderen bij ons binnen, omdat die zien dat hun vader of moeder dolgraag nieuwe contact met anderen zouden 

willen hebben en ook wat vaker de deur uit kunnen. We maken groepjes van mensen die bij elkaar lijken te passen 

en organiseren van alles wat ze leuk vinden: van geheugenspelletjes tot uitstapjes met onze Riksja-fietsen. Alles 

is afgestemd op de vraag en mogelijkheden van de ouder. Het belangrijkste is dat er een samenhang ontstaat. En 

gezelligheid! Gelukkig lukt dat tot nu toe erg goed. Er zijn zelfs in die korte tijd al echte vriendschappen ontstaan. 

Prachtig om te zien!”
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Sportplatform Waddinxveen
Een nieuwe naam (vanaf 2021) voor een goed 
initiatief: het Sportplatform Waddinxveen 
(officieel Platform Sport, Spel & Bewegen Wad-
dinxveen). Met een eigen regisseur, Ellen de 
Roos, die bruist van energie en enthousiasme. 
“In Waddinxveen is het sportaanbod gevarieerd 
en uitgebreid. Ook op het gebied van spel en 
andere vormen van bewegen wordt er veel 
georganiseerd. Super dat er veel inzet is om 
zoveel mogelijk mensen op een of andere 
manier te activeren.” 

Het bestuur van het Sportplatform bestaat uit 
vrijwilligers met ervaring en netwerken binnen 
sport, spel en bewegen. “We willen als Sport-
platform een partner zijn voor alle Waddinx-
veense aanbieders van sport, spel en beweging 
én voor de gemeente, aan wie we gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengen. Daarnaast or-
ganiseren we ook een aantal keer per jaar een 
Sportcafé in Waddinxveen. ‘The place to be’ 
voor iedereen in Waddinxveen die zich 
bezighoudt met sport, spel en bewegen.”

WaddSportief
Een belangrijke rol van het Sportplatform is 
die van verbinder. Hiermee is gelijk een haakje 
gelegd naar een ander nieuw initiatief in Wad-
dinxveen: het event WaddSportief. Dit vond 
afgelopen jaar voor het eerst plaats tijdens 
WadCultureel en het succes maakt dat het zeer 
waarschijnlijk een vervolg zal krijgen. Marcel 
Comba van Lionsclub Tsuytende is één van de 
organisatoren. “Met WaddSportief wilden we 
een sportmarkt organiseren om de sportclubs 
en mensen die (weer) wilden gaan sporten, bij 
elkaar te brengen. Vooral door Corona waren er 
vorig jaar natuurlijk nogal wat sportactiviteiten 
stil komen te liggen. En een aantal sport-
verenigingen had het moeilijk omdat 

mensen soms hun lidmaatschap opzegden. 
Daarom wilden we ze graag een podium geven. 
Tijdens WaddSportief konden zij zich presen-
teren, demo’s geven en eigenlijk gewoon laten 
zien waar ze voor staan. En hoe leuk is het om 
samen in beweging te zijn! Wij hebben kramen 
gehuurd en een leuke promotiemiddag geor-
ganiseerd. De clubs deden de rest. Het was een 
geslaagde middag en bij een eventueel vervolg 
hopen we op een nóg grotere deelname van de 
Waddinxveense verenigingen.” 

Sportplatform en WaddSportief

Kijk voor meer informatie op 
www.sportplatformwaddinxveen.nl 
of op www.wadcultureel.nl voor 
een impressie van WaddSportief. 

1000 stuks op voorraad en alle kleuren zijn mogelijk!

De volledig elektrische Kia EV6.
Nu in de showroom.

씲44.595
Vanaf:

씲579 p/m
Vanaf:

De Kia EV6 is klaar voor de toekomst. Met de modernste technologie en een rijbereik tot 528 kilometer volgens WLTP. Als je 
dan moet laden kun je snel weer verder: met 800V ultra-snelladen kun je onder optimale omstandigheden van 10 tot 80% 
bijladen in ongeveer 18 minuten. De Kia EV6. Nu in de showroom.

De EV6 met een 58kWh batterij heeft een actieradius tot 394km. De EV6 met 77.4kWh batterij heeft een actieradius van 528km voor de RWD en 
506km voor de AWD. De EV6 GT-Line met 77.4kWh batterij heeft een actieradius van 528km voor de RWD en 484km voor de AWD. 
Het vermelde rijbereik is gemeten volgens WLTP. De getoonde Kia EV6 is een GT-Line. Getoonde laadtijden zijn in optimale omstandigheden bij het gebruik 
van een 350kW DC-snellader. Getoonde modellen kunnen van opties en speci쏾 caties voorzien zijn die niet leverbaar worden in Nederland. Het gebruik van 
ongeschikte lakbehandelingsproducten op de getoonde kleur Moonscape Matte kan de lak permanent beschadigen en zal het ‘slijtageproces’ van de lak 
versnellen. Raadpleeg de Kia-dealer voor meer informatie. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alphen aan den Rijn
Curieweg 11
Tel: 0172 - 474 933

Waddinxveen
Coenecoop 143
Tel: 0182 - 200 202

Woerden
Jozef Isra썝lslaan 2
Tel: 0348 - 421 234 | kia-fase.nl

”Alleen ga je 
sneller, samen 
kom je verder.”
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KERSTLUNCH   22,50
3 GANGEN DINER  42,50
4 GANGEN DINER  52

Reserveer nu via
floraboskoop.nl/kerst
0172 766048

Parklaan 4 | Boskoop

Vier eerste Kerstdag bij

Een piano 
huren kan al 

vanaf €30 euro
per maand!

www.mosenspetter.nl
Sint Victorplein 2, 2741 JN Waddinxveen | 0182 - 611697

Coenecoop 143   |   0182 205 025   |   autowinkel.nl

BOEK EEN TESTRIT

Private Lease 
nu voor

€ 209 p.m.

OPHEF 2021

BESTEL VIA WWW.OPHEFBIER.NL

TOPBIER MET EEN 
WADDINXVEENS KARAKTER
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Groensvoorde 2-4, 2742 DJ Waddinxveen

ENKELVOUDIG € 199,- 
MULTIFOCAAL € 399,-

DE NIEUWE COLLECTIE
VINT IS NU BINNEN! 

Check je zorgvergoeding.
Wij brengen de zorgvergoeding direct in mindering bij de aankoop.

Vraag naar de voorwaarden


